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FÖRORD 

Föreliggande studie aYser i den begränsning, vari den nu framträder 

närmast att giva en bild av havsstrandens vegetation och flora inom Östersjö
landskapet Åland. Den är sålunda närmast av deskriptiv natur. Jag hoppas, 
att den skall visa sig ägnad att utgöra en utgångspunkt och en bakgrund för 
en framtida utredning av den mångfald av specialfrågeställningar, vari den 
låter uppdela sig. J ag hoppas även att den i någon mån skall vara ägnad att 
belysa de faktorer och förhållanden , som varit verksamma och bestämmande 
vid utbildningen av den mångformiga Yä:s:tlighet, som nu är utmärkande för 
skärgårdslandskapet Ålands havsstränder. ::-.1ed detta mångfacetterade pro
blemkomplex för ögonen har materialet insamlats och sammanställts. J ag 
finner det dock tyvärr icke möjligt att nu närmare ingå på detsamma. Yid 
s idan av mina studier över havsstrandens vegetation har ett digert material 
till belysande av ett flertal andra frågor hopbragts. Sammanställandet av 
detta material synes mig förpliktigande så länge tillfälle därtill ännu kan 
givas mig. Gives ännu därtill en möjlighet, skall jag återkomma till de vid 
havsstrandsvegetationens utveckling verksamma faktorerna. 

J ag har i anseende till det sagda icke anledning att nu närmare ingå på 
den föreliggande litteraturen över havssträndernas vegetation och flora 
utöver de gränser , som bestämmas av den närmast deskriptiva karaktären 
hos min studie och undersökningsområdets geografiska läge. Min strävan 
är närmast att belysa strandvegetationens karaktär på Åland mot bak
grunden av motsvarande vegetationskaraktär hos ett antal närmare och 
f j ärmare belägna kust- och strandpartier vid Östersjön i övrigt, vilka därtill 
synas äga förutsättningar och för vilka komparabla sammanställningar finnas. 

J ag har än mindre anledning att här ingå på och taga ställning till det 
omfattande teoretiska meningsutbytet rörande den olika topografiska och 
sociologiska inställning, som vid fixerandet av begreppet havsstrand och dess 
zonindelning gjort sig gällande och kan komma ifråga. 

Till grund för min framställning av arternas uppträdande med hänsyn 
till växtplats ligger allt sedan seklets första år en strävan att för exkurrenter 
på Åland göra det lättast möjligt att orientera sig beträffande min fixering 
av de enskilda arternas uppträdande med aYseende å st åndort. Då havs-
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strandsvegetationen inom landskapet i stort sett är utbildad zonvis, och da 

dessa zoner närmast erhålla sin karaktär av ett fåtal, i regel ständigt åter

kommande arter, har jag anknutit fixerandet av växtplatsen till dessa zoner 

och zonernas benämning till resp. tongiYande arter. I syfte att för den med 

avseende å den åländska havsstrandens karahär och dess arter icke initie

rade klarlägga växtplatsernas karaktär i relation till resp. zoners nivå i för

hållande till havet har jag anknutit mina Yid Yegetationen bundna zoner till 

BRENNERS zonindelning, vilken under rätt likart1de förhållanden uppställts 

och benämnts med beaktande av det relatiYa läget i förhållande till lågvatten

stånd, medelvattenstånd och högvattenstånd. Brenners zoner hava synts 

mig klart och väl grundade samt för Åland Yäl tillämpliga. 

Stöd för föreliggande studie har jag närmast sökt hos en del klassisk litte

ratur, de!s av mer allmän natur, dels berörande speciellt havsstrandens vegeta

tion. Främst synes mig skäl att nämna följande klassiska verk: 

WAR MING, EuG.: P lantesamfund. Grundtraek af den okalogiske Plan t e

geografi, 1895. 
Till detta verk ansluta sig senare utkomma, som kunna betraktas som nya 

upplagor av detsamma. Särskilt synes Yara att beakta nedan nämnda upplaga , 

för vars sammanställning \VAR1IIXG personligen står jämte GRAEBXER: 

WARMIKG, EvG. und GRAEBXER, P.: Eug. \\"armings Lehrbuch der öko

logischen Pflanzengeographie. Dritte umgearbeitete Auflage. Illustrierte 

Ausgabe mit 395 Abbildungen, 1918. 
Ar 1909 utkom en engelsk upplaga: Oecology of Plants, under W AR1II:->Gs 

ledning, av PERCY GROOM och ]. B. B.-\LFOCR. 

Till Ptautesamfund ansluter sig med avseende å strandvegetationen, 

närmast Danmarks men med bärvidd och ledande impulser för havssträn

dernas vegetation över huvud och i all synnerhet för Korden: 

WARMI:l\G, EeG.: Dansk Plantevaekst. I. Strandvegetation, med 154 Bilder, 

1906. 
För studium av havsstrandens Yegetation kommer ovan nämnda , -erk 

helt vi~st att för all framtid utgöra den bärande grundvalen, i varje händelse 

för så vitt fråga är om nordisk vegetation. Yerket är utomordentligt rih på 

skarpsynta iakttagelser, belysta mot bakgrunden av personlig inblick i vegeta

tionens skapnad och utveckling under starh.-t växlande klimatologiska och 

ekologiska förhållanden samt ett utomordentligt ,-etande inom vida gränser. 

Ett betydande stöd för den fortsatta forskningen har utgjort och utgör den 

omfattande litteraturförteckningen, såväl i nu ifrågavarande verk som i 

W ARMIN'Gs allmänt ekologiska handböcker. 

En plats vid sidan av Warmings handböcker i ekologisk växtgeografi 

intar följande för sin tid även grundläggande verk: 

SCHIMPER, A. F. w·.: Pflanzengeographie auf ph y iologischer Grundlage, 1898. 
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Redan vid insamlandet av material till mina studier över lövängarnas vege
tation hade den t ill dessa lövängar ofta anslutna strandvegetationen fängslat 
mitt intresse. Ett planmässigt studium av densamma vidtog dock först som
maren 1923 för att, med avbrott för somrarna 1925 och 1928, fortgå t .o .m. 

sommaren 1938. Mitt material syntes mig redan med denna sommar hava kom
mit till en viss grad av avslutning. Den för fortsatt studium för sommaren 1939 
avsedda tjänliga tiden kunde på grund av mellankommande hinder ej dispone
ras för arbetet. Med F inlands vinterkrig 1939-1940 och dess politiska konsek

venser , såsom även med vårt fortsättningskrig 1941 - 1944, följde för som
rarna 1940 och 1941 starkt begränsade möjligheter att över huvud besöka 
Åland . )1itt arbete återupptogs emellertid försomrarna 1943,1945,1947-1950 
,-jd sidan av andra uppgifter, närmast rörande mitt redan år 1907 påbörjade 
studium över släktet Hieracium ävensom mitt studium av Carex-gruppen 

F ulvellae Fr. 

~led Yårterminen 1948 satte mig ett s.k. akademistipendium i tillfälle att 
vidtaga med det då föreliggande materialets sammanställande och bearbetning. 
Denna bearbetning var med året 1950 i stort sett kommen till avslutning. Blott 
några smärre avsnitt till belysande ay de på Åland rådande geografiska förut

sättningarna för havsstrandens vegetation och flora återstodo. Så var även fal
let med en avsedd överblick av den föreliggande litteraturen, så långtdennakun
de vara ägnad att belysa denna vegetation. Tyvärr blev utfyllandet av dessa 
luckor ställda på framtiden. Det syntes mig önskvärt att vid min studie över 
havsstranden jämväl skrida till bearbetning av särskilda andra uppgifter, till 
\-ilka material med längre eller kortare intervaller hopbragts. 

Jag får uttala ett varmt tack till professor HAxs HAUSEX. l\iitt tack når ej 
mera prof. MATT! SAURAMO, som aded 1959. 

Prof. H.-\:\S HAUSE:-< har våren 1957 för denna studie avfattat avsnittet 
•>Kort ö\·ersikt av de åländska strandtyperna>>. Denna översikt giver en orien
tering beträffande >>de åländska havsstränderna med avseende å dessas morfo
logi och geologiska karahär». Den fogas som kap. III i anslutning till kap. II, 

•> Begreppet skärgård. Häyrens skärgårdszoner. Skärgårdens karaktär på 
Åland>>. 

Prof. l\IATII S.-\URAMO har, likaså för denna studie, under rubriken •>Om 
strandförskjutningen på Åland>>, avfattat en översikt över den åländska 
arkipelagens geologiska utveckling efter landisens avsmältning. Denna över
sikt upptages som kap. I\T i anslutning till HAxS HACSEKS ovan nämnda 
översikt i kap. III. 

l\Ied stor tacksamhet får jag slutligen nämna, att min den 5 april 1958 
bortgångna hustru fuiDA , f. AF FoRSELLES, till och med sommaren 1957 
tagit del i samtliga de exkursioner, ,-id vilka materialet till föreliggande studie 

insamlats. Dessa exkursioner ha\·a, med a\·brott för somrarna 1925, 1928, 
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1938- 1941, omfattat tiden 1923- 1958. Hänill har min hustru i stort sett 
renskrivit hela det digra material av anteckningar, som insamlats under 
exkursionerna. Dessa anteckningar anknyta i huvudsak till mer eller mindre 
ingående studier av enskilda strandområdens eller lokalers vegetation och 

flora, sammanlagt ca 800 områden. På basen av detta material har min hustru 
slutligen för havsstrandens samtliga arter (av mig upptagna till ett antal 
av HO) gjort en sammanställning av samtliga deras antecknade förekomst
lokaler. Detta har varit en mycket omfattande och krävande uppgift. 

Helsingfors i december 1959. 

.-!. Ivar Palmgren 

Rentryckningen av föreliggande arbete har skett utgående från ett spalt
korrektur, som prof. Palmgren kort före sin död 30. XI. 1960 genomsett och 
godkänt. Endast tryckfel och smärre felaktigbet er ha rättat s. 

Helsingfors i februari 1961. 

Lars F agerström 



INLEDNING 

Föreliggande studie över havssträndernas Yegetation och flora på Åland 
ansluter sig till författarens nedan nämnda skrifter över havst ornet (Hippo
pliai!s rhamnoides) samt lövängarnas och barrskogarnas vegetation: 

Hippophaes rhamnoides auf Aland. ~Iit LO Tafeln und einer K arte. 19 12, s. 1- 188. 
S tudier öh·er löfängsområdena på Åland. Ett bidrag till kännedomen o m yegetationen 

och floran på torr och p å frisk k alkhaltig grund . I. \"ege t ationen ( 19 15, s . 1- 169); II. Flo
ran ( 19 15, s . 171- 1•7 4); III . statistisk undersökning a f floran ( 19 17, s. 4/5-63-'t). 

Del III ay o\·anstående föreligger i tysk Ö\·ersättning under titeln : Uber Artenzahl 
und Areal sowie i.iber die K onstitution der \"eget at ion . Eine ,·egetationssta tistische l:nter
such ung. (Ubersetzung des Yerfassers: studier öh·er löfä ngsområden a p å Åland. III. s t a 
tistisk undersökning af flora n. 19 1; .) ~lit 2 Tafeln, 8 Tabellen und 2 K arten. 1 922, s. I - \'II 
+ l - 136. 

H afstornet (Hippophaes rhamnoides), dess utb redning, b iologi och uppträdande på 
Alancl (Föredrag inför Finska Forstsamfundet 22. 2 . 19 13). 19 1/, s. 88-96. 

Zur K enntnis des F lorencharakters des X adel"\"\"aldes. Eine pflanzengeographische 
Studie aus dem Gebiete Alands. ~lit e iner K arte. 1922, s. 1- ·11 5. 

De tvenne förstnämnda av skrift erna o\·an uppmärksamma preliminärt 
även havssträndernas vegetation s. 37-39 resp. s . 42-43. 

Till dessa studier ansluta sig nedan nämnda skrifter av principiell eller mer 
allmän natur. 

Die E ntfernung a ls pflanzengeographischer Faktor. ~lit einer K arte. 192 1, s. l - 11 3. 
Die Artenzahl als pflanzengeographischer Charakter sowie der Zufa ll und d ie säkulare 

Landhebung a ls pflanzengeogra pl1i sche F aktoren. Ein pflanzengeographischer Entwurf, 
basiert auf ~Iateri al aus dem åländischen Schärenarchipel. ~Ii t zwe i K arten. 1925, s. ·L-H2. 

Di e E inwanderungswege der Flora n ach den Ålandsinseln. I. Mit 5 i Karten. 192 i, 
s. l - 199 . 

Cha nce as a n E lemen t in P lant Geography. - Presented before the Internationa l 
Congress of P lan t Sciences, Section of Ecology, Ithaka Kew York, Aug. 1 8, 1926. 1929, 
s. 59 1-602 . 

En kortfattad överblick över natur- och vegetationsförhållandena på Åland 
ingår i nedan nämnda trenne skrifter : De tYenne senare av dessa uppmärk
samma i största korthet (s. 28-29, 78-79, resp. s . 178-188) även havs
strändernas vegetation. 
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Xatur, ngetation och flora [Ålands). 1926, s. 25-38 . 

Naturskyddet på Åland och dess framtida uh·eckling. Ctlåtande aYgiYet p å anmodan 

av Ålands L andskapsnämnd elen 25 januari 19!.3. :'lied 3ft bilder. 1943- 19H, s. I- \"III 

+ 1- 109. 

\"äxtvärlden [Ålands], 1946, s . 15 1- 193 . 

Till närmast ovan nämnda trenne skrifter ansluter sig: 

Några drag av vegetationen och floran i Föglö socken. 1950, s. 187-20;. 

År 1948 har jag i nedan nämnda skrift lämnat en översikt över en del av 
de växtgeografiska problem, till vilka mina studier på Aland lämnat uppslag 
eller vilka jag därstädes upptagit till behandling: 

Skärgården som objekt för biologisk forskning. E n ÖYers ikt i anslutning till studier 
i elen åländska övärlden. 1948, s. 20 1-24 1. 

Mina studier över lövängsvegetationen och barrskogsvegetationen på Åland 
kompletteras av CARL CEDERCREUTZ' betydelsefulla undersökningar ö\·er 
algfloran samt den högre vattenvegetationen i de åländska sötvattnen även
som av STIG jAATINEXs ingående studie ÖYer de åländska sjöarnas strand
vegetation: 

CARL CEDERCRECTZ: 

Die Algenflora und Algenvege t ation auf Åland. :\Ii t 2 K arten, 6 Tafeln und 8 Figuren 
im Text. 1931, , s . 1- 120 . 

Die Gefässpflanzenvegetat ion der Seen auf Åland. :\lit 8 Taieln. 1947, s. t - ;; . 

STIG JAATIXEN: 

Bidrag till kännedomen om de åländsk a sjöarnas strand\·egetation . :'lied 3 1 t abelle r, 
3ft figurer och 16 bilder samt 1 t abellbilaga och l övers iktskarta . 1950, s. 1-354. 

Mina specialstudier över de åländska havssträndernas vegetation m
leddes sommaren 1923. Dessförinnan hade anteckningar över densam ma 

gjorts jämsides med studierna över havstornet samt över lövängsvegetationen 
alltsedan 1911 samt med avseende å de enskilda arternas förekomst strängt 
taget allt sedan min första sommar på Åland 1897. Sedan 1923 har mina 
studier vid sidan av andra uppgifter, bl.a. ett fortsatt studium av lövängs
vegetationen, fortgått under somrarna 1924, 1926-1927, 1929- 1938 samt, 
om ock mer i förbigående , somrarna 1942, '1 943, 1945, 1947-1950. 

Redan 1931 gjordes en första sammanställning av materialet. På grund 
av andra vetenskapliga arbeten samt en sträng tjänstgöring har den slutliga 
sammanställningen blivit fördröjd ända till vårterminen 1948. Ett s. k. ak a
demistipendium satte mig då i tillfälle att återupptaga arbetet. En kort
fattad framställning av havsstrandens zoner hade redan givits 1912, resp. 
1915, i mina ovan nämnda studier över Hippophaes rhamnoides (s . 37-39) 
samt lövängsområdena på Åland (1915, s. 42-43). Yidare har havsstrandens 
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vegetation , de~s karaktär, typer , zoner och artbestånd och betingelserna för 
dess utveckling, närmast på Åland, preliminärt skisserats i mina ovan nämnda 
skrifter rörande naturskyddet på Aland (19t!3 - 1944, s. 28-29, 78 - 79) 
samt växtvärlden inom landskapet (1946, s . 178- 188). I dessa skrifter, 
likasom även 1925 (bl.a. s. 85), 1948, s. 215-216, 218- 222, har även upp
märksamheten fästs Yid det i många hänseenden anmärkningsvärda intresse, 
som är förbundet med havsstrandsvegetationen, bl.a. i anseende till dess 
påtagligen relativt höga geologiska ålder (1946, s. 186), samt vid de likaså 
anmärkningsvärda förutsättningar ett skärgårdslandskap som Åland, särskilt 
där en sekulär landhöjning är rådande och där kusten mestadels är låg, erbjuder 
för strandvegetationens utveckling och därför även för ett studium av den
samma. 

Den studie, som nu framlägges , gäller den åländska haYsstrandens kärl
,·äxtvegetation och kärlväxtflora. Den avser att giva en bild av den åländska 
strandvegetationens allmänna karaktär, av dess olika mer framträdande 
vegetationstyper och associationer, ävensom av arternas uppträdande med 
hänsyn till ståndort och associationer, deras frekvens, ymnighet och geogra
fiska fördelning. På denna grundval hoppas jag det skall bliva lättare för en 
framtida forskning att gå till ett detaljstudium av de talrika problem, vartill 
den i så många hänseenden märkliga och fängslande strandvegetationen 
inbjuder. Flere sådana detaljproblem hava under årens lopp föresvävat mig 
och även medverkat till uppskovet med den sammanställning, som nu före
ligger. Bland sådana detaljproblem kan bl.a. nämnas havssträndernas kryp
togamvegetation, vilken visserligen inom ett flertal typer är föga iögonen
fallande men dock av betydelse för förstående av den högre vegetationen. 

Det mesta och framförallt det mest tidsödande arbetet har i denna studie 
nedlagts på fastställandet av arterm.s geografiska fördelning.l 

För annotationerna i naturen , i all synnerhet i vad det gäller de enskilda 
lokalernas och formationernas artsammanställning samt arternas geografiska 
fördelning, har använts tryckta listor av den typ, varöver redogörelse lämnas 
i mina lövängsstudier 1917, s. 485-4 6. I dessa listor har det bl.a. bli,·it 
möjligt att genom förenande linjer lätt och ÖYerskådligt i naturen angiva 
vilka arter som uppträda till ammans. 

Förteckning över de lokaler, där anteckningar gjorts, ingår i del II. 

Med avseende å nomenklaturen har följts C. A. M. LIXDMAN: Svensk 
fanerogamflora , 2 uppl. , 1926, amt för kärlkryptogamerna Hartmans hand
bok i Skandinaviens flora , redigerad aY OTTo R . HOLMBERG, Häfte 1, 1922. 
För ett antal först senare urskilda eller för veriges flora först senare påvisade 
former hänvisas till vederbörande auktorer. 

1 De undersökta loka lerna äro angivna med röda punkter å kartbilagan. 
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II. BEGREPPET SKÄRGÅRD. HÄ YRENS SKÄRGÅRDS

ZONER. SKÄRGÅRDENS KARAKTÄR PÅ ÅLAND 

A. Begreppet skärgård 

En utredning av havsst randsfloran och grunderna för dess gest altning 
i Ålands skärgi).rd, vilken benämning i S\·erige och Finland begagnas för 
övärldar av den karaktär som Ålands, kränr en inblick i landskapets geogrJ.
fiska karaktär samt de specifika förutsättningar för Yegetationens , florans 
och faunans utveckling, som följer med ett områdes karahär av skä rgård. 
J ag hänvisar i sistnämnda hänseende till min redan s. 14 nämnda samman
fattande skrift av 1948 samt där ingående hämi.sningar till tidigare skrifter, 
där hithörande eller därmed sammanhängande problem ay mig tidigare aY
handlats: 

Skärgården som objekt för biologisk forskning. En Ö\·ers ikt i anslutning till s tudier 
i den å ländsk a Ö\·ärlden , 191, 8. 

Syftet med samt det ungefärliga innehållet i denna skrift torde framgå av 
nedan angivna avsnittsrubriker: 

I. Inledning (s . 20 L-202). 

II. Skärgårdens förutsättningar som objekt för ntenskaplig forskning (s. 2 0 2-20~ ) . 

III. Begreppet skärgård (s . 204- 206). 

I V. Skärgårdens spec ifika ka raktä rsdrag. \"erkande faktorer (s . 206-233) . 

1. Skarp begränsning (s. 206- 20 7) . 

2. Landarealens splittring (s . 207-2 LO) . 

3. Tiiifäiiigheten som biogeografisk faktor (s . 2 L 0-2 11 ) . 

4. Artanta let som Yäxtgeografisk karaktär (s. 2 1 L-2 L5). 

5. Strandlinjens starka förlän gning (s. 215-2 L 6) . 
6. Ståndorts- och klimatförhållanden (s. 2 L 6-2 L 8) . 
7. Den sekulä ra landhöj ningen (s. 2 L8-228) . 

8. Avståndet och tiden samt expositionen för be\·äxning som biogeografiska 
faktorer (s. 228-233). 

V. Slut ord (s . 233-235) . 

VI. Botanisk och zoologisk skä rgårdsforskning Finland (s. 235-237) . 
Litteraturförteckning (s. 237- 24 L) . 

De problem kring begreppet skärgård, varöver ovan nämnda skrift giver 
en kort resume, kunna knappast i nämnvärt mer förkortad form framläggas. 
Jag avstår därför här från en förnyad resume med den ovan gjorda hän
visningen till skriften ifråga. För begreppet skärgård kan precisering icke 
undvikas. J ag föredrar härvid ett cita t framom omskrivning. Under rubriken 
)>III. Begreppet skärgård)> säges 1948, s. 204-206: 
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•>Beteckningen skä rgård har skapat s a\· folkspråket och därifrån Ö\·erförts till geografin. 
Såsom fallet ofta ä r vid en sådan ö\·erfl y ttning a \· e tt begrepp från a llmänt språkbruk 
t ill ,·e t enskaplig t e rminologi, ha r dess innebörd knappast vetenskapligt preciserats; det 
har synts så utan vidare klart. ~Ied skärgård förstås i skärgårdsbons mun i Sverige så\·äl 
som i Finland en ö\·ärld a \· den pregnanta om ock nog så ,·äxlande typ, som ä r förha nden 
\'id Östersjön och dess d kar, alltså en Ö\·ärld av tiotals eller hundra t als , från varandra 
mer eller mindre, men sällan genom m ycket ,·ida vatten å tskilda större och smärre land. 
Begreppet skärgå rd ha r icke utbildats med kännedom om och beaktande av såd ana 
g rupper större och fåtaliga öar, som exempelds den grekiska ö ,·ärlden , och det h ar icke 
heller ö\·erförts till övärlda r av denna karaktär; m an använder för deras vidkommande 
betec kningen ö\·ärld eller arkipelag. Huru,·ida begreppet skä rgård vid s in utformning 
i folkspråket blott åsyftat de verkliga öarn a eller om däri även inbegripes delar av en 
nä rbelägen kust , närmast utskjut ande uddar , kan ,·äl knappast mer a \·göras. Innebörden 
i sprakbruket av i dag ä r sannolikt växlande a llt efter de lokala förhå llandena, och kanske 
t.o .n1. rent indi,·iduellt betonad. ~Ien även för den egentliga Ö\·ärlden synes beteckningen 
skärgård äga en n ågot olika innebörd . Xär Kä karbon t alar om skärgården , inbegriper 
h an icke i begreppet sin sockens stora bebyggda huvudland , utan blott den omgi\·ande 
ö ,·ärlden. amma ä r förh å ll ande t , d å bebyggaren p å den avlägset belägna K yrkogårdsö 
i K ökar med dess t\·enne hemm an t alar om skärgården. Däri inbegripes icke den egna 
huvuclön, utan enelast dess kringliggande skär. Dr Eirik Hornborg meddelar mig, att 
denna inskränkta re innebörd av begreppe t skärgård p å t agligen är ursprunglig. Gård 
betyder e tt s t ängsel kring ett område. :lied am·änclande av ordet gård h ar man med 
skärg<\ rd betecknat en •gård•. cl .\·.s. ett stängsel a ,· smärre holmar (skär) utmed en kust 
eller runtom en större ö. Den ursprungliga betydelsen h ar i högspråke t i v iss m ån för~ 
,·anskats. 

Huru skall beteckningen skä rgård preciseras som geografisk t begrepp ' Ut an , ·icla re 
bör elen själdalle t omfatta ö,·ärlden i dess helhet . :lien angränsande kuster, n ärmast 
uddar , särsk il t sådana som bryta in bland öarna' Det kan ej vara m oth·erat att exempel~ 

ds ur begreppet Lemlands skä rgård utesluta udden Espholm (Jomala), vars n amn redan 
bä r vittne om en fö rs t i rätt sen tid skeeld samman\·äxning med fastlandet och vars natur 
fullständigt stämmer ö,·erens med de närliggande holm arn a . Samma ä r fallet med Snäckö 
i Ccta, Skarpnå tö i H amm arland och et t otal andra uddar, som endast med låglänta n äs 
sa mmanhänga med fa stlandet. E n prö,·ning bör i varje enskilt fall ske; likaså bör i varje 
enskilt fa ll en precisering a \· begreppets innebörd gi,·as. D å jag i denna skrift talar om 
skärgård behöves knappas t en sträng precisering; jag lägge r i va rje fall tondkten p, 
~jäh·a ö\'ärl clen , som ju obetingat b ilda r kärnan i det hela. 

Till skärgårelens väsen hör dess otal av större och mindre land a \' olika t yp och med 
benä mningar redan i folkspråket. Ossian Bergroth och Ernst Häyren hava preciserat 
de gängse benämningarnas innebörd och därmed lämnat ,·ärdefulla bid rag till sk ärgårdens 
a llm änna geografi . 

Sc luncla finner man hos Bergroth: •Anteckningar om vegetationen i gränstraktern a 
mellan Alancl och Abo~område t •. 189ft, ett försök att •> ka rakt äri sera de olika hufvudfor~ 
mer , ln·arunder de o räknel iga, större och mindre holmarna och klipporna här uppträda•. 
Bergroth ha r , •deh ·is med begagnande af allmogens beteckningssätt•, särskilt sex typer, 
nämligen klippa, klabb, stengrund, skär, holme (i inskränkt bemärkelse) och ö (s. 20-23). 
Annu •et t par af a llmogens hithörande geografiska benämningar t agas till tals•. n ämligen 
beteckn ingarna •ör (best . form ören)•. tbddar elle r bådan samt •haru (med kort a)» (s . 23) . 
.:\. ,·en benänmingarna "bärgholmar" och "ängesholmar" belysas (s . 31•).• 

2 
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B . Häyrens skärgårdszoner 

Skärgårdens mångskiftande karaktär, sådan man finner den utmejslad 
allt efter landens geologiska skapnad, deras mot det öppna hant mer eller 
mindre exponerade eller skyddade läge, deras gruppering närmare intill eller 
fjärmare från varandra, har tecknats av ERXST HÄYREX i dennes klassiska 
ungdomsskrift Längs-zonerna i Ekenäs skärgård (1900, s. 1-13). En mer 
givande utgångspunkt för en karakteristik av landskapstypen skärgård hade 

knappast kunnat givas än denna skärgård utanför Ekenäs. Häyren har fångat 
det väsentliga i dess väsen och på ett målande sätt tecknat dess grunddrag. 
Jag hänvisar till Häyrens skrift såsom en orienterande bakgrund även för 

nu föreliggande studie. 
HÄYRE=-- uppställer för Ekenäs skärgård följande >>i hufvudsak i kustens 

riktning löpande zonen>, uppräknade i riktning från det öppna havet mot 

fastlandsk usten: 

>l l. Den y ttersta zonen (hafsbandet). Öarna små, helt och hållet eller till största dele n 

bestående af bärg, med branta och djupa stränder. Trädbestånd saknas. Yattnen vid
sträckta, ständigt i rörelse, djupa, med öh·en·ägande rödalgs,·egetation och h afsfiskar. 

Befolkning saknas. 
2. Den y ttre zonen (yttre skärgården). Öarna större, med jordrika dalar, med dels 

branta och djupa bärgstränder, dels mindre, starkt sluttande sten- och sandstränder 

med rikligt uppkastad t material , trädbeyuxna. \"attnen mindre vidsträckta, utan dyning, 

mindre djupa, kla ra med öfvervägande blåstångnget ation. Befolkningen leh·er hufvud

sakligen af fiske. 
3. Den inre zonen (inre skärgården). Öarna stora, med dalar och fält. Bärgstränder 

mindre allmänna än längre ut och icke alltid djupa, stenstränder och ängstränder allmänna; 

sandstränder h.o.d.; uppkastadt material mindre rikligt. \"attnen instängda, ofta grunda 

och grumliga, gråaktiga utan eller med föga tång; karaktäristiska g;·ttjeYikar och flador. 

Jordbruket och boskapsskötseln å tminstone lika viktiga som fisket . 

4. Den innersta zonen (kusten). Öarna stora, af fastlandsnatur; hit hör dessutom 

sydligaste delen af fastlandskusten. B ärgstränder sällsynta och alltid grunda, stenstränder 

mindre a llmänna, ängstränder allmännast, flytstränder h.o.d.; uppkastad t material saknas. 

Yattnen trånga, grunda och grumliga, brunaktiga, föga salthaltiga, ställds med gräsänder 

och i sött vatten hemmahörande växter. Fisket och samfärdseln till sjöss af underordnad 

betydelse.» 

Temat har av H ÄVREN vidare utvecklats eller resumerats skrifter från 

åren 1902, 1917, 1931, 1940, 1948.1 

l Studier öfver veget ationen p~ tillandningsområdena i Ekenäs skärgård. :\led 4 kartor , 

1902. 
Från havsbandet och utskären i Syd-Finland, 191 . 

Aus den Schären Siidfinnlands. :\Ii t 5 Abbildllllgen im Text und l Kartenbeilage, 193 1. 

Die Schärenzonen in Siidfinnland, 1940. 

Skärgårdens längszoner, 194 8. 
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HÄYREC\s zonindelning för Ekenäs skärgård upptages av NORRLIX 1910 
med tillämpning därtill för Finlands skärgårdsområden över huvud (•>Floran 

och ngetationen. I. Naturen och Yäxtlighetem i Atlas öfver Finland , I , Ko 20, 

s. 19-20). 
Ar 1931 belyser HÄVREX (eft er LEYAXDER) planktonbeståndets karaktär 

i de skilda zonerna och ansluter därtill ett studium av vattenvegetationen 

(alger m.fl. grupper) och fi skbest åndet inom de~sa . Den för Ekenäs skärgård 

1900 uppställda zonindelningens giltighet även för andra skärgårdsområden 

prövas och belyses. 

C. Skärgårdens karaktär på Åland 

HÄYREKs zonindelning aY den nyländska skärgården vid Finlands syd

kust gav sig rätt naturligt. Kusten löper i stora drag rak i väster och öster. 

Den är utskulpterad i mer eller mindre framträdande uddar och mer eller 

mindre djupt inskjutande vikar. Utåt havet kantas den, med undantag för 

enskilda öppna kuststräckor, av en mer eller mindre djup skärgård av st örre 

eller mindre öar, holmar , skär och kobbar, åt skilda från varandra av mer 

eller mindre smala eller breda sund, övergående i smärre eller större fjärdar 

ju längre ut från kusten man kommer mot havsbandet och öppna havet. 

Nylands kustlinje avgränsar mot havet ett fastland , som till ett djup av 

ca 12 km har sitt vattenavlopp i söder i Finska viken. I västra Nyland, som 

närmast ligger till grund för HÄYREXS studie, utfaller bl.a. hela det vatten

rika Loja-bäckenet. Havsvattnet kommer sålunda att närmast kustlinjen 

i högre eller lägre grad bliva utspätt med sött vatten. 

H ÄYRE); gör gällande (J931, 194.0), att den zonindelning han uppställt 

för skärgården utanför Ekenäs i Yästra Nyland, även i stort sett har sin mot

sYarighet i Finlands övriga ku tlandskap, om ock zonbildningen, där skär

gårdens utsträckning avtager , blir mindre framträdande som följd av att 

m ångenstädes den yttre och den inre skärgården smälta ihop eller en eller 

flere av zonerna saknas. 
På Åland ställa sig förhållandena rätt avvikande, om ock de skilda zon

typerna i stort sett kunna återfinnas; proportionsförhållandena äro i varje 

händelse starkt avvikande. Tonvikten faller avgjort på den yttre skärgården 

och havsbandet. 
Åland företer för det första icke, såsom Finlands fastland, någon längre 

utsträckt enhetlig kuststräcka. Landskapet är därtill på alla sidor kringflutet 

av vatten; för en livlig vattencirkulation i olika riktningar gives alltså större 

möjligheter än Yid Finlands kuster ÖYer hm-ud. Kärnan i den åländska skär

gården bildas av huvudön Fa ta Åland med en största utsträckning i norr 
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och söder om blott ca 50 km (Lemland härvid icke räknat till Fasta Åland) 
samt i väster och öster om ca 38 km (45 km om fasta Eckerö medräknas). 
Hela arealen är blott ca 654 km2 • 

Vattenavflödet från denna areal är själdallet obetydligt i jämförelse med 
motsvarande från Nylands kustland och det finska fastlandet över huvud. 
Det blir därtill fördelat på vatten i söder och norr, öster och väst er. Några 
rinnande vatten förekomma ej i annan form än obetydliga rännilar och diken. 
En mer avsevärd anhopning av sött vatten kan därför komma till stånd 

endast i de innersta djupa vikarna, där salthalten går ned till 0,5 °/on- Sältan 
i havet kring Åland belöper sig till 5,5--6,5 ~/00 (se s. 34). 

Beträffande den åländska skärgårdens karaktär är med aYseende å HÄY
RE:'is zoner, vid jämförelse med Nylands skärgård, följande att beakta : 

Längre obrutna kuststräckor äro bär: 

1. Västkusten från J o mala: Hammarudda längst i SW till H ammarland: 
Berghamnslandet i norr, ca 25 km (fågelvägen). 

2. Sydkusten av J omala sccken från Hammarudda i väste r till Lemströms 
kanal i öster, ca 15 km (fågelvägen). 

3 . Nord- och ostkusten från trakten av Geta: Dånö till Sund: Bomarsund 
och därifrån västerut till Sund: Högbolstad, ca 50 km. 

Samtliga dessa kuststräckor, så när som på den mellan H ammarudda och 
Marsund (mellan Hammarland och Eckerö) samt nordkusten av Geta, skyddas 
i högre eller lägre grad av en skärgård. Denna bär dock alls ej prägel av den 
nyländska med dess stora, närmast kusten anhopade land, övergående i smärre 
och smärre längre ut. Fastmer kan man säga, att den nyländska kustens inre 
stora land helt och hållet saknas; en yttre skärgård, om ock till avsevärd del 
bildad av större land än i Nyland, vidtager tämligen omedelbart. Häri ligger 
en väsentlig karaktär för huvuddelen av den åländska skärgården. 

De jämförelsevis enhetliga och regelrätta zonationsförhållanden, som 
HÄVREN skildrar från Nylands skärgård, kompliceras förAlands vidkommande 
på flertalet håll: 

1. I NW skjuter in i Fasta Åland mellan Skarpnåtö i Hammarland och 

Snäckö i Geta en stor och djup vik, splittrad på olika fjärdar (Pantsarnäs-, 
Ivarskärs- (med dess fortsättning i söder Bodafjärden), Bergö- och Öster
fjärden m.fl.) mellan skiljande holmar och utskjutande uddar. Från dessa 
vikar och fjärdar tränga vidare allt djupare in i landmassan nya och allt mer 
instängda vikar och fjärdar (bortom Labbsund mellan Bastö och Labbnäs 
Örfjärden, Orrfjärden, Grundfjärden, \·andöfjärden). Ytterst ligger också här 
i nordvästra Åland mellan nordspetsen av Eckerö och Berghamn i Hammar
land samt nordligaste Geta en skärgård med karaktär mer eller mindre av 
yttre skärgård ända intill landmassans inbul.'i:ning mellan Skarpnåtö och 
Snäckö. Inom ramen för den nu nämnda djupa och vida inbuktningen finnes 
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utvecklat ett landskap med stränder och holmar, Yilket ytterst har karakt är 
av H.~YREXS inre skärgå rd , längre inåt aY dennes kustzon, innerst Yid Y andö
fjä rden av extrem åländsk inlandsnatur. 

Samma är förhållandet, dock med den skillnad att öar här äro sparsamma 
och till arealen obetydliga, vi d de långsträckta smala Yikar, som från Lum
parn sträcka sig in mellan Finström i Yäster samt Sund och Saltvik i öster 
samt mellan Finström och J omala in mot Finströms kyrka . 

2. Än mer kompliceras förha!landena på Åland av följande omständighet: 
\'äster om Fasta Aland och tätt intill ligger på and ra sida n av det 17 km 

langa och smala (ca 200- J 100 m) :\Iarsund den stora ön Eckerö. Denna för
håller sig strängt taget som ett fastland för sig, fö r så \·itt man ej finner det 
naturliga re att betrakta den som organiskt tillhörande Fasta Åland. Den 
har i väster cch n9rr sin speciella skärgård, likr.ande den som ovan omnämnts 
fö r Fasta Alar!.d. 

3 . Till Fasta Åland sluter sig organiskt som en udde Lemlands socken, 
avskild endast genom den år 1882 grävda Lemströms kanal. Föres Lemland 
till Fasta Åland, vilket väl t orde vara riktigast trots den sedan 1882 rådande 
vattenförbindelsen mellan den stora fjärden Lumparn i öster och vattnen 
\V om Lemland , får man en sammanhängande kuststräcka i söder från Ham
marudda i väster till Lemlands sydspets, H errö, sammanlagt ca 25 km, med 
en därtill anslutande vacker skärgård. 

Lumparland är blott genom det smala och grunda ca 2 km lå nga Lumpar
sund skilt från Lemland. ~Ian kan betrakta Lumparland som ett land till
hörande den grupp av större skärgårdsland i anslutning till F ast a Åland, 
som nedan skall beröras, men man kan även, och kanske med st örre skäl, 
hänföra wck1;ell till Fasta Åland. Sker så, får man yttermera en lä ngre kust
sträcka från Lemland: H errö till Lumparlands nordspets (ca 25 km) eller 
strängt taget ända upp till Dånö i Geta (sammanlagt ca 45 km), med aYbrott 
blott fö r inlopr:;et till den tora fjärden Lumparn, som då gives karaktär av 
en vik. En sådan karaktär av vik sammangår dock icke väl med landskap -
bi lden Lumparn. :\Ied Yattenförbindelse så\·äl, och främst , i KE mellan Bomar
sund och Lumparland, scm genom Lemströms kanal i SW och Lumparsund 
i SE har Lumparn snarast karaktär av en stor öppen fjärd i yttre skärgården 
med stränder av havsstrands natur, utan sJ...·yddande skärgårdar. 

4. l\Iärklig för Åland blir yttermera den omständigheten, att till huvud
ön i öster och sydost ansluta ig grupper av vidsträckta, rätt enhetliga och 
från varandra rätt väl avgränsade skärgårdar , nämligen Vårdö, F öglö, Sot
tunga, Kökar, Kumlinge och Brändö skärgårdar. Centrum i Vårdö och Kurn
Iinge skärgårdar bildas av \ "årdölandet resp. Kumlingelandet. (jämte Seglinge 
och Enklinge), i Föglö skärgård av de 5 större huvudlanden Bråttö-Flisö 
Hummersö- Kallsö-landet, Kyrklandet, Degerölandet, Sonnboda-landet samt 
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Skogboda- Sanda - H orsholma- Brändö- Sommarö- Hastersboda-landet , 
vilka åtskilda från varandra endast genom smala och delvis mycket grunda 

sund i viss grad bilda en enhetlig kärna. Samma är förhållandet i Kökar. 
Huvudlanden Karlbylandet, Hellsö- Österbygge-landet och Finnö-landet 
avskiljas från varandra blott av smala och grunda sund a\· i viss grad kust
zons natur. 

Till alla de nu nämnda kärnorna, vilka enYar för sig kunna likställas med 
ett Fasta Åland i miniatyr, ansluta sig skärgårdar, för vilka HÄYREXs zoner 
mer eller mindre gå igen. Skarpast markerad ä r väl kalzonen (haYsbandszonen), 
, ·ilken alltid är förhanden , samt skärgårdar a\· utpräglad karak-tär av yttre 
skärgård. 

I Brändö skärgård kan en fastare kärna sägas saknas, eller ock ett flertal 
smärre kärnor (de bebodda huvudlanden) sägas vara förhanden . Det hela har 
karaktär av en utomordentligt vidsträckt ÖYärld med rikligt företrädda större 
land och därtill anslutna smärre holmar i alla riktningar. 

Förhållandena i denna vida skärgård öster, söder och sydost om Fasta 
Åland blir vid en första anblick förvirrande därigenom, att de olika socken
skärgårdarna mer eller mindre tyckas flyta i hop. Så är dock icke fallet. Man 
har allt skäl att hålla dessa sockenskärgårdar isär, ity att de under landhöj

ningens förlopp successivt vuxit fram ur olika och en gång från varandra rätt 
isolerade kärnor. H äri ligger grunden till denna på Åland så sällsamma mosaik
artade blandning av inre och yttre skärgårdar samt kalskär. Det är ju högst 
anmärkningsvärt, då man i vida delar av Åland från kalskären, som ju till

höra havsbandet, åt ett flertal håll skådar större och mindre trädbevuxna land. 
Inför det i första hand förvirrande intryck de åländska skärgårdarna, 

särski lt i öster och sydost från Fasta Åland, göra, ter det sig rätt anmärknings
värt, med vilken skärpa och blick för landskapskaraktären de gamla socken
gränserna uppdragit s. 

Trots den åländska skärgårdens ofantligt mycket vidsträcktare areal och, 
som av det ovan sagda torde hava framgått, i första hand förbryllande 
väsen, är dess grundkaraktär dock enklare och redigare och mer utformad 
i stora drag än skärgården utanför Ekenäs och den nyländska skärgården 
över huvud. Nästan allt på Åland (Fasta Åland inbegripes icke i detta ut

talande) är yttre skärgård men holmarna i denna yttre skärgård äro i stort 
sett större och färre än i Nylands yttre skärgårdar och därmed även fjärdarna 
större. En verklig inre skärgård sådan den, som för vida delar av Ny land är så 
karakteristisk, är knappast alls förhanden, annat än inom ramen för Fasta 
Ålands olika system av vikar. Det gives visserligen även på Åland, såväl 

i a nslutning till huvudön Fasta Åland som i de tillstötande vida sockenskär
gårdarna , här och var tätare anhopningar av större land, åtskilda blott av 
smärre fjärdar eller smalare sund, vilka till sin rent morfologiska gestaltning 
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kunde leda tanken till HÄYREXs inre skärgård, men vattnets salthalt och 
Yäxtlighetens hela gestaltning är här en annan, med full motsvarighet i Häy
rens yttre skärgård. H är spelar verksamt in den starkare vattencirkulationen 
i denna på alla sidor haYsomslutna skärgård, utan eller med högst obetydligt 
tillflöde av sött vatten. 

III. KORT ÖVERSIKT AV DE ÅLÄNDSKA 
STRANDTYPERNA 

av HAxs H .-l.t;SEX 

Det är icke lätt att i mera distinkt form klassificera de åländska stränderna 
med hänsyn till deras morfologi och geologiska uppbyggnad . Typerna glida 
in i varandra, och ofta händer det, att en särskild typ i själva verket samman
sättes av ett antal undertyper. Detta sakförhållande beror givetvis på land
skapet av vattenområden mycket uppdelade landyta och av grundens väx
lande art - än består denna av fast berggrund, än av jordavlagringar a\· 
mycket olika grovleksgrad. 

I stort sett äro landskapet Ålands stränder av bergig natur. Detta samman
hänger med moränjordarnas relativt sparsamma utbredning, om man jämför 
med förhållandena inne på den finska sjöplatån, där ju moräntäcket som 
bekant ä r mycket dominerande. De åländska bergstränderna finnas ej blott 
i den yttre skärgården (den stora östra skärgården plus Fasta Åland omslu
tande skärzonen), utan även utmed de inre vattnen på Fasta Åland. Ja, här 
ha vi i själva verket de högsta och brantaste klippstränderna! 

~Ier eller mindre rensköljda moränstränder ser man förnämligast utmed 
sydsidan av öarna och landen, stundom även på väst- eller östsidan. Av längre 
moränstränder på Fasta Åland är att nämna den norra Lumparstranden samt 
stränderna av Jomala mellan Mariehamn och Hammarudda. Även utmed den 
västra Hammarlandskusten ha vi långa moränstränder. 

Moränstränderna i den yttre skärgården, särskilt de som befinna sig i 
öppet läge emot Östersjön, äro starkt svallade, så att verkliga blockstränder 
utbildats . 

Sandstränder äro i landskapet anmärkningsvärt sparsamt förekommande . 
De äro i främsta rummet anknutna till glacifluviala avlagringar ( rullstensgrus 
och sand), vilka ha formen dels av längdåsa r, dels av tväråsar eller åsplatåer. 
Dessa bildningar äro till stor del ännu submarina - de ha ej ännu utom de 
högsta delarna lyfts upp av landhöjningen. 

Vid sidan av dylika ås-stränder, som föra sand av mycket olika grov
leksgrad , och även svallgrus-bäddar, finner man i vissa områden en finkornig 
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sand av gråvit fä rg, en s.k. >>sjösand>> från senare förhistorisk och tidig historisk 
tid . Sådana stränder möter man särskilt på den södra J omala-kusten. Denna 
fina sand vilar till synes st ädse på lera. Detta slags tränder äro ytterligt 

långgrunda. 
Egentliga lerstränder saknas inom landskapet , vilket beror därpå att 

lerorna som regel överlagras av gyttja eller av fin sjösand (eller båda t vå) . 
H ärtill kommer yttermera vasstonc, allt avlagringa r som återfinnas mången
st ädes vid de inre vattnen av Fasta Åland, dels änn i den yttre skärgårde;1s 

skyddade vikar. 
Yi skola nu önrgå till att närmare karaktärisera de olika slagen a\· strand

typer och vi göra börj an med 

A . Klippstränderna 

~.Ian kan, om man så vill, hålla i sär olika slag av klippstränder, beroende 
på strandens petrografiska beskaffenhet och dess e:>..'Jlosition. I stort sett måste 
vi skilj a mellan två olika g e b i t av klippstränder: å ena sidan de som 
befinna sig inom området för de åländska rapakivigraniterna, å andra sidan de, 
vilka tillhöra det äldre urbergsområdet. 

Inom r a p a k i v i o m r å d e t domineras ytformerna som bekant av de 
regelm ässiga klyftsystemen, av vilka de nrtikala och de horisontala sprickorna 
äro de mest framträdande . Detta betingar ofta nrtikala klippstränder, om 
man kan finna mångenstädes utmed de ir; re vikarna, men även utåt fria re 
vatten Eåsom vid Bomarsund. Mångenstädes på .Korra Åland ser man däremot 
låga, platta klippstränder, betingade av den horisontala bankningen. Förf. 
har på en kartskiss publicerad i >>Skärgårdsboken» särskilt utmärk'i: utbred ning
en av dessa låga, flat a klippstränder. - :.Iellan dessa två ytterligheter: de 
tvärbranta och de flata klippstränderna, ha vi givet,·is änn andra slags klipp
stränder, oregelbundet formade. Däremot är det påfallande att sköldformade, 
av landisen avrundade strandklippor äro sparsamt förekommande inom jälva 
rapakivi-området. Därtill är detaljtopografien alltför beroende av de nämnda 
spricksystem en. 

Egentliga rundhällar finner man däremot överallt i den stora ö s t r a 
u r b e r g s s k ä r g å r d e n, och deEsa hällar ntta ju alla mot det håll, 
varifrån landisen kommit glidande . .\,·en urbergsskärgården söder om :.Iarie
hamn uppvisar samma slags morfologi , men här måste vi göra ett undantag 
för området omslutande den grova s.k. lemlandsgraniten, vars förklyftning -
förhållnaden betinga en mera bruten topografi. En skärgård med ofta per
fekta rundhällar ha vi i F öglö, om ju även tillhör det äldre urberget . 

De glaciala läsidorna äro blott i det yttre havsbandet nrkliga klipp
stränder. I övrigt möter man svallad morän (blockstränder, se nedan). 
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B . Moränstränder (mer eller mindre renspolade) 

Såsom ovan framhållits äro moränstränderna inom landskapet ej särdeles 
allmänna. Härutinnan skiljer sig området icke nämnvärt fr ån den åboländska 
skärgården eller från N:y!ands klippiga kust (yttre skärzonen) . Moräntäcket 
är föga sammanhängande i landskapet Åland, en förståelig sak, då man be
tänker, att området utgjorde en enda stor bergtröskel, som landisen hade att 
överskrida, och dän·id bleY iserosionen mer betydande än grusackumulationen. 

Det mesta av istidsgruset aYlagrades som bekant i syd- resp. sydostsidan av 
bergshöjdema, och härvid utformades gruset ofta till långa ryggar med berg
kärna i den norra ändan. Typiska sådana grus ryggar ha vi i södra Önningeby
stranden, ävensom i Ytternäs och i Ramsholmen i J o mala. Dessa ryggar 
omslutas av typiska moränstränder. Där dessa stränder äro skyddade mot 
öppna havet av förliggande hclmar, äro moränens finare beståndsdelar ej 
bortsköljda, såsom fallet är i trakten av Ytternäs-Gripen. Här finner man 
morän-flackstränder, en ej alltför ,·anlig typ. En annan liknande förekomst 
har man Yid Herrön i Lemland. 

Har däremot moränstranden bli,·it utsatt för ha,·syågen, ä r det finare 
materialet helt bortspolat, och endast block och sten ligga kvar, ofta formade 
till en Yall. Ett sådant renspolat strandbräm är varJigen ganska smalt, då ju 
tid\·atten-växlingar praktiskt taget saknas. En viss stormstrandlinje (från 
höstarnas höga vattenstånd) kan lib·äl förmärkas. Strax därinnanför vidtager 
strand vegetationen. 

I havsbandet gör man den iakttagelsen att block- och stenmaterialet är 
ganska litet svan·at av vågen, vilket beror därpå, att den nuvarande stranden 
blott är en kortvarig företeelse geologiskt sett, då ju landhöjningen sker 
ganska raskt. Finnes ett väl s, ·arYat material såsom på K älskär i Kökar (med 
den rundslipade »Kälskärskannan») får man lov förutsätta, att istidens smält
,·atten medverkat i rundslipningsprocessen. 

Blockstränderna ha i stort sett en sådan materialsortering, att det grövre 
eller blockmaterialet ligger högst uppe på strandbädden, medan sten och 
småsten samt grov sand samlat sig närmast havsytan. 

Sådana block- och stenstränder Yore ju i och för sig ytterligt sterila. Men 
haYet uppkastar på sensommaren och hösten stora mängder av t ång, som ju 
mu ltnar och kan ge upphov till matjord. Dessutom finner man särskilt i de 
mera skyddade moränstränderna att finare material (från den underlagrande, 
ej svallade moränen) genom tjälens inYerkan lyfts upp genom stenmaterialet, 
och bildar då i ytan åtminstone tidYis mer eller mindre stenfria fläckar av 
flat konfiguration. Dessa fläckar äro i första hand givetvis vegetationslösa, 
men om de få hållas fria från bespolning av vågen, kunna de med tiden bilda 
underlag för strandYegetation. Alla sådana faktorer mildra i någon mån morän-
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strändernas sterilitet, som ju annars är ett så genomgående drag i de yttre skär
gårdarna. 

Det av havsvågen bortspolade finare materialet har naturligtvis förts längre 
ut från stranden, och småningom avsatts på ett djup av några meter. Vid 
fortgående landhöjning släpas detta finare material dock vidare utåt allt
eftersom den negativa strandförskjutningen vandrar fram . 

C. Sandstränderna (av gröne och finare sand) 

Så egendomligt det kan förefalla, ägde Åland under förhistorisk tid , 
närmare sagt under den yngre stenåldern, Yida mer sandst ränder än för när
va rande, ehuru själva strandlinjen nu är ofantligt mycket längre (på grund a\· 
landhöjningen) . stenåldersfolket hade ju sina bostäder på de dåtida sand
stränderna, breda plager, som nu ligga 30-40 m önr ha,·et. Denna sand som 
sålunda avlagrades på högre nivåer, hade nedsläpats från de högre bergs
regionerna under landhöjningens tidigare skeden, och materialet härstammar 
utan tvivel från de forna, högt liggande moränliderna, som genom rensvall
ningen förvandlats till de för Åland så typiska >>stenmalarna>> eller >>block
haven>>. 

Denna så att säga and-nedsläpningsprocess avstannade i stort sett vid 
nuv. 30 m nivån. H är och var fortsatte dock denna sekulära sandvandring 
nedför liderna . Sålunda finner man i södra Hammarland och i Eckerö mäktiga 
avlagringar av sand med svallgrusinlagringar, detta till anmärkningsvärda 
mäktigheter. Att det är fråga om havssand, finner man av de musselskal , som 
lagren innehålla i sina bottenpartier. 

De nutida åländska sandstränderna äro av föga betydenhet. De k-unna 
indelas i t vå kategorier: å ena sidan >>vanliga>> sandstränder av medelgrov sand 
(delvis även med singel), bildande breda plager emot öppnare sjö, t.ex. på 
Möckelö och vid Degersand. A andra sidan är det fråga om ytterligt flacka och 
långgrunda stränder av fin, gråvit sand s.k. >>sjösand>>, vilken vanligen vilar 
på ett underlag av lera (i huvudsak ishavslera). 

Till den förra kategorien av såndstränder får man väl hänföra dem, vilka 
omsluta vissa sand- och grusholmar i den östra urbergsskärgården såsom 
mellan Sottunga och Kökar samt i Kökars östra arkipelag. Dessa holmar 
äro ur havet uppstickande partier av glacifluviala åsbildningar - dels s .k . 
räffelåsar dels randåsar. Till denna typ hör även holmen Malören NNO om 
Rultaskatan i Sund. Södra delen av Sandö i \ "årdö är ock en glacifluvial av
lagring, som omslutes av bredare sandstränder även mot det mala sundet 
invid Vårdö kyrkland. 
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Flackstränderna av fin gråvit >>sjösand>> förekomma företrädesvis utmed 
den södra J omala kusten från :\Iariehamn västerut. Det är ytterligt lång
grunda stränder, och sanden täckes här vanligen av gyttja men litet längre 
inåt land träder den i dagen. Denna sand som avsatts vid tiden för landhöj
ningens senaste skeden (under brons- och järnåldern, ja änn i historisk tid i 
, ·ilar på leravlagri nga r, vilka sistnämnda (enligt pejlingar) kunna vara nog 
så mäktiga. 

Uppkomsten av denna mycket finkorniga, gråvita sand, som så tydligt 
skilj er sig från den rödlätta, fältspatrika glacialsanden eller dess omsvallnings
produkter, är, synes det, något mystisk. Kornigheten ä r ytterligt jämn, och 
skiktnir.gen ej alltför utpräglad. Det synes som om den åländska moränjorden 
lämnat material därtill, i det att den finkorniga komponenten av nämnda 
jordart av regnen och hanvågen utvaskats ur ytpartierna och sedan avsatts 
i bottnen av lugna sträckor utanför stranden. Den åländska moränen inne
håller, till Ekillnad från det finska fastlandets moränjordar, mycket finmalet 
bergmjöl - mestadels kalkhaltigt - som i torkat tillstånd är synnerligen 
fast - nästan >>wm cement». 

D . Lerstränder 

Egentliga lerstränder saknas ytligt sett i det åländska landskapet, allden

stund de lerfyllda låglanden, ~om tangeras av havsytan som regel täckas av 
gyttja och förmultningsprodukter, närmast väl vasstorv. Det är härvid dock 
lerorna som bilda strandens egentliga underlag och detta oftast till betydande 
mäktighet. 

Typiska sådana (av gyttja överklädda) lerstränder finner man t.ex. i den 
innersta delen av Saltviksfjärden, såsom runt Jäsviken, samt här och var 

intill smärre inbuktningar av kusten (Ytterby i J omala, Rågetsböle i Fin
st röm). Det är typiska uppgrundningsstränder, närmast från historisk tid, 
och ett studium av gamla skifteskartor kan ge intressanta upplysningar om 
strandlinjens förskjutning under seklernas lopp (t .ex. trakten av Hastersboda 
i Föglö). 

Såsom tidigare framhållits äro de åländska st ränderna geologiskt sett en 
ganska >>momentam företeelse, de ha på (nuvarande) högre nivåer föregåtts 
av många tidigare strandskeden av växlande skapnad. Man kan säga att ju 
närmare vi med landhöjningen nalkats nutida förhållanden, desto mer ha 
de >>mjuka>> stränderna tilltagit i utbredning - sand- och lerbottnar ha 

lyfts över havet. Det var i stort sett under bronsåldern som lerbottnarna 
förvandlades till 'terra firma', då ju även åkerbruket så småningom tog sin 
början. 
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E. Grundvattnet och stränderna 

Som bekant är havsytan den egentliga basen för de 'fr ia' grund\·atten

st römmarna, som från inlandet söka sig mot kusten. Grundvattenströmmen 

lutar med en allt svagare gradient ju närmare man kommer st randlinjen. 

Ofta kväller grundvattnet fram som källådror intill trandlinjen. Ar grund

vattenföringen någorlunda riklig , !nr man färsk\·atten ännu i havets nid 

och litet uneler densamma. Stiger havsYattnet, tränges färsk\·attnet 

undan. 
:.len det finnes ju äyen grund\·attenströmmar, ~o:n söka sig mot kusten 

under lerlagrens 'tvångströja ' , i de s2.z:cliga bottenlagren under leran. Detta 

vatten framflyter följaktligen uneler ett ,-isst tryck (belastningst ryck) och 

kan söka sig ganska långt ut under den lerklädda havsbottnen. Sådant grund

Yatten regleras följaktligen ej av havsytans läge, och det framb·äller ej heller 

vid själva stranden. De flacka stränderna av gråv-it sand, som ligga önr 

leran i somliga trakter (södra J o mala, Klemetsby, Lumparland J äro emellertid 

som man vet, vattensjuka, men detta vatten är ett ytligt sådant , som ej till

hör grundvattenströmmen. \'att enindränkningen förorsakas a\· den under

liggande impermeabla leran. F ölj aktligen äro dessa tränder alltid blöta. 

I bergstränderna framkommer intet grundvatt en, emedan grundvatten

spegeln i berggrunden vanligen ligger mycket dj upt - ofta till ett hundratal 

meter, ifall ej klyftrikedom tillåtit ha,·svattnet att intränga, då detta såsom 

varande spec. tyngre lagra r sig under färsb·attnet. 

Stränderna i de åländska skärgårdarna kunna ju tjäna som exempel på 

strandtyper inom glacialslipat urberg i ett landhöjningsområde, dock med det 

speciella särdrag, som betingas av den ganska fria e:-..-positionen mot havs

vågen. Visserligen har denna e:--..-position med tiden i hög g rad lindrats allt 

eftersom holmar och skä r dykt upp i omgiYningarna, men grundkarakt ä ren 

framst år dock alltjämt, speciellt vid jämförelse med Abolands och Mellan

sveriges skärgårdar. 
De väst- och nordbaltiska urbergskusterna bilda ju en naturproYins för 

sig till skillnad från andra kust sträckor, som omgiva detta innanhaY och där 

vida yngre sedimentära formationer möta. Hit höra ju även Gotland och 

Öland med sina markanta abra ions,·ittnen i de flackt lagrade sandstens

skiffer- och kalkstens bankarna. Detsamma gäller Dagö, Ösel och estlandskusten. 

Alla dessa kuster äro i främsta rummet a b r a s i o n k u s t e r , där abrasio

nen gynnats utom av berggrundens relati\-t lösa beskaffenhet a \· en vida 

obetydligare landhöjning, medan urbergsJ...'U tema, till v-ilka Åland hör, 

huvudsak äro blott r e n s p o l n i n g s - och t i l l l a m n i n g s

kuster. 
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IV. OM STRANDFÖRSKJUTNINGEN PA ALAND 1 

Vid tiden för landisens avsmältning från Bottenhavet (Bottniska vikens 
södra del) under det Snde årtusendet före Kristus, vid den preboreala klimat
periodens ingång, låg den nuvarande åländska arkipelagen helt och hållet 
dold under ett mäktigt vattentäcke. Det dåtida Voldia-havets yta nådde 
160-200 m över nuvarande havsnivån; vi kunna sluta oss härtill av för
hållandena i mer höglända delar av västra Finland och mellersta Sverige. 
I nämnda områden, såsom även inom området för det nuvarande Åland, 
skedde en avlagring på havets botten av varvig lera av det slam, som isälvarna 
förde med sig ut i havet. På Åland såsom i Uppland är denna lera kalkhaltig 
(märgel). Den antages vara rekryterad från silurkalk i bottnet av Botten
havet (Bottniska viken) . 

Landisen var vid denna tid reducerad till rätt ringa rester. Hela Finland 
upp till Lappland var fritt från is och i Sverige täckte rester av landisen blott 
delar av området mellan fjällkedjan och den dåvarande Bottniska viken. 
Östersjön stod genom sund i fri förbindelse med världshavet, dock icke genom 
förmedling av de nuvarande danska sunden, utan tvärs genom Sverige, från 
Södermanland över Närke till \ "änern-bäckenet och därifrån vidare till Katte
gatt. \.id Voldia-havets slutskede, vid tiden för dess djupaste regression, voro 
i landhöjningsområdets randzon, i Finska vikens innersta delar och i Öster
sjöområdets södra del ävensom mellan Gotland och Kord-Tyskland, vid
sträckta landpartier blottade under den nuvarande strandkonturen, så att de 
nuvarande danska sunden, Öresund samt Stora och Lilla Bält jämte de till 
dessa nu ledande låga flodbäddarna ävensom de grunda vattnen ovan den 
dåtida Darsser Sch~Yeile , höjde sig över vattenytan. Man erinrar sig att den 
kände utforskaren av Östersjöns historia HEXR. MuXTHE på basen av sina 
studier på Gotland gjort gällande, att nämnda ö då stod i direkt landför
bindelse med Nord-Tyskland. Yid början av den boreala perioden i 7nde 
årtusendet före Kristus inträffar inom nu ifrågavarande område såsom även 

i trakterna av Nordsjön en mycket stark och snabb transgression. Denna 
var i viss grad en följd av en över jorden i dess helhet skeende stigning av 
världshavets yta, men i hm·udsak dock förorsakad av en övergående land
sänkning inom det nordeuropeiska landhöjningsområdet. 

Inom området för det nuvarande Åland gjorde sig nu nämnda oscillationer 
i strandförskjutningen icke kännbara; havets tillbakadragning var här fort
farande förhärskande, om ock i avsevärt långsammare takt än tidigare. 
Sålunda synes det uppenbart, att Ancylussjön utbredde sig fullständigt 

1 Original finska; Öyersatt a\· AL YAR PAL~IGRE~ ; ö\·ersättningen granskad a\· författaren. 
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öppen från Satakunta till Närke. Vid inträdet av det atlantiska klimatskedet 
i det 6te årtusendet före Kristus begynner .\lands högsta punkter längst i norr 
och nordost sticka upp över havet; havets tillbakadragning, regression, skedde 
nu åter i stegrat tempo i varje händelse intill Litorinatidens begynnelseskede. 

Ovan avsedda ur havet framskjutande land voro typiska klippgrund, som 
en följd av havets intensiva svall, som sköljde dem rena från morän och annat 
jordtäcke, vilket sort erat efter kornstorlek förskjutits till lägre nivåer. Till 
detta yngre jordtäcke hör bl.a. den i djupare vatten avsatta, den varviga 
leran täckande homogena postglaciala leran, mjälan samt sanden ä\·ensom 
de vid klippornas rötter och på deras sluttningar hopade litorala klapper
st ensfälten, stenåkrarna och strandvallarna, vilka kunna nå betydande dimen
sioner särskilt i Geta och Saltvik från nivåer om 100m nedåt, bl.a. på Strömma 
Kasberg i Saltvik och Bytorps berg i Lemlancl. 

Under den klimatologiskt gynnsamma atlantiska värmeperiodens senare 
hälft begynte på yngre tillandningar även bildas avlagringar av organismer. 
Till dessa höra i främsta rummet de av mollusk-skal uppbyggda skalgrus
avlagringarna, vilka uppkommit som strand bildningar, ofta på lägre , skydelade 
platser vid foten av klippor. Fossilen uppträda alltså icke på sina ursprungliga 
st åndorter, utan hava även de förskjutits nedåt till sekundära anhopningar. 
Bland de högst belägna lokalerna må bl.a. nämnas Kulla i Finström 53 m, 
H öckböle i Geta 39 m, Långbergsöda i Salt\ik 3 m, Germundö i Saltvik 
32 m och Knutsboda i Lemland, den sistnämnda på 28 m:s höjd. På 
dessa lokaler har man som de allmännast förekommande funnit följande 
av Litorina-havets karakteristiska arter: M ytilus edulis. Tellina baltica, 
Litorina litorea, L. rudis samt Cardium edule {SEGERSTRÅLE 1927). I 
sjöar samt i tillandade havsvikar finner man avlagringar av gyttja och 
torvbildningar från 63,5 m höjd nedåt. Bland de av A. L. BACDIA.'\ viL"\:t
paleontologiskt undersökta myrarna är från synvinkeln av strandförskjut
ningen viktigast Jansmyren i Sa1tvik på 53 m:s höjd, ity att här tagna prov 
äro de översta i en provserie, där man kunnat konstatera en flora av kisel
alger från den mellersta Yärmeperioden, tiden för lindens (Tilia) uppträdande, 
ett vittnesbörd därom, att Litorina-havet vid sitt inledningsskede har sträckt 
sig högre än till nämnda nivå. Då även den av AsTRID CLEVE-ECLER i kärret 
Bredmossen i Geta på en nivå över 63 m påvisade Clypeus-floran torde vara 
från samma tid, synes det på basen av föreliggande paleontologiska belägg 
sannolikt, att Litorina-stranden står att söka på en nivå något ovan nu nämnda 
lokaler. Det är också att beakta, att HACSEX på det ovan nämnda Strömma 
Kasberg inom ett vidsträckt stenåkersfält funnit en terrass på ca 67 m, samt 
E. NrLSSON en annan på 70 m nivå. I Lemland syne likaså ett likartat men 
mer typiskt strandbälte på 64 m och i Geta ett på O m över havet höra till 
Litorina-havets begynnelseskede. 
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\'id preciserandet av nu ifrågayarande havsskedes (Litorina-havets) 
maximihöjd kan man även utgå fr ån kulturrester funna i st enåldersboplatser , 
Yilka på Åland senast studerats av i-I. DREIJER. Av talrika sådana boplatser 
är från vår synvinkel sett intressantast den invid den ovan nämnda J ansmyren 
belägna boplatsen i Saltvik. Kamkeramikkulturens äldsta och regelrätt på 
högsta ni,·å funna st ilart I: 1 enligt _-\_ Ä YRÄP.~Äs kronologiska system be

finner sig hä r på ca 55 m:s nivå, Yilket enligt i Syd-Finland fast slagna rela
tioner för Litorinastranden förutsätter i det närmaste 70 m:s höjdnivå. Detta 
stämmer väl överens med ovan nämnda, på geologisk bas vunna höjdbest äm
ningar. 

Om ock strandkonturen intill Litorina-tidens ingång i norra Åland dragit 
sig till baka från 132 intill 70 eller t. o.m . 50 m, med andra ord med nära nog 
hälften av områdets höjd, skulle detta med ayseende å landvinning dock 
icke hava haft till följd mer än ett tiotal rätt obetydliga öar i nuvarande Geta 

och Saltvik ~ocknar samt 5-6 klippor i Jornala och Lemland. Vid stenålders
periodens utgång, då tillandningen fortskridit till 30 m:s nivå, ha r skärgården 
blivit avsevärt tätare med tillskott i H ammarland och Eckerö. De nuvarande 
odlingsmarkerna voro dock allt fortfarande täckta av havet. Vid vår tide
räknings börj an följde st randkonturen 10 m:s isohypsen. Granen utbreder sig 
nu över hela området och erhåller småningom sin nuvarande synnerligen 
dominerar:de st ällning i vegetationen samtidigt som de vid denna tid jäm
förelsevis allmänt förekommande ädla träden, i all synnerhet eken men även 
klibbalen , blevo sparsammare företrädda som en följd av den vid denna tid 
inträdande klimatförsämringen. Till denna förskjutning i trädbeståndet s 
a rtsammansättning bidrog uppenbarligen åkerodlingens successiva utbredning 
på de tidigare lundmarkerna . 
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V. HAVSSTRANDEN SOM OBJEKT FÖR STUDIUM 

Havsstrandens vegetation har allt sedan min första bekantskap med 
Ålands flora sommaren 1897 starkt fängslat mitt sinne. Härtill har bl.a. med
verkat: 
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L Havsst randen bildar ett rätt skarpt markerat helt för sig. Den är av 
naturen trädlös och änn utan buskvegetation, alltså öppen och lätt att över
blicka. Den kontrasterar uppåt land mestadels rätt skarpt mot en terräng, 
där en sluten träd- eller buskvegetation utgör den naturliga slutformationen 
på flertalet av marker, och finner utåt en än mer skarp avslutning, mot den 
tillst öt ande vattenytan. Med avsaknaden av träd och buskar följer en jäm
förelsevis jämn och därtill st a rk belysning. Konsekvensen med avseende å 
växttäcket blir drag av st äpp; härtill medverkar inflytande av det salta vatt
net. Ur växttäcket ä r ett flertal av den egentliga ängsvegetationens och andra 
öppna markers arter uteslutna. Då därtill de extrema strandarternas antal 
icke är betydande, blir strandens växttäcke rätt artfattigt. Härmed följ er 
en svagare, och i varje händelse lättare överblickbar konkurrens och därmed 
en mer enhetlig och från plats till plats mindre växlande vegetationskaraktär 
än exempelvis inom lövängen. Växttäcket bär prägel av en frapperande stil
fullhet, i regel med en starkt markerad zonatian i vegetationsmönstret, där 
särdragen främst skapas av skiftande nyans i de gröna färgtonerna samt av 
olika höjd hos växttäcket i de olika bältena. 

2. Havsstranden är jämförelsevis Yäl bibehållen. Havsstranden lämpar 
sig icke för uppodling; den översvämmas vid högvatten. Där den är grov
stenig undandrager den sig över huvud all pånrkan a,- lantmannen, detta 
dock med undantag hä r eUer var för betande, ,·ars inverkan på den oländiga 
terrängen dock sällan blir av svårare slag. Som undantagsfall må också beaktas 
anläggning här och var av landningsplatser för den lokala båttrafiken. Där 

grunden utgöres av svämjord och stranden upptages av de vackra och frodiga 
s.k. sältingsängarna med dominerande Scirpus 1tniglumis och] ~mcttsGerardi som 
huvudbeståndsdelar i vegetationen, kan stranden visserligen med fördel utnytt
jas som ängsmark eller betesmark, särskilt där strandbrämet är av större vidd, 
men relativt sett ojämförligt mycket större arealer hava dock förblivit helt 
orörda eller föremå l för b lott slåtter eller, i händelse av betande, för betande 
först efter slåttern, än vad fallet är inom de s.k. lövängarna, som numera till 
betydande del helt och hållet fått giva vika för odling, eller ett mer eller mindre 

intensivt betande sommaren igenom. Det blir sålunda möjligt att beträffande 
denna ståndortstyp och dess vegetations ursprungliga och typiska karal.'i:är 
erhålla en vida säkrare föreställning än beträffande ett flertal andra mark-, 

resp. vegetationstyper, exempelvis just den ovan omnämnda lövängen samt 
även flertalet skogs- samt kärr- och myrtyper. 

3. För ett studium av havsstranden lämnar Åland, såsom även avsevärda 
delar av Finlands kustlandskap i övrigt, ett rätt enastående underlag: 

Kusten är till mycket vidsträckt del låg och långsluttande. Strandbrämet 
kan därför bliva av rätt avsevärd bredd, av en bredd, som blott undantagsYis 
finner sin motsvarighet inom mer höglänta urbergslandska p. J ordgrunden är 
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av mycket olika beskaffenhet. Den kan vara svämlera eller svämsand av 
större eller mindre mäktighet . Den kan vara stenig, och detta i högre eller 
lägre grad, med stenar av olika storlek från alldeles små och knappt fram
trädande till stora, mer eller mindre bl0::k:J.rtade. Stranden kan vidare vara 

klippig och klipporna mer eller mindre brant stupande eller långsluttande 
hällar. Klippan kan vara glattslipad a\· inlandsisen eller vågor, men den kan 
ock vara skrovlig eller sprucken, eller splittrad och spjälkt i klyftor och remnor 
av olika vidd och olika djup. Här gives betingelser av växlande slag och väx
lande grad för utveckling av en mångskiftande växtlighet. 

Denna starkt mångformiga natur hos stranden, särskilt förefintligheten 
av kuster med strandpartier av lösa men dock för vinden fasta jordarter 
sådana som svämsand, är något över huvud rätt sällsynt (PALMGREX 1946, 

s. 178). Världshavens kuster äro till avse\·ärd del klippiga ocb branta med 
rätt ringa förutsättningar för en högre vegetation. Eller ock äro de i stor 
utsträckning sandbrämade med raka jämna konturer och av flygsanden danade 
dynbildningar i bakgrunden uppåt land, såsom exempelvis kusterna av Riga
Yiken vid Östersjön. Även denna kusttyp med sin rätt rörliga sand erbjuder 
rätt blygsamma betingelser för en mångformig strand vegetation. (1946, s. 178.) 

Härtill kommer för Ålands, såsom ock för vida delar av Finlands och 

Sveriges kuster, den ofta i detalj starkt utmejslade strandskulpturen med 
ut kjutande exponerade uddar och djupare eller grundare , skyddade vikar. 
Detta medför en avsevärd förlängning av strandlinjen och därmed även av 
strandarealen. Där yttermera skärgårdar kanta kusten blir strandlinjens längd 
exceptionellt förlängd. I alldeles särskilt hög grad blir detta fallet på Åland, 
som i sin helhet är en skärgå rd , på alla håll otc1given av vatten. 

Till dessa anmärkningsvärt gynnsamma förutsättningar för en rik och 
mångformig strandvegetation, betingade av s trandens växlande karaktär och 
kustbrämets exceptionella längd och areal, komma yttermera några betydelse
fulla omständigheter: 

Kustens utskulptering i uddar och Yikar samt framförallt förekomsten av 
skyddande skärgårdar för med sig strandpartier, som icke äro utsatta för 
havets eller större fjärdars direkta inverkan. Detta har till följd dels att på 
sådana skyddade ställen strandens lösa jordpartiklar icke successivt utfrätts 
och skölj ts bort, dels att stränderna i stort sett icke underminerats och om
formats till dessa mer eller mindre brant stupande strandformationer, som 
under namn av klintar äro så Yanliga Yid världshaven och vid öppna vatte:1 
över huvud. 

Till flere av dessa positivt verkande faktorer sluter sig verkningsfullt den 

sekulära landhöjningen. Dennas styrka är på Åland ca 50-60 cm på hundra år. 
Särskilt där kusten ä r långsluttande blir den sekulära landhöjningen a\· 

betydande effekt. Den påverkar genom ny landvinning landskapets geografi 
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och t or;ografi och kommer på skyddade platser att utö,-a ett betydande 

inflytande på vegetationen. Den tillför landskapet successivt ny jord, och 

därtill en jord, som ännu icke nämnvärt hunnit urlakas; fö r besåning med 

nya element gives ständigt nya möj ligheter, på samma gång om reträttplatser 

beredes för beträngda element i vegetationen. (PAL\IGREX 1912, s. 121 , 139; 
1915-1917, s. 132- 133, 616; 1925, s. 66-85; 19!t3- 1944, s. 49-51; 19M\, 
s . 218-228.) 

Den sekulära landhöjningen utövar inflytande på la ndskapskaraktären 

ej enbart genom blotta tillkomst en av nytt land. Där landet successivt höjer 

sig ur havet , kommer icke för längre tidsrymder en och samma st randlinje 

att förbliva utsatt för dettas eroderande innrkan. tranden ,-iker så a tt säga 

successivt undan för havets anfalL Också här ligge r en grund för den redan 

ovan beaktade avsaknaden av eller den sparsamma förekomsten av trand

branter (1925, s. 76). Sådana i miniatyr kunna dock anträffas och kunna till 

och med temporärt och till en höjd av intill en h <:l.!v meter utskulpteras under 

en enda långvarig storm i riktning från öppna hant eller st örre fjärdar. 

Ännu en omständighet bör beaktas, nämligen den nästan totala avsa knaden 

av tidvatten , som självfallet på världshavens kuster och deras vegetation 

trycker sin specifika prägeL 

Vad här sagts för med sig, att havsstränderna på .-Vand, såsom havs

st ränderna vid vida delar av Sveriges och Finlands kuster, erbjuda mycket 

stora förutsättningar för uppkom ten av en rik och mångformig tranel

vegetation samt för en artrik strandflora , kanske större förutsättningar än de 

allra flesta platser på vår jord. 

Det sist sagda innebär en förpliktelse för , -å r forskning. ~Ien oberoende 

hä rav: Strandfloran och strandvegetationen är under alla förhållanden till 

sin gestaJt en anmärkningsvärd företeelse. Såsom jag tidigare preliminä r t 

gjort gällande (1946, s . 186), kommer hä rtill att den nu rådande havsstrands
vegetationen sannolikt är av mycket gammalt ursprung. P å strändem.a med 

där rådande mindre extrema klimatologiska förhållanden och kanske mindre 

skarpa konkurrens har helt visst st örre förutsättningar gl\-its för gamla flora

element att hålla sig kvar än på högre belägen ma rk. \ -i skulle alltså på dra 

kuster hava kontakt med en flora a\- rätt avsevärd geologisk ålder. 

På Åland, såsom över huvud vid kust er , där en landhöj ning råder , är 

följande anmärkningsvärda förhållande med avseende å betingelserna fö r 

strandvegetationens utveckling att beakta: 

H avsvattnets sälta vid Alanels kuster (5,a-6,5 ° 00) tillåte r icke utveck

landet av en träd- och bush.rveget ation på mark, som ,;.d högvatten över

svämmas, i varje händelse ej för en längre tid. Det öppna markbrämet i nä r

mas~e anslutning till vattenlinjen vid de salta vattnen har häri sin grund_ 
Det bildar en markerad kont rast mot landskapsbilden Yid de söta insjö,·att nen, 
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där träd- och buskvegetationen i stort sett når mer eller mindre ned till vatten
linjen. 

Bland vedväxter går på Åland havstornet (H ippophaes rhamnoides) längst 
ut mot vattenranden och i allmänhet till randen för högsta sommarvatten
stånd; närmast , och rätt t ätt därefter, kommer asken (Fraxinus excelsior) och 
klibbalen (A /nus glutinosa) . Ytterst a randen för havstornbest ånden ligger på 
v indskyddade kuster på en nivå av ca 30 cm över årets medelvattenst ånd. 
I den m ån kust en är exponerad för vågsvall stiger självfallet gränsen för 
h avsvattnet s inverkan på vegetationen. Undre gränsen för havstornbestånd 
kan härvid på vindexponerade, dock icke för havssjö öppna kuster, stiga 
intill en nivå av ca 60 cm, vid kuster utsatta för havssjö till än högre nivåer. 
Inom dessa gränser, från vattenlinjen upp till nivåer av ca 30-60 cm , ligger 
det öppna strandbrämet inpressat. Dess b redd bestämmes av kustens grad 
av lutning, men kan självfallet aldrig bliva betydande (se närmare s. 45). 

På Åland kan det öppna trandbrämets genomsnittsbredd sägas växla 
mellan en eller annan meter och upp till 10 m, men det gives naturligt öppna, 
d.v.s. icke av lantmannen betingade öppna strandarealer av flere tiotals, 
stundom t .o .m . ett hundrat al met ers djup. 

:.Ied en styrka om 50-60 cm under hundra å r innebär den sekulära land
höjningen, att normalt det nu öppna strandbrämet efter ca 50- 100 år till 
hela sin vidd fått giva vika för den inträngande vedvegetationen. Strand
vegetationen blir alltså aldrig på stället gammal; den är stadd i successiv för
skjutning utåt , där tj änligt nytt land blottas. På det öppna strandbrämet 
komma flere olika ngetationszoner till utnckling, i regel med följande arter 
som karaktärsväxter: J . Triglochin maritim u-m, 2. Scirpus u niglumis , 3. Juncus 
Gerardi, li. F estuca rubra var. arenaria, 5. Carex Goodenowii, 6. Festuca arun
dinacea och andra högnL'i:na a rter närmast randen av ved vegetationen. Livsläng

den för den enskilda zonen, och dess association eller associationer, blir med 
andra ord på en och samma plats mycket minimal, endast ett eller annat tiotal å r. 

Vad innebär detta? 

Trots det att de enskilda zonerna till sin floristiska konstitution och vegeta
tionens beskaffenhet förefalla rät t enhetliga, kunna de knappast antagas hava 
nått den slutliga prägel som vari t fallet , därest en landhöjning icke gjorde 
sig gällande. Bland annat fragar man sig , om växttäckets t äthet kunnat bliva 

något så när av den av zonens karaktär betingade täthetsgraden . Detta kan 
knappast t änkas vara fallet; jag tycker mig även hava funnit en större t äthets
g rad utvecklas hos motsvarande vegetationstyper längre söderut vid Öster
sjön , där landhöjningen är obetydlig eller ingen (på Öland 1910, 1925, 193/ ). 
(Se närmare 1925, s. 85; 1946, . 1 1- 182.) 

Yttermera ä r följande att beakta: Den av landhöjningen betingade succes
siva förskjutningen utå t av , -egetationszonerna ä r så pass snabb, att man 
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har skäl att vänta, att den mot en viss höjd ÖYer vattenytan svarande vegeta
tionszonen icke hinner nå den utveckling, som a\· de ekologiska förhållandena 
medgåves, innan redan förposter från närmast 0\·anför liggande zon begynna 
innästla sig. Härtill kommer att element från de skilda zonerna längre eller 
kortare tid kvarleva som relikter på platsen efter det re pektive zoners associa
tioner övergått i de typer, som karakterisera närmast ovan belägna terräng. 
Zonerna kunna alltså misstänkas till sitt växttäcke vara av brokigare natur 
än vad fallet sannolikt ä r, där en landhöjning ej råder och där \·egetationen 
kunnat komma till en större grad a\· stabilitet. 

Denna ständiga förskjutning kan yttermera misstänkas gynna strändernas 
berikande med nya arter mer långvägaifrån; stabilitet i , ·egetationen blir ej 
s lutligt nådd och därmed knappast dess fulla motståndskraft mot invasion 
av nya element . (1946, s. 182.) 

I anseende till det ovan sagda framstår som ett fängslande arbetsprogram 
en jämförande granskning av varandra motsvarande zoner och associationer 
på stränder med olika grad av landhöjning, från norra delen av Bottniska 
Yiken med dess sekulära höjning om ca l m ned till sydligare delar av Öster
sjön, där en landhöjning ej mera gör sig gällande. 

VI. BEGREPPET HAVSSTRAND I LITTERATUREN SAMT 
I FÖRELIGGANDE STUDIE 

Begreppet strand är hämtat ur folkspråket. Dess innebörd ,·äxlar uppen
barligen i viss grad allt efter de lokala förhållandena inom de områden, där 
uttrycket kommit till användning. är begreppet strand överföres som term 
till vetenskapen tarvar det en närmare precisering. 

WARMING preciserar 19061 , s. 5 de i dagligt tal gängse begreppen kust 
och strand på följande sätt: •>\ "ed l\yst forstaar jeg Landets Graense mod 
Havet; ved Strand derimod det flade og la\·e Land naermest dette, som har 
en egen saltetskende eller salttaalende \"egetation. En Klippekyst , hvis Klipper 
gaa lige ned i Havet, har derfor ingen Strand, men f. Eks. ~Ioens Klint har 
foran sig en lav og flad, stenrig Sandstrand.» 

\V ARMIKGs här citerade definition a Y strand gäller som synes havsstranden. 
Definitionen täcker väl rätt nära det begrepp, som legat till grund för folk
språkets uttryck strand . Gränsen uppåt är icke exakt angiven; det är Yäl i 
regel en tolkningsfråga att avgöra, ,.ar den altälskande eller salttålande 
vegetationen kan anses upphöra. Ej heller grän en mot ha\·et är exakt preci
se rad i definitionen •>det flade og la\·e Land naennest dette•> (= Havet), ity 

1 Dansk Plantevaekst. 1. Strandvegetation, 1906. 
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att ha\·ets nid kan Yäxla mellan rätt , -ida gränser. Warmings grepp på pro
blemen förutsätt-er emellertid icke en exakt precisering; hans arbete gäller 
närmast ,·egetationens grunddrag och icke dess floristiska karaktär. 

Det ä r att obsen·era, att \VARmxG i citatet ovan icke utsträckt begreppet 
strand till klippkuster: >>En Klippekyst , hvis Klipper gaa lige ned i Havet, 
har derfor ingen Strand, .. . >> 

Ar 1908 går LEIVISKÄ 1 till ett studium av vegetationen på kusten av 
Bottniska viken mellan Torneå (Tornio) och Gamla Karleby (Kokkola). 
Också han tar teoretisk st ällning till begreppen kust och strand. 

Begreppet kust fixeras s. l Yäxtgeografiskt mot bakgrunden av begreppet 
rent geografiskt sett. 

LEIVISKÄ belyser och preciserar äHn (s. 1- 2) begreppet strand: >>Da die 
\Vassergrenze nicht konstant i t , sondem sich abwechselnd hebt und senkt -
was bier an der Ktiste des Bottnischen ::\Ieerbusens von Umständen abhängt , 
die Uber die KUstenbildungen S. 43-4 7 erwähnt sind -, so finden wir an 
der Ktiste einen Gtirtel, einen Strand , der zeitweise trocken, zeitweise unter 
Wasser liegt.» 

LEIVISKÄS begrepp strand bygger på en inställning, som varit vägledande 
ä \·en för BREXXER (1916) och för mig (alltsedan 1912). 

::\Ied strand betecknar BREXXER 1916 2 , s. 174 >> i motsats till WAR1HXG 
( Hl06, p. 5) varj e gränsgebit mellan Yatten och la nd, oberoende av om det 
består av branta klippor eller lå ngsluttande mark». Huru gränserna för detta 
>>g ränsgebit>> ungefärligen skola dragas nämner BRE:-<NER, märkligt nog, icke 
direkte, men det framgå r av hans framställning (se s. 59 i föreliggande skrift). 

BREX:-<ER opererar även med begreppen >>strand i vidsträcktare bemärkelse>> 
och >>stranden i inskränkt mening>> . Det förra begreppet ä r identiskt med hans 
allmänna strandbegrepp ovan (>>varj e gränsgebit mellan vatten och land.); 
det innefattar de tre zonerna: den sublitorala, den litorala och den supra
litorala. Brenners >>stranden i inskränkt mening>> sammanfaller, som av citatet 
nedan framgår, med den ovan nämnda litorala zonen (1916, s. 175). l\Ied den 
litorala zonen betecknar Brenner (1916, s. 174) i anslutning till KJELLMAX 
1877 3 >>området mellan det högsta och lägsta vattenståndets nivåen>. J ag citerar 
yttermera BREXXER l. c. s. 175: >> Den därpå följande litorala regionen (stran-

1 "Gber d ie \'ege ta tion au der Ki.iste des Bottnischen ~Ieerbusens zwischen T ornio 
und Kokkola, 1908. 

R ed an 1902 ha r I.ei\'iskä i en på finska adattad skrift »Oulun sendun merenrantojen 
kasvillisuudestao (Om ha\'Ssträndernas vegetation i trakten av Uleåborg) upptagit ha \·s
st r andens vegetation till studium. 

2 Strandzoner i K ylands skärgå rd , 19 16. 

3 Uber die Algem ·egetation des ~Iunnanschen ~Ieeres an der \Vestki.i st e von Kovaja 
Semlj a und \\'a jga tsch , 1 8~~-
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den i inskränkt mening) utmärker sig genom att den Yicl olika tidpunkter kan 
ligga under eller oh-an vattenytan. >> 

Just denna samma teoretiska begränsning (>>om rådet mellan det högsta 
och lägsta vattenståndets niYåen>), wm BREXXER 1916 givit sin strand i 
>>inskränkt mening>> ( = den litorala zonen inom hans >>strand i vidsträcktare 
bemärkelse>>), har jag alltsedan mina lö,·ängsstudier 1915 (s. 37, 42), delvis 
seelan min studie önr ha\·stornet (1912, s. 37 -39), i mina anteckningar gi,·it 

begreppet strand, om jag ock Yid gränsernas fastställande i naturen utgått 
från något andra premisser än BREXXER (se min framställning i kap . VII ). 
Så likartade som förhållandena äro på Åland och inom Brenners skärgårds
område är denna likhet i inställning fullt förklarlig. Det bör dock beaktas att 
jag, på grund av i kapitel \ -II angivna omständigheter, räknar med vegetations
tidens vattenni,·å-gränser, medan BREX::\-.ER opererar med >>det lägsta utYatt
nets nivå och elen gräns, till hvilken det högsta högvattnet, resp. de största 
stormvågorna nå>> (se citatet s. 60 ur BREXXER 1916, s. l 9) . 

M ed havsstrand förstår jag alltså i denua studie det öppna markbrämet mellan 

gränsen för vegetatioustide11S låg1•attenstånd och högvattenstånd. 

Här bör yttermera observeras UL\'IXExs och ExGLL'XDs preciseringar av 
begreppet strand, detta såväl i anseende till dessa författares stora inlevelse 
i frågan som i anseende till att en jämförelse s. 204, resp . s. 215, skall göras 
mellan strandfloran på Åland och densamma inom Uh-inens område samt på 
Gotland. 

Betr. ULVINEKs1 precisering av begreppet strand se 1937, s. 18. 
ULVINENs begrepp Meeresufer motsvarar alltså BREX::\"ERS >>st rand i vid

sträcktare bemärkelse>>; ULnXE::\" använder för stranden i denna bemärkelse 
Le. s. 20 benäm11ingen >>Ufer s.lat.» Inom ramen för denna Ufer s.lat. upptager 

Ulvinen de trenne hos BRE::\"XER oYan s. 37 upptagna zonerna: den sublitorala, 
den litorala och den supralitorala. Den litorala upptages hos ULVIXEX s. 19 
uneler benämningen >>Litoralzone s.str.>>. För den litorala zonen s.str. följes 
Brenners indelning i suprasalin, salin och subsalin. 

ULVINENs undersökning gäller hans (i anslutning till BREXXER) strand 
i vidsträckt mening. 

ENGLUND 2 går 1942, s. 39-55 (III. Die Grenzen und Zonen des :tlleeres
ufers) till en ingående och fängslande prövning av problemet havsstrandens 
begränsning och dess zonindelning. 

ENGLUND preciserar sin inställning till begreppet havsstrand med följande 
ord (s. 43): 

1 Untersuchungen iiber die Strand- und \\'as e rflora des Schärenhofes am mittie ren 
~Hind ungsarm des Plusses Kyrnijoki in Siidfinnland, 193:;. 

2 Die Pflanzem·ertei lung auf den Meeresufern ,-on Gotland, 1942. 
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»U n ter :IIeeresufer im botanischen Sinne ,-erstehe ich grundsätzlich das Ubergangs

gebiet , dessen \"egetation soziologisch sowohl ,·on der des :IIeeres a ls anch des Iniandes 

abweicht. Ersetzt man die Benennung :IIeer mit See, so gilt die gleiche Definition fiir die 

Seeufer. Zunächst handel t es sich damm, eine natiirliche Abgrenzung der l"ferregion zu 

finden. >> 

Se vidare ExGLt.:XD s. 4!!, 48. 

Betr. termerna litoral , supralitoral och sublitoral se E:-.;Gr.l;:--:n s. 53-54. 

ExGLt.:XD häYdar s. 49, att man för stranden kan finna en viktig gräns-

linje, som nedåt aYskiljer en undre aquatisk zon med dominerande vatten

växter, sådana som alger och >>Sch ilfpflanzem, från en uppåt ut\·ecklad terrest

risk övre zon med landvegetation av lavar och kärlväxtsamhällen a\· terrest

risk typ. För dessa tvenne bälten (•>Unterabteilungen des Litorale•>) inför 

ExGLt.:::\TD s. 54 benämningarna >> \Vasserufer oder Hydrolitorale>> och >>Landufer 

oder Hygrolitorale•>. Ham framställnin~ av vegetationen och arternas fördel

ning inom litoralen anknyter närmast till dessa h ·enne huvudbälten. \'id 

dessas vidare uppdelning ansluter E>rGLuXD s. 5!1 till SERXANDER1 1917 med 

följande ord: •> .. . wonach es >)\\'enigstens bis auf weiteres am geeignetsten sein 

di.irfte, die rein topograpbischen Bezeichnungen aberes und unteres (bezw. 

mittleres) zu gebrauchen an Stelle von solchen Ausdriicken wie 'Wellengiirtel', 

'saline Stufe' u.s.'>Y. , durch die eine gewisse ökologische Eigenschaft hervar

geboben wird, deren Anwendbarkeit auf einen jeden edaphischen Fall disku

tabel sein kanm (Orig. Schwedisch, Le., S. 89).>> 

Excu:xn tillfogar s. 54 i omedelbar anslutning till citatet oYan: >>Ich 

möchte hinzufiigen, dass immer noch unhewiesen ist, dass die \'egetations

gi.irtel des Landufers auf verschiedenen Standorten und in verschiedenen Gegen

den paralielisiert werden können und folglicb eine gene relle Weiteraufteilung 

durcbgefiihrt n·erden kann. >> 

om översiktlig sammanfattning ay sin syn på en lämplig zonindelning 

av havsstranden giver ExGLu;-.;D s. 55 ett schema (se Tabelle \'I s. 40). 

ExGLUNDs ovan refererade uppfattning synes mig väl grundad och beak

tansvärd . J ag finner dock skäl att i denna skrift fasthålla vid min egen prec i

sering av begreppet havsstranden samt min därtill anslutna zonindelning, 

med hänsyn till vilken materialet är insamlat, samt i övrigt till BRE:\KERS 

inställning och terminologi, som synes mig klar och med hänsyn till syftet 

med denna studie väl lämpad, och därtill vunnit burskap. 

Den teoretiska innebörd, jag ovan (s. 38) givit begreppet havsstranden, 

är utan vidare klar. Det är icke lika klart huru i praktiken gränserna skola 

dragas i naturen. Denna fråga tarvar en närmare utredning. Den gives i kapi

tel \ ' II. Den förutsätter som underlag en preliminär kortfattad presentation 

1 De nordeuropeiska hah·ens växtregioner, 191 i . 
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Ta.belle VI. Obersicht ii.ber die Z oneneinteilung des Jlecresufers . 
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av strandens och strandvegetationens allmänna karaktär på Åland, stranden 
här uppfattad enligt gängse språkbruk, tillsYidare utan en närmare precisering 
av gränserna (kap. VII, 1). 

VII. HAVSSTRANDENS BEGRANSNING I FÖRE
LIGGANDE STUDIE, TEORETISKT OCH I NATUREN 

A. Havsstranden på Åland och dess Yegetation; preliminär 
orientering 

Till orientering för diskussionen nedan rörande avgränsningen av begreppet 
strand samt tillika orientering vid dennas indelning i zoner (kap. \'III) samt 

studium över huvud synes skäl att här preliminärt inskjuta en kort överblick 
av havsstrandens natur på Åland och de~s Yegetation. Jag fattar härvid pre
liminärt begreppet strand i dess gängse, rätt vaga bemärkelse i allmänt språk
bruk och hänvisar till några allmänna drag i vegetationen, \-ilka utan svårighet 
torde falla även den botaniskt mindre skolade i ögonen. 

Strandvegetationen på Åland är vacker och rätt omväxlande. Detta stå r 
i samband med ett flertal, delvis redan oYan (s. 32-34) berörda faktorer , 
däribland anmärkningsvärt gynnsamma och om,·äxlande ståndorts- och jord
a rtsförhållanden. 

Det gives på Åland i vidsträckt utsträckning och i alla delar av landskapet 
långsluttande öppna strandpartier och strandbräm av avseYärd bredd. Markens 
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beskaffenhet på dessa strandbräm växlar mellan djup svämsand eller sväm
lera , eller sYämlera täckt av sYämsand, och ursköljd stenig n:orängrund med 

stenarna mer eller mindre glest eller tätt ställda och till storlek växlande från 
alldeles obetydliga till stora, blockartade. Grunden är, där den är som bäst , 
rätt starkt kalkhaltig, ofta rätt rikligt bemängd med silurkalkstenar. 

Härtill komma strandpartier med sandgrund samt stränder med domine
rande grövre grus eller klapperstenar samt slutligen de klippiga kusterna och 
strandpartierna med mer eller mindre glatt slipade och ofta långsamt sluttande 
strandhällar eller mer eller mindre i remnor och klyftor sönderspjälkta och 
ofta mer eller mindre brant stupande bergsformationer. 

Alltid fängslande äro de s.k. reven eller örarna, d.v.s. skär, uppbyggda 
av grövre eller finare grus eller klappersten och med terrängen mer eller mindre 
högt upp på land formad i Yågor som en följd av havets anstormning nu eller 
i gången tid. De äro trädlösa och bevu.'l:na med en brokig vegetation av gräs 
och örter , som i hög grad bär prägel av tillfällighet. Närmast vattenranden 
ä r vegetationen närmast av strandkaraktär, men det fängslande är, att denna 

karaktär fortsätter tämligen obruten långt uppåt landen och krönen av den 
öppna skoglösa terrängen, där allt efter markens höjd över havet en brokig 
uppsättning av arter tillhörande högre belägna ståndorter innästlar sig i växt
täcket. Mer eller mindre i miniatyrformat möter man grusformationer av 
närmast ovan skildrat slag som inslag i exponerade kusters och öars strand
bildningar av olika typ. Man kan sammanfatta dem under rubriken ör
stränder. 

Frodigast och mest representativ är strandvegetationen utvecklad på 
svämmark, särskilt inom lövängsområden, för vilkas vegetation bördig, helst 
kalkhaltig grund utgör en förutsättning. Här hava de s.k sältingsängarna 
kommit till utveckling med bestånd aY tongivande Scirpus uniglumis i en 
bård närmast intill vattenranden och Juncus Gerardi-bestånd småningom 

ersättande de förra uppåt land. J uncus Gerardi har mer eller mindre lågvuxen 
gjort sitt inträde redan inom Scirpus uniglumis-beståndet och blir allt mer 

högvuxen och tätvu.'l:en uppåt land i samma grad som Scirpus uniglumis 
avtager i höjd och täthet. Särskilt inom Scirpus uniglumis-, men även i ] U'ncus 
Gerardi-beståndet, är inblandningen av gräs och örter under för- och hög
sommaren så pass svag, att tonen helt gives av huvudarterna med deras 
gräsliknande konstitution och markanta dunkelgröna färger. Sältingsarterna 
nå en höjd över en halv meter, Scirpus uniglumis t.o.m. upp till 85 cm, Juncus 
Gerardi upp till 65 cm. 

Ett pregnant inslag vid vattenranden, såväl ett stycke utåt vattnet som 
uppåt land, ofta in i sältingsängen , är Triglochin maritimum, särskilt där 
stranden är något stenig. 

H ögst avsevärt förhöjes strandens skönhet av de vid skyddade grunda 
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kuster, i stort sett från vattenranden kortare eller längre sträckor ut i det 
grunda vattnet ofta uppträdande dekoratiYa bestånden av den dunkelgröna 
Scirpzts Tabernaemontani eller den visserligen avsevärt sällsyntare, vackert 
ljusgröna Scirpus maritimus, ofta i slutna grupper sida vid sida eller invävda 
i varandra. Härtill kommer allmänt ,-id mer skyddade kuster de mäktiga, 

högvuxna och täta bestånden av ,·assen (Phragmites communis). 
Där J unws Gerardi uppåt stranden begynner Yika, finner den en rätt 

dekorativ ersättare i gräset Festuca rubra var. arenaria med dess i s\·agt brun· 
rött dragande ax, även denna i en sluten bård och med starkare eller s\·agare 
inslag av örter, såsom fallet redan var i J uncus Gerardi-bestånden. Såso:n 
bestånd sluter sig denna Festuca mbra-bård särskilt på något stenig g rund 
och gärna på svagt åsartade förhöjningar i terrängen, harmoniskt till sin 

föregångare i strandängen. 
F estuca ru.bra var. arenaria-beståndet kan nå upp till den busk- och träd

bård, som oftast inåt land begränsar strandbrämet, och i vida delar av .&.land 
i stor utsträckning ytterst konstitueras av havstornet (H ippophai!s rhamnoides ), 
oftast mot en bakgrund av klibbal (Alnus glutinosa), men ock kan vara bildad 
av mer eller mindre dominerande klibbal. Ofta är emellertid ett bestånd a\· 
Carex Goodenowii inskjutet mellan Festuca rubra-bården och denna strand

bård av veclväxter. 
Närmast snår- eller skogsbårelen byter växttäcket i regel plötsligt gestalt 

och man finner sig ställd inför mer eller mindre och ofta mycket frodiga bestånd 
av högvuxna gräs och örter såsom F estuca anmdinacea , Agropyron repens 
var. maritimum, på mer exponerade ställen Typhoides arundinacea, Lythrum 
salicaria, Angelica litoralis, Valeriana ojjicinalis och V. salina, samt som för
poster fö r den högre terrängens arter ofta enstaka eller spridda V icia cracca, 

Filipendztla ztlmaria och andra storbladiga örte r. 
Särskilt där det öppna strandbrämet är mer än vanligt djupt, följer ofta 

på de nu nämnda gräs- och örtassociationerna andra, som icke mera nås av 
högvattnet och som förr eller senare giva vika för det framträdande vedväxt
beståndet och vilka för sin förekomst väl närmast har att tacka lantmannen , 
som vid höslåttern hållit skogsrandens framträngande tillbaka för gynnande 
av ängsvegetation. På marker av detta slag finner man allmänt inom större 

delen av Åland associationer med tongivande Sesleria. 

B. Havsstrandens begränsning 

Såsom redan s. 38 framgått, skedde min första inställning till problemet 
havsstranden redan innan BRENNERs studier av 1916 och '1921 utkommit. 
Den väsentligaste delen av mitt material var insamlat och sammanställt 
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innan L'LVINEXS, ExGLUXDs och LDIBERGs1 studier publicerats. Det skulle där

för ställa sig svårt för mig att nu genomföra någon förändring i min ursprung

liga iP.ställn.ing till begreppet st rand samt i ordnarrdet av materialet , och jag 

finner mig icke heller ha,·a anledning därtill. Det synes därför lämpligt att här 

till utgångspunkt för framställningen framlägga den tankegång, som ,-arit be

st ämmande för min precisering a \· begreppet havsstrand. Det bör härvid 

beaktas, att jag icke, såwm BREXXER, närmast a\·sett en precisering av ett 

geograjisht eller topografiskt begrepp m ed anspråll på allmän giltighet, utan 

fastmer aYsett att finna en lämplig inramning för ett fortsatt studium av 

Alands vegetation och flora . Det har m .a.o. gällt att för begreppet strand finn a 

en sådan begränsning, att den vegetation, som faller inom densamma, ble,·e 

i möjligaste grad enhetlig och lätt att aYgränsa från andra vegetationstyper. 

Såsom ovan framhållits, ä r haYsstrandsvegetationen vackert utvecklad 

över ,-ida delar av landskapet , särskilt på stränderna inom lövängsområdena, 

där den mångenstädes direkte ansluter till dessas vegetation. Redan i mina 

studie r över lövängsom rådena st älldes jag dä rför (1915, s. 36-44) inför 

frågan, huru dessa lämpligen skulle avgränsas från den tillstötande stranden . 

Som den första för lövängen karakteristiska associationen, där den tränger 

fram mot stranden allt efte r som nytt land Y id landhöj n ingen vinnes, framstod 

Sesleria-ängen (1915, s. 37). Till yttre randen för denna nå r högYattnet samt 

en Yeget ation med många för lövängen främmande element. Området nedan

för Sesleria-ängen inbegrep jag under begreppet strand. Några karakteristiska 

drag för havsstrandens vegetation ga,·s s . 42-43 såsom en komplettering till 

den korta karakteristik jag redan giYit i min studie över havstornet (1912, 

s. 37 -39; se även 1917). 
Jag har nu anledning att från synYikeln av havsstranden på nytt uppställa 

frågan , vilken iunebörd bör i1111eläggas i begreppet strand. Huru skall alltså 

nä rmast med hänsyn till Åland den landskapstyp eller topografiska typ 

avgränsas, som i dagligt tal går under namnet havsstrand? 

I folkspråkets )>strand)> kan självfallet inbegripas många olika begrepp. 

I dagligt tal och i allmogens mun avses väl med strand närmast ett parti av 

terrängen, beläget vid eller intill Yattenranden. Några andra villkor behöver 

detta terrängparti knappast uppfylla , om icke möjligen det, att man där 

skall finna fotfäste ; där ett berg stupar brant ned i vattnet talar man knappast 

om en strand, blott om en kustlinje eller strandlinje eller snarare en vattenlinj e 

(se citatet ur WARliUXG, s. 37). Någonminimi-eller maximi-bredd förutsättes 

knappast , ej heller några andra speciella kvalifikationer med avseende å ter

rängen eller naturförhållandena än att dessa i ett eller annat hänseende skola 

sticka av från de högre upp rådande. En sådan vag innebörd i begreppet strand 

1 Studier ö\·er Stor- Pernå ,·ikens strandyegetation. I. stensträndernas yegetation. 

19 '•6. - II. Driftyallarnas yeget at ion, 194;. 
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synes helt naturlig i anseende till att det landparti , som höjer sig upp från 
vattnet över en strandlinje eller Yattenlinje, kan förete rätt så avse\·ärda 
olikheter beroende av den hastighet varmed landet höjer sig, beroende av 
landets topografiska natur i övrigt samt dess geologiska karal.'tär, beroende 
av den rådande växtlighetens beskaffenhet m .fl. omständigheter. Innebörden 
i benämningen strand kan icke i folkspråket annat än skifta allt efter naturens 

egna skiftningar. 
Vilken vetenskaplig innebörd har man på Åland skäl att giva begreppet 

havsstrand? Vilka vegetationstyper kunna här lämpligen sammanföras under 

begreppet strandvegetation? 
\.id en överblick av natur- och vegetationsförhållandena på Åland fram 

står, i all synnerhet där landet långsamt höjer sig över vattnet, i regel utmed 
vattnens rand och därifrån ett större eller mindre stycke uppåt land ett öppet 
busk- och trädlöst landparti , som likt ett smalare eller bredare bräm kantar 
och följer strandlinjen och som ofta mer eller mindre skarpt upphör mot en 
av buskar eller träd bildad, mer eller mindre sluten snår- eller skogsbård (s. 45), 
vilken åter å sin sida mot den nedanför liggande öppna terrängen begränsar 
och avslutar en högre upp på land utvecklad skogs-, lund- eller lövängs
vegetation. Bland vedväxter går på Aland, såsom s. 35 redan nämnts, havs

tornet (Hippophaes rhamnoides) längst ut mot vattenranden, närmast och rätt 
tätt därefter kommer asken (Fraxinus excelsior) och klibbalen (A/nus glutinosa). 

Under av kulturen oberörda eller föga påverkade förhållanden återkommer 
på Åland, likasom mestadels vid Finlands kuster, denna snår- eller skogsbård 
nästan ständigt. Den öppna terrängen nedan densamma och intill vatten
linjen synes mig lämpligen kunna betecknas som stranden; den växlar på 
Åland (s. 35) i vidd från någon meter till ett eller några tiotal meter, en eller 
annan gång något hundratal meter. Den företer en vegetation av specifik 
prägel. 

Det öppna busk- och trädlösa brämet är på Åland naturligt, icke kultur
betingat. Det blir vid högvattenstånd helt och hållet översvämmat. Busk
och trädbården sträcker sig på skyddade, d.v.s. icke för starkare vågsvall 
utsatta kuster, intill gränsen för högvattenståndet (närmare sagt vegetations
tidens högvattenstånd; se nedan), men icke längre ut, med undantag möjligen 
för spridda skott av Hippophaes och Alnus glutinosa. 

Den övre gränsen för begreppet strand i denna studie är hänned teoretiskt 

fixerad. Den sammanfaller med övre gränsen för vegetationstidens (se nedan) 
högvattenstånd, på exponerade platser med övre gränsen för vågsvallet. 
Den sammanfaller alltså med övre gränsen för den litorala zonen enligt BREX
NERs begränsning (se s. 37), detta sagt med den reservationen, att Brenner 
(1916, s. 189; se citatet s. 37 och 60) räknar med >> ... den gräns, till h\·ilken 
det högsta högvattnet , resp. de största stormvågorna nå>>. 
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Beträffande begreppet högvattenstånd samt den absoluta höjden för 

strandbrämets övre gräns bör följande observeras: 

J ag ha r fått det intrycket , att busk- och träd bården, närmast dess ytt erst a 

förpost h avstornet, där dess framryckning mot den öppna stranden icke av 

lantmannens lie hållits tillbaka, sträcker sig intill randen för vegetationstidens 

(j uni -september) högvattenst ånd. Beträffande högvatt enst åndet under året 

i övrigt har jag icke någo n direkt personlig erfarenhet; sannolikt kan det nå 

ett stycke upp i busk- och trädbården. \ "egetationstidens högvattenst ånd kan 

knappast med exakta tal angivas; det Yäxla r sannolikt i någon mån med åren. 

I va rj e händelse torde tidslängden för detsamma, såsom även för lågvatten

stånd, förete betydande olikheter under olika å r. Någon påtaglig e}.--ponent 

för Yegetationstidens högvattenstånd står knappast att avläsa i naturen i 

fo rm av strandvalla r eller uppkastad tång eller drift. E ndast för maximi

högvattenståndet har man att räkna med exponenter av detta slag på stränder, 

där hinder av ett eller annat slag icke mött anhopning av t å ng eller drift vid 

den gräns, dit högvattnet eller \'ågs\·allet nått. Här synes mig havstornet 

komma till hjälp såsom en rätt säker exponent för vegetationstidens genom

snittshögvattenst ånd. P å för Yind och Yågor skyddade stränder sträcker sig 

havstornsbården till en nivå av ca 30 cm ÖYer det t eoretiska medelvatten

ståndet (s. 35). Denna nivå bör enligt min personliga erfarenhet rätt väl 

representera nivån för ngetationstidens genomsnittshögvattenst ånd och 

sålunda även nivån för strandbrämets öne gräns. I den grad expositionen 

för Yind och vågor gör sig gällande stige r självfallet gränsen för det salta 

yattnet s inve rkan och därmed även nivån för havstornsbå rdens yttersta rand. 

För havstornsbårdens nedre rand har jag p å exponerade, dock icke för grov 

havssjö utsatt a stränder ant ecknat nivåer upp till ca 60 cm; på kuster i havs

bandet eller v id stora fjärdar gå r gränsen ä n högre. 

För skyddade knster torde man alltså för strandbriimets övre rand kunna 

riikna m ed en ni·vå om ca 30 cm, för mer eller mindre exponerade skärgårdskuster 

m ed nivåer till 60 cm, vid kuster öppna för havssjö med iinnu högre nivåer. 

(Se s. 35.) 
Det bör observeras, att t alet 60 cm o\·an sammangår med det tal BREXXER 

anger som övre gräns ~>å skyddat ställe~> i Nylands skärgård för sin litorala 

region . 

Några kompletterande ord beträffande s trandens övre gräns äro ännu på 

s in plats. J ag kommer s. 46 till frågan om den undre gränsen, som är vanskligare 

att fastställa . 
J ag har ovan utgått från en a Y kulturen oberörd eller föga berörd mark. 

Där kulturen burit hand på den ursprungliga naturen, och detta är ju i högre 

eller lägre grad fallet nä ra nog överallt \·id \·å ra kuster, kan det bliva vanskligt 

att exakt fixera strandbrämets öne gräns. Det kan hända, att den ursprung-
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liga skogs- eller lundvegetationen helt utplånats vid uppodling; här kan odlin
gen sträcka sig nära intill gränsen för högvattenståndet. Det kan också hända , 
att skogsmarken blott utgallrats, så att exempelvis en lövängsmark eller 
ängsmark kommit att upptaga dess forna plats. Av den yttersta snår- eller 
trädbården återstår då kanske endast fragment eller ingenting alls. Det kan 
slutligen hända, där stranden utnyttjats som ängsmark eller som bete, vartill 
den på Åland i stor utsträckning är väl tjänlig, att snår- eller skogsbården icke 
fritt fått tränga fram på den öppna terrängen, alltefter som denna vid lanel
höjningen höjt sig över högvattenlinjen. Lantmannens lie och de betande 
kreaturen hava lagt ett hinder för utvecklingen av telningar och skott ytterom 
randen för den slutna busk- och trädbården. skogsranden kommer då ofta 
att ligga flere meter eller tiotal meter bortom den rand , elit den naturenligen 

hade bort nå fram. Det ligger nära till hanels att låta hela den nu rådande öppna 
terrängen gå uneler namnet strand och så sker sannolikt i regel, icke blott 
bland lekmän utan även bland biologer, som icke äro närmare initierade 
beträffande strandvegetationen. Med den begrän ning uppåt, jag ovan enligt 
naturens egen anvisning givit begreppet strand, bör emellertid här en skarp 
skillnad göras mellan det egentliga strandbrämet och den därovan belägna, 
av kulturen betingade öppna terrängen . Också under dessa av kulturen berörda 
förhållanden kan elen egentliga strandens övre gräns i naturen oftast med en 
rätt stor grad av säkerhet bestämmas: Där stranden är något som helst utsatt 
för vågorna, skall man i regel vid högvattenlinjen finna bårder eller vallar av 
uppkastad tång eller av annat material sammansatta s.k. driftvallar. \'idare 
skall man i markvegetationens beskaffenhet finna vittnesbörd. Strandens 
växttäcke har ovan högvattenlinjen lämnat rum för en ängsväxt av annan 

typ än den, som utformats under saltvattnets inverkan. I denna nya ängsväxt 
kan dock, och detta är att beakta, en längre eller kortare tid element kvarstå 
som relikter från den tidigare strandvegetationen, och givetvis en längre tid 
än inom en framträngande snårbård, där en högväxt specifik örtvegetation, 
ofta med dominerande Filipendula ulmaria, rätt snart förh."Väver den tidigare 
rådande strand vegetationen. Dessa reliktförekomster kunna i viss mån försvåra 
fastställandet av >>strandens>> övre gräns. 

Hmtt skall strandens nedre gräns fixeras.' 

Det allmänna språkbruket förlägger den snarast till vattenlinjen vid det 
som normalt betecknats som normalt vattenstånd. ~Ied utgångspunkt i denna 
normala vattenståndslinje säger man att tranelen vid högre vattenstånd 
översvämmats och vid lågvatten barlagts. Behov av en exaktare precisering 
har knappast förelegat för det allmänna medvetandet. Frågan ställer sig 
annorlunda inför vetenskapliga problem. Det ligger väl rent teoreti kt ett 
närmast att fixera g ränsen vid linjen för lägsta mttenstånd, därnäst att binda 
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den vid linjen för m edelvattenståndet under året, inför botaniska problem möjli
gen vid medelvattenståndet för vegetationstiden. För ingendera av dess linjer 
torde emellertid givas markanta exponenter i topografin; huruvida sådana 
måhända stå att finna i vegetationen, skall nedan beröras. Vill~en av de förut

satta gränserna är att föredraga? 

Gränsen för det lägsta vattenståndet är uppenbarligen ett exaktare teore
tiskt begrepp än gränsen för medelvattenståndet. Beträffande gränsen för 
medelvattenståndet reser sig omedelbart frågan , om vattenståndet under året 
i dess helhet skall tagas i betraktande eller blott vattenståndet under en längre 
eller kortare tid av året, kanske närmast under vegetationstiden, under de tre 
sommarmånaderna. Frågan kan icke besvaras utan en närmare undersökning 
av vegetationens reaktion för vattnets inverkan under årets olika tider. 
Vilken utgångspunkt som härvid än väljes, kan ett värde för medelvatten

ståndet blott givas på grundvalen av regelbundna observationer. Huru det 
för tillfället rådande vattenståndet exakt förhåller sig till det teoretiska medel
vattenståndet kan man knappast avläsa i naturen; man måste förfråga sig hos 
närmaste observationsstation. 

Ej heller gränsen för det lägsta vattenståndet är något entydigt begrepp. 
Skall man utgå från den lägsta, någon enstaka gång under året eller under 
en period av år uppnådda vattenlinjen, eller från den gräns, till vilken vattnet 
plägar kunna sjunka? Någon odiskutabel självfallen teoretisk lägsta gräns 
för lågvatten torde i ingen händelse kunna fixeras; någon otvetydig exponent 
i naturen för en sådan gräns torde än mindre kunna fastställas, om inte möjli
gen på basen ay vegetationen. 

Inför nu framlagda svårigheter ställer sig osökt frågan: Kan man i vegetatio

nen jl:nna en fin gervisning beträffande en naturlig undre gräns för begreppet strand? 

Som känt är för den extrema vattenvegetationen utmärkande en organisa
tion med under vattenytan nedsänkta vegetativa delar, alltså en s.k. submers 
organisation, eller ock med flytblad. Gränsen för lågvattenståndet bör sålunda 
kunna sökas vid en gräns, bortom vilken verkligt extrema vattenväxter 
begynna uppträda. Denna gräns kan emellertid knappast motses vara alldeles 
skarp, ity att olika submersa arter förutsätta för sin existens ett olika djup; 
man har att räkna med en avsevärd marginal. I ingen händelse är denna, 

av den submersa vegetationen angivna, teoretiskt väl motiverade lågvatten
linje i praktiken alltid lätt att fastställa, i all synnerhet icke på platser, där 
en rik vassvegetation är utvecklad; en submers vegetation (i varje händelse 
icke av högre växter) är över huvud icke alltid förhanden vid våra kuster. 
Skall man för övrigt i vegetationen försöka finna en exponent för strandens 
undre gräns, synes det teoretiskt mer önskvärt att söka denna exponent i 
landvegetationen än i vattenvegetationen. l'ilka t•ittnesbörd stå till äventyrs 

att finna i landvegetationen? 
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På en mot vattnet långsamt sluttande, icke e:• .. -ponerad terräng med gynn
samma jordartsförhållanden, helst svämjord, observeras följande (se den 
preliminära framställningen ovan s. 44): 

Ytterom vattenlinjen, också där denna för å ret ligge r som lägst , finnes 
i regel på skyddade platser i det grunda tillst öt ande vattnet utvecklade fram
trädande täta bestånd av vassen, Phragmites communis, oft a även av Scirpus 
Tabernaemontani eller Sc . maritirnus i rena associatione r eller i blandbestånd, 
ofta mosaikartat omväxlande med varandra. Dessa bestånd sträcka sig enligt 
regel i mer eller mindre vacker gestalt uppåt ungefä r till en linje, som enligt 
min erfarenhet (och häri har jag funnit s töd hos allmogen) torde kunna betrak
tas som ungefärlig gräns för de trenne sommarmånadernas medelvattenstånd. 
Vid denna rand vidtager i regel en tät tongivande association av Scirpus 
uniglumis , vilken art närmast torde vara att betrakta som en landväxt i 
motsats till de tre nyss nämnda. De nu nämnda tre högvuxna arterna, närmast 
Phragmites, upphöra emellertid icke alltid här utan kunna, sannolikt som 
relikter från ett tidigare skede av landhöjningen, fortleva, om ock i svagare 
gestalt, mer eller mindre länge även på en stra nd, som blott ,-id högre vatten

stånd är täckt av vatten. A andra sidan sträcker sig Scirpus unightmis mer 
eller mindre regelbundet i förposter ett stycke in i de av Phragmites, Scirpus 
maritirnus och Sc. Tabernaemontani bildade best ånden. 

Det är ett anmärkningsvärt faktum, att gränsen utåt för välutvecklade 
associationer av landväxten Scirpus uniglumis sammanfaller med den normala 
inre gränsen fö r väl utvecklade associationer av de tre helofy terna Phragmites , 
Scirpus Tabernaemontani och Sc . maritimus. Kan man icke häri se ett stöd 
för mitt ovan uttalade antagande, att nu ifrågavarande gräns, a lltså yttre 
gränsen för väl utvecklad Sc-irpus ~miglumis-association (denna gräns är mer 
framträdande än inre gränsen för de trenne vattenväxterna), just beteckna r 
gränsen för vegetationstidens normala medelvattenstånd? Detta skulle m.a.o. 
innebära, att gränsen mellan Scirpus uniglumis- och de trenne helofytassocia
tionerna just bestämts av detta medelvattenstånd, vilket ju synes mycket 
sannolikt. Det kan yttermera till stöd för denna uppfattning nämnas, att 

Scirpus ·uniglumis i vackraste gestalt uppträder främst på ett s trandbräm , 
som enligt min erfarenhet mestadels under sommaren ligger ovan vatten
linjen, men i omedelbar anslutning till denna, således påtagligen ovan medel
vattenståndet för sommaren. Härtill är att beakta det faktum , att arten på
tagligen gynnas av översvämning under viss, men till sin längd mig icke 
närmare bekant tid, samt att den endast undantagsvis uppträder på terräng, 
som icke någon tid st år under vatten. Den ä r sålunda tydligen gynnad av en 

sådan terräng, eller i varje händelse av en terräng, där g rundvattnet (salt?) 
ligge r nära intill markens yta. 

Om framställningen ovan är g rundad, skulle vegetationstidens medel-
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vattenst ånd ligga p å ni,·å ca cm under årets teoretiska medelvattenstånd 
(se s. 55, 72)1 . \'id denna nivå ligger undre gränsen för zonbildande (associa
tionsbildande) Scirpus u 11 igf u m is. 

Ungefär v1d yttre randen för tät Scirpus uniglumis-association och däri
från ett stycke uppåt och utåt anträffas tämligen regelbundet och rätt fram
trädande den starkt iögonenfallande Trigfochin maritimum i spridda exemplar 
samt i allmänhet även A s ter tripotium. Bägge äro mycket typiska för strand
brämet kring sommarens sannolika medel\·attenståndslinje. Bägge a rterna 
äro till sin organisation land,·äxter, men synas Yäl trivas äYen på en mark, 
som tid,·is är täckt a\· ,·atten, dock icke a\· så högt vatten, att blomställnin
garna komma under vattenytan. Bägges förekomstzon sträcker sig nedåt 
nära intill den linje, ,-id Yilken submersa arter redan kunna anträffas. Deras 
yttersta fö rekomster torde därför betraktas som ungefärliga exponenter för 
m i n im iYattenståndet. 2 

1 Det bör understrykas . att \·id elen följande behandlingen a\· , ·egetationszonernas 
inbördes höjdförh ii llanden , liksom ä\·e n d å det blir fråga om enskilcia arters höjd\'ärden, 
författaren utgå r från de höjddifferense r , som råda mellan zonerna eller arterna och icke 
n, go t absolut , \·i a ha \·spegel bestämt nolh·ärdc för ha,·sytans läge. Att så sker ä r moti\·erat 
p:'t grund a\' flere omständigheter. För det första ha \·a de skilda medeh ·attenstånds\·ärden 
(:'tre ts , för yegetationsperiodens m ånader), som kan erhållas för t.ex . Ha\·sforskningsin
stitutets pegel \'id Degerby i Föglö enba rt ett teoretiskt eller statistiskt Yärde. Detta efter- . 
som dessa medeh-ärden hänföra sig till en så lång period som 30 å r och d å de förh å llanden , 
som rada under skilda å r , betydligt ay\'ika från , ·arandra. Dessa medeh·ärden ha\'a så
ledes in gen större bär\'idd för de biologiska jämdktsförhållanden , som utgöra grunden för 
ZO!le ringen . För de t andra är det att märka , a tt ,-a ttenståndsväxl ingarna ekologiskt spela 
e n olikartad roll beroende på strandens allmänna förhållanden, exempelvis beroende på 
om de t ä r fråga om en långsluttande eller brantsluttande strand . \'idare är det att märka, 
att landhöjningen redan under en betydligt kortare period än 30 å r i samspel 1ned den 
o~ganiska tillandningen kommer att förskjuta zonerna utå t. Slutligen måste man ä\·en 
taga i beaktande. att de rent biologiska förh ållandena , t. ex. artuppsättning och sprid
ningse kologiska omständigheter, komma att im·erka p å den lokala zoneringen och höjd
Yiirdena för de enskilda zonerna och arterna. På grund a\· dessa argument synes det ,·iii
grundat a tt såYäl ,-id analysen och m ätningarn a i fä lt, liksom ä\·en Yid de syntetiska sam
manfattningarna för de skilda zonerna och arterna att fasth å lla Yid de r e l a t i ,. a in
bördes höjd,·ärdena , då detta biologiskt sett ä r det utslagsgiYande och ,-äsentliga . Därut
ö\·er ka n en allmän jämförelse med de ,-attenst åndsYärden, som utmärka yegetations
pe rioden , utföras på basen a\· \·ad man fr:In ,·ege tationen , strandens morfologi o. dyl. kan 
sluta sig till. Dock har Yid å tskilliga tillfällen de uppmätta Yärdena konnekte rats med nh·å
mätninga rna för sarmna tidpunkter Yid Degerby. Detta ger en möjlighet att ,-erkställa 
en d ss jämförelse mellan de uppmätta höjdserierna och Yattenståndets höjddifferens 
förh :'lll a ncle t ill O\'an nämnda statistiska medeltal. 

2 Då enare (s . ;o, ;2) meddelade nh·åbestämrnelser för Scirpus uniglumis angi,·a 
ungefär liknande yttersta gränsYärden om för Triglochin marilimum, bör obsen·eras, att 
dessa ,·ärden för Sc. tmiglr~mis representera extrema undantagsfall , medan de däremot 
för Triglochin marilimum äro representath·a. 

4 
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V ar skall mt undre gränsen för strandvegetationen och därmed även för havs
stranden lämpligen förläggas? 

Trenne alternativ ligga närmast till hands: 
1. Gränsen drages vid yttre randen för tät Scirpus uniglumis-association, 

vilken rand tillika betecknar inre randen för tät och frodig vassvegetation. 
Till förmån för detta alternativ talar följande: 
Strandbrämet blir fysiognomiskt enhetligt, präglat av ett rätt låg,·äxt 

täcke av gräs och örter. Denna vegetation är ekologiskt betingad; den är 
sammansatt av utpräglade landväxter, men med kapacitet att en längre eller 
kortare tid uthärda översvämning. 

Mot detta alternativ kan anföras, att Scirpus uniglumis i förposter tränger 
fram nedanom den utpekade gränsen samt att dess förekomstareal sålunda 
kommer att splittras på tvenne vegetationstyper; detta innebär dock icke 
något allvarsamt argument. Mer betänkligt är att de markanta och på stränder 
allmänt uppträdande Triglochin tnaritimum och Aster tripolittm komma att 
fördelas på strand- och vattenvegetation; de uppträda i ungefär lika vacker 
gestalt ett stycke ovan och nedanför den nu förutsatta gränsen. 

2. Gränsen drages vid yttre randen för förekomst av Triglochin maritimum 
och A s ter tripolium. 

Vad i moment 1 ovan sagts om Triglochin maritinwms och A ster tripoliunis 
uppträdande kan motivera att fixera strandvegetationens och därmed stran
dens yttersta rand till den yttersta linjen för dessa arters uppträdande, trots 
det att denna yttersta rand icke är särskilt iögonenfallande, och i varje hän
delse mindre iögonenfallande än undre gränsen för tät Scirpus ttniglumis. 
:Man skulle härmed i praktiken ungefär komma till den teoretiskt väl moti
verade gränsen, minimivattenståndet. Till förmån för denna avgränsning av 
stranden nedåt på basen av Triglochin maritimum och Aster tripolium talar 
även den omständigheten, att BRE::--.-xER utsträcker sitt på teoretiskt reso
nemang grundade strandbegrepp i inskränl.'i: mening (litoralen) ju t till gränsen 
för minimivattenståndet. Även i denna begränsning kommer st randvegetatio
nen att vara fysiognomiskt väl avgränsad. Då Triglochin maritimu,m sällan 
saknas på en åländsk havsstrand och därtill är fysiognorniskt markant, bleve 
arten såsom exponent för strandens undre gräns sannol.il.-t rätt lämplig. 

3. Gränsen förlägges så, att jämYäl Scirpus Tabernaemontani-, c. 'mariti
mus- och Phragmites-associationerna falla inom strandvegetationen. 

Till förmån för upptagande av vass-associationerna under begreppet strand
vegetation kan tala, att Plzragmites-vegetation ofta i mer eller mindre kraftig 
gestalt fortsätter upp på stranden. I motsatt riktning talar den omständig
heten, att vassvegetationen fysiognomisH och med hänsyn till sina ekologiska 
betingelser starkt avviker från den egentliga strandvegetationen samt att 
särskilt Phragmites tränger ut på rätt djupt vatten, där särskilda submersa 
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arter redan finna trevnad. En begränsning av strandvegetationen enligt detta 
alternativ skulle innebära ett tillskott till strandvegetationen av fullkomligt 
väsensfrämmande arter. Rent topografiskt skulle stranden tillföras ett parti , 
som enligt gängse språkbruk icke tillhör densamma. 

Vid övervägande av nu anförda positiva och negativa argument stannar 
jag för alternativet 2 och drager sålunda »strandens>> och >>St1'andvegetationens>> 
undre g1'äns vid yttre randen för förekomst av Triglochin maritimum och Aster 

tripolium, alltså vid den ungefärliga yttersta gränsen för lågvattenstånd. Denna 
gräns ligger ca 18 cm under årets teoretiska medelvattenstånd ( = ca 10 cm 
under vegetationstidens medelvattenstånd). Härmed når jag på basen av 
vegetationen kontakt med BREXXERs teoretiskt motiverade, men i praktiken 
svårfastställda topografiska lågvattensgräns. 

Stranden med den begränsnjng jag här givit densamma, alltså det öppna 

brämet mellan de yttersta förposterna för Triglochin maritimum och Aster tri

polium samt snår- och skogsbården i fonden av det öppna brämet, motsvarar 
såsom s. 37 nämnts den litorala zonen enligt BREXXER (Brenners strand i 
inskränkt mening). Gränserna sammanhänga med och betingas av låg- och 
högvattensgränserna. Beaktas bör härvid att Brenner räknar med årets, jag 
med vegetationstidens gränser. 

Huru än undre gränsen för strandvegetationen fixeras, synes det mig 
praktiskt och naturligt att i en stuilie över havsstrandsvegetationen jämväl 
upptaga de tre vassarterna Phragmites communis, Scirpus Tabernaemontani 

och Sc. maritimus. Detsamma gäller även Scirpus parvulus . 

Då jag ovan fixerat gränsen för bögvattenståndet som övre gräns för 
strandvegetationen, har jag icke lämnat obeaktad den omstäniligheten, att 
den snår- och trädbård, som ofta finnes utvecklad strax intill ifrågavarande 
gräns, förutom flere för strandbrämets övre delar utmärkande arter jämväl 
uppvisar ett antal arter, som på Åland anträffas enbart eller företrädesvis 
just i dessa bårder och sålunda i ett eller annat hänseende stå i samband med 
vattnets närhet. Sådana arter äro bl.a. Selinum carvifolia, Stachys palustris 

och Eupatorium cannabinum. Till dessa ansluta sig yttermera några andra, 
som förutom i snårbården anträffas även längre upp på land, men dock i regel 
endast nära intill vatten och mest på mer eller mindre öppna terränger; sådana 
äro Arrhenatlzerum elatius, Barbaraea stricta, Erysimum hieraciifolium, Arte

misia vulgaris var. coarctata. 

De nämnda arterna synas visa en viss ekologisk frändskap med havs
strandens arter. ågon anledning att betrakta dem som verkliga havsstrands
arter synes dock icke finnas. Deras uppträdande nära intill havet står icke i 
något påtagligt ilirekt samband med det salta vattnet, belt säkert icke ens 
med av vinden förda saltpartiklar. Snarast ligger grunden i ekologiska för
hållanden av annan natur. Snårbården av Hippophaes kan kanske erbjuda 
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en art som E'upatorium cannabinum gynnsamma li;-sbetingelser av ett eller 
annat slag, kanske ett skydd mot starkare konkurrenter. Detsamma kan gälla 
Arrhenatlterum elati~ts, Barbaraea stricta, Erysimum lzieraciijolium, vilka dock 
anträffas på rätt många olika typer av ståndort. För de tvenne sistnämnda 
kan möjligen den ofta större tillgången nära intill st randen på klippa\'Satser och 
andra ståndorter med mer öppen vegetation innebära ett gynnande moment. 

Av de nämnda arterna har Arrhenatlzerum elatius redan upptagits i min 
stuelie över lövängsvegetationen. Detsamma är fallet med Barbaraea stricta 
och Erysimum hieraciijolium, vilka dock icke tillerkändes nrklig medborgar
rätt inom lövängen och endast funno omnämnande ;-id sidan av de egentliga 
lövängsarterna. 

Det kan uneler inga förhållanden vara moti;-erat att upptaga kustpartiernas 
snår- och trädbårder såsom tillhörande stranclngetationen . De äro alltför 
väsensfrämmande för denna och ansluta sig ;-ida närmare tilllö,·ängsngeta

tionen. Ett betydande och svåravgränsat antal arter tillhörande högre belägna 
terränger skulle även därmed komma att tillföras strand\·egetationen, med 
vilken de dock knappast hava något gemensamt. Ett specialstud ium ;-ore här 
väl på sin plats, vartill jag även gjort en början i min studie över havstornet, 
om ock denna närmast sysselsätter sig med havstornet sjäh·t och mindre med 
den i dess snårbestånd utvecklade unden·äxten. 

Då emellertid Stachvs palustris och Eupatorium cannabinum närmast upp
träda i snårbårder och här ofta alldeles tätt intill den högvu . .-.,.na strandvegeta
tionen vid dess yttre rand, skola de trots allt upptagas i denna studie, men 
med ovan uttalade reservation. Såskall ä \·en ske med Arrlzenatherum elatius, 
Barbaraea stricta, Erysimum hieraciijolium och Artemisia ntlgaris var. coarctata . 

J ag kommer sålunda att i denna studie även medräkna ett antal för snår
bårderna och närmast intillliggande klippiga eller öppna terränger specifika 
arter, men också endast dessa specifika element. Detta synes mig teoretiskt 
i viss grad berättigat, då de ifrågava rande arternas uppträdande uppenbarligen 
är indirekt betingat av strandens närhet. Kärmast har jag dock letts av den 
praktiska omständigheten, att de ifrågavarande arterna dock närmare ansluta 
sig till havsstrandens element än till någon annan formation typs , med undan
tag möjligen för lövängsveget ationens, samt att de äro väl få och därtill kanske 
för löst anknutna till varandra för att bliva föremål för en sä rskild behandling. 
De nu ifrågavarande arterna tillhöra, såsom snår- och skogsbården ö\·er huvud, 
den supralitorala zo:1en. 

VIII. VEGETATIONsZONER 
Inom strandbrämet, sådant jag i kap. \'II begränsat detsamma, framstår 

redan vid första ögonkast betydande olikheter i vä..'\:ttäckets sammansättning. 
Detta är särskilt fallet där stranden är långsamt och jämnt sluttande och 
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grunden näringsrik sYämjord. ~Ian står bär inför ett rätt brokigt, men på 
samma gång rätt regelrätt \·egetationsmönster, som icke kunnat undgå att 
väcka uppmärksamhet och äYen givit upphov åt speciella benämningar i 
folkspråket; jag avser närmast >>sältingsängarna>>, d.v.s. bestånden av Scirpus 
uniglumis och ]uncus Gerardi (se s. 41, 48). 

Av särskilt intresse är vegetationens påfallande zonala gestaltning. 

\ ' ilka vegetationstyper (på jämnt sluttande terräng blir detta liktydigt med 
t•egetati01zszoner = strandzoner) kunna uppställas inom den åländska strand
yegeta tionen? 

Då det gällt för mig att analysera den rätt mångformiga åländska strand

Yegetationen samt att begränsa och benämna de olika typer, som vid analysen 
framgått, har det synts mig Yiktigt att så begå, att det för intresserade skall 
bliva lättast möjligt att i naturen identifiera dessa typer, detta så mycket 
mer som min framställning ay de enskilda arternas uppträdande med hänsyn 
till ståndort anknyter till desamma. 

:\lina på yäx.ttäcket baserade strandzoner (vegetationszoner) s\·ara mot 
bestämda ekologiska typer av ståndort - på jämnt sluttande terräng liktydiga 
med ståndortszoner - närmast betingade av och karakteriserade a\· stånd
ortens höjd över vattenytan. Det är såtillvida en olägenhet att karakterisera 
och benämna strandens zoner på basen av deras vegetation, att den som icke 
känner de tongivande arterna ifråga och deras ekologiska fordringar har Yårt 
att kombinera de uppställda \·egetationszonerna med motsvarande ekologiska 
typer i trakter, där artmaterialet till större eller mindre del är ett annat. Det 
har av denna anledning varit mig angeläget att så långt som möjligt försöka 

anknyta mina zontyper till BRE:\:\ERS, Yilka icke uppställts på basen av ett 
allt efter det geografiska läget Yäx.lande artmaterial, utan på basen av det 
salta yattnets mer eller mindre långYariga inverkan på stranden och dess 
, -äxtlighet (BRE:\XER 1916, s. 174- 177, 188-189; 1921, s. 30; se citaten i 
kap. IX). Brenners indelningsgrund är teoretiskt berättigad. Den avser 
allmängi!tiglzet för ha\'sstränder önr hm·ud. Med densamma förknippas 
emellertid det negativa sakförhållandet, att det icke i naturen alltid är lätt 
att finna var de teoretiskt fastställda gränserna löpa. Bäst torde väl dessa 
i allmänl1et angivas av vegetationen. 

BRE:>.l\ERS zonindelning skall i nästföljande kapitel bliva föremål för 
granskning. Det har synts mig lämpligast att ansluta denna granskning till 
elen redogörelse för mina egna resultat , om gives i detta kapitel. 

Jag upptager för Åland nedan nämnda associations-, respektive zontyper, 
vilka till sina hm·udclrag av mig urskilts redan 1912. (Se min preliminära 
framställning s. 35, 41-42.) Kär jag nedan betecknar en art som zonbilclande, 
avses därmed det område, där arten ifråga dominerar Yegetationsbilclen. Till 
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belysande av det sagda hänvisas till framställningen nedan av Junws Gerardi
zonen i dess förhållande till Scirpus uniglumis-zonen. 

Med avseende å zonernas nivåer hänvisas, utö,·er de kortfat tade uppgifterna 

i detta kapitel, till kap. X. 

Det skulle ställa sig motiverat att här i anslutning till det ovan sagda gå 

till en närmare presentation av de urskilda strandzonerna. Direkt anknytning 

till BREN'NERs strandbegrepp och zonindelning (kap. IX) samt till vegetations

zonernas samt de mer framträdande strandarternas förekomstnivåer (kap. X) 

vore därmed vunnen. Det framstår emellertid å andra sidan även önskvärt 

att låta med presentationen anstå till dess strandens floristiska karaktär bli,·it 

avhandlad i kap. XII. Inför dessa h ·enne stridiga synvinklar inskränker jag 

mig här till en möjligast kort presentation av de skilda typerna, medan den 

närmare beskrivningen framskjutes till kap. XIII. 

A. Vass-zonen. (Se s. 101.) 

1. Phragmites comm~tnis-association. Ytterst finnes ofta, särskilt på mindre 

exponerade kuster och främst på svämjord, utvecklad en mer eller mindre 

mäktig association av Phragmites communis. (Ses. 48, 101.) 
2. Associationer av SC'irpus Tabernaemontani samt ay Sc. maritimus. 

Phragmites kan vara ersatt av bestånd eller associationer av o\·an nämnda 

arter eller av dessa i blandbestånd. (Ses. 4 , 102.) 
De trenne ovan upptagna högvu.xna associationerna synas kunna förenas 

till en zon, som jag i anslutning till AL~QUIST (1929, s. 79) upptager som vass
zonen. 

De nämnda associationerna sträcka sig i väl utvecklad gestalt (s. 49) upp 

ungefär till en linje, som på Åland torde kunna betraktas som gräns för som

marens medelvattenstånd (ca 8 cm under årets medelvattenstånd); de nämnda 

arterna kunna dock som relikter nå även högre upp, Phragmites t.o .m. till 

snårbården vid gränsen för högvattenståndet , stundom t.o.m. långt upp i 

denna bård. 
Vass-zonen sammanfaller med den sublitorala zonen och träcker sig normalt 

in i det subsalina bältet inom den litorala zonen (enligt BREXXERS begränsning). 

B. Triglochin maritimum-zonen. (Ses. 49, 103.) 

På vassbeståndet, där ett sådant finnes utvecklat och ofta redan i dess 

övre del, följer Triglochin maritimu.m (jfr s. 49). Denna karaJ...-teristiska art 

är över hela Åland mycket utmärkande för ett strandbräm strax ovan och 

nedan (intill randen för minimivattenståndet; s. 49) vattenranden vid sommar

medelvattenstånd. Arten uppträder mestadels i spridda eller så pass glest 
grupperade exemplar, att man knappast kan tala om en Yerklig association, 

men väl kanske om en Triglochin maritimwm-zon. Denna skulle då omfatta 
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ett strandbräm från lågvattenlinjen intill zon C nedan, Scirpus uniglumis
zonen, som vidtager vid randen för sommarmedelvattenståndet . Det är dock 
att märka, att Triglochin maritimum med oförminskad täthets- och även 
yppighetsgrad sträcker sig mer eller mindre långt in i Scirpus uniglumis
zonen. Denna övre del av Triglochin-beståndet framstår dock närmast som 
en komponent i Scirpus uniglumis-zonen. Triglochin-zonen kommer i anseende 
till det sagda att framstå som en övergång till Scirpus uniglumis-zonen från 
vass-zonen. 1 

Sådan Triglochin-zonen av mig avgränsats, synes den sammangå med 
BREXXERs subsalina bälte inom den litorala zonen. Den föres av Brenner 
(1916, s . 175) till den salina zonen. Detta synes, som ovan framgått, icke vara 
befogat, men väl är att observera (se närmast ovan), att Triglochin maritimum 
ingå r som element även i salinen. 

C. Scirpus uniglumis-zonen. (Ses. 41, 48-49, 103.) 

Vid randen för sommarmedelvattenståndet och strax ovan en linje, vid 
vilken vass-associationerna i allmänhet begynna att sjunka i höjd och glesas 
ut, vidtager nästan undantagslöst en mer eller mindre sluten och oftast mycket 
enhetlig och därtill ofta rätt ren zon av Scirpus uniglumis . Med sin ytterst 
enkla och stilfulla karaktä r och med sin dunkelgröna, glänsande färg förlänar 
Scirpus uniglumis åt denna zon en skarpt markerad prägel. Zonen kan nå en 
bredd av ett par tiotal meter. 

Zonens nedre gräns ligger ca cm under årets medelvattenstånd, dess övre 
gräns (oftast mot zon D) ca 4-6-15 cm ovan den nivå, där arten blivit 
\·erkligt beståndsbildande (s . 72). I mer och mer glesnande och lågväxta bestånd 
når Scirpus tmiglumis ända ut tilllågvattenlinjen. 

Tillhör BRENXERs salina bälte inom den litorala zonen. 

D. ] uncus Gerardi-zonen. (Ses. 41-42, 106.) 

På Scirpus uniglumis-zonen och på ca 4-16 cm högre nivå än denna följer 
en zon av ] uncus Gerardi. Zonen an luter sig fysiognomiskt väl till sistnämnda 
men företer i regel ett rikare och färgstarkare inslag av andra arter, närmast 
örter. Man erhåller lätt det intrycket att de bägge zonerna med en skarp gräns 
följa på varandra. Så är emellertid icke fallet. ]uncus Gerardi har redan vunnit 
insteg inom Scirpus uniglumis-zonen, särskilt mot dennas övre del, där den 
successivt blir allt högre och tätare om ock skymd av den till en början mer 
högvuxna Scirpus. Den skarpa gränsen är endast skenbar; den går vid en linje, 

1 Då senare (s. /0, /2) meddelade nivåbestämmelser för Triglochin maritimum och 
Scirpus tmiglumis angh·a ungefär liknande yttersta gränsvärden bör, såsom redan i 
not s. 49 framhållits, obsen·eras, att dessa värden för Sc. uniglumis representera extrema 
undantagsfall, medan de för Triglochin maritimum äro representati\·a. 
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där J uncus Gerardi i den grad blir ekologiskt gynnad och där Scirptts u 11 iglu mis 
i den grad försvagats, att J uncus Gerardi i höjd når önr Scirpus uniglumis; 
detta sker i regel vid en rätt skarpt markerad lin j e, ca 4-16 cm o\·an undre 
gränsen för associationsbildande Sc. w1iglumis. Denna art sträcker sig längre 
eller kortare stycken upp i J uncus Gerardi-zonen, där den småningom av

tager i höjd och täthet. 
Jag t alar om Scirpus uniglmnis-zon så länge denna art med sin höjd domi

nerar helhetsbilden, om ] uncus Gerardi-zon så snart J uncus Gerardi nått 
i höjd över Scirpus ~miglumis. Det vore i månget fall måhända motiverat att 
sammanföra de bägge zonerna till en enda. För deras hållande i sär talar dock 
bl.a . den omständigheten, att de bägge arterna även uppträda i rena bestånd. 

] utzcus Gerardi-zonen vidtager mest vid ni, ·å ca 10-20 cm ovan årets 
medelvattenstånd och sträcker sig intill en nivå ca 10-20 cm ovan den, där 
zonen vidtager. Där en Scirpus ttniglumis-zon icke finnes ut\·ecklad, kommer 
man för J uncus Gerardi-zonen att anteckna en lägre yttre gräns än där den 
utvecklas i anslutning till en Scirpus uniglumis-zon . 

Tillhör såsom fö regående zon BREXXERs salina bälte inom elen litorala zonen. 
Tillsammans bilda de tvenne sistnämnda zonerna den s.k. sältingsängen . 

Denna är fysiognomiskt skarpt markerad. Den avYiker till såväl färg som 
komposition från strandvegetationen i övrigt. Färgen är mörk. Tätheten ovan
ligt jämn. Den fysiognomiska karaktären präglas av de tvenne huvuclartemas 
gräslika habitus. Ängen reagerar i böljande vågor för \-inclen som ett tätt och 
jämnt besått sädesfält. 

Sältingsängen översvämmas regelbundet till större eller mindre delar och 
för kortare eller längre tider av sommaren. 

E. Festuca rubra var. arenaria-zone/L (Se . 42, 10".) 

På sältingsängen följer uppåt en vegetation, om är av mindre enhetlig 
och mer växlande typ . Flere vegetationstyper finnas här utncklacle, dels 
sida vid sida och på samma höjd över \·attnet, dels ,·ikarierande för varandra. 
Örterna bilda ett allt rikare inslag. 

Den mest markanta arten närmast ovan sältingsängen är Festuca rubra 
var. arenaria . Detta är i all synnerhet fallet på de s\·agt åsartade förhöjningarna 
i terrängen, som ofta äro utmä rkande fö r den låga stranden. Man kan med 
fullt fog t ala om en F estuca rubra var. arena ria-zon. Fysiognomiskt ansluter 
den rätt väl till ] uncus Gerardi-associationen, men den sticker bjärt av med 
sin i brunrött dragande färg. 

F estuca rubra var. arenaria-zonen sträcker sig från ni,·å ca (22)- 24-26-
(28) cm upp mot Festuca arundinacea-zonen. Den syne i tort sett ,-idtaga 
på ca 6-20 cm högre nivå än ] wncus Gerardi-zonen. 

Tillhör BREX:-..""ERs suprasalina bälte inom den litorala zonen. 
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F. Carex Goodenou_·ii-zonen . 

På ungefär samma nivå som F esf11ca rubra , -ar. arenaria eller, och i allmän

het , något högre upp, framstar ofta associationer med tongiYande Carex 

GoodenotL'ii. De kunna betraktas som karakteristiska för en skild zon, som jag 

upptagit som Carex Goodenowii-zonen. Xedre gräns ca (19)-22-27 cm. 

::\Iindre ofta uppträder på samma niYå en association med tongivande 

Calamagrostis neglecta. 

Carex Goodenowii-zonen, så om ock Calamagrostis neglecta-zonen, vidtager 

först på en ni,·å, som mestadels blott undantagsvis översvämmas sommartid. 

Den sträcker sig uppåt mot och stundom ä nda fram till snårbarden. 

Tillhör BRE:\XERS suprasalina bälte inom den litorala zonen. 

G. F es f11 ca armzdinacea-zonen. ( e s. ~2, 110. ) 

Xärmast intill snår- eller skogsbå rden, alltså närmast intill randen för hög

Yattenståndet , och mer eller mindre utYecklad ä\·en där denna bård saknas , 

finnes i regel, och kanske i a ll synnerhet på mer eller mindre stenig grund, 

utvecklad en zon med tongiva nde hög,·u.:-.;:na g räs och örter. I regel förhanden 

och kanske mest representatiY är F cstuca arundinacea, ,-arför jag efter denna 

benämnt zonen F estuca amndinacca-zonen. Bland Ö\·riga mer framträdande 

och i regel eller ofta representerade a rter kan nämnas Ru111 c.r crispus, L ytlzrum 

alicaria, .-lnge/ica /itoralis, Cirsium an'cnsc, Sonclzus an:cnsis* litorale, samtliga 

dessa främst på stenig grund . (Jfr s. 42.) 
X ed re gräns ca 24 -32 cm. Sträcker sig intill snår- eller skogsbården, ofta 

in i denna. 
Tillhör BRE:X:XERs suprasalina bälte inom den litorala zonen. 

Denna zon ä r icke upptagen i mina löYängsstudier av 1915. 

Inom de nu angivna zonerna uppträder ett betydande antal olika gräs och 

örter, flere tämligen regelbundet och ofta i grupper eller bestånd, vilka särskilt 

under blomningstiden !...'Unna vara nog så starkt iögonenfallande. De synas 

dock icke kunna upptagas som associationsbildande i samma bemärkelse som 

de o\·an angivna och icke heller i amma grad som dessa som karakteristiska 

för bestämda zonhöjder; de falla för det mesta blott under blomningstiden 

mer i ögonen och tillhöra därtill en god del flere eller färre av de nu uppställda 

typerna. Bland de åsyftade arterna förtjäna nämnas bl.a. Farnassia palustris 

f. tenuis, Ccntaurium erytlzraea, Cent . pulclze/lum, Rhinanth11s major, Odontites 

litoralis, Plautago maritima . 

En art förtjänar emellertid ett sä r kilt omnämnande. Denna art är A grostis 

stoloni/era . 

När ma n längre fram på ommaren rör sig på de åländska stränderna, 

frapperas man ay huru Yegetationsbilden, särskilt närmare intill ,-attenranden, 
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plötsligt förändrats. Ett nytt element har plötsligt trätt fram tongivande. 
Detta nya element ä r Agrost-is stoloni/era i täta, ofta till synes mer eller mindre 
rena bestånd, med stark prägel av de brunröda lysande blomställningarna. 
Det kunde nu ligga rätt nära till hands att uppställa en skild Agrostis stoloni
fera-association. Härtill har man dock icke anledning. Agrostis stoloni/era 
representerar icke någon skild och hastigt utvecklad association. Det förhåller 
sig fastmer så, att denna art , som först rätt sent går i blom, tidigare, trots 
en mestadels ymnig förekomst , blott föga gjort sig gällande inom de associa
tioner, där den ingår som element; dess förekomst faller främst på Scirpus 
~miglumis- och J uncus Gerardi-associationerna, men den kan hä rifrån gå mer 
eller mindre täckande ända upp i F estuca anmdinacea-zonen. 

Det är ett utmärkande drag för havsstranden på Åland, såsom för havss tran
den över huvud, åtminstone vid Östersjön, att vegetationsbilden i stort sett 
präglas av blott några få arter, och detta vegetationstiden igenom. I det av 
dessa arter bildade vegetationsmönstret finnas invävda flere eller färre andra 
arter, mer eller mindre tätt eller glest, flere ofta i grupper och mer eller mindre 
iögonenfallande under respektive arters blomningstid. 

Vegetationszonernas artsammansättning skall avhandlas i kap. XIII. 

:Yied stranden i den begränsning jag ovan gid t begreppet har jag, såsom redan s. 38 

framhållits, opererat allt sedan mina studier ÖYer hantornet 19 12 och löYängs,·egetationen 

1915. Såsom karakteristisk för dess yttersta rand, som också \"id lågvattenstånd lätt 
översköljes redan av svagt vågsvall och redan vid SYag s tegring av ,·attenståndet kommer 
att ligga under vatten, nämndes Triglacilin maritimum ( 19 12 , s. 3; 19 15, s. 42 ). Såsom ön e 
gräns betecknades Sesleria-ängen, där ved,·eget a tionen t ager Yid ( 19 15, s. 43). Sesleria
ängen , såsom ock strandbården av H ippophais rhanmoides fördes tilllövängsyeget ationen 

(1. c. s. 44). Sesleria-ängen är på kustterränger den första vegetationst yp , som icke på
verkas av havsvattnets sälta och som icke , eller på sin höjd blott i ens t aka undantagsfa ll , 
översvämmas vid högvattenstånd ( 19 15 , s. 56) . 

Även strandens zonbildning, såsom ett uttryck för underlagets olika höjd Ö\·er grund
vattnet, fann beaktande (1912, s. 37-40; 1915, s. 42-44) . 

F örutom den redan ovan n ämnda Triglochin marilinmm-zonen beaktades zoner med ton 
givande Scirpus uniglumis eller j uncus Gerardi, stundom bägge tillsammans ( 19 12, s. 3;; 

1915, s. 42). Den förra nämndes föredraga något fuktigare grund, ,·arför den p å landhöjnin

gar ofta uppträder i rena bestånd i ett n ågot tidigare skede a\ landhöjningen (19 12 , s. 37). 
Festuca rubra upptogs i samband med ] uncus Gerardi , men med beaktande av att 

arten tilltager i styrka i den grad marken höjer s ig för att ofta bilda en egen strand
formation, särskilt där stranden är stenig ( 19 12 , s. 3;-38). 

Även en zon med Carex Goodenowii urskildes ('19 12, s. 38; 19 15, s. 43) . 

IX. BRENNERS STRANDBEGREPP OCH ZO INDELNING 

Jag finner det icke nödigt att för denna studie ingå på en granskning av alla 
de olika system, som blivit uppställda med hänsyn till havstrandens (i vid
sträcktare och inskränktare bemärkelse) zonation. Jag hänvisar till SER.'<.'L'\-
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DERs 1 för tiden intill 1917 gällande resume ävensom till BREX~ERS2 samman
ställning 1921, s. 27-32. Jag anser mig här, där det närmast blott gäller att 
finna ett underlag för ett studium av Alands strandvegetation och icke ett 
ställningstagande till frågan om strandbegreppets innebörd över huvud mot 
vid geografisk bakgrund, däri inbegripet strandens indelning i zoner, berättigad 
att närmast ansluta min diskussion till BREXXER, som bygger sin framställning 
på förhållandena i ett område, som geografiskt och med avseende å de allmänna 
naturförhållandena nära ansluter sig till Åland, så mycket mer som Brenners 
framställning är klar och hans system blivit omfattat av särskilda författare 
i Finland. Jag har härtill så mycket mera skäl som jag redan 1912 och 1915 
oberoende av Brenner med avseende å avgränsningen av begreppet strand 
och Brenners indelning i zoner, om ock delvis med andra utgångspunkter, 
i huvudsak kommit till samma resultat som denne 1916 och 1921. (Se mm 
framställning s. 38, 43.) 

Med BRE:NNERs resultat, sådana de i detta kapitel skola resumeras, har 
j ag försökt samordna mina egna resultat. Det har synts mig redigast att pre
liminärt skilt för sig framlägga Brenners och mina resultat, då basen för våra 
studier varit olika. 

BREC\""XER utgår från förhållandena i Barösunds skärgård i västra Nyland, 
men avser i närmare eller fjärmare anslutning till tidigare författare, om också 
med vissa modifikationer, ett system med tillämpning även för världshavens 
stränder. Mot Brenners system och dennes nomenklatur gör SERNArmER 
(1917) en del invändningar. 

Med strand förstår BREXXER 1916, s. 174, såsom s. 37 redan framgått, 
>>i motsats till WARMIXG (1906, p. 5) varje gränsgebit mellan vatten och land, 
oberoende af om det består af blanka klippor eller långsluttande mark». 
Benämningen strand för detta gränsgebit finner hos Brenner ökad precision i 
begreppet »strand i vidsträcktare bemärkelse>> (se s. 37 i denna studie). Huru grän
serna för detta >>gränsgebit» ungefärligen skola dragas nämner Brenner, såsom 
redan s. 37 framhållits , icke direkte , men framgår av ha11..s karakterisk av dess 
nedan nämnda komponenter: den sublitorala , den litorala och den supralito
rala zonen. Brermer opererar även med begreppet >>stranden i inskränkt mening>>. 
Detta begrepp är hos honom synonymt med hans begrepp >>litorala regiomm 
inom stranden i vidsträcktare bemärkelse. Vad avses med dessa strandbegrepp? 

Stranden i >>vidsträcktare bemärkelse>> torde enligt BRE!\'NER (1916, s. 174) 
>>lämpligen kunna indelas i tre stora regioner, den sublitorala, den litorala och 
den supralitorala>>. Utgångspunkten för denna indelning är, säger Brenner, 

1 De nordeuropeiska hah·ens v iLxtregione r , 1917. 

\"äxtgeografiska studier i Ba rösunds skärgå rd. I. Allmän del och floran, 1921. 
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>> KJELLMAXS (1877) litorala region, som, egentligen uppgjord för en kust med 

tidvatten, omfattar området mellan det högsta och lägsta vattenståndets 

nivåer». 
Till karakteristik av den litorala regionen nämner BRE~C\ER '1916, s . '189 

(se även citaten s. 37-38): 

>> Den litorala regionen kan yara både torrlagd och genomdränkt af yatten. Den ligger 

mellan det lägsta utyattnets niY å och den gräns, till h\'ilken det högs ta högyattnet , resp. 
de största stornl\·ågorna nå. Regionen , som i ::\ylands skärgård å skyddadt ställe har 
en höjd af omkr. 60 cm , kan å utskä rens exponerade klippor Yertikalt omfatta l 0- 15 m. 

(H.\YRf::-:) ... >> 

BREXXER finner det synnerligen Yiktigt att wm en helhet sammaefatta 

detta område mellan det högsta och lägsta Yattenståndets nivåer, m .a.o. 

»alla ståndorter, som under en längre eller kortare tid kunna ,·ara antingen 

blottade eller betäckta>> ('1921, s. 29). Häri är jag ense med Brenner. 
Det kan anses tämligen :::jälvfallet att den litorala zonens öne gräns på 

exponerade ställen bör dragas vid en linje, dit vågsvallet når. Denna linj e mot

svarar uppenbarligen ekologiskt högvattengränsen på icke exponerade stä llen. 

Härtill är yttermera att beakta, att man själdallet på e:\.-ponerade stränder 

icke i form av driftvallar finner några e:\.-ponenter för hög,·attenståndet vid 

lugnt väder utan bölj egång. Se Brenner s . 29, 31. 
Den sublitorala regionen omfattar området nedan litorala regionen. Dess 

undre gräns kan enl. BREXl\'ER (s. 174) vara sYår att uppdraga. Till zonens 

karakteristik nämner BREXXER 1916, s. l e : 

»Den subl itorala zonen är a lltid under Yatten och sträcker sig från ett djup af 2-3 m 
(gränsen ej fixerad) till det lägs t a Yattnets niYå . K araktärsYiL"<ter: obligata Yattem·äxter , 

Potamogetoa , Aiyriophyllum, Chara, Fucrts, Cladophora.t 

Med den supralitorala regionen förstår BREXXER '1916, s. 174: 

>>. . . det område, som ligger närmast ohanom högYattengränsen och ln·ars \·egetation 
utan att n ågons in direkt n ås af yattenytan dock p å ett eller annat sätt (\·indar , s tänk, 

saltpartikl ar i luften , grundyatten et c.) röner inflytande af hah·ets närhet ... » 

Se ytte rmera Brenner s. 189. 
BREX::-i'ERs litorala region (>lstranden i inskränkt mening>>) motsYarar, som 

redan s. 38, 51 framhållits, det strandbegrepp, jag för mig fi..,..erat vid mina 

studier över Ålands strandvegetation. Brenners ublitorala och supralitorala 

regioner har jag däremot icke inbegripit under rubriken strand, men jag upp

tager i denna studie några inom dessa zoner uppträdande arter. 

BREN~ER indelar sin litorala zon i trenne bälten, »vilka i åt killiga stränders 

växttäcke framträda med all önskvärd tydlighet>>; han benämner dem suhsahn, 
salin och suprasalin. 
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_ ~ärmast med hänsyn till gyttje~ och humusstränder ~>på ler~ eller grus

grund i yttre eller inre skärgården med skyddat läge och sYag, men tyd
lig sluttning~> karakteriserar Brenner s. 1/S - 177 dessa bälten; se änn 
s. 180. 

För uppställarrdet av de tre nu angi\·na bältena ginr Brenner 1921, s. 30 
följ ande motivering, Yilken mycket tydligt give r vid handen, att han vid sin 
uppställning av typerna utgått, eller kanske rättare sagt, önskat utgå från 
vissa enligt hans mening betydelsefulla Yattenståndslinjer: 

·~ Inom den litorala zonen har man ,·idare fördelat ståndorterna på smärre bälten 

under olika namn . F ör det bälte, som normalt är O\' an \'atten, men som mycket ofta under 
\'egetationsperioden genmm·ätes antingen a\' hög\'atten eller ,·ågor (\·on Posts ha\·sranden ). 

har jag föreslagit namnet salin, emedan substratets salthalt , såsom senare analyser bekräf~ 
tat , här nå r si n högsta höjd. 0\'an salinen är ater det suprasalina bältet (\·on Posts torra 
havsstranden) beläget, \'ilket blott \'id hög,·atten eller storm nås a\· ha\'et (lugm·atten 
eller ,·:Jgor). :\edanon1'salinen ligger slutligen det subsalina bältet, som endast ,·id starkt 
låg,·atten ligger blottat. • 

Såsom av ovan stående karakteristik framgår, grundar BREXXER sin zon~ 
indelning (han använder hän·id termen bälte) för den litorala regionen på 
den olika graden av havsvattnets im·erkan, vilken inverkan åte r är beroende 
av den längre eller kortare tid litoralen eller delar av densamma är täckt aY 
vatten. Brenner finner följande gränslinjer för \·attenståndet utslagsgivande 
(1916, s. 189): 1) ~>Lägsta utvattengränsen», 2) ~>normalvattenståndet om som
maren~>. 3) ~>en linie karakteriserad av ofta återkommande högvatten och 
vågsvall~>, 4) ~>gränsen för högsta bög\·atten och starkaste Yågon>. :Med dessa 
vattenståndslinjer som gränser uppställer han sina bälten. 

BREXXERs zonindelning är sålunda grundad på en teoretiskt funnen ut
gångsbas. För de bälten ban uppställer anger ban vegetationens karaktär i 
stora drag; uppställningen baserar sig icke på ngetationen. 

~Iot BREXXERs premisser kan göras följande invändning, som han själY 

1921 gö r mot SER:\AXDER. Denna hade (1917) som gränslinje för sin litorala 
zon uppställt ~>den normala bögvatten linj en~> (~>Litoralen ligger under den 
normala högvattenslinjen»). BREXXER skrin r 1921, s . 28: ~>J ag kan i en vik
tig punkt ej förena mig med SERXAXDER om dennes indelning, och det 
är litmalens övre begränsning. \'ad är då ~>den normala högvattenslinjem? 
Finnes någon sådan viktig topografisk eller ekologisk gräns över huvud i 
naturen? ~> 

BREXXERs invändning synes mig fullt berättigad. Den träffar emellertid 
bans egna ovan uppgivna gränser, förutom den sista (n:o 4). Några i naturen 
synliga vittnesbörd för ~>lägsta ut\·attensgränsen», ~>normalvattenståndet om 
sommaren» samt ~>ofta återkommande bögYatten och vågsvall~> givas icke, om 
icke i ngetationen , ccb från denna utgå r Brenner icke, åtminstone ej i teorin. 
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Var gränsen n:o 2 (normalvattenståndet om sommaren) skall dragas kan , 
såsom s. 47 framhållits, blott fas tställas genom en uträkning av medeltal för 
observationer; huru sådana skola verkställas, och under huru lång och under 
vilken tid, kan endast fastställas genom ett närmare studium, och resultatet 
blir påtagligen alltid starkt subj ektivt. I naturen ser man denna gräns icke. 
Lägsta vattenståndsgränsen för en viss tidsperiod kan, också den , endast 
fasts tällas genom observation. Den fö rråder sig icke i naturen; den är i varje 
händelse starkt varierande under olika å r. >>G ränsen för ofta återkommande 
högvatten och vågsvall>> är något ännu mycket mer subjektivt betonat än 
gränsen n:o 2. Endast >>gränsen fö r högsta högvatten och starkaste vågon> ger 
sig i natu ren till känna, och detta genom uppkastade driftyallar eller a\· Yattnet 
utmejslade strandvallar. 

En främling, som kommer till en havsstrand och icke känner dess växt
art er och deEsas ekologiska förhållanden samt vattnets salthalt, kan i flertalet 
fall icke göra sig en föreställning om det för tillfället rådande vattenst åndets 
absoluta eller relativa höjd. J ag kan dä rfö r knappast tro att BREXXER annat 
än i teorin , icke i praktiken , \-id sin zonindelning verkligen utgått från vat
tenståndet. 

J ag t änker mig saken på följande lätt förklarliga sätt: 
BRE:-<NER har på grund av långva rig vistelse i Barösunds skärgård nmnit 

inblick i vattenståndsväxlingarna . H an kände därt ill st randfloran och dess 
ford ringar. Han har uppenbarligen i praktiken primärt funnit sina bälten 
i naturen i gestalten av vegetationsbälten. Gränserna för dessa bälten har 
han funnit sammangå med vissa olika, mer eller mindre ofta åte rkommande 
vattenståndslinjer, vilka för hans medvetande och enligt hans erfarenhet 
framstå såsom gränser för vissa betydelsefulla olika vattennivåer, såsom nor
malvattenstånd o.s.v. P å just sådant sätt, d. v .s. på basen av vegetationen, 
har jag på Åland kommit till mina vegetationszoner. Deras gestaltning och 
gränserna mellan desamma betingas uppenbarligen av underlagets horisontala 
läge i förhållande till vattenytan. En av dessa gränser sammanfaller med 
gränsen för medelvattenståndet , sådant jag på basen av mångårig erfarenhet 
uppfattat detta; för min uppfattning har jag funnit st öd hos skärgårdsbefolk
ningen. Mindre belägg i egen erfarenhet har jag beträffande vattenståndet s 
förhållande till mina gränslinjer ovanför sist ifrågavarande gräns samt även 
under densamma. 

För jämförelser av den åländska strandveget ationen med den av BRE)."NER 
behandlade är det av vikt att .1-..'llnna inställa mina zoner i Brenners sy tern. 
Då jag går till denna uppgift behöver jag icke utgå enbart från Brenners 
teoretiskt fixerade gränser. Brenner har givit sina zoner en påtagligen god 
och säker karakteristik på basen av vegetationen. Jag kommer till följande 
resultat: 
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Det salina bältet. 

Inom BREXXERS salina bälte faller mm Scirpus uniglumis- och J uncus 
Gerardi-zon, alltså sältingsängarna. ]uncus Gerardi-zonens övre rand samman

faller med övre gränsen för Brenners salina bälte. Beträffande den nedre gränsen 
blir en komparation svårare på basen av Brenners uppgifter. Brenner säger 
1916, s. 17S: >>Dess gräns mot subsalirra bältet är mestadels skarp [jfr orda
lydelsen i den nedan citerade noten] och går där följande arter börja upp
träda: Scirpus uniglumis, Juncus Gerardi, Triglochin maritimum, Glaux mari
tima, Planlago maritima, Agrostis stolonifera, Calamagrostis neglecta ... >> 
BREJ\'XER tillägger i not: >>På stränder med för zonbildning särskildt gynnsam 
sluttning kunna de nyss nämnda arterna fördela sig något ojämnt inom bältet. 
Så intar Triglochin maritimum företrädesvis bältets lägre, Juncus Gerardi och 
Plantaga maritima gärna dess högre belägna delar. Detta förhållande har af 
PALMGREX (1914 p. 37 o. 191S, p. 42) observerats å åländska stränder. Han 
åtskiljer nämligen ett Triglochi11- och ett ]tmcus Gerardi-bä!te, hvilka enligt 

min terminologi höra till det salina bältet .. . >> 

Det bör observeras, att de av BREXXER ovan nämnda arterna, såsom 
yttermera av den citerade noten framgår, begynna uppträda på något olika 
nivå. Någon >>mestadels skarp>> gräns kan enl. min mening icke uppdragas 
genom deras yttersta förekomster. 

Såsom av BREXXERs oYan citerade not framgår, för han min Triglochin-zon 
till det salina bältet. Beträffande denna zons (Triglochin-zonens) placering 
har jag, såsom av min framställning s. 49-50 framgår, varit tveksam, om jag 
också stannat för att upptaga äYen densamma inom ramen för mitt strand
begrepp ( = litoralen enligt Brenners begränsning av denna på basen av vatten
ståndet). Den hänger, att döma av Brenners beskrivningar, fysiognomiskt 
mer ihop med hans salin än hans subsalin. Inom sistnämnda är vegetationen 
>>mycket fattig och består vanligen av tätare eller glesare A runda-bestånd, 
ställvis uppblandad med Scirpus lacustris eller Tabernaemontani . .. >>; Tri
glochin maritimum nämnes ej. ~fot att inrymma min Triglochin maritimum
zon inom Brenners salin, och icke inom hans subsalin (Brenner betraktar 
1916, s. 189 >mormalvattenlinjen» som gräns mellan salin och subsalin), talar 

emellertid den omständigheten, att Triglocl~in maritimum, i varje händelse 
på Åland, vidtager vid Brenners lägsta utvattensgräns, alltså vid undre grän
sen för subsalirra bältet; den sträcker sig härifrån genom subsalinen och mer 
eller mindre långt in i salinen. J ag har i anseende till det sagda hänfört min 
Triglochin maritimum-zon till Brenners subsalirra bälte. Se närmare min fram
ställning s. 52-53. 
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Det subsalina bältet . 

Beträffande subsalinens begränsning sammangår, med resen·ation för 

BREXXERs placering av Trialoehin tnaritimum inom det salirra bältet, min 

uppfattning med Brenners. Till subsalinen för jag Triglochin maritimum

zonen. Översta delarna av Phragmites-associationen samt Ö\Te delarna a\· 

Scirp2ts maritimum- och Sc. Tabemaemontani-a sociat ionerna träcka sig in 

i densamma. 

Det S2tprasalina bältet. 

Inom BREXXERs suprasalina bälte falla mina Festuca mbra ,-ar. arenaria-, 

Carex Goodenowii-, Calamagroslis neglecta- och Festuca arundinacea-zone r. 

För F est~tca ntbra- och C ar ex Goodenou;•ii-associationerna framgår en enahanda 

placering hos Brermer 1916, s . 175, not 2. 

J ag vill slutligen belysa en uppgift hos BRE XX ER rörande mina zo

ner: 

BREXXER skri\·er 1916, . 175: >>Däremot lämna mma iakttagelse r från 

Nyland ej stöd för hans [PAL:\IGREx: uppgift (1915), att Festuca rubra skulle 

ersätta ] uncus Gerardi och cirpus uniglumis på stenig mark. Detta gräs hör, 

som vi skola se, ihop med Carex Goodenoughii, har alltså sin plats i det supra-

alina bältet.>> :=-.lin uppgift 1915 har i sjäh·a ,·erket, sannolikt till följd a\· fel

skrivning, blivit missvi ande. Saken är emellertid av mig riktigt framställd 

1912, s. 37, där BREXXER haft tillfälle att finna en med sin egen uppfattning 

överensstämmande uppgift. Bland arter tillhörande Juncus Gerardi-associa

tionen uppräknar jag bl. a. F estuca rubra . Beträffande denna nämner jag: 

>> \"on diesen nimmt die Anzahl der Fesluca und Odontites in dem :\Iaasse zu, 

wie der Boden sich erhöht, und die erstgenannte bildet oft eine eigene Strand

formation; besonders ist dies d ort der Fall, wo der Boden steinig ist .>> J ag 

säger alltså icke att F estuca rubra ersätter Ju ncus Gerardi på stenig grund, 

utan att denna art tilltager inom Juncus Gerardi-zonen i den grad terrängen 

höjer sig, samt att arten på sådan högre terräng ofta bildar en skild strand

formation, vilket särskilt ä r fallet, där grunden är stenig. 

Allt sedan 1912 har jag arbetat med Festuca mbra-associationen som en 

självständig zon, följande på J uncus Gerardi-zonen. 

I Kap. VI, s. 38 har införts en resume aY ExGLl"XDS inställning till begrep

pet havsstrand och dennas uppdelning i zoner. Denna resume hade till sin 

senare del, som t age r ställning till frågan om strandens zonering, lämpligen 

funnit sin plats i detta kapitel. Då en uppdelning av Englunds framställning 

hade brutit hans t ankegång, syntes mig moti,·erat att införa resumen i dess 

helhet i kap. VI. J ag hänvisar här till detta kapitel. 
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X. VEGETATIONSZONERNAS SAMT DE MER FRAM

TRÄDANDE STRANDARTERNAs FÖREKOMSTNIV AER 

Det är icke möjligt att med exakta tal angiva den nivå, på vilken de i 
kap. \'III nämnda vegetationszonerna (associationerna) vidtaga och själv
fallet ännu svårare att fixera deras övre gräns. Deras element kvarstå en 
längre eller kortare tid som relikter vid den fortskridande landhöjningen; 
deras nedre nivågränser influeras uppenbarligen av ett flertallokala inflytelser. 
De nu ifrågavarande zonerna få obetingat sin ka raktär av de arter, efter vilka 

de här namngivits. Jag går därför närmast till en granskning av dessas upp
trädande med hänsyn till nivån i förhållande till havsytan. 

Där de ifrågavarande strandarterna: Triglochin maritimum, Scirpus uniglu
mis, ]uncus Gerardi, Festuca rubra var. arenaria, Carex Goodenowii , Festuca 
arundinacea vinna inst eg på ett helt och hållet nytt, ur havet framväxande 
eller nyss framvuxet skär, åtgår självfallet en viss längre eller kortare tid 
intill dess invasionen hinner leda till beståndsbildning. ~Ian kan där terrängen 
är jämn och långsamt stigande finna successiva ut\·ecklingsräckor från de 
första spridda pionjärerna till de fullt utbildade bestånden. Detsamma är 
fallet, där ett redan utbildat bestånd på en långsamt sluttande strand tränger 
fram mot det nya landbräm, som genom den sekulära landhöjningen successivt 
blottlägges i anslutning till tidigare blottade bräm. l\hn finner här, utgående 
från strandkonturen, uppåt land ett successivt tätnande av beståndet. \.id 

en sådan förskjutning utåt har man, särskilt i betraktande av att den till 
övervägande del sker på yegetativ väg (dock icke för Triglochin maritimum) , 

att räkna med en mer successiv och jämn övergång utåt mot allt glesare ställda 
individer än vad fallet är, där ett bestånd är statt i nybildning på ett totalt 
nybildat land, där sannolikt från början ett större eller färre antal diasporer 
bildat mer eller mindre spridda utgångspunkter för elen nya beväxningen. -
Ann vid denna successiva förskjutning utåt kan man självfallet räkna även 
med en ny invasion mer långvägaifrån till det nyvunna strandbrämet, men 
en sådan nyinvasion har Yäl här aldrig utsikt att bliva annat än en ren obetyd
lighet i jämbredd med elen vegetativa förskjutningen utåt från de nära intill 

strandlinjen utvecklade bestånden. 
De yttersta individerna har man sannolikt skäl att vänta sig på lägre nivå, 

där de spi rat i anslutning till ett nära intill, på vegetativ väg framväxande 
bestånd, än där en rekrytering skett med diasporer från mer eller mindre 
avlägset belägna land. Så pass allmänna som de nu ifrågavarande arterna 
äro överallt i den åländska skärgården, kan dock resonemanget ovan knappt 
tillmätas stort mera än teoretiskt intresse. En verklig realitet med avseende 
å nivån för den första , eller yttersta , beväxningen innebära däremot synbar· 

5 
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ligen de rent lokala förhållandena. Den första (vid helt nybeväxning) eller 
yttersta (där fråga är om förskjutning utåt) beväxningen sker självfallet på 
lägre nivå, där läget är skyddat för vågsvall, än där stranden är exponerad . 
Härtill kan jordgrundens beskaffenhet, stenig eller icke, sand av olika korn
storlek eller lera , tänkas vara av inflytande. 

Med beaktande av det ovan sagda kan man motse, att nivåerna för de 
skilda art ernas första uppträdande samt änn försv innande skall växla inom 
rätt avsevärda gränser . Det blir under sådana förhållanden, särshiit för de ;;on

bildande arterna, av villt att utreda de shilda arternas relativa nivdförhållanden , 

alltså differenserna med avseende å nivd de skilda arterna emellan. Såpass artrika 
som de åländska havsstränderna i regel äro och så pass jämn och svag som 

stigningen från vattenranden upp mot land ofta är, bereder detta icke n ågon 
större svårighet. Man finner rikligt tillfälle till komp:uation olika arter emellan 
under i övrigt t ämJingen enahanda \-illkor. Ett störande, starkt relativt mo
ment är emellertid att beakta vid varje nivåbestämning. :.Ian kan utgå från 
en arts yttersta uppträdande, vanrid i allmänhet fråga är om blott enstaka 

eller spridda individer. Det.ta ä r en rätt invändningsfri utgångspunkt. Om 
dessa yttersta individer äro fullt utncklade och änn i övrigt av vacker ge
stalt , kan den konstaterade höjdnidn, i varje fall för så vitt det gäller all
männa och lätt spridela arter, beteckna den naturliga lägsta nivån för artens 
fulla trevnad. Det glesa uppträdandet står i samband med lokalens nyss 
skedda beväxning. Den konstaterade nivå n är sålunda av teoretiskt högt 
intresse. Äro de yttersta individerna däremot lågnL'illa och kanske även 
annars svagt utvecklade (kanske sterila), är uppenbarligen den konstaterade 
gränslinjen av mindre intresse. :Man frågar sig vid vilken nivå arten ifråga 
uppträder fullt utvecklad, alltså finner sin fulla trevnad, samt för en associa
t ionsbildande art vid vilken nivå den blir associationsbildande. \"id avvägande 
av svaret inträder ett starkt subj ektivt moment: när kan en art anses fullt 
utbildad, resp. när kan aswciationen anses fullt utbildad? 

Såsom av det ovan sagda torde framgå , kan man icke motse fullt exakta 
t al; man har att räkna med en pendling inom rätt vida gränser. 

J ag vill särskilt yttermera betona följande sakförhållande: 
Det har ovan framhållits, att de enskilda artbestånden samt associations

och zontyperna kunna vidtaga på rätt så växlande nivåer. Det är att observera, 
att detta icke blott står i samband med växlingar i jordgrundens eller terrän
gens beskaffenhet, med strandbrämets grad av lutning, med växlande grad 
av exposition för vågsvall, vilket sistnämnda ju själdallet utgör en faktor 
av första ordningen, för att icke tala om ,·äxlande grad av salinitet hos till
stötande vatten. F astmer kan man även på fullt enhetliga strandpartier, 
särskilt på mer vidsträckta plana svämstränder, finna de enskilda artbestån
clen, associationerna och zonerna utvecklade på a\·sevärt växlande nivåer, 
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och detta även Yid skilj ande avstånd om endast en eller annan meter; alldeles 
särskilt tyckes detta Yara fallet med Scirpus uniglumis. Ett lärorikt och repre
sentativt belägg för det sagda står bl. a. att finna på den vidsträckta öppna 

och mycket enhetliga landhöjningen på sydspetsen av J om a la: Ytternäs , Esp

holm . Under hänvisning till framställningen nedan s. 68-72 meddelas följande 
resume; de meddelade talen angiva i cm den ni,·å, vid vilken resp. arter \'id
taga, räknat utifrån in mot land: 

l\-ir·dcr (i cm) r·id t'l'lka uedan upptag11a arter t•idtaga på ] omala: Ytternäs, 

E splwlm: 

Scirpus mariti:nus: -:l / till - 20. Genomsni ttsniyån synes ,·äxla m ellan - 31 och 

- 30 . - \'idtar associationsbildande p å ni,·å - 28 till - 4. Genomsnittsnidn synes 

Yibda m e llan - 28 och - ~0. 

Sc. Tabernacmonlani: - 3 / till - 22. Genomsnittsnin'm synes Yäxla m ellan-- 37 

och - :30. 

Triglochin maritimum: - 18 till ...,.. l. 

Scirpus uniglumis: Enst. eller i glest s tällda förposter på niv å - 18 till - 9. - \'id

tager assoc iationsbildande på ni,·å - 15 till - l . Genomsnittsnivån synes \·ara -- 8 

till - l. 

jtmcus Cerardi:- 9 till- 2. 

Fesluca arundinacea: -r 24 till 32. 

Carex ex/ensa: + 2 till 15. 

C. Oederi ss p. pulchella: + 5 till l O. 

C . distans: + 13 till 28. 

Salicomia herbacea: + 12 till 29. 

Claux maritima: + l till 7. 

Cenlaurium erythraea : + 9 till 2 4. 

Odonliles litoral is: + l O till 24. 

Rhinanlhus major: + 8 till 30. 

Planlago maritima: + 9 till 16. 

A s/er lripolium:- 5 till 13. 

H ippophaes rhamnoides: Skott T 28 till 30 . Yttersta stammar i snårbård + 30 till 40. 

Grunden till de~sa sist berörda nedre nivådifferenser stå r uppenbarligen 
att söka i den snabbhet, varmed respektive olika strandpartier vid landhöj
ningen blivit bevuxna . Hän·id kan tillfälligheten uppenbarligen hava spelat 
sin roll . Medverkande kan också hava ,-a rit en viss tidsdifferens vid ett strand

partis beväxning, beroende av om denna preliminärt utgått från diasporer 
närmare eller fjärmare ifrån, eller framgått ur vegetativ förskjutning utåt 
av redan utbildade bestånd. Det bör dock hän-id observeras, att differenserna 
ifråga gälla såväl för bestånd , som uppkommit genom diasporer, som för på 

vegetativ väg uppkomna. 
I varje fall bör följande beaktas: 
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1. Fastställarrdet av den lägsta nivå, Yid Yilken beväxningen av en vtss 
art eller utvecklingen av en viss association eller zon kommer till stånd under 
vissa förhandenvarande ekologiska betingelser förutsätter ett flertal nivå
bestämningar. Den funna lägsta nivån bör uppenbarligen närmast återspegla 

artens eller associationens ekologiska yttergräns. 
2. Den övre gränsen är i regel svårare att fastställa och framförallt mer 

underkastad variationer. Det torde väl oftast ,·ara Yanskligt att fastslå var 
den är direkte ekologiskt betingad, och Yar bestämd eller pånrkad av konkur

rens från andra arters sida. 
Beträffande de olika arternas, resp. beståndens, associationernas och 

zonernas relativa inbördes förhållanden till nivån synes man kunna erhålla en 
säkrare inblick blott där dessa uppträda im·ä,·da i varandra eller avlösande 
varandra i riktning utåt resp. uppåt stranden, eller där de i riktning vatten
randen uppåt kommit till utveckling sida ,;d sida under jämförbara jordarts
och terrängförhållanden samt under enahanda e)..!JOSition. 

Beträffande de i denna skrift meddelade nivåuppgifterna bör följande 
observeras: 

Samtliga nivåuppgifter basera sig på bestämningar, utförda av mig med 
El/vings spegel. Vid de obetydliga avstånd, varom i denna studie är fråga , 
har denna apparatur visat sig tillfredsställande. Detta har framgått vid kon
trollmätningar av prof. STIG J AATIXEX med ni,·elleringstub. 

Mina originalabestämningar äro omräknade i förhållande till det teoretiska 
medelvattenståndet för respektive år. Uppgifter beträffande vattenståndet för 
respektive dagar har med stort tillmötesgående lämnats ay talassologen vid 
Havsforskningsinstitutets f>\ 'attenavdelning•> docenten dr phil., numera pro
fessor Iuro H ELA. De hänföra sig till mätningar på närmast intill liggande 
observationsstation: Föglö: Degerby, utförda kl. 10, 14 och 1 " . 

Samtliga nivåer äro angivna i centimeter. 
Där annat icke meddelas anger tal för art, association eller zon den niYå, 

vid vilken arten, beståndet, associationen eller zonen \-idtage r, räknat i rikt
ning från vatten uppåt land. Ett tillfogat •>intilh> (ni\"å) anger övre gränsen för 
förekomsten. Siffra inom parentes anger täthetsgraden enl . NORR L I:\. 

A. Nivåer på sydspetsen av Jomala: Ytternäs, E spholm 
(S om Ytternäs hy) 

Nedan en mer eller mindre sammanhängande ,·acker bå rd a \· Hippophaes eller Al11us 

glutinosa eller tät blandlöYSkog utbreder sig ett anmärk.nings,·ärt ddsträckt och plant 
strandparti (del \"is svämstrand). Strandbrämet gränsar i söder till en mindre inre fjärd mel

lan öarna Styrsö och Skobbholm i Yäster och söde r samt Granholm och Gripen i öster. Ytter
mera ett skydd mot Yågs,·a lllä mnar ett par tiotal mimatyrholmar n ågra tiotal eller n ågot 
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hund ra t a l m et er ytterom d et ifråga yar and e strandb rä m et. Expositionen m ot Yågsyalf 

ä r sålunda obet ydlig och ö \·er a yse,·ärda s träckor osedYa nlig t likformi g . Yttermera e tt 

sk ydd lämnar d et ytter st långsluttande sjöbottnet . 

P å d etta s tra nd brä m ha r bl. a . nedan fra ml agd a ni,·åbest ä mningar gjorts, fl ertale t 

under somra rna 1950 och 195 1: 

l. 7. 1950 från kl. 13, 15 (kl. 1 ~, 1 5 har yattnet stigit 7 mm ). 

12. 8. 1950 fr ån kl. l 0,00 (frå n kl. l n till kl. I l ha r , ·attne t sjunkit l cm ). 

16. 6. 195 1 fr<in kl. 15, 15. 

~ 5 . 6. 195 1 fr ån kl. 19, :30 . 

6. 7. 195 1 frå n kl. l ~ .00 (kl. 15,'•5 ä r ,·a t t ens t å nde t oförändrat ) . 

\ "attcnst å nd (Föglö: 

l. ' . 1951) 
12. 8. 195 0 

16. 6 . 195 1 

25. 6. 195 1 

6. 7. 195 1 

Degtrb y) 

k l. 

en!. 

I l) 

19 

s 
16 

19 

2 

H a , ·sforskningsinsti tu t e t: 

kl. l '• 

-;- 18 

- Il 

18 

1 7 

o 

kl. 18 

+ 24 
- 8 
- 16 

- 18 

2 

\" a ttenst å ndet s Yäxlingar h ar a lltså 0\·an nä mnda d aga r Ya rit m ycket obe t ydliga, 

yarför d e för dem m eddelad e ni,·åerna t orde kunna a nses t ä mligen riktiga . 

S cirp us 111 aril i111us l 

10. 8. 49 : \"idtage r på nini- 37 . 

12 . 8. 50: \"idtager p å nid- 35;- 2:l. 
25. 6. 5 1: De ytters ta på nid- :3:l,- :J:l;- 20. 

l. 7. 50: \"i dtage r associa tionsbildande p <i ni d - 28 (6): - 2 7 (6) : - 21 (8); - l il; 
- 9 (8) : - 1 .. 

l. i . 50: T ä t uppå t land intill ni'·'i - 2,;, . 

12. 8. 50: Cpp <i t land intill nid- 2. 

l . 7. 50 : Ens t. indi,-ider intill ni d - l ; -'- l. 

\"id lågt , ·attenst å nd (- 18) ä r 16. 6. och 25. 6. 5 1 de t m es t a a \· best å nden p å t orra 
la ndet. 

Den ytters t a ni dgr änsen fö ret er a lltså Yä xlingar m ell a n - :37 och - 20. (En y tterst a 

grä nsom -54 c m h a r l :3 . 7. :JO anteckna t s.) Genomsnittsgränsen synes ,·ara a nm ärknings

Yärt konst ant , fr å n ca - 37 till ca - :30. F ör ut,·ecklad e assoc ia tioner ,-äxlar d en yttre 

gränsen m ell an - 28 och - 4. Genomsnittsgrä nsen synes ya r a - 28 intill - 20. 

-~ Yen ön e gränsen synes a nmärknings, ·ärt kons t ant , ungefär npp till r a nden för d et 

teoreti ska m edeh ·attenst å nde t , en eller ann an c m under elle r oYan. Skillna d m ell an yerk

liga bes t å nd och enst . indidder h än·id inskränkt till n ågra få centimeter. 

Sci rp us Tabern aeiiiOil la lli 

l. 7. 50 : \"idtager (6) p å nid- 37. 

12. 8. 50 : Yttre rand - 28;- 2:3. 

16. 6. 5 1: De y ttersta- 30;- 3 1. 

25. 6. 5 1: De y ttersta- 2 ~ ;- 22. 

12. 8. 50 : Cppå t land intill ni d - 2. 

1 Siffror inom parentes eft er u ppgi,·en nh·å a ngi , ·a t ä thet sgrad en!. XORRLI~s skala. 
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\"id lågt vattenstånd(- 18) ä r 16. 6. och 25 . 6. 5 1 de t m est a på tor ra landet . 
Den yttersta ni\·ågränsen faller alltså m ellan - 3/ och - 22. Genomsni t tsgränsen 

synes, såsom för Sc . 111aritim us, vara anmärkningsvärt konst an t, från ca-:~; t ill ca- 30. 
Övre ni,·ågränsen synes sammanfa lla med rnots\·arande fö r Sc. 111arililllus. 

Scirpus parvu/us 

l ~- 8. 50: De ytterst a på nid- l O; ön e rand på nid- 8. 

Triglacilin marilillllllll 

l. /. 50: Vidtager på nid- 2; O; + l (6); - l. 

12. 8. 50: De yttersta på nid- 9. 
16. 6. 5 1: De yttersta p å n h · å - l :3; - l O. 
16. 6. 5 1: 1 enst . individ p å nid- 18. 
6. ; . 5 1: De ytters ta p å nh·å- 10;- B;-;;- 5. 

16. 6. 5 1: \ "erkliga best ånd (t ä the t 6) förs t \"id nid- 2. 

l. 7. 50: Uppå t land intill ni\·å + 7. 

\"id ,·attens tånd - 8 ä r ( 12. 8. 50) det mesta (täthet 6) på torra landet; på området 
för Triglacil in är marken i önigt i s tort sett obe \·uxen . 

:.\led avseende å den yttre nh·ågränsen fram stå r all tså ,·ariationer frå n - 18 till + 1. 
F ör verkliga best ånd antecknad yttre ni,·å gräns - 2. 

Scirpus tmiglumis 

12. 8. 50: De yttersta (glest ) på nid- 1 ;; - 13; - 9. 
12 . 8. 50: Enst . fr ån nh·å- 9. 
12. 8. 50: R ätt t ä t (7) fr ån nid - 8. 
12. 8. 50: Tät från nh·å- 15;- 8. 
12. 8. 50: Med t ä thet 8-9 på nh·å - !, ; - 3; h ärifrån u ppåt och till Ö\·en ·ägande de l 

på torr m ark. 
12. 8. 50: Bland S cirpus mariiimus (; ) p å grus (6-;) på nh·å - 6. 
16. 6. 5 1: Dc ytters ta (6-/) från nid- 18. 
6. 7. 51: Från nid- 15 (6-/);- 11 (6);- ~ -

6. 7. 5 1: T ä t (associa tion /) fr ån nid - 5; - 3; - 2; - l. 

\"äster om först a udden, (räkna t från ös ter ') u nde r någo t a \·\"ikande förhå llanden. 
antecknas l. /. 50: Associa tionsbildan de på ni,·å från O och ..,... l. 

Som ovan fra mgår , ·äxla r den ytterst a ni,·ån för Scirpus rmiglumis a \·se\·ärt . 
F ör ens t . elle r glest stä llda förposter ha r som ytters t a gräns annotera t s nh·åer från 

- 18 till - 4. 
F ör t ä t a re eller t ä tt s tä llda ind h ·ide r (= assoc iationsbildandel har anteckna ts nh·~ier 

från - 15 till - l. Genomsnittsni,·å S)·nes ,·ara - 8 intill - l. 

Det ä r a nrn ärknings,·ärt a tt Scirpus uuiglumis på nu ifråga,·arande m ycket enbetliga 
strandparti ställvis går påfallande längre ut än hä r för a rten synes va ra normalt , och 
detta utan att n ågon p å t aglig ekologisk grund synes kunna utpekas. På tagligt synE:s 
i va rje fa ll va ra, a tt a rten påfa llande st a rkt gynnas a \· långgrunda fö r dgs,·all skyddade 
stränder. 

J u n etts Gerardi 

6. 7. 51: \'id tager på n h· å - 9; - 5; - 2. - Denna an teckning hä nför s ig till strand 
W om först a udden (räkna t från öster ?). 

l. ; . 50: Begynner associ a tionsbildande på ni\·å , 3; + l O. 
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Fesluca arwzdiuacea 

6. S. 4S: \"idtage r på n id 

ti ll - :l 2. 

1 "''· 1 T _-t,- 32; _L 32; _L 32. - Xid diffe renser frå n + 2 ~ 

6. S. t, S: - 25; + 30; + 3 1. Denna anteckn ing hänför sig till strand \\' om först a 

udden. 

Carex exleusa 

l. i . 50: \"idtage r på ni d , 2 (\·acker) ; + 3 (5-6); _L 8. 

6. i . 5 1: \" idtage r p å nh·å + ~; + 5; - 13; -'- I II; + l O; + 12; _L 1 '•; + 15. 

12. S. 50 : Bildar b ård {55 c m hög) p å ni d + 2. 

Den y tters t a grä nsni d1 n förete r all t så d iffe renser fr :i n + 2 till + 15. 

C. Oederi ssp. pulche/la 

6. i . 5 1: \ ' idtage r på ni d T 5; - 9; - 10. - Xid di ffe renser frå n T 5 till + 10. 

C. dis lans 

6. 'i. 5 1: \"idtagc r p , ni,·å, 13; 25; - 28.- Ki d diffe rense r frå n + t :l till + 28. 

Salicornia herbacea 

12. 8. 50: P å öppn a fl äcka r på ni d 25 . 

6. 'i. 5 1: P å ni d + 12; + 16. 

6. 8. 48: P å ni d + 12; + 13; _L 15; - 20; - 23; + 2-' ; _L 2\J. 

l . ; . 50: \ 'acker p å ni\· å + 26; - 28. - De una a nteckning hä nför s ig till lokal \\' 

om först a ud d en (rä kn a t fr å n ös te r) . 

Xi d d ifferenser frå n + 12 till , 29 . 

G/a ux maritima 

6. ; . 5 1: \"i dtage r p <i ni,·å + l ; _L 3; + 5· + i.- Xid di ffe renser frå n + 1 till 

Ceu/a.urium erylhraea 

6. 8. 48 : \" idtager på ni,·å _L 9; - 2' .. 

6. 'i. 5 1: \" idtage r p å ni vå + I l ; - 15 . 

::\i,· ,\d ifferenser frå n + 9 till + 2' .. 

Odonlites Iitaralis 

6. 8. 48 : \" idtager på nh·å .J_ 1 7; T 2' .. 

6. 'i . 5 1: Vidtage r p å n id .J_ 10; - Il ; , 12; .L. 12 (;); + 1/; + 20; + 21. 

' -'T 

l. 7. 50 : \"id t age r (sluten ) p å nid - 33 . - Denna anteckning gäller stra nd \ \ ' om 

förs t a udden (rä kna t frå n öst er). 

X id d iffereuserfrå n + l O till , 2\. 

Rhi nauthus major 

6. 7. 5 1: \ ' idtager p å nh·å + 8 (ens t.); + 9; ~ 10; + 30 . 

.l. 8 till + 30. 

J>/aulago m aritima 

K id differenser fr ån 

6. i . 5 1: \ ' idtage r p å ni d -r 9; + 9,5;- 10;- l O; T I l ;+ 13; + 13; + 1 6. - Ni d · 

d ifferenser frå n + 9 till T 16. 
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.-l s/er tripoliwn 

6. j . 5 1: Y i dtager p å ni\· å- 5; - l ; + 3; + 6; , l :3 . - ::\i,·åilifferenser från - 5 

till + 13. 

H ippophai!s rhat~moides 

Skott: 

t. i. 50: Ctå t stranden intill ni,·å + n; +J O. 

l. j . 50: Intill ni\· å + 33; + 35 . Strax \\' om lands,·ägen till Gripen . 

)li d differenser + 28 intill + 35 . 

Ytters t a stannnar utå t stranden (i b . rd): 
l. j _ 50 : Intill nh·å + 40 . 

6. j _ 5 1: Intill ni ,·å + 30; + 3 1; + :l l; -'- :l ~ ; T :l't;- 35; T 3/. 

::\iyådifferenser frå n + :30 till + !tO. 

B. Havsstrandsarternas niYåer 

Översikten ovan över mvagränserna för ett ant a] representativa a rter på 

J omala: Espholm var avsedd att belysa de ofta rätt betydande differenser, 
som kunna göra sig gällande i de ensk ilda arternas och associationernas upp
trädande med avseende å nivå över vattenytan även på st randpartier, där de 
ekologiska villkoren synas vara påfallande enhetliga. 

Nedan följ er en sammanställning av samtliga mina under ett flertal år 
och på ett flertal lökaler gjorda anteckninga r önr mer framträdande eller 
annars anmärkningsvärda havsstrandsarters uppträdande med avseende å 
nivåer: 

S cirpus maritimus. Sträcker sig i skyddat läge beståndsbildande frå n ni,-å ca- 51, cm 

intill nh·å ca + 2 till + 18 cm, som s t eril intill ca T 32 cm. 

Sc. Tabernaemonlani . I skyddat läge från ni Y å ca- 54 cm intill ni,-å ca + 3 till T 12 cm 

samt t .o .m. ännu högre upp. Exempe!Yis p å J om ala: E spholm antecknad i t ä tt bestånrl 

med t vä r aYslutning p å ni\·å intill + 22 cm. 

S c. parvulus se s . jO. 

S cirpus uniglumis . 

\'id tager p å skyddade platser i enstaka eller spridda exemplar stundom redan på niYå 

ca- 1 O cm, undant ags,·is redan p å nh·åer intill - 18 cm , ofta från nh·åer - 4 cm uppå t . 

\ 'e rkligt associations- och zonbildande fr ån ni Y, - 15 (- l 8) till - 8 till - 6 cm . 

Begynner upphöra som zon bild ande ca 4 till 6 (15) cm O\·an den n i,·å, d är ar t en b li,·it 

n rkligt beståndsbildande . 

Såsom s. 49 , 55 framhållits , ha r jag erh ållit den uppfa ttningen , a tt Scirpus tmi

glumis p å skydd ade stränder normalt begynner as ociat ionsbildande ,-id gränsen för 

ngetationstidens m edeh ·attens t ånd. Detta medeh -attenstånd skulle så lunda ligga en 

knapp dm (ca 8 cm') under det t eoretiska medeh ·attenst ånde t för åre t , såsom redan 
s. t,g o. 55 uppgivits. 

Beträffande denna art se y ttermera s. l O. 
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j 111/CIIS Gerardi. 

- ,., 
' ·> 

Yidtager s\·ag redan vid r anden för sommaren s medeh·attenst å nd (ca - 8 cm ) eller 

t. o .m. en elle r a nn an cm under densamma , mest dock en eller a nnan e ller n ågr a cm ovanför 

denna rand. Som associa tions- oc h zonbildande frå n ni,·åer ca + 1 O till 20 cm. 

l"pphör som associationsbildande ca l 0-~0 cm 0\·an ni,·ån för det första b est ånds

b ildandet. 

Yidtage r zonbilda n de p å nivå ca '.- 16 cm h ögre ä n Scirpus 1miglumis. 

F estuca rubra ,-a r. arenaria. 

Yidtage r assoc ia tion s- och zonbildande p å anmärkningsvärt kon s t a n t niv å: + (22) 

ti ll 2'. - 26-(28) Clll. 

I s t ort sett syn es niv ån för den n a art som zonbildande ligga ca 6- 20 cm ovan mot

svarande fö r Junws Gerardi . 

Carex Goodenowii . \"i dtager assoc iat ions- och zon b ildande p å ni\-~\ ca + ( 19) - 22 

- 2/cn1 . 

F estuca arundinacea . Yidtage r p å ni,-å ca - 2'. till 32 cm . Sträcker s ig intill snår

el ler skogsb å rden, ofta in i d enn a. 

T riglochin 11/ariliiiiUIII. För denna art s vidkommande k a n m an icke t a la om assoc iation 

och kn a ppas t helle r om zon i vanlig bemärkelse (jfr s. 5'.). Arten vidtager i a llmä nhet 

i enstak a elle r spridd a ex emplar redan vid randen för lägst a vattenstånd och sträck er 

s ig h ärifrå n i ök a t individantal upp mot stranden , uta n a tt doc k n å större t ä thet ä n h ögst G. 

Sin rikli gaste ut,·ecklin g n å r art en närmast y tterom Scirpus tmiglumis-zonen. 

Antecknad red a n p å nivå - 16 cm; p å mer skydelade ställen regelbundet redan p å 

ni,· å ca- 9 c m , p å m er ex poner ade st rä nder på ni,·å ..L l till 9 cm . 

På Joma la: Esphohn n äst an rent bestand (6- /) om 3 x l O m p å niv å + 11 cm. 

K ,·ars t å r som relikt ä nnu på ni \":'1 - :U cm (Lem la nd: Granholm, s t eni g strand i 

söd er , 12. /. 1930) . 

A grosti s stolonifera. I samband m ed ovan a vha ndlade arter synes skäl att beakta 

. .J grosfi s stoloni/era (se s. 5 ; -58). 

Anteckna d fr å n och m ed ni d ca (5) till l 0- 15-(22) cm upp m ot n i\· å ca+ 24-41 

cm (s:i lunda ofta upp intill sn år- oc h buskbå rden). 

I ans lutning till o \·an m eddelade nivåuppgiiter för de viktigaste zonbild ande (associa

tionsbildande) stranda rterna m edd elas n edan yttenuera uppgifte r för föl ja nde a rter , upp

t agn a i systemati sk följd , gräs, h ah ·gräs och juncaceer dock förs t . 

Typhoides arundinacea . Från niv å ca - 2 l till 4 4 cm . 

. .J lopecurus ventricosus. P å skyddade st ränder p å nivå + 5 till 13-(26) cm ; i exponerat 

läge p å n ivå + 26 till 32 cm . 

Calamagrostis neg/ecta. I skyddat läge fr ån n.i,-å ..L 20 cm ; vidtager dock redan på 

lägre nh·å. 

D eschampsia botini ca. P å m er sk yddade stränder frå n ni,-å ca + 3 till l O cm, p å expone-

rade platser någon dm h ögre upp (antecknat ..L 13 till 18 cm). Cpphör p å ni,-å ca + 35 cm. 

Puccinel/ia retroflexa. I skyddat läge från nivå ca T 13 cm . 

. .J gropyron repens ,-ar. maritimum . Frå n ni,·å ca + 28 till 40 cm . 

Scirpus rufus . I skyddat läge fr ån ni,· å ca - 22 cm . 

Carex extenso.. P å skydd ade s trä nder frä n nh· å ca-~ till 12- 15 cm uppåt intillnivå 

ca T ~ O (25) cm . I m er exponerat läge frå n ni,-å ca - 20 (till 25} cm. 

C . Oederi ssp . pulchc/la. P å sk yddade stränder frå n ni ,·å ca + 5 till 22 (25) c m. 
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C. distans. I skyeldat läge fr å n ni\· å ca 7 13 till 28 (3 1) cm ; på mer exponerade s tränder 

ett tiot a l cm högre upp. X å r upp till snår- och buskbården (antecknad t .o. m. på ni,·å 

+ 5'• cm). 
] uncus lampocarpus . På skyeldade stränder fran ni,·å ca + (2) till 9-20 cm; på mer 

exponerade ställen frå n ni,•å ca + 20 till 30 cm.- .-\.ntecknad t.o.m. intill nh·å + 42 cm . 

Ophioglossum vulgatwn. I skyeldat läge fr ån nh·å ca + 25 till 32 cm. 

rl.triplex •praecox. På Lemland: S lä t skär , p å den norra exponerade stranden, a ntecknad 

frå n och med nivå + 12 cm. 

Salicornia herbacea. P å J om ala: Espholm i skyddat läge p ,\ ni nl + 12 till 29 cm. 

Sagina procumbens. På Lemlancl: X ; tö antecknad p å rätt exponerad strand i norr 

på nivå ca + 20 cm . 
Spergularia salina. P å L emland: Xå tö antecknad på rä tt exponerad strand i norr 

på nivå ca + 11 till 15 cm. 
Pantassia palustris var. tenuis. Pa mer eller mindre sk~·ddade str;incler fr:m ni,·;\ ca 

+ 23 till 27 cm; sträcker sig ofta intill busk- eller träclbårclen . 

Potentilla anserina. P å skyddade p latser frå n ni,-å ca + 2'• till 35 cm. 

Filipendula ulmaria. P å me r skydelade s t ällen från ni,·å ca + 23 till n cm. 

Trifolium fragiferum. I skydelat läge frå n nid + 25 till 2"i cm. 
Vicia cracca. P å Lemland: S lä t skä r a ntecknad på rä tt exponerad strand i norr på ni,.,,, 

ca + 41, cm . 

Lythrum salicaria. Frå n nin't ca + 3 '• till '•5 cm. :\[est ,-id busk- och träd bården . 

Chaerefolium silvest-re. P å Lemla nd: S lä tskär , på exponerad strand i norr, antecknad 

blommande p å nh·å ca + 58 cm. 

Selinum carvifolia. P å m er eller mindre skyddade platser frå n nid ca ~ (30) till :l5-

40 cm. 

rl. ngelica litoralis . P å svagt expone rade platser från ni,·å ca , 3"i till '•5 cm; på mer 

exponerade p lat ser fr ån ni,·å ca + 43 till 65 cm . 

Glaux maritima. I skyddat läge frå n nh·å ca + l till 10 cm . l."pphör på nh·å ca + 30 cm. 

Centaurium erythraea. I skyddat läge frå n ni,·å ca + 9 till 20-25 cm. Cpphör på ni\·å 

ca+ 35 cm . 
Centaurium pulchellum. I skyddat läge frå n ni\·å ca + 15 till 25 cm. 

Odontites litoralis. I skyddat läge frå n ni\· å ca + ·t O till 2!. cm. Sträcker s ig till busk
bården . 

Rhinantlms major. I skyddat läge frå n ni,·å ca + 8 till 30 cm. 

Planlago maritima. I skyddat läge från ni,·å ca + 9 till 24 cm. Sträcker sig i , -acker 

ges t a lt intillnivå ca + 31, cm. 

Vale·riana off ici>wlis coli . I skydda t läge från ni>å ca -r 34 till 44 cm. 

Aster tripolitlm. I skyddat läge frå n nh·å ca - 5 till + 13 (- 1 ; ) cm. Sträcker s ig 

intill nivå ca + 24 cm. 
L eoniodon autumnal is . I skyddat läge från ni\· å ca + 21 till 25 cm. 

Sonchus arvensis var. maritimus . På mer skyddade platser blommande frå n ni,-å ca 

+ 25 till 38 cm , p å me r exponerade pl atser från nh·å ca + 45 cm. 

Såsom av talen ovan framgår växla r nivån för de nämnda arternas första 
uppträdande samt likaså för deras först a uppträdande beståndsbildande med 
ofta ett tiotal centimeter, t.o.m. mera; blott fö r Festuca rubra var. arenaria 

är nivån rätt konstant . Differensen sammanhänger uppenbarligen främst 
med det mer eller mindre exponerade läget. 



Xågra anteckningar från represen tativa stränder t orde hä r förs\·ara sm 
plat s, bl.a. som Yittnesbörd beträffande arternas relati\·a niYåer: 

En representativ bild a\· strandzonernas niYåe r giva de nedan antecknade 
strandbrämen på L emland: B jörkö, L ad;•iken, 8. 7. 1930 samt L emland: ] ersö, 
11cdan H liggsberget, 18. 7. 193 1: 

l. L emland: B jörkö , västra stranden av Lad viken , en från norr, från J ersö-fj ärden 
inskjutande vik , 8. / . 1930.- Strandbräm a \· ca 100 m utsträckning i K-S, Som b å t
bryggan ; b redd från vattenranden upp till bård a \· H ippophaes och A /nus ca l 0-13 m . 
Grunden svämjord , t ämligen fri från s ten . Läge t r ätt vä l skydda t , utom för vindar från X E. 
H 1ppophaes-bården vidtage r mest adels på niv å ca 4 ; -52 cm ; skott p :'l nivå 36-38 cm 
(i de t ned an beskri,·na a \·sni t t et av l m bredd redan på niv:'l 3!• cm) . - \ "attenst :'lnde t en!. 
uppgift från H a,·sforskningsinsti t utet k l. l O, l '•. 18 = -'- 2 1 cm . 

Följ ande zoner fra ms tå : 

I. P hragmites- zon. - P hraglllifes COII!IIIUiliS 6. s träcker s ig n ågra meter utå t ,-a ttnet. 
II . Scirpus uniglumis-zon . \"id t age r red an inom föreg .; fullt utbildad p å ni\·å ca T 8 

cm . Sc. tm iglumis 8; /0 cm hög. med inblandning a\· n ågo t lägre j uncus Gerardi . Zonens 
bredd 1,5 111 . 

III. ] uncus Gerardi -zon. \"id t age r p :'l ni,·å + 15,5 cm , a llts:'l ca /,5 cm högre än 
Scirp us tmiglumis-zonen . ] uncus Gerardi dominerande (8) med inbland ning av lika hög 
eller lägre S c. uniglumis . Zonens bredd 2,5 m. 

I\" . Fesluca mbra var. arenaria-zon. \"idtager p å nivå + 21 cm , a lltså ca 6 cm högre 
än]uncusGerardi-zonen . Festuca rubra ,-a r. arenaria dominerande (5-6) . Zonens bredd 4 m . 

\". Carex Goodenowii-zon . Yidtager på ni ,·å ca + 30 cm, a lltså 9 cm högre än Festuca 
rubra var . arenaria- zonen . C. Goodenowii 5-6. Zonens bredd 2 m . 

\"eget a tionen i detta strandbräm finnes i Bilaga 1 s . //-;8 antecknad för i avsnitt 
om ·t O m b redd i en följd , räkna t fran trakten a ,· b å tbryggan mot söd er. 

:! . Lemlaud: Björkö, Ladt·iken, 8. ;_ 1930 . - R ektangel a \· 1 m bredd inom det ovan 
nämnda st randpartiet , fr ån va t ten linjen in t ill bård a \· H ippophaes; denna här p å ca 34 cm 
ni n\. Inom detta l m breda avsnit t har an teckningar gjorts me ter för met er från vatten 
randen (denna d ag kl. 14 p :'l ni\·å :l cm 0\·an medeh ·attenst åndet ) och vinkelrä tt m ot 
densa mm a upp mot H ippophaes-bården, samm anlagt för 13 b älten 0111 1 m djup. Anteck
ningarna gäll a resp . bältens nh·å sam t de zonbi ldande arte rnas t ä thet sgrad. En resume 
a ,- dessa anteckningar meddelas nedan: 

F r, u va ttenranden utå t s,·ag Phragmiles jä mte Glaux G och Scirpus uniglumis (nä r
m ast s tranden /) . 

Scirpus uniglumis vidtager (/) , -id ,-at t enranden (T 3 cm). Blir mer framträd ande 
(;-8) intill nivå 12 cm , begynner hä r successi,·t glesna intillnid 23 cm . På ni d 23-~6 

cm blott enst . Dom inera r som assoc iation på ni,·å 0- 12 cm . 
]uncus Gerardi uppträder redan från ni,·å ca ..;... 3 cm , m en glesare (6) än Sc. uniglumis . 

T ät are fr :'ln ni,·:'l + 6 cm för a tt p :'l ni\·å 12-16 cm bli\·a m er fra mträd ande än Scirpus. 
P :'l ni ,-å 12 cm kan j uncus Gerardi -associationen anses ersätta S cirpus tmiglumis-associa
tionen ; sträcker sig hä rifrån intill ni,·å ca 26 cm ; högre upp blott enst . Kivådifferen ~ 

mellan Scirpus uniglttmis- och j tmcus Gerardi-assoc ia tionem a 12 cm . 
Festuca rubra , .. arenaria , -id t age r med t ä the t 6 på ni,·å + 23- 26 cm och s träcker sig 

med oförminskad t ä the t intill ni,·å 3:3-35 cm . Xi\·ådiffe rens mell an ]u ncus Gerardi- och 
Fesluca rubra ,-a r. areuaria-assoc ia tione rna ca Il cm . 
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3. L miland: J ersö , södra stranden av Häggsviken, nedan Häggsberget , 18. 7. 193 1. 

Grunden s,·ämj ord utan sten. - Anteckning kl. ca 15- 15,30 . Ya tten st åndet en!. Havs

iorskningsinstitute t kl. 10 (+ 15); kl. 14 (- 14); kl. 18 (- 16) . 

Antecknad rekta n gel om 5 m bredd fr ån ni,· å ..L 9 cm (denna d ag gränsen för v a tten

r a nden) vinkelrätt upp mot b å rd av lö \·bl an dskog. R ektan gelns höjd 9,20 m. Artsamman

sättningen fra m går s. 79 i Bilaga 2 . 

I. utpräglad S cirpus uniglumis -zon (8; 50 cm hög) ,-idtage r på ni,-ä + 9 cm. H ä r 

inblandad J uncus Gerardi i ( 4 O cm h ög). Bägge a rterna fortsätta uppå t la nd dominerande 

i vege t a tionen intill ni\· å + 19 cm. Zonen s bredd l ,7 m . 

II. Från nh·,\ + 19 cm till nh·å + ~ 9 cm b ägge a rtern a fortsättningsds dominerande 

m en svagare (i ; höjd 30-1, 0 cm , resp. 6; 30 cm ). Zonen s breeld 3.~ m . 

III. Fn\n niv å + 29 cm vidtager F estuca rubra var. areil aria som dominerande elem ent , 

a lltså 20 cm över den ni vå d är t ä t Scirpu s uniglumis-zon vidtager, och s träcker s ig intill 

ni\·å 33 cm , vid vilken ymnighe ten av t age r. Zonens b redd l ,6 m. 

I\·. Från niv å + 33 cm intill + 37 cm vidtager zon med ens t . inslag a \· för stra nden 

frä mmande än gselem ent. Denna zon s bredd 2 ,7 m. 

Scirpus uniglumis- och J uu cus Gerardi-assoc iation erna ä ro p å d etta strandbrä m ick e 

skarpt utpräglade . 

Ytterom det anteckn ade o mråd et (ned an om nh·ån 7 9 cm) zon om några m:s bredd 

m ed gles Scirpus uniglumis (5), Sc. Tabemarmollla11i ens t ., Phragmit es (s,·ag, 5) . 

Till komple ttering m eddelas yttermer a: 

.J. L emland: Granholm , 9. 7. 1930 . 

P å strand i SE antecknad differens om 8 cm i nh·ån fö r t ä t Scirpus uniglumis- och 

J une u s Gerardi-zon . 
För ] uncus Gerardi - och Festuca rubra ,·ar. arenaria-zon anteckn ade differense r om 11 

och 8 cm (för j uncus Gerardi antecknade nivåer - 8 och - 16 cm samt fö r F estuca rubra 

v ar. arenaria + 19 och + 24 cm ). 

P å stenig s trand i S a ntecknad es: 

För t ä t S cirpus uniglumis och j uncus Gerardi endas t 2 c m nh·ådifferens. 

För J uncus Gerardi- och F esluca rubra v a r. arenaria-zoner differens 14- 15 cm. Zon erna 

vid t aga p å n h · å + 1 O, resp. + 12 samt ..L 24, resp . ~ 27 c m. 

L em /and : Slätskär , 10. i . 1930 . - \"id grun d och Yindskydd ad vik från \·äste r anteck

n ades: 

För S cirpus uniglwuis- och juncus Gerardi-associationerna differen s i nh·ån om 

4- 16 cm . 

För ] uncus Gerardi- och F estuca rubra var. arenaria-associationer differens 5-12 cm. 

För zon ernas n edre gr ä ns h ar h är bl. a. antecknats -:- 6, ..L 12 (Sc. uniglumis). resp. 

+ 16, 20, 22 (Jun cus Ger .) samt + 27, 28 , 28 cm (F estuca rttbra var. armaria) . 

Till belysande av de enskilda art ernas relatiYa niYåförhållanden torde 
yttermera några , som det synes representatiYa, anteckningar \"a ra motiverade. 

L emland: Granholm , SE-de len, \\"-stranden a \· viken från söder, 4. 8. 1930, kl. 18,30.

Stranden s t enig, expone rad för v ågs,·all från S från ::\å töström.- Ya ttenst ånd kl. "18 = 

+ 15. 
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Hippophaes-skotl på ni d + 25; - 28; T :; J; -'- 3 1; + 3 1 = + 25-3 1. 

.rllnu s g/uti nosa-skott: -L- 41; - 't2; - '•'•; - 4!, = 4 1-'•'•·- Garnla stanunar .J5; 

56; + 58; + 58; T 66 = -'- 55-61) . 

.-l grosfis stolalli/era -'- 2 l ; -'- 2 l ; -'- 2 l; -'- 22 = - 21 - 22. 

Deschampsia botini ca T 8; - \!; - 9; T l J = T 8- l l. 

F estuca anmdi11acea + 2:!; -'- :l'o; - 35; -'- '•:3; + 49; + 5 1 = + 23-5 1. 

F. rubra Yar. arenaria -r 2'•; 1 2', ; -L 2't; + 25; + 26 = + 2 ',- 26 . 

A gropyron repe11s ,-a r. maritim1n11 -'- :J:l; -'- :l5; + 38; + '•O; + t, Q = + 3:!-'•0. 

Scirpu s 111aritimus- :l2 (ste ril);- l 8 (b lommande). 

Sc . ttlliglw11is- 2; - 2; - l ; - l ; - l = - 2 till - l. 

Carex exte11sa + 25. 

C. disfalls + 2i; + 2H; ..L 28 ; - 2Y; - :l'•: - :16 = , 2~-:!6 . 

Juncus lampocarpus...,... ~ t ; -'- :l:l =- :l t-:l:J. 

j. Gerardi + 5; + 5; T 6; -'- 6; ~ 8 = ..;... 5-S. 

Triglochi n maritimu111 - t ; ~ 2; - 6; - ~; 9 = T t-9. 

Filipe11dula ulmaria + 42. 

L ythrum salicaria + 38; T ~8; - 39; - 39; , 45 = + 38-'•5. 

rl ngelica lilara/is + :l;; - 'd); + !.t ; -r 4't;--:- 45 = + 37-'t5. 

Glaux maritima + 8; + 8; + t O; ..,... t O; ..L 10 = ..L 8- t O. 

Cell laurilllll ery thraea + 20 ; ..L 20; -'- 2 t ; + 23; + 25 = + 20- 25. 

Planlago maritima + t2 ; + t 5;-'- t5;- t 5; -- t 5 = + 12- t 5. 

l"a/eria11a officillalis coli. T 4 •._ 

A ster tr ipolium + 4; ..L 4; - .\; - 5; ..L t 5 = -'- .\- t 5. 

Sonchus arvensis yar. 1Haritin1us- :JO; - :l t ; ~ 3 1; ...L :l't; + 35; + 37 = + 30-3 7. 

Bilaga l till s. I S. 

l "egetat iolleH i det s. i-5 upptagila stra11dbrälll el pä L em/and: Björkö , västra s l1'a11de11 

av Ladv ikeli, 8 . 7. 19-30. 
Beträffande de företrädda zonern a, med bifogade uppgifte r Ö\·er den ni,·å där dessa 

deltaga, se s . ~ 5. 

Strandbrämets yegetation påfallande enhetlig. ö,·er elensamma meddelas nedan en 

t a bl för i aYsnitt om t O m breeld i en följd , med börj a n d ä r s\·ämsandsgrunclen deltager 

e tt stycke S om båtbryggan. Efter a,·snitt n :o ~, alltså efter en sträcka o m i O m, blir 

s tranden starkare sluttande och därmed strandbrämet sm a lare, ka nske ä Yen n ågot mer 

stenigt. H ä r antecknas n ågot uppkastad b rå te , stranda,·snittet a lltså något mer exponerat 

fö r fj ä rden i norr. ~Iecl den något steniga grunden tillko mmer A gropyron 1•cpen s Yar. 

maritimw11. Följ ande a rter blh·a mer storyuxna: P otentilla an serina, L ythrum salicaria, 

J"a/eriana officinalis coli. (e j antecknad i a \·snitten 5-~). Sonchus an•ensis ,·a r. mariiimus 

(b lott spars . i a ,·snitten t , 2, ~ ) .Från och med a\·snitt ~ tilltager Pla111ago majo1' , ·ar. inter

media i y mnighet. Phragmites, som sakna ts i aYsnitt ; , ,·id t age r å t e r . .-1 lopecurus veu l1'icosus, 

som uppträder förs t i aYsnitt i , blir ymnig. 

A,·sni t t en 2- 5 begränsas uppå t a , · bård eller grupper a,· H ippophaes (II , lY , Y, \"I ), 

a,·snitten l - i a ,· . .JI1111S glulillosa (a ,·snitt t-6 med frek\·ens \" , för aYsnitt i frek\·ens l Y). 
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Alopecurus Yentricosus 

Agrostis stolonifera . . . . . . . . . . . . . . . . . . \

Phragmites communis . . . . . . . . . . . . . . . III 

' Poa irrigata 
Festuca rubra ,-ar. a renaria 

Scirpus maritimus .............. ... . 

Sc. uniglumis ........... . . ......... .... . 

Carex glareosa 

C. Gooclenowii ..... . . . . 
C. extensa ....... . ........... ..... ... . 

C. Oecleri ss p . pulchella .......... . . , 

Juncus lampocarpus 

J. Gerarcli ....... ......... . 

Ophioglossum Yulgatum 

Triglochi n maritim u m ..... . ... ... . .. 1 

Parnass i a palustris v. ten u is ..... . 

Potentilla anserina ..... . . ........... l 

Filipenelula ulmari a .. . . .. . ........ .. ·1 
Trifolium repens .................... . 

Lin u m catha rticum .... .. .... .. ..... . 

Lytbrum salicaria 

Glaux maritima ... .... . .... .. 

Centaurium erythraea ...... . ... .... . 

C. pulchellum ... .... . ... . . .......... . 

Euphrasia •tennis 

Oclontites litoralis 

Rh..inanthus major :::::::::::::::::: l 
Planta go major var. in termedia .. . 

PI. maritima ... . . .... . .... . . .......... . 

Galium palustre 
Y alerian a officinalis coli ............ . 

Aster tripolium ..... . .. . . 

Leontoclon autumnalis 

T a raxacum haiticum 

. ............ l 

Sonchus arvensis yar. maritirnus 
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Förutom o\·an upptagna, av mig såsom ,·erkligt hemmabörande på ha,·sstränderna 

betraktade a rter, har även nedan nämnda antecknats. :..Ian torde i dem ha Ya att se pion

j ärer för lövängsvegetationens gräs och örter, dlka här hunnit något framom H ippophaes
och albårclen, som p å tagligen hå llits tillbaka a\· lantmannen. Hippophaes-bårdens ytt re 

gräns ligger här ca l 0- 15 cm högre än man haft skäl att ,-än ta. 
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Briza m edi a 

Triodi a decumbens 
Allium schoenoprasu m . 

Caltha pa lustri s 
Ranunculus acris 
R . auri comus 
Potentill a erec t a .. . 

Rubus caesiu s 
Tri fo lium prat ense 
Primni a fa rinosa ..... . 
Gent iana lingul at a ........ . 
Alnus glutinosa 
Hippoph aes rh amnoides . 

Bilaga 2 till s . 76. 
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V egetat ionen i det s . 76 upptagna strandb rämet om .j m bredd på L em /and: ] ersö , södra 

slra11den av H äggsviken, 18. 7. 1931. 
Beträff ande de företrädda yeget a t ionszonerna se s. ;6 . 
0\·an strandbården plantor ay A /nus glut inosa och ängs,·eget a tion med S es/eria . 

I II III IV 

Agrostis s tolonifera .. . .. . . .. 6 

Cal am agrosti s neglecta 5- 6 (;O cm ) 
Phragmites commnni s . . ens t . 
Pa a irrigat a 

assoc ia tion l 
en s t . 

Festuca rubra Y. aren ari a 6; ~ 

Scirpus rufus .. 
Sc . p auciflorus 5 

Sc . uniglnmi s . 8 (.50 cm) ; (3 0- .\ O cm) 

Carex Goodeno"·ii -1 (25 cm ) (25 cm) 
Juncus lampaearpus ens t. ens t. ens t . 
J. Gera rd i ..... ..... i (8 0 cm) 6 (:l o cm) 5 (låg) 
Equi se tum an ·ense ens t. 
Triglochin m aritimtun ~ ens t. 
Tr. pa lus tre ens t . 
F arnassia p alustris , .. t en u is ens t . 4 (23 cm) 
Potentilla anserin a 4 

Trifolium repens ·· ······ ···· ~ 6 

Linum cath arti cum ens t. 
Glaux m aritim a ······ ·· ···· 5 5 ens t. 
E uphrasia • t enui s en s t. 
Odontites Iitarali s ens t. 
P lantaga m aritima ens t. ens t . ens t. , s \·ag 
Galium p a lustre .... . . . ... . . ens t . 

Summ a arter ...... ... 6 Il 9 13 

L." t öYer O\'an n ämnda tillkomm er i zon n · ens t . Ra ;l!m culus acer , P otentilla erecta, 

Primula farin osa, R hinanllw s m inor , P tdicular is palustr is . 
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XI. STRANDTYPER 

Det är självfallet icke lätt att giva en karakteristik av de i naturen upp
trädande formerna av strand; för en dels ,-idkommande blir detta väl knappast 

alls möjligt utan ett rikt material av bilder. Likaså sdrt ställer det sig att 
fördela dessa olika former och variationer på några något så när naturliga 
grupper eller strandtyper. Det geologiska material, \·arur stränderna utformats, 
är redan av så växlande och framförallt av så gradvis \·äxlande natur. Det
samma är fallet med de krafter, som vid utformningen varit verksamma. 

såsom ock \ VARMIXG framhåller vid redogörelsen för >>Dannelsen af de 03t lige 
Strandenge>> i Danmark ( l90G, s. 227) . 

Några huvudgrupper kunna emellertid icke undvaras. Redan fastställandet 

av vegetations- samt floramaterialets fördelning i naturen allt efter där rådande 
villkor kräve r detta. Även landskapskaraktärens primära precisering förut
sätter som underlag vissa kollektiva begrepp. 

Med avseende å havsstrandens typer ansluter jag i all huvudsak till \VAR

MING. 

WARlVIIXG sä rskilj er 190 l i inledningen till »Dansk Plante\·aekst. l. Strand
vegetationen» (s . 4-5) för Danmarks kuster följande !1 >>Former af Jordbund, 
hver med sin ejendommelige, i det folgende naermere omtalte Plantevaekst: 

1) Klippekyster med to Modifikationer: Crbjergarternes og Kridtbjergar

ternes. 
2) Sandstranden med flere \ "arianter, efter som den er mere eller mindre 

opfyldt af Stene. 
3) Lerstranden med Syltenge og Strandsumpe, og 
4) som en egen l\Iodifikation: Tangstranden.>> 
I ett särskilt kapitel (Kap. 2, s. 29-36) avhandlas som en rätt fristående 

typ >>Strandklinter af lost l\Iateriale>> . En motsvarighet till denna typ gins 
icke på Åland, sannolikt i väsentlig grad som en konseknns a\· den sekulära 
landhöjningen (se s. 34), men även som en följd a\· de lösa jordlagrens över 

huvud relativt ringa mäktighet. 

Grupp 1. Klippekysten uppdelas , som ovan framgått , i t\·enne modifikatio
ner: Urbjergarternes og Kridtbjergarternes. 

För Ålands vidkommande kommer endast den föregående i fråga; Kridt
bjergarternes modifikation, såsom över hm·ud kalkklippor, saknas på Aland 
så när som på några obetydliga kalkklippor. 

Beträffande Granitklipperne (Urbjergarterne Klippekyst) och deras vegeta
tion se s. 6 med hänvisning för Bomholms ,-idkommande. 

I anslutning till Klippekysten a\·handlar \\' AR)IIXG, frånsett de ovan 
redan nämnda >>St randklinter af lost ::\Iateriale>>, strandformerna >>Slorstenet 
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!rand•> (Kap. 3, s. 36-49) samt •Smaastenet Strand. Strandvolde>> (Kap. 4., 

s. 49-66). 
\\'AR:\IIXGs •>Strandklinter af lost ~Iateriale•> ha,-a , såsom redan o\·an nämn

des , icke någon egentlig motsvarighet på Åland. Detta är däremot i fullaste 

grad fallet med hans •>Storstenet Strand>> och >>Smaastenet Strand •> . 

Storstenet Strand . \VARmxc inleder sitt kapitel härom med följande 

träffande ord (s. 36): 

•> Xaes t efter Klippekystens Plante,·aekst maa den Yeget a tion omtales, der er knyttet 

til en Strand med store, rullede eller dog i a lt F a ld afslebne og a frundede Sten. Dens 

Sammensaetning og biologiske Forhold ere til Dels de sanune som Strandklippernes; 

men her konune nye :\Iomenter til. • 

Beträffande ifrågaYa rande strandtyps uppkomst se \V.-\R:\Il~G s. 37: 

•> Denne Stenstrand , som ,.i traeffe hi stog her, kan h a ,·e en noget forsk ellig Oprindelse. 

Yed Klippekyste r , som paa Bornholm og ,:-ed Kullen , fremkommer den isaer den·ed , at 

Kli ppestykker i Tidens Lob ere spraengte los af Frosten og styrtede ned, ll\·on·ed de 

maaske yderligere sonderdeles, og disse forst skarpkantede S tykker bli,·e snart poleredt: 

og airunelede ,·ed i Bolgeslage t a t rulles og skures mod 11\"erandre og slibes a f det Sand, 

som Bolgerne fore med. I andre Tilfaelde datmes den a leue af :\Ioraenesten, som ere 

uch ·adskede af de fra Klinterne nedstyrtede :\Iasser, som o \·enfor omta lt. Ofte ligge disse 

~ten ikke blot paa Stranden , men langt ud i det la n ·andede H a,-, helt under Y and eller 

deh·is 0\·e r Yandet , - de eneste Steder , ll\·or en Alg,·egetation kan finde passende 

Hund at utvikle sig paa. Fig . 16 Yi ser dette; man ser her paa nogle Steder ude i \"andet 

ikke Stenene sel\·, men kun de Algemasser (isaer Fucus ,·esiculosus). som s idde paa dem 

og bJi,·e synlige lid t 0\·er \ "andet.• 

Det sagda har sin motsvarighet på Aland. Då berggrunden här mestadels 

är hård, har den blott i rätt ringa utsträckning vid söndersprängning givit 

uppho\· å t steniga strände r. Där så skett, har resultatet mestadels bli,·it mer 

eller mindre väldiga och skarpkantade block. ~Iaterialet till de gro,·steniga 

stränderna har till övervägande del lämnat s a\" moränerna, som till avsevärd 

del täcka Ålands yta och vid ku terna genom havets anstormninga r beröYats 

sitt lättare och finare material. 

\\'_-\JUIIXG säger med rätta s. 37: 

•Der bliYer en ikke ringe Forskel paa Plante,·aeksten , eftersom Stenene li gge spredt, 

saa a t en oftest sandet og gruse t eller smaastenet , sjaelden leret Bund traeder aabent 

frem mellem dem , elle r de ere saa t aet pakkede, at de ligge enelog oyenpaa hYerandre, 

saa a t der ingen aaben Bund e r mellem dem .. . • 

trandtyper av den senare i citatet ovan karakteriserade typen (stenarna 

>>saa taet pakkede at de ligge enelog ovenpaa hverandre .. . >>) upptager WAR

:Il!XG under benämningen trand-Crer. En sådan Strand-Ur beskrives åskåd

ligt s. 37-38. 
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Benämningen ,>Uren> finner sin motsvarighet i sYenskans ör. Stränder av 

denna typ äro även företrädda på Åland, men blott sparsamt och främst i 

yttre skärgården eller havsbandet. 

Om ngetationen på de storsteniga stränderna säger WAR)IIXG s. 38 beteck

nande: llLandvegetationen er sammensat af en Klippeyegetation og en mellem 

den voksende, unclerordnet Vegetation af Blomsterplanter. ,> 

Smaastenet Strand. Strandvol de. Denna strand finner en god belysning redan 
i de inledande orden s. L,g; 

•l idet d fortsette den Raekke af Jordbundsformer, som begyudte med Klippekysten 

og med Strand-Urerne, og gaa o\·er t il dem , der hovedsagelig e re dam1ede af mindre Sten 

og af Sand med indblandede Skalrester af Ha\·dyr, komme Yi forst til den smaastenede 

Strand og til sidst (Kap. 5) til den egentlige Sandstrand. Skont Plante\·aeksten paa disse 

to har store Ligheder, er der dog visse Porskelligheder, der gor det rigtigst at betragte 

dem h ve r for sig, dog naermest kun som forskellige .-\.ssociationer af samme Formation. • 

Se vidare WARMING s. 50. 

Även stränder av denna ovan angivna typ, 1>daekket af afrundede og af

slebne Sten, som ikke ere storre, end at de flytte sig under F oden, der traeder 

paa dem, saa at Gangen bliver rueget besYaerlig, ... 1>, finnas representerade 

på Åland. De ansluta sig till WAR)IIXGs Strand-Crer och äro på lVand mesta

dels företrädda i den yttre skärgården på smärre skär och re\· a\" typen ör, 

och ofta i folkspråket även så benämnda. Änn \\ a rmings ,>Strandvolde1> hava 

här sin motsvarighet. 

Grupp 2. ,>Sandstranden med flere Varianten>. Beträffande sandstranden 

se WARMIKG s. 66-67. 
Typiska sandstränder äro på Åland blott sparsamt förhanden och mesta

dels till arealen små och oftast insprängda mellan strandtyper av annat slag. 

Den mest representativa är sannolikt Degersand i Eckerö: Torp med en strand

längd av inemot250m samt ett djup om ca 60 m. De Yidsträcktaste andstrand

partierna finnas på Södra Sandö i Vårdö. 

Grupp 3. L erstranden med Syltenge och Strandsumpe. Det syne sannolikt, 

att W ARMIN"G i denna typ även inbegriper stränder med fin svämsand, vilken 

ofta till sin konsistens kommer leran mycket nära. 

På lerstränderna finnes utvecklad en yppig äng vegetation, som a\" WAR

:mxG upptages under namn av yltenge (s . 5, 219, 223). 

Med avseende å lerstränderna (såväl med hänsyn till deras natur som upp

komst) och deras vegetation råder anevärda olikheter mellan Danmarks 

Vesterhavs-kust och ostkusten ( e e:s:empeh-i 1906, . 225, 227). De extrema 

förhållandena vid \ -esterhavskusten hava själdallet icke någon direkt mot-
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sva righet på Åland. En sådan motsvarighet synes däremot förhanden mellan 

.\land och Danmarks ostkust . 

Till bakgrund för min framställning s. 114-115 av den närmast vid lera 
och svämsand bundna strandängsYegetationen på Åland synas några utdrag 

ur \VARi\UXG motiverade. 

W ARl\UXG inleder sitt kap. 14, 0stlige Syltenge, med följande ord s. 219: 

>Ostlige Syltenge. De mange Syltenge, der findes \"ed Kattegat og 0sterso eller ved 
Limfjordens Kyster, og som undertiden straekke sig et St ykke op langs \" andlobene (j dr. 
Ska lsaa-Dalen efter Mentz, 1 903), og som \"ed E lben, \\'eser o. a. Floder kaldes »F lod
marsk•>, ere i floristisk og okalogisk Henseende kun ligt forskellige fra de nu omtalte 
typiske ~larskenge ,·ed \"esterhaYet; de tonegh·ende Arter ere de sanune og de baelte
formet ordnede Samlag de samme; men Oprindelsen af disse Enge er forskellig fra de 

omtaltes, og J ordbunden v ii mange Steder \"aere forskellig. •> 

Beträffande >>Dannelsen af de ostlige Strandenge>> nämner W ARMIXG s. 
227- 228 följande, vilket synes haYa sin gi ltighet även för Åland: 

» ... \"ed enl1\"er Strandengs Dannelse b li ve r der Sporgsmaal om f0lgende Faktorer: 
1) ~lateri alet, der hidfores; 2) Kraften, de r bringer det til St edet, og 3) l\I aaden , paa 11\"ilken 
det kommer til Ro, n a\"lllig P lanterne, som hjaelpe med ti l a t samle det op og binde det 
til Pladsen. \"ed \"esterhaYskysten er det, som jeg nu har Yist, Stmm og \"ind , der bringer 
~Iateri a let til \"eje Yed Sandmarskens Dannelse, og en Raekke Planter, der hjaelpe med 
til a t opsamle det; \"ed Lermarskens Dannelse er det vaesentlig Tide\"ands-Strommene 
(Floden), som brioger ~Iaterialet, og \"aesentlig de samme Planter, der samle det. (\"ed 
Tipperne er det Skjernaaens Dynd , der b liYer opsamlet) . Da T iclevand er saa syagt eller 
helt mangler 0st for HaJyoen , og da Sandflugt kun paa ganske enkelte Steder yiJ kunne 
spilie en Rolle, maa det for det forste bli\·e rindende \"and, n emlig \"andl0bene (Aaerne) 

og Regnskyllene, som fore de uorganiske og organiske ~Iasser ud i Fjorde og \"ige (se S . 160). 

I Bunden af Fjordene paa H alY0ens Ostkyst findes a ltid et s t0rre eller mindre Aal0b, 
som forer Allu\"ium ud i Fjorden, og Yed dets ~lunding findes da ofte Engdannelser . 
Ligeledes ser m an ofte, a t der Yed Foden af Bakker , som have Fald ud mod H a,·et , findes 
Strandenge, hYis J ordhund Yistnok Yaesentl ig er grundlagt af de fra Bakkerne i Tidens 

Lob nedskyllede :\lateriale.-- -• 

Beträffande vinden se s. 228. 

Grupp 4. Tangstranden, >>som en egen ::\Iodifikation». Dess vegetation av
handlas i kap. 6 (>>Yegetationen paa Eve. Opdrift af Tang. Eve. Dens Plante
vaekst .») s . 100-106. 

Även på Åland finnes tång uppkastad på st ränderna i ofta betydande 
mängd, oftast såsom smalare eller bredare bäddar eller vallar, men stundom 
även täckande y tor av rätt betydande sammanhängande vidder. Tångbäddarna 
och deras vegetation på Åland skola s. 119-121 närmare belysas. Detta synes 
mig lämpligast ske mot bakgrunden av \VARMIXGs målande skildring s. 100-
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108 av förhållandena i Danmark, där den uppkastade t ången som element 

i strandkaraktären är av helt andra dimensioner än på Åland och därför änn 
till sin natur och sitt inflytande på strandYegetationen lättare att avläsa . 

LEIYISKÄ opererar 1908 (Uber die \~egetation an den Kusten des Bottni

schen l\Ieerbusens Z\Yischen Tornio und Kokkola) , i anslutning till den utför
ligare framställningen i hans tidigare arbete >>"t ber die Kustenbildungen des 
Bottnischen 1\-Ieerbusens zwischen Tornio und Kokkola>>, 1905, med följande 
strandtyper (s. 3): Felsen, Gerölle, Sandfelder, \\'iesen. 

LEIVISKÄ kommer sålunda ungefär till samma indelning som \VAR:III:\ G 
1906, s. 4-5. Leiviskäs Felsen har sin motsvarighet i Warmings Klippekyster, 
hans Gerölle i Warmings till gruppen Felsen anslutna >>Storstenede Strand>> 
och >>Smaastenede Strand>> (WAR:IIIXG, s. 36 resp. 49), hans Sandfelder i \Yar
mings »Sandstranden>>. Leiviskäs g rupp Tr iesen, som i motsats till hans övriga 
typer icke är uppställd på basen a,· markens geologiska beskaffenhet, finner 
närmast sin motsvarighet i \V AR:\II:\GS >>Lers tranden med Syltenge og trand
sumpe>>, men sannolikt därtill även i stränder med aYlagringar ay fin sväm
sand. Som nedan skall framgå, går LeiYiskäs indelning Igen hos EKLU:\~D 
1924, s. 169, vilket även Ur.viXE:\ 1937, s. 20 bea.k.-i:at. 

BRE:\'XER uppställer för Barösunds skärgård 1916, s. J 79 följande typer: 
I. Bergstränder, II. Sten- och grusstränder (>>i hafsbandet eller yttre skär
gården>>), III. Sandstränder, I\·. Lerstränder och \ '. Gyttje- och humus

stränder. 
Till grund för dessa typer lägger BREXXER följande klart formulerade 

teoretiska bas, varom jag fullt kan förena mig: 

»Tre faktorer utöf\·a framför aUt inflytande p å och gestalta ingripande i hntrandra 
en strands karaktär och växtlighet; det geografiska läge t (i hafsbandet . yttre eller inre 
skärgården , resp. exponeradt eller icke exponeradt läge). sluttningen och s ist den geolo
giska grunden (berg, sten, grus, sand, ler a). Det geografiska läget Yerkar genom de maritima 
faktorernas större eller mindre intensitet, , -indars och ,·ägors styrka, hafsdriftens storlek 
etc . Sluttningen påverkar själffallet i hög grad en strands utseende, i det att gyttje- och 
humusbildning hindras, om den är stark, gynnas, om den är S\"ag. Dessutom ä r lutnings
\"inkeln af allra största betydelse för zonbildningen. Ar lutningen stark bli zonerna hop
trängda och smala med tydliga gränser. .~r sluttningen åter mycket S\·ag eller rent af dis
kontinuerlig, flyta zonerna samman och gränserna förs,;nna. Den geologiska grundens 

betydelse inses utan vidare. Dess inflytande upphör emellertid till stor del att göra sig 
gällande, så snart stranden har ett skyddad t läge och låg sluttning. D å uppträder ett helt 
eller deh-is täckande gyttje- och humuslager, som förlänar stranden dess karaktär. • 

BRENNERs indelning ansluter sig sålunda i stort sett till WAR:IIL"\-G (s . 4-5) 
samt även till LEIVISKÄ. 

BRENNERS grupp I Bergstränder har sin fulla motsvarighet, även språkligt , 
hos WARMI:XGs Klippekyster samt LErnsKÄs FeJsen. Brenner fastslår med 
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rätta s. 179-180: )>H är träder det olika vattenståndet som zonbildande faktor 

tillbaka för \"ågsvall och stänk, hvilkas nrkningsområde ej så mycket är 

beroende af vattenstånd som af Yindens och vågornas styrka ... )> 

Grupp II , Sten- och grusstränder, har sin motsvarighet i \\.AR:\HXGS stor

stenet Strand och Smaastenet Strand, upptagna i anslutning till gruppen 

Klippekyster, samt i LEI\' I~K.~ s Gerölle. 

Grupp III , Sandstrti'ndcr , har sin motsYarighet i \\'A R:\IIXGS )) andstranden 

med flere \.arian t en> samt LEI\'I >' I..::Äs Sandfelder. 

Grupp n ·, Lers/ränder, ha r sin motsYarighet hos \''AR:\IIXGS ))Le rstranden 

med Syltenge og Strandsumpe)> amt sannolikt till en mer eller mindre bety

dande del i LEI\'ISK.:,;.s \\.ie en ( e OYan under Leiviskä s. H4). 

Utönr \''armings, respektiYe Leivi skäs typer, tillkommer hos BREXXER: 

Grupp \ ' Gyttje- och lzunzusstni·ndcr ()> finnas företrädesvis i yttre och inre 

skärgå rden)>) . 

Inför denna BREXXERS ista typ ställer jag mig något tnksam. Det äger 

sin riktighet, att vegetation och flora på dessa gyttje- och humusstränder, 

,·ilka hava sin motsvarighet på Åland , är av en pregnant prägel; växttäcket är 

här, såsom Brenner s. 1 framhåller, tätt. :.ren är denna vegetation till sin 

karaktär en följd a\· gyttje- eller humustäcket, eller är icke fastmer detta 

gyttje- eller humustäcke en följd a\· den rika ngetation, som primärt konunit 

till utnckling på stränder a y den typ, där gyttje- eller humusbildningen senare 

sekundärt kommit till utbildning) I , ·a rje händelse torde vegetationen på de 

humusrika stränderna till a\·seYärd del Yara betingad av näringsrikedomen 

i den mineraliska jordgrunden, och icke av humustäcket. - Åtminstone på 

Aland finnes på havsstränder humus utbildad såväl på lera som på finare 

svämsand och morän. \ 'ill man som Brenner från lerstränder och sannolikt 

även en del andra strandtyper aYskilja gyttje- och humusstränder, innebär 

detta, att man på olika grupper kommer att placera en del geologiskt likYärda 

typer ay strand, beroende av om de redan hunnit (\·id landhöjningen, där en 

sådan råder) bli Ya be,·uxna och hunnit giYa upphov till humus, eller icke. 

Brenner har tydligen Yarit med,·eten om detta, såsom av citatet nedan synes 

framgå. Att han det oaktat uppställt typen gyttje- och humusstränder tyckes 

stå i kontrast till den konseknns i begreppsbildning Brenner i allmänhet 

eftersträvat. Måhända har Brenner funnit sin typ rent praktiskt betingad och 

önsl,.cvärd, exempeh·is Yid precisering a\· de enskilda arternas uppträdande 

med hänsyn till ståndorten; humu stranden är lätt att konstatera, den geolo

giska karaktären därunder däremot svårare. - Belysande är Brenners ut

talande beträffande sandstränder s. 1 7: )) ... Deras sluttning är betydlig, 

emedan mycket långgrunda andstränder inomskär i de flesta fall övergått 

i sådana med slam- och humustäcke ... )> 
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Närmast torde väl Brenners gyttje- och humusstrand inrymmas mom 

WARmxGs begrepp lerstranden, ity att humus- och framförallt gyttjebild

ningen närmast sker på underlag av lera. 

För sydvästra Finlands skärgård föreligger en kortfattad ö\·erblick över 

>>s trandtyperna>> hos EKLUND: >>St randtyper i skärgårdshavet. Ett bidrag till 

kännedom om litoralens vegetation>>, 1924. 
EKLUND uppställer 4 grupper av strandtyper. Jag citerar s . 169: 

•Komma Yi så till sjäh-a strand t yperna, vilka jag indelar i fyra grupper (mellan dem 

finnas själdallet ÖYergångar) nämligen l} klippstränder, 2} stenstränder, 3) grus- och sand

stränder och 4) •>gräsiga• stränder (humus- eller gyttjerika stränder, Yilka huntdsakligen 

finnas i inre skärgården eller p å skyddade ställen i den yttre och Yilkas namn tgräsiga• 

Yalts med tanke p å deras främsta, nästan a ldrig felande \"egetationskaraktär, det supra

salina örtängssamhället).» 

WARMIXGS grupper gå, såsom även och i all synnerhet LErnsKÄs, igen hos 

EKLUND. Dennes >>klippstränder>> motsvara också till namnet W ARMIXGS Klippe

kyster samt LEIVISK.Ä.s Felsen. Hans stenstränder hava sin motsvarighet i W AR

MINGs •>Storstenet Strand>>, s. 36 och >>Smaastenet Strand>> s. 49, bägge i anslut

ning till typen Klippekyster, samt i LEIYISK.Ä.s Gerölle. EKLGXDs grus- och 

sandstränder hava närmast, men icke fullt, sin motsYarighet i W AR~IIXGs 

>>Sandstranden•>; grusstränderna inneslutas av \\ ARmXG i typen >>Smaastenet 

Strand>>. Hos LEIVISKÄ finner man en motsvarighet i gruppen Sandfelder. 

EKLUNDs fjärde grupp >>gräsiga stränder>> har icke till namnet någon direkt mot

svarighet hos WARMING, men täcker väl i praktiken rätt nära dennes grupp 

>>Lerstranden med Syltenge og Strandsumpe>>. Det är främst på lerstränder -

såsom ock på avlagringar av fin svämsand - som en rikare gräs- och örtvege

tation (EKLUNDs >>Örtäng samhället») kommer till utveckling. - Hos LEr

n sKÄ har Eklunds >>gräsiga stränder» även till namnet en fullständig mot

svarighet i dennes 4de grupp Wiesen. 
\ rid jämförelse med BREXXER finner man att denne >>bergstränden> av 

EKLUND kallas >>klippstränder>> (kanske efter Warmings Klippekyster). Medan 
BRENNER, i överensstämmelse med WAR:IIIXG, ansluter grusstränderna till 

stenstränderna (Grupp 2. Sten- och grusstränder), ansluter EKLLC\"T> dem till 

sandstränderna (grupp 3 grus- och sandstränder), och upptager som grupp 2 

enbart stenstränder. Eklunds grupp >>g räsiga stränden> har snarast en mot

svarighet hos BRENXERs grupp 4 >>Lerstränder» och grupp 5 »Gyttje- och 

humusstränden>. 

ULVINEN (Untersuchungen tiber die Strand- und Wasserflora des Schären
hofes am mittieren Mtindungsarm des Flusse Kymijoki in tidfinnland, 1937} 

ansluter till LEIVISKÄ 1908, s. 8, och därmed även till EKLLC\"T> 1924, s. 169, 

vilket även klart framhålles (1937, s. 20). 
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Då jag st år inför uppgiften att skildra den åländska havsstrandsvegeta
tionen och därmed tvingas till en ka rakte ri stik av den för landskapet ut
märkande havsstrandsbilden, har jag stannat för att lägga WARYriKGs t yper 
till grund. Det är visserligen självfallet, att strandbilden inom urbergsland
skapet Åland med dess Yidsträckta skärgård av större och mindre, till geologisk 
byggnad fast a re och för vind och vågor på de mest olikartade sätt e"-1JOnerade 
eller skyddade land i väsentligt måste skilja sig från motsvarande i Danmark 
med dess i regel av lösa jordarter uppbyggda och mycket mindre i detalj 
utmejslade kuster. Men grunddragen i de olika strandbilderna ä ro dock 1= å
t agligen i allt väsentligt desamma och mana till efterföljd. Härtill kommer 
att WAR:vrrxGs )>Strandvegetatiom såsom ett grundläggande pionjärarbete 
redan under flere decennier arbetat sig in i det allmänna medvetandet. Det 
synes mig inom vetenskapen med dess under detta sekel så utomordentligt 
starkt stegrade arbetsintensit et i överskådlighetens intresse önskvärt att så 
vitt möjligt undvika nya, så att säga rent pe rsonligt eller lokalt betonade och 
icke absolut nödiga begreppsbildningar. 

Då jag för Ålands havsstränder utgår från WARMINGS strandtyper m:i 
yttermera följande motivering givas i anslutning till min resume s. 80-84 
över \Varmings t yper. 

\VARliHXGs grupp 1, K lippekyster, framstår utan diskussion som represen
t ativ även för Åland, där denna typ för övrigt är rikliga re företrädd än i 
Danmark. Detta gäller närmast \Varmings undergrupp Urbjergarternes Kyster 
(G ranitklipperne). 

Till gruppen Klippekyster anknyter \V ARMIXG som modifikationer typerna 
Storstenet Strand och Smaastenet Strand. Dessa typer äro för snart sagt alla 
dela r av Åland i hög grad karakteristiska. De upptagas av mig, såsom tidigare 
av LEIVISKÄ och EKLUXD, sammanförda i en skild huvudgrupp, och detta 
under benämningen st eniga strände r (i anslutning till WARMIXG; = )>sten
st ränden> enl. EKLUND). 

De st eniga strändernas karaktär, såväl med beaktande av deras delaktighet 
i den allmänna landskapsbilden som med beaktande av den stenbundna t er
rängens inve rkan på vegetationens utformning, bestämmes, såsom WARMING 
även s. 37 framhållit, ej blott av stenarnas storlek utan i lika hög, och kanske 
i ännu högre grad av den täthet, med vilken de finnas företrädda. H är gives 
jämna övergångar till sandstränderna och även lerstränderna. 

En typ för sig bilda de steniga stränder, som WAR~IIKG s. 37 (se ovan s. 81) 
upptager under beteckningen Strand-Urer under rubriken Storstenet Strand. 
Dessa Strand-Urer hava på Åland, om ock i rätt inskränkt grad, sin mot
svarighet i de s.k . örarna eller reven i yttre skärgården och havsbandet . 

Till dessa örstränder samt av ör uppbyggda rev synes även på Åland 
lämpligen kunna anknytas de av \V:\R~IIXG under rubriken Smaastenet Strand 
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i citatet s. 82 (fr ån Warming s. SO) uppmärksammade stränder, som finna 

sin karaktär i tätt hopade, avrundade och avslipade stena r, >>som ikke ere 
st 0rre, end at de Hytte sig under F oden, der traeder paa dem , saa at Gangen 

bliver meget besvaerlig, ... >> 
\VARMIXGs grupp 2 >>Sandstranden med flere Ya rianter>> har sin givna k\·ali

tativa motsvarighet på Åland, såsom sannolikt på flertalet tällen i världen. 
Dess relativa delaktighet i den allmänna strandkaraktären är däremot på 

Åland mycket ringa. Det gives såväl tränder med finkornig som med grov
kornig sand. 

Även WAR:VIIXGS typ 3 L erstranden finner på Åland sin fulla mots\·arighet. 

Jämte utpräglade lerstränder finner jag skäl att i denna typ inbegripa även 
svämsandstränder med ett material av fin , nästan leraktig sand. :Mycket ofta 
är leran vid strände r ö\·erlagrad av ett tjockare eller tunnare skikt sväms2nd. 
J ag upptage r t ypen under benämningen ler- och svämsandstränder. På dessa 
stränder finnes den yppigaste strandvegetationen utvecklad med dominerande 
Scirpus tmigl1tmis- och ] uncus Gerardi-associationer (sältingsängar) närmast 
ovan vattenlinjen och mer artrika ört- och gräsrika formationer högre upp. 

Ler- och svämsandstränder kunna vara fullständigt fria från sten, där 

svämbildningen varit st a rk, men också bära prägel av en mer eller mindre 
riklig inblandning eller anhopning av sten, tydligen rester av ursköljd morän, 
som icke alltid vid ler- eller svämsandbildningen blivit helt täckt. P å sväm
stränder av denna steniga typ finner man det art rika te och mest omväxlande 
växttäck et. 

Såsom jag här begränsat och kanske i viss grad ub-idgat W AIDIIXGS typ 
Lerstranden, synes den bra nog sammanfalla med LErnstis typ \Viesen och 
EuuN'Ds typ >>gräsiga stränder (humus- och gyttjerika stränder . .. )>>. Benäm
ningen g räsiga stränder är belysande för tränder av nu ifrågavarande typ, 
men då t ypen närmast tyckes bygga p å ngetationens karaktär, i motsats till 
\VARMI:\Gs grupper och därtill även i motsat till EKLt:XDs egna övriga grup
per, vilka uppställts p å basen av ma rkens be kaffenhet , synes den mig icke väl 
funnen. Formen >>g räsiga stränder>> borde i varje händelse utbytas mot benäm
ningen grässtränder i överensstämmelse med den språkliga formen fö r E.b:.

LUXDS Övriga t yper. 
J ag stannar sålunda i anslutning till W AR~IXG för Ålands vidkommande för 

följande huvudtype r av strand (Warmings mots\·arande typer inom parente ): 

1. Klippstranden ( = KlippeJ. . .ryster). 
2. stenig strand ( = Storstenet Strand och Smaastenet St rand; hos WAR

:VIIXG upptagna som modifikationer av föreg. grupp). Så om Warming kiljer 
jag mellan grovstenig och småstenig strand. 

Under denna rubrik upptages i anslutning till \V AR:'v!IXG begreppet örstrand 
(= Strand-Urer). 
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3. Sandstranden ( = Sandstranden). 

!t. Ler- och svämsandstränder ( = Lerstranden J. 
~. H ärtill kan det möjligen vara skäl att i anslutning till \VARMIXG ytter

mera som skild grupp upptaga tångstranden, om ock tången på Aland i fler
talet fall blott bildar mer eller mindre inskränkta anhopninga r eller vallar på 
stränder, vilkas karaktär i stort sett förbli,·it oberörd av tången. Också WAR

::IIIXG upptager >>Tangstrandem som grupp 4 med förbehållet >>som en egen 
modifikatiom (se citatet s. 83 ur Warming s. 4-~). 

De här uppställda typerna och deras ngetation skall i kap. XIV närmare 
avhandlas . 

Beträffande desamma bör yttermera följande beaktas: 

De här uppställda, till sin natur själdallet rätt kollektiva st randtyperna 
finnas på Aland med dess starkt splittrade landskapskaraktär blott jämförelse
vis sällan i utpräglad och enhetlig gestalt representerade på längre samman
hängande sträckor. Som regel finner man dem i mer eller mindre fragmentarisk 

form omväxlande med varandra och därför till ,-egetationskaraktären i större 
eller mindre grad präglade av främmande inslag, ett förhållande som försvårar 
ett grepp på deras vegetationskaraktär, vilken redan som en följd av strand
brämens mestadels ringa utsträckning i ett flertal fall bär prägel av fragment. 
Härtill bör beaktas, att vegetationskaraktären och därmed strandens hela 
karaktä r inom ramen för de nu ifrågavarande strandtyp2rna starkt växlar 
beroende av strandens grad av lutning och därav resulterade olika betingelser 
för de skilda st randzonernas ( = ,·egetationszonernas) utveckling. Man blir 
i anseende härtill ställd inför en mångfald a\" kombinationsmöjligheter redan 
inom ramen för de enskilda strandtyperna för att icke tala om ramen för de 
enskilda stranda v nitten. Det blir på Åland i regel icke de skilda strandtyperna 
och vegetionszonerna, som gi,-a stränderna deras prägel, utan fastmer den vax
lande mosaik bild , i vilken de sammansmälta. Denna mosaikbild framstår icke 
å regellös, som man kunnat vänta sig; den står i harmoni med den i olika delar 

av landskapet och inom områden av olika bördighetsgrad rådande landskaps
karaktären. 

I anseende till att ståndortskaraktären inom de skilda strandtyperna är av 
mer eller mindre starkt växlande natur (man tänke blott på typen >>stenig 
strand >>), samt att därtill strandens lutning och därav betingade bredd växlar 
med dära\- följande konsekvenser för vegetationen, blir det nödvändigt att 

ansluta strandens studium icke blott till de ovan uppställda >>strandtyperna>> 
samt wegetationszonerna>> utan även till stränderna sådana de i naturen 
framstå som en följd av ovan beaktade förhållanden. Detta leder mig till 
begreppet >>typer av strandannitt» (se s. 123). 
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XII . HA VSSTRANDENS ARTER 

Det är icke alldeles lätt att giva en förteckning över han trandens arter. 

Preliminärt bör beaktas, att jag i begreppet banstrand endast inbegripit 

det öppna brämet mellan vegetationstidens lägsta och bögsta vattenstånd, 

på exponerade platser brämet intill gränsen för vågsvallet, alltså blott den 

litorala zonen. De sub- och supralitorala zonerna inbegripas icke. (Se s. 38, 

51, 60.) 
Gränserna mellan de ovan nämnda trenne zonerna äro med avseende å 

vegetationens grunddrag rätt utpräglade. Detta är icke i samma grad fallet 

med avseende å den floristiska sammansättningen. 
Särskilt den långsluttande havsstranden önrgår omärkligt i grunt havs

botten med där rådande vegetation. Flere av de i det grunda vattnet upp

trädande arterna sträcka sig ofta ett stycke upp på stranden. Så är fallet med 

Phragmites comm~mis, Scirpus maritimus och c. Tabernaemontani. Även 

Triglochin maritimum kan måhända i detta sammanbang upptagas. För sist

nämnda art ligger grunden i artens natur; den fördrager såväl grunda vatten, 

där dess vegetativa delar tämligen regelbundet till större eller mindre del stå 

under vatten, som st randpartier, vilka blott vid stigande vattenstånd bliva 

översvämmade. För de andras vidkommande ligger grunden i den sekulära 

landhöjningen. Då det forna bavsbottnet böjer sig ö\·er ,·attenytan, komma 

flere av dess arter att en längre eller kortare tid framåt fortleva som relikter, 

vilka uppåt land successivt bliva allt sparsammare och svagare i den grad 

landet böjt sig. Så är fallet med Phragmites communis samt de tvenne nämnda 

Scirpus-arterna. Men också dessa arter deltaga i själva verket mångenstädes 

i utbildningen av strandens växttäcke och hava självfallet i många fall till 

en början utgjort ett större eller mindre binder för den verkliga strandvegeta

tionens utveckling. Gränsen för begreppen hanstrands- och vattenväxt är 

svår att draga, och beror sist och slutligen i många fall på subjektiv prövning. 

Jag drager här gränsen så, att alla de till sin natur ublitorala arter medtagas, 

som verkligen kunna fortleva på den torrlagda stranden och mer eller mindre 

ofta bilda ett verkligt inslag i dess ngetation. Jag medräknar sålunda följande 

arter, för vilka den huvudsakliga förekomsten dock faller ytterom strand

linjen: Phragmites communis, Scirpus maritinws, c. Tabemaemontani samt 

bärtill ytterligare c. parvulus; även sistnämnda art kan anträffas i litoralen, 

om ock blott i dess yttersta del. 
På samma sätt, som gränsen mellan strand- och vattenfloran icke ä r skarp, 

gives det ej heller någon skarp gräns för strandens flora uppåt mot den till

stötande supralitoralen (se s. 51-52). Från upralitoralen kunna arter, som 

knappast kunna anses tillböra den egentliga trandvegetationen, i förposter 

tränga ut mot strandbrämets högre delar. kola ådana arter medräknas) 
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Ett allmängiltigt sYar kan knappast giYas. En förutsättning för de här avsedda 

arternas upptagande i artförteckningen synes i Ya rje händel~e Yara, att de 

icke anträffats på stranden blott någon enstaka gång och at.t deras uppträdande 

icke bär prägel aY den rena tillfälligheten. :.red denna motivering upptager 

jag så följande: Filipendula ulmaria, Vicia cracca och Chaerefolium silvestre, 

vilka dock främst tillhöra högre belägna ståndorter. 

En viss frändskap med strandens arter visa även följande, närmast suprali

torala men delvis även epilitorala arter: Arrhenatherum elatius, Carex arenaria, 

Juncus baltiws, Polygonum Raji , Silene *maritima, S. viscosa, Barbaraea 

stricta, Draba incana, Erysimum hieraciifolium, Selinum carvifolia, Convolvulus 

sepium, Scutellaria hastifolia, Stachys palustris, Valerianella olitoria, E upato

rium cannabinum, M africaria *maritima, Tanacetum vulgare , Artemisia vulgaris 

var. coarctata. Samtliga dessa arter uppträda typiskt supralitoralt, en del 

främst i supralitoralens buskbård, andra på klippor, klippavsatser, grus- och 

sandmarker och andra mer eller mindre öppna lokaler, men blott i nära an

slutning till kusten. De anträffas däremot icke (Carex arenaria, J uncus balticus, 

i/ene viscosa, Barbaraea stricta, Erysimum hieraciifolium, Convolvulus sepium), 

eller blott undantagsvis, på den egentliga stranden. Där Selinum carvifolia, 

Stachys palustris och Eupatorium cannabinum uppträda ytterom busk- eller 

trädbården har man att räkna med förposter från dennas vegetation; busk

eller trädbården utgör en primär förutsättning för förekomsten över huvud. J ag 

upptager samtliga de ovan nämnda arterna här i samband med havsstrandens 

flora, men kan för flertalet knappast nämna någon annan grund än den, att 

de samtliga tyckas av en eller annan grund vara bundna vid havets omedel

bara närhet; man synes berättigad att betrakta flertalet som till sin natur 

supralitorala, delvis epilitorala på Åland. - Då fråga icke är om en skildring 

av supralitoralens vegetation, synes det däremot fullt motiverat att här 

utesluta alla de arter, vilka företrädesvis eller åtminstone i samma grad till

höra de bortom supralitoralen belägna terrängerna, och vilka i supralitoralen 

uppträda närmast som förposter. 
Ett icke alldeles obetydligt antal arter är på Åland inskränkta till havs

stränder samt odlad eller av kulturen på,·erkad mark (en del dock i avvikande 

systematiska former). Flertalet av dessa är utan tvivel primärt havsstrands

växter. Beträffande andra kan det vara svårt att avgöra om förekomsten på 

havsstranden är primär eller rekryterad från kulturmark Primära på havs

stränder (icke av kulturen betingade) äro följande: 

Agropyron repens yar. maritimum 1 

Juncus compressus 
J. bufonius 

1 I denna form blott på ha,·sstränder. 

Rumex crispus 
Polygonum tomentosum 
P. aYiculare ,-ar. litorale 1 
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Sagin a procumbens 
Potentilla anserina 
Trifolium repens? 

Galeopsis bifida 
Odontites serotina? 
Rhinanthus major 

Plantage major ,·ar. intermedi a1 

Cirsium lanceolatum ) 
C. an·ense 

Leontodon autumnalis 
Sonchus ar\"ensis \"ar. maritimus 1 

För Cirsittm lanceolatum kan ursprungligheten på .\land sättas i fråga; 
måhända kan detta även vara fallet med Trifolium repe11s och Odonlites 
seratina (se del II). 

Annu en omständighet bör här beaktas: 
På grund av landhöjningen kommer supralitoralens \·egetation att små

ningom förskjutas ut på det tidiga re litorala strandområdet. ~långa av arterna 
här komma en längre eller korta re tid att fortleYa som relikter i den nyin
vandrande supralitorala vegetationen. Skola dessa tidigare strandelement 
betraktas såsom tillhörande även den supralitorala ,-egetationen? Frågan kan 
bli\·a sYår att besvara . Några a \· de forna strandarterna kunna i själva Yerket 
ingå som rät t goda och oft a åte rkommande beståndsdelar i lägre supralitor.1la 
och t.o.m. epilitorala s trandängars ngetation, exempeh·is i Sesleria-ängen. 
De skulle emellertid knappast stå att finna här, därest icke området tidiga re 
varit ett strandparti. ~Ian kunde äga att de i praktiken, men icke teoreti skt, 
tillhöra supralitoralen. Frågan har ett teoretiskt intres e, då det gäller att 
fixera de arter, som på Aland böra betraktas om pecifika för havsstranden. 
J ag kommer i denna studie att som specifika hav tranelsarter blott betrakta 
de arter, som icke kunde t änkas tillhöra den åländska floran , därest landskapet 
icke hade tillgång till haYsstränder. 

Slutligen bör yttermera en Yiktig omständighet beaktas: 
Som en blick på ka rtan giver Yid handen (se även s. 19-20), äro strand

konturerna inom den av vat ten helt omflutna åländska kärgårdsarkipelagen 
till öven ·ägande del e:-..-pone rade mot öppet ha\·, törre eller mindre fjärdar 
eller bredare eller smalare sund mellan dessa. En obehindrad , -attencirkulation 
är härmed i stort sett förhanden (s. 19) och därmed för den ojämförligt domine
rande delen av skärgårdslandskapet en salinitet av den grad, som ä r rådande 
inom angränsande hav. Härmed ammanhänger den åländ ka skärgårelens 
dominerande karaktär av yttre skärgå rd. Denna karaktär ä r dock icke allena
rå da nde. Såsom s. 20 framhölls , sträcker sig in i Fasta Åland, såväl från l\\V 
som från S och E djupa och mer eller mindre mala vikar med en succes iYt 
av t agande och i de inner ta Yikbottnarna lutligen upphörande salinitet. 
Inför detta faktum reser sig frågan: Huru långt och till \men grad aY alinitet 
kall begreppet havsst rand på Aland ut träcka ? Denna fråga tarvar s\·ar 

l I denna form blott p ha\"sstränder. 
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ej blott då det gäller att precisera havsst randsvegetationens allmänna karaktär 
utan även, och i all synnerhet, inför den mycket vanskliga uppgiften att 
fastslå, vilka arter som böra betraktas som tillhörande ha,·sstranden. Svaret 
bli r följande: 

Xu föreliggande studie gäller närmast havss trandens ngetation och flora 
,·id ,-atten av den salinitet , som är rådande Yid Ålands kuster (5 ,5-6,5 %0 ) . 

Den a rtförteckning, som nedan gi,·es, är uppgjord på basen av detta ställnings
tagande. De upptagna arternas förekomst, såsom över huvud havsstrands
florans successiva förändring och uta rmning, är beaktad även vid landskapets 
inre Yikar, t.o .m. vid dessas bottnar, där \·attnet är i det närmaste sött, men 

jag har icke under rubriken haYsstrandsarter inbegripit sådana vid kusterna 
uppträdande arter, som äro inskränkta till dessa vikar eller deras bottnar och 
vilka framförallt tillhöra de söta Yattnen eller dessas stränder. Se även s. 
208. 

Det bör observeras, att denna studie endast omfattar kärlväxtfloran. 
~Ied beaktande av ovan framställda synpunkter upptager jag för havs

st randens flora nedan nämnda 110 arter: 

Hanstrandens arter på Åland 

Typhoides arundinacea (L. ) :l[oench 

Hierochloe odorata (L. ) W g 
Alopecurus ventricosus Pers. 
Agrostis stolonifera L. 
Calamagrostis neglecta (Ehrh. ) G. :II. Sch. 
Deschampsia bottnica (\\"g) Trin. 

Arrhenatherum elatius (L. ) :If. & K. 
Phragmites communis Trin . 
Poa irrigata Lindnt. 

Pucc inelli a retroflexa (Curt. ) H olmb. 
Festuca a rundinacea Schreb. 
F. rubra L. \·ar. arenaria (Osb.) Fr. 
Agropyron repem (L. ) PB. ya r. mariti-

mum Koch & Ziz 
Elymus arenarius L. 
Scirpus maritimus L. 
Sc . rufus (Huds.) Schrad . 
Sc . campressus (L.) Pers . 
Sc. Tabernaemontani Gmel. 
Sc. paryulus R. & Sch. 

Sc. pauciflorus Lightf. 
Sc. uniglumis Link 
Carex arenaria L. 
C. glareosa W g 
C. non·egica Willd. 

C. Goodenowii Gay 
C. panicea L . 
C. ex tensa Good . 
C. Oederi Retz. ss p . pulchella Lönn r. 
C. distans L. 
Juncus balti cus \\'illd. 

J . lampocarpus Ehrh. 

J. campressus J acq . 
J. Gcra rdi Lois. 
J. bufonius L. 
J. ranarius Perr . & Song. 
Ophioglossum Yulgatum L . 
Equisetum an·ense L. 
Triglochin maritimum L . 

Tr. palustre L. 
Rumex crispus L. 
Polygonum tomentosum Schrank 
P. a\·iculare L . \·ar. litorale (Link) Lindnt. 

P . Raji Bab. 
Atriplex latifolium \\"g 

A. prostratum Boucher 
A. longipes Drej . *praecox (Hiilph. ) 

Turess. 
Suaeda maritima (L.) Dum. 
Salsola ka li L. 
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Salieornia herbaeea L. 
:\Iontia lamprosperma Cham. 

Sagina nodosa (L. ) Fenzl. 
S. proeumbens L . 

S. maritima G. Don 
Honekenya peploides (L. ) Ehrh. 
Spergulari a salina Presl 
Silene vulgaris (:\Ioeneh) Garcke *mari-

tima H orn 

S. \"iseosa (L.) Pers. 
Ranuneulus seeleratus L . 
Lepidium la tifolium L. 
Coehlearia daniea L. 
Cakile maritima Seop . 
! satis tincteri a L . 
Crambe maritima L . 
Barbaraea stricta Andrz. 
Draba ineana L. 

Erysimum hieraciifolium L. 
Parnassia palustris L. , ·ar. t ennis \\·g 

Potentilla anserirra L . 
P. E gedii Worrnsk. 
Filipendula ulmaria (L.) :\Iaxim. 
Trifolium fragiferum L. 

Tr. repens L. 
Vicia eraeea L. 
Linuru eathartieum L. 

Lytbrum saliearia L. 
Chaerefolium silvestre (L.) Schinz & The!!. 

Selinum earvifoli a L. 
.Angeliea Ii teralis Fr. 
Samelus valerandi L. 
Glaux m aritima L. 
Centaurium erythraea R afn. 

C. pulchellum (Sw.) Druce 
Com·oh·ulus sepium L . 

:\Iyosotis caespitosa K. F. Sehultz 
:\I. baltiea Sam. 

Sentellaria galerictila t a L . 
Sc. hastifolia L . 
Galeopsis bifida Boenn . 
Stachys pa lustri s L. 
:\Ientha Iitera lis Hn 

Odontites seratin a (Lam.) Rchb. 
O. Iiteralis Fr. 
Euphrasia bre,·ipila Burn. & Gr. *teuui s 

Brenn. 
Rhinanthus major Ehrh . 
Plantage m ajor L. ,·a r. intermedi a (Gil. ) 

Beck 
PI. maritima L. 

Galium palustre L. 
Yaleri an ella olitoria (L. ) :\Ioench 
Yaleriana offic ina lis L. 
Y. salina Pleijel 
Eupatorium cannabinum L. 
As ter tripolium L. 

:\Ia trica ria inodora L. *maritima (L. ) 
X eum. 

Tanacetum Yulgare L. 
Artemisia , ·ulgaris L. y a r. coarctata (For-

selles) 

Cirsium lanceola turu (L. ) Hill 
C. an·ense (L. ) Scop . 
Leontodon autumnalis L. 
Taraxacum balticum Dahlst. 
Senehus an ·ensis L. Y. maritimus W g 

Såsom s. 92 nämndes kan för Cirsium lanceolatum, Trifolium repens och 
Odontites serotina ursprungligheten på Åland sättas ifråga . 

För nedan nämnda arter har förekomst även mer eller mindre ofta anteck
nats på havsstränder (i litoralen), men mestadels under mer eller mindre 
exceptionella förhållanden, såsom Yid vikbottnar, på ställen där tillflöde av 

sött vatten kan göra sig gällande, på kulturpåverkade platser eller under för
hållanden, som i ett eller annat hänseende tyckas bära prägel av tillfällighet. 
De upptagas därför icke i denna undersökning: 

Agrostis canina 
Alopecurus genieul atus 
Carex aqua tili s 

Scirpus palustris 
Polygonum minus 
Caltha palustris 

stellaria media l 

Tillaea aquatica 
Hippuris vulgaris 

1 Stellaria media anträffas , förutom på kulturpå,·e rkade platser, ä ,·en här och var , 



.--\.CTA BOT.--\.XIC.--\. FEX).TIC.--\. 6 1 95 

Aven följande, delvis främ st inom lövängsområden hemmahörande art er 
kunna här eller var anträffas på hanstränder. Man synes dock icke för deras 
,-idkommande kunna tala om verklig medborgarrätt på havsstranden. 

::\Iolini a coerulea 

Alliurn schoenoprasum 
Potentilla reptans 

Lotus corni cul atus 
Polygala amarellum 
Lysimachia ,·ulgaris ' 

Yeronica longifo li a 
Galium Aparine 

An mindre t yckes det kunna bliva fråga om medborgarrätt för en hel del 
andra arter, vilka på en eller annan lokal anträffat s på havsstranden och där 
t.o.m. i vacker gest alt. J ag nämner Cynoglossttm ojjicinale, Tussilago, P etasites 
ovatus . 

F örutom verkliga havsstrandsarter ha r på t ångbäddar antecknats ett 
flertal andra arter. F örekomsten bär dock mest adels prägel av den rena till
fälligheten och är oftast inskränkt till en eller annan individ eller obetydlig 
grupp. Jag finner därför icke skäl att betrakta dessa arter såsom tillhörande 
havsstranden. J ag hänvisar till avsnittet om t ångstranden s. 11 9. 

Förutom de i förteckningen ovan (s . 93- 94) upptagna arterna bör yttermera 
beaktas följ ande 3 a rter, vilka i enstaka eller sparsamma individer anträffat s 
på Åland: 

J. Lathyrus maritimus. 

Av redaktör NAXDOR STEXL!D anträffad på tYenue lokaler. I !\Icmoranda Soc. F . Fl. 
Fenn. 13, 1937, ingår s. 4 följande uppgiiter: 

•> Kökar , Lillreyet , 3. 7. 1935 och 1936 (Yartdera å ret icke blommaude) samt Eck<:rö, 
T orp, Degersand , 1 9. /. 1936 (blommande). P å den sistnämnda lokalen trivdes a rten syn
barligen m ycket väl och föreföll a tt y ara st add i spridning. P å yardera lokalen fö1 eföll 
ar ten att vara av ungt datum. ~ 

Synbarligen har a rten gått ut p å Degersand; jag har i yarje händelse v id besök därstädes 
Il. l . 1949, 21. 6., 11. 8.1950, 19. 6. 195 1, 17. 8. 1953 samt 16. och 22. ?. 1954. icke an
träffat densamma. P å Kökar, Lillre,·e t , uppträdde arten (se oyan) icke blommande; 

huruYida den p å denn a avlägsna fyndplats i Kökars yttre skärgård lyckats bibehåll a s ig, 
har j ag t yvärr icke varit i tillfälle att utreda. 

Till ovan nämnda t venne lokaler konnner yttermera en tredje: 
Den 22 juli 195 4 blev arten i 2 obetydliga, tätt intill varandra växande unga, icke 

blommande individer av T örnroth och förf. funnen på den klippiga yästra kusten av den 
öppna bukten 5 om Eckerö: Degersand, ca 400 m från den ca 250 m långa sandstrand, 
där a rten funnits av Stenlid (de t\·enne indh· iderna länmades Yäxande). 

Detta nya fynd till trot s t er sig artens fortbestånd p å Åland än så länge osäkert. 
Det synes mig i anseende h ä rtill moti,·erat att tillsvida re icke upptaga Lathyrus 111ari-

om ock mest adels blott i smärre grupper, inom områden , vilk a göra intryck av att vara 
rätt så oberörda av kulturen; detta är särskilt fallet i y ttre skärgården. Det synes därför 
icke uteslutet att förekornsten p å Åland till någon del kan vara ursprunglig. De p å lok aler 
av o,·an åsyftat slag uppträdande exemplaren göra ett från sådana på kulturmark i yiss 
gra n ayyikancle intryck. 
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tinws som tillhörande Alanels haYsstrandsflora . De gjorda fynden, ytterst i SE ocli \\ ', 

gi,·a dock del handen, att betingelser för diasporers spridning till Aland ä ro förh anden. 
Något hinder för artens treynad hä r ligger ej heller i r ådande ekologiska förh ållanden , 
om ock tillgången till sand- och grusstränder kanske förefaller a tt yara mindre än inom 
m ånget kustparti ,·id Östersjön, d är arten förekommer. Det förefaller i ,·a rje fa ll sannolikt, 

att man för Latityrus mariiimus har a tt räkna m ed en kanske nog så snar im·andring till 
Aland, de tta så mycket mer som en hel del a,· detta landskaps sällsynta (närmast sydliga) 
element t yckes vara sena im·andrare, stadda i uppenbar spridning (se s . 258) . Ej heller 
Yore det på n ågot sä tt ö,·erraskande om arten i den Yidsträckta och därför s,· ltrutforskade 
skärgården ännu ble ,·e anträffad på en eller annan lokal, kanske sn arast i Kökar , där 
gynnsamma lokaler främst tyckas stå till buds. Det bör i detta sa mband beaktas, att ett 
flerta l a ,· Alanels mer framträdande sand- och grus-strandpartier äro, och särskilt ,·arit 
upplå tna t ill fårbete, Yilket kan h a,·a förorsakat a rtens utgående , såsom fallet P< en del 
lokaler ,·arit med Crambe maritima, elle r förhindrat dess inyandring. Se i detta a \·seende 
mitt uttalande betr. ,·äxtligheten på E ckerö: Degersand , Del. II i samband med Elymus. 

2. P etasites spurium (Retz. ) R chb. 

Ä ven denna n ykomling för Alanels flora anmäles a\· X~\xDOR STExU D. I :\[emoranda 

15, 1938 , s . 5 1 skri,·er denne: >> 'C"nder en exkursion till södra Eckerö p å Aland fann jag 
den 22 juli 1938 p å Degersand söder om Torp by et t best ånd a ,· P etasites spurium (Re t z.) 
Rchb. (beläggexemplar finnas i X a turhistorisk a riksmuseum i Stockholm). Petasi tes ä r 
tydligen en nykomling i den å ländska floran , och exempla ret h a r ännu ej b lommat.» 

Yid mina besök på Degersand 1949, 1950, 195 1, 1953 och 1954 h ar jag icke å terfunnit 
a rten . Den torde tills,·idare icke upptagas för ..\tands strandflora , så mycket mer so m 

fyndplatsens läge, inom eller utom •stra nden•. sådan den i denna s tudie precisera t s, icke 
är mig bekant. 

3. ;/,triplex litorale. 

Funnen sommaren 195 1 a\· T öRx ROTH i l indi,·id på Xorra Degerskär i Eckerö ,·ästra 
skärgård. Enligt meddelande a\· Törnroth Yar lokalen gro,·s tenig ha ,·sstrand, ca l m från 
vattenranden och n ågon dm oyan ,·attenytan. Sommaren 195!, , ·ar loka len t äckt a,· et t 

tjockt lager t ång och arten förs,·unnen. 

Yttermera böra följande tnnne arter beaktas: 

j unws nodulosus. Denna art tillhör p å ..\land främst s.k. hä llkar i den yttre skä rg< rden 
samt smärre försumprungar i och kring fördjupningar i terrängen , n ä rmas t som de t synes 

på grund jord i elen yttre skärgården. H ärtill kommer ett, som det synes, mer tillfälligt 
och starkt loka liserat uppträdande p ha,·sstränder (se del II). :\Iåhända kan arten 

på dessa lokaler tänkas ,·ara gynnad a\· från högre belägen te rrän g nedsipprande sött 
,·atten. I anseende h ärtill och d å artens fördelning på Alancl än så länge ä r bristfälligt 
känd, synes det motiverat att tills,-idare icke upptaga elen bland ha,·sstrandens arter. 

juncus fu scoater . För denna art ä ro n ågra få loka ler kända från Åland. Hurudda dessa, 

eller n ågon av dem k an föras inom mitt begrepp ha ,·sstranden , kan jag icke nä mna . I ingen 
händelse kan arten i detta nu upptagas bland ..\tands ha,·sstrandsYä..'\:ter. 

Med beaktande av de ovan s. 93-94 upptagna arternas delaktigl:et i vege
tationen på Åland , gör jag följande gruppering: 
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I. Arter, vilka på Åland som ursprungliga äro specifika för havsstrands

,·egetationen (någ ra som relikter ä\·en på högre belägna marker). En del a\· 

dessa uppträder, förutom på hans t rände r, ä\·en på kulturmark; stranden utgör 

dock den primära lokalen. 

I denna grupp inbegripes ä\·en följande, för vilka den egentliga stånd

orten dock är sublitoralen: Scirpus maritimus, Sc. Tabernaemontani, Sc. 

parvitlus (se ovan s. 90) . 
\.idare upptagas följande, för Yilka förekomsten, förutom på litoralen, 

normalt och delvis med stark frekvens och hög täthetsgrad även faller på 

supralito ralen, för någras Yidkommande änn på epilitoralen: Festuca arundi

nacea, A gropyron repens Yar. maritimum, Elymus arenarius, Salsola kali, 

H onc!?enya pep! o ides', Lepidium /atifohum 1
, Cochlearia danica 1

, Ca!?ile maritima', 

Crambe maritima', Angehca /itorahs 1, Valeriana officinalis1, V. salina1• 

Flertalet av dessa arter är till sin natur havsstrandsarter. 

II. Arter, vilka strängt taget icke tillhöra stranden, sådan den här be

gränsats till litoralen, annat än i enstaka fall, men vilka uppträda på stånd

orter i nära anslutning till densamma; de äro av en eller annan grund på Åland 

bundna vid havets närhet (supralitorala arter, ende! även epilitorala). Be

traktas, såsom arterna i g rupp I , i det följande som specifika för strand

Yegeta tionen. 
III. Arter, , ·ilka förutom pa hanstränder även uppträda som fullt hemma

bäriga inom flere eller färre andra ståndortstyper, i fullt oberoende av havets 

näm1are eller fjärmare grannskap. 

Alopecurus ,·entricosus 

Deschampsia bottnica 
Puccincllia rctroflcxa 

Grupp I. (Se ovan.) 

Festuca arundinacea , ä\·cn i supralitoralen samt stälh·is på knlturpå ,·erkad högre belägen 

mark. 

F. rubra var. aren ari a2 

Agropyron repens var. maritimum, ä\·en i supralitoralen samt som relikt på högre belägen 

mark. 

Elymus arenarius, även i supralitoralen . 

Scirpus m ar itimus, fr ämst i sublitoralen; som relikt ä\·en i sött vatten. 

Sc. rufus 

Sc. Tabernaemontani, främst i sublitoralen; som relikt ä\·en i sött ,·attcn. 

Sc. parndus, främst i sublitoralen. 

Sc. uniglumis 

Carex glareosa 
C. extensa 

1 Kanske främst i supralitoralen. 

nordc kanske upptagas inom grupp II f. 
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C. Oederi ssp. pulchella, undantags\"is, och snarast som relikt , på fuktiga ståndorter i 
nä rhe ten av hayet_ 

C. distans 
Juncus compressus, sannolikt främst i supralitoralen. Allmännast p å kulturpå,·erkad mark. 
J. Gerardi 
J. ran arius 
Triglochin m aritimutu 
Rumex c rispus , äYen på kulturmark. 
Polygonum t omentosum , äyen p å kulturm ark . 
P. aviculare yar. litorale 
Atriplex la tifolium 

A. prostratum 
A. *praecox 
Suaeda m aritima 
Salsola kali , främst i supralitoralen. 
Salicornia herbacea 
Sagina maritima 
Honekenya peploides, k anske främst i supralitoralen . 
Spergula ria salina 
Lepidium latifolium, kanske främst i supralitoralen. 
Cochlearia danica, främst i supra litoralen. 
Cakile maritima, k anske främst i supral itoralen. 
! satis tinctoria 
Crambe maritima, kanske främst i supral itoralen . 
Paroassia palustris var. tenuis 
Potentilla Egedii 
Trifolium fragiferum 
Angelica litoralis, k anske främst i supralitoralen . 
Samolus valerandi 
Glaux maritima 
Centaurhuu erythraea 
C. pulchellum 
)Iyosotis baltica 
Galeopsis bifida, även på kulturm ark. 
)!en t ha Ii toralis 
Odontites serotina, äYen på kulturmark. 
O. litoralis 
Rhinanthus major, äyen p å kulturmark. 
P lanlago major var. in termedia 1 

PI. maritima 
Valeriana officinalis, äYen p å högre belägen mark.2 

V. salin a, även p å högre belägen mark. 2 

Aster tripolium 
Cirsium lanceolatum, äYen på kulturmark. 

1 Borde k anske upptagas inom grupp III. 
2 Det kan vara tYivel underkastat om de bägge T"a/et"iaua-arterna böra upptagas 

här eller i grupp III. De uppträda även, om ock som mindre framträdande element, inom 
lövängsvegetationen (se 1915, s. 446; uppgiften gäller här T'. offici,wlis coli.). 
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C. an :euse, ä\·en på kulturmark. 

Leontodon autumnali s, ä\·en p å kulturmark. 
Sonclm s arvensis va r. maritimus, främst i supralitoralen. 
Taraxacmn haiticum 

Totalantalet här upptagna arter är 61. 
Såsom s. 92 och 94 nämndes kan för Cirsium lanceolatum och Odontites 

seratina ursprungligen sättas i fråga. 
J ag finner skäl särskilt framhålla, att nedan nämnda, till sin natur kanske 

främst supralitorala arte r (upptagna i förteckningen ovan) på Åland även 
måste anses tillhöra litoralen: 

Juncus campressus 
Salsola kali 

Honekenya peploides 

.-\rrhenatherum elatius 1 

Carex arenaria 

Jnncus haitiens 
Polygonum Raji 2 

Silene *maritima 
S. viscosa 
Barbaraea stricta 

Lepidium latifolium 
Cochlearia danica 

Grupp IL (Ses. 9;.) 

Draba incana 

Erysimum hieraciifolium 
Selinum can ·ifolia 
Convoh·ulus sepium 
Sentellari a hastifolia l 

Stachys palustris 

Antalet här upptagna arter är 18. 

Typhoides a rundinacea 

Hierochloe odorata 
Agrostis stolonifera 
Calamagrostis neglecta 
Phragmitcs communi s 
Poa irrigata 
Scirpus c om pressus 
Sc. pauciflorus 
Carex non·egica? 3 

C. Goodenowii 
C. panicea 

Grupp III. (Se sid. 9;.) 

Juncus lampaearpus 

J. bufonius 
Ophioglossum vulgatum 
Equisetum an·ense 
Triglochin palustre 
:'llontia lamprosperma 
Sagina nodosa 
S. procumbens 
Ranunculus seeleratus 
Potentilla anserina 

Antalet här upptagna arter är 31. 

Cakile m aritima 

Crambe maritima 

Valerianell a olitoria l 

E upatorium cannabinum 
:'llatricaria *m aritima 
Tanacetum v ulgare 
Artemisia vulgaris v. coarc-

tata 

Filipendula ulm aria 
Trifolium repens 
\ "icia cracca 

Linum cath arti cum 
L ytbrum salicaria 
Chaerefolium silvestre 
:\Iyosotis caespitosa 
Sentellaria galericulata 
Euphrasia *tenuis 

Galium palustre 

1 Närmast supralitoral. Kau möjligen ä \·en anses tillhöra litoralen ; se s. 91. Anträffas 
även inom lövängsvegetationen; b ä r snarast som relikt ? 

2 X ärmast supralitoral. Tillhör möjligen ä \·en litoralen. Arten har av mig observerats 
b lott P< l lokal, och därtill endast i ett fåtal exemplar (Föglö: Klåvskär, Stora Sandören; 
här i supralitoralen). 

3 Förutom på havsstränder även på lågländ , fuktig ängsmark i n ärheten av havet. 
H ä r sn arast relikt. 
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Såsom s. 92 nämndes kan fö r T rifolium repens ursprunglighet en sät tas 

fråga. 
Beträffande de i g rupp I och II o\·an upptagna arternas ekologiska natu r 

bör följande observeras: 
Redan vid en jämförelse med fö rhållandena i ppla nd (Kap. X \ 'II) fram

gå r, a t t en del av de ovan som speci fika för havsstranden upptagna arterna 

icke kunna betraktas som av det salta Yattnet di rekte be roende; best ämmande 

för förekomsten h ava va rit and ra faktorer. I sjäh ·a ,·erket v isa r en g ranskni ng 

av de ifrågavarande arternas ekologiska krav mot bakgrunden av de ras upp

trädande över huvud, att rätt få av dem ku nna betraktas som n rkligt sal ina. 

Med stöd i framställningen hos H EGI: •>Illustrierte Flora von :.Iittel-Europa. 

Mit besonderer Beriicksichtigung ,·on Grossdeutschland, de r Sch\Yeiz und der 

Nachba rgebiet en», I - VII samt AsCHERSOX und GRAEBXER: •>Synopsis de r 

mitteleuropäischen F lora•>, t 96- 1936, skulle man endas t hava att räk na 

med nedan nämnda; flere av dessa betraktas dock icke av de nämnda förfa t 

t a rna som absolut bundna vid salthaltig t subs trat , utan blott såsom mer 

eller m indre sta rkt gynnade av havss trände r eller salina inla ndsst åndorter. 

Alopecurus ventricosus . R EGI I , s. 2 1 ~ 

Elymtts arenarius. R EG I I , s . 5 19. 

Scirpus maritimus . R EG I II , s. 34. 

S c. rufus . R EG I II , s. 43. 

Sc. Tabernaemontani. R EG I II , s. 30 . 

Sc. pa·rvulus . R EG I II , s . t, l. 

C ar ex glareosa. K u KE);TH AL 1, s. 2 15 . 

C. 110rvegica. K t KE);THA L, s . 2 16. 

. extensa. R EGI II, s. 1 1 6; K t KE);TI! AL , s. 
667. 

junws balticus . R EG I II, s. 1 53. 

j. Gerardi . R EG I II, s . 1 59. 

Triglochin maritimum . R EG I I , s . l 'o9. 

Atriple.~ latifolium. R EG I III , s . 2'• '• (s .n . 

A. hastifoliwn) . 

Sttaeda maritima. R EG I III, s. 25/. 

Sa/icornia herbacea. REGI III, s. 25!o. 

Spergularia sali11a. REGI III , s. 4!o3. 

Sagina maritima. H EG I III, s. 383. 

Honekenya peplvides. HEGI III, s. 40:l. 

Coch/earia dan i ca. HEGI I\": l , s. 14 l . 

Cakile maritima. HEGI I \": l , s. 183. 

Crambe maritima . HEGI I\": 1 , s. 22/. 

Trifolium fraoiferum. HEGI n ·: 3, s . 13 16. 

Samolus valera11di. H EG I \ ": 3, s. 18/5 . 

Glaux maritima. HEGI \ ": 3 , s. 1865. 

Centaurium erythraea. H EG I \ ": 3, s. 19/ 1. 

C. pulchel/um . HEG I \": 3, s. 19/2. 

Pla11/ago maritima. HEGI \ "I : l , s . 189 . 

A. sler lripoli um. HEGI \"I: l , s. 423. 

J!atricaria •maritima. HEGI \"I : 2, s. 590 . 

S onchus arveusis. HEGI \"I: 2, s. Il 05. 

X III. VEGETATIONsZONERNA OCH DERAS ART
SAMMANSÄTTNING. KOMPLETTERI G TILL KAP. VIII 

Till komplettering av den preliminära ka rakteri tiken a\· de i kap. VIII 
p å basen av veget at ionen uppställda höjdzonerna meddelas nedan någ ra 

anteckningar över de ras ,·eget ations- cch flora- karaJ...-tä r. 

1 G. K tKEXTHAL 1909: Cyperaceae-Caricoideae, hos .-\. E);GLER , Das Pflanzenreich 

38. 
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A. V a ss-zonen . (Se sid. 54.) 

Särskilt på svämjord, i all synnerhet på skyddade ställen, finner man längs 
st ränderna ofta väl utvecklade vackra, vidsträckta, slutna bårder av Phrag

mites commu11is. Av mindre omfattning äro bårder eller bestånd av Scirpus 

T abemaemon/a 11 i och Sc . maritimus . 

Dessa vassbestånd falla såsom närmast tillhörande sublitoralen egentligen 

utom ramen för denna studie, om ock de ovan nämnda arterna medräknats 
under begreppet strandarter, detta dels i anseende därtill att de utåt organiskt 

fortsätta strand vegetationen, del s och främst i anseende därtill att de som relik
ter kortare eller längre tid ofta k\·arstå som inslag i litoralens ngetation. (Se 

s . 48, 90.) 
Samtliga nu ifrågavarande arter sträcka sig från havsbandet in i de inre 

vikbottnarna. Särskilt gäller detta Phragmites, som exempelvis i v iken Öster
fjärden i Finström bildar tiotals meter breda, mäktiga, slutna formationer 
längs st ränderna. 

De tvenne Scirpus-arterna tillhöra främst den yttre skärgården, om ock 
bägge som relikter anträffas t.o.m. i någ ra insjöar. 

Beträffande förekomsten på Aland i och vid insjöar hänvisas till CEDER

CREUTZ 1947, samt ]AATIXEX 1950, vilken senare även beaktat förekomsten 
\·id inre havsvikar. 

Phragm ites communis: CEDERCREt:TZ 19!17, s. 48; JAATrxE" 1950, s. 104 -
107, 290 - 296. 

Scirpus Taberna emo11tani: CEDERCREGTZ 1947, s. 50; ]AATIXE:-t s. 292. 
Sc. maritimus: CEDERCREL"TZ 1947, s. 50; ] AATIXE:-< s . 107, 292. 
De trenne vassarterna uppträda så\·äl i rena bestånd, ofta sida vid sida 

och tydligen under samma ekologiska förhållande n ersättande varandra, 
som i blandbestånd. 

l. Phragmites cont111Uilis-association. (Ses. 54.) 

Uppträder, såsom ovan för vassbestånden över huvud nämndes, särskilt 
på svämjord och i all synnerhet på skyddade ställen. 

Nivå: Phragmites-bestånden sträcka sig i regel i vacker och sluten gestalt 
(10) intill gränsen för sommarens medelvattenstånd (ca -8 cm); därifrån 
fortsätta bestånden ej sällan i glesnande och mer lågvuxen och ofta steril 
gestalt kortare eller längre stycken uppåt stranden, stundom ända intill och 
någon gång t.o.m. in i busk- och trädbå rden; detta är sä rski lt fallet vid inre 
vatten. 

Plzragmites tillhör alltså främst sublitorale/l, men kan som relikt nå bestånds

bildande ända upp i suprasalinen, samt t.o.m. i supralitoralen. 

Täthet mestadels 1 O. 
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Beståndens bredd i grunda vatten upp till flere tiotal meter. 

I bestånden ses ofta insprängd Scirpus Tabemaemontani och ej sällan 

även Sc . rnaritirmts, bägge t.o.m. 7, ej sällan ä\·en som verkliga , mosaikartat 

insprängda bestånd. Mot vattenlinjen uppträder ofta Trigloclzin maritim11m 

och Scirpus uniglurnis samt, där bestånden k\·a rstå som relikter, flere eller 

färre av litoralens arter. 

2. Scirpus Tabernaemontani-a ssociation . (Se s. 54.) 

Främst på svämjord, men änn på s\·agt stenig g rund. 

Täthet t.o .m. 10. Höjd t.o.m. 80 cm. 

Ofta i mosaikartad omväxling med cirpus maritimus- och Phraamit.:s

bestånd, men även i blandbestånd med dessa. 

Nivå: Vidtager på skyddade lokaler på nid ca 50 cm under å rets medel

vattenståndslinje och sträcker sig som tät association ungefär intill sommarens 

medelvattenståndslinje (ca -8 cm), intill Scirpus uniglumis-zonen och i 

glesnande gestalt ej sällan in i denna zon. - Tillhör alltså sublitoralen, men 

kan som relikt kvarstå i salinen. 
På J omala: Espholm antecknade täta bestånd med t\·är a\·slutning på nivå 

intill + 22 cm. 

Areal. Bestånd antecknade med en areal om 20 .< 20 m (Lcmland: Slätskär, dd grund 

,·ik yästerifrån, 30 . 6. 1948) samt t.o.m. ca 40 < ~O m (Jomala: Ramshohn, X-stranden, 

30. 6. 191, g vid sidan ay ett lika stort rent bestånd a,· Sc. mariiimus samt innanför ett 

ca 14m brett best,nd a\· Phragmites). För zonens bredd representa ti,· synes en bå rd på 

Lemland: Slätskär (lokal = o,·an) ,·ara med en bredd om ca 5 m. 

3. Scirpus maritimus-association. (Se s . 54.) 

Oftast på svämjord, men även på stenig grund, t.o.m. tät- och groYStenig. 

Täthet 6-7-(10). Höjd t .o.m. 80 cm. 

Ofta i mosaikartad omväxling med Scirpus Tabernaemontani- och Phrag

rnites-bestånd (exempelvis i Föglö: Skogbcda 7. . 192'. antecknad tät (10) 
med skarp gräns mot Phragrnites-bestånd ), men ä\·en i blandbestånd med 

dessa arter. 
Nivå: Vidtager på skyddade lokale r på nivå ca 50 cm under årets medel

vattenståndslinje och sträcker sig som tät association intill sommarens medel

vattenståndslinje (ca -8 cm) intill Scirpus uniglumis-zonen, i gle nande 

gestalt in i denna och t.o.m. in i Juncus Gerardi-zonen (på Jomala: Espholm, 

6. 8. 1948, intillnivå ca + 2 till 18 cm, som steril intill nid +32 cm). - Tillhör 

alltså Sttblitoralcn, men kan som relikt kvarstå i salinen. 

Areal. Bestånd antecknade med en areal om t.o.m. 40 x 20m (Jomala: Ramsholm. 

N-stranden, 30 . 6. 1949; Yäxer här dd sidan a\· ett ungefär lika stort rent Scirpus Taber

naemOILiani-best ånd). 
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B. Triglochin maritimum-zon. (Se s. 54 .) 

Såsom s. 54-S5 nämnts bildar Triglochin maritimum på bägge sidor om 

sommarvattenståndslinjen iögonenfallande glesa, mestadels rena eller så 
gott som rena bestånd. Detta är fallet såväl på svämjordsst ränder som på 
steniga stränder, t .o.m. på rätt groYsteniga. Anträffas även på grov sand, på 
tångbäddar samt i bergsskrevor. 

Om en association i egentlig mening kan man i samband med denna art 

knappast tala (s . 54). Därtill stå individerna i regel alltför glest och mestadels 
a lltför ojämnt. Beteckningen association kan dock vara berättigad för bestån
den till den del desamma närmast intill och på bägge sidorna om sommarens 
normalmedelvattenståndslinje äro så gott som rena . 

. 'Vivå : Triglochin maritimum-beståndet sträcker sig i sin mest iögonen
fallande gestalt på skyddade stränder från gränsen för lågvattenst åndet 
(ca - 16 cm under medelvattenstånd) upp till undre gränsen för Scirpus 
uniglumis-zonen (ca 8 cm under å rets medelvattenstånd). Täthetsgraden är 
här 4-6. Av övriga fanerogamer anträffas knappast andra egentliga strand
växter än Aster tripo!ium samt på mer exponerade platser Deschampsia bottnica. 

Det är detta bälte jag betecknat som Triglochin maritimum-zonen. Denna zon 
skymmes ofta av bestånd av Phragmites, eller Scirpus mariiimus elle r Sc. 
Tabemaemontani, vilka arter här snarast leva kvar som relikter på en ny land
vinning. Från denna mer eller mindre extrema zon sträcker sig Triglocltin 
maritim111n in i Scirpus uniglumis-, J uncus Gerardi- och Festuca rubra var. 
arenaria-zonerna (t.o.m. 6) samt som relikt och mestadels med avtagande 
täthet t.o.m. in i Festuca arundinacea-zonen, stundom ända upp mot sup
ralitoralens busk- och trädbårder. 

Bör enligt min mening som zon föras till BREC\C\ERs subsalina bälte (jfr 
s . 55, 63); en!. Brenner till salinen (jfr s. 55, 63) . 

H öjd t.o.m. 77 cm. 
Denna zon bildar en övergång från vass-zonen till Scirpus uniglumis

zonen. Där en vass-zon saknas, framstår zonen som en rätt starkt iögonen
fallande avslutning på strandens växtlighet. 

C. Scirpu uniglumi -zon. (Se s. 55.) 

Främst på svämjord, men även på småstenig grund. 
Scirp·us uniglumis fullständigt dominerande, 7-10. 
Höjd t.o.m. 80 cm. 
Följer uppåt land på Triglochin maritimum-zonen. Tillhör salinen, närmast 

dess undre del. 
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S ivd (se s. 72): Scirpus uniglumis vinner insteg Yid nid ca 18 tilll0 -4 cm 
under årets normalvattenstånd. Yid randen för sommarens medeh-atten

st ånd (ca 8 cm under året s medeh ·att enstånd), stundom redan något tidiga re 
har beståndet i regel slutit sig till tät och typisk association. Denna sträcker 
sig uppåt land mot en nivå om ca 4-6-(15) cm ovan niYån för dess undre 
gräns. Desdörinnan har den i regel vid en något växlande ni,-å blivit över
vuxen av ] wzcus Gerardi . Som Scirpus uniglumis-zon betecknar jag Scirpus

best åndet endast inti ll denna gräns; dess fort sättning uppåt inbegripes inom 
begreppet J u ncus Gerardi-zonen. Se min preliminära framställning bet räffande 
Juncus Gerardi s. 55-56. 

Såsom ovan framgått ingår i Scirpus uniglumis-associationen i regel ] uncus 
Gerardi, liksom även några nedan angivna and ra a rter. Detta ä r sä rskilt 
fallet på stränder av genomsnittstyp, där zonerna på grund av st randbrämet s 
rätt ringa bredel äro smala. P å vidsträcktare, mycket långsamt s tigande lanel
höjningar kan man emellertid anträffa nästan rena Scirpus ttniglumis-bestånd 
(exempel s. 105-106); övergången från dessa till J uncus Gerardi-associationer 
på s tigande nivå kan i sådana fall vara inskränkt till en obetydlig övergångszon. 

Inom Scirpus unigluntis-associationen anträffas mer elle r mindre oft a och 
mer eller mindre rikligt följ ande a rter: 

Agrostis stolonifera , - 6-7 (fr ämst mot associationens ön e delar); se nedan. 
Sc irpu s rufus, t .o. m . 6. 
(Carex Goodenowii , t.o. m. 5) 1 

Juncus lampaearpus 
J. Gerardi , t .o.m. 7, se 0\·an. 
Triglochin maritimum, ens t.- !,; t.o.m. ;o cm hög. 

Glaux m aritima , 5-i . 
:\Iot associationens öne del: 

(Odontites litorali s, 5-6) 
Plantaga maritim a 

Yttermera antecknade: 

.-\lopecurus ventri cosus 
Calamagrostis neglec t a , enst. 
Deschampsia bottnica 

Phragmites communis, m est enst . - 5, 
k\·ars t ående som relikt. 

Aster t ripolium , 4 

(Poa irrigata) 

Carex norYegica 
Triglochin palus tre 
:\Iontia lamprosperma 

Galium palustre 

Där A grostis stoloni/era är förhanden , Yä:s:er den mot senare delen a\· som
maren oft a över Scirpus ttniglurnis och t äcker densamma mer eller mindre 
helt och hållet ; man vore nu frestad tala om en rl orosfis slolonifera-aswciation 
eller en Scirpus tmiglwnis-Agroslis slolonifera-association. Detta t yckes dock 

1 Parentes betyder att arten ifråga synes främm ande för associationen. 
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icke Yara att förorda , då A grostis tidiga re p å sommaren nästan helt och hållet 

~kymmes av Scirpus. 

A riantalet för denna a sociation ä r, som oYan framgått, obetydligt. Det kan 

uppskattas till ca 15-20. 
Inslag av mossor saknas i regel. Dock kan h.o.d. antecknas en svag 

_-l mb!ystegiu m-Yegetation. 

Såsom s. 41 , 55 framhållits förlänar Sc . unig!umis med sin enk la och stil

fu ll a karakt är, sin dunkelg röna glänsande färg och sitt dominerande uppträ

elande åt denna zon en ma rkant prägel. 
_.j real . P <i strä nder a y genomsnittsbredd gh ·es sjä ldalle t icke utrymme för några bredare 

zoner. P å ddsträcktare , låga landhöjningar kan arealen Yäxa ayse\·ä rt. ::\ ;'tgra exempel: 

F <ifil<i: So111zboda, 9. 7. 1 9 ~:L Ytor om :;o 

höjd. (:-;e s. l OG.) 

30 m med Scirpus uniglun1is a\· 55 cm 

A"iikar : Östcrbygge, udde mot E i byn , ~7. 7. 1 9~:3. Yta om 50 ,. 50 111 (se s. 106} . 

L enz/and: j ersö, E-delen del H äggsberget , l 't. : . 1 9 ~ 9 . Zon om~ ·. x 5-10m (se 

niinnast nedan). 

Till belysande aY nu ifraga\'a rande association meddelas nedan några 

beskriYningar över enskilda bestånd: 

Scirpus 11 nigtu mis-associationer 

l. Le111/and: j ersä, E-stranden, nedan H äggsberge t , 1• . 7. 1929 . - \"idsträckt strand

bräm ned a n yppig lö\·ängs\·egetation, grunden S\" ämjord. (Se närm are s. l Il .} Se strand

beskriYning s. 1 11- 11~. 

H ä r anteckna d typi sk . cirpus zmigiulllis-assoc iation om 2!, x 5-·1 O m . S cirpus 

lllligl u111is 60-70 c m hög; täthetsgrad 9. 

Agrost is s t olouifera (spa rs. blommande) f) Carex Goodenowii (i öne h älften ) 6 

Phragmites communi s ens t . Juncus Gera rdi (lägre än Scirpus uniglumi s) 

:-;cirpus rufus (3 dm hög) 6 Triglochin maritimum (allt vackrare utå t ) 5 

:-;c. uni glumis 9 Gla ux maritima 5-6 

ll ä rtill kommer i ÖYerst a delen a \- associa tionen , på en bredd a y ca l m , Cala111agrostis 

111 g/ula (ca 60 cm hög) . 

1 ön e delen a\" assoc iationen rör m an sig nästan torrskodd, d en yttre ligger 8 cm under 

\·atten. (\ -attenståndet 7 cm ö\·er å rets normah·attenstånd.) 

l."t:it ca 5 m följer p å assoc iat ionen lågt Phrag111ites-bestånd (5} m ed insprä ngd Scirpus 

Tabtnwe1nontani (5}. I inre delen a\- detta Phrag111i/es-bestånd, p å en bredd av ca 2m, 

uppträder T riglochi11 lllarililllll/11 ('•-5) a\" ungefä r samma höjd som Scirpus uniglumis. 

2. Lem/and: ] ersö, E-stranden, nedan H äggsberget (lokal = föreg.), 14. 7. 1929 . 

Annot a tion ::\ om föreg. A Ysnitt om 5 m bredd. Tillhör som assoc ia tion I Il straud

beskri\·ning s. II I. 

Sc . zwiglttmis (55 cm hög) 9. 

\"id are: A grostis sto/onifera 6, Trig/o(/tin 111anti111wn (:tl cm hög) .5. - jzm cus Gc!•m·di 

saknas . 

H.o.å. sY ag A 111blys/egium. 
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3. Lemland: j ersö, södra stranden, 14. i. 1929. 

Ingår som association II i strandbeskrin1ing s. 112 . Stenar h.o.d. 
Scirpus uniglumis (ca 60 cm hög) i -8. 

I önigt: ] uncus Gerardi l, som begynner n;\got senare än Scirpus och tilltager uppå t ; 
höjd ungefä r som Scirpus. 

Triglochin maritimum 6-/ 

Glaux maritima 6-i 

Odontites Iitaralis 5-6 
Plantago m aritima 

Aster tripolium 

4. Föglö: Sonnboda , l· g landhöjning mot Finbolma , 2'o. i. 1928 . 
Associa tionen mycke t ren; Sc. unig/umis 9; i önigt antecknad blott Triglochin mari

t inl1un 4. 

\"id gränsen mot ]u ncus Gerardi-associa t ion tillkommer denna art. Dessa bägge assoc ia
tioner ställvis s ida ,·id sida, ersä tt ande ,·arandra. 

K edan denna assoc ia tion föl jer Scirpus Tabemaemontaui (9) best, nd, samt nedan 
detta Phragmiles-bestånd ( l O). 

5 . F öglö: Son11boda, 9. i. 1923. 

Tät och ren Scirpus uniglumis-assoc ia tion om 30 .< 30 m a real: Sc. wriglumis (55 cm 
hög) 10. I övrigt b lot t Triglochin maritimron 4. 

Övergår i ]uncus Gerardi-association med denna art inträngande, men knappt fram
trädande. Q,·ergångszonen mycke t smal. :\Iossor saknas. 

6. F öglö: Överö, låg landhöjning, l :J . i . 1923 . 

Marken bar. Associa tionen rätt ren: Sc. wriglumis 9. Inblandning a,· blott Ca/amagrostis 
neglecta enst., Phragmites 5, Triglochiu tnaritimum enst. 

7. K äkar: Österbygge by, udde i öster , 2i. i. 1923. 

Areal 50 X 50 m. - \"id antecknaodet Yar S c. wriglumis (i ) ÖYeryuxen a\· rl grostis 
stoloni/era (6-1). I önigt blott enst. rllopecurus t·e11tricosus (mest del dike). 

8. S ottunga : Stackvik, 12. 'i . 1923. 
S c. tmigft.mris ca 80 cm hög, 7. I ÖHigt Phragmites enst., ]rmws Gerardi 7, Triglochiu 

maritim11m 4, Parn.assia palustris yar. te111tis . 

D. Juncus Gerardi-zon. ( e . 55.) 

Främst på svämjord, men även på småstenig grund. 
] uncus Gerardi dominerande, 7-9. 
H öjd t.o.m. 42 cm. 
Följer uppåt land på Scirpus 1mia/umis-zonen. Tillhör salinen. 
Nivå. (Ses. 73.) ] wtcus Gerardi vinner ins teg redan vid randen för somma

rens medelvattenstånd (ca -8 cm) eller t .o.m. en eller annan cm under den
samma, på ca 4- 16 cm högre nivå än Scirpus zmia/umis. - tbildade asso
ciationer från nivå c::t + 10 till 20 cm. Cpphör be t åndsbildande på nivå ca 
10-20 cm över nivån fö r associationens undre g räns . 

Så om s. 104 i samband med cirpus wzia/umis-zonen nämndes, vinner 
J mwus Gerardi insteg något efter cirpus Hnia/umis och ingå r till en början 
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som en beståndsdel i nämnda zon. :.red s tigande ni,·å blir a rten t ä t a re och 

alltmer högyuxen för att ,·id en Yiss linje (nivå) Yäxa Ö\·er Sc. uniglumis, 

vilken åte r med fortsatt stigande niYå begynner glesna och bliva mer låg· 

, ·uxen . ~Ied begreppet Ju ncus Gerardi-zonen först å r jag, såsom s. 56 och 104 

framgått, J uncus Gerardi-beståndet från den linj e, dä r J uncus vuxit över 

Scirpus 1111iglumis i höjd. 

Såsom s . 55 framhållits, a nsluter sig denna zon fysiognomiskt väl till Sc. 

ttniglumis-zonen, men företer i regel ett avse,·ärt rikare och färgs tarkare 

inslag av andra arter, närmast örte r. 

Agrostis stolonifera !t 

Scirpus uni glumis 2-6 

\ "idare mer eller mindre ofta: 

Alopecurus ventricosus 

Calantagrostis neglec ta (stundon1) 5 
Deschampsia bottnica 

Poa irrigata 

I'es tuca rubra va r. a rena ri a, mest i asso· 

c iatia nens övre del , 6 

Scirpus rufus 

Sc. pauciflorus 

Carex glareosa 

C. e:densa 

C. Oederi ssp. pul chella 

Juncus lampaearpus 

J . bufonius 

Equisetum an·ense 

Triglochin palustre 

Monti a la mprosperm a 

Sagina nodosa 

S. procumbens 

Potentilla anserina 

::llossor ~aknas. 

Juncus Gera rdi 7-9 

Triglochin m aritimma 

Trifolium fragiferum 

Tr. repens 3-4 

Linum catharticum 

Fa rnassia pa lustri s var. t enni s 

Samolus valerandi 

Glaux m aritima l 

Centaurium erythraea 

C. pulchella 
(Scutell aria galerieula t al 

::l!entha lito rali s 

Rhinanthus m a jor 

Odontites Iitara lis 4-6, mest högre upp , 

ofta i grupper. 

Plantaga major va r . intermedia l 

PI. maritima enst. - 5 

Galium palustre 

Aster tripolium 

Leontodon autumnali s 3 

Taraxacum b alti cutn 

Artantalet för denna association är något högre än för Scirpus uniglumis

associationen, det kan uppskattas till ca 40. 

Antecknade större arealer: 

F öglö: Sannboda mot Finholma, 24. i . 1923. Areal oru10 x 10m med Juncus Gerardi 9. 

Föglö: Sonnboda, 9. l . 1923. Areal om 20 x 20 m (J. Ger. ca 40 cm hög). 

Såsom s. 41 nämndes, bildar denna zon jämte Scirpus m~iglumis-zonen 

den s.k. sältingsängen, vilken såväl till färg som s til s tarkt sticker av från 

strandvegetationen i övrigt. 

edan följer beskrivning över några enskilda bestånd: 
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J 11 n c u s Gerard i-association er 

l. Lem/and: j ersö, S-strand, l •._ ;. 1929 . (l-tgör association III i st randbeskriyning 
s . 112.} Junws Gerardi, ;-s. 

I önigt : 

Scirpus uniglumis 6 

Juncus lampaearpus 

Triglochin maritimum 
Glaux maritima ; 

Odon ti tes Ii toralis 5 
Plantago maritima enst . 

2. Föglö: Sonuboda, mot Finholma, landhöjning, ~ '._ ; . 192:!. Areal om l O x l O m 
med dominerande Jun cus Gerardi (\!) . 

Agros tis stolonifera '•- Ö 

Juncus Gerardi 9 
Triglochin maritimum :l 

:\Iossor saknas. 

Odontites litoralis '•-6, 

me t i grupper 
Leontodon autumnali s :1 

3. F öglö: Sonnboda., landhöjning, 9. ;. 1 9~:1 .. -\1 eal 0111 ~O x ~O 111 . jmzcus Gerardi ca 
40 CUl hög. 

:\rrhenatheru111 elatius enst. Triglochin 111aritimum ens t. 
Scirpus uniglumis enst . (mot associatio

nens yttre r and) 
Odontites litoralis 4, mest högre upp 
Plantago maritima enst. , mest högre upp 

Juncus Gerardi 

:\fossor saknas. 

t._ Sottunga: Stackvik , 1~. ;. 1 9~:1 .. -\real lO x 10m. 

Phragmites enst . 
Juncus Gerardi i 

Odontites litoralis 6 
Plantago major yar. inter111edia 

E . Festuca rubra var . arenana-zon . (Ses. 56 .) 

Främst på något stenig g rund och alldeles särskilt på de s,·agt åsartade 
höjninga r, som ofta löpa parallellt med strandlinjen. 

Följer uppåt stranden på Ju nc11s Gerardi-zonen. Tillhör suprasaline11. 
:\'ivå (se s. 73): Yinner insteg på anmärkrungsYärt konstant ni \"å, ca (22)-

2!.-26-(28) cm 0\·an årets normah·attenståndslinje, ca 6-20 cm ovan niYån 
för J uncus Gerardi-zonen . Sträcker sig uppåt mot F estuca arHndi11acea-zonen. 

Festuca rubra y ar. arenaria dominerar, 6-;. 

Förutom denna Yanligen Jun cus Gera.rdi, 5-6. 

:\[er eller mindre ofta: 

Poa irrigata 
Carex Goodenowii 

Yttermera: 

Hierochloe odorata 
Ophioglossum yulgatum 5 
Potentilla anserina enst. 
Trifolium fragiferum 

Paroassia palustris , ·ar. tenuis 
Gal ium palustre 4-5 

Tr. repens Odontites litoralis 4-7 

Linu111 catharticum Plantago major,-. intennedia 5 
Glaux maritima 4 PI. maritima 
Centaurium erythraea Leontodon autumnalis 4 
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En eller annan gång dessutom a n tecknade: 

C. distans S. procumbens Alopecurus , -entricosus 

Agrostis stolonifera 

Scirpus rufus 

Juncus la mpaearpus 
Equisetum a n·ense 

Triglochin m aritimum 

Tr. p alus tre 

(Caltha palustris [s,·ag] !•-6) 

Sentell aria ga leri cul ata 

Sc. campressus 

Carex glareosa enst. 

C. pauicea Sagina nodosa 

C. extensa 

I allmänhet icke mossor. 
Antalet arter uppgår till ca 35. 

Sc. hastifoli a 

E uphrasia *tennis 

Rhinanthus m a jor 

\ regetationen, såsom s. 56 framhållits, av mindre enhetlig och mer växlande 

typ än sältingsängens. Den ansluter sig dock fysiognomiskt rätt väl till J uncus 

(;erardi-zonens , men sticker bjärt av genom den i brunrött dragande färgen 

hos F estuca r u bra var. are11arias ax. 
Nedan följ er beskrivning ö\·e r någ ra enskilda bestånd: 

F est u ca r u bra var . arenaria-associationer 

l. L emland: j ersö , E-stranden , nedan H äggsberge t , H . i . 1929. 

Följer uppåt på d en s. 105 upptagn a S cirpus uniglumis-associa tionen a ,- 24 m lä ngd 

och 5-10 m bredd och Öyergår uppå t i S esleria-äng, som sträcker sig 5-20 m uppå t 

intill Alnus glutinosa -best ånd . - Associ2. tionens b redd 4 m . 

F estuca rubra yar. a rena ri a 

Carex gla reosa enst. 

C. Goodenowii 6 

Juncus Gerardi (låg,·uxen ) 6 

Ophioglossum yulgatum 5 

Caltha p alustri s (s,·ag) 4 

Paroassia palustri s v. tennis 5 

Pot entill a anserina enst. 

Filipendula ulmaria (st eril) enst . 

\"i cia cracca enst. 

Pedicularis palustri s enst . 

Plantaga m aritima låg 

Galium palustre grupp 

Rhin a nthus minor (i ÖH e delen) 6 

2. L emlan d: J ers ö, E-delen , nedan H äggs berget, t '• - i. 1929. 

(Associationsfr agm ent. ) P å samma la ndhöjning som föregående . Ctgör assoc iation \ " 

i strandbeskrh·ningen s . 11 2, som omfattar en 5 m bred remsa yinkelrä tt mot stra nden . 

Associationsfragm entet sträcker sig från Calamagrostis negleeta-associationen 2 m 

uppå t mot Ses/eria.-äng. I Ö \Te r anden m ot S esleria-äng 'i cm m ylla . 

Poa irriga t a 5 
F estuca rubra ,-ar. a rena ri a 6- i 

Carex Goodenowii 

(Calth a pa lustri s [sYag] 6) 

P a rn ass ia palustri s Y. t e nni s 6 

Filipendula ulmaria (s teril ) enst. 

(Pedicularis palustris [s,·ag] enst.) 

Galium pa lustre 4 

Rhin anthus minor , im·andrare 

F. Carcx Coodenou•ii-associatiou. (Ses. 5/.) 

P å ungefä r samma nh·å som Festuca rubra ,-ar. arwaria eller , och i allmänhet n ågot 

högre upp, ut\·ecklas h är och där, samt r ä tt föga iögonenfall ande en assoc iation m ed 

dominerande Carex Coodenowii . Den tillhör suprasalinen. 



Il O .rllvar Palmgren: Raysstrandens yegetation och flora pa A land 

G. Festuca arundinacea-zon. (Ses. 57.) 

\ 'ackrast utbildad på något stenig grund . Tillhör uprasalinen . 

. Vivå: Från nivå ca 24 -32 cm ovan å rets medeh·attenstånd upp till busk
eller trädbå rden. 

De ovan avhandlade zonerna äro, där de funnit tillfälle till regelrätt ut 
veckling, liktydiga med associationer. Detta gäller sär kilt Scirpus Hniglumis
zonen, men även J unws Gerardi- och F est u ca rubra var. arenaria-zonerna . 
De a rter, vilkas namn förbundit s med zonerna, äro helt dominerande i vegeta
tionsbilden; inslaget av andra arter är tämligen obetydligt, vegetationsbilden 
är starkt enhetlig. Detta är däremot icke fallet med nu ifrågava rande zon. 
Den högvuxna och med sina stora vackra vippor starkt framträdande Festuca 
arundinacea är närmast utvald som en exponent för st randbrämets översta 
bälte, ovan den mestadels ska rpt markerade F estuca m bra var. arenaria
zonen eller, där denna icke kommit till utveckling, ovan den ännu sk3. rpare 
markerade J unws Gerardi-zonen, mången gång ovan en zon med dominerande 
C ar ex Goodenowii. F estuca arundinacea är visserligen i regel, och därtill oftast 
rikligt, förbanden , men arten kan saknas eller va ra blott spa rsamt represen
terad. I varje fall uppvisar denna zon ett inslag av ett flertal högvuxna och 
starkt iögonenfallande arter, vilka mer eller mindre ofta och mer elle r mindre 
starkt bidraga till att giva ka raktär å t s trandbrämet närmast intill den till
stötande busk- och trädbården. Bland dessa t ongivande arter är F estuca 
arundinacea dock den mest regelbundet uppträdande och den som bildar de 
mest framträdande bestånden; man kan ej sällan t ala om , ·erkliga F estuca 
anmdinacea-associationer. 

Festuca arundinacea blir intill i 50 cm hög; t äthetsgrad 6-7. Arten ses ofta 
i täta, intill några meter breda bårder utåt kanta s trandavsnittens H ippophaiis
eller A/nus-bårder, in i vilka (särskilt i Hippophaiis-bårdema) den därtill 
ofta sträcker sig mer eller mindre långt. 

Framträdande i denna zon kunna i önigt va ra följande arter: 

Typhoides arundinacea 
Alopecurus ventricosus 
(Agrostis stolonifera) 
Arrhenatherum elatius 
(Poa irrigat a) 

Potentilla anserina 
Filipendula ulmaria 
Trifolium fragiferum 
Yicia cracca 

Ly thrum salicaria 
Agropy ron repens Y. m aritimurn Chaerefolium silYestre 
(Scirpus rufus) Selinum can;folia 
Carex distans Angelica litoralis 

Sentella ri a galericulata 
Sc. hastifolia 
Stachys palustris 
~I en t ha Ii toralis 
Yaled ana officina lis 

Y. salin a 
E upa torium cannabinum 
Tanacetum \-ulgare 

Equisetum an·ense 
(Triglochln maritimum) 
Rumex crispus 

Glaux maritima Ci r ium an·ense 
(Centaurium erythraea) Sonchus a rvensis Y. maritimus 
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F estuca arundinacea-association 

L emland: ] ersö , s -stranden, 14. "i . 1929 . 
(= Associa tion IY i den 5 m breda rem san s. 11 2.) 

Följer p å Festuca rubra \' a r. arenaria-zonen. s träcker s ig från denn a 3 m uppåt till 
låg Filipendula ulmaria.-bård . 

F estuca a rundinacea (85 cm h ög) .) 
Festuca rubra \' , a ren ari a ~ 

Carex extensa 5 
Ophioglossum \'ulgatum 5 
Odontites litorali s enst . 

P lantago maritima enst . 
Galium p alustre enst . 
Leontodon autumn ali s 5 
Sonchus an ·ensis v . m aritimus 5 

T a rax acum haiti cum 6 

H. Strandbeskrivningar 

Till belysJ.nde av de ovan kuak teri se rade veget ationszonernas delaktighet 
strändernas veget ationsbild meddelas nedan några anteckni nga r ÖYer 

typiska strii;~der . 

1. Lemland: ] ersö, E-stranden nedan H äggsberget , 14. 7. 1929. 

\ ' idsträckt landhöjning nedan yppig lö\·ängs\'eget ation i bakgrunden. Strandbrämets 

utsträckning i S-::--J ca l "i 5 m ; dess b redd ca 2 "i m . S\·ärnjord utan inslag av sten. 
På detta strandbräm ä r anteckna t en remsa om 5 mbredd vinkelrä tt m ot strandlinjen 

uppå t land samt ut i det grunda \'attnet. R äknat uti fr ån framträd a h är följ ande zoner: 

I . Phra.gmites-zon. 
a. Från öppna \' a ttnet ·t O m in at: 

Phragmites communis (gles) 5 
Scirpus T abern aemoutani 6 

b . Yttermera 5 m uppåt m ot land: 
Phragmites communi s t ät , 

ca l /0 cm hög, st eril 

Triglochin m aritimum 5-6 

Scirpus T abernaemontani 8 
Agrosti s s tolonifera 8 

II. Scirpus T a.bernaemontani- zou. Från föregående 2,5 m uppåt: 
Scirpus Tabernaemontani 

(c a 130 cm hög) 8 
Phragmites communi s 4 
Agrostis stolonifera (ej i blom) 8 

III. Scirpus unig/umis-zon. Från föreg. ~.5 m uppåt : 
Scirpus uniglumis (55 cm hög) 9 Triglochin m aritimum (JO cm) 
Agrostis stolonifera 6 

H.o.d. svag A mblystegium 
Juncus Gera rdi-zon saknas. 

IV. Calamagrostis neg/ecta-zon . Från föreg. 3,5 m uppåt . Gränsen m ot föregående zon 
synes r ätt skarp. De y tters t a Ca./amagrostis (ytterom best åndet ) 70 cm höga. 

Calam agrostis neglecta 7 Triglochin m aritimum 5 

Carex Goodenowii 7 (Caltha p alustris enst. ) 
Scirpus uniglumis, i zonens 

yttre del 7 (något lägre än 

i zon III ) 

Glaux maritima 6 

Galium palustre enst . 
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, -_ F estuca rubra ,-a r. areuaria-zon. Från föreg. 2 m uppåt. I öne randen mot Sesleria 
äng ; cm mylla. 

Poa irrigata 5 
F estuca rubra \'. a renaria 6-; 

Carex Goodenowii i 

(Caltha palustris [s,·ag] 6) 
Parnassia palus tris , -a r. tennis 6 

Filipendula ulmaria (s teril) enst. 
(Pedicularis palustris ) \·ag] enst.) 
Galium palustre '• 
(Rhinanthus minor, im·andrare) 

\'I. Sesleria coerulea-ä ng . Fril n föreg. !t m uppå t . Antecknade bl.a.: 

Phragmites communi s (85 cm Equisetum an·ense enst. Filipendula ulmaria enst . 
Trifolium repens enst. 
\'i c ia c racca enst. 

hög) enst. Rumex ace tosa enst. 
Sesleria coerulea 6 
Deschampsia caespitosa 5 
Briza media 5 

Caltha palustris 5 
Ranunculus ac ris enst. 
R. auricomus 

Linum catharticum 
Primula , -e ris 

Poa irrigata 5 Geum ri\·ale 5 Prunella ,-ulgari s 5 
Carex Gooclenowii 6 Pamassia palustris ,._tennis 5 Galium uliginosum 6 
C. pani cea 5 Potentilla erecta G. bareale 
C. lepo rina ens t. P. anserina enst. 

2. L em/and: ] t'YSÖ, s-stranden, 14. 7. 1929 

H är antecknad en 5 m bred remsa från ,-attenrandeu till bård a,- Hippophaes och 
A l nus glulinosa. Stenar h .o.cl. S t randbrämets breeld 12 m. Följande zoner, räknade uti fr< n: 

I. Triglorhin marilim11111-zon. \'id rådande ,-attenståncl unde r ,-atten. 

II. Srirpus uniglumis-zon. Begynner gles (; ) 8 cm nedan \'attenranclen. 

Scirpus uuiglumis (ca 60 cm) ;-s Glaux maritima 6-/ 

Jnucus Gerardi (ca 60 cm) i; 
vidtager någo t senare än föreg., 
tilltage r uppå t 

Triglochin maritimum 6-/ 

Odontites Iitaralis 5-6 
Plan ta go maritima 

Aster tripolium 

III. Jrmcus Gerardi-zon. Från föreg. 3 m inå t. 

Scirpus uniglumi s 6 

Juncus lampaearpus 
J. Gerardi /-8 

Triglochiu m ari timum 

Glaux maritima -

Odontites Iitaralis 5 
Plantaga maritima enst. 

IV. F estuca arzmdi11acea- zou. Från föreg. 3 m inåt, till låg Filipendula ulmaria. 

Festuca a rundinacea (85 cm hög), 
gynnad a,. t ång, 5 

Festuca rubra \' a r. arenar ia -
Carex extensa 5 
Ophioglossum ,-ulgatum 5 
Oclontites Iitarali s enst. 

Plantaga maritima enst. 
Galium palustre enst. 

Leontodon autumnalis 5 
Souclms an·ensis ,-, maritimus 
Taraxacum balticmn 6 
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\" . Filipendula u/maria-zon. - Frcm föreg. 2 m uppåt, intill bård a\· Hippopha es . 

Festuca a rundinacea 6 

Carex Oederi ssp. pulchella grupp 

Juncus Gerardi 6 

Ophioglossum Yulgatum 6 

Triglochin maritimum enst. 

Filipendula ulmar ia 6- ; 

Rhinanthus minor 

Plantago maritima 4- 5 

Galium palustre grupp 

Leontodon autu mnalis enst. 
Sonchus an·ens is ,._ maritimu s 6- ) 

Taraxacum balticum 6 

XIV. VEGETATION OCH FLORA INOM DE I KAP. XI 
UPPSTÄLLDA STRANDTYPERNA 

I kap. XI, s. 88-89 har jag, närmast i anslutning till WARme\G, för 
Alanels Yiclkommancle stannat ,-id följande typer av st rand: 

l . Klippstranden . 
2. Stenig st rand. Inom denna typ med uppdelning i anslutning till vVAR

~IIXG i undergrupperna: Småstenig strand och grovstenig strand. - Till den 
steniga stranden ansluter, såsom hos \\.AR~IIXG, örstranden (klapperstranden). 

3 . Sandstranden. 
4. Ler- och svämsandstranden. 
5. Tångst randen. 
På den på Åland genomgående hårda klippstranden gives för kärlväxter 

möjlighet till fotfäste blott i skre\'or och remnor, och här i regel blott för 
enstaka individer eller smärre grupper. Endast ett fåtal av Ålands strandarter 

finner här möjlighet för existens. 
Beträffande den steniga stranden bör obsen-eras, att den allt efter stenarnas 

storlek, från alldeles obetydliga (en eller annan cm i genomskä rning) till stora , 
blockartade (ofta upp till en hal\- meter och mer i genomskärning), samt 
dessas glesare eller tätare anhopning erbjuder mycket ,-äxlande betingelser 

för beväxning. Under rubriken småstenig strand upptages här stränder, där 
varken stenarnas storlek eller mängd lägger hinder för uppkomsten av en något 
så när sluten ängsvegetation. \"äxtligheten på st rände r av denna typ ansluter 
sig nära till den, som finnes utvecklad på ler- och svämsandstränder, men är 
i allmänhet rikare på arter, särskilt rikare på örte r. stenarna berika självfallet 
möjligheterna för nyanser i ståndortsförhållanden och komma därtill påtagli
gen att verka hämmande för a rter med vegetativ spridning att genom rotskott 
och rotstocka r snabbt vinna herravälde över terrängen. 

På grovsteniga st ränder bliva självfallet möjligheterna för utveckling 

av ett verkligt växttäcke starkt begränsade, och detta i allt högre grad ju 
tätare stenarna ligga anhopade och ju stör re de ä ro. D~ ekolog iska betingel
serna mellan stenarna kunna emellertid i många hä:1seenden gestalta sig 
positivt gynnsamma för en hel del arter. Grunden håller s ig fuktigare än på 

8 
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den för belysning öppna stranden och ljusförhållandena ställa sig mindre 
extrema. Den vegetativa spridningen är härtill s t a rkt hämmad, vilket ökar 
betingelserna för en omväxlande artsammansättning. 

P å de av en mer eller mindre sammanhängande och djup betäckning av 
små, mer eller mindre avslipade stenar karakteriserade örstranden (klappe r
stranden) blir helt naturligt ett flertal av strandens arter uteslutna. \-egetatio
nen företer här i allmänhet en rätt specifik ka raktär, snaras t av hedartad 
karaktär. 

Örstranden tilll1ör framförallt åsa rtade g rus- och klappe rst ensskä r i ha\· -
bandet, ofta belägna flere efter varandra i rader. De gå i befolkningens mun 
under benämningen rev. Reven hava allt sedan de vid landhöjningen först 
dykt upp ur havet varit utsatta för inverkan av samma krafte r, som alltjämt 
kring vattennivån dana och hopa klappe rstensmassorna till vallar parallellt 
med strandlinjen och äro som följd bära\· till hela sin a real av tämligen ens
a rtad ka raktär. Som en följd av den mer eller mindre omedelbara expositionen 
för grov sjö, som ständigt omlagrar materialet så långt vågornas kraft nå r, 
blir i regel varje vegetation av högre växter utesluten upp till en nivå av flere 
meter ovan medelvattenst åndslinj en, ofta ett tiotal meter från densamma. 
Från denna nivå och detta av tånd bliva förskjutningarna i de ekologiska 
förhållandena upp mot skärens krön i många hänseenden rätt obetydliga. 
Som en följd härav komma dessa g rus- och örrev att präglas av en rätt ensartad 
vegetation. En utpräglad strandvegetation blir oftast van klig att a\·gränsa; 
sålunda kan sådana för revens högre delar karal"i:eristi ka arter som exempel
vis Arternisia campestris anträffas \-id sidan av Crambe ,;d översta randen för 
havsvågornas svall. 

På ler- och svämstränderna kommer i regel en sluten ängsvegetation till 
utveckling. Den nå r ofta stor frodighet men är mestadels rätt enformig och 
artfattig. En bidragande grund härtill ä r sannolikt de goda betingelserna för 
vegetativ förökning. Gräs, halvgräs och juncaceer domine ra helhetsbilden. 
Det är här sälti11gsängen inom den salina zonen kommer till sin vackra te 
utveckling. 

Från den extrema ler- och svämmarksstranden givas successiva övergånga r 
ti ll den steniga stranden. \ "ackrast och färgstarkast blir växttäcket , där ett 
inslag i svämjorden av smärre s t enar på en eller annan decimeters inbördes 
avstånd gör sig gällande (se ovan under rubrik småstenig strand). 

Några skarpa grän er mella n de nu uppställda huvudtyperna av st rand 
kunna självfallet icke uppdragas. Det blir i an eende härtill icke heller möjligt 
att giva en något så när fast ka rakteristik av dera ,-egetation och flora. 
Härtill kommer, så st a rkt som typerna lokalt vä.."'cia med varandra ä \·en på 
må elistan er, att ett flertal a rter i högre eller lägre grad, och sannolikt som 

blott tillfälliga element, st år att finna ä\·en på sidan om de för dem verkligt 
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utmärkande st åndorterna. J ag tager i anseende härtill vid uppgörandE:t av 
artförteckningarna för de skilda strandtyperna i betraktande endast de arter, 
som för typerna i fråga tyckas verkligen utmärkande. Sålunda medräknas icke 
arter, vilka knappast hade ingått i respektive typers artbestånd, därest icke 

den ena eller andra för arten nrkligt tjänliga ståndorten funnits i den närmaste 

omgivningen representerad. 
Främst upptages ler- och svämsandstranden, som med sina starkt iögonen

fallande sältingsängar ä r den för Åland mest karakteristiska strandtypen. 

A . Ler- och sYämsandstränder 

Såsom ovan nämnts är för denna st randtyp >>sältingsängen» (Scirpus uniglu
mis- och ] uncus Gerardi-associationerna, i regel i form av zoner) den mest 
framträdande vegetationstypen. Jfr framställningen s. 103, 106. 

Aven vasszonen med Phragmites-, Scirpus maritimus- samt Sc . T abernae
montani-associationerna i subsalinen kommer på denna strandtyp till sin 

vackraste utveckling (se s. 101 - 102). 
Välutvecklade äro även T riglochin maritimum-bestånden, Carex Goo

denowii-best ånden (zonen) samt F estuca rubra var. arenaria- och F estuca 
aru ndinacea-associationerna (se s. 103, 108-111). 

Zonbildningen framträder mest markerad på stränder av denna typ. 
F öljande a rter synas för strandtypen utmärkande. De upptagna arternas 

antal är 63, allt5å 57,3 °~ a\· det t otala antalet strandarter på Åland. 

Hierochloe odorata 
(Aiopecurus Yentricosus) 

Agrostis stoloni fe ra 
Calamagrostis n eglecta 
Phragmites communis 
Poa irrigata 
Puccinellia retroflexa 

Festuca a rundinacea 
F. rubra var. a renaria 

Sc irpus m aritirnus 
Sc . rufus 
Sc . campressus 
Sc . Tabernaemontani 
Sc . parvulus 

Sc. pauciflorus 
Sc. uniglumi s 
Carex gla reosa 
C. norvegica 

C. Goodenowii 
C. p anicea 
C. ex tensa 

C. Oederi ssp. pulchella 

Juncus lampaearpus 

J . Gerardi 
J. bufonius 
Ophioglossuru Yulgatum 
Equisetum an ·ense 
Triglocl1in maritimum 
Tr. palustre 
(Rumex crispus) 

Linum catharticuru 
Samolus valerandi 

Glaux maritima 
Centaurimn erythraea 
C. pulchellum 
(:\Iyosotis caespitosa) 
::-r. baltica 
Sentellaria galericulata 
::-rentb a Iitaralis 

Polygonum: a,; cula re Y. litora le Odontites seratina 
Suaeda maritima O . Iitaralis 
Salicornia herbacea E uphrasia •tenuis 
::-rontia lamprosperma 

Sagina nodosa 
Spergularia salina 
(Ranunculus sceleratus) 
Parnassia palustris Y. tenuis 
Potentilla anserina 

Filipendula ulmaria 
Trifolium fragiferum 
Tr. repens 

Rhinanthus m ajor 
Plantaga m ajor v. intermedia 
PI. maritima 
Gal ium p alustre 
\" aleri an a officina lis 

\". salina 
Aster tripolium 

Leontodon autumnalis 
Taraxacum balticum 
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B. Småsteniga stränder 

Såsom 0\·an s. 113 nämnts ansluter sig denna strandtyp med a\·seende å 
vegetationen nära till ler- och s\·ämsandstranden. Samtliga dennas asscciations
(zon-) typer finnas representerade .. -\rtantalet är emellertid större och därmed 
växttäcket mer färgstarkt än på ler- och s\·ämsandst randen; detta gäller 
särskilt den färgsvaga sältingsängen. 

Jag upptager för denna typ följ ande arter. .-\rtantale t är 83, alltså 75,5 °., 
av det totala antalet strandarter, mot 57,3 °" för ler- och s\·ämsandstränderna. 

Typhoides arundinacea 

Hierochloe odorata 

Alopecurus ,-entricosus 

Agrostis stolonifera 

Descharnpsia bottnica 

Arrhenatherum elat ius 

Poa irrigata 

Puccinellia retroflexa 

Festuca arundinacea 

Equisetum an·ense 

Triglochin m aritimum 

Tr. palustre 

Glaux maritima 

Centaurium erythraea 

C. pulchellum 

Rumex crispus :IIyosotis caespitosa 

Polygonum a,·iculare ,-. lito- :II. baltica 

ra le Sentellaria galericulata 

Atriplex latifolium Sc. hastifolia 

A. *praecox Galeopsis biiida 

(Salicorni a herbacea) Stachys palustris 

F. rubra ,-ar. arenaria l\Iontia lamprosperma :IIentha litoralis 

Odontites litoralis 

Euphrasia *tennis 

Rhinanthus major 

Agropyron repens\". mariti- Sagina nodosa 

ll1Ulll 

Elymus arenarius 

Scirpus maritimus 

Sc. rufus 

Sc. c om p ressus 

S c. Tabemaemontani 

Sc . pancifloms 

Sc. uniglumis 

Carex Goodenowii 

C. panicea 

C. extensa 

C. Oederi ssp . pulchella 

C. d istans 

Juncus lampocarpus 

J- Gerardi 
J . bufonius 

J. ranarius 

Ophioglossum nilgatum 

S. procumbens 

S. maritima 

Spergularia salina 

Ranunculus seeleratus 

Isatis tinctoria 

Erysimum hierac iifolium 

Plantago major,-. intermedia 

PI. mar itima 

Galium palustre 
Yale rianella olitoria 

Parnassia palustris ,-.tennis \"aleriana officinali s col i. 

Potentilla anserina 

Filipendul a ulma ri a 

Trifolium fragiferum 

Tr. repens 

Yicia cracca 

Linum catharticum 

Lytbrum salicaria 

Chaerefoliuru ih·estre 

Selinum can·ifolia 

Samolus ,-alerandi 

\". salina 

Aster tripolium 

:IIatricaria •maritima 

Tanacetum Ytligare 

Artemisia ntlgaris Y. coarctata 

Cirsium la nceolatum 

C. an·ense 

Leontodon autumnalis 

Taraxacum haiticum 

Sonchus an·ensis , -. maritimus 

C. Gronteniga stränder 

De tvenne ovan avhandlade st randtypernas slutna ,-äxttäcke ersättes 
här av en gles eller i ::.c spridda grupper företrädd ,·cget:ltion a\· främst hög
vuxna gräs och örter. Den för de ifrågavarande typerna å framträdande 
zoneringen i \·egetationsbilden har häm1ed mestadels gått förlorad. Ä\·en 
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artsammansättningen framstår som rätt regellös i jämförelse med de tvenne 
föregående strandtqJernas rätt så fa ta w getations- och floramönster. 

Jag upptager för denna typ följande arter. .\rtantalet är 54, alltså 49,1 o;, 
av det totala antalet stranda rter. 

Typhoides arundinacea 

Alopecurus ventricosus 

Agrostis stolonifera 

Deschampsia bottnica 

Arrhena thc rum ela tius 

Poa irrigata 
Puccinellia retrofl exa 

Festuca a rundin acea 

F . rubra var. arenaria 

A grop y ron repens v. m a-

ritiinmn 

E lymus a rena rius 

Scirpus maritirnus 

Sc. Tabernaemontani 

Sc. uniglumis 

Ca rex Goodenowii 

C. extensa 

Juncus Gerardi 

J . bufonius 

Equisetum a n ·ense 

Triglochin m aritimum 

Tr. palustre 

Rumex cri spus 

Polygonum a\· icul are , .. lito-

rale 

:\triplex la tifolium 

:\. •praecox 

Sagina nodosa 
S. procum ben s 

Spcrgularia salina 
Silene • m aritima 

(Ranunculus scelera tus ' ) 

Lepidium la tifolium 

Cochlearia danica 

! satis tinctoria 

Pot entilla a nserin a 

Filipendula ulm aria 

\"i cia cracca 

Gro<.•sfe11iga strä11der 

Lytbrum salic a ria 

Angeli ca litorali s 

Glaux maritima 

:\lyosotis caespitosa 

:\I. balti ca 

Sentellaria galcri cul a t a 

Galeopsis bifida 

Stachys palustris 

Odontites litoralis 

Euphrasia • t ennis 
Plantaga major , .. in t ermedia 

PI. maritima 

\" a leriana officinalis 

\".salin a 

:\Iatricaria •maritima 

Tanacetum vtilgare 

Cirsium lanceola tum 

Sonchus arvensis v. m aritirnus 

L em/and: j ersö , s-stranden, om ärklig sluttning , 14. ~- 1929. 

Strandbräm med en H ippophaes-bård. Areal l i x l m. Stenar tätt s tällda , kn appt 

a t skilda a\· mellanrum, i regel ca 3 dm genomsnitt, dc största intill 9 dm. 

Agros ti s stolonifera grupper Triglochin m aritimum , i yttre randen , 

ft-5 Desch ampsia bottnica , frå n vattenranden 

ca 2 m uppåt , 5 Glaux m aritima 7 

Scirpus m aritimus grupp 6 

Carex extensa i grupper '•- 5 
Juncus Gerardi 7 

Odontites litoralis grupper 

Plantaga maritima grupper 

Aster tripolium i y ttre h älften 

D . Grus- och örstränder 

För grus- och örstränder har antecknats: 

Arrhenatlterum elatius 

E lymus a ren ari us 

Triglochin palustre 

Rumex c rispus 

Polygontun tomentosum 

Atriplex latifolium 

A. prostra tum 
:\. •praecox 

H onekenya peploides 
Silene •maritima 

S. viscosa 

Cakile m aritim a 

! satis tinc tori a 

Cra m be m aritim a 

Barbaraea stricta 

Erysimum hierac iifolium 

\"icia cracca 

Chaerefolium si lvestre 

Yalerianell a olitoria 

:\Iatricaria •maritim a 

T anacetum ,·ulgare 

Artemisia vulgaris v . coarctata 

Cirsium lanceolatum 

Sonch us a rvensis v. maritimus 
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E. Sandstränder 

Under denna rubrik upptages såväl st ränder med grövre, av vågsvallet 
uppkastad sand, som även stränder med fin flygsand, men icke svämsand
stränder, som naturligt ansluta sig till lerstränderna till en typ för sig. Såsom 
s. 82 nämnts, äro stränder med sandgrund på Åland rätt sparsamma. Detta 
gäller särskilt stränder med fin sand, sådana som Eckerö: Degersand och 
stränderna i södra delen av Vårdö: Sandö. Strandpartier med grövre sand äro 
icke sällsynta, särskilt i den yttre skä rgården i bukter mellan framskjutande 
uddar, men nästan alltid till arealen obetydliga, på sin höjd blott av några 
tiotal meters utsträckning. 

J ag upptar för denna t yp följande arter. .-\n talet ä r 53, alltså blott 48,2 ~" 
av det t otala antalet st randarter. 

Agrostis s tolonifera 
Calamagrostis neglec t a 
(Festuca a rundinacea) 
F. rubra var. a rena ri a 
Elymus aren arius 
Sci r pus ruf u s 
Sc. campressus 
Sc. pan cifloms 
Sc. uniglumis 
Carex arenaria 
C. Goodenowii 
C. Oederi ssp. pulche ll a 
Juncu s la mpaearpus 
J . Gerardi 

J. bufonius 
Equisetum arvense 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 

Rumex crispus 
Polygonum tomentosum 
P. a\-iculare \".litorale 
Atriplex latifolium 
A. prostratum 
A. *praecox 
Salsola kali 
(Sagina procumbens) 
Honekenya peploides 
Spcrgularia salina 
Ranunculus seelera tus 
Cakile maritima 
Isatis tinctoria 
P arnassia palustris Y. tenuis 
Potentilla anserina 
(Filipendula ulmaria) 
Trifolium fragiferum 
Tr. repens 

F . Klippstränder 

Linum catharticum 
Lythrum salicar ia 
Angelica litoralis 
Glaux maritima 
Centaurium erythraea 
C. pulchellum 
::l[yosotis caespitosa 
Sentellaria galericulata 
Sc. hastifolia 
Galeopsis bifida 
Plantaga major , .. intermedia 
PI. maritima 
Galium palustre 
Yalerianella olitoria 
Aste r tripolium 
Ci rsium an·ense 
Taraxacum haiticum 

Klippstranden på Åland är mest hård granit, men även rapakivi eller 
rapakiviartad granit av lösare konsistens. Endast några få smärre kalkklippor 
finnas på Åland. Också där klippgrunden är av lösare beskaffenhet, blir 
förekomsten av kärlväxter hänvisad till de mestadels mala cch grunda skrevor 
och remnor, någon gång klyftor i stengrunden, som mer eller mindre rikligt 
stå att finna . I dessa skrevor kan man finna enstaka individer eller g rupper 
(oftast i rader eller bårder) av en del arter med därtill tjänliat rotsystem. 
De oftast förekommande ä ro: 
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Puccinellia retroflexa 

Juncus campressus (blott i yttersta ha\·s
bandet) 

J. Gerardi 
Sagina procumbens 

Silene •maritima 

Cochlearia danica 
Galeopsis bifida 

P lantago maritima 
i\Ia tricaria *maritima 

'119 

Ej sällan finner man även enstaka stånd av T yphoides arundinacea, Agrostis 
stolonifera, Deschampsia bottnica, F estuca rubra var. arenaria och Triglochi n 
maritimum. 

Antalet ovan upptecknade arter är 9+ 5= 14; talet är självfallet starkt 
subj ektivt betonat. 

Det bör observeras, att släta strandklippor utan annan vegetation än alger, 
lavar och mossor helt och hållet falla utom föreliggande studie. 

G. Tångstränder 

Tång finnes i Ålands skärgård rätt allmänt uppkastad på exponerade 
stränder i havsbandet och yttre skärgården, och här främst i bottnen av bukter 
mellan framskjutande uddar. Mest blir det fråga om spridda, smä rre anhop
ningar eller mer eller mindre sammanhängande men oftast smala (sällan mer 
än 1 m breda), tunna strängar, ofta flere efter varandra parallellt med strand
linjen. Den rikligaste anhopningen plägar stå att finna som hårt samman
pressa de och med allsköns annan uppkastad bråte sammanblandade bäddar 
närmast intill och stundom ett stycke in i busk- eller trädbården vid strandens 
innersta rand. Att dessa tånganhopningar mestadels äro av rätt blygsam natur 
ställer sig helt naturligt i anseende till strandbrämens mestadels ringa bredd 
och större eller mindre grad av lutning. Men även anhopningar av avsevärd 
vidd och mäktighet kunna annoteras, där kusterna vid långgrunda strand
partier äro av mer betydande vidd och mer eller mindre jämna. Här kan de 
uppkastade t ångbäddarnas mäktighet bliva rätt avsevärd. Så har jag exempel
vis på Kvarngrund i Lemlands södra skärgård (9 . 7. 19!l8) antecknat samman
hängande bäddar om 10 m bredd. På västkusten av den mot Ålands hav 
exponerade Öjskatan (H ammarland) antecknades 5. 7. 1949 sammanhängande 
t ångbädd:u av intill 14 m bn:dd cch tångvallar upp till 7 dm tjocklek. Den 
nivå, intill vilken t ången ligger uppkastad, växlar självfallet avsevärt och 
än mer avstånden från strandlinj en till de uppkast ade bäddarna. Här spelar 
in strändernas exposition för ,-ind och vågor samt strandbrämets och sublito
ralens grad av lutning. Nedan några belägg: 

På Eckerö: Torp, Degersand med exposition mot öppna Ålands hav an
tecknades 11. 7. 1949 tång uppkastad t.o.m. 17m från stranden. S:1mma siffra 
antecknades 28. 6. 1949 för västkusten a\· J cmala (Hammarudda byområde, 
sandstrand); tångbäddarna Yoro här a\· 3 5- 7 m bredd. Ännu högre tal fann 



120 -~l var Palmgren: R aysstrandens yegetation och flora på A land 

jag för södra stranden av den långsluttande Lem/and : Grillskiir, med exposition 
mot Ålands hav; här antecknades 9. 7. 1949 i en bukt tångbäddar av ca 6 m 
bredd och 4 dm tjocklek mer än 20 m från Yattenranden. Detta är fö r Ålands 
vidkommande höga tal. Ovanligt är det icke att finna bäddar 10 m från 
stranden , så exempelvis på K äkar : Öland (16. 7. 1949). 

På norra stranden av Lemlrmd: Sliitskär, där exposition mot öppet hav 
dock icke föreligger, antecknades G. 8. 19!t9 tångbäddar på en nivå av t.o.m . 
!JO cm över medelvattenst åndet ; stranden är här rä tt starkt slu ttande, så att 

bäddarna blott uppkast at s på sin höjd 3 m från strandl inj en. 

Aven där t ången ligger uppkastad blott i smärre hopar och där dess var
aktighet kanske blir nog så kort, kommer elen att gynnsamt im·erka på flere 
stranda rters trevnad. Begreppet tångstrand bör dock reserveras närmast för 
sådana strände r, där tången täcker större sammanhängande arealer och fram
förallt för sådana, dä r tångbädden nå r den tjocklek , att de på densamma 
rotfästa arternas rötter helt och hållet eller till väsentlig del äro hänvisade 
till elen förmultnande t ången som närings- och Yattenkälla. 

Så pass obetydliga som t ångbäddarna på .Åland över huvud äro, kan man 
icke på dem vänta sig ett regelrätt utvecklat vegetat ionsmönster. Härtill kom
mer ytterligare, att t ångbäddens växtlighet är starkt beroende a\· bäddens 

ålder, dess grad av förmultning, den relativa vila i vilken den befunnit sig. 
Särskilt på stränder, dä r t ång i st örre mängder kastats upp, blir bädden 
självfallet mer eller mindre starkt omkastad och därvid försedd med nya 

tillskott av tång och även diasporer. På färska bäddar, där förmultningen 
åtminst one i ytskiktet ännu icke vidtagit står i regel icke någon högre ,·äxt
lighet att finna. Den första , eller i varje händelse en av de första arte r som 
infinna sig är Potentilla anserina. 

Det är i anseende härtill väl förklarligt att tångbäddens växtlighet st a rkt 
bär prägel av tillfälligheten. Mången a rt anträffas endast i ett eller anna t 
exemplar. Icke blott havsstrandsarter finnas representerade utan även till
fälliga främlingar från st åndorter bortom hanstranden eller från kulturmark 
~'ler regelbundet anträffas blott ett fåtal art er. Sådana ä ro: 

Polygonum tomentosum 
P. aviculare v. litorale 
Atriplex latifolium 

A. prostratum (sällsynt) 
Ranunculus seeleratus 
(rätt sällsynt) 

Potentilla anserina 

Galeopsis bifida 
Sentellaria galericulata 

Av de ovan uppräknade är Potentilla anserma den oftast och rikligast 
representerade. Stora täta (t.o .m . 10) matt or bilda ofta ett mer eller mindre 
slutet täcke över tången. P å J omala:H ammamdda har exempelvis antecknats 

i söder ett tätt bestånd (10) om ca 15 X 3 ,5 m på förmultnad tångbädd av 1 
dm tjocklek. 
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A,-en Galeopsis bifida kan uppträda i betydande mängd; exempelvis på 

1\.ö/wr: F ölskiir antecknad 1933 täckande (10) på en yta om 3 X 10m. 

:\ler eller mindre ofta finner man i t ångbäddarna yttermera följande arter: 

Typhoides arundinacea 

:\lopecurus \·entricosus 

(Dcschampsia bottnica) 

Arrh enathe rum cl a tius 

Puccinellia rctroflexa 

F es tuca a rundinacea 

P. rubra yar. a ren a ria 

Elymus arenaritts 

Scirpus p au ciflo rus 

Sc . uniglumis 

Carex cx t ensa 

(C . distans ) 

Juncus Ge ra rdi 

J. \mfoniu s 

Ophioglossum nllgatum 

Equ isc tmn a n ·en se 

Triglochin m ari timtun 

Tr. p a lus trc 

_\tri p lex *praecox 

Sagina n odosa 

S. procum ben s 

H on eken ya peploides 

Spergularia salina 

Silene • maritima 

Ranuneulus seele ratus 

I sa ti s tiuc to ri a 

Draba incan a 

(Filipcndul a ulmari a) 

Trifolium fr agilerum 

Tr. rep en s 

\"i c ia c racea 

Linum catharti cum 

Lytbrum salicaria 

Chaerdolium sih·estris 

(Selinum car\"ifolia) 

Glau:x maritim a 

Centauriu m erythraea 

Seutellaria gale ri ct!l ata 

Sc. h astifolia 

Staehys palustris 

Odontitcs Iitarali s 

Pl antaga major , . . intermed ia 

PI. m a ritima 

<:alium palustre 

\"alcriana offic in a li s 

\". salin a 

Tanacetum Yulgare 

Artc mi sia Yulgaris '". eoarcta t a 

Cirsium an·ensc 

I.eontodon autu mn ali s 

Taraxacum haiti cum 

Son ehus a n·ensis \". m a ritimus 

_-\v främlingar från st åndorter bortom stranden har anträffats : 

l'oa annu a 

P. nemoralis 

Polygontun dumetorum 

P. minus 

Chenopodium albu m 

t:rti ca dioeca 

C . uren s 

ste ll aria m edi a 

Radieula palustris 

Sedum te lephium 

Rub u s saxatilis 

R. eaesius 

Lathyrus palustris 

L. pratensis 

Geranium roberti a ntun 

Geranium sanguineum 

Canun card 

Angeli ca s ih·estri s 

Pimpinella saxifraga 

Lys imachi a Yulga ri s 

Glechoma hederacea 

L ycopus europaens 

Linaria Yulgaris 

:\Ic lampy rum cristatum 

\"eronica longifolia 

Plantaga lanceolata 

.\chillea millefolium 

Ridens tripartitus 

Tussi lago farfa ra 

Senecia nllgaris 

De närmast oYan nämnda arterna uppträdande bland tång tyckes ÖYer 

huvud hava karaktären av något rätt tillfälligt; det är också blott en eller 

annan gång de anträffats. Dock kan man tänka sig att medborgarrätt inom 

strandfloran, och närmast just på grund av deras uppträdande på tångbäddar, 

kunde tillerkännas en eller annan av de nämnda, exempelvis Radieula palustris 

och L ycopus europaeus. 
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XV. GRANSKNING AV DET FÖRELIGGANDE 
MATERIALET 

Beträffande mitt material av anteckningar, syftemålet med detsamma 
samt dess förutsättningar som underlag för en karakteristik av den åländska 
havsstrandsfloran, närmast med beaktande av de enskilda arternas geo

grafiska fördelning, deras frekvens, deras uppträdande med hänsyn till 
strandtyp, till vegetationszon samt ståndort, må följande framhållas. 

A. Syftemålet med det insamlade materialet 

I. Materialet a\· lokaluppgifter har insamlats i första hand för att tjäna 
som underlag för en utredning av de enskilda arternas geografiska fördelning 
och frekvens inom landskapet. Följande frågor hava härvid uppställts: 

1. Arternas fördelning inom landskapets geografiskt skilda delar. 

2. Fördelningen med hänsyn till skärgårdens zoner: havsbandet , yttre och 
inre skärgården samt inre vikar (motsvarande HÄYRE:s's innersta zon). 

3. Frekvensen inom landskapet. 
Fördelningen inom landskapet, såväl med avseende å dettas geografiskt 

olika delar som med hänsyn till skärgårdens zoner, framgår åskådligast a\· 
utbredningskartorna; de enskilda fyndplatserna angivas här genom punkter. 
Beträffande innebörden av en sådan punkt se s. 126 (Granskning av materialet) , 
moment 1. Kartorna äro uppgjorda på basen av lokalförteckningarna i 
denna skrifts speciella del (del II. ). 

Kartorna avse även att giva en bild av de enskilda arternas frekvens inom 

landskapet i dess helhet samt inom dess olika delar. Då självfallet icke alla de 
tusentals holmarna och skären och blott spridda avsnitt av den på grund a\· 
landskapets starkt sönderskurna yta ytterligt starkt förlängda kusten kunnat 
bliva föremål för en undersökning i detalj, blir det med avseende å frekvensen 
självfallet närmast fråga om den relativa frekvensen, och detta såväl med 
avseende å de enskilda arternas frekvens inom landskapets olika delar som med 
avseende å deras inbördes frekvens. Kartorna böra självfallet avläsas mot 
bakgrunden av det samfällda antalet undersökta områden. Dessa finnas 

samtliga utmärkta på översiktskartan, vilken bifogas som en kartbilaga. De.1-
na karta utvisar den ungefärliga del av landskapet, som blivit föremål för au
teckning. Mot bakgrunden av denna karta kan en viss uppfattning även om 
den absoluta frekvensen vinnas. 

Den relativa frekvens, varom nu varit fråga, alltså det tmgefärliga antalet 

fyndorter i förhåflan.de till antafet antecknade stränder eller strandavsnitt av 
s . 126 berörd begränsning, betecknar jzg i det följande som allmän frekvens. 
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II. Förutom kännedom om den geografiska fördelningen och den allmänna 
frekvensen har eft ersträvats en ungefärlig kännedom även om arternas frekvens 

inom de enskilda strandavsnitten, där de finnas representerade, alltså frekvensen 

för de enskilda öarna eller avsnitten av öar, kusterna eller kustavsnitten av 
växlande längd. Denna frekvens benämner jag lokal frekvens. Den anges 
efter en 5-gradig skala med romersk siffra (se s. 129). 

III. Yttermera har eftersträvats en ungefärlig kännedom om de enskilda 
arternas uppträdande med hänsyn till strandtyp (kap. XI) , zon eller association 

(kap. VIII) samt täthetsgraden för respektive typer. Denna täthetsgrad anges 
enligt NORRLINs kända 10-gradiga skala med a rabisk siffra. Mina hithörande 
uppgifter basera sig till dels på primära studier över den åländska havsstran
dens strand- respektive zon- och associationstyper (kap. XI-XII), dels på 
anteckningar gjorda för de enskilda arterna på stränder av representativ 
natur. Se yttermera moment \ '. 

IV. Utöver den enligt programmet i punkt I - III åsyftade kännedomen 
om de enskilda arternas geografiska fördelning inom landskapet, deras all
männa och lokala frekvens, ävensom deras uppträdande med hänsyn till 
strandtyp, zon och associationer av olika slag, har eftersträvats kännedom 
om vegetationens artsammansättning, artantal och karaktär i övrigt på de 
för Åland utmärkande olika typerna av strandavsnitt. (Beträffande begreppet 
)>typer av st randavsnitb se s. 89.) Följande inställning till uppgiften har 
härvid för mig varit vägledande : 

Vegetationen är till sin fysiognomiska karaktär närmast ett resultat av de 
dominerande a rternas morfologiska skapnad, deras relativa och absoluta 
mängdförhållanden samt inbördes fördelning. Denna fysiognomiska karaktär 
är på havsstränderna i allmänhet jämförelsevis lätt att fastställa. Arealerna 
äro, i varje händelse i vertikal riktning från vattenlinjen uppåt, rätt obetydliga; 
överblicken är obruten, då ett träd- eller buskskikt saknas. 

Till sin flori stiska karaktär är \·egetationens skapnad icke lika lätt att 
fastställa. 

Såsom jag 1925, s. 18-32, närmare belyst (se även 1915 - 1917, s. 627-
628 (=1922, s. 129- 130); 1921 , s. 55; 194 , s . 211-2 15), skapas ett visst 
geografiskt områdes vegetationskaraktär icke blott av de i vegetationen in
gående arternas kvaldaliva karaktär utan därtill i väsentlig g rad av de i vege
tationen ingående arternas antal. Detta antal är en mycket känslig exponent 
för områdets klimatologiska och ekologiska karaktär, dess geografiska läge 
och därtill även en exponent för (samt tillika en följdföreteelse av) dess areal
storlek (1915-1917, s. 617-622 (= 1922, s. 120 -125); 1925, s. 32-43; 1948, 
s. 208-209). 
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A rtantalet, d.Y.s. den verkliga artsammansättningen, för ett område är 
under nästan alla förhållanden vanskligt, och i Yarje händelse mycket tids
ödande att fastställa: En del arter, om ochå icke å många, står över hm·ud 
endast att finna tidigt eller sent under ngetationstiden; flere arter undgå 
lätt uppmärksamheten före eller efter blomningen; en del står att finna blott 
på någon enda plats av området, andra uppträda i blott ett fåtal indi,·ider. 
Beträffande artantalet som växtgeografisk karaktär bör vidare beaktas: 
Där ett område till arealen är obetydligt kan man ö\·er huvud icke ,·änta 
samtliga de arter, som i anseende till rådande ståndortsfö rhållanden och 
ekologiska förhållanden över hm·ud kunde \"ara att Yänta. Området mots,·arar 
åledes icke till sin areal vad jag 1915- 1917, s. 618 (= 1922, s. 121) betecknat 

som formationens i fråga minimiareal (se änn 1925, s. 31-ftO; 1948, s. 208); 
den förhandenvarande vegetationen representerar icke en naturlig formation 
utan blott en mer eller mindre godtycklig del därav (1915-1917, s. 39, 596, 
621 (= 1922, s. 101 , 123); 1925, s. 40-41; 1948, s. 208-209); en sådan be
gränsad del har senare för associationers Yidkommande betecknats som 
>>associationsfragmenb>. 

Så pass obetydliga, såväl i vertikal riktning mot strandlinjen som i rikt
ning utmed densamma, som de åländska strandbrämen till betydande del äro, 
är det tämligen självfallet att man i ett flertal fall står blott inför vegetations
fragment med en ofta tämligen tillfällig artkombination. Också områden av 
dessa nu beaktade obetydliga arealer böra sjäh-fallet beaktas vid fastställande 
av arternas fördelning och frekvens, såsom ock vid eventuella försök att 
fastställa artantalets gradvisa tillväxt vid tilltagande areal, men de äro icke 
vittnesgilla vid försök att fastställa den för stränder av viss typ utmärkande 
artsammansättningen, med andra ord den Yerkliga florakaraktären. Det är 
därför även mindre maktpåliggande att för sådana begränsade arealer gå till 
det mycket arbetsdryga värvet att söka fastställa samtliga inom området i 
fråga förekommande arter. I vad det gäller en sådan strävan har jag inskränkt 
mina detaljerade anteckninga r till mer representativa områden; så kort som 
vegetationstiden är och å Yidsträckt som den åländska skärgårdsarkipelagen 
är, har det varit nödYändigt att strängt disponera tiden i proportion till de 
olika uppgifternas betydelse. 

För vinnande av en viss inblick i \"egetationskaraktären på stränder av 
olika typ har jag i anseende till det oYan sagda för ett flertal olika representa
tiva st randavsnitt uppgjort mö j ligas t fullständiga artförteckningar. För de 
enskilda a rterna har hän·id frekvensgrad (lokal freJ...-vens) enligt skalan I-V 
antecknats, därtill ofta enligt KoRRLIXs 10-gradiga skala änn ymnighets
grad inom den för arten på området i fråga o-ynnsammaste associations
typen. 
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\· . Det är icke lätt att fastställa en a rts livsvillkor, icke ens att åskådligt 
karakteri sera dess växtplat s eller st åndort; det är alltid en sådan mängd av 

olika karaktärer, som konstituerar densamma. Jag skall i del II försöka fast
ställa de enskilda arternas st åndorter med angivande av: 

1. De strandtyper, inom vilka arten uppträder. 

2. Den eller de nrtikala zone r, inom vilka förekomsten fall er. Uppgifter 
härom kompletteras i ett flert al fall med nivåuppgifter, angivande respektive 
arters uppträdande i förhållande till å rets medelvattenstånd. 

3. Alldeles sä rskilt \·anskligt ställer det sig att fastställa och karakterise ra 
en a rts fordringar med hänsyn till markens fysikaliska beskaffenhet och 
näringsvärde. H ärtill erfordras specialundersökninga r. 

För att i någon mån kunna belysa respektive arters krav och relati\·a för
hållande till varandra i före\·arande hänseende har jag på stränder, som för 
ändamålet synts representativa, utmärkt de arter (med antecknad ymnighets
g rad). som i väl utvecklad gestalt uppträda jämte va randra, alltså bevisligen 
på samma st åndort , och sålunda med a\·seende å livs fordringa r uppvi sa över
ensstämmelse. De enski lda arternas krav och st ällning inom vegetationen 
kommer härvid att belysas mot bakgrunden av vissa bestämda andra arters. 
Det bör härmed för en läsa re, åtminst one i nordliga länder, bliva rät t lätt att 
bilda sig en förestä llning om de olika art ernas förekom st med hänsyn till 
st åndort och deras ställning i vegetationen på Åland. Härmed vinnes en säk
rare utgångspunkt, om det exempeh ·is gäller att fast ställa ett visst geografiskt 
om rådes förhållande till Åland med avseende å havsstrandsvegetationen. I 
praktiken har hithörande annotationer mycket hastigt gjort s så, att i mina 

tryckta anteckningshäft en för de enskilda lokalerna de a rter, som uppträda till
sammans, förenats med streck; för de med varandra kombinerade art erna 
antecknas hä n ·id frek\·ens och ofta ä\·en ymnighet ~g rad . 

B. Granskning av materialet 

I vilken grad kan mitt material anses ägnat att lämna svar på de ovan 
s. 122- 125 angivna frågorna? 

Följande omständighete r böra beaktas: 

1. För klarläggande av arternas geografiska fördelning och allmänna ftek

vens bör självfallet möjligast största antallokaluppgifter efte rsträvas. Härmed 
följ er, att anteckningar gjorts icke blott på typiska och representativa stränder 
utan på st rände r över huvud. En antecknad lokal kan sålunda representera 
ett typiskt strandparti av flere hundra meters utsträckning cch mer eller mind
re ansenlig vertikal bredd, men även vad man kunde kalla ett strandfragment 
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om blott något eller några tiotal meters utsträckning och kanske minimal 

vertikal bredd och av en be~kaffenhet, som kanske icke är representativ för 
någon särskild typ av strand. På lokaler av denna senare typ kan självfallet 
motses blott en mer eller mindre inskränkt del av de arter, som i trakten 

kunnat väntas, därest lokal<n varit av större omfattning samt till sin natur 
mer omväxlande. Det är blott ett obetydligt fåtal arter, som man så gott som 
alltid finner representerade. En sådan art är framförallt J uncus Gerardi; den 
står att finna praktiskt taget på varje för arten lämplig strand, även på de 
obetydligaste strandpartier, mm den saknas självfallet på en och annan av 
mina st randlokaler, där betingel~er för förekomst icke varit förhanden. En 
motsatt ytterlighet representerar exEmpelYls Cochlearia danica med före

komsten så gott som enbart inskränkt till skrevor och klyftor i berggrun
den i yttersta skärgården; arten saknas självfallet i flertalet av mina an

teckningar. 
Antalet av mig undersökta (resp. antecknade) lokaler uppgår till ca 800. 

De fördela sig på alla delar av Åland. Om ock undersökningen icke kunnat 

gestalta sig fullt likformig för samtliga olika geografiska avsnitt, bör dock 
materialet giva en rätt tillfredsställande bild av den aeografiska fördelningen. 

Tillförlitligheten av en sådan står själdallet i förhållande till antalet under
sökta lokaler. Det ovan nämnda talet bör i detta aneende giva rätt goda 
garantier. Det betydande antalet har \·unnits på bekostnad av noggrannhet i 
anteckning för åtskilliga av lokalerna; då flertalet av dessa mer ytligt granskade 
lokaler emellertid blott utgöra strandfragment, eller ock varit avbetade eller 
annars icke representativa marker, hade en större uppmärksamhet icke för
svarat den härför nödiga tiden (se ovan s. 124.). 

En noggrann eller noggrannare undersökning har ägnats representativa 

stränder. 

2. I vilken grad giver mitt material en bild av arternas frek vens inom 

landskapet och dess enskilda delar? Svaret på denna fråga kan icke givas med 
blott några få ord. 

J ag eftersträvar i denna studie en bild av havsstrandsvegetationen över 

huvud. Uppmärksamhet har därför ägnats samtliga typer av havsstränder. 
Så starkt som dessa typer övergå i Yarandra vore det under alla förhållanden 
svårt , och utan en noggrann uppmätning av samtliga strandpartier omöjligt, 
att finna den proportion, i vilken de skilda typerna borde bliva representerade. 
Urvalet har skett så att säga på ögonmått. Största antalet undersökningar 
faller självfallet på strandängar och de mer eller mindre steniga stränderna, 
\-ilka vida vägnar äro de på Åland talrikast representerade och mest represen
tativa typerna. Ett rätt litet antal anteckningar hänför sig till klippstränder; 
det är härvid att beakta, att släta strandklippor utan annan vegetation än 
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alger, lavar och mossor helt och hållet falla utom dessa undersökninga r. 

Klippstränder med skrevor och klyftor ä ro rätt sparsamt förbanden och mest 

i yttersta skärgården och havsbandet; de äro i anseende till det sist sagda 

snarast svagt representerade. - Sandstränder äro på Åland sparsamma och 

mest av ringa utsträckning . Då deras vegetation ä r starkt specifik, har strän

der av denna typ mestadels antecknats där sådana blott anträffats; sand

stränderna äro därför närmast överrepresenterade. Det amma gäller grus

och örstränder. 
Strandpartierna nedanom barrskogsmarker ä ro mestadels lämnade åsido; 

de ä ro till betydande del avbetade och därtill rätt väx tfattiga; de av barrskog 

upptagna ma rkerna på Åland äro till rät t av evärd del magra. 

:\Iitt material av lokalanteckningar kommer sålunda för de enskilda arterna 

att nä rmast angiva frek-ven en på Aland, sådan den gestaltar sig i land

skapet s olika delar i större eller mindre grad av anslutning till där rå

dande stra ndförhållanden. Det anger däremot icke direkte arternas relativa 

inbördes frekvens i relation till tillgången på för dem tj änliga lokaler. När jag 

exempelvis anger , att ] uncus Gerardi antecknats p å 712 av ca 800 lokaler , 

men Cochlearia danica på blott 66, bör beaktas, att det stora flertalet strand

partier äro för den förra mer elle r mindre tjänliga, medan åter den senare 

ä r utesluten från de allra flesta av dem. Talet 712 för J uncus Gerardi fram

står i anseende till det sagda utan tYi\·el som ett rät t representativt uttryck 

för art ens frekvens, vilket däremct icke ä r fallet med talet 66 för Cochlearia 

danica, vars extrema och mest blott i yttersta skärgå rden belägna växt

platse r i ,-ida större utsträckning än tjänliga växtplat se r för den föga nog

räknade J uncus Gerardi kommit att falla utom ramen för mina anteckningar. 

Blott i den g rad alltså tvenne eller flere a rter i mina anteckningar äro represen

te re: de i det förhållande, i vilket de finnas företrädda i naturen på för dem 

tjänliga växtplat se r, kunna de för dem funna frekvenstalen med en viss grad 

av exakthet betraktas som uttryck för respektin a rters relativa inbördes 

fre b ·ens på för dem tjänliga lokaler. Till underlag för en diskussion rörande 

exempelvis spridningsmöjligheter på A!and kt:nna mina frekvenstal sålunda 

icke direkte användas; talen böra granskas mot bakgrunden av respektive 

a rters ständort~ k rz.v cch tillgången på för dem tjänliga lokaler. Deras använd

barhet inskränkes även av den anledning, att en del a rters utbredning ä r 

inskränkt blott till st örre eller mindre dela r av land !Okapet. Carex extensa ä r 

exempelvis antecknad för 118 lokaler; arten saknas emellertid i nästan hela 

ö tra delen av landskapet. Fördelas talet på de socknar, därifrån anteckningar 

föreligga, blir medeltalet per wcken 13; på LEmland allena falla 32 lokaler, 

Yilket innebär en rätt hög freknn!O. För Lemland kan man på basen av det 

angiYna talet rent t eoretiskt räkna med en betydande spridningskapacitet 

fö r ar t en, något som jag även kunnat konstatera; arten håller uppenbarligen 



'128 Alvar Palmgren: Raysstrandens yegetatiou och florapa Alancl 

på att utbreda sig och kommer sannolikt rätt snart till sin förekomst att gripa 
kring hela Fasta Åland (se del II). 

Mitt material kommer sålunda, sådant det från början planlagts med cltn 
allmänna geografiska fördelningen på Åland som främsta ögonmärke, att när
mast angiva resp. arters så att säga absoluta frekvens, och icke frekvensen 
mot bakgrunden av de lokala förutsättningarna för densamma. 

Det vore självfallet önskvärt att så exakt som möjligt kunna angi,-a så,·äl 
frekvensen mot bakgrunden av strandlinjen över huvud som mot bakgrunden 
av de för respektive arter tjänliga stranclavsnitten. :\Ian kunde därför t änka 
sig ett omräknar.cle av frekvensförhållandena för de enskilda arterna med 
beaktande blott av de för desamma tjänliga lokalerna, men uppgiften ble,-e 
icke lätt. För det första äro stränderna, såsom tidigare framhållits, av så 
växlande natur cch med de skilda typerna så invävda i och övergående i var
andra, att en uppdelning av de olika unelersökta lokalerna på några hll\·ucl
typer som unelerlag för ett frekvensstudium skulle ställa s ig mycket svår. 
Yidare äro de enskilda st randa,·snitten i naturen av så växlande storlek, att 
elen där utvecklade floran redan av denna anledning i många fall måste bliva 
mer eller mindre olika både med avseende å arternas antal som med avseende 

å de företrädda systematiska formerna; i ett flertal fall äro anni tten så små, 
att flere eller färre arter helt naturligt äro uteslutna. ~Ian nödgas här räkna 

med det faktum, att havsstränderna med deras starkt skiftande karaktär 
såväl horisontalt utmed strandlinjen som vertikalt mot densamma erbjuda 
betydande svårigheter vid försök till något så när exakta relativa frekvens
bestämningar. 

Här bör ännu en viktig omständighet beaktas. Så gott som samtliga lokal
uppgifter i min artförteckning (del II) ha\·a givit sig som resultat av under
sökningar av enskilda lokaler. Jag har alltså icke särskilt efterforskat några 
enskilda arter. Hade detta skett, så hade för dessa a rters vidkommande den 
antecknade frekvensen i jämförelse med den för andra arter funna blivit mis -
visande. För en art :som Cochlearia danica (66 antecknade lokaler) skulle, för 
att välja ett exempel, sannolikt antalet lokaler med lätthet ha,-a kunnat 
ökas till det flerdubbla, om man blott planmässigt velat efterse arten på tjän

liga lokaler bland den yttre skärgårdens klippor. Silene *maritima uppträder 
i stort sett blott i smärre och oftast mycket spridda grupper på klippavsatser 
och nedan bergspartier i omedelbar anslutning till havet . Där man utvälj er 
ett visst kortare, naturligt avgränsat st rat!.da\·snitt för anteckning, har arten 
rätt små utsikter att komma med, men vill man närmare söka efter den, 
skall den helt säkert i många yttre skärgårdstrakter kunna annoteras på ett 
flertal nya lokaler. Samma är förhållandet med en del andra arter, som mesta

dels uppträda blott i små cch oftast mycket spridda gruppe r. J ag nämner 
Scutellaria hastijoha (82 lokaler), Polvgonum tomentosum (3 1 lokaler, som 
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mest adels äro inskränkta till sandj ord eller t ångbäddar), Atriplex lati

foli um (90 lokaler, ävenså på t ångbäddar eller stränder av rätt specifikt 

slag) . 
F örutom den >>allmänna frekvensen>> har jag (j fr s . 123) eft ersträvat att 

kunna angiva frekvensen även för de enskilda st randavsnitten (den lokala 

frekvensen). Detta har, såsom vid mina s tudier över lövängsvegetationen, 

skett enligt en 5-gradig skala (med romersk siffra) . Med g raden I ha r avsetts 

förekomst p å endast något enda st älle av en strandlokal, med V förekomst 

utmed hela dess längd. F ördelningen på kat egorierna II- IV ha r skett enligt 

en ungefärlig uppskattning, således rent subjektivt; jag tror att min g radering 

va rit rätt konsekvent , vilket strängt t aget i detta fall ä r huvudsaken, då det 

ju dock ä r fråga om blott rä t t relativa vä rden. Någon lämplig objektiv g ru nd

val för g raderingen ha r jag icke kunnat finna; en säker utgångspunkt för en 

sådan g radering stå r sannolikt icke att finna för de åländska stränderna . 

Detta sammanhänger med dessas natur. Även dä r en strand vid en okulär 

g ra nskning förefaller nog så homogen, gives dock inom ra men för densamma 

allt id avsevä rda olikhet er, såväl med avseende å strandens natur som med 

avseende å dess vertikala bredd , alltså graden av de s lutning, kanske också 

dess exposition mot öppet vatten. Det kan sålunda exempelvis inträffa , att 

inc m samma strandbräm på ett eller annat avsnitt en eller flere av strandens 

zoner st a rkt tryckas ihop t ill sin bredd eller kanske alls icke komma till ut

veckling. Detta försvårar självfallet en vä rdesättning av frekvensen och gör 

en sådan i månget fall omöjlig. J ag t änker exempelvis på följande fall. P å en 

öve r huvud grovs t enig strand kanta den övre randen i regel av Soncltus 

arvensis va r. rnaritimus; avbry tes detta st eniga strandparti av ett avsnitt utan 

s t en, huru kort som helst , upphör även Sonchus . En frekvenssiffra för stranden 

i dess helhet blir här en annan än mot svarande uppgift för de för a rten tj än

liga pa rtierna sammanlagda. I a nseende till det sagda måst e för de enskilda 

s tränderna frekvensbet eckningen bli\·a mycket relativ. 

l\Ied beaktande av nu anfö rda vå righet er ha r det synts mig nödigt att som 

led i min skildring av strände rna meddela någ ra mer det alj erade anteckningar 

över ka rakteristiska trände r av olika typ. (Kap. XIX.) 

XVI. ARTERNAS FREKVENS 

Till st öd för framst ällningen nedan hänvisas beträffande de enskilda arternas 

allmänna och lokala frekvens t ill resumen s. 134-139. 
Till underlag för de meddelade freb ·enst alen, åväl för den allmänua 

som den lokala frekvensen, ligga mina anteckninga r t .o. m. å r 1938. Det sedan 

1939 ti llkomna mat erialet ha r, m€d undantag för en del sällsynt a a rte r, icke 

~l 
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i detta hänseende tagits i betraktande. Det ~kulle knappast komma att med
föra någon väsentlig förändring hos dessa tal såsom uttryck för de skilda 
arternas relativa allmänna och lokala frekvens. Ej heller skulle deras absoluta 
storlek komma att mer väsentligt skilja sig från de nu meddelade, då mina 
anteckningar sedan sommaren 1939 främst gällt studier av mer allmän natur. 
En omräkning av talen för den allmänna frekvensen ( = antalet fyndorter) 
skulle ställa sig svår och i varje händelse mycket mödosam i anseende till att 
dessa baserats på mitt kartmaterial, i vilket de sedan 1938 tillkomna lokalerna 
icke på särskilt sätt blivit angivna. En justering av de lokala frekvensuppgif
terna ~kulle erfordra en justering i hela artförteckningen i del II. 

Såsom s. 58 framhållits, är det för havsstranden på Åland, så~om för havs
stranden över huvud, åtminstone ,-id Östersjön, ett utmärkande drag att 
vegetationsbilden i stort sett präglas av några få arter, och detta vegetations
tiden igenom. I det av dessa arter bildade vegetationsmönstret finnas in
vävda flere eller färre andra arter, mer eller mindre tätt eller glest, ofta i 
grupper och mer eller mindre iögonenfallande, främst under respektive arters 
blomningstid. 

I all synnerhet är vegetationsbilden enhetlig på de allmänt företrädda 
strandängarna, och här framförallt inom de zoner, som i folkspråket gå under 
namnet sältingsängar, alltså inom Scirpus uniglumis- och J uncus Gerardi
zonerna (se s. 41). Mindre enhetlig ä r vegetationen på de steniga, fram
förallt grovsteniga stränderna (se s. '113, 116-117). Sandstränderna äro 
på Åland så pass fåtaliga, att de i denna allmänna översikt kunna lämnas 

åsido. 
Den åländska havsstrandens vida vägnar mest dominerande och nästan 

ständigt förhanden varande a rter äro sältingsarterna J uncus Gerardi och 
Scirpus uniglumis med 712, respektive 683 antecknade lokaler. Bägge upp
träda jämväl med hög lokal frekvens på de skilda strandavsnitten (oftast V) 
och nästan ständigt, där terrängen det blott tillåter, i täta slutna mattor 
(mest 7 -8) . Med sina påfallande mörkt gröna färgtoner giva dessa mjuka, 
lågvuxna, för vinden böljande sältingsmattor stranden en starkt framträ
dande prägel under vegetationstidens hela förlopp, och detta från vegetations
tidens medelvattennivå ofta upp över en god del av strandens hela bredd 
(se s. 41, 55). 

Ungefär lika allmänt förekommande (683 lokaler) och med samma höga 
lokala frekvens ([I - II]-III- V, mest V), men med något lägre ymnighets
grad (mest 6) är Festuca rubra var. arenaria. Men arten är i allmänhet vida 
mindre dominerande i totalbilden. Den bildar, såsom s. 42, 56 nämnts, mer 
eller mindre regelbundet en zon närmast ovan J unws Gerardi-zonen, men i 
regel icke av samma bredd och icke heller av samma täthetsgrad som de tvenne 
sältingsarterna; mest iögonenfallande är arten på något stenig grund, ofta 



_-\CT_-\ BOTX~\IC-\ FENXICA 61 13 1 

på svagt åsartade smärre höjningar i strandterrängen. Den blir först i och med 
blomningen mer framträdande i vegetationsbilden och träder redan därför 
som karaktärsväxt tillbaka för de tvenne förstnämnda. 

Närmast i anslutning till de trenne ovan nämnda, och kanske framom den 
sistnämnda (Festuca rubra Ya r. armaria), torde Agrostis stoloni/era upptagas 
(565 lokaler; lokalfrekvens I - \ r, mest V; ymnighet 7-8- [10]). Det anteckna
de lokalantalet ä r dock mindre än för de nedan nämnda T1'iglochin maritimum, 
Glaux maritima, Potentilla anserina och Plantaga major var. intermedia, vilket 

uppenba rligen st år i samband därmed, att a rten först något in på sommaren 
vid blomningen blir mer iögonenfallande och dä rför icke alltid observerats. 
Mot sensomma ren blir denna art i sina täta bestånd och med sin starkt brun
röda smala vippa ofta st arkt framträdande och mången gång dominerande i 
hela veget ationsbilden från vatt enranden upp över Scirpus uniglumis- och 
] uncus Gerardi-zonerna och stundom därutöver ända upp till strandens övre 
rand (s . 57-58) . 

Med avseende å allmän frekt>ens kommer enligt mina anteckningar närmast 
eft er J uncus Gera1'di, Scirpus uniglumis cc h F estuca rubra var. arenaria den 
gräsliknande Triglochin maritimzon (632 lokaler; I - V, mest V). Ehuru arten 
mestadels uppträder blott glest (sällan t .o.m. 6) och oftast blott i en smal 
bård längs vegetationstidens medelvattenlinje, faller den på grund av sitt 
egenartade utseende alltid st a rkt i ögonen. Närmast Triglochin maritimum 
följer Glaux maritima (632; I - V, främst V). 

I de av J uncus Gerardi, Scirpus uniglumis, Festuca rubra var. arenaria cch 
rl grostis stoloni/era bildade associationerna uppträder mer eller mindre rik

ligt inströdda ett flertal a rter, som nedan skola beaktas. Innan jag går 
till dem , synes det dock skäl att upptaga övriga associationsbildande a rter 
och särskilt dem , som äro bundna vid eller ka rakterisera en eller annan 
strandzon. 

Närmast ovan F estuca rubra var. arenaria uppträder ofta en association 
av Carex Goodenowii. Den är dock i allmänhet vida mindre regelbundet för
handen än de ovan nämnda associationerna och upptager därtill aldrig 
lika betydande arealer; antalet lokaler 527, lokalfrekvens I - V, ymnighet 
mest 7. 

Av associationsbildande arte r böra Yidare nämnas följande, vilkas upp
trädande dock främst faller inom sublitoralen: Scirpus T abernaemontani 
(506 lokaler; I - V, främst I ; ymnighet t .o.m. 10) , Phragmites communis 
(421; I - V, främst Y ; ymnighet mest 10), Scirpus maritimus (132; I - V, 
främst I ; ymnighet 6-7- [10]). Där dessa högvuxna arter uppträda, falla de 
självfallet ständigt starkt i ögonen, främst Phragmites, som dä rtill ofta upp
träder med hög lokalfrekvens. Till de ovan nämnda sluter sig i viss mån Alope
curus r•entricosus i litoralens nedre del (186 lokaler; I - IV, oftast I ; ymnighet 
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(6)- 7 ( -8)); bestånden äro dock alltid rätt små och sällan så sam

manhängande och iögonenfallande som de av de nämnda vassarterna bil

dade. 
För övriga arter hänvisas med ayseende å den allmänna freb·ensen till 

översikten nedan (s . 136-139). Denna ger dock icke allena för sig en upp

fattning om respektive a rters faktiska delaktighet i växttäcket; man bör 

jämväl beakta de bifogade lokalfrekvenserna samt de ymnighetsgrader, som 

fö r a rterna äro ka rakteristiska. (Beträffande dessa se nedan.) I den allmänna 

vegetationsbilden spela r givetvis även de enskilda arternas mer elle r mindre 

framträdande gest alt en mycket stor roll, däri inbegripet den mer eller mindre 

framträdande gestalten hos blommor och blomställningar. Medan en del 

arter uppträder mer eller mindre jämnt fördelade , visa andra en påfallande 

förekomst i grupper. Sådana grupper kunna, där de äro täta och av något 

större omfattning, under blomningstiden starkt trycka sin prägel på vegeta

tionsbilden . J ag skall nedan beröra en del mer framträdande enskilda a rters 

andel i vegetationskaraktären. 

I rätt v idsträckta och därtill rätt täta grupper uppträda: 

Potentilla anserina (598, I - V), Farnassia pahtstris var. tennis (398, I 

IV-(V), främst I ), Odontites litoralis (230, I-III-(\"), främst I) , Rhinanthus 

major (189, I-V, oftast I ), Trifolium fraaiferum (165, I - IV -(V), oftast 

I -(II), Trifolium repens (I - II -(V), oftast I ). 

Till färgen framträdande inslag, men aldrig i så täta grupper som de nyss 

nämnda, bilda Centaurium erythraea (376, I - III -(\") och C. pulchellum 

(238, I - III -("V), oftast I ). 
Allmänt förekomm ande, men mindre iögonenfallande äro den redan upp

t agna Glaux maritima (632, I - V, främst II), Plantaga major var. intermedia 

(568; I - IV-(V), främst I - III ), Planlago maritima (538; I -V), Leontodon 

autumnalis (495; I - IV, främst I ), Sagina procumbens (471; I-III-(V), 

främst I ), Poa irrigata (376; I - IV-(\ '), främst I - III), Taraxacum baltic u m 

(346; I - II-(IV), främst I ), Carer Oederi ssp. pulchella (332; I - II-(IV), 

främst I ), Ophioglossum mtlgatum (332; I - III - (I\"), främst I ), J unws lampa

earpus (320; I - III-(V), främst I ), Carex panicea (320; I -(III), främst I ), 

Sagina nodosa (285; I - III-(IV), främst I ), Atriplex *praecox (256; I-II

(III), främst I ). 
I strandbrämet s övre rand, ofta mer eller mindre i anslutning till busk

och skogsbården i bakgrunden, framstå oftast mer eller mindre täta eller glesa, 

mestadels mer eller mindre smala bestånd a\· en del högvuxna och även annars 

framträdande gräs och örter: Festuca arundinacea (442; I - V, oftast \ "), 

Valeriana officinalis coli. (både V. officina/is och V. salina representerade) 

(411; I - IV -(V), främst II), Filipendula ulmaria (335; I-Y) samt stundom 

Arrhenatherum elatius (85; I - I\-, främst I). 
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E tt färgs t arkt inslag, men all tid blott i sparsamma exemplar, giver v id 
vattenranden p å strände r av olika t yp A ster tripohum (270; I - II - I V, främst 
I - II). En annan särskilt vid vattenranden uppt rädande art är (jämte de 

redan nämnda T rigloch.in maritimum och A triplex *praecox) Descl~ampsia 

bottnica (316; I - IV- V, främst I ); sä rskilt på exponerade och rensköljda, 
något st eniga stränder. Dess blomning vidtager rätt sent på sommaren, fö rst 
i medlet av juli. Med sina st ora mjuka ljust gula vippor blir den alltid st arkt 
iögonenfallande, i all synnerhet där den i smala, oft a t ät a bårder på kortare 
eller längre sträckor följer vattenranden. 

P å st eniga, särskilt mer grovst eniga stränder, faller oft ast i ögonen ett 
antal st orvuxna g räs och örter, som sällan bilda verkliga associationer, men 
dock kunna uppträda i rätt t ät a best ånd: L ythrum salicaria (441; I - I V-(V), 
främst II), den redan ovan nämnda Valeriana offic inalis coli. (411 ), T yphoides 
arundinacea (3 10; I - V , främst I ), Agropyron repens var. maritimum (277; 

I - III-(V ), främst I ), T anacetum vulgare (247; I - II- (IV), främst I ), Cirsium 
arvense (149; I - III, främst I ). En eller annan gång anträffas även den redan 
ovan nämnda Arr/unatherum elatius, vilken dock, i likhet med T anacetum 
vulgare, frä mst tillhör supralitoralen . 

I enst aka eller spridda exempla r, men på g rund av sin yppiga växt alltid 
framträdande , uppträder i yttre skä rgå rden A ngelica litoralis (258; I - II - I V) . 

P å klippiga stränder, i skrevor, men även på ör och grus kan man i havs
bandet och yttre skä rgården finna framträdande M atricaria *maritima (25 7; 
I - III-(\ ") , främst I ) och Silene *maritima (111 ; I - III-(IV), främst I ). 

Av framträdande och ofta rätt rikligt uppträdande a rter kunna vidare 
nämnas följ ande, v ilka dock ä ro inskränkta till begränsade dela r av Åland: 
Carex extensa (118; I - IV-(\ "), C. distans (82; I - III-(V), främst I - II), 
Selinum carvifolia (45; I - III - (I\"). 

Även kan vara skäl att framhålla nedan nämnda, v ilka hä r eller va r kunna 
uppträda i framträdande, oft a t ät a g rupper, oftast p å st åndorter av mer 
specifik natur, såsom sand, t ångvalla r och grus: Polygonum aviculare var. 
litorale (235; I - III, främst I ), Scutellaria galericulata (171 ; I -(III), främst 

I ), Galeopsis bi/ida (106; I - II-(I\"), främst I ), A triplex latifolium (90; I 
(III), främst I ), P olygonum tomentosmn (31; I - II-(III), främst I ). 

P å öppna, mest adels veget ationslöEa eller veget ationsfattiga plana lokaler 
eller svaga sänkor (i viss g rad t ypen skonor enl. ALMQUIST s. 249) anträffas 
också p å Åland p å spridda st ällen Safiearnia herbacea (39; I - II - (III), Suaeda 
maritima (19) samt oft a jämte dessa den i övrigt vida mer utb redda Spe1•gularia 
salina (128; I - \ ", främst I ). 

Slutligen bör observeras, att Åland räkna r ett rätt bet ydande antal a rter, 
vilka icke kunna betraktas som för dess stränder ka rakteri s ti ~ka , för en dels 
vidkommande beroende av att de anträffas blott på ett fåt al lokaler , för 
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andras vidkommande därför, att förekomsten i regel inskränke r sig till enst aka 
eller spridda exemplar eller grupper, men vilka vä.'i:tgeografiskt sett som inslag 
i den åländska floran äro av nog så stort intresse. J ag nämnerMontia lampro
sperma (124; I - IV, främst I ), Myasotis baltica (105; I - II , främst I ) och M. 
caespitosa (88; I - V, sällan mer än I ), Barbaraea stricta (93; I - (III), främst I ), 
Scutellaria hasti folia (82; I - II, främst I ), Erysimum hieraciifolium (73; I - I\"), 
Silene viscosa (27; I - II), Draba incana (2 1; I - III, främst I ), Stachys palustris 
(20; I-IV), Eupatorium carmabinum (14; II - III), Samo/us valerandi ( 10; 
I - III), Sagina maritima (7; I - III - IV, främst I ; troligen ofta förbisedd) 1, 

Crambe maritima (10; I - III), H oncke11ya peploides (6; I - II ), Artemisia 
t•ulgaris var. coarctata (7; I - III ), Carex arenaria (5; I -(IY), Mentha litara/is 
(5; I-III) , Juncus baltic~ts (3; I ), Salsola kali (1(2) . 

Allmän och lokal frekvens 

Man har skäl att fråga sig , om något bestämt förhållande råde r mellan 
arternas allmänna och lokala frekvens , kanske också mellan dessa frekvenser 
och ymnighetgraden på den enskilda st åndorten. En sådan tanke ligger nära 
till hands. I en hög ymnighetsgrad och en hög lokal frekvens bör i flertalet 

fall inneligga förutsättningar för en hög allmän frekYens. 
Beträffande förhållandet allmän till lokal fre1.."Vens kan följande antecknas: 

För de 5 arter, fö r vilka den högsta allmänna frekvensen antecknats [lunetts 
Gerardi (712), Festuca rubra var. arenaria (683), Scirpus uniglumis (683), 
Triglochin maritimum (632), Glaux maritima (632)], ställer sig även den lokala 
frekvensen hög: I-V, främst V. 

Samma är förhållandet med följande arter med anmärkningsvärd hög 
allmän frekvens: Agrostis stoloni/era (565), Festuca arundinacea (422), Phragmi
tes communis (421). Lokal frekvens som ovan: I-V, oft ast V. 

Till sistnämnda ansluta sig följande , för vilka ävenså antecknats lokal 
frekvens I-V, dock med jämn fördelning på de sä rskilda g raderna, icke 
främst på graden V: Potentilla anserina (598), Plantaga maritima (538), Carex 
Goodenowii (527) , Sonchus arvensis var. maritirnus (514), Lythmm salicaria 
(441). 

Mot den för ovan nämnda arter funna relationen svär förhållandet för 
Scirpus Tabernaemontani (506) med lokal frekvens visserligen I - V, men med 

fördelning främst på den lägsta graden. 
För övriga arter med mer än 400 antecknade lokaler är förhållandet 

följande: 

1 Antalet 7 hänför sig till egentliga s trand!okaler. Därtill ä r arten a\· bl.a. dr H . TÖR!\· 
ROTH insamlad i Eckerö, där den ingår i bergskre,·ornas ,-ä_.,.ttäcke. 
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Plautago m ajor \". intenuedia 568; I - I\"-(\ "), frä ms t I - III 

Leontodon autumnalis 495; I - IY, frä m st I 

Sagina procumbens t, ; t ; I - III-(Y), främst I 

\ "a leriana officina lis coli. t, t t ; I - lY- \ ·, frä mst II 

13 5 

Går man över till arte r med låg eller rätt låg allmän frekvens ställer sig 

förhållandet på följ ande sätt; jag håller mig till talet 100 som övre gräns 

för antecknade lokaler: 

För följande a rter faller den lokala frekvensen främst på g raden I: 

Hicrochloe odorata 98; I -(I\"), sällan mer ä n I 

Barbaraea stricta 9:l; I -(III), främst I 

Atriplex lat ifol ium 90 ; I -(III), frä ms t I 

:Vlyosoti s caespitosa 88; I -(Y), säll an mer ä n I 

Arrhenatherum elatius 85; I - I\", främst I 

Sentellaria hastifolia 82; I - II, främst I 

Scirpus rufus 75; I -(IY). främst I 

E r ysimum hieraciifolium /3; I -(IY). fr ämst I 

Valerianella olitoria 'i 1; I -(II) 

! satis tinctoria 68; I - II-(Y), fr ämst I 

Cochlearia danica 66; I -(IY). fr ä mst I , undantagsds högre 

Carex glareosa 56; I -(I\"), främst I 

Polygon u m tomentosmn 3 t ; I - II-(III), främst I 

Carex norvegica 30; I - II 

Silenc viscosa 21; I - II 

Draba incan a 21; ! -(III) , frä m st I 

St achys palus tris 20 ; I -(IY) 

Suaeda m aritima 1 i; mest I 

Crambe maritima 10; I -(III) 

Juncus balticus 3; I -(III) 

Cakile m a ritima 2; I -(III) 

Salsola kali 1 (2), Yäxlande under olika å r , t.o .m. I\". 

F ör 
tecknade 
hög: 

endast följ ande med låg allmän frekvens (mindre än 100 an

lokaler) uppträdande arter förefaller den lokala frekvensen oväntat 

Carex distans 82; I - III-(Y). främst I - II 

Sci rpus campressus 63; I - II-(Y) 

Selinum carvifolia 45; I - III-(IY) 

Salicornia herbacea 39; I - II-(III) 

Scirpus parvulus 25; I- I\' 

Eupatorium cannabinum 13; II- III 

Samolus valerandi 1 O; I - III 

Sagina maritima 7; I - III- I\' 

Artemisia vulgaris yar. coarctat a i; I - III 

Carex a rena ria 5; I -(IY) 

Mentha Iita ralis 5; I - III 
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Beträffande de närmast ovan upptagna bör observeras, att den bristande 

samstämmigheten i allmän och lokal frek\·ens för följande tyckes finna en 

naturlig grund: 
För Carex distans betingas den rätt låga allmänna freb·ensen (82) dära\', 

att artens geografiska utbredning på Åland är rätt begränsad, kanske närmast 

som ett uttryck för icke slutförd utbredning. För de trakter av Åland, där 

a rten förekommer, tyckes dess allmänna frekvens stå i gcd proportion till den 

lokala. 
För Seliuum carvijolia (45) gäller det för Carex distans sagda. 

För Carex arenaria bör observeras, att tillgången på lämpliga lokaler på 

Aland är mycket obetydlig. 

För Sagina maritima har man att räkna med, att arten lätt undgår upp

märksamhet. 

För Scirpus parvulus är utbredningen ej tillfyllest känd. 

För följande ter sig den svaga allmänna frek\·ensen anmärkningsvärd med 

beaktande av att arterna ifråga på sina Yäxtplatser kunna uppträda med 

avsevärd lokal frekvens: Stachys palmtris (20), Eupatorium cannabinum (14), 
Samolus valerandi (10), Artemisia vulgaris var. coarctata (7) , Jfenlha Iitaralis 

(5) . Den sent blommande och mest i snår uppträdande Stachys palustris kan 

väl vara förbisedd. 

För arterna med genomsnitts >>allmän frekvens >>: 100-400 lokaler kan 

annoteras, att den lokala frekvensen ä r läg re än för arterna med högre >>allmän 

frekvens>> (mer än 400 lokaler) men i stort sett högre än för arterna med lägre 

allmän frekvens (mindre än 100 lokaler). Då emellertid materialet icke möjlig

gör annat än en rätt schematisk uppfattning av förhållandet allmän - lokal 

frekvens, inskränker jag mig till att hänYisa till t abellen nedan. 

A !!män och lokal frekl.'ens 

Juncus Gerardi 

Festuca rubra Y. arenaria 

Scirpus uniglumis 

Triglochin m aritimmn 

Glaux maritima 

P o t en till a anseritu 

Plantaga major Y. intermedia 

Agrostis stolonifera 

Plantaga maritima 

Carex GoodenO\Yii 

Sonchus arvensis Y. maritimus 

Scirpus Tabernaemontani 

712; (I-II)-\" , främst\" 

683; (I-II)-III-Y, främst Y 

683; I -Y, främst\" 

659; I -Y, främst\" 

632; I -Y, främst Y 

598; I -Y, jämn fördelning 

.568; I - I\"-(\'), frä mst I - III 

565; I - Y, främst Y 

538; I - Y, stegring uppå t 

527; I-\', jämn fördelning 

5 t ~; I-\', jämn fördelning 

506; I-\" , främst I 
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Leontodon autumnalis 

Sag ina procumbens 

Festuca arundinacea 

L ythrum salicaria 

Phragmites communi s 

\"aleriana officinali s coli. 

Farnassia palustri s v. tenni s 

Poa irrigata 

Centaurium ery thraea 

Ca la m agrostis neglecta 

Rumex cri spus 

Taraxacum balticmn 

Filipendula ulm ari a 

Carex Oederi ssp. pulchell a 

Ophioglossum vulgatum 

Juncus lampocarpus 
Deschampsi a bottnica 

T yphoides a rundinacea 

Elymus a rena rius 

Sagina nodosa 

Agropyron repens v. m aritimum 

Aster tripolium 

Puccinellia re trof!exa 

Angeli ca litorali s 

:IIa tric aria *m aritim a 

Atriplex *praecox 

Tanacetum vulgare 

Centaurium pulchellum 
Polygomun av icul are , .. litorale 

Carex p anicea 

Odontites litorali s 

Cirsium lanceolatum 

Rhinanthus m a jor 

Alopecurus yentricosus 

Sentell aria galeri cul ata 

Trifolium fragiferum 

Equisetum a rvense 

Cirsium a rvense 

Scirpus maritirnus 

Spergulari a salina 

:IIontia lamprosperma 

Carex extensa 
Silene *maritima 

Galeopsis bifida 

:lfyosoti s balti ca 

Hierochloe odora t a 

Barbaraea stricta 

!,9 5; I - IV, främst I 

4/1 ; I - III-(\ "), frä mst I 

.\ !,2 ; I - \" , oftast V 

4'• l ; I - I\"- (\ "), jämn fördelning 

.\ 21; I - \", främst \" 

'•Il ; I - I\"-(\'), fr ämst II 

~98; I - I\"-(\" ), fr ä mst I 

376; I - I\"-( \ "), främst I - III 

3/6; I - III-(\' ) 

:352; I - \ ·, mest I 

:1 48; I - II-(III), främst I 

3'•6; I - II- (1\" ), främst I 

3:35; I - \" 

3:32 ; I - II-(I\"), främst I 

:~32; I - III-(I\"), fr ämst I 

:320; I - III-(\" ). främst I 

3 16; I - I\"-(\ "), främst I 

3 10; I - \" , främst I 

285; I - II-(\ "), främst I 

285; I - III-(1\"), frä mst I 

211; I - III-(\ "), frä m st I 

2 i0 ; I - II-(!\"), frä m st I - II 

262; I - III-(\ "), främst I 

258; I - II-(1\"), frä ms t I 

25/; I - III- (\ ") , fr ämst I 

256; I - II-(III), frä m st I 

24/; I- II-(I\"), främst I 

238; I - III-(\ "), främ st I 

235; I - III , frä m st I 

2:30; I - (I II). främst I 
2:30; I - III- \ ", främ st I 

21 2; I-(III ), fr äm st I 

189; I- \' , främst I 

186; I - I\" , främst l 

III; I -(III), frä m st I 

165; I - I\'-(\" ), fr ämst I - (II) 

160; I -(V ), främst I -(II) 

14 9; I- (III ). frä mst I -(II) 

132; I- \" , frä m st I-(Il) 

128; I- \" , främst I-(II) 

124; ! -(!\"), främst I-(Il) 

11 8; I - 1\"-(V), främst I-(II) 

III ; I - III-(!\"), främst I-(II ) 

106; I - II-(I\"), främst I 

l 05; I - II, frä mst I 

98; I -(1\"), säll an m er än I 

93; I - (II1), frä mst I 

137 
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Atriplex latifolium 

Myosotis caespitosa 

Arrhenatherum elatius 

Scutellaria hastifoli a 

Carex distans 

Scirpus rnfus 

E rysimum hieraci ifoli um 

Valerianella olitoria 

! satis tinctoria 

Cochlearia danica 

Scirpus campressus 

Carex glareosa 

Selinum carvifol ia 

Salicornia herbacea 

Polygonum t omentosum 

Carex norvegica 

Silene v iscosa 

Scirpns parvnlus 

Draba incana 

Stachys pa lustris 

Suaeda maritima 

E upatorium cannabinum 

Samolus valerandi 

Crambe maritima 

Sagina maritima 

Artemisia vulgaris v. coarct a t a 

H onekenya peploides 

Carex aren aria 

Mentl1a Iitaralis 

Convolvulus sepium 

Juncus balticus 

Lepidium latifolium 

Cakile m aritima 

Salsola k ali 

Polygonum Raji 

90 ; I-(III), främst I 

88; I-(Y), sällan mer ä n I 

85; I- IY, frä ms t I 

82; I-(II), frä mst I 

82; I - III-(\"), främst I - II 

1 5; I-(I\'). främst I 

13; I-(IY) 

11; I-(II) 
68; I - II-(\'). frä mst I 

66; I-(IY). frä ms t I 

63; I- II-(Y) 

56; I-(IV), främst I 

45; I- III-(I\' ) 

39; I-II-(III) 

3 1; I - II-(III), frä mst I 

30; I - II 
27 ; I - II 

25; I - I\· 

2 l ; I-(III), frä mst I 

20; I-(IV) 
19; mest I 
14; II- III 

10; I - III 
10; I-(I Y) 
l; I - III-(I\'), frä mst I 

i; I- III 
6; I - II 
5; I-(I\') 

5; I - III 
4; se del II 
4; I 

2; se del II 
~; I-(III) 
1 (2); I 

1 (2); sannolikt I 

För följande som havsstrandsarter s. 93-94 u pptagna arter föreligge r b lott ofullst än

diga anteckningar. , ·arför den a llmänna frek\·ensen utelämnas (för Rantmcu/us seeleralus 

och Odontites seratina därtill äYen den lokala frekYensen): 

Scirpus p auciflorus 

Juncus campressus 

J. bufonius 

J . ran arius 

Triglochin palus tre 

Atriplex prosta tum 

Ranunculus seeleratus 

Potentilla Egedii 

Trifolium repens 

I-(IY). främs t I 

I 
I - II-(\"), främst I 

sannoligt I 
I-(IY), främst I 

I 

sannolikt I 
I - II-(Y). främst I 
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Yici a cracca 
Lirrum catharticum 
Chaerefolium sih·estre 
Odontites serotina 
Euphrasia •tennis 

Galinm palustre 

I-II- (III), främst I 

(I - I\")-Y 

I - II 

I - III-(I\'), främst I 

I-III-(\"), främst I 

XVII. HAVSSTRANDSFLORANS FÖRDELNING PÅ ÅLAND 

A. Geografisk fördelning 

I det följande gives en översikt av havsstrandsflorans fördelning på Åland. 
Det är icke lätt att i detta syfte ställa upp ett schema. Fördelningen är av 
flere olika typer och grupperingar kunna göras efter många olika grunder. 
En del arter kommer av denna anledning att upptagas för tvenne eller flere 
grupper. 

l. Jämn utbredning (62 arter) 

Under denna rubrik upptagas: 1. Arter med jämn utbredning över hela 
Åland, häri inbegripet även förekomst vid Lumparen samt vid inre vikar 
(betecknade med + ). 2. Arter (betecknade med X) med jämn geografisk 
fördelning över hela Åland, varvid krav på förekomst även vid inre vikar 
uteslutits. 

+ Typhoides arnndinacea 
+ Hierochloe odorata 
x Agrostis stolonifera 
+ Deschampsia bottnica 
+ Arrhenathernm elatius 
x Phragmites communis 
x Poa irrigata 
x Puccinellia retroflexa 
x Festuca arundinacea 
x F . rubra yar. arenaria 
x Agropyron repens Y. mariti

mum 

+ Elymus arenarius 
+ Scirpus Tabernaemontani 

(Sc. pauciflorus) 

x Sc. uniglumis 
x Carex Goodenowii 
X C. panicea 
x C. Oederi ssp. pulchella 
x Juncus lampaearpus 
x J. Gerardi 

(J. bufoui u s) 

x Ophioglossum Ynlgatum x Glaux maritima 
x Equisetum an·ense 
x Triglochiu maritimum 
+ Tr. palustre 
x Rumex crispus 
x Polygonum adculare 

litorale 
x Atriplex *praecox 
x :l[ontia lamprosperma 
x Sagina nodosa 
x S. procumbens 
x Spergularia salina 
+ Silene *maritima 

+ Barbaraea stricta 
x Potentilla anserina 
x Filipendula ulmaria 

(Trifolium repens) 

(\'icia cracca) 
(Linum catharticum) 

x Centaurium erythraea 
X C. pulchellum 
x Myosotis caespitosa 
+ M. baltica 

v. + Sentellaria galeri cula ta 
+ Galeopsis bifida 

(Euphrasia *tennis) 
x Rhinanthus major 
+ Plantago major , .. inter

media 
x PI. maritima 

(Galium palustre) 
x Aster tripolium 
+ Matricaria *maritima 
x Tanacetum vulgare 
x Cirsium lanceolatum 
x C. arvense 
x Leontodon autumnalis 

+ Lythrnm salicaria x Taraxacum haiticum 
(Chaerefolium silYes tre) x Sonchus arvensis v . mari-

+ Angelica Iitaralis tirnus 
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A.v havsstrandsflorans 110 arter föret e sålunda 62 en jämn geografi ~k för
delning. 

De här upptagna arterna äro, med undantag för Myasotis baltica, allm änt 
utbredda på havsstränder även i Uppland (enl. AU1QCIST1, kap. n·; några 
av honom upptagna som ubiquister) . 

Beträffande arterna i förteckningen ovan bör följande beaktas : 

Förteckningen upptager j äm\·äl .,.Jrrhenatherwl! elatius (extrataeniat) samt Ga/eopsis 
bifida (främst extra t aeni at) tro ts att k artmaterialet icke Yisar full likformighet i fördel
ningen; jag r äknar h än·id med möjligheten av luckor i anteckningarna, Yilka för den 
förra (i Sund, Saltvik och Yårdö endast anteckning från n ågra få lokaler) \·ore förkl a rliga 
i anseende till att arten jämförelseYis sent går i b lom, samt för den senare (luckor i Sund 
och Yårdö, frånsett sistnämnda sockens nordligaste skä rgård ) i anseende till att arten 
uppträder p å r ä tt specifika lokaler. 

Förekomsten för Arrhenatherwn elatius samm angår y ä l med utbredningen i t:'ppland; 
h är spridd ÖYer hela kusten och skärgården, med lucka blott kring 60 °. En!. AD!QUST 
s. :398 sydskandinavisk epilitoral halofy t (litorifiP); k arta 36 . 

. :h -en för Galeopsis bifida synes förekomsten ansluta sig till utbredningen i Cppland 
(AD!Ql:IST s . 585}. 

Silene *maritima. Utbredd Ö\·er hela Åland (extrataeniat). I Uppland rikligt från ::\orr
täljeviken till landskapsgränsen i norr , i södra skärgården blott enstaka lokaler. E n!. 
ALMQl:IST s. 1, 8/ nordlig eller nordvästlig inyandring . Den rätt jämn a utbredningen Ö\·er 
hela Åland ä r anmärknings\·ärd i anseende till den mer nord liga koncentra tionen i t:'pp
land ; denna sistnämnda ä r väl förklarlig, om im·andringen skett från norr eller nordYäst. 

Föres av AL~!QUIST (s . 398; se ä \·en s. 395, :396} som h alofi l (epilitoral) till en grupp •>Sjäh·
s t ändiga eller outredda t yper (troligen blott deh·is klimatiskt betingade) ». AD!QU!S'l' 
ka rta 36/ . 

Barbaraea stricta. Spridd (extra t aeni a t ) ÖYer hela Åland, dock sannolikt rikligast 

i södra skärgårelen Lemland - Kökar. Förekomsten samm angår väl med utbredningen 
i Uppland. I Uppland en!. AD!QUIST s. 5.\ i •>o jämnt spridd i hela omr. ; yttre skären i 
Stockh:s skärg. a llm. >> samt s. 437 ubiquist med *h alofil t endens» . 

Till de jämnt fördelade ansluter sig Calamagrostis neglecta samt möjligen 
även Scirpus parvulus, vilka dock tillsvidare upptagas bland de ojämnt för
delade. (Se grupp 9.) 

Calamagrostis neglecta. Allmän p å s tränder ö\·er hela Åland med undantag blott för 
Kökar längst i SE; h är sparsamt (beträffande orsak se del II). -~ven i L:ppland allm. - t. 
allm. Yid have t (till yttre skärg.). :\Iäl a ren och Dalälnn. 

Scirpus parvulus. Utbredningen bristfälligt känd . Spridda loka ler antecknade frå n 
samtliga socknar, frånsett Geta samt de längst i öster belägna Sottunga, Knm.linge och 
Brändö. Ansluter s ig Yäl till förekomsten i Uppland; här i hela skärgården från lanelskaps
gränsen i söder till den i norr. En!. ADIQL'lST s. 39i sydskandina \·isk . 

Med avseende å geografisk fördelning utom Åland bör obsen·eras: 

Nordlig art: Deschampsia bollnica, endemisk vid Östersjön , med huvudsaklig utbred
ning vid Bottniska viken, såväl i Sverige som Finland samt p å Aland. I Finland fr ån 

l Uppl ands vegeta tion och flora, 1929 . 
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Tornd i norr till Alands yttre skärgård i söder samt i Regio aboensis. I SYerige längs 

kusten ned till Södermanland i söder. AU!QLIST karta 141 , H c;LTEX1 karta 119. 
Sydskandiuaviska arteY (se AU!Ql"IST s. 398, 4 10), men utbredda längs hela kusten 

i Cppland: F estuca a1·undinacea , Ophiogloss um vulgatum, Ceutaurium erythraea, C. pul

chellum. 
Balti sk art: Myasotis baltica: i t·ppland med sydlig utbredning. Ht'LTBX karta 1't62. 

2. Ojämn utbredning (48 arter) 

För de med + utmärkta arterna ~ynes förekomsten på Åland väl sammangå 
med den i Sverige och Finland rådande. 

+ Alopecurus \·entricosus 
+ Calamagrostis neglecta 
+ Scirpus rnaritimus 

+ Sc. rufus 
+ Sc. c om press u s 
+ Sc. parvulus ? 
+ Carex a ren a ria 

+ C. glareosa 
+ C. non·egica 
+ C. extensa 

+ C. distans 
-r Juncus balticus 

J. campressus 

J. ran arius 
+ Polygonum tomentosum 

P. R a ji 

' A tri p lex latifolium 

? A. prostratum 
+ Suaeda maritima 

+ Salsola kali 
+ Salicornia herbacea 
+ Sagi na maritima 
-'- H onekenya peploides 

+ Silene viscosa 
Ranunculus seeleratus 
Lepidium latifolium 

+ Cochlearia danica 
+ Cakile m ar itim a 
+ !satis tinctoria 
+ Crambe maritima 

+ Draba incana 
+ Ervsimum hieraciifolium 

+ Trifolium fragiferum 
+ Selinum can ·ifolia 

+ Samolus \·a lerandi 
Convolvulus sepium 

+ Sentellaria h astifoli a 

+ St achys palustris 
+ :IIenth a Iitarali s 

Odontites serotin a 
+ O. Ii taralis 
+ \' aleri anella olitoria 

\ ' a leriana officinalis coli. 
\'. salina 

+ Eupatorium cannabinum 
+ Artemisia n!lgaris , .. coarc

tata 
+ Parnassia palustris , .. t ennis 

Potentilla Egedii 

Antalet ojämnt utbredda arter 48 mot 62 jämnt utbredda. 
Med avseende å fördelningen på Åland synas följ ande g rupper kunna 

uppställas: 

a . U tbredning främst i området från Kökar i SE över södra Åland (Föglö, Lemland, 
Jomala) till Eckerö, för Silene vi scosa och I sa ti s tinctoria ända upp till nord,·ästra 

skärgård en (Harnmarland och Geta skärgårdar) 

Scirpus rufus, se ä ,·en 

grupp f 
Silene viscosa 
Cochlearia danica 

Isatis tinctoria 
Stachys palustris 

S cirpus rufus. :IIer e ller mindre rikli g i den mot ha,·et exponerade skärgården K ökar 
Eckerö; härifrån sparsamma lokaler i riktning mot K. I Uppl and nordgräns i Österlövsta 
och Hållnäs (AD!QLIST s . 4-'.9). Förekomsten på Aland sammangår väl med utbrednin
gen i Uppland; hä r dock t\·enne förekomstgrupper, en rikligare sydlig och en nordlig. 

Bl. a. i anseende till denna nordliga grupp i l:ppland h ade man, i analogi med fallen Care.~ 

1 Atlas ö\·er Yäxternas utbredning i X orden . Fanerogamer och ormbunks,·äxter, 1950. 
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ex/ensa, C. distans (se grupp d ), S elinum ca.rvifolia., kunnat vänta en ~ riklig förekomst 
även i KW Åland, norr om Eckerö. ::\ära till hands ligger invandring till sydöstra Aland 
från Ostbaltikum, till syd\·ästra Åland från s,·erige . Föres av AUIQt:IST (s. 398) till grupp 
»självständiga eller outredda typen>. - Se grupp f. 

Silene viscosa.. Nordgräns i Uppland på Singö p å höjden a\· södra E ckerö ; rikligare 
förekomst dock blott till höjden av Norrtälje,·ik . Förekomsten på Aland (ända upp till 
nordvästra skärgården) synes, om också rätt avsevärt nordligare, v äl förklarlig mot 
bakgrunden av den i Uppland . Arten betecknas av ADIQl.HST s. 39/ som baltisk halofyt 
(epilitoral). ALMQUisT k arta 370 . 

Cochleria danica. Förekomsten p å Åland , med tyngdpunkten i utbredningen förlagd 
till den södra skärgården från Kökar i SE ö\·er södra :\land till Eckerö, sa mmangår Yäl med 
utbredningen i Gppland . En!. AL~!Q t:IST s . 39/ extrataenia t , sydl ig a rt (epilitoral). ADI
Qt:IST karta l 2 5. 

I sali s tinctoria. Förekomsten \"ä l förenlig med den i Cppland . Det ä r dock anmärknings
vä rt att förekomsten p å Aland icke avtager mot norr, såsom fallet ä r i Gppland, där en 
rikligare förekomst upphör redan vid 60 °. )<ordgräns i Gä\"le-trakten (ADIQt:IST s. 45 1) . 
U tbredningen på Åland sannolikt ofullbordad. En!. ADIQCIST s. 308 baltisk halofyt . 
ADIQVIST karta 2"11. 

Stachys palustris . Den sydliga förekomsten synes vä l förkl a rlig mot bakgrunden a ,
förekomsten i l'ppland . H är en!. ALMQt:IST s. 586: &)!erendels t. a llm. ; i Stockh:s sk ä rg. 
till yttre skären ; i nordöst. kusttr. sälls .... _-\y mycket ojämn detaljutbredn.; . .. sälls. 
bl.a. i kustsockn . \"ätö-H ålln äs; ... •> 

b. Utbredning främst i området: södra (Föglö) - , ·ästra - nordvästra Åland 

Carex distans, se grupp d , f. 

c. Centrum i söder, i Föglö-Lemland, med utstrålning därifrån 

Scirpus maritimus. Se även grupp f. 
sydskandinavisk art (AUIQUIST s. 39/). I Cppland längs hela kus ten. 

Carex extensa, se grupp f. 
C. distans, se även 

grupp b, f. 

d. Utbredning främst i Yäst er 

Trifolium fragiferum, se 
ä ,·en grupp f. 

Selinum can·ifolia, se ä\·en 
grupp f, g . 

Samolus valerandi , se även 
grupp f, g. 

)!entha litoralis, se även 

grupp i. 

Carex extensa. Förekomsten p å Aland ansluter väl till förekomsten i Sverige . Nord
gräns h är i H ållnäs i Uppland (AL~IQUIST s. 449), obetydligt nordligare än nordligaste 
Åland. Förekomsten p å Aland k anske rikligare än i -ppland. Den fördelar sig p å Åland 
på en sydlig och en nordlig grupp. Måhända kan detta ställas i samband med en liknande 
fördelning i Uppland. Enl. AL~IQUIST s . 398 baltisk halofyt. AL~Qt:IST karta 80 . 

Care.-r distans . Förekomsten på Aland ansluter sig vä l till förekomsten i Sverige. ::-<ord
gräns här såsom för C. extensa: H ållnäs i Uppland (AL~Qt:IST, s . 449) . Förekomst en på 
Aland synes rikligare än i Uppland. Den fördela r sig på Åland på tvenne grupper, en 
sydlig och en nordlig. l\Iåh ända föreligger samband med en liknande fördelning i upp
land. En!. ALMQUisT s. 398 sydskandinaYisk halofyt. AL~Qt:IST karta ;g _ 
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T ri foli umfragiferum . Önr större delen a \" Aland. I Kumlinge blott l lokal (i Seglinge); 
saknas i \"årdö norra skärgård samt i Brändö. Xordgräns i SYerige i \"ästland socken i 
"Lppland, Yid höjden av nordligast e Åland (ADIQUST s. 449). Förekomsten p å Åland 
Yäl förenlig med förekomsten i SYerige, n ä rm ast uppland. En!. ALl\IQUST s. 404. syd
sk andinaYisk halofil art. ALl\IQUST k arta 399. 

Scliuum carvi folia. Utbredningen yäJ förenlig m ed förekomsten i Uppland. Kordgräns 
i uppland s:'tsom för Care:r e~·te115a och C. distaus : H ållnäs socken (AL~I Q1JI ST s. 41•9). Före
komsten p å Åland fördelad p :'! en sydlig och nordlig grupp. Måhända samband med en 
likn ande fördelning i Uppland. AL~IQDST k arta 362. 

Sa.molu s valera.ndi. Förekomsten sammangår ,-ä! m ed utbredningen i Uppland, m en 
vida sparsammare . Den fördela r sig så\·äl p å Aland som i Uppland p å en sydlig och en 
nordlig grupp . En!. AL~IQ1JIST s. 398 baltisk halofiL AL~IQUST karta :l'• 'o. 

Jfenlha litora/i s. Förekomsten inskränkt till en grupp lokaler i ::\\V Åland . I uppl and 
Yida rikligare; h är fördelnin g p å en sydlig och en Yida rikligare nordlig förekomst. Det 
synes sannolikt a tt förekomsten på Aland s ammanhänger m ed den nordliga förekomsten 
i Uppland. En!. ADIQLIST s. 398 baltisk h alofiL ADIQt:IST k arta 256. 

Till denna grupp ansluta sig följande tvenne a rter (upptagna även för 
g rupp i), vilkas extrema förekomst längst i sydväst (Jomala och Eckerö) dock 
snarast kan tänkas vara betingad av de exceptionellt gynnsamma ståndorts
förh ållandena på fyndplat serna i förening med den gynnsamma expositionen: 

Carex aren aria.. Förekomsten ansluter sig Yäl till utbredningen i Sverige. 
Salsola kali. Blott en känd loka l (Degersand). längs t i ,-äster i södra Eckerö. En enstaka 

obe tydlig indiYid härtill anträffad 19'•9 p å sandstrand i Hamm arl and strax ~ om Tell
holm och ca 6,5 km från Degersand. 

e . Centrum i södra, sydöstra och östra skärgården eller blott i sydost och öster (Suaeda) 

Alopecurus Yentricosus 
Salicorni a herbacea 
Suaeda maritima 

Cakile maritima, änn upp
tagen för grupp i. 

Crambe m aritim a 

Artemisia Yulgaris Y. 
coarctata 

A lopecurus venlr icosus. Baltisk h alofi l art (ADIQLIST s. 4 1 0) . Nordgräns i Uppland 
i Gräsö socken ; å terkommer p å syenska sid an först Yid norra Bottenha,·et (ALMQUST 
s. t, 50). Blir från och med \"äddö (60 °) sparsammare. AL~1QUIST karta 24. 

Salicornia herbacea och Su.aeda. mariii ma. Knappast samband med förekomsten i 
S \·eri ge, m en Yäl med den i Ostbaltikum. Suaeda. n år ej alls Uppland. Salicomia känd 
i l:ppland blott från en enda lokal längst i norr. 

Gakile maritima och Crambe maritima. Knappast samband med förekomsten i s,·erige 
(be träffande denna se s. 200, resp. s. 201 ), men ,-ä! för den förras vidkommande med före
kom sten i Finland och Ostbaltikum, för den sena res m ed förekom sten i Ostbaltikum , 
möjligen ö\·er Korpo skärgård i sydYästligaste R egio aboensis. 

Arlemisia vulgaris var. coarctala. Förekomsten synes Yäl förklarli g såyä] m ed en möjlig 
rekrytering fr ån SYerige som från Ostbaltikum. Föres a\" ALMQt:IST till gruppen »själv
ständiga eller outredda typen (s. 398) . 

f. Från västra Åland mot öster (~E) avtagande frekven s 

En utbredning ay denna typ utmärker ett flertal a rter p å ..\land. ~Ier framträdande 
ä r denna utbredningstyp för nedan n ämnda, Yilka delds redan uppmärksammats under 
annat sammanhang: 
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Scirpus maritimus, se grupp c. 
Sc. rufus , se grupp a . 
Sc. compressus, även upptagen för grupp g. 

Carex extensa, se grupp d. 

Selinum caryifolia, se grupp d , g . 
Samolus ,·alerandi , se grupp d , g . 

Scu tellaria h ast ifolia 
Yaleri anella olitoria 

C. distans, se grupp b, d. 
Trifolium fragiferum, se grupp d. 

Eupatorium cann abinuru , ä \·en upptagen 

för grupp i. 

Sci·rpus compressus. Förekomst en väl förenlig m ed utbredningen i Uppland. :.\Iä rkligt 
dock att arten näs tan totalt är inskränkt till Fasta Aland och Eckerö. \"ida a llm ännare 
i Uppland. Nordgräns (AI,MQUIST s . 1, 5 1) i s,·erige i Gäd e-trakten (kanske i H äls ingland 
eller Medelpad) . En!. ALMQUIST s. 4. 12 sydskandina ,· isk eutrof. 

S cutellaria hastifolia . Förekomsten sammangår ,-ä! med utbredningen i Uppland. 

Nordgräns i Uppland i >> Börstil (med Östhammar och Öregrund)» (AU!Qt: IST s. 4.1.9). 
Såsom för flere andra arter föreligger i Uppland en lucka kr ing 60 °; denna ha r icke någon 

utpräglad motsvarighet p å Åland. ALMQUisT karta 358 . 
Valerianella olitoria. Förekomsten Yäl förenlig med utbredningen i Cppland. )Tord

gräns såsom för Scutellaria hastifolia i >> Börstil (med Östh ammar och Öregrund)•> (Aur

QUIST s. 449; k arta 410). 
Eupatorium cannabinum. På Åland en sydlig och nordlig gruppering. Förekomsten 

väl förklarlig mot bakgrunden ay utbredningen i C ppland; Yid kusten h ä r en mycket 

sparsam sydlig och en rätt r iklig nordlig förekomst. Xordgräns i S\·erige i norra Gästrik
land (ALMQUIST s. 45 1). Förekomsten rikligare i Cppland än på Åland. En!. AL~! Qt:IST 

s. 4.05 sydskandinavisk eu-mesotrof. AL~lQU IST karta 1/2. 

g . Främst på Fasta Åland och intillligga nde land 

Scirpus compressus, se grupp f. 
Selinum can·ifolia, se grupp f. 

Samolus Yalerandi , se grupp d , f. 

h. Centrum i i'iE 

Carex glareosa. Företer p å Åland, såsom i Uppland, en nordlig (nordostlig) koncentra
tion. I Uppland främst norr om Norrtä lj eviken. Den rä tt sparsamma förekomsten i N\\' 
Åland synes tala mot invandring dit från Uppland. En!. AL~lQt:IST s. 398 nordskandinadsk 

halofiL ALMQ1:IST karta 82 . 

i. Förekomst med k araktär a;- tillfällighet eller oklarhet 

(för en del fall möjligen ståndorts- eller im·andringshistoriskt betingad) 

Calamagrostis neglecta 
se s . HO. 

Carex arenaria, se s. t t, 3. 

Lepidium latifolium 
Cakile maritima ?, 

se grupp e . 
C. norvegica 

Juncus balticus 
Polygonum tomentosum ? 

( l ?) 
Atriplex la tifolium ( l ?) 
Sa lsola ka li , se s. 143. 
Honekenya peploides 
E rysimum hieraciifolium 

Galamagros/is neglecta, se s . 140. 
Carex aren aria , se grupp d (tillägg) samt del I I. 

F arnassia palustris Y. t ennis 
Com ·olvulus sepium 
Mentha litoralis, se grupp d. 
Odontites Iita ra lis 

Eupatorium cannabinun, 
se grupp f. 
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C. aorvegica. Spridd Öyer eu stor del a,· Aland . :\[est framträdande luckor äro Yästra 

Åland (Hammarland, Eckerö , Geta) samt \'å rdö och Kumlinge. I Gppland Yid kusten 

och i skärgarden t ä mligen jämnt fördelad, dock med den ofta återkommande luck an kring 

tiO . Föres a ,· ADIQCIST (s . 398) till •sjäh ·ständiga eller outredda typen (troligen blott 

del\'is klimat iskt betingade) . Förekomsten på Aland ansluter sig Yäl till utbredningen 

i Uppland; dock ä r luckan i ,·äste r märklig. ADIQt:IST karta 9 't . 

junws ba/ticus. P å Aland trenne lokaler ytterst i norr samt l n ära intill Lemlands 

sydspets. Förekomsten Yäl fö rklarlig mot bakgrunden a,· förekomsten i Uppl and ; här 

flers tädes i :::\\\', norr om Öregrund, samt några enstaka lok aler även i skärgården mell an 

Korrtiiljedken och landskapets sydgräns. l."pptages a,· AUIQl'!ST s . 487 under rubrik 

»::\ordlig eller nordYästlig im·andring• samt här i grupp •:::\ärmast från Gästrikl and , Dalarne 

eller inre \ 'ästmanland (å tm . deh·is) •. Föres a,· AOIQCIST s. 398 till •>sjäh ·s t ändiga eller 

outredda typen>. ADIQt:JST karta 2 l 5. 

Polygollum tomentosum. Spridda förekomster i skärgården från K ökar ti ll Eckerö. 

H ärifr:'tn deh ·is med avtagande frek,·ens mot norr. Förekomsten synes ansluta sig Yäl 

till utbredningen i Gppl and ; a rten är här ( AL~IQCIST, s . 535) •> Allm., till odlingsgräns. 

[yttre skärg.].- :\Iöjl. urspr. på stränd . (helst sand- o. drifh·all. ) å tm . Yid h a,·et o. :\Iäla ren ; 

elj . antr. ( .. . ).•> 

Atriplex latifolitt>ll. Spridd (främst extrataeniat) från Kökar i SE i den mot h a,·et 

exponerade sk ärgå rden ända u pp till Geta. H ärifrån med avtagande freb·ens inå t land

skapet. Så,·äl den a llmänna utbredningen som den mot KE skeende minskningen i frek\·ens 

synes väl förklarlig mot bakgrunden a ,· förekomsten i Cppland . I Uppland spridd i skär

g rden från gränsen i söder till 1\orrtäljeYiken; hä rifrån a ,·se,·ärt sparsammare till land

skapsgränsen i norr. En!. AL~IQt:IST s . 4Q!, sydskand in ad sk litor ifil •Kust-:\Iälar-Yäxt• 

med förekomst rikli gas t , ·id kusten. En!. AUIQt:IST s. 485 sydlig invandring; karta 45. 

Salsola kali, se grupp d (tillägg) samt del II. 

Honckeaya peploides. 5 spridda loka ler i södra och sydöstra skä rgården samt 1 i norra 

Saltvik. I Uppland sällsynt, n ågra spridda lok aler från Djurö socken i söder till Äh·karleby 

i norr. En!. AL~IQt:IST s . 398 ubiquist h alofi l (epilitoral). Den spridda förekomsten k an en!. 

ALMQt:IST s. 399 för denna sandälskande ar t bero på st åndortsbrist . Förhållandet synes 

,·ara detsamm a på Åland. Förekomsten på Åland Yäl förklarlig mot bakgrunden a,· den 

i l-ppland. 

Lepidiullt latifolium . Blott 2 loka ler i Föglö södra utskärg:hd (Klånkär). Se del II 

Cakile maritima, se grupp e. 

Erysimutll hieracii folium. Gtbredd Ö\·er hela Åland, men med luckor elle r sp a rsammare 

förekomst i de inre del arna av \' årdö skärgård (\ 'årdö hU\·udland och större öar) samt 

i Sottunga och Föglö förutom längst i S\\'. Spars. i K ökar. I Uppland genom hela skär

gården t ä mJ. jämnt fördelad. En!. AorQt:IST s. 48/ w känd im·andringsväg• . - Förekom

s ten på Åland v äl förklarli g mot bakgrunden a,· utbredningen i Uppland. Möjligt synes 

att den rikliga förekomsten längs t i 1\E i Brändö rekry tera t s från Finland. En!. AL~I

QUIST s . 405 •kust- och sydbergsart av egen snarast nordskandinavisk typ•> . ALMQt:IST 

k arta 1 i l. 

Pamassia palustris v ar. tenuis. Allmänt och jä mnt utbredd över hela Åland, så nä r 

som på Brändö, längst i 1\E. H är blott spars. antecknad längst i söder. I Uppland en!. 

Ar.~IQUIST s . 552. •Havsstrandäng. m ångenst ., å tm. från *Djurö upp till Öregrund ( .. ).». 

Förekomsten p å Åland anslute r s ig vä l till utbredningen i Cppland . Luckan i Brändö 

är högst märklig i anseende till förekomsten i Finland. 

Convolvttlus sepium . Se del II. 

l O 
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Odoutites litoralis. Rikligt utbredd ÖYer hela Alan d, med undantag för Kökar längst 
sydost samt N\V skärgården, där förekomsten är sparsam (möjligen även ayt agande 
norr i Saltviks och \"årdö sk ärgårdar). I Uppland från landskapsgränsen i söder till 

H ållnäs socken län gst i norr (ALMQl:IST s. 450). m ed en kort lucka vid den öppna kusten 
kring 60 °; norr om denna lucka sparsammare än söder om densamma. Den p å Åland 
i nordväst skeende avtagande frekvensen finne r i Uppland s in mots,·arighet norrom 
Grisslehamn . - Föres av ALl\IQl: IST s. 398 till gruppen •s jäh ·ständiga eller outredda 

typen>. AUIQUIST karta 273 . 
JV!entha litoralis , se grupp d samt del IL 
Eupatorium cannabinum, se grupp f. 

j. Utbrednin g bristfälligt känd 

Beträffande de nedan upptagna arterna h änvisas till del II. 

Scirpus p arvulus, se s. 140. 

Juncus campressus 
J. r anarius 
P olygonum Raji 

Atriplex prostra tum 
Sagina maritima 
R anunculus seeleratus 
Draba incan a>, kanske 

grupp 9. 

Potentilla Egedii 

Odontites seratina 
Yaleriana officinalis 
, -. salin a 

k. Tydlig, tilltagande förtunning i förekomst en i sannolik r elation till växande avs tånd 
från respektive arters r ekry teringsbärdar; sannolikt i förtunningens riktning alltfort 

skeende spridning 

Alopecurus ventricosus. "'lot \ V, N\V och K tilltagande förtunn ing i förekom sten från 

riklig förekomst i söder, sydost och öst er. 
Galamagros/is neglecta. Pålailande spars. L ängst i SE i K ök ar. Se del II. 
S cirpus m aritimu.s . Från centrum i Lemland och Föglö m ot Yäster , norr, nordost och 

sydost. 
Sc. rufus. Från centrum i södra J omala, Lemland, F öglö och K ökar mot N och NE. 

Carex glareosa. Centrum i NE, E och S? (från Brändö över Kumlinge, Sottunga och 
Föglö till Lemland). H ärifrån med förtunnad förekomst mot W och NW. 

Carex extensa. Tyckes i beråd att från Yäs ter gripa helt omkring Fasta Ålan d och 

a tt sprida sig ös terut i sk ärgården. 
Carex distans. Tyckes s t add i spridning mot E , har b l.a. med 1 lokal i norr n ått förbi 

Get a-bergen mot E. 
Salicornia herbacea. Från centrum i SE, E och NE mot Yäster och n orr. 
E rysimum hieraciifolium. Saknas i SE i Sottunga och blo tt sparsamt i Kökar. 
Farnassia palustris var. tenuis. Blott ett par lokaler i södra Brändö i anslutning till 

allmän förekomst i hela det övriga Aland. 
T rifolium fragiferum. Förtunning mot E i Sottunga, b lott l lokal i Kumlinge, saknas 

i Brändö. 
Scutellar·ia hastifolia. Upphör mot NE i Brändö. 
Odontites li toralis. Förtunnas m ot SE i K ökar samt i K\V i Geta skärgård . 
Valerianella olitoria. Upphör m ot E i Sottunga; förekomsten förtunnas i Vårdö, b lott 

lok al i Kumlinge, saknas i Brändö. 
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B . Förekomst med hänsyn till skärgårdszon 

Preliminärt bör hä r beaktas följ ande: 

Såsom i kap. II , s. 19-23 framhållit s, framst år på Åland följ ande t yper 

av skärgård: H avsbandet , en yttre skä rgård samt en inre skärgård, vilken 

sistnämnda, särskilt inom ramen fö r Fast a Åland, st ällvis ansluter sig till och 

övergår i mer eller mindre djupa och smala vikar in i landen. Mest representa

tiva för Åland ä ro havsbandet samt den yttre skä rgården . En inre skä rgård 

av den ka raktär, den fö ret er inom H .Ä.YRE:\s klassiska undersökningsområde, 

ä r på Åland rätt svagt föret rädd. l.Ier framträdande i landskapsbilden äro 

någ ra grupper av mer eller mindre djupt i de st ora landen inskjutande vikar, 

vilka synas föret e en mot svarighet till H ÄVRENs kustzon. 

l\Ied hänsyn till salinitet en finner man i Ålands skärgård övergånga r från 

5,s-6,6 Ofoo i havsbandet och yt tre skärgården till i det närmaste sött vatten 

vid vikbottnarna och de inre vika rna. 

Beaktas bör vida re, att jag som tillhörande havsstranden i denna studie 

blott upptager a rter , vilka uppträda som fullt hemmabäriga i havsbandet 

samt den yttre och inre skä rgården och sålunda äro beroende av eller fördraga 

den i dessa zoner rådande sältan . Flere av dessa arter st å hä rtill mer eller mindre 

rikligt att finna även vid de vika r, som skjuta in i Fasta Åland, där deras upp

trädande även funnit beakt ande. Yid dessa vikar, särskilt vid deras bottnar, 

dä r sältan ä r svag eller obet ydlig eller vattnet näst an sött, st å r yttermera ett 

flertal arter att finna, vilka till sin natur snarast ä ro sötvattensbetonade och 

även på Åland främst tillhöra de söta vattnen. Sådana arter äro exempelvis: 

T ypha latifolia, T. angustifolia, Alis·ma plantago-aquatica, Scirpus palustris , 

Carex pseudocyperus, C. rostrata, L ychnis flos cuculi, Caltha palustris, Cicuta 

virosa, Hipp1,ris vulgaris, Namnburgin thyrsiflora, L ycopus europaeus, P edi

cularis palustris . Arter av denna ekologiska typ beaktas icke i denna studie. 

Se s. 93 . 

l. Förek omst blott i havsb andet samt den yttre och inre skärgården 

(av arterna nedan uppträda de med X upptagna endast i den yttre skärgården 

och havsbandet ) 

T y phoides arundinacea1 

X Alopecurus ventricosus 

x Desch ampsia bottni ca 

Arrhen a therum elatius1 

Puccinellia retroflexa 1 

x E lymus arena rius 

Scirpus rufus1 

1) X ågr a undantag givas. 

x Carex a ren ari a x P . Raj i 

x C. glareosa Atriplex latifolium1 

C. extensa? A. p rostra tum 

;< Juncus balt icu s x Su acd a m aritima 

x J . compressus x Salsola kali 

J . r an arius? Sali corni a h erbacea1 

Polygonum t omentosum x Sagin a m aritima 
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x Honekenya peploides x Draba incana Galeopsis bifida l 

x S ilene *maritima Erysimum hieraciifolium Stachys palustris l 

x Silene Yiscosa x Potentilla Egedii :\Ientha litoralis 

x Lepidium latifolium Lythrum salicaria l \"alerianella olitoria 

x Cochlearia danica Ange!ica litora li s l Eupatorium cannabinum 

x Cakile maritima Samolus Yalerandi 1 x :\Iatricar ia *marit ima 

x ! satis tinctoria x Com·olvulus sepium x Artemisia ,-u lgaris Y. 

x Crambe maritimn x :\Iyosotis balt ica 1 coarctata 

x Barbaraea strict a Sentellaria gale ricula t a l 

2. Förekomst från havsbandet till inre vikar 

(Typhoides a rundinacea) 
Hierochloe odorata 
Agrostis stolonifera 

Calamagrostis neglecta 
(Arrhenatherum elatius) 
Phragmites communis 

Poa irrigata 
(Puccinelli a retroflexa) 
Festuca a runelinacea 
F . rubra ,-ar. arenaria 

Agropyron repens Y. mariti-
mum 

Scirpus m aritimus 
Sc. campressus 
Sc . Tabernaemontani 
Sc. p an·ulus 

Sc. pauciflorus 
Sc . uniglumis 
Carex norvegica 
C. Goodenowii 

C. p anicea 
(C. extensa) 
C. Oeeler i ssp . pulchella 
C. elistans 

Juncus lampaearpus 

J. Gera rdi 
J. bufonius 
Ophioglossum ntlgatum 
Equisetum an-ense 

Triglochin maritimum 
Tr. palustre 

(Samolus ,-aleraneli ) 
Glaux maritima 
Centaurium erythraea 

C. pulchellum 
:\Iyosotis caespitosa 

(Scutellaria galerieul atal 
Rumex crispus Sc. hastifolia 
(Polygonum tomentosum) (:\Ientha litoralis) 
P. avicul are ,-. litorale 

(At riplex latifolium) 
A. *praecox 
(Salicorni a het bacea) 
Montia lamprosperma 
Sagina nodosa 
S. procumbens 
Spergularia salina 

Oelontites serot ina 
O. litoralis 
Rhinanthus major 
Plantago major,- _ in termedia 
PI. maritima 
Galium palustre 
(Yaleriane!la olitoria ) 
\ "aleriana officinalis coli. 

Farnassia palustris ,-.tennis (Eupatorium cannab inum) 
Potentilla anserina 

Filipendula ulmaria 
Trifolium fragiferum 
Tr. repens 
Yicia cracca 
Linum catharticum 

(Lythrum salicaria) 
Selinum can ·ifolia 

Aster tripolium 
()Iatricaria *maritima) 
Tauacetum Yulgare 
Cirsium lanceolatum 
C. an-ense 

Leontodon a utumnalis 
Taraxacum balticum 
Sonchus an·ensis ,-.maritimus 

Av arterna ovan hava nedan nämnda även antecknats från den längst 
in i Fasta Åland inskjutande viken Långsjön, innanför bron över landsvägen 
över den smala ström, som förbinde r Långsjön med den ävenså långa Ämnäs
viken, som i sin tur skjuter in från den stora innerfjärden Lumparn. 

Agrostis stolonifera 
Calamagrostis neglecta 
Phragmites communis 
Poa irrigata 

1 Några unelantag givas. 

Festuca rubra Y. a renaria 
Scirpus m aritimus 
Sc. Tabernaemontani 
Sc. uniglumis 

Carex non·egica 
C. Goodenowii 
C. panicea 
C. Oederi ssp. pulche!la 
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Juncus la mpaearpus 

J. Gerardi 
Ophioglossum Yulgatum 
Equisetum an ·ense 
Triglochin m aritimum 
Rumcx cri spus 

Sagina nodosa 
Sagi n a procum h ens ? 
F arnassia palustri s , . . t enui s 

Potentilla anse rina 
Filipendula ulmaria 
Trifolium fragiferum 
C laux maritima 

Centaurium erythraea 
( . pulchellnm 

)fyosotis caespitosa 
Odontites Iitarali s 

Rhinanthus major 

P lantago m a jor Y. intermedia 
P I. m aritima 
\ . a leri an a offi cinali s 

Cirsium lanceola tum 
Leontodon autumnalis 
Taraxacum haiticum 
Sonchus an·ensis v . m aritinms 

Från Långsjön utgå r vid mitten av dess västra strand genom ett smalt 
und en förgrening mot norr: Österfjärden. 

Yid Öste rfjärden antecknades följande av havsstrandens arter: 

Agrost is stolonifera 
Calamagrostis ncglecta 
Phragmites communi s 
Poa irrigata 
Fcstuca rubra ,._ a renaria 

Sci r pus ma r i t i mus 
Sc. Tabcrnacmontani 

Sc. uniglu mis 

Carex non·egica 
C. Goodeno\Tii 

C. p ani cea 
C. Oederi ssp. pulchella enst . 
J uncus Gerardi spars. 
Ophioglossum n tlgatum 
Triglochin maritimum spars. 

Rumex cri spus spars . 
Farnassia p a lustri s Y. t enuis 
Potentilla anserina 
Filipendul a ulmari a 

Centauri um erythraea 
Rhinanthus majo r 
Leon todon autumn nlis 

Av arterna i de bägge förteckningarna närmast ovan kunna endast de nedan 
nämnda för Åland betraktas som specifika havsstrandsart er (Rumex crispus 
även på kulturmark): 

Scirpus m aritirnus 
Sc. Tabernaemontani 
Sc . uniglumi s 

Juucus Gerardi 

Triglochin maritimum 
Rumex crispus? 
Centaurinm eryth raea 

C. pulchellum 

Odontitcs Iitaralis 
P lantago maritim a 
Taraxacnm hait icum 

XVIII. ARTANTALET FÖR ÅLAND SAMT FÖR ENSKILDA 
STRANDPARTIER 

A . HaYSsträndernas artantal, absolut taget och i r elation till 
landskapets samt >>lövängsområdenas>> artantal 

Såsom i en tidiga re skrift (1925, s. 18-43) närmare motiverat s, bestämmes 
ett visst områdes flora- och vegetationskaraktär icke blott av de inom om
rådet uppträdande arternas kvalitativa natur. En betydande delaktighet 
karaktärE:n tillkommer a rternas antal. 

För Ålands ha,·sstränders vidkommande är följande att annotera: 
1. Till havs trandens flora, i den begränsning begreppet havsstrand 

preci-erats s. 51, räknar jag ( . 93) 110 arter. H ärav har 61 betraktats som 
specifika för havsstranden, en del a\· de sa uppträder sekundärt på kultur-
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mark (s. 97). Härtill kommer 18 vid ståndorter i nära anslutning till havs
stranden bundna arter (s. 99); gemensamma för havsstranden och flere eller 
färre andra ståndort styper äro 31 arter (s . 99). 

Talet 110 ovan skall ses mot bakgrunden av talet ca 660, som anger det 
ungefärliga totalantalet ursprungliga a rter inom landskapet. l\Ied den inne
börd jag i mina skrifter av 1925, s. 44 och 1927, s. 21 gav begreppet ursprunglig 
artl och med den inställning tillden åländska florans element, som där kom till 
synes, kom jag till antalet 650. H ärtill har senare tillkommit ett tiotal för land
skapet nya a rter, varför det totala artantalet nu torde kunna uppskattas till 
ca 660. 

Till bakgrund nämner jag vidare talet för >>lövängsvegetationen», sådan 
densamma av mig begränsats 1915, s. 36- 38-(46); talet är 324. 

Detta sistnämnda tal synes viktigt i anseende till att strandvegetationen 
uppträder i sin vackraste gestalt inom områden med lövängsvegetation. 

I den åländska havsstrandsvegetationen ingår alltså 16,7 °~ av land
skapets totalantal ursprungliga arter. Specifika havsstrandsarter äro på 
Åland, såsom ovan framgått, 61 = 9,2 % av totalantalet. I nberäknas även 
antalet arter bundna vid ståndorter i nära anslutning till havsstranden (s. 79), 
blir talet 79, resp. 12 %. För lövängsvegetationen utgör talet 324 = 49,9 % 
av totalantalet ursprungliga arter (650) enligt beräkningen 1925 samt 49,r 0 ~ 
enligt beräkningen ovan (ca 660) . 

B. Artantalet och arealen 

För lövängsveget ationen har jag funnit (1915-1917, s. 509, 617 = 1922 
s. 28, 120), att a rtantalet står i en rätt konstant proportion till arealens storlek. 
Områden av ungefär samma arealstorlek och överensstämmande naturför
hållanden uppvisa i stort sett samma artantaL l\Ied ökad areal växer art
antalet efter en viss, tämligen bestämd proportion. 

Huru ställer sig motsvarande förhållanden för havsstränderna? 
Man torde i varje händelse för Ålands vidkommande hava svårt att påvisa 

ett liknande konstant relationsförhållande artantalet - arealen. 
Fullt jämförba ra arealer äro svåra att finna: Det är för det första icke lätt 

att finna tvenne strandpartier med exakt samma grad av lutning, alltså samma 
bredd, och samtidigt präglade av i stort sett samma ekologiska villkor. Jord
grundens natur kan vidare till sitt näringsvärde starkt växla redan inom samma 
strandbräm. Graden av stenighet, där stenar förekomma, växlar likaså starkt, 
stenarnas storlek ävenså. I expositionen för vind och vågor givas alla gradatio-

1 Till de år 1915 upptagna arterna t orde ännu böra fogas ett tiotal , vilka nämnda år 
dels ännu icke voro kända från Åland, dels ställdes utanför lö\·ängsvegetationen. Detta 
tillskott uppvägs emellertid i viss grad, genom att ett antal kanske snarast kulturbetingade 
arter, torde böra utgå. 
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ner. Allt detta blir av så mycket större effekt, då vegetationen som en följd av 
den i regel successivt stigande nivån över vattenytan utvecklar sig zonalt. Även 

den mest obetydliga nivåskillnad på dessa låglända, av det salta vattnet i 
högre eller lägre grad påverkade marker, gör sig omedelbart kännbar i vege
tationen. Är strandbrämet smalt, så att de enskilda zonerna starkt tryckts 

ihop eller till större eller mindre del icke kunnat komma till utveckling, hava 
förutsättningarna för flere eller färre arters förekomst starkt reducerats; 
samma kan förhållandet i viss grad vara även på strandbräm av större bredd, 
där lutningen icke är alldeles jämn; en eller annan zon kan saknas eller vara 

blott ofullständigt representerad. 
Skall en jämförelse företagas med avseende å artsammansättningen och 

antalet arter på arealer av samma omfattning, måste i anseende till det ovan 
sagda komparationen inskränkas till områden av mycket obetydlig areal, 
kanske icke större än en eller annan kvadrat meter. Valet av ytor försvåras, 
för den händelse man vill operera med provytor som representera strand

brämet till större eller mindre del av dess bredd, därmed att de olika zoner, 
vilka falla inom ytorna i fråga, självfallet måste vara företrädda med fullt 
motsvarande arealer. Måhända blir man tvungen att inskränka försök till 
jämförande studier till motsvarande zoner. Under alla förhållanden torde man 
hava skäl att beakta, att man vid en komparation av de små områden, varom 
det nu under alla förhållanden blir fråga , sannolikt har att räkna med ett 
betydai!de spelrum för slumpen. I varje händelse torde det för strändernas 

vidkommande bliva svårt att finna ett något så när exakt uttryck för art
antalets tillväxt vid stigande areal. I anseende till att en förskjutning i de 
ekologiska förhållandena ju i allmänhet sker mycket snabbt i vertikal riktning 
från vattenlinjen uppåt, har man närmast att räkna med successivt ökade 
arealer i horisontalriktning, vanrid utsikterna att finna ekologiskt oförändrade 

förhållanden i regel dock snabbt minskas. 
Jag avstår av nu angiven grund, åtminstone för denna gång, från ett 

försök att för strandens vidkommande finna ett representativt uttryck för 
artantalets tillväxt vid tillväxt i areal. 

Däremot skall ett försök göras att giva en föreställning om det ungefärliga 
artantalet, som är utmärkande för genomsnittsstränder på Åland. Ej heller 

detta är så alldeles lätt. 

C. Artantalet för genomsnittsstränder på Åland 

Följande typer skola nedan uppmärksammas: Strandängar på svämjord 
utan eller med inströdda smärre stenar, småsteniga stränder, grovsteniga 
(block-) stränder, sandstränder, grus- eller örstränder och klippsträr.de r med 

vegetationen inskränkt till skrevor och klyftor. 
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Svämstränder, både småsteniga och icke steniga, äro rikligt förhanden 
och även på korta sträckor ofta växlande med varandra. Yid växlande exposi

tion kunna även på obetydliga holmar, och över huvud inom starkt begränsade 
strandavsnitt, mer eller mindre grovsteniga inslag partiellt avbryta brämet 
av svämjord. 

Rätt rikligt förhanden äro även steniga stränder, både småsteniga och 
grovsteniga. Sandstränder samt grus- och örstränder äro blott spar~amt före 

trädda. 

l. Strandängar på svämjord utan eller med inströdda smärre stenar. 
A v snitt om 50 m längd 

Till utgångspunkt för mitt studium tager jag Granholm Lemland (här 
gives även grovsteniga partier). 

a. Lcmland: Granholm (1929-1930) 

Undersökningen är gjord 16 juli samt under påföljande dagar 1929 samt 
granskad cch till dels kompletterad 1930. Holmen var då ännu obebodd och 
rätt föga påverkad av kulturen. 

Granholm är av genomsnittsstorlek för den åländska skärgården; arealen 
ä r ca 700 X 350m; grunden är kalkhaltig. Holmen ligger inom Ålands artrikaste 
skärgård. Den utgör ett typiskt lövängsområde med 202 arter kärlväxter i 

lövängsvegetationen ( = 62,s % av lövängsngetationens hela artantal)\ den 
hör med beaktande av den rätt obetydliga arealen till de artrikaste på Åland. 
Nära intillligger ett flertal holmar av samma natur .2 Gynnsamma betingelser 
hava alltså varit förhanden för en effektiv rekrytering av arter. Holmen är 
belägen i yttre skärgården, men till övervägande del i rätt skyddat läge; 
detta gäller främst st randen i väster och öster, stranden i söder är exponerad 
mot Nåtöström; stranden i norr ligger öppen för fjärelen mellan Ytternäs och 
Lemböte samt dess fortsättning i norr Slemmern. Stränderna äro i stort sett 
långsamt sluttande och långgrunda, de öppna strandbrämen av (0,5)- 2- 12 m 

bredd, endast stranden i norr ä r starkt sluttande. Dominerande äro strand
ängar på sparsamt stenig grund av svämlera och sYämsand (st enarna i regel 
smärre, föga framträdande), i söder kortare aYsnitt grovstenig strand samt 
även ett par obetydliga partier av sandstrand av grövre material samt några 
strandhällar. På holmens södra del partier med uppkastad tång. 

Representativa partier givas såväl för skyddade stränder som för rätt 
starkt ursköljda. 

1 1915-191/, s . 501 (= 1922, s. 21 ) . 
2 Sebeskriynin genavLemlandsskärgå rd , 19 15- 19 1/, .~ 9 1-495(= 1n2,s.1 3-16). 
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Strandlinj ens sammanlagda längd ä r ca 2000 m . Härav äro 20 avsnitt 
om 50 m: s längd, i stort sett i en följd (med ett avbrott blott kring udden i 
SE), rätt noggrannt antecknade; oantecknad är stranden i norr och nordost 
samt norra delen av stranden i Yäster. 1 

Beträffande strandens karaktär samt artsammansättningen inom dessa 
enskilda 50 m: s avsnitt hänYisas utöYer den sammanfattande framställningen 
nedan till s. 170- 173. 

J ag följer strandlinjen i öster, från den nordligaste delen av det smala 
sundet mot Slätholm mot söder mot Kåtöström (med utelämnande av den 
ovan nämnda udden i SE), därifrån strandlinjen i söder samt slutligen dess 
fortsättning i riktning mot norr på holmens Yästra sida. 

Avsnitt I - V II. Stranden i öster, i riktning N - S. 

Stranden i öster, som vidtager ungefär i höjd med syd ,·ästspetsen av den tätt intill 
belägna Slätholm och vättar mot n ågra obetydliga grund strax söder om denna, är lågländ 

och långgrund. Strandbrämet nedan bårder av H ippophaes eller klibbal är för åländska 
förh < lianden av genomsnitts bredd, från l m upp till 12 m, alltså av växlande men mesta
dels mycket svag lutning. Stranden är här mest glest och mer eller mindre omärkligt 
s tenig svämjord, ,·egetationen av strandängstyp. Rätt skyddat läge. Uppkastad t ång 

saknas. Samtliga avsnitt kantas av Phragmiles, som saknas i samtliga följande avsnitt . 

ArtaulaJet är på denna östra, i X-S gående strand på avmitt om 50 m längd 
27-35, medeltal 30,3 (3 aYsnitt med 30 arte r, de 4 övriga räkna 27, resp. 
29, 31 och 35 arter). På hela den 350 m långa sträckan sammanlagt 43 arter. 
Såväl t alen 27 -35 som talet 43 torde kunna betraktas som representativa 
för respektive sträckor (50 m cch 350 m) av strandängar på svagt stenig grund . 

Avsnitt VIII --~YIV. Södra stranden i riktning först E-W, sedan N-S. 

P å södra stranden, räknat från den tillspetsade udden mot sydost, är expositionen 
{mot Xåtöström) starkare än i avsnittet ovan. Stranden är till Ö\·ervägande del mer 
sten ig och därtill mer gro\"Stenig och mer ursköljd än stranden i öster; partier med över
vägande svämjordsgrund finnas dock även här. På stranden t ångbäddar. Strandbrämet 

0,5-10 {12) m, mestadels 2-'• m brett. ~ avsnitt om 50 m längel äro här antecknade. 
De t,·enne första avsnitten i riktning öster-väster {\"III , IX) ansluta sig rätt väl till avsnit
ten I- \"II o\·an. \ "egetationen är av väl ut\·ecklad strandängstyp. Plwagmites saknas h ä r. 

Artantalet är för bägge avsnitten 30 (ungefär = medeltalet för avsnitten 
I - VII). - För de följande 5, för vågsYall mer exponerade, mer steniga och 
framförallt mer grovsteniga avsnitten i riktning N-S (X-XIV) ä r ant alet 
20-25, medeltal 22 (för 2 avsnitt 25 arter, för de övriga tre äro t alen 20, resp. 
21 och 22). För hela strandpartiet i söder (\ -III - XIV, 350m) är antalet 32 

1 Här har senare yttennera 2 a\"Snitt om 50 m längd a nt<ecknats. 



154 Alvar Palmgren: Havsstrandens yegetation och flora på Aland 

arter, alltså ett tiotal lägre än för st randpartiet i öster. I anseer:.de till det för 
vågsvall mer utsatta läget med mer grovstenig cch mer ursköljd grund som 
följd samt det i genomsnitt smalare st randbrämet synes artantalet väl för
enligt med de för ovan nämnda områden (I - VII) funna. 

Avsnitt XV -XX. 

P å holmens västra h älft, från sydspetsen till en början rätt \"ästerut 150m och d ärpå 
i riktning S-N 150 m har antecknats 6 p å \"arandra följ ande aYSnitt om 50 m. De 3 första 

i riktning E-W på holmens södra del rätt exponerade, de 3 senare i riktning S-N i rätt 
väl skyddat läge. Stranden är här mindre stenig än inom närmast föregående strandparti 
i söder, men mestadels s tenigare än stranden i ös ter. Inom n ågra a,· a\"snitten gå på ett 
eller annat ställe mer eller mindre flata hällar i dagen, med mer eller mindre obetydlig 

sprickbildning. Strandbrämets bredd 1-·t O m. Phragmites saknas. 

Antalet arter per 50 meters avsnitt är 22-36, medeltal 25,5 (22, 25, 29, 30, 
31, 36) mot 30,s för områdena I-VII. Totala antalet arter för de 6 avsnitten 
(300m) är 44, alltså ungefär som för avsnitten I - VII i öster (43 arter), men 
avsevärt högre än för avsnitten VIII-XIV i söder (32 arter). 

Talen för detta strandparti i väster äro mindre representativa än mot
svarande för de tvenne övriga strandpartierna, detta på grund av de insprängda 
hällpartierna. Partiet svarar dock rätt väl mot partiet i öster, men expositio
nen är ställvis starkare. Artantalen svara även rätt väl mot dem i öster. 

De för Granholm funna talen kunna anses representativa för Åland. Som 
synes variera talen rätt avsevärt för de enskilda 50 m avsnitten. Jag samman
fattar : 

Relativt långsluttande stränder (bredd 1-12 m) med föga framträdande 
stenar, men icke utpräglade svämstränder, uppvisa ett artantal om ca 27-35 
arter (medeltal 30,s) på avsnitt om 50 m, samt ca 43 arter på avsnitt om 350 m 
(strandpartierna I-VII i öster). För mer e:-..-ponerade (dock icke för havsvågor) 
och mestadels starkare sluttande och därför smalare strandbräm (bredd O,s
-10 (12) m, i genomsnitt 2-4 m) med mer framträdande och grövre stenar 
uppgår artantalet till ca 20-25 (medeltal 22) på partier om 50 m samt till 
ca 32 för partier om 250 m (strandpartierna X-XIV i söder). 

För hela det 1929 antecknade mycket representativa och artrika strand
partiet på Granholm (20 X 50 m = 1000 m) är det totala antalet 49. Härtill 
komma yttermera 2 arter (Stachys palustris och Galeopsis bifida) från avsnitt , 
som icke ingå i de nu åsyftade 50 m sträckorna. Då dessa a rter antecknats 
först efter det undersökningen av Granholm gjorts och därtill efter det holmen 
blivit bebodd, beaktas de icke i diskussionen nedan. 

På Granholm har sålunda antecknats 49 av den åländska havsstrands
vegetationens samtliga 110 arter (uppräknade s. 93), alltså endast inemot 
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hälften. Detta antal synes märkligt litet i betraktande av at.t Granholm räknar 
202 av lövängsveget ationens samtliga 324 arter enl. min begränsning 1915. 
Beakt as bör emellertid, att Granholm uppvisar lämpliga ståndorter för lö\·
ängens samtliga arter. Det.ta är icke fallet med avseende å strandvegetationen. 

Av havsstrandsvegetationens arter kunna följande 29 arter anses vara 
uteslutna redan på grund av avsaknad av lämplig st åndort inom strandbrämet 
(häri inbegripet exposition mot havet): 

Typhoides a rundinacea? 
Arrhenathenun elatius ' 
Elymus a ren arius 

Scirpus parvulus?; förbisedd? 
Carex arenaria 1 

Juncus compressus 

J . ranarius ' 1 

Polygonum tomentosum 
P. a d cula re var. litorale' 
P. R a ji 1 

Atriplex la tifolium 
Salsola kali l 

H onekenya peploides 1 

Silene •maritima 

S. viscosa 1 

Ranunculus sceleratus) 
Cochlearia danica 
Lepidium la tifolium ? 

Cakile maritima' 
Isatis tinctoria 

Crambe maritim a l 

Potentilla Egedii 1 

Ch aerefolium sih·estre 

Myosotis caespitosa' 
M. baltica? 
Sentellaria galericulata? 
Galeopsis bifida? 
Artemisia vulgaris v. coarc

tata 1 

Cirsium lanceola tum ? 

Av ovan nämnda ä r T y phoides arundinacea 193 1 antecknad i 1 individ i avsnitt x ·v. 
Arrhenatherum elatius är antecknad (1915-1911) som rä tt rikligt förhanden i lö \·

ängsveget a tionen p å Granholm, men ej an tecknad för stranden. Ga/eopsis bifida senare 

antecknad från holmen. 
Det kan vara belysande att h ä r observera , a tt de i den yttre skä rgården a llmänt 

förekommande R umex crispus och 1\.fatricaria •maritima på Granholm blott uppträda 

sparsamt, uppenbarligen som en följd av där rådande ekologiska förh ållanden. 

Av övriga arter, som saknas på Granholm, äro följande 9 på Åland mer 
eller mindre sällsynta (Salicornia i denna del av Åland). Det ä r alltså på intet 
sätt anmärkningsvärt att de saknas; det vore snarare anmärkningsvärt om 
de funnes representerade. 

Juncus balticus 
Suaeda maritima, saknas 

helt och h ållet i västra 
Åland. 

Salicornia herbacea 
Convolvulus sepium 
Samolus ,-alerandi 

Stachys palustris 
Mentha litora lis 
Eupatorium cannabinum 

Av arterna ovan är Stachys palustris sena re antecknad, m en i holmens N\\' del, utom 
ramen för avsnitten I - XX (s . '1 54) . 

Även följande äro på Åland eller i denna trakt av Åland så pass sällsynta, 
att deras frånvaro på intet sätt ä r anmärkningsvärd (Scirpus campressus före

kommer i stort sett blott på Fasta Åland}: 

Scirpus compressus 
Carex gla reosa 
C. norvegica 

Atriplex prostratum 

Sagina maritima Draba incan a 
Barbaraea stricta? Sentellaria h astifolia' 
Erysimum hieraciifolium ? Yaleri anella olitoria 

1 P å Åland sällsynt. Kunde med fog upptagas ä \·en i förteckningen nedan. 
, 
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Yttermera bör obsen·eras, att Odontites serofina icke antecknats för Granholm. Man 
kan r äkn a med möjligheten att art en på grund av sin sena blomning undgåt t uppmärk

samhe ten. I anseende till dess över huvud sannolikt rätt spridda förekomst synes det dock 
sannolika re, a tt den icke vid tiden för anteckningarna förekom p å holmen. 

Blott för följande t er sig avsaknaden märklig (med ett förbiseende för en 
eller annan av arterna bör i va rj e händelse räknas): 

Poa irrigata 
Scirpus Tabernaemontani 

J uncus bufonius 
Equisetum ar vense 

Atriplex *praecox 
Spergularia salin a > 

Trifolium fragifemm 

Tr. repens 

Euphrasia *tenuis 
Cirsium an·ense ? 

Av ovan n ämnda arter h ar Scirpus Tabernaemontau i 193 1 blidt antecknad i trakten 
av avsnitt Yl och \"II . Euphrasia *teuuis är antecknad fr ån Granholm, men blott som 
tillhörande lövängsvegetationen. 

I anslutning till fört eckningen närmast ovan kan det vara skäl att obser
vera, att för nedan nämnda arter antecknats en anmärknings\·ärt låg frekvens : 

Bierochlee odorata? 

Calamagrostis neglecta 
Puccinellia retroflexa 
Scirpus rufus 

Carex panicea 

Triglochin palustre 
Rumex crispus 
:IIonti a lamprosperma 

Sagina nodosa 
S. procumbens 

Linurn catharticum 
Centaurium pulchellum 

P lantaga major v. intermedia 
:IIatricaria *maritima 

Tanacetum vulgare 

Det är sålunda blott ett knappt tiotal arter, vilka man yttermera haft 
anledning att vänta sig på Granholm. Beaktas bör även, att Stachys palustris 
(ant ecknad på sidan om de undersökta avsnitten) är den enda havsstrands
art på Granholm, vars uppträdande kan synas o\·äntat. 

Det sagda giver vid handen, att man icke ens på områden med den avse
värda och ekologiskt sett gynnsamma strandareal, som på Granholm står till 
buds, har att räkna med en förekomst av samtliga i trakten allmänt eller rätt 
allmänt förekommande arter. 

Vi skola nu se i v ilken grad de på Granholm erhållna artantalen visa sig 
represent ativa för områden av samma natur samt i vilken de avvika på 
stränder av annan natur. 

b . Lemland: Slätholm (21. 7. 1929) 

H olmen belägen st rax NE om Granholm. 
Beträffande holmens natur samt strandens karaktär, zonatian och a rt 

sammansättning se s. 178-180 samt 1915-1917, s. 493 (= 1922, . 15). 
Här har i holmens sydvästra del 4 av nitt om 50 m längd (I och II samt 

III och IV i följd, med avbrott mellan II och III på en sträcka om 240 m 
längd) antecknat s. 
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Avsnitt I. Strand i K-S mot fjärden mellan Slä tholm och Espholm. Strandbrämets 
bredel 2- 1 O m nedan bård av Al nus gluti nosa elle r Sesleria -äng. Grunden lera, blott 

längst i söder inslag a,- sten. Läget rätt skyddat. L'ppkastacl t ång saknas.- Antal arter 33 . 
A vsnitt I I . Fortsättning mot söder. Strandbräm nedan bård av Alnus glutinosa. Grun

den stenig; stenar växlande från små till n ågra dm i genomskärning. E j uppkastad t ång, 
m en väl uppkastade snäckskal. Yegetation i stort se tt täckande. Phrag111ites har här upp
hört.- Antal arter 32 . 

Sammanlagda anta let a rter för a,·snitten I och II (100m) är 38. 

Avsnitt II I . Efter en sträcka om 240 m slagen strandterräng (deh ·is med Phragmites
beshincl) vidtager på södra stranden nytt aYSnitt om 50 m. Stranden stenig, med stenar 
i växlande m ängel från h.o.cl. till ställvis sten vid sten ; deras s torlek växlande från några 
dm i genomskärning till ställvis blockartacle. Smala t ångbäddar. Strandbrämets bredel 
2-'• m nedan Hippophaes.- Antal arter 3 1. 

A vsnitt Il-. Fortsättning 50 m i riktning \\--E . Stranden av samma natur som i avsnitt 

III. Strandbrämets bredd 2-8 m. Uppkastad t ång. Zonation m ed T riglochin maritimum, 
Scirpus uniglumis, J uucus Gerardi. - A n/al arter ~5. - På detta a ,·snitt följ er strand 
a ,- samma natur. 

Sammanlagda artanta let för avsnitten III och IV ( l 00 m) ä r 33 (mot 38 för a,·snitt 
I och II) . 

Sammanlagda artantalet för de 4 antecknade a,·snitten (= 200 m) ä r 40. 
Medeltalet för de t, avsnitten ä r 30,3. 

De för Granholm, östra delen, och Slätholm (ungefär likartade strandpartier) 
funna artantalen äro sålunda rätt lika. 

För bägge holmarna i medeltal 30,3 för avsnitt om 50 m. 
Även artsumman för de 4 sträckorna (= 200 m) på Slätholm (40 arter) 

synes gå i samma riktning som t alen för de t venne närmast komparabla grup
perna av avsnitt på Granholm; aYsnitt I - VII (350 m), 43 art er; avsnitt 
XV - XX (300 m), 44 arter. Det överensstämmer med talet för nedan nämnda 
4 avsnitt på J omala : Espholm. 

c. Lemland: Björkö, västra tranden av Ladvik (8. 7. 1930) 

Beträffande denna strands natur och ,·egetation se anteckningen s . 'i 5 (med art
förteckning s . 78) samt s. 163-16'. . Beträffande grunden har antecknats svämjord, 

tämJingen fri från sten. Som underlag för strandveget ation synes denna strand rätt kompa
rabel m ed avsnitten I - \ ·II p å Granholm sam t I - I\- p å Slätholm, om ock dessa i stort 
set t förete ett rikare inslag av sten. I varje händelse är stranden m er komparabel med 

n änmda avsnitt än m ed de an tecknade stranda,·snitten på Slätskär (s. 158) samt i Marie
hamn (s. 158- 159), med dessa a ,·snitts djupare och m er extrema svämjord. 

F ör e tt a ,·snitt om 50 m längd ha r anteckna ts 33 a rter (s. 164). Detta t a l överensstäm
m er väl m ed talen (s. 153) för Granholm , a vsnitt I - YII (27, 29, 30, 30, 30, 31, 35) samt 

(se ovan) för Slätholm (25, 3 1, 32, 33), medeltal för bägge serierna 30,3. 

d. Jomala : Espholm (19. 7. 1929) 

J omala: Ytternäs, Espholm , N\V-delen samt ett tillstötande stycke 
av Ytternäs, 19. 7. 1929. Strandäng på SYämjord. Uppkastad tåJLg sak
nas. 
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Beträffande områdets natur samt strandens artsammansättning se den 
utförligare framställningen s. 18!!-186 samt 1915-1917, s. 493 (= 1922, s. 15). 

Avsnitt I. 50 m. Strandbrämets bredd 5-1 O m. X edan H ippophaes-bård. - Antal 
arter 34 . 

Avsnitt I I. Yttermera 50 m m ot söder. Strandbrämets bredd och n atur som i aysnitt I. 

X edan A/nus glutinosa och H ippophaes. - A n/al arter 29 . 

Avsnitt III. Yttermera 50 m m ot söder. Stranden lik avsnitt II, men ställvis smalare, 
2- 12m. NedanAlnus glutinosa och H ippophai!s.- Antal arter 23. 

Avsnitt IV. Fortsättning p å föregående i riktning E -\V. Avsnittet sluta r vid &J anssons». 
Strandbrä mets bredd 4-5 m ned an n ågra H ippophaes-bestånd eller öppen ängsmark 
(den yttersta delen om 10m m ed inslag av Caltlza; här finnas sten ar). -Antal arter 28. 

Medeltal för de 4 avsnitten ä r 28,5. 

Sammanlagda antalet arter för de 4 avsnitten (200 m) ä r 40, alltså samma t al som för 
de 4 ovan gransk ade avsnitten på Slätholm. 

De funna artantalen stämma alltså rätt viil med 1nofs1•arande för Granholm, 

Sliitholm och Björkö. 

e. Lemland: Slätskär (18. 7. 1929) 

Smal vik från väster, helt skyddat läge. 
Grunden utpräglad svämjord; i motsats till förhållandet på Granholm 

saknas inslag av stenar. Vacke r ängsveget ation. Betr. holmens natur och 
st randens karaktär, zonabon och a rtsammansättning se s. 180-181 samt 
1915- 1917, s. 494 (= 1922, s. 15) . 

A vsnitt I . Södra stranden av viken. Svämjord. I cke eller blott sparsamt smärre s tenar; 
icke uppkastad t ång. Strandens bredd nedan Alnus gluti·rzosa-bård 3,7-8 m . AYsnitt om 
50 m längd. -Antal arter 20. \"eget a tionen synnerligen frodig. 

A vsnitt II. Norra stranden av viken . Fortsä ttning p å avsnitt I. Strandbrämet smalare 
än i föregående avsnitt, ca 4 m. Nedan bård av Al11us, delvis H ippophaes; deh·is nedan 
Sesleria-associationer. Vegetationen frodig. AYsnitt om 50 m längd. - Atzlal arter 27. 

::>Iedeltalet för de tvenne avsnitten är 23,5. 

Sammanlagda artantalet (100m) 29. 

Artantalet 20 fö r avsnitt I är lågt, vilket synes st å i samband dä rmed, att 
grunden är ren svämjord, i stort sett utan sten. Det överensstämmer mEd 
talen för nedan nämnda 3 avsnitt på ren svämjord i Mariehamn (20, 20, 21). 
Talet för avsnitt II (27) låter väl komparera sig med talen för Granholm , 
Slätholm, Björkö och Espholm. 

f. Mariehamn, vid Slemm ern (19. 7. 1929) 

Söder om bron till Lilla Holmen. Strandbräm i norr och söder nedan löväng 
och bård av A/nus glu.tinosa. Skyddat läge. Grunden utpräglad svämjord; 
stenar saknas. Tre avsnitt om 50 m längd. 
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Betr. strandbrämets karaktär och artsammansättning se s. 182- 183. . 

.-1 vsnitt I. Längst i norr. Ovanligt bred och yppig, låg jämn strand. Strandbrämets 
bredd ·10-25 m. Ytterst mäktig Phragmites-bård. Se y ttermera s . 182.- Antal arter 20 . 

. ..J. vsnitt I I . Strandbrämet n ågot smala re, intill 1 S m. A,·snittets första del (ca 30 m ) 

likt aysnitt I. Se y ttermera s. 183. - Antal arter 20. 
Avsnitt II I. Efter en sträcka p å 50 m med Phragmites intill al bården följer nytt avsnitt 

om 50 m. Nedan A lnus-bård m ed F ilipendula ulmaria. Strandbrämets bredd 1 O m. Från 

detta avsnitt söderut går Phragmites n ästan intill al bården. Se y ttermera s. 183 . -Antal 
arter 2 1. 

)fedeltalet för de trenne aysnitten ä r 20 ,3. Sa mm anlagda antalet för de trenne avsnit

ten 26. 

De funna, nästan överensstämmande talen synas representativa för icke 
exponerade stränder på ren svämjord utan sten. Överensstämmelsen påfallande 
med talet 20 för Lemland: Slätskär, avsnitt I , likaledes på utpräglad svämjord. 

g. Jomal a: }[öckelö, Klo (20. 7. 1929) 

Strand i väster. Antecknade 3 a\·snitt om 50 m vidtagande i norr vid gärdet 
mot havsbadet. Betr. läge, allmän natur och artsammansättning se s. 186-
188. 

Avsnitt I. :Mot söder från gärdet mot b aysbadet. R epresentativ, n ågot stenig strand 
utan Phragmites . Grunden svämsand. Stenar p å ett inbördes avst ånd 0111 1- 1 O dm. Strand

brämets bredd 5-10 111, inom de första10m blott 2-S m . I cke t ångbädd ar. Stranden ej 
homogen. Se yttermera s. 186 . - Antal arter 25. 

A vsnitt II. Fortsättning mot söder från föregående. Blott på ett st älle uppkastad t ång. 
Se y ttermera s. 186 . - Antal arter 23. 

Avsnitt III. Efter ca 40 m kulturpåverkad m ark vidtager nytt avsnitt 011150 m . Endast 
n ågra större stenblock avbryta veget ationen . Grunden fast a re än i avsnitten I och II. 
Strandbrämets bredd ca 20 m. Betingelserna för strandveget ationen p åtagligen mindre 
gynnsamma än i a,·snitten I och II. Se yttermera s . 186 . - Antal arter 19. 

)Iedeltalet för de trenne avsnitten är 22,3. Sammanlagda artantalet (150 m ) ä r 30. 

2. Exponerade tättsteniga stränder. 

På exponerade grus- och tättst oliga stränder är antalet avsE.värt mindre 
än på svämjord med sparsamt sten i icke eller blott svagt exponerat läge. 

Lemland: Slätskär, norra stranden (21. 7. 1929) 
Exponerat läge. Stranden rätt grovstenig, delvis ör. 
Beträffande holmens läge och st orlek se s . 158, 180 samt 1915-1917 , 

s. 404 (= 1922, s. 15); betr. nedan upptagna strandavsnitt s artsammansättning 

se s. 188-189. 

A vsnitt I om SOm. Stranden stenig (stena r ca 1 dm i genomskärning), närmast vatten

randen n aken b ård av klapperstenar (ör); ett par meter uppå t t ångbädd av ett p ar m eters 
bredd och 2 dm tjocklek. - Antal arter 2.\. 
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A vsnitt II . Fortsatt aysnitt (mot öster) om 50 m längd. Stranden ungefär a\" sannna 

natur som i a\·snitt I , men med aybrott a\· hä llar. _:\xen gröyre stenar och block ay t .o.m . 

0,5 m i diameter. Strandbrämets bredd ca !, m. T ång bäddar. - .rl n/al arier 20. 

Medeltalet för de bägge aYsnitten är 22.- Sammanlagt artantal 24. 

De funna talen, 24 och 20, stämma rätt väl med talen för de exponerade, 

mer eller mindre grovsteniga stränderna på Granholm (avsnitten X - XIV): 

20, 21, 22, 25, 25. De ifrågava rande stränderna på Granholm äro dock av annan 

natur och mindre exponerade än de ovan nämnda på Slätskär, Yilka äro typiska 

för havsbandet. 
Till kompletterande av bilden för g ro,·steniga stränder, meddelas följande 

anteckningar, varvid dock bör beaktas att de icke uppgjorts för 50 m:s s träckor. 

L em/and: Flaka, H errö sydspets, groystenig strand, exponerad mot Föglö fjärd , 

11. 7. 1 948. Sträcka om sannolikt ca 50 m.- .rlnlal arter 1 9. 

j omala: H ammarudd a, gro,·stenig strand i söder, exponerad mot ..\.lands lta,-, 23 . 6. 1949. 

l"tsträckning ca 500 m . - Antal arier 25. 

j onwla: Hammar udda, gro,·s tenig strand i Yäster, exponerad mot ..\.lands ha,-, 28.6. 19'•9. 

"l"tsträckning ca 600 m . - Antal arier l;. 

L emla11d: ] ungfruskär, grovsten ig strand , exponerad mot söder; strandbrämets bredd 

ca 1,5-3 111.- Antal arier 21._ 

Avsevärt lägre än för de ovan a\·handlade st randtyperna ä r artantalet för 

de utpräglade sandstränderna med material a\· fin sand samt för örstränderna, 

till vilka även stränder med material av klapperstenar kunna hänföras. 

3. Sandstränder 

Mer utpräglade sandstränder av större utsträckning förekomma, såsom 

redan nämnts, blott sparsamt på Åland. ~Iindre avsnitt om ett eller annat 

eller några tiotal meters utsträckning st å dä remot icke så alldeles sällan att 

finna på e:\.rponerade platser, ofta inklämda mellan bergspartier elle r mer 

grovst enig t erräng. Artantalet ä r starkt Yäxlande, beroende av utsträckning 

och sandens kvalitet , g rövre elle r fina re .. \.\"en här synas någ ra exempel mest 

vittnesgilla. J ag välj er några av de mest representatiYa och till s in utsträck

ning mest betydande lokalerna. 

1. Eckerö: Torp , Degersand, sandstrand (sanden fin ), 11. 7. 191, 9_- Läget exponerat 

m ot Ålands h a v i söder. U ts träckning i E-" - inemot 250 m. Den öppna sandmarkens 

bredd ca 60 m. Uppkastad t ång intill1 7 m från stranden i glesa anhopningar.- Antal arier 

(incl. den supralitorala Carex arenaria) 1 7. 

2. j omala: Hammarudda, sandstrand, 28. 6. 1949. - Läget exponerat mot ..\.lands 

hav i v äster. Utsträckning i S-N 260 m . L;"ppkastad tång t .o. m . 11 m från stranden i 

t .o.m. 40 cm tjocka bäddar. - Antal arier (den snpralitorala Carex armaria inberäknad) 

17, anmärkningsvärt överensstämmande med antalet för den ungefär lika långsträckta 

Degersand oyan. 



ACTA BOT_-\XIC_-\ FENNICA 61 16 1 

3. j ama/a: Ham mar udda , sandstrand (fin sand) ca 600 m söder om föreg. lokal , 
28. 6. 1949. - Läget exponera t mot ..\lands ha\· i Yästcr . L:tsträckning S-N 200m. Upp
k astade t ångbäddar a y t .o.m . 3,5- / m bredd , t.o. m. l i m från strandlinjen. - A n tal 

arter 1 l. 

4. ] omala : H ammamdda, sandstrand p å sydspet sen , 23. 6. 191,9 . - Läget exponerat 
mot Ålands ha\· i söder. Ctsträckning E-W ca / 5 m. Uppkastad t ång i bäddar. - A n 

talet arter l O. 

5. Hammar/and, sandstrand norr om T el/holm , 5. 7. 19-'•9. - Läget exponerat mot 
Ålands ha \· i ,-äster. U tsträckning i S-::-< ca 150 m. - Antalet arter 2 7. Artanta let här 
ä r högre än för områdena ovan och icke fullt rcpresenta tiYt för exponerade sandstränder. 
Det sammanh änger därmed, att partiet längst i norr inrymmer fl äckar a,. mer ängs

a rtad typ med exempelds Ca/amag·rostis n eglecta, S cirpus compress us, S c. pauci floru s, S c. 

niglumis ] uncu s Gerardi, Farnass ia palustris \·ar. tenu is ; sannolikt gör s ig h är infly
tande av någon källåder gällande . 

Artantalen (10- 17) för områdena 1-4 ovan (området 5 kan såsom icke 
representativt icke t agas i betraktande) t orde kunna betraktas som represen
tativa för exponerade sandst ränder med material av fin sand. Då områdena i 
fråga, fö r at t Ya ra sandstrände r, för Aland äro exceptionellt vidsträckta, 
torde man över huvud för finsandiga st ränder icke hava att räkna med ett 
högre art antal än 1-2 tiotal. Sandstranden är alltså här som annorstädes 
mycket a rtfattig. 

4 . Grus- och örstränder 

Såsom för sandstränderna äro även fö r g rus- och örstränder samt de av 

g rus eller ör uppbyggda s.k. örarna eller sandreven, arterna och deras antal 
s t a rkt beroende av a realens st orlek, av materialets beskaffenhet samt uppen
barligen även av läget. 

Till belysande av hithörande stränder utvälj as de nedan upptagna. Samt
liga ligga i exponerat läge i havsbandet. Endast litoralen tages i betraktande. 

·J . I<ökar : Österbygge , Partuvoma, 1 7. 7. 19't Y. Största utsträckning t, 6Q m. P å strän
d erna uppkastad t ång. I cke betad . - A n/alet arter Il. 

2. I<öllar: Öslerbygge, L illa Sa nds/lär, beläge t ca 400 m NW om föreg., 17. 7. 194 9. 
Största utsträckning 24 0 m. I cke bet ad. - Antalet arter 5. 

3. I<öllar: H ellsö, Sands/lär, beläget ;oo m N \\' om föreg. , 17. 7. 19t,9. Största utsträck

ning 250 m. I cke bet ad. - A n /alet ar( er 4. 
t .. F öglö: I<lävsllär , S tora S andören , uppbyggd a \· en klippig del i söder samt ett d ä rtill 

i norr anslute t grusreY. Endast re ,·e t t ages nedan i betraktande. 3. 7. 1949. 
Största utsträckning ca /00 m. Exponerad mot stora öppna fjärdar. På revet s bägge 

s idor uppkastad t ång. Holmen ya r sommaren 1949 upplå ten till betning för ett fåtal 
nötkreatur, v ilket torde yarit fa lle t red an lä nge. - A ntalet arter 13; revets nordligaste 
d el icke undersökt. 

5. F öglö: J<lavsllär, Sa11 dlllobb SE Stora Sandören , uppbyggd av en klippig del samt 
e tt därtill i Yäster anslutet grus- och sandre \·; i öster och söder exponerad mot öppna 

fj ä rdar . 3. 7. 194 9. Största utsträckning 300 m . Starkt får betad. 
Antal arter inom re\·e t 20. Det bör obsen ·eras , att detta rev inrymmer smärre partier 

1'1 
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av avvikande ståndortskaraktär med inslag av för det typisk a reyet främmande arter: 

Agrostis stolonijera, Scirpu.s u.niglumis, ]ttncus Gerardi. Häri ligger förklaringen till det 
n ågot höga artantalet 20. Detta är ej direkte jämförbart med talen för de öniga här 

upptagna områdena. 

Som av framställningen ovan framgår, är artantalet för örarnas ( = grus
revens) litoral, såsom för sandstrandens, lågt och t.o.m. lägre än för sand
st randens. De meddelade talen, växlande mellan 4 och 13 (området 5 med dess 
20 arter t orde icke kunna t agas i betraktande) , torde kunna anses som represen
tativa. Det bör beaktas, att örarna på sina övre delar kunna uppvisa en brokig 
och stundom rätt artrik flora av allehanda på högre, torr grund hemmahörande 
arter; även flere av litoralens a rter kunna uppträda här, kanske som relikter 
från tider, då vattennivån nått högre. 

5. Översikt över artantalet för strandängar på svämjord, exponerade 
tättsteniga stränder, sandstränder samt grus- och örstränder 

1. Såsom av sammanställningen ovan (s. 152-162) framgått , ställer sig 
artantalet högst för glest småsteniga stränder (en eller annan dm mellan stenarna) 
på underlag av svämjord. För Lemland: Granholm har s. 154 annoterats ca 
30 arter (medeltal 30,3) för avsnitt om 50 m längd (7 antecknade i en följd) 
samt 43 arter för hela den antecknade sträckan om 350 m.Talen för de anteckna
de 50 m avsnitten hava visat sig va ra representativa (s . 167-168, 173b) för 
Åland, i varje händelse för dess västra delar. J ag hänvisar till resumen nedan: 

L emland: Granholm: För 7 avsnitt (I - VII, s. 153): Artantal 27, 29, 30, 30, 
30, 31, 35. Medeltal 30,3. -För 2 avsnitt (VIII , IX, s. 153) : Artantal 30, 30. 
Medeltal 30. 

L emland: Slätholm: För 4 avsnitt (I-IV, s. 157): Artantal 25, 31, 32, 
33. Medeltal 30,3. 

Med avsnitten ovan torde kunna kompareras: 
L emland: Björkö: För 1 avsnitt (s. 157): Artantal 33. 
Talen ovan ställa sig, som synes, anmärkningsvärt lika . De giva för havs

strandsvegetationen på svagt stenig svämjord vid handen, såsom förhållandet 
visat sig vara för lövängsvegetationen (se s. 150) , för arealer av samma storleks
ordning och överensstämmande ekologisk karaktär rätt överensstämmande art
antal. Detta samma skall nedan visa sig vara fallet även för stränder av annan 
typ samt s. 164 även för arealer av mindre valör (strandavsnitt om 10 m 
utsträckning). 

2. Artantalen ställa sig lägre för ren svämjord utan inslag av sten. J ag har 
ovan, s. 159, för, som det synes, ekologiskt väl överensstämmande strand
partier funnit tal om ca 20 för 50 m avsnitt: 

Lemland: Slätskär: För 2 avsnitt (I , II , s. 158): Artantal: 20, 27. Medel
tal 23,5. 
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Mariehamn: För 3 avsnitt (I - III , s. 159): Artantal: 20, 20, 21. Medeltal20,3. 
Även talen ovan stämma inbördes rätt väl. De giva klart vid banden ett 

avsevärt lägre artantal för svärostränder utan inslag av sten än för stränder 
med sådant inslag. 

3. För mer eller mindre grovsic niga och i viss grad för vågsvall exponerade 
stränder finner man s. 160 för avsnitt om 50 m utsträckning tal om ca 22. 

L em/and: Granholm: För 5 avsnitt (X -XIV, s. 153): Artantal: 20, 21, 22, 
25, 25. Medeltal 22. Även talen ovan stämma inbördes rätt väl. De giva vid 
banden ett avsevärt lägre artantal för grovsteniga och i viss grad för vågsvall 
exponerade stränder än för svärostränder med inslag av sten. 

Samma visar sig förhållandet nedan vara för starkt exponerade (dock ej för 
havssjö) grusstränder och tätt steniga stränder. 

4. För starkt exponerade (dock ej för havssjö) grusstränder och tätt steniga 
stränder finner man s. 159-160 för tvenne representiva strandavsnitt om 
50 m utsträckning följande tal; avsnitten i stort sett av komparabel natur: 

Lemland: Slätskär: För 2 avsnitt (I-II, s. 159-160): Artantal 20, 24. 
Medeltal 22. 

Talen ovan för Slätskär överensstämma väl såväl inbördes som med talen 
ovan för exponerade, mer eller mindre grovsteniga stränder på Granholm 
(dessa dock icke i samma grad exponerade som strandavsnitten på Slätholm). 

Av i huvudsak samma storleksordning som talen ovan i moment 3 och 4 
äro även de för grovsteniga stränder s. 160 meddelade talen; dessa hänföra sig 
dock icke till uppmätta 50 m avsnitt. 

5. För extrema sandstränder (material av fin sand) samt för s.k. örstränder 
ställer sig antalet ännu lägre än för stränderna i moment 3 och 4 ovan. J ag 
har funnit: 

För sandstränder (s. 160- 161) tal om 10-17 för partier av 75-260 m 

utsträckning. 
För strandpartier av örholmar och sandrev (s. 161-162) av 250-460 m 

utsträckning tal om 4-11. 
6. För klippstränder och klippholmar hänvisas till s. 169-170. 

6. Artantalet för kortare sträckor än 50 m 

Huru ställer sig artantalet för kortare sträckor än 50 m? 

a. Artantalet för sträckor om lO m längd 

Från Lemland: Bförkö föreligger s. 75 med bilaga s. 77 för ett till areal 
och vegetation representativt strandbräm en annotation över 7 strandavsnitt 
om 10m längd i en fortsättning. Under hänvisning till denna annotation med
delas följande utdrag. 
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Lokal: L em /and: Bjö-rkö, \·äs tra stranden a \· Lad\·iken ; 8. ; . 1930 . Strandbräm om ca 

100m utsträckning i S-N . Exposition endast för rätt nordlig \·ind, och ej för gröne sjö. 
Strandbrämets bredd ca 10- 13 m intill bå rd a\· Hippophaifs; n ärmast yattenranden 
bälte av S cirpus uniglum is . Grnnden syämjord, t ä mligen fri från sten. \'ege ta tion ay yac

ker strandängstyp . Följande zoner antecknade: 

I. Phragmites COIII IJI IIII is 6. Saknas p å en sträcka om n ågra meter; h är glest S cirp us 

uu iglumis-bestånd (6). 

II. S cirpu.s 1m iglumi s 8 (10 cm hög) ; insprängd något lägre eller jä mnhög ]w1ws 

Gera.rdi. Zonens bredd 1,5 m; begynner \'id ni\·å + 8 cm. 

III. ]uncu s Gerardi 8, med insprängd lika hög eller lägre Scirpus uniglu 111is . Zonens 
bredd 2,5 m; begynner Yid ni\·å + 15,5 cm. 

IV. F estuca rubra var. arenaria 6. Zonens bredd 4 m; begynner \·id ni\·ct + 21 cm . 

V. Carex Goodeu.owii 5- 6. Zonens bredd 2 m; begynner \·id ni\·å + 30 cm. 

Hippophai!s-bård begynner på nivå + 4/-52 cm ; skott redan p å ni \'å + 36-38 cm. 

Inom detta strandbräm har antecknats 7 avsnitt om 10 m längd i en fort
sättning, från bron i norr mot söder mot vikbottnen. Artsammansättning 
samt frekvens (för några arter även ymnighet) framgå av bifogade tabelL 

Det sammanlagda a rtantalet för de 7 antecknade sträckorna (70 m) är 

35. För avsnitt I-V (50 m) är antalet 33, för avsnitten III - \-II (50 m) likaså 
33. Dessa tal anslutna sig väl till talen för 50 m sträckor på östra stranden av 
Lemland: Granholm (vilken strand synes rätt väl komparabel med den ifråga
varande); talen äro 27 - 35 (medeltal 30, a; se s. 154). På basen av vegeta
tionens allmänna karaktär har jag ovan betraktat strandbrämet på Björkö som 
representativt. Denna uppfattning finner stöd i de ovan meddelade talen. 

Artantalet för de antecknade avsnitten om 10 m utsträckning är fö ljande: 

I.- 28 arte r 

II.- 3 1 
III. - 28 

I\' . - 27 

\'.- 26 arte r 

\'I. - 26 
\'II. - 26 

Talen äro, som synes, anmärkningsvärt lika , Yäxlande i stort sett mellan 
talen 26 och 28; endast för avsnitt II uppgår antalet till 31. 

De väl sammangående artsummorna utvisa utan tvivel en nära frändskap 
med avseende å de ekologiska betingelserna avsnitten emellan. Dessa torde 
sålunda kunna betraktas som inbördes väl komparabla. 

Talen utv·isa m'dare, såsom de ovan (s. 162- 163) f zmna talen för sträckor 

om 50 m utsträckning, att artantalen på Aland ställa sig tmgefär lika för strand

avsnitt av samma utsträckning och med likartade ekologiska betingelser. 

Man annoterar vidare, att redan på sträckor av blott 10 m utsträckning det 

stora flertalet av de i trakten representerade arterna fin nes företrädda. (J ag avser 
härvid självfallet de arter, för vilka de ekologiska betingelserna inom de an
t ecknade 10 m sträckorna kunna anses tillfredsställande.) 



.\CTA BOTAXIC\ FE::\i\IC\ 61 165 

Det bör härvid beaktas, att ett isolerat strandbräm av viss utsträckning 
sannolikt räknar ett färre antal arter än ett avsnitt av motsvarande längd 
inom ett bräm av större utsträckning. Betingelserna för beväxning hava ju 

för det senare fallet varit större, och detta i allt högre grad ju längre det totala 
strandbrämet är. 

Artantalets tillväxt på st räckor överstigande 10 m vid Ladviken på Björkö 
framgår av följande tal: 

Avsnitt I ( lO m)- 28 arter 

I- II (20m) - 31 
I - III (30m) - 32 
I- I\" (40 m) - 32 

I-V (50 m)- 33 

I-YI (60 m) - 34 

I - YII (70 m)- 35 

Man annoterar alltså en tillväxt från 28 arter på en sträcka av 10 m till 
33 arter på en sträcka av 50 m och 35 arter på en sträcka av 70 m . 

Vid granskning av tabellen o\·an bör obsen·eras, att avsnitt II räknar 3 arter mer 

än de 2 nästrikaste avsnitten samt 5 mer än de 3 artfattigaste. Beträffande artantalets 
normala tillväxt v id ökad \·ägsträcka bör man därför erhålla en riktigare uppfattning 
om man utgår från avsnitt \" II och icke från I. ::lian erh åller i sådant fall följande tal: 

Avsnitt \"II 
YII-\"I 

nr-v 
YII- I\" 

YII- III 
\"II- II 
VII-I 

Alltså tillväxt från 26 till 35 arter. 

(10m)- 26 arter 
(20m)- 28 

(30m)- 30 

(40 m)- 32 

(50 m) - 33 
(60 m) - 35 

(70 m)- 35 

Det bör observeras, att antalet a.r/eY för 5 aysnitt (50 m ) b lir detsamma (33 arter) va re 
sig man utgår från avsnitt I eller aysnitt \"II. 

Som ovan framgår, växer artantalet vid ökad strandlängd, räknat från JO m 

som utgångsdistans, rätt obetydligt. 

h. Artantalet för sträckor om l m längd 

För Lemland:] ersö föreligger nedan en annotation över ett 1 m långt 
aYsnitt av ett strandbräm, som synes vara rätt komparabelt med strandbrämet 
på det nära intill liggande Björkö. 

Lemland: J ersö, södra stranden a\' Häggsviken, 16. 7. 1931. Grunden 
svämjord. Strandbräm av ca 70 m utsträckning nedan yppig lövängsvegetation 
med bl.a. Sesleria. Här har bl.a. antecknats meter för meter ett avmitt om 
1 m längd 10 m vinkelrätt uppåt från stranden. 
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K vadratmetern I begynner Yid ni\·å + ·12 cm; omfatt ar t ä t Scirpus uniglumis-associa
tion. 

Ut åt följer vegetation med Scirpus uniglumis lägre och glesare (6) samt insprängd 

Phragmites enst., Scirpus Tabernaemontan i enst ., Triglacilin marilimum 4. 

Scirpus uniglumis är vacker i k\·adraterna I-IV, särskilt i III (här 60 cm hög). 

I kvadraten V blir juncus Gerardi lika framträdande som Scirpus uniglumis. 

I kvadrat X tillkomma följande arter, vilka icke tillhöra det egentliga s trandbrämet, 
varför denna k vadrat e j t ages i betraktande: Paa irrigata, Triodia decumbens, Cerastiwu 
caespitosum (= vulgatum) enst .. Ranw1 culus acris enst., Potentilla erec/a. 

Inom detta avsnitt har jag för kvadraterna I-IX annoterat artantalet 19. 
Detta tal 19 synes rätt väl kunna kompareras med t alen 26-31 för 10 m 
st räckor på Björkö. 

Artsammansättningen kvadraterna I-IX framgår av tabellen nedan. 

l I l II l III l I\" l \" l \"I l 
\ 'II l \"III l IX 

Agrostis stolonifera ........... . 6 6 4 - - - - 5 -
Calamagrostis neglecta .. .. .. - - 4 4 5 ens t. - - -
Phragmites commnnis ........ . - ens t. - ens t. - ens t. - - -

låg 
Festuca rubra Y. a renaria ... - - - - - ngra 5 5 4 

Scirpus uniglumis ........ .... ... s s 7 7 6 6 - - -
Carex Goodenowii ............. . . - - - - - - ens t. 5 5 
C. gla reosa ... .......... ....... .... - - - - - - ens t. ens t. -
Juncus Gerardi .. .. .............. 7' låg 7 7 7 7 6 6 5 -

Triglochin maritimum · ···· ···· ens t. ens t. 4 - - - - - -
Farnassia p alustris Y. tennis - - - - - ens t. 5 5 -
Potentilla anserina ············ - - - - - - - 4 6 

Trifolium repens ············· ·· - - - - - - - - 5 

Linum catharticum .... ..... ... - - - - - - - - 4 

Glaux maritima ..... ... ...... 5 4 4 6 5 ngra s - -

Euphrasia *tennis . . . . . . ...... - - - - - - - - 5 
Odontites litoral is ............ .. . enst. ens t. - - - ngra ngra ngra -
Rhinanthus m ajor · ··········· - - - - n gra - - - -
Plantaga major Y . intermedia - - - - - - - - ens t. 
Pl. maritima ..................... - - - ens t. 3 tu v. 6 ex. ngra ens t . -

Summa arter t 9 . . . . . . . . . . . . . . . l 6 l 7 l 6 l 7 l 7 l 10 l s l 9 l s 

Inom det ifrågavarande strandbrämet ,·id södra st randen av Häggsvik 
har, som redan ovan nämnts, ant ecknat s i allt 19 arter. 
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7. Artantalet för havsstränder av större utsträckning än 50 m 

J ag har ovan sökt giva en bild av antalet arter på havsstränder av olika 

typ. Framställningen har grundat sig på ett preliminärt studium av strandav

snitt om 50 m, delvis på multipler därav av t.o.m. 350 m längd. Härtill har 

anslutits anteckningar över representativa sträckor av 10 m längd samt 

yttermera en sträcka av blott 1 m längd. 

För den med avseende å strandvegetationen representativa Lemland: 

Granholm har antalet arter jämväl fastslagits för en i det närmaste obruten 

sträcka om 1000 m (ett avbrott om blott ca 100 m i holmens sydostligaste 

hörn). Det utgör 49. Granholm är representativ för Ålands skärgård bl. a. därför, 

att stränderna äro av genomsnittsbredd samt att strandvegetationen till över

vägande del har karaktär av strandäng på småstenig grund av svämjord, 

vilken vegetationstyp är den mest representativa för stränderna på Åland. 

Härtill kommer, att även grovsteniga partier samt smärre avsnitt av sand

strand ävensom hällar äro förhanden. Yttermera bör beaktas, att grunden är 

kalkhaltig såsom över huvud inom lövängsområden. 

I vilken grad kan talet 49 för ett strandbräm om 1000 m:s längd på Gran

holm betraktas som representativt för strandfloran på områden av ungefär den 

storlek och karaktär som Granholm? Huru ställer sig över huvud antalet arter 

för naturligt aygränsade havsstrandspartier av större utsträckning på Åland? 

Följande bör beaktas: 

Så starkt bruten som topografin på Åland är och så starkt som de domine

rande ståndortstyperna växla isynnerhet i skärgården, finner man mycket 

sällan längre partier strandbräm, som kunna läggas till grund för en under

sökning. Strandbrämen avbrytas i regel oupphörligt av klippiga partier, ofta 

av terräng, som så pass starkt sluttar mot tillstötande vatten, att något strand

bräm alls icke eller blott som en antydan kommer till utveckling. Ofta går 

betesmarken ända ned till vattenranden. Mer eller mindre sammanhängande 

strandbräm om 1 km utsträckning, såsom på Granholm, äro därför en sällsynt

het . Bland representati\·a sådana må här nämnas några: den smala ca 1500 m 

långa och ca 200 m breda udden B ovik: Slåttskär (Hammarland), särskilt 

dess östra strand; den drygt 1500 m långa västra stranden av områdetÖra-Skag 

i nordvästra Eckerö; den ca 1000 m långa västra stranden av Öfskatan (Ham

marland). Det vanliga är, att de enskilda strandbrämen på sin höjd mäta ett 

eller annat eller några få hundratal meter, och också där man på en ö av 

genomsnittsstorlek summerar de skilda strandbrämspartierna, kommer sum

man sällan till högre tal än 1000 m; det kommer i regel så pass mycket klipp

avsnitt på strandlinjens totala längd. 

I anseende till det sagda kommer antalet arter för de enskilda, från var

andra naturligt avgränsade strandpartierna (öar, uddar samt andra på ett 
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eller annat sätt väl avgränsade områden) självfallet att avsevärt växla allt 
efter strändernas karaktär och utst räckning. skillnaderna bliva dock kanske 

icke fullt så betydande, som m an varit fre stad att vänta, ity att de skilda 
s trandtyperna dock mestadels äro representerade i proportioner, som icke 
växla inom så alltför vida gränser; detta gäller självfallet framförallt mom 
ramen för varandra motsva rande skärgårdszoner. 

Den största artrikedomen finner man självfallet på kuster och öar med 
strandpartier av växlande slag. De största förutsättningarna i sådant hänseen
de erbjuder den yttre skärgå rden. Sådan denna yttre skärgård är gestaltad på 
Åland, är det ej sällsynt att finna st randbräm , öar, holma r och skär, där 
skyddade vikar eller av närbelägna land skyddade st randpa rtier växla med 
mot havet eller st örre fjärdar vettande klippor och strandbräm. Här kan man 
på rätt obetydliga arealer finna represent erade vackra sältingsängar på sväm
jord med eller utan inblandning av st en, småsteniga och grovsteniga strand
bräm, kanske smärre extrema avsnitt t ypiska sandstränder med material av 
grövre eller finare slag samt därtill ännu klippor och hälla r. Det ä r anmä rknings
värt att också under dessa de mest gynnsamma förutsättninga r artant alet 
sällan för de enskilda områdena (öarna eller kustpartierna) överstiger 40 

och blott någon enda gång 50 (för Lemland : Granholm ä r artsumman 49), 
och dock kan det vara fråga om strandpartier med en sammanlagd längel upp 
till 1 km, någon enstaka gång t .o.m. mer. 

Nedan några annotationer: 
Anta l a rter 

Föglö: Jyddö, SW-stranden . .. ... . .. . . ... . .... ..... .. . . .. .. .... . . . ...... 46 

L emland: Flaka, H errö (ska t a n ), E-del ... . .. . . . . . . . .. .. .. . .... . . . 60 

Lem.land: Flaka, Björkö \ V-del, ~ om Grillsk är . .. . . .......... .. . 45 

Lemland: Flaka, Björkö 'V-del, str and fr ån bottnen av Yiken 

m ellan Björkö och Grillskär intill höjden a y Grillskä rs nord-

spets; ca 800m . ... . . ...... . ... .... . .. . . . . .. . . . . . ......... . ..... . .. ..... t, 2 

Lem land: Flaka, Grillskär ; 600 m lä ngd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 

Lemland: Nåtö, från Idholm mot W till barrskogen; 600-

800 m . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H 

Lemland: Jersö S-del; ca 1000 m, . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 5 t 

J o111ala: Lagneskär, norra s tranden ; ca 800 m , . . . . . . ... . .. . . . . . . 4 5 

}o111a la : L agneskär, E-sidan; 600 111 , ..... . . .. .... .. .. . . . . .. . ... ... -'.8 

J omala: L agnesk är, \ V-sidan + sydudden; 800 111 ............ . . . 47 

Jomala: Svinö, Sandviken; 200m . . . . .. ...... . . .... ... . . .......... ... 42 

}o111ala: H a m111arudda, väs tkusten, första bukten från S, t ång 48 

H ammarland: Öjsk atan, ca 1 000 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Eckerö : Eckerö Ö j en , s-strand, ca 500 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 ( + 1 P) 1 

Salb·ik: Grönör i BertbyYik; 200 111 lång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 41 

Saltdk: L ångbergsöda , T is tronören, \\"-strand, 23. ~. 19:30 . .. H 

\ "årdö: Balderö, norra s tranden , 200? m , t ång 45 

1 P = antecknad av BROR P ETTERSSOX. 
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\" il rdö: Grundsunda, ös tra s tranden ; trakten av Kattgrund, 

200-250 m .. .................... ..... ................. . ... . ... 43 

\"å rdö: Södra Granö kring båthamn , 300? m (mes t sten och 

grus, t ång) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 

Kumlinge: Björkö, mellan Röjnäs holme och LöYbergs backe, 

JOOOm' ............................ . ...... . . ....... .. ...... .......... . . .. 45( + 10P) 

Brändö: Asterholm a, Skäret (c a 1 km långt) . . . . . . . . ... . . .. . . . .. . 1, 5 

Brändö: Lappo, Södra Rosskär (600 m långt ) . . . . . . ... . . . . .. . . . .. . .\ 5 

Brändö: Fiskö, Labbholm S-strand (ca 200 m ') .................. 45 

P å grund av diskussionen samt översikten ovan torde kunna fastslås, att 

maximiantalet arter på Åland för strandbräm av ca 1000 m utsträclming, vilken 

Htsträclming i stort sett torde kunna betraktas som en maximiutst?·äclming för 

naturligt avgränsade strandpartier (på holmar, uddar och andra topografiskt 

väl markerade områden), endast undantagsvis överstiger 50. Oftast är det sam

manlagda strandbrämets utsträckning mindre än 1000 m och även antalet arter 

lägre än 50; det synes jämförelsevis sällan överstiga 40. Rätt vanligt är att 

finna tal mellan 31 och 40, men även t al under 301 ) 

Det för L emland: Granholm /ör ett strandbräm om 1000 m utsträckning 

funna talet 49 turde i anseende till holmens areal och läge samt strändernas 

karaktär hunna betraktas som ett för Åland representativt maximivärde. 

8. Skoglösa klippiga skär, kobbar och hällar i havsbandet 

En typ för sig bilda de skoglösa klippiga skären, kobbarna och hällarna 

ute i havsbandet. Mer eller mindre specifik för dem är Cochlearia danica i 

skrevor och klippspringor. Vanligen brytes även i havsbandet den klippiga 

konturen av ett eller annat grovstenigt, ursköljt strandparti i miniatyr. Gives 

någon skyddad vik, så kan på dess stränder fler eller färre av de typiska strand

ängsväxterna få rotfäste. Artantalet för havsstranden på dessa yttre kobbar 

och skär är därför mycket växlande, allt efter landens storlek och konfigura

tion. Några exempel synas mig mest vittnesgilla. 

F öglö: Klåvaskärs H emlandet. Exponerat läge, men med en rätt betydande och mot 

alla h åll utom mot NE skyddad Yik. Största utsträckning ca 500 m . Smärre strandpartier 

med ängsartad yegetation. - .rlntal arter 40 (/ . ) . 23); .\l (2). 6. 35) . Sammanlagt har 

vid de angivn a t venne besöken an tecknats 5 1 arter. 

L e111land: L ågskär. Exponerat läge i Alanels ha \·. Ett flerta l av strandens stå ndorts

t yper representerade . Största utsträckning ca 500 m. - Antal m·ter 41 (6. 8. 30) . 

1 Ur mitt material har uttagits 231 r ätt noggrannt undersökta strandaYsnitt eller 

topografiskt ayskilda områden sild an a som öar , uddar och därmed jämförbara i syfte 

a tt d ä rmed presentera stränder av olika typ samt områden av olika t yp med aYseende 

å strand vegetationen. U r dessa 23 1 annot ationer framgår för blott 33områden artsummor 

överstigande 40, sam t blott för n ågra få a rtsummor Ö\"erstigande 50 . - l 05 a\" annota

tionern a upptaga arter till ett anta l av 3 1- 40 samt 93 till e tt anta l under 30. 
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jomala: skärgården intill Hammarttdda. Flertalet holmar mer eller mindre exponerade 

mot Alands hav i söder. Anteckningar föreligga bl.a. från följande trädlösa klippiga skär. 
samtliga tillhörande Ytternäs by; ståndorter a\· annan typ än klippor förhanden i Yäxlande 
antal och av växlande, men mest obetydlig utsträckning. 

Nianskärs kläpp. Största utsträckning 100m.- rl.ntal arter 12 ( ~/ . 7. 49) . 
Skär mellan lvianskärs kläpp och Manskiir. Största utsträckning 80m . - Antal arter 19 

(27. 7. 49). 

Skär SW om lilanskärs kläpp. Största utsträckning 80m.- Antal arter 20 (27. 7. '•9). 
Lågskär (SE 0111 Käringklubb). Största utsträckn ing 200m. -Antal artrr 28 (juli 1949). 

X IX . REPRESENTATIVA STRÄNDER OCH 
STRAND P AR TIE R 

Till belysande av strandvegetationens gestaltning på stränder av olika 
typ meddelas nedan anteckningar över ett antal representativa strandpartier. 

A. Lemland: Granholm (1929-1930) 

Representativ lövängsholme. Areal ca 700 x 350 m. Beträffande holmens 
läge, naturförhållanden och vegetation se s. '152-153. 

Strandvegetationen antecknad 16 juli samt under påföljande dagar 1929. 
En komplettering och granskning verkställdes under sommaren 1930. 

Följande grupper av annotationer föreligga över strandavsnitt om 50 m 
längd. (Utförligare s. 153-154.) 

1. Stranden i öster; vidtager i höjd med sydspetsen av Slätholm. Lågländ 
och långgrund i rätt skyddat läge. I riktning N-S 7 på varandra följande av
snitt (I-VII) med öppna strandbräm av genomsnittsbredd, 1- 12m, nedan 
bårder av Hippophaes och Alnus glutinosa. Grunden mestadels rätt svagt 
stenig svämjord. Uppkastad tång saknas. Samtliga avsnitt kantas utåt av 
Phragmites, som saknas i samtliga följande avsnitt (\"III-XX). \"egetationen 
av strandängstyp. 

2. Holmens södra strand räknad från den tillspetsade udden i SE. I 
riktning först E-W, sedan -S, 7 avsnitt (YIII-XI\"). De tvenne första 
avsnitten rätt väl överensstämmande med avsnitten på holmens östra del 
(I-VII). Vegetationen av väl utvecklad strandängstyp. De fem senare mer 
steniga och framförallt mer grovsteniga och mer ursköljda; mer exponerade 
för vågsvall. Det öppna strandbrämets bredd O,s-10-(12) m. På stranden 
uppkastad tång. Phragmites saknas. 

3. Som fortsättning på föregående grupp följa 6 avsnitt (XV -XX) , 
de 3 första i riktning E-W på holmens södra del och rätt exponerade, de 3 senare 
i riktning S-N i rätt väl skyddat läge. Stranden mindre stenig än inom st rand-
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partiet ovan (2), men mestadels stenigare än inom strandpartiet i öster (1). 
Det öppna strandbrämets bredd 1-10m. Inom några av avsnitten gå på 
ett eller annat ställe mer eller mindre flata hällar i dagen, med mer eller 
mindre obetydlig sprickbildning. Phragmites saknas. 

Avsnitt I-VII 

I. Vidtager vid sundet mot Slä tholm , just där strandbrämet norrut a vsmalnar , och 
följ er härifrån stranden mot söder. Det öppna strandbrämet l O- l 2 m, nedan näst an 
s luten H ippophaes-bård med F ilipendula ulmaria. H.o.d. platta, föga iögonenfallande stenar. 
Strandbrämet av växlande höjd ö,·er vattenytan (vegetationszonerna d ärför otydliga), 

men mest mycket låglänt. Ytterst framstår gles b ård av Phragmites (7) om 4-10 m bredd. 
Fraxinus-plantor redan bland ] uncus Gerardi.- Antal arter 30. 

Il. Fortsä ttning p å föregående i riktning N-S. Strandbrämets bredd 1-2-5 m; 
stenar ungefär som i avsnitt l. H ippophaes-bård som i avsnitt l. Vegetationen hög. Fraxi
nus-plantor p å det öppna strandbrämet. - Antal arter 27 . 

III. Fortsättning p å föregående i riktning K-S. Strandbrämets bredd 8-12 m , nedan 
Hippophaes-bård . Inom avsnitte t fa ller en glatt klipphäll om ca 1 O m längd . Fraxinus
telningar. - Antal arter 35. 

IV. Fortsättning p å föregående i riktning .T-S. Strandbrämets bredd 2-1•,5 m ned an 
Hippophaes. H.o.d. flata stenar (ca 4 dm i genomskärning) . Fraxinus-telningar.- Antal 
arter 30. 

V. Fortsättning p å föregående i riktning --s. Strandbrämets bredd 1-4 m ; till s in 
karaktär som föregående avsnHt. Fraxiuus-telningar. - Antal arter 30. 

VI. Fortsättning på föregående. Sträcker s ig förs t i riktning N-S sam t sed an ett s tycke 
iu på den till större delen tillandade ,-iken i riktning NE-SW in i Granholm just före den 

bergiga udden mot öster. Strandbrämets bredd ca 10-11 m. Något sparsammare sten 
än i avsnitten I - \" . Phragmites (ca 1 ,5 m hög) s träcker sig långt in p å stranden; vackra 
bestånd av Scirpu s uniglumis och j uncus Gerardi. - Antal arter 31. 

\'Il. Fortsättning p å föregående, runt den mer eller mindre tillandade delen av den 
i avsnit t \"I omnänmda viken, dock icke dess innersta, ca 15 m lån ga tillandade avsnitt 
upp mot kleven i SW. \"iken kantas av A l nus glutinosa-bårder; a\·ståndet mellan dessa 
bårder tvärs över viken och tillandningen 27 m.l\Iarken plan; i mitten av »vikem ca 4,5 cm 
,·atten . Svämjord; blott någon enstaka sten. \"äl utvecklad zonföljd: från vattenranden 
i följd S cirpus uniglumis-, j uncus Gerardi- (s träcker s ig in i Sc. uniglumis-zonen ), Cm·ex 
Goodenowii-zon med sparsam Festuca rubra var. arenaria.- Antal arter 29. 

AYsnitt \ TIII-XIV 

VIII. Efter ett a ,·brott p å ca 100 m följ er på södra delen av den i avsnitt VI nänmda 
udden nytt avsnitt. - Strandbrämets bredd t,_g m, nedan H ippophaes-bård med vacker 

Filipeudula ulmaria. Stenar h.o.d. (ca 1-2 dm i genomskärning). framträdande blott 
i vattenranden. Uppkastade snäckskal. Uppkastad tång (i 2 b årder) intill H ippophaes. 
Dominerande ]uncus Gerardi-zon med utå t insprängd Scirpus uniglumis; zonen övergår 
utåt i S cirpus tmiglumis-zon med inträngande ] uncus Gerardi . -Antal arter 30. 

IX. Fortsättning p å föregående i riktning E-\V samt i stort sett av samma natur; 

i den bortre hälften dock rikligare och här och där framträdande stenar , delds sten vid 



172 rllvar Pa lmgren : R aYsstrandens yegetation och flora på Åland 

sten. Strandbrämets b redel (2)-10-( 12) m , ned an H ippophaifs-bårcl. Också i detta a\·snitt 

slu ten vegetation . Närmast \·attenlinjen Scirpus tmiglu111is-zon samt efter denna juncus 

Gerardi-zon. Glaux 111aritima tilltager , där juucus Gerardi minskar. - A n tal m·ter ::lO. 

X . Följe r p å a \·snitt IX i riktning K-S. Efter en sträcka om 10 m (h är .-l.lopewrus 

ventri cosus-grupp (i) om n ågra m utsträckning) vidtage r ett smalt , starkare sluttande 
strandparti nedan .·Jlnus-bårcl (mestadels icke H ippophaes) med liknande vegetation som 
i föregående avsnitt. Det öppna st randbrämets bredd 2- 2,; m. T ypisk grovstenig st rand 
med sten vid sten. l,;ppkastad t ång i t\·enne bå rder. X ågra på högre belägen m ark hemm a

hörande arter gå ut p å brämet, exempelvis .vl elica nutans, Bri;a media, Glechoma hede
racea. - Antal arter 25. 

XI. Följer p å föregående i riktning X-S . Stranden av liknande na tur som i föregående 
avsnitt, men det öppna strandbrämet deh·is sm ala re; t ypisk för s t a rkare sluttande strand 
med sten \'id sten, såväl små, om några cm i genomskärning, som större a v t. o .m . O,.; m 
i genomskärning. Vegetationen låg och gles. - A n/al arter 21. 

XII. Följer p å föregående i riktning X-S . Det öppn a strandbrämet a\· ca 8 m bredd. 
Stenig strand med sten vid s ten ; så väl smärre s tenar som blockartade (0,5- 1 m i genom
skärning). Uppkastad tång i bå rder. \'egetationen gör ett rä tt m agert intryck. - .-J n/al 
arter 25. 

XIII. Följer p å föregående i riktning X -S och s träcker s ig runt holmens sydspet s, 

n ågra m förbi t elefonkabeln till N åtö. Typ för mer elle r mindre grovs teni g s trand ; dock 
gives även partier med mindre, delvis alls ej synliga s tenar. Det öppna strandbrämets 
bredd ca 3 m. Delvis Hippophaifs-b årcl; ned an såd an frodi gare vegetation . Vacker bård 

av uppkastad t ång; t ången ligger hä r mer fritt än i föregående avsnitt ; k anske därför 
rikligare Potenti lla anserina.- Antal arter 20. 

XIV. Fortsättning p å föregående avsnitt i riktning SE-)HV samt av samma natur, 
så n är som på den s ista 20 m sträckan; h ä r h äll ar (bl. a. med en grupp A lopewrus ventri

cosus). Strandbrämet av samma bredd som i föregående avsnitt; kantas av H ippophaes

b ård. Överallt framträdande grova stenar. Cppkastad t ån g. Veget a tionen vacker. -
A ntal arter 24. 

AY rutt X\' - XX 

XV. Följer p å föregående avsnitt i riktning E- \\' . Stranden stenig, m ed stenarna 
dominerande i helhetsbilden , t ätt ställda, delvis stötande intill varandra, i genom skärning 

1- 4 dm och mer. Det öppna strandbrämets breeld 3-4-(9) m. l'ppkast acl t ång, vilket 
saknas i avsnitten I - \."II p å östra stranden. Vegetationen yppigare än i n ämnda a\·snitt. 
Strandbrämet kantas av H ippophaes. P å fallande att Phragmites saknas.- Antal arter 36. 

XVI. Följer på föregående i riktning E-W och a \· samma typ. Det öppna strandbrämets 
bredd som i föregående avsnitt, kantas av Hippophaes . - flntal arter 30. 

XVII. Följer på föregående avsnitt i riktning E-W och av samma t yp; dock mer fram
trädande stora stenar och block och därför glesare vegetation; mot a\·snittets s lut bliva 
stenarna dominerande, sist följ er 20 m h älla r. Strandbrämets bredd mest 2 m. - A n tal 

arter 22. 

XVIII. Ansluter till föregående avsnitt och följ er s tranden i S-X. Det öppna strand
brämets bredd 1- 10 m , nedan enst . H ippophaes eller öppna h ä llar. Stranden dels stenig 
och grusig, dels h äll ar. - Antal arter 25. 

XIX. Följer p å föregående i riktning S-X; terrängen av samma natur, minst lika 
mycket flata hällar som partier med strand\·egetation. E nstaka H ippophaes längs strand
brämets övre rand. - _,.!u/al arter 29. 
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XX. Efter en sträcka om ca 30 m hällar följer n ytt aysnitt i riktning S-N. Deh·is 

a lls ej s t enar. Strandbrämets bredd 3-6 m, uppåt hälla r , på e tt p a r st ä llen äng eller 
A !nus . :\les t adels yacker sältingsbård . - rJ ;z tal arter 3 1. 

Efter detta avsnitt följ er riktning S-N strandtyper liknande avsnitten 
XVIII-XIX. 

Artsammansättningen mom de trenne ovan presenterade g rupperna 
av strandavsnitt uppvisar en del framträdande olikheter. Dessa tyckas be
tingade av följande karaktärsdrag hos g rupperna ifråga, vilka här resumeras 
till bas för den nedan följande översikten över arternas fördelning på Gran
holm samt uppträdande med hänsyn till st åndort . 

Grupp 1. Strandbrämet rätt brett (1- 12 m), långsamt sluttande med g rund 
av svämjord, mestadels med tätare eller glesare inslag av smärre stenar. 
Rätt skyddat läge. Uppkastad t ång saknas. Phragmites-bård. 

Grupp 2. De tvenne först a avsnitten påminna rätt starkt om avsnitten 
I - \ ·n. De fem senare bära prägel av st a rkare lutning, alltså smalare strand
bräm, mer grovstenig grund med mer eller mindre tätt ställda stenar samt mer 
expone rat läge. I flertalet avsnitt uppkastad t ång. Phragmites saknas. 

Grupp 3 . Avsnitten XV-XX intaga en viss mellanställning mellan de 
t venne föregående grupperna. De trenne första (XV - XVII) äro rätt starkt 

exponerade, men mindre st a rkt än avsnitten i föregående grupp , de trenne 
senare ligga i skyddat läge. Plzragmites saknas. Blott i avsnitt XV uppkastad 
t ång. 

P å Granholm är, som ovan framgått, ett strandparti om sammanlagt 
1000 m i så gott som obruten följd undersökt (ett avbrott blott om ca 100m i 
holmens sydöstra hörn). Detta representera r ungefär hälften av holmens hela 
strandområde samt den mest representativa delen därav. Stranden i väster 
är till större delen berghälla r samt längst i norr starkt sluttande, delvis berg. 
Starkt sluttande mot vattenranden är även holmens norra och nordöstra del. 

Strandflorans beskaffenhet och fördelning på Granholm framgår av t abell
bilagan s. 176-177. 

Det sammanlagda a rtant alet inom de 1929-1930 undersökta avsnitten 
uppgick till 49. Utöver dessa 49 arter samt utom ramen för de undersökta 
avsnitten har jag på Granholm senare ant ecknat yttermera trenne arter: 
Scirpus T abernaemontani 1931 i trakten av avsnitt VI och VII samt senare 
Galeopsis bijida och Stachys palustris. 

Ur tabellbilagan st å r bl.a . följande att utläsa beträffande strandflorans 
val av ståndorter: 

En p åfalla nde likhet med avseende å underlag visa nedan nämnda arter 
med förekomst uteslutande eller främst på holmens östra strand (avsnitten 
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I - V) med dess rätt breda strandbräm med sYämjord , rätt svaga inslag av 
st en (dessa mest föga framträdande och obetydliga) och svaga exposition: 

C. panicea Parnassia palustris Y. tenuis Phragmites communi s 
Carex Goodenowii C. Oederi ssp. pulchella 

Till de nämnda ansluta sig följande, Yilka förutom på avsnittena I-VII 
även uppträda på sydkusten i avsnitten YIII - IX, vilka till strandens be
skaffenhet påminna om avsnitten I - VII : 

Scirpus maritimus Selinum can ·ifolia Galium palustre 

Anslutning visa även följande , vilka förutom i avsnitten I - IX, med mer 
eller mindre påfallande överhoppande av de mer exponerade avsnitten i söder, 
jämväl uppträda i flere eller färre av avsnitten XV- X..'C: 

Carex extensa 
Juncus lampaearpus 

Odontites Iitaralis 
Rhinanthus major 

Här kan kanske även Ophioglossum vulgatum tilläggas. 
Det är påfallande huru följande arter vidtaga, resp. bliva starkare före

trädda, där de ovan nämnda arterna upphöra, resp. bliva svagare företrädda: 

Alopecurus yentricosus \ "III- XX 
Deschampsia bottnica IX- X\"III 
Angelica Iitaralis X - XI\", XIX, XX 

Plantaga maritima 
Aster tripolium 
Sonchus an·ensis v. maritirnus 

För samtliga de ovan nämnda faller tyngdpu.n.b.cien i förekomsten på de 
mer exponerade avsnitten i söder och delvis i väster (från och med avsnitt 
VIII eller X). 

Beträffande de ensklida arternas fördelning och val av ståndort framgår, 
utöver det ovan sagda, bl.a. följande: 

A lopecunts ventricosus. Gynnas av stenig grund samt i varje fall a y mer exponera t 
läge, samt möjligen ä yen av uppkastad tång. 

Agrostis stolonifera. Över hela strandlinjen. 
Deschampsia bottnica. Blott i exponerat läge, icke lika rikligt som i havsbandet. Gynnas 

av stenbunden mark. 
Phragmites communis. Blott på svämjord 1 skyddat läge (I- YII). 
F estuca arundinacea. Märkligt jänm frek\·ens, saknas eller sparsamt blott där busk

b ård saknas eller är svag. Gynnas av t ång. 
F. rubra var. arenaria. Över hela stranden rikligt och jämnt fördelad . 
.Agropyron repens var. marit·imttm. Överallt, men sparsam där buskbård saknas eller 

är svag. 
Scirpus maf'itimus. Mest p å den lån ggrunda, sYagt steniga och skyddade s tranden 

i öster men även p å den mer exponerade glest småsteniga stranden i avsnitten \"III 
och IX. Upphör där stranden blir mer stenig och starkare sluttande. 
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Scirpus uniglumis. Över hela s tranden m en svagare d ä r grunden är m er grovstenig 

och starkare sluttande . Skyr icke exposition. Synes reagera ungefär som Carex extensa, 
] ullcus lampocarpus, Ophioglossum, Odontites Iitaralis och R hinaHthus major. 

Carex Goodenowii . F rämst p å stranden i öster med dess s,·ämjord och mindre fram
trädande inslag av sten. 

C . panicea. Uppträder sp arsamt, tyckes ansluta sig till C. Goodenowii. 
C. extensa.. ~ästan ö,·er hela holmen , men saknas så gott som helt och h ållet på den 

st orsteniga exponerade stranden i söder. Främst i öster och sydost p å d är r ådande s \·äm
jord med sparsamt inslag av sten . Tyckes ansluta sig till Scirpus uniglumis samt i all 
synnerhet t ill Odontites Iitaralis och Rhinanthus major. Ar mer k änslig för tilltagande grova 

st enar än C. dista11s . Skyr icke starkare exposition. Saknas liksom C. distans i avsnitt 
\ "II m ed dess svämjord och mycket svaga inslag av sten . 

C. Oederi ssp. pulchella. Näst an enbart p å den långsluttande, sparsamt steniga stranden 
i öster med dess sväm jord. Tyckes sky mer grovstenigt underlag och exponerat läge. 

C. distans. Över nästan hela stranden, dock svagare och icke överallt p å den gro,·
steniga, m er exponerade stranden i söder. Saknas liksom C. extensa i avsnitt \"II med 
dess svämjord och mycket svaga inslag av sten. 

] uncus lampocarpus . ö,·er hela strandbrämet, m en svagast p å den grovsteniga, m er 
exponerade stranden i söder. 

J. Gerardi . Rikligt i samtliga avsnitt. 

Ophioglosswn vu.lgatum . Främst p å stranden i öster med dess svämjord och sp a rsamm a 
s tengrund. 

Triglocl1 in maritimum. Över hela strandbrämet rikligt. 
Farnassia palustris var. tenuis . ).fä rkligt sparsamt på Granholm. H är främst på den 

långsluttande stranden i öster m ed dess svämjord och sparsamm a inslag av st en. Sakn as 
helt och h ållet p å den mer exponerade och groYSteniga stranden i söder. T yckes sky 
exposition. 

P otentilla anserina. Kästan över hela stranden. Gynn as av t ång, men ej beroende 
därav. 

Filipendula u.lmaria. Rikligt och tämligen jämnt fördelad över h ela s tranden . 

L ythrum sa.li caria. Över hela stranden, sparsammare blott där strandbården ä r sva
gare. 

Selinum carvifolia. Blott p å s tranden i öster och sydost. Tydligen gynnad av den 
s\·agt lutande terrängen med sparsamt inslag av stenar i en grund av svämjord. Sk yr 
icke s ,·agare exposition (förekommer även i de m er exponerade avsnitten VIII och IX). 
Upphör jämte S cirpus maritimus, Carex extensa, Odontites litoralis och Rhinanthus major 
just där A ngelica Iitaralis vidtager och dä r Scirpus uniglumis blir svagare företrädd. 

Angelica litoralis. Främst p å den exponerade grovst eni ga s tranden i söder.Vidtager 

eller blir rikligare företrädd där Selinum carvifolia upphör. 
Glaux maritima. Rikligt över hela stranden , men främst på den exponerade m er grov

steniga stranden i söder. 

Centaurium erythraea. Över hela stranden , men gynnad av rikligare inslag av sten. 
Såväl i exponera t som i skyddat läge. 

Odontites litoralis. Över hela stranden , frånsett de grovsteniga avsnitten i söder. 
Främst p å svämjord m ed sparsamt inslag av smärre stenar. Liknar till förekomst Carex 
extensa och Rhinantlms major. Synes gynnad av t ång. Skyr ej exposition. 

Rhinanthus major. Sparsamt före trädd. Saknas inom de grovst eniga exponerade 
avsnitten i söder. P åminner till förekomsten om Carex extensa och Odontites litoralis . 
Synes ej sky exposition . 
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Planlago maritima. Över hela s tranden , rikligast inom de exponerade aYsnitten i söder, 
b åde de grovsteniga och mindre groyst eniga. 

Valeri ana offi cinal-is coll. Över hela stranden , men med Yäxlande ymnighet. Synes 
gynnad av starkare exposition och stenig grund. 

Aster t·ripolium. Över hela stranden (utom i annitten YI- \"II, där grunden är mera 
syämjord), men främst inom de mer exponerade och m er st eniga aYsnitten i söder. 

L eoniodon autumnalis. Sparsamt men rätt jämnt fördelad önr hela stranden. 

Tamxacum balticu~1 1. Sparsamt m en t ämligen jämnt fördelad ö,·e r n äst an hela stran
den. 

Sonchus arvensis v. maritimus. Ö\·er hela stranden, men rikligt blott inom de expo
nerade, mer eller mindre steniga a\·snitten i söder. 

B. Lemland: Slätholm (21. 7. 1929) 

Holmen belägen NE om och strax intill Granholm; sundet mellan holmarna 
60-120 m brett. Såsom Granholm ett typiskt lövängsområde; största utst räck
ning 1000 m , största bredd 400 m. Antal a rter i lövängsveget ationen 203 (1915-
1917, s. 501 = 1922, s. 21). Expositionen ungefär densamma som för Granholm. 
Holmen är sedan början av seklet bebodd, men det undersökta s trandpa rtiet 
föga kulturpåverkat. Beträffande holmens läge, naturförhållanden och vege
tation se även s. 156-157 samt 1915 - 1917, s. 493 = 1922, s. 15. 

I holmens sydvästra del äro 4 strandavsnitt om 50 m utsträckning an
tecknade. 

A vsnitt l . \"idtager p å Yästra stranden , vid sundet mot Granholm och i höjd med 
dennas nordspets och sträcker sig härifrån 50 m mot söder. Strandbräm ets bredd 2- 1 O 111 , 

n edan b ård av A lnus glutinosa eller Sesleria-äng . Grunden lera, blott län gst i söder med 
inslag av sten. Exposition mot fj ärden mellan Slätholm och Espholm. Tydlig zonation 
m ed nedan nämnda zoner i följd utifrån uppå t stranden: 1. Phragmites-; 2. Triglochin 
maritimum-; 3. Scirpus uniglumis-; 4. ] uncus Gerardi-; 5. Festuca rubra var. are11aria-; 
6. Carex Goodenowii-zon (inom denna vidtager mossyegetation). Läge t r ätt skyddat. 
I cke uppkastad t ång. Fraxinus-plantor i ] uncus Gerardi-zonen. - A ltlal arter 33. 

A vsnitt II. Följer på föregående i riktning K-S. ::\'edan bård a\· . .J/nus glutinosa. Grun
den s tenig, stenarna växlande från små till n ågra dm i genomsk ärning. I cke uppkas tad 

t ån g, m en Yäl snäckskal. Vegeta tion i stort sett t äckande. Phragmites saknas. -A ntal 
arter 32. 

A vsnitt III. Efter en sträck a om 240 m slagen yegetation (delvis med Phragmites
bestånd) vidtager p å södra stranden nytt avsnitt om 50 m. Strandbrämets bredd 2-~ m , 
nedan H ippophaes. Stenar h .o.d. (a ,· några dm genomskärning) eller ställvis sten Yid 
sten, ställvis blockartade. Sm ala t ångbädd ar. -Antal arter 3 1. 

A vsnitt I V. Följer p å föregående a\·snitt i riktning " ·-E; a \· samma natur som detta. 
Strandbrämets bredd 2-8 m. Zonation med Triglochi11 maritimum, Scirpus zmiglumis, 
] uncus Gerardi. Uppkast ad t ån g. - Antal arter 25. 
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Hierochloe odorata ....... . 
Agrostis s tolonifera ... . 

Calamagrostis neglecta 
Phragmites communis ..... . 
Festuca arundinacea .. .. . . 
F. rubra v ar. a ren aria . .... . 

Agrop yron repens var . m a-
ritimum . .... .......... ... .. . 

Scirpus maritirnus ... .... .. 
Sc. Tabernaemontani 

Sc. uniglumis 

Carex Goodenowii 
C. extensa ..... .... .... ...... .. 

C. Oederi ssp. pulchella .. . 
C. distans .... ...... .. 

Juncus lampaearpus .... .. 
J. Gerardi .. .............. .... . 

Ophioglossum ntlgatum .. . 
Triglochin maritimum .... .. 
Atriplex *praecox .. . .... .. 
Paroassia palustris v. tenuis 
Potentilla anserina 
Filipendula ulmaria ........ . 

\'icia cracca ................ .. 
Linum catharti cum ... .. ... . 
Lytbrum salicaria 

Selinum carvifolia ...... .. . 
Angeli ca litoralis . .. .. ... .. . . 
Glaux maritima ....... .... . 

Centaurium erythraea . .. . 
C. pulchellum ............. . . 

Odontites litoral is .. ..... .. 
Rhinanthus m ajor ... ..... . 
Plantago m ajor v. interme-

dia .... .. .... .. ....... .. .... .. 
PI. maritima ........... ..... .. 
Galium palustre ........ . .. . 
Valeriana officinalis co li. ... 
Aster tripolium .............. . 
Leontodon autumnalis 
Taraxacum b alti ctun 
Sonchus arvensis v. marib-

mus ............ . .. . ......... .. 

I 

III, 6 

\' , 6-7 
l\' , 6 

\' , 6 

II , 6 

\ ', 7 

\' , 6 

II , gr. 6 
III , 6 

+ 
III , 6 

\' . 7 

II, 6 

\' , 5 

III , 6 

II , 6 

\' , 6 ) 

III, 6 

II, 6 

I , gr. 
\' , 6 

I , ens t. 

I, gr. 
II, enst. 
III , 6 

I , gr. 
III, 6 
I , g r . 
II , 6 

I , gr. 
I , enst . 

I , 6 

I 

33 

II 

I , 6 
II, 6 

I , 6 

V, 6 
\ ' , 6 

I , enst. 
I , 5-6 

III , 6- 7 

l\', 6 

I , gr. 

II, gr. 6 
II, 6 

\' . i 

\' , 5 

I , enst . 
II , 5 
IV, 6 
\' , 6 

I , enst . 

ll , 6 

I , enst. 

I\' , 6 

I , gr. 

I , gr. 

II , 6 

+ 
II , 6 

I , gr. 
III, gr. 

III, 4-5 

I, gr. 

I , 6 

32 

III 

V, 6 

1,4-5 
V, 6 

\', 6 

I, gr. 
I , 6 

I , 6 

\', 6 

lY , 6 

II, gr. 
I , gr. 
\' , 7 

I , gr. 
V , 5 

II , 6 

III, 6 

V, 6 

I, gr. 

II, gr. 
I, gr. 6 

I , enst . 

\' . 6 

III, 6 
I , enst. 

+. 6 

I , gr. 
I, gr. 

IV, 6 

III , enst. 
I , gr. 

II , 6 

31 

IV 

III , 6 

V, 5 

v, 6 

V, 6 

I , 6 

\ T " . ' 
III, 6 

II, 6 

I , 4 

V , 6- 'i 

V , 5 

III, 6 

V, 5 

+ 
I , gr. 

V, 6 

I, gr. 'i 

I, enst. 

I, 6 

I , gr. 

I, 6 

IV, 6 

+ 
I , 1 

I V,6 

25 

1/ 9 



180 A l var Palmgren : R aYsstrandens yegetation och flora på Åland 

En tämligen likformig fördelning över samtliga 4 avsnitt förete: 

Agrostis stolonifera 
Festuca arundinacea 
F. rubra v. a ren aria 
Sc irpus uniglumis 
Carex distans 

Juncus Gerardi 
T riglochin maritimum 
Potentilla anserina 
F ilipendula ulmaria 
Lythrum salicaria 

Glau.....: maritima 
Centaurium erythraea 
\"aleriana offici nal is (coli. ) 
Aster tripolium 
Leontodon autumnalis 

Påfallande likhet i uppträdande med a\·seende å underlag visa Särpus 
rnaritimus, Carex Goodenore· ii , J wncus lampocarpus, Rhinanthus major, Plan
lago maior var. intermedia, Pl. maritima, vilka uteslutande eller främst ant eck
nats på de mer skyddade och av svämjord mer präglade avsnitten I - II. 
Till de nämnda ansluta sig Scirpus rnaritimus, Carex Oederi ssp. pulchella och 
Farnassia pa!ustris var. tenuis. Förekomsten av Plantaga maritima här utgör 
en kontrast mot förhållandet på Granholm, där arten tydligen gynnats av 
mer st enig grund och mer eÅ-ponerat läge. 

Bland negativa karaktärer i florans samman ättning märkes, såsom för 
den tätt intill belägna Granholm, avsaknad av T yphoides arundinacea och 
Elymus arenarius; bägge arterna synas bundna vid eller gynnade av mer 
exponerat läge. 

Märkligt är att såväl A!opecurus ventricostts som Deschampsia bottnica, 
vilka bägge förekomma på den t ätt intill belägna Granholm , här saknas. 
Orsaken till avsaknaden (likasom förekomsten på Granholm) synes på goda 
grunder kunna tillskri,·as slumpen. 

Anmärkningsvärt är att Poa inigata här, såsom också på Granholm , saknas. 
Detsamma gäller J uuws bujo11ius, Spergttlaria salina, Trifolium fragiferum, 
Tr. repens . 

Farnassia palustris var. tenuis tyckes vara rikligare än på Granholm. 
Bland positiva karaktärer kan nämnas Atrip!ex *praecox, som icke anteck

nats från Granholm. 

C. Lemland: Slätskär (18 . 7. 1929) 

Lövängsholme i yttre skärgården (se ä\·en s. 158 samt 191;:}-1917, s. 494. = 
1922, s. 15) . Storlek ca 600 x 400 m. Antal arter i lövängs,·egetationen 184 
(1915 - 1917, s. 501 = 1922, s. 21). Från S\V tränger in i holmen en smal 
grund vik med innerst låga stränder och en frodig sältingsvegetation, som upp
åt land övergår i Sesleria-äng. Grunden svämjord utan inslag av stenar. 
Närmast vattenranden dominerar Scirpus wziglumis (6;) cm hög) i zon om 
någon m bredd; härpå följer zon av J uncus Gerardi; bägge arterna inmängda 
i varandra, J unws Gerardi dock för t ca 1 m från \·attenranden. Scirpus 
uniglumis- och J uucus Gerardi-bestånden å täta, att nästan all annan Hge-
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tation fö rkväves. Ytterom vattenranden st or grupp (20 X 20m) av Scirpus 
T abernaemontani i vikbotten. Uppkastad t ång saknas. 

Tvenne avsnitt om 50 m längd har ant ecknats, det ena vid vikens södra 
rand, det andra vid dess norra. 

Avmitt I. Vikens södra r and. Strandbrämets bredd nedan Alnus glutinosa-bård mest 
3,7-8 m. Grunden SYämjord, utan eller blott sparsamt med smärre sten ar. Vegetationen 
synnerligen frodig. - Antal arter 20 . 

Avsnitt II. Fortsättning p å föregåen de avsnitt vid vikens norra rand. Strandbrämet 
ca t, m brett. Nedan b ård av Alnus gluti11osa, delvis Hippophaes, delvis Sesleria-associa

tion. Vegetationen frodig. - Antal arter 21. 
På detta avsnitt följer i yäster smalare strandbräm med A !nus glutinosa n ästan intill 

Yattenranden. 

Vegetationen inom de bägge avsnitten rätt artfattig, sannolikt som en 
följd av den dominerande svämjorden, utan eller med svagt inslag av st en . 

Bland negativa florakaraktärer framstå r avsaknaden av nedan upp
räknade arter, åtminstone för flertalet uppenbarligen betingad av den domi
nerande svämjorden samt det fullständigt sh.ryddade läget; den täta sältings
vegetationen, typisk för stränder av här rådande natur, har t ydligen verkat 
förkvävande och undertryckande. 

Desch ampsia bottnica 
Pllragmites communis 

Puccinellia retroflexa 
Agropyron repens v. mariti-

mum 
E lymus arenarius 

Carex extensa 

C. distans 

Rumex crispus 
Atriplex *praecox 
Sagina nodosa 
S. procumbens 
Selinum carvifolia 
Angelica litora lis 

Centaurium erythraea 
C. pulchellum 
Odontites Jitoralis 

Rhinanthus major 
As ter tripolium 
:1-Iatricaria •maritima 
Cirsium arvense 

Anmärkningsvärd är frånvaron av Phragmites; a rten ersättes här av Scirpus 
maritirnus och Sc. Tabernaemontani. Anmärkningsvärt är också att Potentilla 
anserina saknas, såsom även Trifolium fragiferum och Tr. repens, vilket för 
de tvenne sistnämnda även är fallet på Granholm och Slätholrn. 

Rätt märkligt är att Planlago maritima upp~räder, om också icke rikligt , 
detta i trots av att stranden mestadels är utan sten. 

Förekomsten på Slätskär visar, att nedan nämnda arter icke äro uteslutna 
på svämjord utan inslag av sten: 

Alopecurus ventricosus (jfr Sc. Tabernaemontani 
s. 183, Marieh amn) Sc. uniglumis 

Agrostis stolonifera Carex Goodenowii 
Caiamagrostis neglecta C. panicea 
Poa irrigat a C. Oederi ssp. pulchella 
Festuca a rundinacea Juncus lampaearpus 
F. rubra var. aren a ri a J. Gerard i 

Parnassia p a lus tris v. tennis 
Filipendula ulm aria 
Lytbrum salicari a 
Glaux m aritim a 
Plantago m ajor v. iutermedia 
Pl. maritima 
Leontodon autumnalis 

Scirpus maritirnus 
Sc . rufus 

Ophioglossum vulga tum Taraxacum balticum 

Triglochin maritimum 
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D. Mariehamn, vid Slemmern (19. 7. 1929) 

Stranden av Slemmern löper S om bron till ~Lilla holmew> i riktning N -S. 

Långsamt sluttande nedan löväng och Alnus glutinosa-bård. Skyddat läge. 

Strandbrämets bredd intill 20 m. Grunden utpräglad svämjord utan inslag 

av stenar. Strandbrämet kantas utåt och följes utåt i det grunda vattnet av 

ett tätt och brett Phragmites-bestånd , som från ,-attenlinjen fortsätter i tätare 

och glesare gestalt ett stycke uppåt stranden, ställvis intill Alnus-bården. 

Trenne avsnitt om 50 m äro antecknade. - Se även s. 158-159. 

Avsnitt I. Strandbrämet s bredd 10-25 ru , jämnt. Strand,·egetationen osedvanligt 

yppig. Ytterst mä ktig. n ågra tiotal meter bred manshög Phragmiles-bård, innanför denna 

Alopecurus ventricosus .. ... . ........ . ... . . . 

Agrostis stolonifera . ........ . . ....... ........ . 

Calamagrostis neglecta ........ . ........... . 

Phragmites communis ...... . ..... .. .. ... . ... . 

Poa irrigat a . . . .. ..... . . .. . ............. . . . .. .. . 

Festuca arundinacea 
F. rubra var. arenaria ....................... . 

Scirpus Tabernaemontani ..... .. . . .. .. . . .. . 

Sc. uniglumis . .............. . ................... . 

Carex Goodenowii ... .. . .. . .... .. . .. ... ... .. . 

Juncus Gerardi ...... ...... . . .................. . 

Ophioglossum vulgatum .. . .. .... . ... .... . . . . 

Equisetum an ·ense ....... . ................ . . . 

Triglochin m aritimum ... .. . . . ....... . ....... . 

Tr. palustre . . .. . . . ... . ..... .. . . .... . . . ..... . .. . 

Paroassia palustris v. tenuis .............. . 

Potentilla anserin a ... ............... . ..... . . . 

Filipendula ulmaria . .. . . ... . .. . ..... . .. . .. . .. . 

Trifolium repens ............................. . 

Linum catharticum 
Lythrum salicaria 
Glaux maritima 

Rhinanthus major 
Galium p alustre ...................... . ...... . 

Valeriana officinalis coli. .. . ....... ... ... . .. . . 

Leontodon autumnalis 
Sonchus arvensis , .. maritirnus ........... . 

I 

I , gr. 
\',6-i 

I , 6 
, ., 6 

I , gr. 
\" , 6 

II, gr. 6 ,. -
'. 

II, 6 
V, 6 

..J... 

n ·. 6 

+ 
III, 6 
III, 6 

I , 7, gr. 

I , gr. 

II , gr. 
II , 6 

I , gr. 
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II , 6 
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I , gr. I , gr. 

+ \" , 7 

I , g r. 
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II , 6 II , gr. 

\ i, gr. 
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I , gr. I , gr. 
I , gr. 6 
svag 

I , gr. IV, 6 
I , gr. I , gr. 

I , enst. 
I , gr. I , gr. 
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Scirpu s uniglumis-zon med fläckar eller strimmor a y Agrostis stolonifera-inslag. På Scirpus 
unigl wuis-zonen följer uppå t strandbrämet ] uncus Gerardi. -Antal arter 20. 

A vs nitt II. Följer p å föregående. Till sin förra del (ca 30 m ) likt a\·snitt I , men smalare, 
intill J 5 m brett. I fortsättningen sträcker sig Phragmites ställvis intill A/uus-bården. 
Grunden är något torrare och sannolikt magrare än i föregående avsnitt. -Antal arter 20. 

A vsnitt I I I. Följer på föregående efter en sträcka om 50 m med Ph•·agmites intill 
a l bården. Strandbrämets bredd 1Om, nedan A/nus-bård med Filipendula ulma•·ia. I yegeta
tionen framstår riklig Farnassia palustri s \·ar. tenuis samt Rhinanthus major (jämte Care x 
Goodwowii). Scirpus uniglu111is och]unws Gerardi lägre (25 cm) än i a\·snitt I och II. 
A 11fal arter 21. 

I avsnittens fortsättning mot söder tränger Phragmites nästan intill A/nus-bården. 

Påfallande är hurusom i detta låga och därmed breda samt för vågsvall 
väl skyddade strandbräm med dess SYämjord bl.a. följande arter saknas: 

Typhoides arundinacea 

Hierochloe odorata 
Deschampsia bottnica 
Puccinellia retroflexa 

Agropyron repens Y. mariti-
mum 

Elymus arenarius 
Scirpus marititnus 1 

Sc. rufus 

Carex panicea 
C. extensa 

C. distans 
J uncus bufoni u s 
Rumex crispus 
Sagina nodosa 
S. procumbens 
Spergularia salina 
Trifolium fragiferum 

Angelica Iitaralis 

Centaurium erythraea 
Euphrasia *tennis 

Odontites litoralis 
Plantago major ,-, inter-

media 
PI. maritima 
Aster tripolium 
Cirsium arvense 

Taraxacum balticum 

Det bör observeras att nedan nämnda av arterna ovan åtminstone i stort 
sett icke uppträda på sådana i mer inre vatten belägna och icke av vågsvall 
ursköljda strandbräm som det nu ifrågavarande: Typhoides arundinacea, 
Deschampsia bottnica, Elymus arenarius, Angelica litoralis, Aster tripolium, 
Cirsium arvense. 

Bland positiva karaktärer i artsammansättningen förtjänar beaktande: 
Alopecurus ventricosus uppträder, om ock ytterst sparsamt; uteslutes således 
icke ofelbart av svämjord och skyddat läge (jfr s . 181, Slätskär). Detsamma 
gäller Poa irrigata, Festuca arundinacea, Ophioglossum vulgatum, Equisetum 
arvense, Trifolium repens, Linum catharticum, Lytkrum salicaria, Glaux mari
tima, Valeriana officina/is (coli.) , Leon.todon autumnalis, Sonchus arvensis 
v. maritimus. 

Väl tillpass med jordgrunden och det skyddade läget VIsa sig följande: 

Agrostis stolonifera 

Phragmites communis 
Festuca rubra v. arenaria 
Scirpus Tabernaemontani 

Sc. uniglumis 

J uncus Gerarcli 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 

1 Artens frånyaro kan hä r icke anses ståndortsbetingad. 

Farnassia palustris v. tennis 
Potentilla anserina 
Filipendula ulmaria 
Rhinanthus major 
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E. Jomala: Espholm (yttersta delen av Ytternäs udden) 
(19. 7. 1929) 

Nordvästra stranden av Espholm mot fjärden mellan Ytternäs och Svinö 
är låg med en vacker strandvegetation. Grunden svämjord. Uppkastad tång 
saknas. Fyra avsnitt om 50 m längd äro här antecknade, de trenne första , 
räknade från norr och vidtagande ungefär ,-id gränsen mot Yttemäs, löpa 
i NE - SW; det fjärde i riktning E - W upphör kort före Jan sons gårdsområde. 

Se även s. 157 - 158. 

A vsnitt J . Strandbrämets bredd 5- l O m , nedan H ippophaes . Stenar saknas. Typisk 
sältingsäng. Följande zoner utpräglade: l. Phragmites-; 2. Scirpus uniglumis-; 3. J •mcus 
Gerardi-; 4. F estuca arundinacea-zon. - Inom S cirpu s zwigltwzis-zonens yttersta rand , 
till en bredd av ca 2 m , saknas junws Gerardi. - Phragmites står enstaka k\· ar ännu 
vid r anden av H ippophaes-bården. - A n tal arter 34 . 

. -J vs nitt II. Följer p å föregående . Strandbrämets bredd och n a tur som i föregående. 
Antal arte·r 29. 

Avsnitt 11 l. Följer p å föregående. Strandbrämets bredd 2- 12 m , nedan b ård a y 
Hippophaes och Alnus glutinosa; a\· samma n a tur som aYsnitt II. )!ot slutet a\· annittet 
låg och gles (3} Phragmites. Följande zoner : l . Phragmites-; 2. Triglochin maritimwn-; 
3. Scirpus twiglumis-; 4. F estuca rubra yar. arel!aria-; 5. Carex Goodenowii -zon. Ställds 
Juncus Gerardi-zon mellan 3 och 4 samt Calamagrostis negleeta-best ånd 0\·an Festuca 
rubra yar. arenaria-zonen. - Antal arter 23. 

A vsnitt IF. Följer på föregående i riktning E-\\'. trandbrämets bredd 4-5 m , nedan 
n ågra H ippophaiis-bestånd eller öppen ängsmark. Längst i \\' ca l O m med inslag av bl. a . 
Caltha palustris ; här tillkomma stenar. - A ntal arter 28. 

Florakaraktären är rätt representativ för inre skyddade Yatten. Sålunda 
saknas bl.a. följande: 

Typhoides arundinacea 
Deschampsia bottnica 
Puccinellia retroflexa 

Elymus arenanus 
Rumex crispus 

Angelica Ii toralis 
Cirsium arvense 

Anmärkningsvärt är att även nedan nämnda saknas: 

Alopecurus ventricosus 

Juncus bufonius 
Atriplex *praecox 

Överensstämmelse 

Sagina nodosa 
S. procumbens 

Spergularia salina 

Trifolium fragiferum 
Selinum can -ifolia 

uppträdande kan bl.a. annoteras för Calamagrostis 
neglecta och Carex Goodenowii. 

Rikligare förekomst av Carex extensa faller på st randavsnitt med förekomst 
av Agropyron repens var. rnaritimum, Scirpus Tabernaernontani, Centauriurn 
erythraea, Taraxacum balticum. 

Det kan annoteras, att Poa irrigata förekommer bär; icke antecknad från 
de närbelägna Granholm och Slätbolm. A.Yenså är att observera, att Trifolium 
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_-\grosti s stolonifera 

Calamagrostis neglec t a 
Phragmites com muni s 
Poa irriga t a .... 

Festu ca a rundin acea 
F . rubra Yar. a ren ar ia 
Agropyron repens Y. mari-

timum 

Scirpus maritimus 
Sc. Tabernaemontani 
Sc . uniglnmis ................ .. 
Carex Goodenowii 

C. pani cea 
C. extensa ...... ....... .... . 

C. Oederi ssp. pulchella 
C. distans .. ........ .. . 

Juncu s lampa earpus 
J . Gerardi .................... . 

Ophioglossum Yulgatum .. . 
Triglochin maritimum .... .. 
F arnassia palus tri s y. t enni s 
P o ten till a anserina 
Filipendula ulmari a .... .... . 
Trifolium repens .. .. . 
\'i cia cracca .. . . .. . . 
Linum catha rti cum 
L y tbrum salicari a 
Glaux maritim a 
Centaurium er ythraea .... .. 
C. pulchellum .. . ... ........ . 

Odon t i t es Ii toralis 
Rhinanthus m ajor 
Plantaga m ajor v. inte rme-

di a .......... ................ . 

PI. m aritima ................ .. 

Galium p a lustre .......... .. 
\' alerian a officinalis coli. .. . 
Aster tripolium .. ....... 
Leontodon autumn ali s 
Taraxacum balticum ...... 

Sonchus arvensis v . m ariti-
mus ...... ......... ........... . 

I 

l\', 5 

I\., 6 

I , gr. 

l\' . 6 

\' . 6 

I , gr. 
II , 5 

II , 5 

\' . l 

I 

III , 5 

III , 5 

II , gr. 

\' . i 

I\· , 6 

\' . 4 

II , 4 

III , 6 

\' , 6 

I , gr. 

..L 

\ ', 6 

III , 5 

+ 
I , gr. 

I , gr. 

I , 5 

II , gr. 
I , gr. 
III 

l , enst . 
l , enst. 

I , gr. 

l , enst. 

34 

II 

II , 5-6 

\' , 6 

l\' , 5 

\' . i 

I , gr. 

l\' . 5 

I , 6 

\'. l 

I , gr. 
I , gr. 
II , 5 

I , g r. 

II , 5 

\ '. l 

II , 6 
\ ', 5 

II , 6 

III , 6 

\' . 6 

I , gr . 
I , gr. 
\' , 6 

II , 6 

I , gr. 
n-. 6 

I , gr. 

II , gr. 
I , enst. 

l , gr. 

29 

III 

\ ', 6 

l , 6 gr. 

\' , 6 

l , 6 

l\' . 5 

\', 6 

+ 

\' . l 

I\' , 6 

II , 6 

\' , ? 

I , gr 6 

\' , 5 

II , 6 

II , 6 

\', 6 

I , gr. 

\ ' -.J 

I\' ?, 6 

I, enst. 

I , gr. 

III , 4 

23 

I , 6-1 

II, 6 

I , 3 

III , 6 

+ 
\' , 7 

II , 5- 6 

\' . l 

\'. 6 

I, 6 

l , gr. 

I , enst. 

I , 6 

\' , i 

n -. 6 

V, 6 

IV, 6 

IV, 6 

V, 6 

I, gr. 
III, 6 

+ 

\' . l 

I, gr. 

II , 6 

I , gr. 

II , 6 
II , 5 

28 

18.5 
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repens uppträder här; icke antecknad från Granholm, Slätholm och Marie
hamn (vid Slemmern, 19. 7. 1929). 

Att märka är att nedan nämnda arter antecknats utmed hela stranden 
och sålunda påtagligen icke äro bundna vid stenig jord: Juncus lampocarpus, 
Farnassia palustris var. tenuis, Potentilla anserina, Glaux maritima, Rhinanthus 
major. Till dessa ansluter sig Aster tripolium. 

F. Jomala: Möckelö, Klo (20. 7. 1929) 

Strand i väster mot delvis skyddad bul.'i: av Ålands hav; läget exponerat 
för västlig vind. Strandbrämet långsamt sluttande, alltså brett. Trenne avsnitt 
om 50 m längd antecknade, vidtagande i norr vid gärdet mot havsbadet. 
Se även s. 159. 

Avsnitt I. Representati\· strand. Stranden dock ej homogen, med fördjupningar. 
Strru1dbrämets bredd 5-10 m, inom den första 10 m sträckan blott 2-5 m. Grunden 
svämsand, n ågot stenig; stenar på ca '1- 10 dm avstånd från varandra. Uppkastad t ång 
saknas. Phragmites saknas. Ytterst p å strandbrämet Scirpus tmiglumis-zon om ca 2 m 
bredd; efterföljes uppåt av juncus Gerardi-zon; Scirpus tmiglumis står k\·ar inom hela 
juncus Gerardi-zonen. Ytteroro vattenranden Scirpus Tabernaemontani-bestånd, som 
sträcka sig uppåt ända till bestånd av Odontiles litoralis. Triglacilin maritimum upphör 
vid jtmcus Gerardi-zonens början.- Antal arter 25. 

Inom den första 10 m långa sträckan a,· detta a\·snitt saknas av a\·snittets samtliga 
arter blott S cirpus rufus, Triglacilin palustre, Lythrtwt salicaria, Aster tripolium och 
Sonclms arvensis v. marit-imus. Medräknas yttermera en sträcka om 10 m tillkommer 
av dessa Triglacilin palustre och Lytllrttm salicaria. 

Beträffande vegetationens karaktär må ännu följande tilläggas: 
Agrostis stolonifera uppträder rikligt {6-~) bland Scirpus uniglumis {7). 
Carex extensa och j unetts lampaearpus uppträda bl.a. med jtmctts Gerardi {7) . 
Odontites l·itoralis {6-7) antecknad bl. a. med Festuca rubra ,-ar. arenaria,]u11cus Gerardi 

{7), Farnassia palustris var. tent<is, Potentilla anserina {6), Trifolium fragiferum, Centau
rium erytliraea, Planlago maritima, Leoritodon aulumnalis. 

Plantaga maritima (5) uppträder bl.a. med ] uncus Gerardi (;). 

Avsnitt II. Följer p å föregående. Blott p å ett ställe uppkastad tång. Zonföljd som i 
föregående avsnitt: 1. Scirpus TabeYnaemontan i-; 2. Triglacilin maritimum-; 3. Scirpu s 
uniglumis-; 4. ]uncus Gerardi-; 5. Festuca rubra ,-ar. arenaria-zon. - Scirpus Tabernae
wontani i vackra grupper i högvuxen ]tmws Gerardi-association. -A ~J/al arter 23. 

Avsnitt III . Efter ca 40 m kulturpåverkad terräng vidtager nytt annitt. Strand
brämet till sin allmänna natur som i föregående avsnitt men bredare, ca 20 m ; endast 
några större block avbryta vegetationen. Ytterst framträder AgYostis stolotlifera bland 
jtmcus Gerardi. Triglochin maritinmm högt uppe bland Agrostis stolotlifera och jtmcus 
Gerat>di. Ställvis Agrostis-bladverk alldeles täckande, förkvä,·ande Scirpus uniglumis och 
]uncus Gerardi. Detta annitt är icke jätnförbart med föregående; grunden är fastare än 
i avsnitten I och II; betingelserna för strandvegetation p å tagligen mindre gynnsamma. -
Antal arter 19. 
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Agrostis st olonifera .. . . ..... .. . .. .. . . . .... . .. . 

Puccinell ia retroflexa 
F estuca arundinacea 
F. rubra var. a renaria ....... ............. .. . . 
Scirpus maritirnus ..... . ... ... . ...... .. . . . .. . 
Sc . rufus ............ . ........ . ........ .. ...... . .. . 
Sc. Tabernaemontani . .. ... ................. . 
Sc . uniglumis .............. . 

Carex extensa 

Juncus Jampocarpus 
J . Gerardi ... .. . ...... . . . 

Triglochin maritimum ..... . .. .... ..... ... . 
Tr. p alustre ... . ...... ..... .. ........ . .. ....... . 
Polygonum aviculare Y. litora le ... ... ... .. . 

Sagina nodosa . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . ... . 
S. procumben s . ..... ..... ............. ..... ... . 
Spergularia salin a .......... . . . ......... .. ..... . 
Parnassia p alustris Y. t ennis .............. . 
Potentilla anserina ...... . .. ..... . .. . . .. . .. .. . 
Trifolium fragiferum .. . ... . ................ . 
Tr . repens . . .. . . . ........... . ..... . .... . ........ . 

I 

, ., 6-7 

III , S 

n ·. 6 

I , gr . 7 
II, 6 
Y, 7 

I 
II , 5 
Y , 7 

\", 5-6 
I , enst. 

I, gr. 

II, 6 
II, 6 

I , gr. 
I , enst. 

II 

V, 6 

IV, 5 

V, 6 

IV, 6 
Y, 7 

II, gr. 6 
II, gr. 
V, 7 

, ., 5 

I , enst. 

I, gr. 

I , enst. 

II , 6 
II, 6 
I , gr . 

'] 87 

III 

v " · , l 

I , gr. 6 
I 

+ 
I , gr. 

II , 5 
, ., 7 

I , gr. 

V,? 

Y , 5 

I, enst. 

II, gr. i 

I , gr. 
II, 6 

II , 6 

Lytbrum salicaria 
Glaux m aritima , ., 6 Y, 6 II, gr. s \·ag 

Centaurium erythraea .. . ..... . . . ............ . II , gr. I , 6 

Odontites Jitora lis . . . . ..... .. . .. ............ . I\" , 6-7 V, 6 III, 6 

Rhinanthus m ajor II , 6 n ·. 5 I , enst . 

P lantago ma jor \". intermedia I , 6 

PI. m aritima .... . ... . II II, 5 II , 6 

Aster tripolium ........ . ...... . I I , enst. 

Leontodon autumnalis I , enst. II , enst. 

Sonchus arvensis v . maritirnus . .... . ... .. . I , 6 I , 6 

25 23 1 9 

l\1an observerar att bl.a. följande arter saknas inom området för de trenne 
avsnitten; orsaken står för en del sannolikt att söka däri, att grunden icke 
är tillfyllest stenig, för andra i avsaknad av träd- eller buskbård: 

Typhoides arundinacea (icke tillfyllest sterugt?) 

Alopecurus Yentricosus? 
Deschampsia bottruca (icke tillfyllest sterugt?) 

Poa irrigata 
Agropyron rep ens yar. maritimum (avsaknad aY buskbård) 

Carex Oederi ssp . pulche lla 
Ophioglossum yuJgatum 



188 . .J lvar Palm.gren: Havsstrandens yegetation och flora på Åland 

Rumex crispus 
Filipendula ulmaria (aYSaknad av buskbård) 

Angelica Iitaralis (icke tillfyllest stenigt ') 
Valeriana officinalis colL (avsaknad a\· buskbå rcl ) 
Cirsium an·ense 
Taraxacum balticum 

G. Lemland: Slätskär, norra stranden (21. 7. 1929) 

Beträffande holmens läge och storlek samt vegetationsförhållanden se 

s. 158, 159, 180- 181. 
På holmens norra st rand äro tvenne rätt exponerade aYsnitt om 50 m längd 

antecknade. 
Avsnitt I . Ses. 159. -Antal arter 24. 
Avsnitt II. Ses. 160. - Antal arter 20. 

Typhoides arundinacea 
Alopecurus ventricosus 
Deschampsia bottnica .. 
Arrhenatherum elatius 

Festuca arundinacea 
F. rubra var. arenaria ....... .. . ...... .. . ..... . .. . ... . .. . 

Agropyron repens v . maritimum ......... . .. .. .. . 

Elymus arenarius . .... . 

Rum ex c rispus .. .. . .. . .. ........... .. . . . ..... ...... .. ......... . 
Polygon u m avicula re v. litorale ........................ . .. .. . 
Atriplex latifolium .. . .. . . .. .. ....... . .......... . . .. .... .. .. . . . . 
A. *praecox .......... . ... . . .. .... ........... . ... .... ..... . ... ... . 
Potentilla anserina .. . .... . ............. ............. ... . .... .. . 
Filipendula ulmaria ...... .. . .. .. .. .. .. . . ... . .. . ... ... . . .. ...... . 

\"i cia cracca . ...... . . . . . .. ................. .. ... .. ............... . 
Lytbrum salicaria .. .. .... . ..... . .. . .. ...... . . . ....... ..... ... . 

Chaerefolium silvestre ... .. .......... . ....... . . .. .... . . ... ..... . 
Angelic a Iitara lis . . .. ... . . ...... .. .... . ............ ... ... .. ..... . 
Scutellaria galericula ta ........ . .. . .... . ..................... . 

Sc. h astifolia ....... .. ... . ....... ........ . . . .... .. ........... .. . .. . 

Galeopsis bifida 
Valeri ana officinalis coli. .................. . .. . .. . .. . .......... . 

I 

\' , 6-; 

III, 6 

II , 5 

n· . 6 

I , 6 

I , gr. 
I , enst. 
I , gr. 

II, enst. 
I, enst. 

\', 6 

I , enst. 
\' , l 

\ ', 5 

II, gr. 
\' , 6 

III, gr. 
I , gr. 6 

II , gr. 
\' , 6-7 

n ·. 6 

Tanacetu m vulgare . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . II , 6 

Cirsium lanceolatum I , enst. 
Sonchus a rvensis v. maritimus .. ............ .. .... . ..... . .. . + 

24 

II 

\' , 6 

I , 6 

I\' , 6 

+ 
I, 6 

II, 6 

I, gr. 
I , enst. 

\ ', 6 

I , enst. 
\ ', 6 

V, 6 

I , gr. 
III , 6 

+ 
III, 6 

III, 6 

I, gr. 
I\', 5-6 

\' , 6 

20 
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Representativa för och delvis direkte gynnade av terrängen: 

Typhoides a rundinacea 

Alopecurus ventricosus 
Deschampsia bo ttnica 
Arrhen a therum ela tius 

F estuca a rundin acea 
Agropyron repens Y . m ariti-

nlnnl 

Polygonum a\·iculare \". 

litorale 
Atriplex la ti fo liu m 

Pot en ti ll a anserina 
F ilipendula ulmaria 

\"icia cracca 

Angeli ca Iitaralis 
Sentellaria galericula t a 

Sc. hastifolia 
Galeops is bifida 
\"a lerian a offi cin alis (colt. ) 

T anacetum vulgare 
Cirs ium lanceola tum 
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E ly mus a renarius) 

R umex cri spus 

L ythrum salicari a 
Chaerefoliu m sih·es tre Sonchus an ·ensis Y . m aritirnus 

XX. HA VSSTRANDSFLORAN P Å ÅLAND OCH I UPPLAND 

A . Orientering 

I detta samt nä rmast följande kapit el skall havsstrandsfloran på Åland 
granskas mot bakgrunden av densamma i sä rskilda andra, nännare och fj ä r
mare belägna områden , -id Öste rsjön. Till orientering i diskussionen några 
inledande ord. 

Till bas för diskussionen lägges ha\·sstranden, sådan den i K ap . VI , s. 38 
samt K ap. VII (se nä rmast s. 51) på Åland t eoretiskt avgränsat s ( = BREKXERs 
litorala zon), samt det artbest ånd ( a rtförteckning s. 93-94) jag på Åland funnit 
representativ t för havsstranden inom ramen för de fixerade g ränserna samt 
ramen för den yttre skärgården med en salinitet om ca 5-6 Ofo0 . Med denna 
sistnämnda begränsning blir jämfö relse möjlig med kustområden utan skär
gård och därmed jämförelsevis enhetlig salinitet . Såsom i Kap. XII , nä rmast 
s. 90-93, framgått , ha r a rtförteckningen s. 93-94 icke fixerats som en in
vändningsfri realitet . Den ha r framgått som resultat av en ingående diskussion 
och prövning och inbjuder till yttermera prövning, i den g rad vidgade förut
sättningar för en sådan yppa sig. Det mås te redan i anseende härtill st älla 
sig vanskligt att för ett annat , mer eller mindre avlägset område uppst älla 
en fullt komparabel, d .v.s. på enahanda fö rutsättningar grundad a rtförteck
ning, och detta i allt högre g rad, ju mer detta område till rådande natur
och alldeles särskilt salinitet sförhållanden och därav betingad vegetations
ka raktä r företer differense r. Det sagda gäller redan primära jämförande 
unelersökningar i fältet . Så mycket vanskliga re st äller sig uppgiften, där man 
blir t vungen att grunda sin p röYning på litteratur eller samlingar , och detta 
alldeles sä rskilt dä r man icke finne r stöd i komparabel special-litteratur eller 
där strandbegreppet ä r på ett avvikande sätt p recise rat. Beträffande de mer 
extrema havsstrandsarterna st äller sig uppgift en lätta re. Den blir vansklig 
särskilt beträffande ett fl ertal supra- och epilitorala a rter, för vilka frågan 
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om den verkliga hemortsrätten med avseende å ståndorten kan ställa sig 
svårlöst . 

Nedan meddelade artförteckningar och artantal göra i anseende till det 
sagda icke anspråk på att vara annat än approximativa. 

Jag skall belysa min tankegång med orientering beträffande förutsätt
ningarna för nedan följande komparationer. 

Tacksammast st äller sig en jämförelse med Uppland. Landskapet ligger 
nära intill Åland. Med avseende å de allmänna naturförhållandena råder stor 
likhet. Ä ven salinitetsförhållandena visa stark överensstämmelse med de på 
Åland under motsvarande geografiska förhållanden rådande; saliniteten är 
dock i havsbandet något svagare i Uppland än på Åland. Vegetationskarak
t ären på Åland och i Uppland är anmärkningsvärt likartad. Den ä r för Upp
lands vidkommande ingående studerad och skarpt tecknad av AurQLIST. 
Personligen besitter jag en viss, om också rätt långt tillbaka i tiden nmnen 
inblick i densamma. 

Till underlag för en jämförelse med havsstrandsvegetationen i skärgården 

utanför Kotka föreligger DLVI)<EXs ingående studie '1 937. \ ' id komparationen 
möter primärt den svårigheten, att UL\'IXExs strandbegrepp är avsevärt 
vidare avgränsat än mitt (enl. Ulvinen >>Ufer s.lat.>>, inrymmande BREXXERs 
sublitorala, litorala och supralitorala zoner; se fö religgande studie s. 38) samt 
att salinitetsförhållandena äro starkt avvikande: i den yttre skärgården inom 
Ulvinens område blott maximum S,32 °/00 salinitet, mot S,s-5,6 °/00 för Åland. 
I den inre skärgården och mot kusten övergår inom Divinens område det salta 
vattnet successivt i sött . Av Ulvinens område har jag endast sett en obetydlig 
del av trakten närmast väster om Kotka och dett a blott vid ett tillfälligt 
kort besök. 

Vid en jämförelse med Barös·unds skärgård kan som en betydelsefull till
gång hänvisas till BREN'NERs (192'1) studie. Vidare kan annot eras, att BRE)<
)<ERs och min teoretiska precisering av begreppet strand sammangår (se Kap. 
VI , s. 38, VII, s. 51, IX, s. 60). Salinitetsgraden i den yttre skärgården är 
rätt överensstämmande: på Åland 5,s-6,s 0/ 00, i Barösunds skärgård ca 5,5 °/00 • 

Över de i Brenners skärgård rådande allmänna naturförhållandena har jag 
orienterat mig. 

Till underlag för en jämförelse med Gotland föreligga tvenne grundläggande 
verk av }OHA)<SSON1 ('1897) och E)<GLu"XD2 (1942). 

Beträffande det senare verket bör observeras, att ExGLu::-ms och min 
teoretiska avgränsning av begreppet havsstrand åtminstone i stort sett sam-

1 Hufvuddragen af Gotlands v äxttopografi och >äxtgeografi grundade p å en kritisk 
behandling af dess k ärlväxtflora, 1897. 

2 Die Pflanzenverteilung auf den )Jeeresufem von Gottland, 1942. 
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mangår (se s. 39). Vid sitt studium av havsstrandsfloran håller sig Englund 
dock icke strikte till sin egen avgränsning av begreppet strand, utan upp
tager av praktiska skäl även ett antal arter, som visserligen uppträda supra
litoralt men bekvämt kunnat inbegripas vid materialets insamlande (se s. 
216). För havsvattnet kring Gotland uppger Englund 1942, s. 39 salini
teten 7 Ofo0 . - Beträffande vegetationskaraktären på Gotland kan jag bygga 
på en viss erfarenhet från trenne veckors studier 1910 samt ett kortare besök 
1937. 

Som en positiv förutsättning för jämförelse med strandfloran i norra Öster
botten framst år LErnsK..:\s omfattande undersökning av 1908, så mycket mera 
som Leiviskäs och min teoretiska begränsning av begreppet strand sammangå 
(se s. 37). Ett försvårande moment möter i det österbottniska kustlandets 
svaga lutning, som gör gränsen mellan den egentliga havsstranden och den på 
densamma uppåt land följande terrängen osäker, samt (såsom beträffande 
DLVI:-<'EN's område) i all synnerhet den betydande differensen i salinitet: 
i havsbandet på Åland 5-6 Ofo0 , i Leiviskäs område 0,3 °/fJ'J· 

För en jämförelse med R egio aboiinsis, Nylandia och Estlands silurområde 
gives icke något underlag i form av sammanfattande floror eller samman
fattande studier över havsstrandsfloran. ).fan är hänvisad till lokala studier, 
vilka i stort sett giva en säkrare vägledning endast beträffande de mer extrema 
ha v ss trandsa rterna. 

Beträffande havsstrandsfloran i Estland kan jag endast stöda mig på 
erfarenhet från tvenne exkursioner på Ösel (1926 och 1934) samt ett par 
exkursioner i trakten kring Rapsal (1934) . Beträffande Nyland kan jag i viss 
grad hänvisa till egna iakttagelser, närmast i Kyrkslätt, Esbo och Sibbo. 

I anseende till vad ovan sagts, kunna mina nedan följande komparationer 
icke resultera i några fast fixerade artförteckningar. Man bör vara inställd 
på en viss marginal. Jag vågar dock föreställa mig, att de skola komma att 
återspegla den ungefärliga och relativa frändskapen de komparerade områdena 
emellan. 

B. Artsammansättning. Specifika och icke specifika havsstrands
arter. Förekomst med hänsyn till ståndort 

Ålands havsstrandsvegetation synes, såsom även är att vänta, nära överens
stämma med den i Uppland rådande. Detta gäller såväl med avseende å art
sammansättningen som med aYseende å arternas fördelning på skärgårdens 
yttre och inre delar samt deras val aY ståndort. 

).fed avseende å artsa·mmansättningen utgår jag vid nedan följande jäm
förelse närmast från de specifika hanstrandsarterna. Dessa finnas hos Au.r-
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QUIST ('1929, s. 397-398) upptagna som grupp )>Havsstrandarten> under huvud
rubriken )>Utbredningstyper i Uppland)>. Beträffande den uppländska havs
strandsvegetationens övriga element är man, särskilt i de fall kartor icke före
ligga, hänvisad till den kortfattade artförteckningens Yittnesbörd samt till 
spridda uppgifter i övrigt. 

Någon precisering av begreppet havsstrandsart har jag icke funnit hos 
ALMQUIST. I det följande betecknas de av denne under rubriken ha\·sstrand
arter s. 397-398 upptagna a rterna som specifika havsstrandsarter enl. min 
precisering. 

l. ))Havsstrandarten> enligt Almquist 1929, s. 397-398 

Under rubriken Havsstrandarter inbegriper AL~Qt:IST s. 397 jämväl )>arter 
övervägande eller helt tillhörande epilitoralem (markerade med e); begreppet 
epilitoralliktydigt med supralitoral i denna studie. I anseende till att en del 
arter visa )>en utpräglad bundenhet till havsbandeb> gruppera r Almquist 
(s . 397) sina )>havsstrandarten> både lati- och longitudinellt. Ur sistnämnda 
synpunkt skiljer han mellan )>extrataeniata (med förkärlek för havsbandet), 
intrataeniata (koncentrerade inåt ) och indifferenta arten>. 

Deschampsia bottnica , e:xtrataeniat. 
Arrhenatherum e latius e (epilitoral), indifferent, söderut extrat aenia t . 
Puccinellia retroflex a, indifferent. 
Festuca arundinacea e, indifferent. 
Agropyron junceum, oviss ställning. 
Elymus arenarius, e:xtrataeniat. 
Scirpus rufus, indifferent. 
Sc. uniglumis v. fennicum , indi fferent. 
Carex arenaria e, odss ställning. 
C. glareosa, norrut indifferent , söderut = extrataeniat . 
C. non·egica, indifferent . 
C. extensa, indifferent . 
C. distans, intrataeni a t . 
Juncus balticus e , norrut indifferent, söderu t :::: extra t aeni a t. 
J. Gerardi , indifferent. 
Triglochin m aritimum, indifferent. 
Polygonum Raji , extrataeniat. 
Atriplex prostratum, extrataeniat. 
A. praecox, extrataeniat. 
A. litorale, extrataeniat. 
Salicornia herbacea, =norrut indiffe rent , söderut::: extrataeniat]. 
Sagina maritima e, od ss s tä llning. 
Honekenya peplo ides e, extrataeniat. 
Spergularia salina, indifferent . 
Silene maritima e, norrut indifferent . söderut :::: extrataenia t . 
S. Yiscosa e, extrataeni a t. 
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Cochlearia danica e , extrataeniat. 

Cakile maritima, extrataeniat. 

I satis tinctoria e, extrataeniat. 

Crambe maritima, extrataen iat. 

Lathyrus maritimus e , extrataeniat. 

Angelica litoralis , indifferent. 

Samolus ,-aleraudi , intra t aeniat . 

(;Jaux maritima , indifferent. 

Centaurium erythraea, indifferent. 

C. pnlchellum, indifferent. 

~[yosotis baltica, extrataeniat. 

:\[entha litoralis , intrataeniat. 

\ "eronica longifolia Y. maritima e, indifferent , söderut ± extrataeniat. 

Euphrasia bottni ca , :norrut indifferent, söderut :::!::: extrataeniat]. 

Odontites litoralis , extrataeniat. 

Planta go maritima , indifferent . 

\"aleriana salina, indifferent. 

Aster tripolium , indifferent. 

:\Iatricaria *maritima, extrat aeui a t. 

Artemisia vulgaris e , indifferent, söderut ± extra t aeni at. 

Taraxacum balticum, intrataeniat. 

Hippophae rhamnoides e , norrut indifferent , söderut ± extrataeniat. 

193 

Förteckningen ovan upptager icke J uncus ranarius. Enligt ALMQUISTs 
framställning s. 525 ansluter sig formen emellertid till arterna ovan. 

2. >>Salt- och brackvattensarten> enligt Almquist 1929, s. 397 

I anslutning till a rterna ovan bör här upptagas följande, vilka av ALM
QCIST (s. 397) upptagas under rubriken >>Salt- och brackvattensarten>, men av 
mig medräknas i föreliggande studie; de uppträda även på Åland i främsta 
rummet i salt och bräckt vatten: 

Scirpus maritinms Sc. parnilus Sc. Tabernaemontani 

3. Jämförelse mellan Åland och ppland med utgångspunkt de tvenne 
förteckningarna ovan 

a. Samtliga i de bägge förteckningarna upptagna arterna förekomma på 
Åland, med undantag för: 

Agropyron junceum 

Atriplex litorale (se s. 96) 

Lathyrus maritirnus (se s. 95) 

Euphrasia bottnica 

Härtill kunde möjligen ännu fogas Scirpus acicularis, vilken dock, att döma 
aY framställningen hos ALMQCIST s. 66 och 620, icke i Uppland synes tillhöra 

13 
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Yatten av den salinitetsgrad, som för Aland lagts till grund för min förteck
ning s. 93-94. 

b. A andra sidan uppvisar Åland följande för Uppland främmande lnYs
strandsarter: 

Suaeda m aritima 

Salsola kali 

Lepidium lat ifolium 

Potentilla Egedii 

De tre förstnämnda betecknas av AL)-IQt:rST s. 3 9 som >>havsstrandväxter» 
och böra därför som komparabla med arterna i förteckningarna s. 283-284 
här beaktas. Som komparabel torde även P otentilla Egedii hä r upptagas. 

De av ALMQUisT i de bägge förteckningarna 0\·an s. 192-193 upptagna 
arterna ä ro även på Åland i stort sett utpräglade havsstrandsarter eller supra
litorala ( = epilitorala hos AurQUIST) arter, respektive salt- och bracb-attens
arter (Scirpus maritimus, Sc. parvulus, Sc. T abemaemontani) . 

Följande differenser med avseende å ståndort på Åland och i Uppland (delvis 
kanske blott differenser i uppfattning beträffande en eller annan a rts ekologiska 
natur) böra dock annoteras: 

Arrhenatherttm elatius betraktas icke a\· mig som enbart supralitoral; den uppträder 
(s. 91) inom lövängsområden ä ,·en bortom supralitoralen, om ock förekomsten främst 
faller p å strandsnår. Att obsen-era är a tt äYen AL)JQLIST upptager arten med en Yiss 
reservation; den betecknas s. 398 som sydskandinayisk halofil (litorifiP ) art. 

Carex norvegica förekommer p å Åland äYen på fuktig ängsmark, dock endast på låg 
nivå och snarast som relikt från ett havsstrandsskede . 

Veronica longi folia f. maritima tillhör snarast klippig mark inom löYängsyeget a tionen, 
om ock främst i n ärhe ten av vatten; den upptages icke i denna studie. 

H ippophaes rhamnoides uppträder p å Åland, om också som relikt, även inom lö,·ängs
marker långt bortom strandpartierna och p å niyåer högt Ö\·er dessa. Arten upptages icke 
i denna studie. 

Festuca anmdinacea uppträder p å Åland ej b lott supralitoralt utan, och därtillmycket 
typiskt, i översta suprasalina bältet, närmast inilll den supralitora la (= epi litorala) 
sn årbården; synbarligen är förh ållandet i t;ppland enahanda. 

Sagina maritima synes p å Åland åtminstone främst uppträda i litoralen. 
H onekenya och J satis uppträda p å Åland såYällitoralt som supralitoralt . 

4 . Havsstrandsarter på Åland utöver Almquists s. 192-193 upptagna 
>>Havsstrandarten> samt >>Salt- och brackvattensarten> 

Utöver ALMQUISTs arter ovan s. 192-193 betraktar jag (avseende fästes 
härvid blott vid förekomst som ursprunglig) som specifika havsstrandsarter 
på Åland följande (här beaktas såväl grupp I som II s. 97-99), av vilka 
en del hos ALMQUIST återfinnes under andra rubriker eller till sin ekologi ka 
natur icke närmare preciseras, andra åter icke upptagas av honom: 
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Alopecurus ventricosus 
A gropyren repens y. mari-

ti mu m 

Carex Oederi ssp. pulchella 

Juncus compressus 
Rumex crispus 

Polygonum tomentosum 

P. aviculare v. litorale 

Atriplex latifolium 

Barbaraea stricta 

Draba incana 

Erysimum hieraciifolium 

Paroassia palustris v. tennis 

Trifolium fragiferum 

Selinum carYifolia 
Conyol\·ulus sepium 

Sentellaria hastifolia 

Galeopsis bifida 

Stachys palustris 

Rhinanthus major 

Plantage major Y. inter-

m edia (se s . 98) 

Beträffande arterna ovan bör följande beaktas: 

Yalerianella olitoria 

Yaleriana officinalis 

V. salina 

Eupatorium cannabinum 

Tanacetum vulgare 
Cirsium lanceolatum 

C. arvense 

Leontodon autumnalis 

Senehus arvensis v. mari-

timus 

a. Nedan nämnda arter förhålla sig uppenbarligen med avseende å val av 

ståndort på samma sätt i Uppland och på Åland: 

Agropyron repens v. mariti
Inum 

Carex Oederi ssp. pulchella 

Juncus compressus 

Polygonum ayiculare v. 

litorale 1 

Atriplex latifolium 

Barbaraea stricta 

Draba incana 

Farnassia palustris v. tennis 

Galeopsis bifida 

b. För följande torde detsamma kunna sägas med det tillägg, att de i Upp

land i högre eller lägre grad även uppträda vid insjöar: 

Rumex crispus 
Polygonum tomentosum 

Erysimum hieraciifolium 

Sentellaria hastifolia 

Stachys palustris 

Rhinanthus major 

Plantage major v . inter

media 
Valerianella o !i to ria 

Cirsium lanceolatum 

C. arvense 

Leontodon autumnalis 

Senehus arvensis v. mari-
timus2 

Även för dessa närmast ovan nämnda arter torde det över huvud knappast vara fråga 

om några verkligt olika krav med avseende å ståndortsfordringar. För Polygonum tomen

tosum, CiYsium lanceolatum och C. aYvense är väl närmast öppen, lucker, grovsandig eller 

grusig jord en gynnande faktor , såsom även framgår av deras uppträdande på kultur

mark. Det bör vidare beaktas, att en del av arterna (ScutellaYia hastifolia, Stachys palustYis, 

ValeYianella, Eupatorium) närmast äro att betrakta som supralitorala; det är sannolikt, att 

det är den intill stranden ofta rådande tjänliga luckra beskaffenheten hos grunden med 

därav betingad mer öppen växtlighet, som utgör den egentliga ståndortsbetingelsen för 

förekomsten. Vid större insjövatten å terfinnas liknande ståndortsförhållanden; detta är 

i mindre grad fallet på Åland med dess mestadels obetydliga insjöar, med därtill mesta

dels mer eller mindre försumpade stränder. Det bör vidare beaktas, att för en del av 

arterna förekomsterna vid Mälaren och andra insjövatten tydligen äro av reliktnatur. 

Till dessas förekomst torde i varje händelse i hög grad bidraga, och hava väl b idragit, 

spridningsbiologiska förhållanden ; spridningen har tydligen, såsom för många andra kust

betonade men av sältan i det n ära intill befintliga vattnet helt oberoende arters vid

kommande, gynnats av de för besåning jämförelsevis väl exponerade öppna kusterna. 

1 v. litorale upptages icke av Al.MQVIST s. 535. 
2 v. maYitimtts nämnes icke av ALMQUIST s. 606. 
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Beträffande de i de tvenne förteckningarna ovan s . 195 upptagna arterna 
hänvisar jag till stöd för mitt uttalande ovan till nedan följande observa
tioner samt citat ur ALMQu isT. 

]uncus cum pressus . S. 525: »--- Kulturtr. ± a llm; ä\·en på de yttre bebodda 
skären ---; säll. i natun·eget . (strandklipp .. ngn gång stra ndäng. ; så flerst . på skärg.
o. insjöholmar). - Urspr. ? I varje fall överväg. Synantr. -- -». 

R umex crispus (med hänsyn till ursprungliga s tåndorter). AOIQl"IST s . 534: »U rspr. 
å tm. vid have t o . Mälaren (stränd. , driftva ll. , s trandklipp.) ... • 

Polygonum tomentosu>u (med hänsyn till ursprungliga s tåndorte r). AL~IQUST s . 535: 

>> :\löjl. urspr. på s tränd . (he lst sand o. drift ,·all. ) å t m. ,-id ha,·e t o . :\Iä la ren ; -- - >> 

Ba·rbaraea stricta . S. 437: »halofil t endens• samt •t ång,·a llsgynnad, därför med extra
t aeniat dragning >> . ettalande t s tämmer ä \·en för .-\land. 

Erysimum hieraci ijolium. AL~IQUIST s. 550: >>-- Lund. o. snår helst på kli pp- e l. 
blockte rräng, änn m arit. örtback., strandklipp. Os\· . Xg t hemerafil (-- -).» c: pp
giften stämmer till a lla detaljer med förhållandet p å .-\land . Uppt ages av AI.~ IQl"IST s. t, o•, 
bland •> Kust-Mälar-växten>, med förekomst »rikligast ,-id kus ten•. 

Farnassia palustr-is var. femtis. S. 552: >> H a,·sstrandäng. m ångenst ., å tm . frå n *Djurö 
upp till Öregrund (C . Plejel).•> 

Scutetlaria hastijolia. S. 584: >>-- Sten. el. myllrika strandsnå r o. -lund. , ensnå r 
p å skä ren osv.; m era spars. p å öppna s tenstränd. , slättbygd:s le riga bäck- o. åkanter 
(sm å bestånd) osv. - ->>. Förekomsten p å Al and enahanda, dock icke med mots,·arighe t 
till AOIQUISTS uppgift för slä ttbygden. Beträffande föreva rande a rt säger Almquist 

under rubrik >>Baltiska kust växter» s. 39 1: •Ö ,·ergången till de baltiska havss trands
arterna förmedlas a \· Scutellaria hastijolia , (Festuca artmdinacea) och Allium schoenopra
sum.>> Arten upptages a,- AL~IQ1.:IST s . 401, bland •Kust-:\Iälar- \·äxter• med förekomst 
rikligast v id kusten. S. 491 säge r AL~IQUIST: 

>> \"id och nära Mälaren k varleva å tskilliga halofil a och ett par epilitorala arter, som 
länge tilldragit sig uppm ärksamhet . Det anses självkl art , att a lla ± utpräglade ha,·s
strandarte r vid l\>Iälaren äro relikter . Dock ha ,-i en he l serie från a rte r med knappast a lls 
framträdande reliktna tur till m ycket på tagliga relikte r. Serien börja r med Scutel/aria 
hasti jolia och Trifolium fragilerum , som ,-id Mälaren äga nästan samma frek\·ens som 
vid h avet och ot,·ive laktigt skulle ha nått dit , ä\·en om sjön a ldrig varit en havs,·ik (Fries' 

reliktbegrepp alltså otillämplig t p å dessa a rter; .... ; om Swlellaria-loka lerna på högre 
nivå h ar jag ej lyckats få en säker uppfattning) . - • 

Galeopsis bi/ida (med hänsyn till ursprungl iga ståndorter). S. 585: •Urspr. i strandsnår 
o. -lund . isynn. vid have t , sälls . i andra lund ., klippsnår et c .. . • 

Stachys palustris (med h änsyn till ursprungliga st åndorte r). S. 586: •Stränd. (gärna 
p å t ångvall. o. annan drift; . .. , strandsnår o. -lund. , sälls. su mpskog .. . • 

Plantaga major var. intermedia (med hänsyn till ursprungliga ståndorter). S. 593 fö r 
Pl. major: >>Urspr. på s tränd. (hä ll. , sand, driftvall. ). ö,·era llt vid ha ,·et, h .o.d. vid insjöarna 
(o. Dalälven)?---.>> ALMQUIST tillägge r: •Till ,. _ inie-rmedia Gil. hör å tm. en del av de 

urspr. ff. >> - För Plantaga major var. intermedia ä r vä l i , -iss grad lokaler med icke starkare 
s luten vegetation (kanske också icke besk-uggad mark) ett \"illko r; lokaler som fylla dessa 
\"illkor st å också att finna på insjöstränder. 

Valerianella olitoria. Ar. ~IQUST s . 595: »Crspr. på o. n ä ra s tränd. (hä ll., grus, 
driftvall., även lundklipp ., myllrika snå r e tc.).- -.• Förhå llande t p å Åland ena-



.-\CT.-\ BOTA::\IC.-\ FE::\::\IC.-\ 6 1 

handa. L:pptages av AD!Qt:IST s . 404 bland »Knst<\lä lar -växten> och såsom sådan 

>indifferent •> . 

Cirsium /a uceolatum (med h änsyn till ursprunglig ståndort). S . 604: •>Urspr. åtm . vid 

ha,·et o. )Jäl a ren (klipp- o. grusstränd. , strandsnår o. -lund. )•• 

C. arvense (m ed h änsyn till ursprungliga ståndorter). S . 604 : •> Crspr. åtm . vid h a \·et 

(± a llm.) o . )fäla ren (t. allm .), helst på sten- e l. grusstränd ., änn driftvall., säll . inne 

i strandsnår o. -lund . .. •> 

S onclms arvensis ,._ mm•it im11s . ADtQ1.: tsT nämner s. 60& för Sonchus arvensis L.: »l: rspr. 

i strandvege t. vid hant o. )l älaren (helst öppn a grus- o. blockstränd., driftvall.; även 

havs tornsnå r et c . . . •> 

c. Beträffande följande aY de i förteckningen s. 195 upptagna arterna 

råder med avseende å st åndort mer eller mindre avsevärda differenser: 

Alopecurus ventricosus företer i l"ppland , med riklig förekomst b l. a. vid Mälaren, en 

a\·sevärt vidare st åndortsamplitud än på Aland. I önigt synes en s tor överensstämmelse 

i uppträdande r åda . Cpptages a\· ADtQ1:1ST s. 405 inom klammer bland >>Kust-Mäla r

växten> samt s. 41 O under rubrik •\"II . Centralgruppem; betraktas här som snarast halofil 

med beteckningen Bh (= •>Ös tliga havs- och ha ,·sstrandväxten>). - Synes p å Åland vara 

bunden vid havsstränder ; det kan dock vara möjligt , att ä \·en sötvattensstränder under 

i önigt tj änliga lokala förh:l.llanden skulle tillfredsställ a ar ten; frågan är om sådan a 

tjänliga lokaler p å _,\l and stå at t finn a vid de söta vattnen. 

T rifolium fra giferum. I uppträdandet p{t ha\·sstränder synes full s t ändig likformighet 

råda på Åland och i Uppland:»-- K ortgräs., hels t driftrik a strandäng. (v id ha ve t helst 

suprasalin a), rikligast vid brygg. o. bå tst. (a lltså hemerofil ).-- •> (s . 5&1). l\fen a rten 

har i Uppl and en rik förekomst även vid )fälaren , om också icke lika rik som vid kust en : 

•-- S cute/laria hastifolia och Trifolium fragiferwn , som vid )lälaren äga n ästan samma 

frekvens som vid have t och otvivelaktigt skull e ha n ått dit , även om sjön aldrig varit 

en havsvik --» (s.lo9 1). Trifolium fmgi fe>'lllll upptages av AL~!QU!ST s . t,Qt, bland >> Kust

)lälan ·äxten>, med förekomst •> rikligast vid kustem. 

Selinum carvifolia. Beteckn as a v AL~! Q1:1ST s . 418 som sydskanclinavisk eutrof (Se). 

S. 5/5: •-- Urs pr. i s trandsnå r , frä mst vid ha \·et (e lj. :'ttm . vid några skogssjöar o . 

-häcka r); hemera fil (helst ± snår. skogsbryn , hagar, d iken etc .;- -) .•> 

Convolutdus sep ium . Betecknas a \· ADtQ1:1ST s. 405 som sydskandinavi sk kust\·äxt. 

Almquist s. 58 1: •> l:rspr. i s trandsnår vid insjöar ()fäla ren h .o.d . .. ); huruvida n ågon 

kustlokal ä r urspr., m å lämnas osagt ... •. I anseende till artens havskustbe tonade upp

träd ande p å .Åla nd ä r de t m ärkligt, att den som ursprunglig i Uppland i varje händelse 

främst förekommer vid söt a , -atten. Det ä r h är\"id dock a tt beakta, a tt i varje h ändelse 

fyndplatsen p å Sottunga : )farsö på A.land , d ä r a rten ä r av gamm alt datum och d är den 

synes trivas ,-äl, icke ä r direkte sal t\·attenp. \·erkad. 

Eupatorium cannabinum. AI.~!Ql:IST s. 483: •-- )[arkant lokalanhopning i grupper , 

mest ,-id have ts och )[äl a rens ni vå, p å ståndorter som icke ä ro synbart olika omgh-ningar

nas. - -.• H ar alltså i Uppland en mycke t ddare förekomst med a \·seende å s t åndorts,·al 

än på Al and. S. 59/ n ämner AL~!QLIST: •-- Strandsnårskan ter , säll. s trandlund . el. 

öppen str and\·ege t . (-- -); blott i ett par fa ll apofyt (till P): . .. >> Betecknas av Aot

Q1:1ST s. lo0 5 som sydskandin avisk mesotrof. 

Tana cef11111 vulgare. AD!Qt:IST s . &O 1: •-- Torrare strand- o. till gräns. veget ., främst 

klipp. , strandsn år o . -lund .i m arit. örtback . - - - )lyck . hemerophil - - -.• 
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5. Förutom på havsstränder, eller ståndorter i nära avslutning 
till dessa, även på flere eller färre andra ståndortstyper uppträdande arter 

Förutom de specifika strandarterna incl. trenne salt- och brackvattensarter 
(s. 97-99) samt arterna i grupp II , s. 99 hänför jag (s . 99) till Ålands havs
strandsflora följande arter, vilka förutom på havsstränderna eller ståndorter 
i nära anslutning till dessa yttermera uppträda på flere elle r färre andra stånd
ortstyper: 

Typhoides arundinaeea Juncus lampoearpus Filipendula ulmaria 
Hieroehloe oderata J . bufonius Trifolium repens 
Agrostis stolonifera Ophioglossum v-ulgatum Vicia eraeea 
Calamagrostis neglecta Equisetum an·ense Linum eathartieum 
Phragmites eommunis Trigloehin palustre Lythrum saliearia 

Poa irrigata Montia lamprosperma Chaerefolium silvestre 

Scirpus eompressus Sagina nodosa Myosotis eaespitosa 
Se. pauciflorus S. proeumbens Sentellaria galerieulata 
Carex Goodenowii Ranuneulus seeleratus Euphrasia *tennis 
C. panieea Potentilla anserina Galium palustre 

Ovan nämnda arter synas i Uppland i stort sett förhålla sig ungefär som 
på Åland. Dock bör bl.a. följande obsen7eras: 

Beträffande H-ierochloe odora/a nämner AL~IQt:IST s. 192 : .-- i havsstrandens epi
litora la bälte, gärna invid alsnåren; inuti landet sällsynt, ... \"anl. Yid sjöstränder ovan 
högvattenlinjen ... •>- På Åland synes arten på havsstränder främst uppträda i litoralen. 

Sag-ina nodosa synes i Uppland ha,·a en med a\·seende å ståndortsamplitud vidare 
förekomst än p å Åland. 

C. Förekomst med hänsyn till de olika skärgårdszonerna 

Med avseende å förekomst inom skärgårdens inre och yttre delar synes 
även en stor överensstämmelse råda mellan Åland och Uppland. Jag måste 
dock härvidlag i stort sett inskränka mig till granskning av de av ALMQUIST 
som >>havsstrandarten> upptagna arterna. Beträffande övriga ställer sig en 
granskning art för art vansklig på basen av föreliggande uppgifter från Upp
land. 

De av ALMQUisT i förteckningen ovan 192-193 som extrataeniata upp
givna äro även på Åland extrataeniata med följande undantag: Atriplex 
*praecox - även intrataeniat, men med avtagande frekvens inåt skärgården. 
Odontites litoralis - även intrataeniat. 

Av de av ALMQUisT som t'ntrataeniata betecknade är M entha litoralis även 
på Åland intrataeniat. Carex distans, Samol-us valerandi och Taraxacum bal
ticum äro på Åland indifferenta. Salicor·m·a är främst e.xtrataeniat. 
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De av AL)fQCIST som indifferenta betecknade förhålla sig på Åland på 
samma sätt med undantag för: 

Scirpus rufus; på Åland på några få undantag när extrataeniat (se del II). 
Beträffande Arr/unatherum elatius och Artemisia vulgaris nämner ALMQUIST 

s. 398 med avseende å ursprunglig utbredning ,>söderut extrataeniata,>. Bägge 
äro på Åland klart extrataeniata. 

Beträffande följande nämnas norrut indifferenta, söderut ± extrataeniata: 
Carex glareosa, J uncus balticus, Silene *maritima. Samtliga dessa äro på Åland 
extrataeniata. 

Beträffande Festuca arzmdi11acea göres icke någon specificering. På Åland 
indifferent. 

Carex arenaria och Sagina maritima betecknas av ALMQUIST som osäkra; 
den förra är på Åland klart e:...1:rataeniat, den senare snarast extrataeniat. 

D. Regional utbredning i Uppland och på Åland 

Nedan följande komparationer gälla närmast de specifika havsstrand
artema (enl. ALMQUisT; uppräknade s. 192-193) samt en del övriga kust
betonade arter. För de övrigas vidkommande (uppräknade s. 195 och 198) 
gin de kortfattade uppgifterna hos Almquist icke nödigt underlag för en jäm
förelse; sannolik'i: ställa sig för dessa förekomstförhållandena ungefär lika i 
Uppland och på Åland. 

l. För Åland och Uppland icke gemensamma h avsstrandarter 
(i bemärkelse Almquist s. 397-398) 

Såsom s. 193 framgått saknas på Åland följande i Uppland förekommande 
arter: 

Agropyron junceum 
Atriplex litorale l 

Lathyrus maritirnus l 

Euphrasia bottnica 

.-\tt de tre förstnämda saknas på Åland förefaller föga anmärkningsvärt, 
ity att de i Uppland upphöra på sydligare breddgrader än Åland. - Den 
nordliga Euphrasia bottnica är åter i Uppland känd endast från 1lokal. Man 
antecknar följande: 

Lathyrus maritimus. Upptages a,· AOIQt:IST s. 389 för Uppland bland &sydliga arter 
(nående e j eller föga o,·an 60 °)t. Almquist finner sannolikt att arten är en ung invandrare 
(s. 425) samt att utbredningen ännu icke är fullbordad (s. 399). 

Euphrasia bottnica ha r (AL~!QL!ST s. 454) sin sydligaste svenska utpost i Vätö socken; 
endast l lokal känd frå n rppland (•Skabbholmen i strandyeget. p å grus -- -&: Alm
quist s. 592). 

l Se s. 95-96. 
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Dock kunna samtliga nu ifrågavarande arter väntas även för Åland. Lathy
rus maritirnus är i själva verket anträffad på 2 lokaler: Kökar: Lillrevet. 
3. 7. 1935 och 1936 samt Eckerö: Torp, Degersand, 19. 7. 1936. På den senare 
lokalen synes a rten hava gått ut. På den förra torde den icke hava blivit 
senare eftersökt. Sommaren 1954 bar ti llkommit ett fynd S om Degersand 
(2 individer; se s. 95). 

Vida re är att märka, att följande 3 arter uppträda på Åland, men icke 
i Uppland: 

Salsola kali Suaeda m aritima Lepidium latifolium 

Salsola kali h ar i SYerige sin nordgräns i Södermanland (AO!Qt:IST s. 4 '•8). 
Suaeda maritima tillhör H.~RDs kategori *syds\·enska• med typisk utbredning Bohns

län-Skåne-Oland och Gotland; i Norge äro hithörande arter ,-auligen sydliga (Aol
Qt:IST s. 389) . 

L epidium latifolium tillhör H ..i.RDs1 grupp •sydbaltiska• med utbredning Skåne
Oland- Gotland (AL)!QUIST s. 389}. 

Nordgränserna för nämnda tre arter äro alltså i SYerige (i betraktande av förekomsten 
på Aland) icke klimatologiskt betingade. 

För de trenne ovan nämnda arternas ,-idkommande är förekomsten på 
Åland mycket anmärkningsvärd, sedd mot bakgrunden av förekomsten i 
Sverige. I betraktande av den sydostligt och ostligt betonade förekomsten 
på Åland synes en invandring från Ostbaltikum sannolik för uaeda maritima 
och Lepidiwm latifolimn. För Salsola kali talar fyndorten (södra Eckerö) 
snarast fö r rekryt ering från Sverige eller Ostbaltikum; en im·andring från 
Finska vikens norra kust kan dock knappast anses helt utesluten. 

2. För Åland och ppland gemensamma havs trandarter (i bemärkelse 
Almqvist s . 397-398) 

För de för Åland och Uppland gemensamma >> ha\·sstranclarterna >> stä ller 
sig den regionala förekomsten på följande sätt: 

a. I Uppland >>Sydliga arter (nående ej eller föga oYan 60 °)>> enligt Aur
QUIST (s . 397-398; se även betr. nordgränser s. 44 -451): 

Carex arenaria , nordgräns \"äddö socken Silene Yiscosa, nordgräns Singö socken 
Polygonum R aji , nordgräns Djurö soc- Cakile maritima, nordgrän \"äddö socken 

ken (?) Cochlearia danica, nordgrän Gräsö 
Atriplex prostratum, nordgräns Singö soc- Crambe maritima, nordgräns Björkö oc-

ken ken 
Sagina maritima, nordgräns Börstil :'.Iyosotis baltica, nordgräns Singö socktn 

1 H.l.RD AV SEGERSTAD, F.: Syds,·en k a florans , -ä.x tgeografiska hll\·udgrupper, l ')~ '•. 
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Samtliga dessa nå på Åland nordligare än i Uppland, eller lika nordligt. 
Grunden till nordgränserna i Sverige ligge r sålunda, såsom för de nännast 

ovan under (moment 1) behandlade trenne arterna (Salsola kali, Suaeda mari
tima, L epidium latifolium), uppenba rligen icke i klimatologiska förhållanden. 
För Carex arenaria , Sagina maritima, Cakile maritima och Crambe maritima 
tänker sig AuiQt;IST s. 399 en pågående spridning, troligen unga invandrare 

{s. 1125) . Almquists förm odan kan väl haYa fog för sig även för Ålands Yid
kommande. 

Av arterna i förteckningen OYan ha,·a följande även på Åland en sydligt 

betonad förekomst: Carex arenaria {kan stå i samband med förekomst a\· 
tjänliga lokaler), Polygonum Raji (förekomsten på Åland dock icke tillfyllest 

känd), Sagina maritima (förekomsten på Åland dock knappt tillfyllest känd), 
Silene viscosa (saknas dock endast längst i norr; förekomsten rätt starkt syd

ostlig) , Cal<ile maritima (utpräglat sydostlig och mycket sparsam), Crambe 

maritima (längst i sydost ). 
Följande äro utbredda över hela Åland: Cochlearia danica och M yasotis 

baltica. Den förras nordgräns i Uppland kan sålunda knappast vara klimat

betingad. Den senares utbredning i Uppland ä r påtagligen bristfälligt känd. 
F ör A triplex prostratun~ är utbredningen på Åland till svidare bristfälligt känd. 
~1ed hänsyn till den sydliga förekomsten i Uppland är det sna rast anmä rk

ningsvä r t att de nu uppmä rksammade arterna alls förekomma på Åland. 
För Silene viscosa är det tänkbart och för P olygonum Raji, Cakile maritima 
och Crambe maritima högst sannolikt, att förekomsten icke är rekryterad från 

Sverige. Anmärkningsvärd är under alla förhållanden den rikliga förekomsten 
på Åland av Cochlearia danica och M yasotis baltica. Den st å r kanske i samband 

med god tillgång på tj ä nliga lokaler. 
b. I Uppland ~>Utbredda längs hela eller st örre delen av kustem {AL:vr

QUIST S. 398) : 

Deschampsia bottnica 
Arrhena therum elatins 
Pu ccinellia re troflexa 

Festuca a rundinacea 
Elymus arenadus 

Scirpus rufus 
Sc. uniglumis 
Carex glareosa 
C. norvegica 
C. extensa 
C. distans 

Jnncus balticus 

J . Gerardi 
T riglochin maritimum 

Atriplex praecox 
Honekenya peploides 
Spergula ria salina 
Silene maritima 
I satis tinctoria 
Angelica litoralis 
Samolus Yalerandi 
Glaux maritima 

Centaurium erythraea 
C. pulchellum 
:\Ientha litoralis 

Odontites litoralis 
Plantago m aritima 
Yalenana salina 
Aster tripolium 
::\Ia tricari a •maritima 
Artemisia Ynlgari s v. coarc-

t a ta 

Till denna g rupp ansluta sig följande salt- och brackvattensarter (~>Ut

bredning längs hela kusten~> enJ. AUIQCIST s . 397): 

Scirpus maritimus Sc. pan·ulus Sc. Tabemaemontani 
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Beträffande arterna i detta moment (b) se nedan. 

c. >>Som föreg. men allmännast norrut (där indifferenta, söderut ± extra
taeniata)>> enl. AL.MQuiST s. 398: 

Carex glareosa Juncus balticus Silene maritima 

Till denna grupp ansluter ALMQUIST s. 398 Salicornia herbacea (>>Med en 
ensam, nordlig inomskärslokab>). 

I stort sett tyckes förekomsten och frekvensen för arterna i förteckningarna 
ovan (moment b och c) ställa sig lika för Uppland och Åland. Följande diffe
renser med avseende å utbredningen i stora drag kunna dock annoteras: 

J uncus balticus. I Uppland vida mer utbredd än på Åland. 
Salicornia herbacea. Vida mer utbredd på Åland. 
Samolus valerandi. Mer utbredd i Uppland. 
Mentha litoralis. Vida mer utbredd i Uppland. 
För Valeriana salina är utbredningen på Åland icke tillfyllest känd; dock 

synes det sannolikt, att den väl anknyter till förekomsten i Uppland. 
Differenser samt märkliga likheter i detalj skola beakta i samband med 

de enskilda arterna i del II. 

3. Övriga för Åland och ppland gemen amma arter 

I det föregående har den regionala fördelningen på Åland och i Uppland 
uppmärksammats så långt det gällt de specifika >>havsstrandarterna>> en!. 
ALMQUisT (s. 397-398). J ag går till havsstrandsvegetationens övriga arter. 

a. På Åland utpräglade havsstrandsarter (so m ursprungliga) 

S. 195 uppräknades följande arter, vilka på Åland som ursprungliga synas 
inskränkta till havsstranden, men av AurQ TIST icke upptagas inom gruppen 
>>Havsstrandarter»: 

Alopecurus ventricosus Draba incana 
Agropyron repens v. ma- Erysimum hieraciifolium 

Plantago major , .. intermedia 
Yalerianella olitoria 

ritimum Paroassia palustris Y. tenuis Yaleriana ofiicinalis 
Carex Oederi ssp. pulchella Trifolium fragiferum \". salina 
Juncus campressus 
Rumex crispus 
Polygonum tomentosum 
P. avicula re v. litorale 
Atriplex latifolium 
Barbaraea stricta 

Selinum can;folia 
Convoh-ulus sepium 
Sentellaria hastifolia 
Galeopsis bifida 
Stachys palustris 
Rhinanthus major 

Eupatorium cannabinum 
Tanacetum \-ulgare 
Cirsium lanceolatum 
C. arvense 
Leontodon autumnalis 
Sonchus an·ensis , .. maritimus 
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I stort sett förete nämnda arter i Uppland och på Åland likartad regional 
förekomst , med den skillnad dock att förekomsten (som ursprungliga) på 
Åland , men icke för alla i Uppland, ä r inskränkt till havsstränder. 

Vid en jämförelse bör främst beaktas, att J uncus compressus, Valeriana 
officina/is och V. salina i anseende t ill bristfälligt känd utbredning både 
i Uppland och på Åland icke kunna t agas i betraktande. 

F ölj ande avvikelser eller annars märkliga förhållanden äro att be
akta: 

AlopewYIIs ventricosus.- Nordgräns i Uppl and i Gräsö socken ; å te rkommer på s \·enska 
s idan först Yid norra Bottenhaye t (AI,)!Ql' IST s . 45 1; se ä ,·en s . 4 75) . Anmärknings,· ä rt 
ä r a tt fö rekomsten N om \'äddö blir spa rsammare; anknytningspunkt till en liknande 
a ,·t agande frek\·ens mot norr på Al and . AL)IQUIST bet ecknar s . 4 l O arten som h alo fil. 

Rum ex cri spus. - Ä ,·en Y id Mäla ren ursprunglig. (Se ä \·en ci t a t s. 196 .) 

Atriplex latifolium . - I Uppl and främst Som 60 °. 

Barbaraea stricta. - Enligt ALMQ1.i iST s . 43 i i U ppl and ub iquis t med h a lofil t endens. 
På Åland st a rkt kustbe tonad. (Se ci t a t s. 196 .) 

Erysinmm hieracii foliwlt. - .~ven i de t inre av Uppland. Upptages a \· ALMQUIST 
s. 404 b land ~Kns t-Mäl ar-Yäxten med förekomst •rikligast \·id kusten•. S. 405 säger AI.M
QUIST: •>- -- Erysimum hieraciifolium (kust- och sydbergsart a \' egen snarast nord
s kandinavisk t yp). - -•. (Se ci t a t s. 196. ) 

Trifolium fragi ferum. - Nordgräns i S \·erige i \'ästland socken (s . 449). Enligt ALM
QUIST s. 4 i 5 troligen rä tt ung invandra re; se yttermera s . 1, 9 1. (Se ä \·en o ,·an s . 
1 97 .) 

Selinum carvifolia. - l\Iä rklig ä r i Uppla nd den rikliga förekom sten i de t inre av lande t . 
Föres a \· .-\L)1 Q1.iiST s. 468 till gruppen oE kYäxte r (i inskrän kta re mening)• samt inom 
d enna till grupp D •Sällsynta eller oregelbundet utbredda arter , norr om Dalä lven m ed 
blott enst aka loka len (s. 468). Nordgräns i ' ppland i H ållnäs socken (s . 449) ; utbred
ningen i L" ppl and sannolikt ofull bordad (s . 425). (Se ä ven o\·an s. 19 i.) 

Swtrllaria hasti folia. - I C ppland rikligare S om Norrtä lje; ä ven inne i landet . Nord 
gräns i Börstil (med Osthammar och Oregrund) (s. 449) . F ör a rten nämner ALMQUis T 
s. 4 i l (jfr s. 4 75): •Fle re utbredningsde ta ljer Yittna om sen fra mryckning•. (Se även 
cita t ovan s . 196.) 

Stachys palustris synes ,·ar a a \·se,·är t a llmännare i C ppland än på Aland; ä \·en i Upp
land o jämnt utbredd. (Se ä \·en cita t s. 196.) 

r·aleriane/la olitoria. - ÄYen inne i lande t . F öres a\· AI.MQUIST s. 404. till •Kust-Mälar
,·äxten> med indifferent förekomst. )<ordgräns: Börstil (med Osthammar och Oregrund) 
(s. 1, 49) . (Se även ci t at ovan s. 196- 19/ .) 

Eupatorium cannabinum. - Märkligt a tt förekomsten i Uppland Yid kusten ä r ut
präglat nordlig, främst N om Oregru nd. Xordgräns i Sverige i norra Gästrikl and (s . 45 1) . 
Att obsen ·era är ä \·en den rä tt rikliga förekomsten Yid )fäl a ren . Föres av ALMQUIST s. 405 
till •Kus t -::llälar-växten. Urbredningen t yder på ofullbordad spridning (s. 1, 05; se ,-idare 
s. r, s :J). (Se ä ,·en ovan s . 19 / .) 

Cirsi11111 lanceolal ttllt. K anske allmänn are i Uppland . 
C. an •euse. Ä \'en ursprunglig , ·id ::l!äla ren . 
Souchus arvensis \' . marifimus. Ä\·en d d ::l!äl a ren . (\·. mariiimus upptages icke hos 

AT. )IQI:IST.) 
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b. På Åland icke utpräglade haYsstrandsarter 

S. 198 upptagas arter, vilka på Åland förutom på havsstränder änn upp
träda på ståndorter av annan typ. Uppträdandet t ycktes med avseende 

å ståndort för ifrågavarande arter i st ort sett vara enahanda i Uppland. Med 
avseende å regional utbredning och frekvens t yckes likaså st or överensstäm

melse råda. 
Följande avvikelser eller annars anmärkningsvärda förhållanden böra 

beaktas: 

Typhoides arundinacea. Allmän äYen p å ~Iäl a rstrände r. P < Aland ä \·en Yid söt\·atten

stränder, m en sparsamt. 

Scirpus compressus . Allmännare i Cppland än på .-\land. :::\ordgräns i ::)yerige i Gäd e

trakten (kanske i H älsingland ell er ~Iedelpad , .-\ L~IQt:lST s. t, 5 1). 

XXI. HA VSSTRANDSFLORAN P Å ÅLAND OCH I sKAR
GÅRDEN UTANFÖR KOTKA 

För en jämförelse mellan Åland och trakten närmast intill och utanför 

Kotka stad i östra Nyland kunna goda skäl anföras : Området omfattar ett 
kustparti med en därtill ansluten mer eller mindre skyddande skärgård. Det 
ligge r ungefär på samma breddgrad som )Jand, men avst åndet dit är bety

dande. Men det är att observera, att havsvattnets sälta är svagare än på 
Åland, i yttre skärgården 5,32 °/00 mot 5,;-6,; 0/ 00 på Åland. Till området 
hör ett kustavsnitt med sött vatten. Här står alltså inom en st a rkt begränsad 

areal pregnanta exponenter att finna för sältans inverkan på flora och vegeta
tion. Området är av ARVI ULVIXEX noga och skickligt undersökt med avseende 
å strandens växtlighet. 

Jag skall här inskränka mitt studium till ett annoterande av likheter och 
olikheter inom ramen för mitt strandbegrepp och programmet i övrigt för min 
undersökning, så långt detta är görligt. Det blir självfallet en vansklig och 

subjektivt betonad fråga vilka på havsstränderna utanför Kotka uppträdande 
arter vid en jämförelse skola medräknas. Se s. 190. 

Vid komparationen bör observe ras, att ULYIXEXs studium förutom den 

litorala zonen även omfattar den sub- och supralitorala (se s. 38); dessa zoner 
hava av mig beaktats endast i samband med några få arter med påfallande 
anslutning tilllitoralens artkontingent. Det bör yttermera beaktas att i många 
fall, exempelvis vid preciserandet av en arts uppträdande med hänsyn till 

vertikal zon, för att icke tala om dess natur av exempelvis extrataeniat s.str. 
eller s.lat., ubiquist eller icke, möjligheten av differenser i den subjekti,·a upp-
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fattningen ligger nära till hands. Denna möjlighet bör självfallet beaktas 
redan vid en granskning av de primära artförteckningarna. 1 

ULVIXEN ger s. 4S-48 i tvenne tabeller en förteckning på de strand- och 
vattenväxter han upptagit till behandling. Antalet är 172 mot 110 i min mot
svarande förteckning s. 93. Grunden till denna stora differens i artantal 

ligger främst däri, att Ulvinens område omfattar även sött vatten samt att 
Ulvinen behandlar stranden i vidsträcktare bemärkelse än denna studie. 

Utöver arterna i tabellerna s. 48 nämner Ulvinen yttermera 25 arter som 
sannolika strandarter, >>deren Yerbreitung im Untersuchungsgebiet nicht 

genauer untersucht wurde>>. 
Av de i tabellerna s. 45-4.8 hos ULVIXEN upptagna arterna bortfalla vid 

en jämförelse med havsstranden på Åland i den begränsning jag givit begrep
pet utan vidare de under rubrik W asserpjlanzen upptagna arterna; dock bör 
observeras min reservation s. 94 beträffande Hippuris vulgaris . Ävenså bort

faller utan vidare det stora flertalet av de under rubriken Strandpjlanzen upp
tagna arterna, en del såsom tillhörande supralitoralen, andra såsom betingade 
av sött eller svagt bräckt vatten; flertalet av dessa står under motsvarande 

ekologiska förhållanden även att finna på Åland. 
Såsom verklig, geografiskt betingad differens kvarstår följande: 
I nom skärgården utanför Kotka men icke på Aland förekommande arter 

Rumex aquaticus 
Atriplex litorale 2 

Lathyrus maritimus3 

Euphorbia palustris 
Odontites Iitaralis *fennica 4 

Succisa pratensis 
Senecia viscosus 

Succisa pratensis är på Åland anträffad på få lokaler, men endast i några 

enstaka individer på havsstrand (19S4 i Jomala: Hammarudda) . 
Bland ULVIXEXs arter obsenrerar jag yttermera bl.a. följande: 

;\lolinia coerulea 
Allium schoenoprasum 

Lotus corniculatus 
Hippuris \·ulgaris 

Samtliga ovan nämnda förekomma på Åland, men upptagas icke av mig 
som tillhörande havsstrandsfloran; de hava dock uteslutits med en viss reserva
tion (s. 94). Jag frågar mig om i dessa arters uppträdande någon olikhet möjli

gen gör sig gällande mellan Åland och ULVDIE~s område. På Sibbo: Löparö 

l \"id jämförelser mellan Alandoch ULn~E~s område följer jag med avseende å nomen
klatur och ordningsföljd i förteckningar l-1\·inen , då framställningen ansluter sig till 
fakta hos denne; där framställningen ansluter sig till sakförhållanden p å Åland, är nomen

klaturen och ordningsföljden den , som följes i denna skrift. 
2 Se s. 96. 
3 Se s. 95. 
4 En!. MARKLCND ,GU~~AR: Die Gattung Odontites in Finnland, 1955.- Hos ULYIXE~ 

s. n . Odontites rubra *verna. 
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i Nylands skärgård har jag funnit såväl Malinia coerulea som L otus comicu
latus uppträdande regelbundet på havsstränder, vilket blott undantagsvis 
är fallet på Åland; föreligger möjligen en olikhet med avseende å systematisk 
form? Jag tänker mig även möjligheten att Allium schoenoprasum hos ULVI

NE~ till sin förekomst är mer maritimt betonad än på Åland, där arten främst 
tillhör klippig epilitoral terräng, främst inom lövängsområden. 

På Aland men 1·cke i skärgården utanför Kotka förekommande litorala arter 

Desehampsis bottniea 

Poa irrigata 
Seirpus compressus 
Carex arenaria (supralitoral) 
C. panieea 
C. extensa 
C. distans 

Juneus compressus 
Atriplex *praecox 
Suaeda maritima 
Salieornia europaea 

Sagina maritima 

Silene Yiseosa 
Cochlearia daniea 

Lepidium latifolium 
Crambe maritima 
Draba ineana 

Trifolium fragiferum 
Linum eathartieum 
Samolus valerandi 

Centaurium pulehellum 
Convolvulus sepium 
:\Iyosotis baltiea 

Sentellaria hastifolia 

Stachys palustris 
:\Ienth a litoralis 
Odontites serotina 

O. litoralis 
Euphrasia *tennis 
Rhinanthus major? 
Yaleri anella olitoria 
\'aleriana salina? 

Eupatorium cannabinum 
Cirsium laneeolatum 

Taraxacum balticum 

Gemensamma förAland och skärgården utanför Kotka 

Typhoides (= Phalaris) arun- Sc . pancifloms 
dinaeea 

Hierochloe odorata 
Alopeeurus ventricosus 
Agrostis stolonifera 
Calamagrostis neglecta 
Arrhenatherum elatius 
Phragmites communis 
Puccinellia retroflexa 
Festuca arundinacea 
Agropyron repens , .. mariti-

mum1 

Elymus arenarius 
Scirpus maritimus 
Sc. rufus 
Sc. Tabernaemontani 

Sc . parvulus 

Sc. uniglumis 
Carex glareosa 
C. norvegica 

C. Oederi ss p. pulchella 2 

Juncus balticus 

J. lampocarpus 
J . Gerardi 

J. bufonius 
J. ranarius 3 

Ophioglossum n1lgatum 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 

Rumex crispus 
Polygonum aviculare , .. 

litorale 
Atriplex la tifolium 4 

A. prostratum 4 

Salsola kali 
:\Iontia lamprosperma 
Sagina nodosa 

S. proeumbens 
Honekenya peploides 
Spergularia salina 
Silene *maritima s 
Ranuneulus seeleratus 

Cakile maritima 
!satis tinctoria 
Barbaraea stricta 

Erysimum hieraciifolium 
Farnassia palustris '". ten u is 6 

Potentilla anserina 
Filipendula ulmaria 
\"icia eracca 

1 Ulvinen s . 46 upptager blott A. repens; v. maritinmm nämnes icke. 
Ulvinen s. 45: tC. Oederi (+ *Pt<lchella?).• 

3 Ulvinen s. 45: •J. bufonius ( + *ranarius) .• 
4 Ulvinen s. 46: •Atriplex latifolium (*deltoidewn + •proslralum ).• 
5 U lvinen s. 46: S ilene inflata f. Iitaralis 
6 Ulvinen s. 46: Farnassia palustris. 
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Galeopsis bi fida )latricaria *maritima Lythrum salicaria 
Selinum carvifoli a 
Angeli ca Iitaralis 
Glaux maritima 
Centaurium erythraea 

)lyosotis caespitosa 
Sentell aria galericulata 

Plantago major Y. inter- Artemisia nilgaris v. coarc-
media l tata 

PI. maritima Ci rsium arvense 
Galium palustre Leontodon autumnali s 
\"aleriana offic inali s col i. 2 Sonchus arYensis v. mariti-

Aster tripolium mus 

Huru ställer sig de i förteckningen ovan upptagna a rternas uppträdande 
på Åland och hos ULVIN'Ex med avseende å ståndort samt sllär{!årdszoner? 

ULVIXEX uppställer s. 43 b egreppet ))absolute Strandpflanzem. Härmed för
stås arte r, l)die im Untersuchungsgebiet nu r an den Ufern angetroffen wurdem. 

))Absoluta)) strandarter äro både på Åland och hos ULVIKE=-< följande: 

T riglochin m aritimum 

Juncus balt icus 

]. Gerardi 
Scirpus rufus 
Carex glareosa 
Alopecurus ventricosus 
Puccinellia retroflexa 

Festuca a rundinacea 
E ly mus arenarius 
Polygonum Raji (= P. 

oxyspermum) 

Atriplex latifolium Angelica Iitaralis 

A. prostratum Glaux maritima 
Salsola kali Centaurium er ythraea 
Honekenya peploides Plantago maritima 

Spergularia salina Aster tripolium 
Cakile maritima }fatricaria *maritima 

!satis tinctoria Arternisia vulgaris v. coarc-
Parnassia palustris , .. tenuis ta ta 

Selinum can·ifolia Sonchus an ·ensis v. maritinms 

H os ULVIXEX ))Absolute Strandpflanzem; icke på Åland: 

Ophioglossum vulgatum Typhoides arundinacea 
Scirpus pauciflorus Hierochloe odorata 

Carex norvegica Sagina nodosa 

>lC. Oederi ( + *pulchella ?)• S. procumbens 

ULVIXEX opererar s. 49 med begreppen: 

t.Iyosotis caespitosa 
\" aleriana officinalis ( + \'. 

excelsa) 

A. Extrataeniaten s.str. (Die den äusseren Schärenhof bewohnenden Pflanzenarten 
im engeren Sinne). 

B. Extrataeniaten s .l at. (Die den äusseren Schärenhof bewohnenden Pflanzenarten 
im weiteren Sinne). 

C. Intra t aenia ten s.str. (Die den eigentlichen Innenschärenhof bewohnenden Pflanzen
arten im engeren Sinne). 

D. Intrataeni a ten s .lat. (Die den eigentli chen Innensch ärenhof bewolmenden Pflanzen
arten im weiteren Sinne). 

F. Ostiotaeniaten s. lat. (Die den Schärenhof der Flussmiindung bewohnenden Pflanzen
arten im weiteren Sinne). 

l l.: !vinen s. 46: Planlago major. 

U! vinen s . 46: • Valeriana officina/is ( + V. excelsa) •. 
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G. Ostiotaeniaten s .str. (Die den Schärenhof der Flussrni.indung bewohnenden Pflan
zenarten im engeren Sinne). 

Härtill upptager ULVIXEC\' yttermera (s. 49) en grupp )>Ubiquistem ()>Uber 
das ganze Gebiet verbreitete Artem). H ä rmed anes alltså arter, som, förutom 
i den yttre och inre skärgå rden, även uppträda i )>Schärenhof der Flussmiind

ungem. Det blir mycket vanskligt att till å ländska förhållanden med dessas 
starkt avvikande karaktär överföra ULVIXEXS begrepp ubiquist. Skall hänsyn 

fästas endast vid förekomst eller beaktande jämväl skänkas frekvens samt 
arternas relativa trivseP I det följ ande kommer icke som ))Ubikvisten> för 

Åland att betecknas arter, som vid de inre vikarna blott uppträda mycket 
sparsamt samt i påfall ande svag gestalt. 

Ulvinens Ostiotaeniat en s. lat . och s.st r. hava icke någon direkt mot
svarighet på Åland. Här gives icke någon skärgård vid mynningen av någon 

betydande älv. En viss motsvarighet med avseende å vegetationsbetingel~e r 

finner man dock vid de innerst a vikavsnitten inne i Fasta Åland, såsom i och 

vid Orrfjärden, Lillfjärden och \'andöfjärden med vattentillförsel från havet i 
väster, v id Långsjö, Österfjärden och Innerfj ä rden benämnda avsnitt av den 
långa och smala Ämnäsviken från Lumparen in i Finströms socken förbi Ämnäs 

samt vid bottnen av den ca 15 km långa tvåkluvna viken från Lumparen 
genom Färj sundet in i Salt vik (Hj ortösundet med dess förlängning Ödkarby
viken i väster samt Kuggsundet med dess förlängning saltviksfjärden i öster). 

I dessa viksystem med deras successivt avt agande sälta och slutligen mer eller 
mindre söta vatten finnes utvecklad en vegetation, som slutligen bär prägel 

av det söta vattnet . De för stränderna vid dessa starkt avsältade eller söta 

vattendrag specifika a rterna beaktas icke i denna studie , om jag ock själv
fallet funnit skäl att uppmärksamma den egentliga havsstrandsflorans suc
cessiva förändring och uta rmning vid nu ifrågava rande viksystem (se s . 93) . 

F örutsättningar föreligga så lunda i viss grad för en jämförelse av havsstrands
arternas reaktion för avtagande sälta och slutligen sött vatten på Åland och 
inom ULVINENS område. 

ULVINENS ubiquister finna på Åland sin närmaste mot svarighet i de strand

arter, vilka förutom i den yttre och inre skärgården även anträffas vid de ovan 
nämnda viksystemens inre delar. 

För ULVINEN och Aland gemensamma extrataeniata s.str.: 

Juncus balticus 
Scirpus mfus 
Alopecums ventricosus 
Arrhenatherum ela tius 

Elymus arenarius 
Salsola kali 

Silene *maritima( = inilata 

f. litora lis) 
H onekenya peploides 
Cakile maritima 

! satis tinctoria 
Barbaraea stricta 

Erysimum hieraciifolium 
Galeopsis bifida 
~Iatricari a *maritima 
Artemis i a Ynlgaris , . . 

coarct a t a 
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H os ULVI~EX men ej på Aland extrataeniata s.str.: 

Ophioglossum vulgatum 

Scirpus p arvulus 
Puccinellia retrofle:xa 

Atriple:x latifolium 

F arnassia palustris 
Aster tripolium 

Cirsium an-ense 

Sonchus arvensis Y . mariti

rnus 

Av de hos ULVI~Ex s. 57 som extrataeniata s.lat. upptagna arterna (alltså 
med huvudsaklig utbredning i yttre skärgården, men med förekomst även 
i inre skärgården) torde följ ande på Åland förete en rätt motsvarande före
komst: 

Juncus Gera rdi 
Scirpus p ancifloms 
Festuca arundinacea 

Agropyron repens Y . mariti-
mum 

Rumex crispus 
Sagina n odosa 
Spergula ri a salina 

Angelica litora lis 

Glaux m aritima 

Centaurium ery thraea 
Plantago maritima 

Till gruppen Intrataeniaten s.lat. för ULVIXEX s. 59 nedan nämnda arter. 
För ingen av dem kan uppträdandet på Åland inrymnas under rubriken 
ifråga. 

Triglochin maritimum. P å Aland snarast ubiquist. 
Carex norvegica. P å Aland sn a rast ubiquist. 
Selinum carvifolia . P å Aland snarast e:xtrataenia t s .la t. 

Scirpus m aritimus. P å Åland snarast extra t aeniat s .lat. 
Sc. T abemaemontani. P å Aland sn arast ubiquist. 

Gruppen Jntrataeniaten s.str. är enligt LVIKEN s. 58 teoretiskt möjlig, men 
utan praktisk betydel se inom hans undersökningsområde. Bland kärlväxter 
för ULVINEN till denna grupp endast T ypha latt:jolia. Bland havsstrandsarter 
på Åland finner jag icke någon representant för gruppen. 

Såväl hos ULVIKEX (s. 62) som på A land >>ubiquistm> (sensu ULVINEN s. ft9) : 

Triglochin palustre 

Juncus lampaearpus 
J . bufonius 
Scirpus uniglumis 
Hierochloe odora t a ? 
Agrostis stolonifera 

Phragmites communis 
Calamagrostis neglecta 
Monti a lamprosperma? 

Sagina procumbens 
Potentilla anse rina 
Filipendula ulmaria 

H os ULVINEN men ej på Aland >>ubiquister>>: 

\'icia cracca 
Plantago m ajor v . inter-

media 
Galium palustre 
Valeriana officinalis coli. 
Leontodon autumnalis 

Typhoides (Phalari s) arundinacea 
Ranunculus seeleratus 

Sentellaria galericula t a 

Till ubiquist er torde på Åland kunna föras följande, som ULVINEX upp
tager under rubrikerna extrataeniata s.st r. och s.lat. samt intrataeniata 
s. lat.: 

14 
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Ophioglossum vulgatum, hos Uldnen extrataeniat s. str. 
Scirpus pauciflorus, hos Ulvinen extrataeniat s. str. 
Carex norvegica, hos Uh ·inen intrataeniat s. lat. 
Paroassia palustris v. t ennis , hos Uldn en extrataeniat s. str. 

Såsom ovan framgått, synes en stor överensstämmelse även råda i havs
strandsarternas uppträdande på Åland och inom ULVIXEXs område. Några 
olikheter föreligga dock. J ag sammanfattar dem nedan art för art. 

Ophioglossum vulgatum. Hos !vinen extrataeniat s. str., p å Aland rätt j ämn fördel
ning, snarast ubiquist. 

Triglochin maritimtl11l. Hos Ulvinen intrataeniat s. lat., p å Aland snarast ubiquist. 
T yphoides (= Phalaris) arundi11acea. Hos Ulvi.nen ubiquist, p å Aland snarast extra

taeniat s. lat. 
Prtccinellia retroflexa. Hos Ulvinen extrataeniat s. str., p å Aland snarast extrataeniat 

s. lat. 
Scirprts maritimus. Hos Ulvinen intrataeniat s. lat., p å Aland snarast extrataeniat 

s. lat. 
S c. Tabernaemontani . Hos Ulvinen intrataeniat s. lat., på Åland snarast ubiquist. 
Sc. pauciflortls. Hos Ulvinen extrataeniat s. lat. , på . .\land ubiquist. 
Carex glareosa. Hos Ulvinen extrataeniat s. lat. , p å Åland extrataeniat s. str. 
C. norvegica. Hos Ulvinen intrataeniat s . lat. , på A..Iand snarast ubiquist. 
Atriplex latifolimn. Hos Ulvinen extrataeniat s. str., på Åland snarast extrataeniat 

s. lat. 
Pamassia palustris var. tenuis. Hos Uh;nen extrataeniat s. str. , på Åland snarast 

ubiquist. 
Lythrttlll salicaria. Hos Ulvinen ubiquist , p å Aland snarast extrataeniat s . lat. 
Selitwm carvifolia . Hos Ul\"inen intrataeniat s. lat. , på Aland snarast extrataeni a t 

s. lat. 
Sculellaria galericulata. Hos Ulvinen ubiquist, på Åland snarast extrataeniat s. lat . 
.tl.ster tripolium. Hos Ulvinen extrataeniat s. str. , p å A..Iand snarast extrataeniat s. lat. 
Cirsium arvense. Hos Ulvinen extrataeniat s. str., på . .\land snarast extrataeniat s. lat. 
Sonchus arvensis v. maritimus. Hos Uh-inen extrataeniat s. str. , på Åland snarast 

extrataeniat s. lat. 

För sandstränder uppger ULVIXEX s. 114 en specifik flora. Nedan nämnda 
arter tyckas nästan uteslutande vara hänvisade till sådana stränder: 

Polygonum aviculare *he
t erophyllum v. litorale 

P. oxyspennum (= Raji) 
Atriplex latifolium *pro

stratum 

Salsola Kali 
Honekenya peploides 
Cakile maritima 
Isatis tinctoria 
Lathyrus maritirnus 

Solanum nigrum 
Linaria vulgaris 
Senecio viscosus 
Cirsium arvense 

Gärna på sand, men icke bundna vid sådan grund: 

Agropyrum repens 
Elymus arenarius 

Polygonum dumetorum (?) 
Silene inflata f. litoralis 
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Av de nämnda saknas på Åland Lathyr·us maritirnus (se s. 95) och Senecio 
viscos·us 1); Solanum nigrum tillhör icke JUands ursprungliga flora och haricke 
av mig anträffats på stränder. Linaria vulgaris och Polygonum dumetorum 
tillhöra icke strandfloran på Åland. 

För de övriga kan även på Åland förekomst på sandstränder konstateras. 
Dock uppträda Polygonum aviculare var. litorale, Atriplex prostratum, Salsola 
kali, !satis tinctoria och Cirsium arvense även, och främst, på stränder av 
annan typ. 

Flertalet av de nämnda äro såväl hos ULVINEN som på Åland även tång
växter: P olygonum aviculare var. litorale, Atriplex prostratum, Salsola kali, 
H onckenya peploides, Cakile maritima, I satis tinctoria, Cirsium arvense. 

För tångvallar upptager ULVI"'E"' s. 115 ett betydande antal, varav dock 
många av mig icke upptagas för litoralen samt några alJs ej förekomma på 
Åland. 

Gemensamma för ULVIXEXS om råde och Åland äro: 

Phalaris (= Typhoides) arundi n acea 
Alopecurus Yentricosus 
Agropyrum repens (var. maritimum) 
Polygonum a,·icula re *heterophyllum 

var . litora le 

Rumex cri spus 
Atriplex la tifolium 
Silene inflat a f. Iiteralis (= *maritima) 
Sagina procumbens 
Cakile m aritima 
Potentilla anserina 

Filipendula ulm ari a 

\'i cia cracca 
Lytbrum salicaria 
Anthriscus (= Chaerefolium) silvester 
Stachys palustris 
Galeopsis bifida 
Sentellari a galericulat a 

Plantage major (var. intermedi a) 
\'aleriana officinalis coli. 
Artemisia vulgaris var. coarctata 
Cirsium arvense 
Senehus arvensis v. m aritirnus 

För Geröllufer upptager ULVI::-IE)l s. 117 44 arter. För så vitt de över huvud 
på Åland falla inom litoralen kunna de även anträffas här inom denna strand
t yp. 

Inom ULVI::-IEXs område och på .ÅJand: 

Triglochin m aritimum 

Juncus Gerardi 
Scirpus uniglumis 
Phalari s (= Typhoides) arundinacea 
Agrostis stolonifera 
Calamagrostis n eglecta 
Festuca rubra var. a renaria 

E lymus a renanus 

Silene inflata f . Iiterali s (= *maritima) 
Sagina nodosa 
Potentilla anserin a 
Filipendula ulmari a 

\'icia cracca 
Lytbrum salicari a 
Angelica Iiteralis 
Glaux maritima 

1 Denna art har av mig först 1952 anträffats på Åland, och här spa rs. p å grusjord 
inYid landsvägen invid färjans landningsplats p å Eckerö-sidan (Öra) av Marsund. Somma

ren 1954 även av mig anträffad i en enst . indiYid p å tångbädd i Jomala: H ammarudda. 
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Sentellaria galericulata 
Plantage major (var. intermedia) 
PI. maritima 
Galium palustre 

\ "aleriana officinalls coll. 
Artemisia yu[garis var. coarctata 
Leoutedon autumnalis 
Senehus arYensis yar. maritirnus 

För Felsenspalten upptager ULVIXEX s. 119 23 arter. Så långt de på Åland 
falla inom litoralen stå de även där at t finna inom ifrågavarande ståndortstyp. 

Där stranden är kyddad för vågor, uh·ecklar sig enligt ULVIXEK s. 120-
122 >> •• auf Geröll-, Kies-, Sand- und 'lehmige' Ufern eine wiesenartige Vegeta
tion». I den salina och i all synnerhet i den suprasalina zonen, vilka på öppna 
Geröllufer äro nästan vegetationslösa, bildas ett slutet växttäcke med för 
denna strandtyp karakteristiska arter i riklig mängd. Bland dem som nämnas 
återfinner man ett stort antal av de på Åland förekommande arterna: Ophio
glossum vulgatum, Triglochin palustre, Tr. maritim2tm, ] uncus Gerardi, Scirpus 
uniglumis, Sc . rufus, Sc. paucijloms, Carex glareosa, C. norvegica, C. Goodeno
wii, C. Oederi ssp. p·ulchella, Calamagrostis 11eglecta, Festuca arundinacea, Far
nassia palustris, Potentilla anserina, Selinwm carvifolia, Glaux; maritima, Cen
taurium vulgare = erythraea, Galium palustre, Aster tripolium. Härtill flere , 
vilka på Åland icke anträffas inom litoralen. 

Man hade utöver jämförelsen ovan 1-."lmnat tänka sig även en jämförelse 
mellan å ena sidan floran på havsstränderna på Åland incl. bänderna av de 
i Fasta Åland inträngande vikarna med dessas successid avtagande salinitet 
samt å andra sidan kust- och skärgårdsområdet utanför Kotka i dess helhet . 
En sådan jämförelse skulle dock kanske hava rätt föga fog för sig. De åländska 
inre viksystemen motsvara till sin natur rätt föga de av bräckt och sött vatten 
präglade strandsystemen utanför Kotka. De ligga vidare avsevärt mindre 
e>..-ponerade för besåning. J ärnföret en skulle härtill icke komma att stå i 
konformitet med förf:s övriga komparationer. 

XXII . HA VSSTRANDSFLORAN PÅ ÅLAND OCH I BARÖ
SUNDs SKÄRGARD 

Se inledningsvis s. 190. 
Vid jämförelse med BREXKER 1921 framgår följande: 

På Aland men eJ 1 Baröszmds skärgård 

Deschampsia bottnica 
Arrhenatherum elatius 
&irpus compressus 
Carex arenaria 

C. extensa 
C. distans 
Juncus balticus 
Atriplex pro tratum 
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A . *praecox 
Salicornia herbacea 
Suaeda maritima 
Sagina m aritima 
Lepidium la tifolium 
Erysimum hieraciifolium, se Brenner 

s. 88. 

Farnassia p alustris Yar. t ennis, se Bren
n er s. 89. 

(Trifolium repens) 
Tr. fragiferum 
Samolus valerandi 
::\1entha litoralis 
Odontites litoralis 
Yalerianella olitoria 
E upat orium cannabinum 

213 

Arterna ovan saknas helt och hållet i Barösunds skärgård, så när som på 
Trifolium repens . Denna art upptages av BREC\'C'i"ER s. 92 för suprasalinen, 
men betraktas som >>antagligen ursprungligen antropochon> inom området. 
Beträffande riktigheten av denna uppfattning kan jag icke uttala mig. På 
Åland är Trifolium repens en ofta, och därtill ofta rikligt uppträdande bestånds
del i havssträndernas flora , om ock dess ursprunglighet möjligen kan sättas 
i fråga (se s. 92). 

::\Io!inia coerulea 
Rumex aquaticus 

I Barösunds skärgård men ej på Aland 

Atriplex litorale l 
Lotus corniculatus 

Odontites litoralis * fenni ca> 
Succisa pratensis 

Havsstrandsfloran på ÅJand räknar alltså 22 arter, som icke uppträda 
i Barösunds skärgård. 

Till havsstrandsfloran (enligt BREN"XERs uppfattning) skulle åter i Barö
sunds skärgård höra 5 för den åländska havsstrandsfloran främmande arter. 
Beträffande dessa bör följande observeras: 

En geografi sk olikhet beteckna främst Rumex aquaticus, Atriplex litorale 1), Odontites 
litoralis var. fennica, vilka helt och hållet saknas p å Åland. Atriplex litorale är flerstädes 
vid F inlands södra kust en anmärkningsvärd, om ock mestadels blott i sparsamma exemp
lar uppträdande havsstrandsart . 

En verklig olikhet beteckna även M"olinia coe1'ulea och Succisa pratensis, vilka fler
s t ädes vid 1 ylands kuster äro rätt framträdande element i havssträndernas vegetation , 
och här med förekomst n ärmast intill busk- och trädbården vid övergången från litoralen 
till supralitoralen. Malinia coerulea tillhör på Åland i stort sett ängsmark av olika t yper 
p å högre belägen t erräng, men anträffas äyen , om ock undantagsvis och m estadels blott 
i enstaka individer , på h avsstränder , utan att dock kunna anses tillhöra dessas regelrätta 
vegetation (se s. 95). Succisa pratensisär p å Aland anträffad endast p å n ågra få lokaler , 
ingen av dessa p å eller i närhe t av havsstränder. 2 

BRENNER upptager för havsstranden, förutom de ovan beaktade, även Scirpus lacustris 
och T ypha angustifolia (1921, s. 70, 62). För bägge synes verklig medborgarrätt dock 
mycket tvivelaktig. En sådan råder i varje händelse icke p å Åland. S ci1'pus lacustris är 

1 Funnen p å Åland i l individ, men utgången . Se s. 96. 
2 Härtill har arten 1954 anträffats i några enst aka individer p å en havsstrand iJomala: 

Hammarudda . 
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p å Åland en utpräglad söb ·attens,·äxt. Att arten inom Barösunds skärgård ä yen upp
träder vid kusten stå r uppenbarligen i samband med de t sYagt b räckta Yattnet i kus t
zonen; någon olikhet i a rtens ekologiska be tingelser p å Al and och i Barösunds skärgård 
före ligger knappast. 

T ypha angusti jolia syn es ekologiskt i Yiss grad ansluta s ig till Phragmiles, men kan 
i cke med samma berättigande som denna anslutas till haYsstran dsfloran. Dels ä r den 
r ä tt s tarkt bunden vid sött eller bräckt Yatten , med an P hragmites går ut ända i haYs
b andet , dels fortlever den icke Yid den fortskridande landböjningen som landväxt, med an 
Phragmiles ofta länge k\·arst å r som en Yerklig best åndsdel i Yeget a tionen , t .o.m. ända 
upp i busk- och trädbården . På Åland har jag blott p å l lokal funnit T ypila angt~stijolia 
bes tåndsbildande i ,·erkligt salt ,-atten , nämligen i J omala socken d d östra s tranden 
a \· Gottbyviken . 

Beträ ffande j unws j ilijorlllis bör obsen·eras , a tt a rten ä \·en p å Åland undantags,·is 
k an anträffas inom litoralen , fö r Yilken den dock enligt min mening yerkar främmande; 
dess egentliga uppträdande fa ller i \·arje händelse utom li tora len . BRE~~ERs och min olika 
inst ällning kan vara subjekth-t be tingad. 

Ranunculus replans är p å Åland sällsynt; dess uppträdande fa ller mest p å s terila sjö
s tränder , om ock arten n ågon gång anträffa ts vid inre saltYattem •ikar . 

H ippuris telraphylla h ar jag icke själv anträffat p å Åland , och k an icke utta la mig 
beträffande dess förekomst här . Arten ä r i varje fall p å Åland mycket sällsynt. 

M yasotis scorpioides kan p å Åland icke anses tillhöra h aysstrandens flora . Där a rten 
undantagsvis anträffas p å ha,·sstrand, ä r yegetationen på ,·erkad a y käl h ·atten. Sannolikt 
ä r förhållandet enahanda i Barösunds skärgård . 

I Barösunds skärgård antropochor enl. BREX.:\~R . icke på Åland: 

Juncus bufonius 
Trifolium repens ? 
Euphrasia *tennis, •>antagligen 

an tropochon. 

Artemisia vulgaris •ant agligen antro
pochon (s. 109). vilke t synes gälla ä \·en 
Yar. coarct a t a . 

Cirsium lan ceola tum 

Beträffande dessa av BREl'.T)<'ER som antropochorer upptagna arter är att 
märka, att ursprungligheten för Cirsium lanceolatwm även på Åland kan 
sättas ifråga. Huruvida arten med avseende å ståndort och förekomst över 
huvud i Barösunds skärgård uppträder under andra förhållanden än på Åland 
kanjag på basen av Brenners framställning icke avgöra . Samma är förhållandet 
med avseende å Trifolium repens (se ovan). Jumcus bufonit-ts, Euphrasia *tenuis 
och Artemisia vulgaris var. coarctata äro i varje händelse på Åland ursprungliga 
på havsstränder, om ock den förstnämnda starJ...-1: gynnats av 1.-ulturen. 

Med avseende å arternas fördelning på skärgårdens zoner, såsom ock med 
avseende å deras val av ståndort, tyckes den åländska havsstrandsfloran visa 
en nära överensstämmelse med den i Barösunds skärgård rådande. Det är 
dock att beakta, att uppgifterna hos BREXC\~R äro rätt summariska. Beträf
fande följande arter föreligga sannolil..."t eller måhända olikheter: 
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H ierochloif odorata. l:ppträder enligt BRE:>XER mest p å havsstrände r; detta synes 
icke vara fallet på Åland. Se del II . 

P ucci nellia retroflexa. Synes i Barösunds skä rgård uppträda blott å steniga elle r bergiga 
ha,•sstr änder. P å Åland därjämte, och i si n vackraste gestalt, på svämjord. 

Stachys palustris. Enligt BRE:>XER •änn p å h avsstränder i t ångbäddar.. P å Aland 
förutom p å t ångbäddar ä \·en . och oftas t , i s trandsnår, oberoende av t ång. 

Beträffande förekomst med avseende å strandens vertil~ala zoner är att 
obsenrera, att BREXXER hänför bl.a. följande till den supralitorala zonen : 

E lymus arenarius, p å Aland även inom litoralen. 

Scirpus p auciflorus, p å Åland typisk ä \·en för litoralen ; uppträder d ä rtill ä,·en 
inom supralitorala och epilitorala ängar och kärrmarker. 

Salsola k a li , p å Åland även inom litora len. 

H onekenya peploides, på Åland ä,·en inom litoralen. 
Cochlearia danica, >I bergspringor, mest i den supralitora la zonem {192 1, s. 86), 

p å A!and ä,·en inom lito ralen . 

I satis tinctoria, på Åland även inom litora len. 

BRENNER uppger (enligt ULVIKEX s. 136) avtagande frekvens mot inre 
skärgården för nedan nämnda arter; ULVIKEN konstaterar (l.c. ) samma för
hållande för skärgården utanför Kotka: 

Carex gla reosa 
Puccinelli a retroflexa 

F estuca arunclinacea 
Elymus a ren arius 

Rumex crispus 

Atriplex latifolium 
Silene inflata f. Iitara lis 

Sagina nodosa 
Cakile maritima 
Isatis tinctoria 

Angelica a rchangelica v . lito
rali s 

Centaurium vulgare (= eryth
raea) 

~Iatri caria inodora *maritima 

Ett liknande avtagande i riktning mot inre skärgården kan även annoteras 
för Åland, med undantag för Festuca arundinacea och Sagina nodosa, för vilka 
frekvensen synes rätt jämn över hela landskapet. 

XXIII. HAVSSTRANDSFLORAN PÅ ÅLAND OCH PÅ 
GOTLAND 

Se inledningsvis s. 190-191. 
ENGLUND betecknar i sin studie Die Pflanzenverteilung auf den Meeres

ufern von Gotland, 1942, s. 80, som havsstrandsarter (>>Meeresuferpflanzem) 
samtliga de a rter (>>Pflanzen»), som regelbundet och konstant (>>dauernd>>) 
uppträda på havsstranden. Englund finner anledning att speciellt betona 
detta i anseende till att ALliiQUIST 1929, såsom även HÅRD AV SEGERSTAD 
192ft., opererar med begreppet havsstrandarter i en snävare bemärkelse; som 
havsstrandarter beteckna nämnda författare arter, vilka för havsstranden äro 
specifika. 
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EKGLUXDs undersökning inbegriper i begreppet hanstrandsart såsom även 
min, havsstrandens samtliga arter, ej blott de för densamma specifika elemen
ten. - E:-<GLUNDS precision av strandens nedre gräns framgår s. 45 och dess 
övre gräns s. 48. 

ENGLUNDs och min teoretiska begränsning av begreppet strand samman
går, åtminstone i stort sett. 

Vid sitt studium av havsstrandsfloran på Gotland håller sig ExGLUXD 
dock icke (se s.191) strikte till sin egen avgränsning av begreppet strand, utan 
upptager av praktiska skäl även ett antal arter, som visserligen uppträda 
supralitoralt men bekvämt kunna inbegripas vid materialets insamlande. 
Detta försvårar en jämförelse av EN'GLUXDs och mitt material; det är icke 
alltid lätt att avgöra, vilka av Englunds arter som äro att hänföra till hans 
verkliga strand och vilka blott av praktiska skäl medräknats. Jag citerar den 
motivering Englund giver (s. 83) för begränsningen av det artmaterial, till 
vilket hans undersökning sträcker sig. 

» .•• Die Untersuchung beriihrt somit sämtliche Schilfpflanzen, alle regelmässig wieder
kehrenden Arten des Landufers sowie eine nicht geringe Anzahl iiberwiegend supralito

raler Arten, die sich topographisch eng dem Ufer anschJiessen. Zu den le tzteren gehören 
Kies- und Sandpflanzen, Bach· und Sumpfwiesenpflanzen, .'\nthropochoren u.s.w ... >) 

Vid komparationen nedan tager jag hänsyn närmast till de arter, som 
enligt ENGLUNDs och min begränsning tillhöra den egentliga standen. Utöver 
dessa beaktas vidare de strängt taget sublitorala arterna Phragmites communis, 
Scirp~ts maritimus, Sc. Tabernaemontani , Sc. parvulus samt nedan nämnda, 
företrädesvis supralitorala arter, vilka av mig inbegripits i denna studie 
(s. 90, 97) och på Gotland, för så vitt de där förekomma, tyckas uppträda 
under enahanda villkor som på Åland: Arrhenathemm elatizts, Carex arenaria, 
] uncus balticus, Polygonum Raji, Silene *maritima (på Gotland företrädd av 
var. petraea Fr.), S. viscosa, Barbaraea stricta, Draba incana, Erysimum hieracii
folium, Selinum carvifolia, Convolvulus sepiztm, Scutellaria hastifolia, Stachys 
palustris, Valerianella olitoria, Eupatorium cannabinum, i\1 atricaria *maritima, 
Tanacetum vulgare och Artemisia vulgaris var. coarctata. 

Det ställer sig för mig svårt att avgöra vilka av de supralitorala arter hos 
E:-<GLUN'D, som icke förekomma på Åland, borde tagas i betraktande för 
vinnande av konformitet med min artförteckning för Åland; jag upptager 
följande: 

Atropis maritima 
Agropyrum junceum 
Polygonum persicaria 
Chenopodium rubrum 
Atriplex litorale 

På Gotland men ej på Åland 

Obione pedunculata 
Spergularia marginata 

Tetragonolabus siliquosus 
Lathyrus maritirnus (se oyan 

s. 95) 

Eryngium maritimum ? 
Bupleurum tenuissimum 
Plantago coronopus 
Artemisia maritima 
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Till förteckningen ovan kunde k anske foga s Carex diversicolor, som visserligen h ar en 
,-idsträckt utbredning p å Aland, m en h är ä r inskränkt till lövängsvegetationen , före~ 
trädesvis till >>högre Sesler i a~ängan . Det är anmärknings,·ärt , att arten p å Aland vinner 
inträde först p å »högre Sesleria~ ängan ( 1915, s . 61, 235). icke på den typiska Sesleria
ängen , som följ er omedelbart p å den litora la zonens ö\·ergång i supralitoralen (1915, s . 31, 

43, 56) . På Gotl and uppträder arten en!. E XGLt; ::-m , förutom p å högre belägna terränger 
av olika slag, redan >>g iirtelbildend im oberen H ygrolitora le an der Stelle des Festuca 
rubra~G iirte l s >> . Det är dock att beakta , a tt artens uppträdande i övre h ygrolitoralen p å 

Gotland en!. Englund t yckes betingad av d är av en eller annan grund uppträdande för
sumpning; arten vore sålunda enligt min begränsning av begreppet icke att betrakta som 
egentlig h avsstrandart p å Gotland. ( PAL~IGREX 1915, s . 61, 235 ; EXGLUXD s. 131 .) 

E XGLt;XD uppger yttennera för havsstrandsveget a tionen Carex nemorosa. Denna är 

av mig a ldrig anträffad p å ha ,·sstrand; synes på Al and n ärmast tillhöra kulturpå\-e rkad 
m ark (stundom i d iken). 

På Aland, men ej på Gotland 

Till Ålands havsstrandsflora höra följande för havsstrandsfloran på Got
land främmande arter (de med + betecknade saknas helt och hållet på Got
land) . Måhända borde en eller annan av arterna nedan rätteligen utgå . 

Typhoides arundinacea, se EXGLt:XD s . 188. 

+ Hi erochloe odora t a 
Calamagros ti s neglecta 

+ Deschampsia bottni ca 
Arrhenatherum clatius, en!. E x GLt:XD s. 89 antropochor. 

+ Carex gla reosa 
+ C. norvegica 

).Iontia lamprosperm a, se EXGLt:XD s . 19 1. 
+ Silene (= )l[elandrium) viscosa, se E XGLt:XD s. 89 . 

Barbaraea stricta 
Erysimum hieraciifolium , en!. ExGLt:XD s. 167 p å Gotl and antropochor. 

Lepidium latifolium, se EXGLt:XD s . 162 . 

Trifolium repen s, se EXGLUXD s . 146 . 
Selinum carvifoli a 
Convolvulus sepium , se EXGLt:XD s . 164 . 
Stachys palustris , se EXGLt:::-.""D s . 163. 
).Ientha Iitarali s 

Valeri anella olitori a , se E x GLt;XD s . 167. 

+ Eupatorium cannabinum 
Artemisia vulgaris va r. coarct a t a 

Till de ovan uppräknade arterna kunde k anske ännu fogas Chaerefolium silvestre och 
Cirs ium lanceolatum , vilka av mig , men icke av E:>~GLU:-ID, upptagits för havsstrandens 
flora. För den senare kan dock ursprungligheten p å Aland sättas i fråga , m ed an det m ed 
avseende å den förra n ä rmast ä r en prövningsfråga, om arten sk all upptagas för h avs

strandsfloran p å Aland eller ej. P å Gotl and uppträder den vid have t »iiberwiegend klar 
rudera t be i Fischerlagern und H afenplä tzem (E XGLt;XD s. 14 9) . 
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Enligt ovan gjord jämförelse skulle Åland sakna 13 till Gotlands havs
strandsflora hörande arter (med ovan s. 216 gjord reservation), men å sin 
sida räkna 20 för havsstrandsfloran på Gotland främmande arter. Talen böra 
betraktas som approximativa. 

Överensstämmelsen mellan Åland och Gotland är sålunda avsevärt mindre 
än mellan Åland och Uppland, vilket ju även var att vänta. 

Av intresse är att artantalet i havsstrandsfloran på Åland med ca ett halvt 
dussin arter överstiger motsvarande t al för Gotland (sådant detta av mig 
uppskattats) . Häri kan man väl knappast se annat än en exponent för de 
påtagligen gynnsamma förutsättningar för floran, som synas följa med det 
åländska landskapets karaktär av skärgård samt strandlinjens mångformiga 
gestaltning. (Se 1925, s. 85-88.) 

Anmärkningsvärt är vidare, att havsstrandsfloran på det avsevärt mer 
sydligt belägna Gotland icke räknar flere för Åland främmande arter än de 
s. 216 nämnda 13 arterna. Det är ock anmärkningsvärt, att bland dessa icke 
ingå flere till sin utbredning mer sydligt betonade element än A tropis maritima, 
Agropyrum iunceum, Obione pedunwlata, Spergularia marginata, Tetragono
lobus siliquosus, Eryngium maritimum? , Bupleurum tenuissimum, Plantaga 
coronopus och Artem·isia maritima. 

Flertalet arter tyckes på Gotland uppträda med ungefär enahanda frekvens 
som på Åland eller i varje händelse med en frekvens, som giver vid handen, 
att arterna finna tämligen likartade betingelser inom bägge områdena. 

XXIV. HAVSSTRANDSFLORAN PÅ ÅLAND OCH I NORRA 
ÖSTERBOTTEN MELLAN GAMLA KARLEBY (KOKKOLA) 

OCH TORNEÅ (TORNIO) 

Se inledningsvis s. 191. 
Ett gott underlag för en jämförelse med floran vid Bottniska vikens nord

liga delar lämnar LErviSKÄs tidigare berörda arbete av 1908 över kusten vid 
Bottniska vikens norra del. 

Såsom s. 37 framgår , bygger LEIVISKÄs begrepp strand på en inställning 
som varit vägledande även för BREN'N'ER (1916) och för mig (allt sedan 1912). 

Havsvattnets salthalt är inom området för LEIVISKÄs undersökning O,s Ofoo 

(s. 2) , )>ist also ein sehr niedriger, weshalb es natiirlich ist , dass in grösserem 
Masse Siisswasserpflanzen unter den eigentlichen Salzwasserpflanzen fort
kommen.)> 

På de långsamt sluttande österbottniska kustlanden kommer stranden ofta 
alldeles omärkligt att övergå i den högre belägna terrängen. Alldeles särskilt 
synes detta vara fallet inom strandängarna (LEIVISKÄ 1908, s. 6). 
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Begreppet >>stranden» är alltså för den österbottniska kustens vidkommande 
icke lätt att i praktiken avgränsa uppåt land. LEIVISK.~ (1908, s. 6) preciserar 
gränsen för strandängar vid den linje, dit havsvattnet vid högt vattenstånd 
når. 

LEIVISKÄs och min begränsning av begreppet strand sammanfaller alltså 
åtminstone i stort, varför en jämförelse mellan växtligheten inom våra om
råden ställer sig jämförelsevis lätt. 

Det bör emellertid observeras, att jag som element i den åländska havs
strandsfloran blott upptagit de arter, som finna trevnad i eller vid vatten a\· 
den salthalt (5,s-6,s Ofo0 ), som är rådande vid Ålands kuster. Jag har anteck
nat och observerat dessa arters förekomst även vid landskapets inre vikar, 
t.o.m. vid dessas bottnar, där vattnet är nära nog sött, men jag har icke (s. 93, 
208) under rubriken havsstrandsarter inbegripit sådana vid kusterna upp
trädande arter, som äro inskränkta till dessa vikar eller deras bottnar och 
vilka framförallt tillhöra de söta vattnen eller deras stränder. Vid Bottniska 
viken norr om Gamla Karleby är salthalten avsevärt svagare än på Åland. 
Till den verkliga havsstrandsfloran, ej blott den vid vikar rådande, tillkom
mer här, såsom även är fallet vid kusten intill Kotka, åtskilliga element av 
mer eller mindre stark sötvattensnatur, av vilka en del även uppträder på 
Åland i sött vatten eller vid de inre vikarna, men av mig icke medräknats 
under rubriken havsstrandsarter. Yid en jämförelse mellan havsstrandsfloran 
på Åland och i norra Österbotten bör detta beaktas. Differenser kunna vara 
betingade redan av differenserna i salinitet men även hava sina grund i det 
geografiska läget. 

På Aland, 1nen icke vid kusten mellan Gamla Karleby och Torneå 

Parentes anger förekomst ä,·en i Österbotten men icke inom litoralen. 

(Hierochloe odorata) l 

Alopecurus ventricosus 
Arrhenatherum elatius 
Poa irrigata 

Festuca arundinacea 
Agropyron repens v. mariti-

mum 
Scirpus maritirnus 

Sc. campressus 
Sc. parvulus? 
(Sc. pauciflorus) l 

Carex arenaria 
C. p anicea 

C. extensa 
C. distans 

Juncus campressus 
J. ranarius? 
Equisetum an·ense 1 

Rumex crispus 
Polygonum tomentosum 
P. Raji 
Atriplex prostratum 
A. *praecox 

Suaeda maritima 
Salsola kali 
Sagina maritima 

Silene ( = Melandrium) viscosa 
Ranunculus seeleratus 
Lepidium latifolium 
Cochlearia danica 
Cakile maritima 

!satis tinctoria 
Crambe maritima 
Barbaraea stricta 
Draba incana 
Trifolium fragiferum 
Linum catharticum 

Chaerefolium silvestre 
Selinum carvifolia 

1 Att döma av framställningen hos LEIYISK..:( faller förekomsten icke inomdenegentliga 
stranden. 
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Samolus valerandi 
Centaurium erythraea 
C. pulchel!um 
Convolvulus sepium 
:\Iyosotis caespitosa 
:\I. baltica 

Galeopsis bifida Eupatorium cannabinum 
Stachys palustris :\Iatricaria *maritima? 
:\'Ientha Iitaralis Artemisia Yulgaris v. coarc~ 
Euphrasia *tenuis tata 
Plantago major Y. in termedia Cirsium lanceolatum 
\~alerianella olitoria C. aryense 

::>cutellaria hastifo!ia \'aleriana salin a' Taraxacum haiticum 

Gemensamma för Åland och kusten mellan Gamla Earleby och Torneå 

Typhoides (= Digraphis) arundinacea 
Agrostis stolonifera (= alba) 
Calamagrostis neglecta (= stricta) 
Deschampsia (= Aira) bottnica 

Sagina nodosa 
S. procumbens 
Honekenya (= Arenaria) peploides 
Spergularia salina 

Phragmites (= Arundo) communis Silene *maritima 
Puccinellia retroflexa (= A tropis suecica) Erysimum hieraciifolium 
Festuca rubra Paroassia palustris (var. tenuis?) 
Elymus arenadus 
Scirpus rufus 
Sc. Tabernaemontani 
Sc . uniglumis 
Carex glareosa 
C. norvegica 
C. Goodenowii 
C. Oederi ssp. pulchella 1 

Juncus balticus 
J. Gerardi 
J. bufonius 
Ophioglossum vulgatum 
Triglochin maritimum 
Tr. palustre 
Polygonum aviculare v. litorale 2 

Atriplex latifolium 3 

Salicornia herbacea (= europaea) 
Montia lamprosperma (= fontana) 

Potentilla anserina 
Filipendula ulmaria 
Trifolium repens 
\'ida cracca 
Lythrum salicaria 
Angelica litoralis 
Glaux maritima 
Sentellaria galericulata 
Odontites litoralis (= simplex) 
Rhinanthus major 
Plantago maritima 
Galium palustre 
Valeriana officinalis coli. 
Aster tripolium 
Tanacetum vulgare 
Leontodon autumnalis 
Sonchus an·ensis v. maritirnus 

Vid kusten mellan Gamla Karleby och Torneå, men ej på Åland 

Förutom arterna i förteckningen ovan synas yttermera de nedan upp
räknade, att döma av framställningen hos LEIVISKÄ, tillhöra havsstranden 
i den av honom teoretiskt preciserade bemärkelsen. Då de teoretiska pre
misserna för mitt strandbegrepp varit desamma om för Leiviskä, synas 
arterna ifråga kunna betral"tas som exponenter för en rådande differens mellan 

1 Upptages icke av LEIVISKÄ , men förekommer inom området. 
2 Hos LEIVISK>\ s. 194 b lott P. aviculare. 
3 Hos I,EIVISKX s. 194 Atr. (hastatum L.) *sali11a (Wallr .). 
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havsstrandsfloran på Åland och i norra Österbotten. Men det bör beaktas, 
att denna differens påtagligen till väsentligaste del betingats av den rådande 
olikheten i salinitet, och sålunda även utgör ett betydelsefullt uttryck för 
densamma. Man frågar sig, vilka övriga geografiska, topografiska, klimatolo
giska eller andra orsaker möjligen kunna spåras som grund för den föreliggande 
floristiska differensen. Blott de av arterna nedan, vilkas förekomst inom Lei
viskäs område icke enbart kan betecknas som betingad av rådande låga sali
nitet, kunna betraktas som komparabla vid en jämförelse med Ålands havs
strandsflora, sådan denna av mig preciserats för stränder vid vatten av ca 
5- 6 °/00 salinitet. De med * betecknade arterna äro främmande för Ålands 
flora. 

* Aretopbila pendulina 
*Catabrosa aquatica 
*Carex maritima 

*C. salina 

C. aquatilis 
C. juncea 
C. canescens 

Eriophorum angustifolium ? 
Scirpus lacustris ' 

*Sc. acicularis ? 

Sc. palustris 
Equisetum fluviatile 
Alisma Plantago 

Orcllis inca rna ta ' 
*Stellaria crassifolia 
Ranunculus reptans 

Lathyrus palustris 
L. maritimus, se s. 95. 

Epilobium palustre 
Cicuta virosa 

*Primula sibirica 
Lysimachia thyrsiflora 

*Subularia aquatica *Euphrasia bottnica 
*Buliiarda ( = Tillaea) aqua- *E. latifolia 

tic a Pedicularis palustris 
Comarum palustre 

Av dessa tillhöra i varje händelse de nedan nämnda icke ståndorter 
av den salinitetsgrad , som är rådande i Ålands yttre skärgård: Aretophi/a 
pendulina, Catabrosa aquatica, Scirpus acicularis, Stellaria crassifolia, Subularia 
aqttahca. 

Av de på Åland förekommande arterna i förteckningen ovan är fler
talet därstädes allmänt utbredda och här på allehanda ± fuktiga eller våta 
ståndorter, sålunda änn vid stränderna av inre vikar. Mer eller mindre säll
synta äro endast Carex aquatilis, Orchis 1:ncarnata, Ranunculus reptans, Bul
liarda aquatica. En ,-iss anknytning till havsstranden har jag annoterat för 
Carex aquatilis, Bulliarda (= Tillaea) aquatica, Hippuris vulgaris. Jag upp
tager dessa s. 94 i anslutning till min förteckning över havsstrandsarterna på 
Åland jämte ett antal andra arter, för vilka förekomst mer eller mindre ofta 
antecknats på havsstränder (i litoralen), men mestadels under mer eller 
mindre exceptionella förhållanden, såsom vid vikbottnar, på ställen där till
flöde av sött vatten kan göra sig gällande, på kulturpåverkade platser eller 
under förhållanden, som i ett eller annat hänseende tyckas bära prägel av till
fällighet. 

Mellan havsstrandsfloran på Åland och i norra Österbotten mellan Gamla 
Karleby och Torneå råder sålunda, som ,-äntat är, betydande olikheter. 

Mot 110 arter för Åland svarar inemot 80 arter i norra Österbotten. 
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Av Ålands 110 arter saknas ej mindre än 58, d .v .s. mer än halva antalet, 
i norra Österbotten. 

A andra sidan saknar Åland ej mindre än inemot 30 av norra Österbottens 
arter. 

Gemensamma äro ca 49 arter. 

XXV. DEN ÅLÄNDSKA HAVSSTRANDENS FLORA
KARAKTÄR. ALANDS V ÄXTGEOGRAFISKA STÄLLNING 

SEDD MOT BAKGRUNDEN AV DENNA FLORA
KARAKTÄR 

Vilken är den åländska havsstrandens florakaraktär, sedd mot bakgrunden 
av övriga komparabla områden vid Östersjön? Vilken ställning kan Åland på 
basen av denna florakaraktär växtgeografiskt anses intaga till närmast intill 
liggande områden vid Östersjön? 

Den förra frågan har s. 189-222 i form av komparationer mellan Åland 
och en del andra Östersjö-områden preliminärt avhandlats. Jag skall här giva 
en kortfattad översikt av diskussionen samt därtill foga en jämförelse med 
Regio abocnsis, Nylandia och Estlands silurområde. Se den inledande diskus
sionen s. 189-191. 

A. Artantal 

Preliminärt bör beaktas, att jag för Åland räknar med 110 kärlväxtarter 
havsstrandsfloran (s. 93). Mot detta tal svarar enligt min beräkning ca 110 

för Uppland, ca 103 för Gotland, ca 113 för Estlands silurområde (se s. 224), 
ca 104 för provinsen Regio aboensis, ca 104 för provinsen Nylandia, ca 92 
för Barösunds skärgård, ca 82 för skärgården utanför Kotka samt ca 81 för 
kuststräckan mellan Gamla Karleby och Tomeå. 

Artantalet för Åland är sålunda, relativt sett, mycket högt och ungefär 
detsamma som för Uppland. Det är avsevärt högre än för det vida sydligare 
belägna Gotland (7 arter mer), men något lägre (3 arter mindre) än för Est
lands silurområde, vilket även det är sydligare beläget, men dock nordligare 
än Gotland. Det överstiger med 6 arter antalet för Regio aboensis, med .6 
arter antalet för Nylandia, samt med ca 29 arter antalet för kuststräckan 
Gamla Karleby-Tomeå vid Bottniska vikens norra del, vilket område 
i anseende till olikheten i havsvattnets salinitet dock icke är direkte jäm
förbart. 

Det höga artantalet skänker stöd åt riktigheten av mitt s. 32-33 gjorda 
uttalande, att Åland, ::åsom äve;· avsevärda delar av Finlands kust- och 
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skärgårdslandskap i övrigt, uppenbarligen för utvecklandet av en rik och 
representativ havsstrandsflora erbjuder anmärkningsvärt stora förutsätt
ningar. Till dessa förutsättningar torde i främsta rummet, såsom s. 32-34 
framhållits, vara att räkna skärgårdslandskapets långa och på ett stort antal 
från varandra isolerade avsnitt uppdelade strandpartier. Härtill kommer 
riklig tillgång på tjänliga och skyddade ståndortstyper av olika slag; endast 
sandstränder äro påfallande sparsamt företrädda. Vidare har helt säkert 
inverkat det för besåning från olika håll väl exponerade läget samt icke minst 
den sekulära landhöjningen, som alltjämt tillför landskapet ny jord och därmed 
utsikter för successiv ny besåning även långvägaifrån. Yttermera bör det 
jämförelsevis milda insulära klimatet beaktas. 

J ag inskränker mig till ovan framlagda tal för så vitt det gäller artantalet 
som karaktär för havsstrandsfloran. 

B. Florans kvalitativa karaktär 

l. Åland- Uppland 

Åland saknar (s. 193) följande 4 i Upplands havsstrandsflora uppträdande 
arter: Agropyron funceum, Atriplex litorale, Lathyrus mariiimus (se dock 
s. 95), Euphrasia bottnica. 

På Åland anträffas åter följande 4 i Uppland icke anträffade arter: Suaeda 
maritima, Salsola kali, Lepidium latijolium, Potentilla Egedii. 

Artmaterialet på Åland och i Uppland är sålunda anmärkningsvärt lika; 
härtill tyckes komma ett i stort sett tämligen likartat uppträdande med hän
syn till frekvens. Av Ålands 4 för Uppland främmande arter äro uppenbarligen 
Salsola och Suaeda samt sannolikt även Lepidium latijolium ostbaltiska in
vandrare. 

2. Åland - Estlands silurområde, närmast dess NW -del 

Där Estlands vegetation och flora berörs i denna studie avses - såsom 
i min skrift Die Einwanderungswege der Flora nach den Alandsinseln, 1927 -
endast den förra republiken Estlands silurområde i den mening detta inbegripes 
s. 152 i FR. ScHMIDT: Flora des silurischen Bodens von Ehstland, Nord-Livland 
und Oesel, 1855. Jag opererar 1927 (s. 31) även med begreppet )>NW-Estland)>. 
Häri sammanfattas den mot Åland närmast vettande västliga och nordvästliga 
kuststräckan med de intill denna liggande öarna Ösel, Dagö, Moon, Wom1sö 
o.a. (KuPFFERS Subdistrictus insularis ; Grundzuge der Pflanzengeographie des 
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ostbaltischen Gebietes, 1925, s. 105-107) samt Rcssows >>Umgebung Revals>> 
(Flora der Umgebung Revals, 1862; beträffande områdets begränsning se s. 4). 

Från distiuh.'iionerna ovan kan man i föreliggande krift i stort sett frånse , 
ity att endast 1 av samtliga här berörda arter, ilene 1•iscosa, icke uppträder 
i Subdistrictus insularis. Härtill kommer att för det stora flertalet av arter den 
väsentligaste delen av förekomsten faller inom detta distrikt. - För Sileue 
viscosa upptager HuLTEN, karta 753 blott 1 punkt. 

Beträffande den med Ålands havsstrandsflora komparabla floran i Estlands 
silurområde synes det icke möjligt att på basen a\· föreliggande källor bilda 
sig en fullt tillfredsställande uppfattning (s. 191). 

På Åland saknas följande i Estlands silurområde uppträdande arter: 

Puccinellia maritima 
Rumes: maritirnus 
Atriplex litorale (se dock s. 96) 

Obiune pedunculata 
stellaria crassifolia) 

Tetragonolabus siliquosus 

Euphorbia palustris 
Eryngium maritimum 

På Åland anträffas följande från Estlands silurområde icke antecknade 
arter: 

Deschampsia bottnica 
Silene *maritima 

Potentilla Egedii 
:-rentha Iitaralis 

\" aleriana salina? 

Överensstämmelsen mellan Åland och Estland är om synes mindre än 
mellan Åland och Uppland, men dock rätt stor. Det är att obsen·era, att 
Estland räknar avseYärt flere på Åland icke uppträdande arter än Uppland. 
Bland dessa framstå särskilt några vid Östersjön mer eller mindre sydligt 
betonade arter, varav flertalet i Ostbaltil-um gå anmärkning värt långt norrut: 
Puccinellia maritima, Obione pedwnculata, T etragonolabus siliquosus, Ery11-
gi1tm maritimum. Av de 4 för Estland främmande elementen på Åland är 
Deschampsia bottnica nordlig endemit vid Östersjön. 

3. Åland- Regio aboensis (Ah) 

På Åland saknas följande i havsstrandsfloran i Regio aboensis uppträdande 
arter: 

Atriplex litorale (se dock s. 96) 

stellaria crassifolia? 
Lathyrus maritirnus (se dock s. 95) 

Succisa pratensis 

På Åland uppträda följande för Regio aboensis främmande arter: 

Scirpus campressus 
Carex extensa 
C. distans 

Juncus balticus 
Suaeda maritima 
Trifolium fragiferum 

Samolus ,·alerandi 

"Ientha litoralis 

Överenstämmelsen mellan Åland och Regio aboensi är sålunda b..·valitativt 
(icke kvantativt) aysevärt mindre än mellan Åland och ppland. 
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Vid jämförelse av hanstrandsflorans karaktär på Åland å ena sidan samt 
i Estlands silurområde och i Regio aboensis å den andra sidan framgår, att för 
Estland de positiva tillgångarna dominera, för Regio aboensis däremot den 
negativa karaktären. Det är härvid att konst at era , att denna negativa karaktär 
för Regi o a boensis med undantag för J uncus balticus och M entha Iitaralis 

konstitueras av sydliga arter. För samtliga dessa hade i varje fall ekologiska 
betingelser givits för en förekomst inom området. 

För Alands vidkommande vill det synas, att förutsättn.ingar för en före
komst hade bort , -a ra för handen för alla de 4 a rter, som tillsvidare icke anteck
nats från landskapet, men väl från Regio aboensis. Måhända utgör Stellaria 

crassifolia med dess mycket sparsamma förekomst i områdena närmast Åland 
ett undantag. 

4. Åland- ylandia (N) 

På Åland saknas följande i havsstrandsfloran i Nyland uppträdande arter: 

Molinia coerulea 

Rumex maritimus 

R. aquaticus 
Atriplex litorale (se dock 

s. 96) 

stellaria c rassifolia 

Lathyrus maritirnus (se 

dock s. 95) 

E uphorbi a palustris 

Odontites litora lis *fennica 
Succisa pr atens is 

På Åland uppträda ha,·sstrandsfloran följande för Nyland främmande 
a rter: 

Deschampsia bottnica 
Arrhenatherum elatius) 

Sc irpus compressus 
Carex extensa 

C. distans 
Salicornia herbacea 
Suaeda maritima 

Sagina mar i t i ma 

Lepidium la tifolium 
Trifolium fragiferum 
~1entha litora li s 

Odontites litorali s 

Vid jämförelse med förhållandet Åland Regio aboensis framgår, att 
minus-karaktären för Åland ä r 4 a rter Yid jämförelse med Regio aboensis, 
9 vid jämförelse med Nyland. Pluskaraktären ä r för Åland 8, resp. 12. 

Olikheterna bliva helt naturligt större vid en jämförelse med den till 
a realen starkt begränsade Barösunds skärgården samt skärgården utanför 
Kotka . 

5. Åland- B arösunds skärgård 

På Åland saknas följande i Ba rösunds skärgård uppträdande arter: 

~Iolinia coerulea 

Rumex aqua ticus 

15 

Atriplex litorale (se s. 96) 

Lotus corniculatus 

Odontites litoralis *fennica 

Succisa pra tens is 
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På Åland ant räffas följande för Barösunds skärgård främmande arter: 

Deschampsia bottnica 
Arrhenatherum elatius 

Scirpus campressus 
Carex arenaria 
C. extensa 
C. distans 

Juncus balticus 
Atriplex prostratum 

A. *praecox (se BRE:>:s"ER s. 89) 

Salicornia herbacea (Trifolium repens) se s. 2 13 
Suaeda maritima T. fragiferum 
Sagina maritima Samolus Yalerandi 
Lepidium latifolium )fentha litoralis 
Erysimum hieraciifolium Odontites litoralis 

(se BRE=ER s. 88) Yalerianella olitoria 
Paroassia palustris ,._tennis Eupatorium cannabinum 

Såsom var att vänta är artantalet på Åland avsevärt större än i Barösunds 
skärgård. Härvid kan dock icke något större avseende fästas i betraJ...'i:ande 
av områdenas mycket olika storleksordning. 

Bland minuskaraktärerna för Ålands vidkommande är närmast att obser
vera Malinia coerulea, Atriplex litorale (se dock s. 96), Rumex aquaticus, Odon
tites litoralis * fennica, Succisa pratens is. I avsaknaden av dessa föreligger en 
verklig växtgeografisk olikhet. 

Bland minuskaraktärerna för Barösunds skärgård framstår avsaknaden 
av flere sydliga (delvis västliga) arter (närmast Arrhenatherum elatius, Scirpus 
compressus, Carex extensa, C. distans, Sttaeda maritima, Sagina maritima, 
Trifolium fragijerum, Valerianella olitoria) samt den vid Bottniska viken och 
närmast intillliggande delen av Östersjön endemiska DescJ~ampsia bottnica. 
Även dessa negativa karaktärer avspegla en verklig vä.'dgeografisk differens. 
Märklig är även för Åland i jämförelse med Barösunds skärgård den ymniga 
förekomsten av Farnassia palustris var. tem~is samt att Odontites litoralis vid 
Finska viken ersättes av O. litoralis *jennica. Det är att observera att J unctts 
balticus, Samolus valerandi, Eupatorit'm cannabinum förekomma i Nyland, 
om också icke i Barösunds skärgård. 

6. Åland- skärgården utanför Kotka 

På Aland saknas de s. 205 upptagna, på havsstränder i skärgården utanför 
Kotka uppträdande arterna. 

På Aland anträffas i havsstrandsvegetationen de s. 206 upptagna 34 i 
Kotka skärgård icke anträffade arterna. 

Som en växtgeografiskt verkligt betydelsefull pluskaraktär för området 
utanför Kotka framgår sådana anmärkningsvärda arter som Rttmex aquaticus, 
Atriplex litorale, Lathyrus maritimus (se s. 95), Euphorbia palustris, Odontites 
litoralis *jennica, Succisa pratensis. Av de nämnda är Euphorbia palustris 
i Finland utpräglat ostlig. 

Bland de negativa karaktärerna för skärgården utanför Kotka framstå 
särskilt de vid Östersjön sydligt betonade Scirpus compressus, Carex extensa, 
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C. distans, Suaeda maritima, Sagina maritima, Cochlearia danica, Lepidium 
latifolium, Crambe maritima, Trifolium fragiferum, Centa·urium pulchellum, 
Scutellaria hast?folia, Valerianella olitoria (så när som på Cochlearia redan 
nämnda för Barösunds skärgård) samt därtill de i Finland västligt betonade 
Deschampsia bottnica, Salicornia herbacea, Draba incana och Odontites litoralis. 

7. Åland - Gotland 

Vid jämförelse med Gotland (se närmare s. 215-218) framstå r kanske 
främsta hand, att havsstrandsfloran på Åland, trots det nordliga och för 

spridning söderifrån mer avlägsna läget, räknar ett större antal arter än Got
land. Orsaken härtill måste väl närmast tillskrivas Ålands karaktär av skär
gårdslandskap. 

Som negativa karaktärer framstår för havsstrandsfloran på Åland främst 
avsaknaden av ett antal vid Östersjön mer sydligt betonade arter (Puccineflia 
maritima, Agropyron funceum, Obione pedunculata, Spergularia marginata, 
Tetragonolabus siliquosus, Eryngium maritimum, Bupleurum tenuissimum, 
Plantaga coronopus, Artemisia maritima); dessas antal är dock anmärknings
värt litet. Som en positiv karaktär framstår åter kanske framförallt före
komsten av ett antal nordliga element (Deschampsia bottnica, Carex glareosa, 
C. norvegica). Härtill kommer ett antal arter, för vilka förekomsten på Åland 
på intet sätt är anmärkningsvärd, men väl avsaknaden på Gotland, helt och 
hållet eller som element i dess havsstrandsflora (Typhoides arundinacea, Hie
rochloe odorata, Calamagrostis neglecta, Arrhenatherum elatius, Montia !ampra
sperma, Silene viscosa, Barbaraea stricta, Erysimum hieraciifolium, Selinum 
carvifolia, Stachys palustris, Eupatorium cannabinum, Artemisia vulgaris 
var. coarctata). En anmärkningsvärd minuskaraktär för havsstrandsfloran på 
Gotland är yttermera avsaknaden av Lepidium latifolium, Convolvulus sepium, 
Mentha litoralis, Valerianella olitoria (enl. ENGLUND s. 167 icke ursprunglig på 
Gotland) . 

8 . Åland- kustområdet Gamla Karleby - Torneå 

Komparationen i Kap. XXIV ger vid handen ett mycket starkt fall i art
antalet vid Bottniska vikens norra del. Detta är kanske främst klimatiskt samt 
av havsvattnets svagare sal i nitet betingat, men står uppenbarligen även i sam
band med det för en rekrytering av arter söderifrån avlägsna läget. För en hel 
del arters vidkommande har helt säkert medverkat det österbottniska J..."llst
områdets mestadels rätt näringsfattiga jord. 

Verkliga minuskaraktärer för Ålands vidkommande är ett antal vid 
Bottniska viken extrema nordliga arter: Arctophila pendulina, Carex maritima, 

• 
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C. salina, Primula sibirica, Euphrasia bottnica, E. latijolia . Härtill kommer 
yttermera följande a rter, med över huvud mer nordligt betonad utbredning: 
Carex j1mcella , Stellaria crassijolia. 

9. Sammanfattning 

Som ovan framgått uppvisa r havsstrandsfloran på Åland till sm art
sammansättning stor överensstämmelse med närmast intillliggande områdens, 
och detta alldeles särskilt med den i Uppland rådande. Något mindre ä r 
överensstämmelsen med Regio aboensis och Estlands silurområdes. 

Beträffande arternas relativa frekvens och anpart i vegetationen inom 
respektive områden tyckes en rätt tillfredsställande jämförelse möjlig med 
Uppland, Barösunds och Kotka skärgårdar samt Gotland ävensom med kust 
området Gamla Karleby - Torneå. Beträffande Estland give r den före
liggande litteraturen icke samma möjlighet till komparation. 

I stort sett torde i varje händelse kunna annoteras ett ungefär lika rtat 
uppträdande med hänsyn till frekvens och val av ståndort för Åland och 
områdena närmast intill. Självfallet måste härvid avseende fästas vid de 
inom respektive områden rådande ståndortsförhållandena och de därav betin
gade förutsättningarna för de olika arternas förekomst. Att exempelvis Carex 
arenar·ia på Åland är inskränkt till några få lokaler finner en naturlig för
klaring redan i den mycket sparsamma tillgången på lämpliga ståndorter. 
Artens rika förekomst och yppiga gestalt på samtliga de växtplatser, där den 
uppträder på Åland, giver tydligen vid handen, att några klimatologiska 
hämningar för a rten icke göra sig gällande; detta framgå r även av dess rikliga 
förekomst vid Tvärminne och H angö i yland. 

Med hänsyn till förefintliga olikheter i frekvensförhållandena inom nu 
ifrågavarande områden hänvisas till framställningen i kap. XX-XXIV. 

Vad ovan sagt s giver vid handen, att Ålands havsstrandsflora måste 
betraktas som för Östersjöns centrala delar mycket representativ, något 
som i anseende till de för utvecklingen av en strandvegetation anmärknings
värt gynnsamma betingelserna var att förutsätta . Anmärkningsvärt är i varje 
händelse, att havsstrandsfloran på Åland, såsom ock i Uppland och Regio 
aboensis och i någon mån i Nylands kust- och skärgårdsområde, vid nord
gränsen för ett avsevärt antal sydliga element, kommit till en så rik utveckling, 
som nu är fallet. 

Det sagda gäller icke blott artbeståndet, det gäller äYen arternas relativa 
delaktighet i florakaraktären. 

Med avseende å artbeståndet må framhållas: 
För så gott som samtliga den åländska havsstrandens arter tyckes före

komsten på Åland väl förklarlig . Endast nedan nämnda uppträda här ytte rom 
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gränserna för en vidsträcktare utbredning; deras förekomst på Åland kaH 
därför synas anmärkningsvärd: Suaeda maritima, Lepidiurn latifoliurn, Crambe 
maritima. 

Suaeda maritima saknas vid Finska vikens norra kust och uppträder i Sverige icke norr 
om Gotland. Närmast intillliggande förekomst faller på Estland. 

Crambe •naritima uppträder visserligen i Regio a boensis p å ett rätt betydande antal 
lokaler och rikligare än p å Aland . Förekomsten här gör dock, såsom p å Aland, intrycket 
att befinna sig ytterom artens egentliga utbredni ngsområde. Förekomsten p å Aland och 
i Regio a boensis bildar uppenbarligen en helhet för sig, med tyngdpunkten i varje händelse 

i R egio aboensis samt m ed utgångsläge t i varje händelse i Ostbaltikum. 
Beträffande Lepidium latifolium se del II. 

Medan Suaeda maritima, Lepidium latijolium och Crambe maritima kunna 

betraktas som anmärkningsvärda positiva tillgångar i den åländska floran, 
tyckas blott några få anmärkningsvärda negativa karaktärer vara att anteckna. 

J ag nämner följande arter, som på Åland med fog kunde väntas: Atriplex 
litorale, Stellaria erassijolia?, Lathyn-ts maritirnus. Beträffande Atriplex litorale 

och Lathyrus maritirnus se s. 96, 95. 
Som en kanske anmärkningsvärd negativ karaktär kan även antecknas 

den sparsamma förekomsten av Salsola kali, Honekenya peploides, Cakile 
marititna. Denna kan dock väl tänkas finna en tillfredsställande förklaring 
i sparsam tillgång på lämpliga lokaler. Det kan nämnas, att Honekenya pep

loides' spridda lokaler falla på nästan alla delar av landskapet; några klimatiska 
eller spridningsbiologiska hinder föreligga alltså icke för arten, men det är 
självfallet, att den sparsamma tillgången på lämpliga etapper vid spridningen 
i varje händelse utgör ett starkt fördröjande moment vid densamma. 

Med avseende å arternas relativa delaktighet i florakaraktären är att 
annotera, att det stora flertalet haYsstrandsarter på Åland uppenbarligen 
uppvisar ett vid jämförelse med flertalet områden vid Östersjön mycket 
betydande antal enskilda växtplatser, ett förhållande, som i den grad 

det håller sträck ju utgör en direkt konsekvens av skärgårdslandskapets 
exceptionellt långa sammanlagda strandlängd samt dennas fördelning på det 
stora antalet från varandra genom vatten avskilda lokaler. Bland sådana på 
Åland, eller inom deras utbredningsområde därstädes, uppenbarligen anmärk
ningsvärt rikligt förekommande arter kan nämnas Suaeda maritima och Trifo
lium fragijerum. 

Som ett anmärkningsvärt drag för Ålands havsstrandsflora torde ytter
mera kunna annoteras, att den räknar ett avsevärt antal sydliga element, vilka 

dels på Åland nå sin nordgräns vid Östersjön, dels bär nå nära intill denna. 
Om ock för de flesta av dessa förekomsten på Åland kan synas förklarlig , 
tyckes det dock anmärkningsvärt att så pass många verkligt nått ända hit. 

Det kan finna sin förklaring i skärgårdslandskapets gynnsamma klimatiska 
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förhållanden, i riklig tillgång på tjänliga lokaler samt i ett för spridning från 
olika håll väl exponerat läge. 

Följande arter synas vid Östersjön nå sin nordgräns på Åland: Carex are
naria, Suaeda maritima, Sagitta maritima, Lepidium latzfolium , Crambe mari
tima. 

Följande komma på Åland nära sin nordgräns: 

Scirpus compressus 

Sc. rufus (förekomst ä\·en 
i trakten av Uleåborg) 

Carex arenaria 
C. extensa 

C. distans 
Salsola kali 

Silene viscosa 
Cochlearia danica 

Trifolium fragiferum 

Samolus \·alerandi 
Sentellaria hastifolia 

JHentha litoralis 

Det är även anmärkningsvärt, att några vid Östersjön utpräglat nordliga 
arter, vilka i söder nå Åland (liksom Uppland) eller blott sparsamt sträcka 
sig längre söderut, här uppträda i påfallande ymnighet. Detta gäller främst 
Deschampsia bottnica, men även Carex glareosa. Grunden härtill är synbarligen 
densamma som för de sydliga arternas vidkommande, alltså närmast tjänliga 
lokala förhållanden. 

Såsom s. 139 framgått företer en betydande del av Ålands havsstrands
arter (62 av 110) en jämn utbredning inom landskapet. Av övriga är en del 
sällsynta, med flere eller färre lokaler, många fördelade som det synes mer 
eller mindre beroende av en slump (någon s.a.s. plan eller påtaglig grund för 
fördelningen synes icke förhanden). För andra tyckes utbredningen närmast 
återspegla invandringsvägen eller -vägarna. 

För en del av dessa sistnämnda synes spridningen icke avslutad. Man 
synes fastmer kunna vänta, förutom en spridning inom gränserna för den 
nuvarande förekomsten, även en spridning utom ramen för densamma. 
Så tyckes förhållandet i högre eller lägre grad vara med följande (se närn1are 
kap. XXIV): 

Alopecurus ventricosus 
Scirpus maritimus 
Sc. rufus 
Carex extensa 

C. distans 
Salicornia herbacea 
Suaeda maritima 

Paroassia palustris \". tenuis 
Trifolium fragiferum 

Odon ti tes Ii to ra !is 

Det synes vara på sin plats att här i anslutning till det ovan sagda påpeka, 
att man måhända även kan räkna med möjligheten av en invandring av några 
nya element, vilka vid sin spridning ännu icke nått fram till Åland. Sådana 
vore närmast följande, vilka finnas i närliggande delar av Sverige eller Fin
land: Atriplex litorale, Stellaria crassifo!ia?, Lathyrus maritimus. Av dessa 
hava i själva verket, såsom s. 96, 95 framgått, Atriplex litorale och Lathyn1,s 
maritimus nått Åland, om det också tillsvidare icke torde kunna fastslås om 
de här vunnit fotfäste. 
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På basen av diskussionen i detta kapitel torde kunna sägas, att den åländska 

havsstrandsfloran närmast framstår som en nordostlig avläggare av den mellin

svenska, närmast den uppländska. Från Uppland har väl i varje händelse en 

avseYärd del av Ålands havsstrandsflora rekryterats, eller - där en invandring 

icke skett från Uppland, direkte från de sydligare belägna områden, därifrån 

Upplands havsstränder mottagit sina arter. 

Men det gives även på Åland drag i havsstrandsfloran, som icke peka mot 

Uppland. Jag avser närmast Salsola kali , Suaeda maritima och Lepidium lati

foliu.m, vilka icke förekomma i Uppland. De tvenne sistnämnda uppvisa på 

Åland en sydostlig förekomst, \·ilket tyckes göra en invandring från Estland 

sannolikare än exempelvis från Gotland eller andra mer sydliga delar av 

Sverige, där arten även anträffats. Till Suaeda och Lepidium latifolium ansluta 

sig yttermera några andra med sydostligt betonad utbredning på Åland 

(s. 143): Alopecu.rus ventricosus, Saliconzia herbacea, Cakile maritima, Crambe 

maritima. 
Denna rätt påtagliga invandring från Ostbaltikum av ett flertal arter 

gör det sannoli.J...1:, att även artmaterialet i övrigt till en större eller mindre del 

rekryterats därifrån eller, rättare sagt, även därifrån. Att åtskilliga av de 

såväl på Åland som vid Östersjön över huvud vitt utbredda arterna funnit 

sin väg till Åland på olika vägar är väl i varje händelse rätt sannolikt. Att en 

mer eller mindre stark invandring i varje händelse skett till Åland från Upp

land och sydligare delar av Sverige är väl tämligen odisputabelt i anseende 

till att avstånden dit äro de minsta samt i all synnerhet tidigare varit det, 

innan Ålands lägre belägna delar, d.\·.s. de östra skärgårdarna, höjt sig över 

havet. Tämligen säkert stöd för att en sådan invandring verkligen ägt rum äro 

de många på Åland västligt betonade elementen, vilka knappast saknats eller 

varit ytterst sällsynta i landskapets sydostliga delar, därest en invandring 

skett från Ostbaltikum. Jag nämner Scirpus compressus, Carex extensa, C. di

stans. 
Några skäl för att räkna med en mer väsentlig invandring från Finlands 

fastland samt därtill anslutna skärgårdar synes icke föreligga. Det är väl mest 

antagligt, att havsstrandsfloran i Regio aboensis till rätt avsevärd del rekry

terats från Sverige (kanske över Åland) och Ostbaltikum, såsom fallet påtagli

gen varit med Åland, varvid sannolikt det växande avståndet från Sverige 

gjort sig gällande som ett negatid moment samt kanske även den vid jäm

förelse med Åland i vidsträckt grad näringsfattigare jordgrunden. Längre 

österut, i Nyland, tillkommer en del ostligt betonade arter, som markera en 

starkare växtgeografisk avskildhet för denna del av Finska vikens 1.."1lststräcka 

än den, som kan tillmätas Regio aboensis. Iågon nämnvärd invandring häri

från till Åland torde väl knappast vara att räkna med, annat än kanske för 

någon enskild art, sådan som Cakile maritima. De mer ostliga elementen gå 
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icke västerut över Nylands gräns. Yid jämförelse med Gotland och Ostbalti

kum är det närmast en del vid Östersjön mer sydliga arter, som för Åland 

innebär en minuskaraktär. Till sina grunddrag tyckes floran rätt så enhetlig 

vid Östersjön ända upp till Ålands breddgrad, där ett rätt betydande antal 

nordgränser kan annoteras. 

XXVI. HAVS- OCH SJÖSTRANDERNAS 
OCH FLORA PÅ ALA D 

EGETATION 

}AATINENs ingående skrift Bidrag till kännedomen om de åländska sjöarnas 

strandveget ation, 1950, möjliggör i viss grad en jämförelse mellan artsamman

sättningen på landskapet s havs- och insjöstränder. Det bör härvid beaktas, 

att artförteckningarna hos J aatinen (s. 97-99) gälla såväl eulitoralen som 

supralitoralen, medan min studie i stort sett blott be rör litoralen, om ock ett 

antal för supralitoralens ytte rrand mot litoralen karakteristiska arter med

räknats. 
}AATINEN uppdela r sitt a rtmate rial på trenne grupper, ,·arav grupp 1 om

fattar >>arter, vilka som verkligt ursprungliga synas tillhöra den eulitorala och 

supralitorala strandveget ationen vid Ålands sjöan> (>>Egentliga sjöstrands

a rten>; antalet kärlvä.\":ter 162, antalet mossor 52); grupp 2. >>Arter, vilka mer 

eller mindre ofta ingå i sjösträndernas vegetation, men vilka dock knappast 

kunna betraktas som tillhörande densamma>> (antal kärlväxter 60); grupp 3. 

>>Arter, vilka blott mer eller mindre tillfälligt anträffats på stränder>> {antal 

kärlväxter 41). Av mina >>havsstrandsarten> finnas följande representerade på 

}AATINENs sjöstränder, de inom klammer dock blott i grupp 2; grupp 3 rymmer 

icke någon >>havsstrandsa rt». 

Typhoides arundinacea 

Hie rochloe od orat a 

Agrostis s tolonifera 

Calamagrostis neglecta 

Phragrni tes communis 

Poa irrigata 

C. panicea Filipendula ulmaria 

C. Oederi ssp. pulchella Trifolium repens 

[Juncus Gerardi] : \ ·icia cracca] 

[J. bufonius] Linum catharticum 

[Equisetum an ·ense] Lytbrum salicaria 

[Triglochin mar itirnum] [Samolus valerandi] 

Festuca rub ra Y . aren aria Tr. palustre ~Glam: maritima] 

[Scirpus maritimus, som relikt] Polygon u m tomentosum :\Iyosotis caespitosa 

Sc. compressus 

[Sc . Tabernaemontani , som 

relikt] 
Sc. panciflom s 

[Sc. uniglumis, som relikt] 

[Carex norvegica] 

C. Goodenowii 

Montia lamprosperma 

Sagina nodosa 

S. procumbens 

Ranunculus seeleratus 

Paroassia palustris 

Potentilla anserina 

Sentellaria galerictilata 

Stachys palustris 

:Rhinanthus major] 
"Plantago major coli. ] 

\"aleriana officinnlis coli. 

:Leontodon autumnalis] 
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Antalet är 28, med de inom klammer upptagna 42, alltså en rätt obetydlig_ 
del av de s. 93-94 för havsstranden upptagna 110 arterna. 

Av dessa 28 (42) arter bar nedan nämnda 8 arter av mig betraktats som 
specifika för havsstranden: Scirpus maritimus, Sc. Tabernaemontani, Sc. 
uniglumt"s, Glaux maritima, J uncus Gerardi, Triglochin maritimum, Samolus 
mlerandi (samtliga av JAA TIXEX betecknade som relikter) samt Valeriana 
officina/is coli. 

~an frågar sig vilka arter Ålands sjöstränder räkna utöver havssträndernas. 
Denna fråga är svår att besvara då JAATIXE)i's studie även omfattar supralito

ralen, och då det över huvud ställer sig svårt att med varandra komparera de 
salta vattnens mer eller mindre utpräglade öppna strandbräm och de söta 

vattnens vid motsvarande lutning vida inskränktare strandbräm. Beaktas 
bör även att vid insjövattnen nivåförändringar i regel icke göra sig gällande 

i närmelsevis samma grad som vid bavsvattnen. 

Med frånseende jämväl från träd och buskar hos JAATIXEN kommer artför

teckningen nedan att främst gälla det öppna strandbrämets gräs och örter, 
och beträffande dessa närmast arter på en grund, som med avseende å fasthet 
kan jämföras med havsstrandens. J ag kommer sålunda närmast till en kompara
tion med J aatinens typer (s. 217- 224): 1. Klippiga stränder; 2. Sten- och 
sandstränder; 3. Lerstränder. (Gruppen 4. >>Myrstränden> uteslutes.) Endast 
J aatinens artgrupp 1. Egentliga sjöstrandsarter beaktas. Kursivering betecknar 
arter som enligt JAATIXEX s. 96 >>äro särskilt utmärkande för de åländska sjö
strändernas vegetation» . 

.1'/ yrica gate 
Empetrum nigrum 

Oxycoccus quadripetalus' 
Yaeeinium uliginosum 
CaJhma vulgaris 

Alopeeurus genieulatus 
A gros t is canina 
Festuea rubra 

Scirpus silvatieus 
Se. laeuster 
Se. palustris 
Rhynchospora j~-tsca 
Carex pulicaris 
C. disti cha 
C. canescens 
C. elata 
C. gracilis 
C. Oederi 
C. pseudocyperus 
C. injlata 

C. lasioearpa 

Juneus effusus 
J. eonglomera tus 

J. filifonnis 
J . supinus 
Dryopteris thelypteris 
Equisetum limosum 
Lyeopodium inundatum 
Typha angusti jolia 
T. latijolia 
Polygonum hydropiper 
stell aria palustris 
Caltlw palttstri s 
Ranuneulus flarnmula 
R. reptans 
R. repens 
Radieula palustris 
Cardamilie pratelisis 
D1·osera. rotundijolia 

Dr. anglica 
Dr . intermedia 
Rubus saxatilis 
Comarum palustre 
Potentilla ereeta 

Lathyrus palustris 
Viola palustris 
Epilobium palustre 
Peucedanum palustre 
Lysimachia vulgaris 
N aumburgia thyrsijlora 
~Iyosotis seorpioides 
Lycopus europaeus 
::Vfen t ha arvensis 
Solanum dulcamara 
Yeroniea sentellata 
Pinguicula vulgaris 

Tussilago farfara 
Cirsium palustre 
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XXVII. HAVSSTRANDSFLORANS SANNOLIKA 
INVANDRINGSV ÄGAR TILL ÅLAND 

A. Bakgrund för diskussionen. Geologiska förutsättningar för 
utbildningen av Ålands havsstrandsflora 

ALMQUISTs (1929) och HuLTtxs (1950) översikter giva vid handen, att 
Nordens havsstrandsflora, såsom det var att vänta, till alldeles övervägande 
del rekryterats från söder, närmare sagt från sydväst-sydost. Rätt obetydlig 
har invandringen varit från norr och öster. 

Av sydligt (sydvästligt-sydostligt) ursprung är uppenbarligen även art
beståndet till alldeles övervägande del på Ålands havsstränder. Härmed är 
dock icke sagt, att invandringen för alla dessa sydliga element skett från de 
håll, därifrån rekryteringen till Östersjökusterna i stort sett ägt rum. Den 
åländska arkipelagen har efter den senaste nedisningen avsevärt senare höjt 
sig ur havet än huvudmassorna av Östersjöns samt Finska och Bottniska 
vikarnas kustland. Så hade Ostbaltil.'Um till väsentlig del redan vunnit sin 
nuvarande areal, då Ålands öar ca 2000 år f.Kr. först begynte stiga ur 
havet. (Se exempelvis HULTENs karta 35*.) Det var, om också i avsevärt 
mindre grad, fallet även med Finlands kustland. I Sverige var - förutom ett 
smalare kustbräm från Blekinge upp längs Östersjön och Bottniska viken -
Södermanland och Uppland till väsentlig del ännu under vatten. 

I anseende till det ovan sagda har man att räkna med att kusterna av 
Östersjön med Finska viken och Bottniska viken allaredan mottagit ett mer 
eller mindre artrikt v~'l::tbestånd, när Ålandsöarna begynte utformas. I vilken 
utsträckning detta bestånd motsvarade det nu rådande, torde vara svårt att 
fastställa. 

Betydelsefullt för Ålands vidkommande är i anseende till dess här berörda 
relativt blygsamma geologiska ålder, att de ur havet successivt stigande öama 
stått öppna för besåning från redan besådda lmstpartier såväl i Sverige som 
i Ostbaltikum och Finland. Detta innebär, att man för invandringen till 
Åland har att räkna med den möjligheten, att denna till större eller mindre 
del kunnat ske också i en riktning motsatt den, som lett till respektive äldre 
kustlands beväxning. J ag förutsätter exempelvis den möjligheten, att en mer 
eller mindre omfattande rekrytering kunnat ske norr- eller österifrån från 
Finland av element, som tidigare invandrat hit från SW eller S-SE, att 
östliga invandrare över Baltikum till Skandinavien härifrån kunnat i motsatt 
riktning sprida sig till Åland. De sålunda eventuellt invandrade elementens 
karaktär av mer eller mindre sydvästliga, sydliga, resp. ostliga, består själv
fallet, om ock den verkliga rekryteringen icke varit sydlig, resp. ostlig. Bety-
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delsefullt med avseende å den åländska florans karaktär synes i varje fall vara 
att fixera dess elements ställning till den nordiska florans utbrednings- och 
invandringsgrupper. I vilken grad rekryteringen i detalj skett från närmare 
eller fjärmare belägna kuster skall i detta kapitel upptagas till diskussion. 
Denna fråga blir av ovan berörd grund vanskligare att besvara än frågan 
beträffande invandringen till Uppland och till Östersjöområdet i stort sett. 
En fingervisning har man väl närmast att söka i florans karaktär vid Öster
sjöns olika kuster samt i arternas fördelning på Åland. 

B. Underlag för diskussionen 1927 rörande de sannolika 
invandringsvägarna till Åland 

Jag hänvisar preliminärt till min 1927 publicerade skrift >>Die EimYander
ungswege der Flora nach den Alandsinseln>>, del I. Denna skrift var avsedd 
att följas av en andra del, som art för art skulle sammanfatta resultaten av 
diskussionen i del I; den skulle därtill närmare belysa den dominerande in
vandringsström från Sverige, som jag funnit sannolik. Denna del avfattades 
1929 men har tillsvidare icke lämnats till tryck. 

Min 1927 framlagda uppfa ttning beträffande arternas im·andringsvägar till Åland 
grundade sig främst p å följ ande t\·enne kategorie r a\· fakta: 

I. Arternas fördelning på A land. 
II. Arternas uppträdande i de Åland n ärmast liggande områdena. 
H ärvid togos närmast följande områden i betraktande: 
De närn1ast intill Åland liggande delarna av S\·erige. Jag utgick härvid från de delar 

av Uppland och Södermanland {/0 socknar med en sammanlagd areal a\' 4.622,33 km2 ). 

,·ilkas flora varit föremål för ingående studium i yerket ~stockholmstraktens Yäxter•. 

19llo, men utsträckte jämförelsen till att därtill omfatta Uppland i dess helhe t. 
De naturhistoriska proYinserna Regio aboensis och Nylandia (Nyland) i Finland. 

Estlands silurområde {192/, s. 31), n ärmast dettas mot Aland yettande västra och 
nordvästra kuststräcka med de utanför denna liggande öarna Ösel, Dagö, Moon, Wormsö 
m.fl. mindre öar (KUPFFERS Subdistrictus insularis) och R USSO\\"S >>Umgebung Revals•, 

bägge av mig '192 7, s. 3 1, sammanfattade under begreppet 3N'.V-Estland~ . (Se s. 224.) 

Som källmaterial stodo de 192 i . s. l 0-13 uppräknade skrifterna till mitt för
fogande . 

En viss personlig uppfattning om ,-ege tationsförhållandena i n ågra av de områden, 
därifrån en rekrytering av a rter kunde tänkas ha Ya ägt rum, hade jag Yunnit genom studier 
i Stockholms skärgård {juli 1908), på Gotland (juni 1910), på Öland (ett kort besök i juni 
19 1 O samt under den I\". internationella Yäxtgeografiska exkursionen 5-6 juni 1925); 

i Ostbaltikum under juni 1926 ,-id exkursioner i olika delar av Lettland (deh·is under 
ledning aY prof. K. R. KrPFFER och prof. X. ~LUTA; se närmare 192/ , s. 13-14); på 
Ösel {22-28 juni) samt under några dagar i trakten ay Hapsal och Re,·al (29-31 juni). 

På basen av de t föreliggande källmaterialet Yerkställdes en jämförelse mellan floran 
på Åland samt i de o\·an uppmärksammade områdena {192/, kap. n ·: \"ergleich zwischen 
der Flora auf Åland und in den am nächsten gelegenen Gebieten, s. 28-41). 
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C. Nytt material och nya källor 

Sedan min studie av 1927 har grundvalen för en jämförelse mellan floran 

på Åland och inom andra Östersjöområden väsentligen vunnit i styrka: 
1. Åland. Mitt eget material av anteckningar för Åland har, särskilt för 

lövängs- och havsstrandsarterna, starkt ökats. 
Vidare har för sötvattenvegetationen tillkommit: 

CARL CEDERCREl:TZ: Die Gefässpflanzem·egetation der Seen auf ,\land, 194: , 

samt för sjöarnas och träskens strandYegetation: 

STJG J .UTIXEX: Bidrag till kännedomen om de å ländska s jöarnas stranch·eget a tion, 

1950. 

2. För Sveriges vidkommande är särskilt av betydelse: 

ERIK ALMQl:IST: Upplands vegetation och flora , 1929; 
BE" GT EXGLUXD: Die Pflanzenyerteilung auf den :IIeeresufern Y On Gotland, 194 2; 
R. STERXER: \'egetation och flora i Kalmarsunds skärgård, 1933; 
R. STJ-:R;)IER: F lora de r Inse! Öland. Die Areale der Gefässpflanzen Ölands nebst 

Bemerkungen zu ihrer Oekologie und Soziologi , 1938; 
R. STERXER: Nordiska haysstrandsväxter. En Yäxtgeografisk överblick, 19!,5. 
stockholmstraktens yäxter. Förteckning ö,·e r fanerogamer och kärlkryptogamer med 

fyndorter och frekvensuppgifter utgiven a,- Botaniska Sällskapet i Stockholm . Andra 
upplagan, redigerad av ERIK AL)!Qt:IST och ERIK ASPIXXD , l n:. 

Med dessa arbeten synes för Sveriges ,;dkommande en rätt tillfredsstäl
lande bas föreligga för inställarrdet av Åland i dess vä:'l':tgeografiska samman

hang. 
3. För Ostbaltikums vidkommande är avsaknaden av nyare källor fort

farande märkbar. 
4. För Finlands vidkommande bar man att annotera en betydande sam

ling lokaluppgifter för skärgårdshavet av OLE EKLGXD samt dennes: 

Uber die Ursach en der regionalen \'erteilung der Schärenflora Siidwest-Finnlands . 

Eine Kausalitätsanalyse mit besonderer Beriicksichtigung der Pflanzenwelt in den Kirch
spielen Korpo und Houtskär, 193 1. 

Die Gefässpfl anzenflora beiderseits Skiftet im Schärenarchipel Siidwestfinnlands, 1 Y 58. 

För mer ostligt belägna trakter föreligger av BÖRJE Or,soxr ett stort mate
rial av anteckningar för H itis skärgårdssocken väster om H angö, vilket dock 
till största del är opublicerat. 

För östra Nyland föreligger: 

ARvr ULVI;:o.1EX : Untersuchungen ii ber die Strand- und \Vasserflora des Schärenhofes 
am mittieren :Yiiindungsarm des Plusses Kymijoki in Siidfinnland, 193/; 

VÄI"Ö KROHX: Uber die Veget ation und Flora des äusse rsten Schärengiirte ls Siid

west-Kareliens, 1932 . 
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BERTEL LD IB ERG : S tud ier Ö\·er Stor-PernåYikens strand,·eget a tion. I. S tenstränder , 

19'•6; II. D riftvall arnas ,·eget a tion , 194; . 

Seclan denna avhandling i allt Yäsentligt avfattat s har utkommit: 

ERIC Ht:LTE~s monumentala ve rk: Atl as ö ,·er , ·äxternas utbredning i Norden . F ane

rogamer och onnbunks,·äxt er , 1950; 

H A);S L UTHER: Yerbreitung und Ökologie de r höheren \Vasse rpflanzen im Brackwasse r 

der E ken äs-Gegend in Siid finnl and. I , 1950; II , 195 1; 

LARS FAGERSTRÖ~I : Yäxtgeografi sk a s tud ie r i Strömfors-Pytti s skä rgård i östra ~yland 

med speciellt beaktande a ,· löYängarna, a rtantale t samt en del a rte rs fördelning och 

invand ring, l 951, ; 

HE~H1K S KtL.T: s kogsbotaniska stud ier i Skä rgårdsha \·et med speciell hänsyn till för

h Ilandena i K orpo utskä r , 1956 ; 

H l::);R IK SKULT: Om k är!Yäxtfloran i K orpo, Brunsk iir , en utskä rsarkipelag, 1960. 

D. Grunddragen av florans invandring till Åland enligt förf:s 
studie av 1927 

I min s tudie a \· 192/ r äknade jag med 650 på Åland ursprungliga a rter. 1 Med avseende 

lt florans rekry tering kom jag t ill fö lj ande resulta t (s. 79-80): 

F rån S verige syntes en inYandring utesluten endast för 11 arter . R ä t t på t aglig syn tes 

en sådan för 299 a rter (av dessa 14 9 endast från S \·erige). 

Från Ostbaltikum syntes en im·andring utesluten eller mindre sannolik för 193 ar ter. 

E n uppenbar eller sannolik invand ring dä ri från t ycktes endast kunna fas t slås för 18 {39} 

a rter (däraY 6 endast från Ostbaltikum). 

F rån Finland syntes en invandring u tesluten eller mindre sannolik för 296 arter. 

E n uppenbar eller sannolik im·and ring därifrån t ycktes endast kunna fast st ällas för 9 

a rte r (d ä rav 3 endast från Fin land). 

F ör 343 a rter syntes det i cke möjligt a tt finna en grund för fast st ällande a y den sanno

lika invandrings,·ägen. 

T alen ovan t ycktes mig gh ·a ,•id h anden, a tt Ålands flora till övervägande grad rekry

te ra t s från SYerige . F rån Finl and ha r im·andringen uppenbarligen varit S\·ag. s t arkare, 

m en dock knappast bet yd ande, ha r den ,·arit från Ostbaltikum. 

Antale t a rter , för , ·ilka im·and rings,·ägen elle r -\·ägarna icke kmmat direkte fast st ä llas, 

var rä tt be tyd ande (31•3}. De t Yar dock icke så be t yd ande som m an i be t raktande av 

Ålands läge h aft skä l a tt Yänta . Så,·äl de positiYa som de negativa t al, som giYit s ig OYan , 

t ycktes bära Yittne om en så dominerande im·and ring från Yäster , a tt m an syntes berätti

gad antaga, a tt också fle rta le t a \· de nu ifråga,·arande 343 arterna i v a rje h ändelse till 

huvudsaklig del invandra t från Sverige. 

H ärtill ä r yttennera a tt tillägga, a tt fl erta let a v dem är m er eller mindre allm änt 

utbredd a och sålunda utmärkta aY en m er eller mindre stark spridningsförm åga. Detta 

synes göra de t sannolikt , a tt m an för dessa, och närmast för de mer utbredda av dem , 

även ba r a tt r äkna med m öjligheterna a \· en m er eller mindre s t a rk rekry t ering från Ost

b altikum och Finland. 

1 Sed an 1927 ha r ett anta l n ya arte r tillkommit . )led beaktande a \· dessa kan a\·t a let 

uppfattas till ca 660. Se oYan s. 150. Som ursprungliga be tecknar j ag 1925, s. 4 O, a rter , 

som uppträd a helt oberoende av m änniskan eller a ,· st åndorte r , y iJka utgöra e tt resulta t 

av hennes om gest a ltande inverkan på n a turen . 
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E. Basen för en diskussion av ett visst områdes rekrytering, 
principiellt samt med speciellt beaktande av Åland 

Vid en diskussion av de sannolika inYandringsvägarna för ett områdes 
flora synas närmast följande omständigheter böra tagas i betraktande: 

1. Arternas fördelning inom området ifråga och de vittnesbörd denna 
fördelning till äventyrs kan lämna beträffande invandringen. 

2. Florans sammansättning inom de områden, därifrån en invandring kan 
sättas i fråga. 

3. Förutsättningarna för arternas spridning från dessa områden till det 
under diskussion varande, med beaktande av de skiljande avst ånden samt 
möjliga hinder i övrigt av ett eller annat slag ävensom med bea1..'i:ande av de 
faktorer, som betinga diasporernas förflyttning, såsom vindar (dessas riktning 
och styrka), havsströmmar, floders lopp, djurs (närmast fåglarnas) flyttningar, 
människans direkta eller indirekta inverkan. 

4. Med avseende å punkt 1, arternas fördelning, bör självfallet primärt 
beaktas, i vilken grad fördelningen kan tänkas vara reglerad av inom området 
ifråga rådande geografiska, geologiska, klimatologiska och ekologiska för
hållanden och i vilken grad den kan Yara betingad av florans invandrings
vägar. 

Beträffande Ålands havsstrandsflora ä r härvid närmast att observera 
följande: 

Av de 110 arter jag i denna studie upptager för havsstrandsfloran äro 62 
jämnt utbredda över landskapet i dess helhet (s. 139). För de övriga 48 kan, 
på några få undantag när, den i högre eller lägre grad ojämna förekomsten 
icke ställas i samband med ojämn tillgång till de olika inom landskapet repre
senterade strandtyperna. Undantag synas utgöra Carex arenaria, Salsola kali 
samt möjligen Polygonum Raji, H onckenya peploides och Cakile maritima, 
vilka äro hänvisade till sandstränder, vilken strandtyp på Åland blott rätt 
sparsamt och mycket ojämnt är representerad, samt kanske Crambe maritima 
och Artemisia vulgaris var. coarctata, vilka främst tillhöra de mycket sparsamt 
företrädda grus- eller örreven. Övriga strandtyper: svämjordsstränder samt 
steniga stränder, såväl mer eller mindre rikligt eller sparsamt steniga som mer 
eller mindre små- eller grovsteniga stränder, äro rikligt förhanden i alla delar 
av landskapet. Detsamma gäller klippstränder. 

Beträffande jordgrundens kemiska beskaffenhet bör beaktas, at.t den ställ
vis är kalkhaltig, vilket gäller såväl svämjordar som moränen med starkare 
eller svagare inslag av silurkalk Kalkhaltiga svämjordar och kalkhaltiga 
moräner finnas mer eller mindre rikligt representerade i alla delar av landska
pet, med undantag för de östligaste socknarna Kumlinge och Brändö, där till-
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gången är sparsammare.l Endast för dessa socknar kan man hava skäl att. 
räkna med möjligheten av avsaknad eller sparsam förekomst av kalkgynnade 
arter som en följd av brist på tillgång, eller nödig tillgång, till kalkhaltig jord; 
för huvuddelen av Åland t orde grunden till en ojämn förekomst böra sökas 
i andra omständigheter. 

Vidare bör observeras havsyattnets salthalt. Denna växlar vid Ålands 
kuster mellan 5,s och 6,s Ofo0 . Den är störst i sydost och avtager hä rifrån mot 
nordväst. EKLC\D2 (1931) gör gällande, att denna mot NW avtagande salt
halt vid 6 %o betingar en g räns mot \V och N för Crambe maritima, samt att 
den relativt höga salthalten i Skärgårdshavet s till Regio aboensis hörande 
yttre delar bidragit till denna skärgårds enligt Eklunds fönnenande anmärk
ningsvärt höga ant al haYsstrandsarte r. 

Till denna Euuxns uppfattning bör anmärkas, att Ålands västra delar, 
exempelvis Lemlands rätt obet ydliga västra skärgård, räknar lika många 
arter i havsstrandsvegetationen som hela Regio aboensis. Det kan också sättas 
i fråga, om gränsen för Crambe nrkligen betingas av gränsen för salinitet en 
6 Ofo0 . Det synes lika väl tänkbart att st älla denna arts förekomst i Skärgårds
havet i samband med den inom förekomstområdet rätt rika tillgången på grus
och örrev; i varje händelse är på Åland förekomsten av Crambe rätt nära 
bunden vid den i SE Åland (främst Kökar) rådande tillgången på ståndorter 
av anfört slag. Det bör också observeras, av Crambe på Åland främst upp
t räder på en nivå, dit det salta vattnet över huvud icke nå r. Avenså bör obser
veras artens förekomst i Uppland, där salini te ten är lägre än 6 Ofo0 • A v ö niga 
a rter , för vilka man med samma skäl som för Crambe kunde tyckas hava skäl 
att räkna med en gynnsam inverkan av den högre salthalten i SE, går Suaeda 
ända upp till Vårdö, Kumlinge och Brändö, för att icke tala om Salicornia, 
som anträffas t.o.m. i }.T\V skärgården samt för övrigt vid Bottniska viken 
ända upp till dess innersta del. 

Vad särskilt Crambe vidkommer synes man för övrigt hava goda skäl 
att för arten räkna med möjligheten av en pågående och ännu icke avslutad 
spridning. Man har svårt att tänka sig, att arten ända till år 1885 skulle hava 
kunnat undgå uppmärksamhet en i Finland, om den tidigare varit lika starkt 
utbredd, som fallet nu ä r i Korpa yttre skärgård. Till stöd för möjligheten av 
en icke avslutad spridning t ala r yttennera, att flere andra havsstrandsarter 
på Åland påtagligen äro stadda i spridning och uppenbarligen blott av denna 
anledning icke nått en jämn eller jämnare utbredning än nu är fallet. Så för
hålla sig påtagligen bl.a. Alopecurus ventricosus, Scirpu.s maritimus, Sc . rufus, 
Carex extensa, C. distans, Salicornia herbacea. För ingen av dessa sistnämnda 

1 Också här gives det flerstädes tillgång till kalkhaltig grund . 
2 Crambe m aritima L. im ~ordbalti schen Gebiet, 1931. 
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arter ligger grunden till de på Åland nu rådande gränslinjerna eller den i en 
eller annan riktning avtagande frcl..'Vensen att söka i differenser i havsvattnets 
sälta eller i jordgrundens kemiska eller fysikaliska beskaffenhet; detta fram
går till fullo av arternas ifråga uppträdande i önigt vid Östersjöns kuster. 

l\Ian synes slutligen ej heller haYa skäl att för någon av Ålands ojämnt 
utbredda havsstrandsarter ställa luckorna i förekomsten eller ojämnheterna 
i frekvens i samband med klimatologiska förhållanden av ett eller annat slag. 
Även detta framgår av respektive arters utbredning över huvud. 

F. Den åländska havsstrandsflorans sannolika rekryterings
områden 

Den åländska havsstrandsflorans invandring måste väl närmast tänkas 
hava skett från Sverige (närmast från Uppland och Södermanland, tilldels 
kanske även från avlägsnare belägna områden, såsom Gotland samt Norr
lands kust), från Ostbaltikum (närmast från r\V-delen av Estlands situr
område1 samt från Finland (närma t Regio aboensis). 

Störst, och nästan fullständig , är överensstämmelsen i havsstrandsflorans 
sammansättning med Uppland (kap. X\'III samt s. 223). Överensstämmelsen 
är avsevärt mindre med Estlands silurområde (s. 224) och mindre även vid 
jämförelse med Regio aboensis i Finland (s. 224) samt ännu mindre med 
provinsen Nylandia (Nyland) längre bort vid Finska viken (s. 225). Ännu 
mindre är överensstämmelsen med kuststräckan av Österbotten N om Gamla 
Karleby (se kap. XXII). 

Utgående från florans frändskap synes man alltså hava mest anledning att 
räkna med en invandring från Sverige, främst från Uppland och Södermanland. 
Det giver sig icke lika naturligt att tillskri,·a den starka frändskapen mellan 
Åland och Uppland en invandring till de bägge områdena från ett gemensamt 
utgångsområde (eller flere sådana); det vore väl i så fall närmast de söder 
om Uppland belägna kustområdena, eller områden i mellersta och södra 
Sverige, vilka tidigare varit av kustnatur. 

Frånsett den stora likheten i florans sa=ansättning mellan Åland och 
Uppland talar för en väsentlig invandring från Uppland den betydelsefulla 
omständigheten, att avståndet Åland - Uppland (det kortaste avståndet 
ca 30 km) är avsevärt mindre än avståndet Åland - Ostbaltikum (det kor
taste avståndet ca 120 km). Med Finlands fastland är Åland förbundet med 
en brygga av öar, över vilken i gränstra1..-terna vandringar i bägge riktningarna 
uppenbarligen ägt och alltfortfarande äga rum . (det skiljande Skiftet är på 

1 Under begreppet tl\T\V-Estland• har jag 1 92/, s. 3 1 sammanfattat KUPFFERS Sub
districtus iosularis och R ssows tUmgebung Re>als• (se s. 224, 235). 



ACT A BOTAXICA FE~ X ICA 61 241 

sitt smalaste ställe blott ca 3 km , på det bredaste ca 25 km) , men mellap. 

Fasta Åland, kärnan i den åländska arkipelagen, och Finlands fastland är 

avståndet betydande (ca 80 km ). Då Åland först begynte höja sig ur havet 

var vägen till dess stränder vida längre från Finland än från Sverige. Se 1927, 

s. 17. 
Huru hava de relativa förutsättningarna för spridning från Sverige, Ost

baltikum och Finland i övrigt ställt sig? 

Med hänsyn till rådande vindar och vindriktningar torde betingelserna för 

spridning kunna anses tämligen likvärda. 

Ej heller med avseende å spridning genom flyttande fåglar torde företräde 

kunna givas något av områdena. 

EKLUXD gör gällande, att havsströmmarnas riktning, särskilt på sen

sommaren och hösten, avgjort skulle gynna en spridning från Ostbaltikum, 

till en del över Finland . Jag häm·isar till EKLU~Ds karta 43, 1931. 

Jag vill inte förneka, att havsströmmarnas riktning möjligen gynnat 

en spridning till Åland från Ostbaltikum. Man är emellertid berättigad att 

fråga , om detta gynnande moment varit så starkt, att det kunnat neutralisera 

företrädet av det korta re avståndet från Uppland. \ .idare frågar man sig om 

icke sydvästliga och västliga Yindar, kanske i trots av mindre gynnsamma 

strömförhållanden, kunnat tillförsäkra Åland en nödig import av diasporer 

från Sverige. slutliga S\·ar på dessa frågor kan man än så länge icke giva på 

basen av någ ra direkta iakttagelser i naturen över den skeende diasportrans

porten. Det har Eh.LU~D icke heller giYit. 

Att en betydande beväxning från Sverige i varje händelse skett, eventuellt 

motiga strömmar till trots, framgår i varje händelse av det faktum, att flere 

i östra Sverige förekommande arter, för vilka en rekrytering i Ostbaltikum 

och Finland är utesluten eller synes föga sannolik, nått Åland. Jag nämner 

Scirpus cornpressus , Carex exlensa, Trifolium fragiferwm, Selinum carvifolia , 

Samolus t•alerandi, !VI en tira litara !is, Valerianella o!itoria. 

Inför EKLL""XDS argumentering ställer jag emellertid följande frågor :- .' 

Är havsstrandsflorans sammansättning och fördelning på Åland av den 

karaktär, att den verkligen kan anses förenlig med en dominerande invandring 

från Ostbaltikum? Har en sådan skett, bör man knappast i florans karaktär 

kunna i högre grad annotera drag, som tyckas te sig förklarliga närmast .för 

den händelse invandringen tvärtom skett till avsevärd del från Uppland. 

Huru förhåller sig härmed) 

För ett antal arter, om också icke betydande, tyckes förekomsten på 

Åland i själva verket återspegla en im·andring från Ostbaltikum. Främst bör 

nämnas Suaeda maritima och Crambe maritima. Utbredningen på Åland är 

för dessa arter utpräglat sydostlig. Förekomsten är vidare mer eller mindre 

rik i de mot Åland vettande delarna av Ostbaltikum, medan de bägge arterna 

16 
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däremot saknas i de mot Åland närmast vett ande delarna av Sverige. Till de 
nämnda arterna sluta sig Alopecurus ventricosus och Salicomia herbacea; för 
den förra torde man dock kunna räkna med invandring även från Sverige 
(1927, s. 128-129). 

Mot dessa positiva vittnesbörd för en invandring från Ostbaltikum svara 
emellertid negativa. J ag nämner blott några: 

Skulle en mer eller mindre dominerande invandring hava skett från Ost 
baltikum, kunde man knappast tänka sig att en a rt som exempelvis Carex 
extensa icke vunnit fotfäste i Kökar längst i sydost samt att Ca.rex distans 
endast vunnit några få lokaler därstädes; bägge arterna tri,·as väl på Åland 
och äro påtagligen stadda i spridning. 

Vidare kan man svårligen tänka sig att arter sådana som de nu nämnda 
Carex extensa och C. distans samt därtill exempelvis Trifolium fragilerum och 
Selinum carvifolia vunnit en stark utbredning främst i Ålands sydväst ra och 
västra delar, därest icke invandringen skett från Sverige. Varför skulle in
vandringen , i händelse den skett från Ostbaltikum, lämnat Ålands sydöstra 
delar oberörda eller blott svagt berörda? Man kan ju icke tänka sig att havs
strömmar i en stor båge fört diasporer med sig genom skärgårdshant runt 
Fasta Åland ända tilllandskapets nordvästra och väst ra delar utan att hava 
kvarlämnat några mer påt agl iga spår; förutsättningar för deras utveckling 
skulle ju icke hava saknats. 

Då EKLUND starkt hävdat tillgången till eller avsaknaden av kalk som 
en reglerande faktor vid florans utbildning på Åland och velat st älla det av 
mig uppmärksammade avtagande a rtantalet österut i samband med österut 
avtagande tillgång till kalkhaltig jord, må här särskilt bea11:as att god till
gång till kalkhaltig grund erbjudits för kalkälskande arter över hela den nu 
ifrågavarande sträckan från SE Åland genom Skärgårdshavet upp till landska
pets NW del. 

Man har skäl att antaga, att vad här sagts till ~töd för några med avseende 
å förekomsten mer pregnanta och sparsammare uppträdande arters sannolika 
rekrytering från Sverige, även skall hava sin tillämpning på den stora huvud
massan av arter; det tyckes självfallet att de mer utbredda arterna med deras 
större mängd av producerade diasporer haft större förutsättningar än de 
sparsammare förekommande att trotsa avstånd och även annars i ett eller 
annat hänseende mindre gy-':llsamma betingelser för spridningen, däribland 
också eventuellt rådande mindre gynnsamma st römförhållanden . 

Sist bör följande beaktas: 
Då jag i denna studie, såsom tidigare 1927 och i särskilda smärre skrifter, 

t alat om arternas sannolika invandringsväga r, av er jag självfallet invandringen 
i stort sett, alltså för de skilda arternas \ridkommande huvudkontingentens 
av individerna invandring. Då avstånden till Åland från de mest sannolika 
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spridningshärdarna icke äro större än vad nu är fallet, ter det sig högst sanno
likt, att mer eller mindre tillfälliga eller ofta återkommande rekryteringar 
skett även från andra håll än det eller de, därifrån den huvudsakliga in
vandringen skett. Det vore väl, för att välja några extrema fall , bra märkligt 
om sådana allmänt utbredda arter som Scirpus uniglumis, Carex Goodenowii, 
J uncus Gerardi icke under tidernas lopp skulle hava funnit väg till Åland 
från ettvart av de områden, varom nu varit fråga, likasom det ock vore bra 
märkligt om de icke från Åland funnit vägen tillbaka till tidigare rekryterings
härdar. Över gränsfjärdarna mellan Åland och Regio aboensis, det s.k. Skiftet, 
vilka nu till sin bredd växla mellan ca 25 km (mellan Åland: sottunga och 
Korpa i Regio aboensis) i söder och blott ca 3 km längst i norr (mellan Brändö 
och Iniö) hava självfallet lokala vandringar i bägge riktningarna skett i allt 
högre grad ju mer skärgårdshavets öar höjt sig över havet . 

När jag alltså talar om, och tidigare talat om, florans invandringsvägar, 
avser jag för de skilda arte rna den stora huvudkontingenten av de invandrade 
individerna, för så vitt förekomsten över huvud är så pass stor, att man kan 
hava skäl att räkna med en rekrytering från mer än ett håll. 

G . De enskilda arternas sannolika invandringsvägar till Åland 

l. Bas för diskussionen 

l\Ied beaktande av ovan framhållna synpunkter granskas nedan de enskilda 
arternas sannolika invandringsvägar till Åland. Jag utgår härvid (se s. 238) 
dels från de vittnesbörd, som lämnas av respektive arters fördelning på Åland, 
dels från de vittnesbörd, som stå att utläsa ur förekomsten vid Östersjön 
i övrigt, i första hand inom de mot Åland närmast vettande delarna av Sverige, 
Ostbaltikum och Finland, alltså Uppland och Södern1anland, NW delen av 
Estlands silurområde (se noten s. 24.0) samt Regio aboensis. 

Bägge utgångspunkterna erfordra en närmare belysning: 
En jämn fördelning på Åland kan tänkas vara framgången ur en invandring 

från samtliga närmast intill liggande områden, för den händelse arten i fråga 
inom dessa finnes någorlunda väl representerad. Men den kan även tänkas 
utgöra ett resultat av en invandring från blott ett eller tvenne av dessa om
råden; invandringen har i sådant fall från detta eller dessa utgångsområden 
trängt fram över landskapet i dess helhet. J ag nämner Deschampsia bottnica. 
Denna art är jämnt fördelad över hela Åland. Då arten saknas i Ostbaltikum 
men är mer eller mindre rikligt utbredd längs Bottniska vikens bägge kuster 
(i Sverige ned till Södermanland, i Finland ned till Hitis) , kan invandringen 
icke hava skett från något annat håll än Sverige eller Finland, eller bägge 
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dessa länder. Silene viscosa företer på Åland en rätt jämn, om också sparsam 
fördelning över hela landskapet . Arten är i Ostbaltikum inskrän1..1: till en enda 
lokallängst österut vid Finska viken, varför en rekrytering därifrån kan anses 
utesluten. 

I anseende till här framlagda odisputabla belägg kan en jämn fördelning 
på Åland icke allena för sig betraktas som ett vittnesbörd för rekrytering från 
flere eller färre bestämda håll, om den ock kan tala för sannolikheten av en 
sådan. Som sannolikt vittnesbörd för en rekrytering från ett visst bestämt 
håll betraktar jag endast en sådan förekomst , som är inskränkt till sådan del 
av landskapet, som vettar mot området ifråga, eller som från en påfallande 
koncentration i detta exponerade läge företer ett successivt utglesnande 
i riktning därifrån. Härvid bör dock beaktas, att en sådan successivtutglesnad 
förekomst i spridningens riktning sekundärt kan hava givit upphov till en ny 
koncentration, där särskilt gynnsamma betingelser möta. 

Beträffande de vittnesbörd förekomsten utom Åland kan tänkas gi\·a, bör 
följande beaktas: 

Om förekomsten för en på Åland uppträdande art är ungefär jämnstark 
i samtliga de mot Åland vettande områdena, kan denna förekomst icke allena 
för sig betraktas som vittnesbörd för en spridning från samtliga eller ett visst 
av dessa områden. Vi hava ovan sett (fallet Deschampsia bottnica), att före
komsten på Åland kunnat utsträcka sig över hela området, trots en odisputa
belt ensidig invandring. 

J ag betraktar i anseende till det sagda som mer eller mindre vittnesgill 
endast en sådan förekomst utom Åland, som är inskränkt till endast ett eller 
två av de trenne mot Åland närmast vettande områdena och som därtill ä r så 
pass riklig, att man i densamma kan hava anledning att se en möjlig härd för 
spridning; mycket sparsamma förekomster ä ro självfallet mindre vittnesgilla. 

Man rör sig, som ovan nogsamt framgått, helt naturligt på rätt så osäker 
grund, där det gäller att söka sluta sig till invandringens utgångslägen. Ju mer 
samstämmigt fördelningen på Åland och inom de närmast intill liggande 
områdena vittna, dess säkrare ter sig självfallet grunden för en hypotes 
beträffande den sannolika invandringsvägen. 

F ör de fall, där förekomsten synes ungefär likvärd i de mot Åland närmast 
vettande delarna av Sverige, Ostbaltil."Um och Finland, synes - i anseende till 
det rätt obetydliga avståndet - en invandring till Åland från Sverige hava 
haft de största betingelserna att göra sig gällande. Dock kan detta företräde 
för Sveriges vidkommande tänkas uppvägt av mindre gynnsamma betingelse r 
i annat hänseende, sådana som motströmmar, motiga vindar och andra mindre 
gynnsamma betingelser. Det är därför av vil.'i: att söka vinna en viss upp
fattning om de relativa betingelserna för invandring till Åland från Sverige, 
Ostbaltikum och Finland. Frågan är komplicerad i anseende till de olika 
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arternas olika spridningssätt. Ett närmare studium av frågan på basen av 
de enskilda arternas förekomst , spridningssätt och spridningskapacitet vore 
en fängslande, men komplicerad och tidsödande uppgift, vilken denna gång 
måste ställas på framtiden. En viss generell uppfattning i frågan tyckes dess 
bättre möjlig redan på basen av florans artsammansättning på Åland och i de 
därmed jämförbara områdena närmast intill Åland. J ag annoterar följande: 

Vi funno (s. 222) för havsstrandsvegetationen följande artantal: Åland 110; 
Uppland ca 110; Ostbaltikum (Subdistrictus insularis) ca 113; Regio aboensis 
ca 104, Nylandia ca 104, Gotland ca 103. Talen äro märkligt enhetliga. De 
vittna otvetydigt om en rätt nära frändskap för flororna i de nu ifrågavarande 
områdena. Störst är släktskapen mellan Åland och Uppland. 

I Uppland, men ej på Åland, 4 arter; på Åland, men ej i Uppland, 4 arter. 
I Estland (Regio insularis), men ej på Aland, 8 arter; på Åland, men ej 

i Estland (Regi o insularis), 5 arter. 
I Regio aboensis, men ej på Åland, 4 arter; på Åland, men ej i Regio 

aboensis, 8 arter. 

Talen ovan utvisa med avseende å havsstrandsfloran en större frändskap 
mellan Åland och Uppland än mellan Åland och Ostbaltikum samt mellan ' 
Åland och Regio aboensis. Man synes sålunda kunna räkna med att förut
sättningarna för en spridning från Uppland till Åland varit större än för 
spridning från Ostbaltikum och Finland. Det är dock påtagligt, att icke alla 
de för Uppland och Åland gemensamma arterna funnit vägen till Åland från, 
eller enbart från Uppland. Flere eller färre kunna till större eller mindre del 
hava rekryterats från Ostbaltikum eller Finland. I ett eller annat fall kan 
Uppland kanske t.o .m. hava varit den mottagande parten; sist förutsatta fall 
kunna dock knappast hava varit många; se framställningen nedan. 

J ag har vid diskussionen ovan utgått från den förutsättningen, att Åland 
i stort sett varit den emottagande parten, icke blott där frågan gällt Uppland. 
Med möjligheten öppen för ett eller annat undantag synes detta antagande 
motiverat, ity att Åland, särskilt dess kustbygd och skärgård, är geologiskt 
yngre än Ostbaltikum och även yngre än de delar av fasta Sverige, därifrån 
den uppländska skärgården och kustbygden påtagligen haft de största förut-
ättrungarna att mottaga sin flora. :\1ed avseende å förhållandet Åland -

Regio aboensis synes en jämförelse närmast böra inriktas på den geologiskt 
äldre kustbygden med frånseende av skärgården. Skärgården Regio aboensis 
går geografiskt så ihop med Ålands östra skärgård och är till sin ålder så lik
värd med denna, att dessa skärgårda r äro svåra att vid denna jämförelse hålla 
i sär. Spridning har här uppenbarligen skett såväl W-E som E-W. Det blir 
emellertid mycket vanskligt för det stora flertalet arter att avgöra, vilka som 
möjligen kunna tänkas hava rekryterats till Åland från fasta Finlands kust-
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bygd vid en avlägsen tid, då skärgården mellan Sverige och Finland ännu icke 
begynt höja sig ur havet och vilka som till äventyrs rekryterats från före
komster av yngre datum i Regio aboensis med moderförekomster i Ostbalti
kum, Finlands södra kustområde eller Sverige. De arter, som inom Regio 
aboensis äro inskränkta till skärgården, sä rskilt dess ytt re delar , hava väl 
i varje fall snarast rekryterat s från Sverige, direkte elle r med etapper på 
Åland, eller från Ostbaltikum, eller kanske fö r en eller annan arts vidkom
mande från Finska vikens norra kustområde, och kunna sålunda vid en even
tuell sekundär spridning härifrån till Åland knappast med avseende å utgångs
läget likställas med invandrare från sådana geologiskt äldre lokaler vid Fin
lands sydvästkust, som besatts under en tid, då skärgården ännu icke höjt 
sig ur havet. Ett säkrare grepp på den sannolika invandringsvägen har man 
i nu ifrågavarande fall väl snarast blott för en eller annan art (Polygonum Rafi), 
för vilken förekomsten i Regio aboensis utgör en t ydlig utlöpare för en mer 
e ller mindre riklig förekomst vid Finlands sydkust eller i norra eller nord
västra EstlaEd. En rätt sannolik ostlig invandring tyckes även kunna anno
teras där en åländsk förekomst ä r utpräglat östligt betonad med tydlig anslut
ning till en rikligare finsk förekomst , såsom exempelvis fallet ä r med Crambe 
maritima. Vad denna art vidkommer, är dess rika förekomst i Korpo (Regio 
aboensis) utan tvivel av ostbaltiskt ursprung; även för det mycket sannolika 
fall, att den åländska förekomsten rekryterats från Korpo, måste den ju 
sålunda strängt taget betraktas vara av estländskt ursprung. 

Ovan har gjorts gällande, att förutsättningarna för rekrytering av Ålands 
havsstrandsflora påtagligen varit störst från Sverige; en starkare eller svagare 
invandring har därtill påtagligen skett från Ostbaltil."Um; svagast har sanno
likt invandringen varit från Finland. Man har dock knappast skäl att betvivla 
att en spridning av havsstrandsarter även skett från Åland. En sådan sprid
ning kan dock knappast t änkas i någon nämnvärd mån hava tryckt sin prägel 
på floran i Uppland och Ostbaltikum. En mycket avsevärd del av havs
strandsarterna vid Östersjön företer en mer eller mindre sydligt betonad före
komst. Det gives väl i varje fall icke någon anledning att betvivla, att dessa 
sydligt betonade arter till övervägande del invandrat till Uppland, resp. Ost
baltikum, från närmare intill liggande sydligare kustområden. 

Nedan följer en granskning av de vittnesbörd man möjligen kan finna 
beträffande de enskilda arternas sannolika invandringsvägar. Såsom redan 
s . 244 framhållits, kommer man härvid att röra sig på osäker grund. Diskus
sionen avser också endast att vara en preh'minär arbetshypotes för framtiden. 
Den avser närmast att söka utreda det ungefärliga styrkeförhållandet i havs
strandsflorans rekrytering från Sverige, Ostbaltikum och Finland. Den synes 
motiverad, ity att den bygger ej blott på ett ingående studium av Ålands 
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havsstrandsveget ation utan därtill på ett studium av landskapet s vegetation 
även i övrigt samt på en inlevelse under ett halvt sekel i den åländska land
skapskaraktären och därmed landskapet s förutsättningar för beväxning. 

S. 93-94 upptagas som ursprungliga för Ålands havsstrandsvegetation 
110 arter. Beträffande dessa bör följ ande preliminärt beaktas : 

F ör nedan nämnda är utbredningen på Ålands havsstränder , och i stort 
sett även inom Östersjöområdet i övrigt , tillsvida re icke tillfy llest känd. 
De skola därför icke beaktas i diskussionen nedan. 

Juncus campressus 
J . r an arius 
Polygonum R aji 

Atrip lex prostratum 
R anunculus seeleratus 

Pot entilla Eged ii 

Odontites sera tina 
Valeri ana officina lis 

V. salina 

Bristfälligt k änd ä r äYen utbredningen p å Aland för S cirp us parvulus och Sagina 
mariti ma. D en synes dock i varj e h ändelse bära vittne om invandring från Sverige. 

För nedan nämnda arter ä r den lokala utbredningen inom Öst ersjöområdet 
bristfälligt känd: 

S ileue *maritima. J ag upptager un der detta n amn en p å och intill h avsstränder över 
hela Åland utbredd form . I v ilken grad denna sammanhänger m ed den bl. a. vid I shavet 
samt Norges och Sveriges västkust under n amn av Silene m aritima uppträd ande formen 
ä r k anske icke tillfyllest u t ret t . H ULTE:-< upptager icke arten för Ostbaltikum. För Öland 

och Gotland n ämner H ULTEN var. petraea. 
F arnassia palustri s var. tenuis ä r Ö\·er st örre delen av Åland ett framträdande elem ent 

i h avssträndernas veget a tion ; blomningen infaller v id ingången till högsommaren . -
Huvudarten uppträder p å Aland sp arsamt , och i varje h ändelse främst p å n ågot fuktig 
lövskogsm ark, över huvud icke p å h avsstränder ; b lomningen infaller under sensom maren. 
I v ilken grad F arnassia palustris, och n ärmast varietet en tenuis, finnes r epresenterad p å 

h avsstränder inom Öst er sjöområdet i övrigt, fram går endast bristfälligt ur den före
liggande litteraturen . D e b ägge formerna h ållas inte alltid i sär. 

JV! entha z.itoralis. Utbredningen i Sverige bristfälligt k änd . Från Ostbaltikum är icke 

n ågon uppgift mig bek ant; det synes sannolikt att arten saknas därst ädes. E ndem isk 
inom Öst ersjöområdet . 

A rtemisia vulgaris var. coarctata och Sonclms arvensis v . mariiimus tillhöra p å Aland 
den ursprungliga h avsstrandsvegetationen ; huvudarterna tillhöra kulturmark . I v ilken 
grad d e n ämnda formerna inom Östersjöområde t i övrigt finn as representerade p å h avs
stränder fr amgår endast br istfälligt ur litt era turen . J ag r äknar m ed den sannolikhet en , 

a tt de p å h avsstränder u ppträdande best ånden tillhöra den n ämnd a v ariet eten , resp. 
under art en . 

A gropyron repens var. maritimum och F olygonum aviculare v ar. litorale. Beträffande 
d essa formers förekom st föreligga blo t t b ristfälliga uppgifter i littera turen . 

edan nämnda arter äro st a rkt gynnade av kulturen . I vilken grad de 
som ursprungliga uppträda på havsstränder inom Östersjöområdet framgår 
icke tillfyllest ur litteraturen . Det synes sannolikt att samtliga tillhöra havs
strändernas ursprungliga vegetation: 
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Juncus bufonius 
Equisetum an·ense 
Rumex crispus 
Polygonum tomentosum 

Atriplex latifolium 
Sagina procumbens 
Ranunculus seeleratus 

Trifolium repens 
Yicia eraeea 
Chaerefolium sih·estre 
Com·oh·ulus sepium 

Sentellaria galerieulata 
Galeopsis bifida 

Staehys palustris 

Rhinanthus major 
Plantago major v. in termedia 
Tanaeetum vulgare 

Cirsium laneeolatum 

C. an'ense 
Leontodon autumnalis 

2. Jämn fördelning på Åland 

Av de 110 arter,som s. 93-94 upptagits som tillhörande Ålands havsstrands
flora, förete de s. 139 upptagna (62 till antalet) en jämn geografisk fördelning 
inom landskapet (avseende fästes härvid icke vid förekomst eller avsaknad 
vid inre vikar). Arterna äro följande: 

Typhoides arundinaeea 
Hieroehloe odorata 

Agrostis stolonifera 
Desehampsia bottnica 
Arrhenatherum elatius 
Phragrnites eommunis 
Poa irrigata 
Puecinellia retroflexa 
Festuea arundinaeea 
F. rubra v. arenaria 

Agropyron repens v. mariti-
mum1 

Elymus arenarlus 
Scirpus Tabernaemontani 
Se. paueiflorus 

Se. uniglumis 
Carex Goodenowii 
C. panieea 

C. Oederi ssp. pulchella 
Juncus lampoearpus 

J. Gerardi 

J. bufonius 2 

Ophioglossum vulgatum 
Equisetum arvense 2 

Triglochin rnaritimam 

Tr. palustre 
Rumex crispus 2 

Polygonum a\·ieulare ,-.lito-
rale 1 

Atriplex: *praecox 

Montia lamprosperma 
Sagina nodosa 
S. proeumbens 2 

Spergularia salina 
Silene *maritima 3 

Barbaraea stricta 
Potentilla anserina 

Filipendula ulmaria 
Trifolium repens 2 

\ 'i cia cracca 2 

Linum catharticum 
Lytbrum salicaria 
Chaerefolium silvestre 2 

Angeliea litoralis 

Glaux maritima 

Centaurium erythraea 

C. pulchellum 
Myosotis caespitosa 
M. baltica 
Sentellaria galericula ta 2 

Galeopsis bifida 2 

Euphrasia tennis 
Rhinanthus major 2 

Plantago major \' . inter-
media 2 

PL maritima 

Galium palustre 
Aster tripolium 
Matdcaria *maritima 
Tanacetum Yulgare 2 

Cirsium lanceolatum 2 

C. arvense 2 

Leontodon autumnal is 2 

Taraxacum haiticum 

Sonchus arvensis \', rnariti-
mus 

För arterna ovan kan man självfallet icke i fördelningen på Åland finna 
en fingervisning beträffande invandringen till landskapet. Man frågar sig om 
en sådan fingervisning står att finna i förekomsten inom de områden vid 
Östersjön, därifrån en invandring närmast kan tänkas hava skett. Med hän-

1 Ses. 247. 
2 Se ovan. 
3 Ses. 247. 
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,·isning till de s. 236-237 upptagna källorna, närmast kartorna hos Aur
QUIST för Uppland samt hos Hn.TEX, synes följande framgå: 

För det stora flertalet av arterna i förteckningen ovan är förekomsten i S\·e
rige samt i Ostbaltikum och Finland, närmast i de mot Åland vettande delarna 
av nämnda områden, av den natur, att en påtaglig fingervisning beträffande 
invandringen icke gives. Denna kan tänkas hava ägt rum från ettvart av om
rådena ifråga, om ock i flere fall utbredningsförhållandena vid Östersjön göra 
en invandring från Snrige sannolikast. 

Endast för nedan nämnda synes förekomsten utom Åland giva en finger
visning: 

Deschampsia bottnica. Im·andring sannolikt från såväl S\·erige som Finland; saknas 
Ostbaltikum. En!. Ar.~IQCIST bottnisk art; endemisk inom Östersjöområdet; nordlig 

eller nordvästlig inYandring. 

Arrhenatherum elatiu s, sannolikt i stort sett från Sverige; även inyandring från Ost
baltikum tänkbar. En!. Ar.MQt:IST sydskandina\"isk art 1 . En!. HULTE~ \·ästeuropeisk
sydsibirisk; invandringsgrupp: sydliga arter, till kartans område både Ö\·er Balticum och 
Danmark. 

Festuca arundinacea, sannolikt främst från S\·erige; ä\·en im·andring från Ostbaltikum 
tänkbar. En!. Ar.MQCIST sydskandina\-isk art 1 . En!. Ht:LTE~ \·ästeuropeisk-mellan
sibirisk. 

Ophioglossum vulgatum, sannolikt främst frå n S\·erige, men ä\·en im·andring från Ost
baltikum tänkbar. Enl. ALMQUisT sydskandinadsk art 1 . HULTE~: Invandringsgrupp 
Sydliga arter, till kartans område både ÖYer Balticum och Danmark. 

Atriplex •praecox, sannolikt främst från SYerige , men även från Finland; upptages 
av Ht;LTE::-1 med endast en punkt från Ostbaltikum. Upptages av Ar.MQI:ST under rubriken 
•självständiga elle r oklara typer (troligen blott delvis klimatiskt betingade) >1. Enl. HUL

Tf:N endemisk inom Norden. 

1\lollt ia lamprosperma, sannolikt främst från S\·erige; invandring ä\·en från Finland 
tänkbar. Enl. ALMQT..'IST ubiquist. Enl. HULTE~ cirkumpolär subboreaL 

Silene •maritima, sannolikt åtminstone i stort sett från Sverige, mindre sannolikt även 
från Finland; upptages icke a\· HULTE~ från Ostbaltikum. Upptages ay Ar.MQUIST under 
rubriken •självständiga eller oklara typer (troligen blott delvis klimatiskt betingade)•; 
nordlig eller nordvästlig im·andring. Enl. Ht;LTE~ europeisk kontinental havsstrands
växt, endast NW Europa. 

Linum catharticum, sannolikt främst från Sverige, men även invandring från Ost
baltikum tänkbar. Enl. Ar.MQt:IST sydskandinavisk art . Enl. HULTEN invandrings
grupp R. Sydliga arter som framträngt till kartans område både över Balticum och Dan
mark. 

Angelica litoralis, snarast främst från Sverige; även invandring från Finland tänk
bar. Enl. ALMQLIST ubiquist. Enl. HULTE~ europeisk ha\·sstrandsväxt, endast Ni\. 
Europa. 

1 Upptages a\· AL}!Qt;IST (s. 485) under rubrik: •Sydlig (från nutida synpunkt), för 
ä ldre arter från början åtm. deh-is västlig eller sydyästlig im·andring• till Uppland. 
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Jl yosotis baltica, snarast å tminstone i stort sett från s,·erige. EnL ADtQLIST baltisk 
art. EnL H c LTE:'\ endemisk inom Korden . Im·andringsgrnpp: l.-. :\fed isolerad sydlig 
a real , --- endemer. 

Taraxacum balticum, snarast i stort sett från S\·erige; äYen im·andring från Ostbaltikum 
tänkbar. EnL ALMQUisT s. 398 baltisk art. EnL HJ;LTE:'\ endemisk av subatlantisk typ. 
Invandringsgrupp: U. l\Ied isolerad sydlig areal, --- endemer. 

3. Ojämn fördelning på _ land 

Nedan nämnda, redan s. 141 upptagna arter, förete på Åland en mer eller 
mindre ojämn fördelning. 

Alopecurus ventricosus 
Calamagrostis neglecta 
Scirpus maritimus 
Sc. rufns 
Sc. compressus 
Sc. parvulus 
Carex arenaria 
C. glareosa 
C. norvegica 
C. extensa 
C. distans 
Juncus balticus 
J. compressus l 
J . ranari u s 1 

Polygonnm tomentosum 2 

P. Raji 1 

Atriplex Ja tifolium 2 

A. prostratum l 
Suaeda maritima 
Salsola kali 
Salicornia herbacea 
Sagina maritima 
Honeken ya peploides 
Silene viscosa 
R anunculus seeleratus l 
Lepidium la tifolium 
Cochlearia danica 
Cakile maritima 
Isatis tinctoria 
Crambe maritima 
Draba incana 
Erysimum hieraciifolium 
Paroassia palustris Y. t ennis 3 

Potentilla Egediil 
Trifolium fragiferum 
Selinnm carvifolia 
Samelus valerandi 
Com·olvulus sepium 2 

Sentellaria hastifolia 
Stachys palustris 2 

:\lentha Iiteralis 3 

Odontites serotina 1 

O . Iiteralis 
Yalerianella olitoria 
\'aleriana officinalis 1 

\ '. salina 1 

Eupa torium cannabinum 
Artemisia Ynlgaris y. coarc-

tata 3 

Med avseende å fördelningen på Åland har för arterna ovan en gruppering 
skett s. 141-146. Under hänvisning till denna gruppering uppställes nedan 
frågan i vilken grad dessa arters fördelning på Å.land kan tänkas giva en an
tydan om invandringen till landskapet. Jag räknar härvid, såsom 1927, s.17, 
med en invandring: 

1. från Sverige, närmast från SW och \\ från Uppland och norra Söder
manland; 

2. från Ostbaltikum, närmast från Estlands silurområde; 

3. från Finland, närmast från Regio aboensis. 

1 Utbredningen p å Åland tillsvidare bristfälligt känd. Se s. 24 i. 
2 Se s. 248. 
3 Ses.247. 
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åsom s. 24 7 nämn des beaktas nedan nämnda a rter icke i diskussionen: 
] uncus compressus, ]. ranarius, Polygonum R aji, Atriplex prostratum, Ran~m
culus seeleratus, Potentilla Egedii, Odontites serotina, Valeriana officinalis, 
V. snlinn . 

·L I Yilken grad kan de p å Åland ojämnt fördelade arternas utbredning 
tänka giva en antydan om d eras invandring? 

I nvandring fran S verige mer eller mindre sannolil~ : 

Alopecurus ,·entricosus (de l- Atriplex latifolium 
\"is) Salsola kal i 

Calam agrostis neglecta 
Sci rpus m ar i t i m u s 
Sc. rufus 

Sc. campressus 

Sc. par vulus' 
Carex aren a ri a 

C. extensa 
C. d ist ans 

J uncus balticus? 
Polygonum tomentosum 

Sagina maritima 
Honekenya peploides 
Silene ,·iscosa 

Cochlearia danica 

! sati s tinctoria 
Draba incan a 
E rysimu m hieraciifolium 
Parnassia palustris Y. t enui s 
Trifolium fragiferum 

Selinum can ·ifoli a 

Samolus Yalerandi 
C01n-olvulus sepium ' 
~)cute ll ari a hastifoli a 

St achys palustris 

:\Ienth a Iitarali s 
Odontites litora li s 
Yaleri anella olitori a 

E upa torium cannabinum 
Artemi sia vulgari s v. coarc-

t a t a ? 

Invandring frdn Ostbaltikum mer eller mindre sannolih : 

Alopecurus ven t ricosus 
Scirpus rufus 

Carex d ist ans' 
Atriplex la ti fo lium ? 
Suaeda m aritima 
Salicorni a herbacea 

Lepidium latifolium 
! satis tinctoria 
Crambe maritima 
Parnassia palustri s v. 

tennis? 

T r ifolium fragife rum ' 
Conyolvulus sepium l 
Scutell ari a h ast ifoli a 
St ach ys pa lustris? 
Yaleri anell a olitori a ' 

H är låge det nära till hands att upptaga Silene *maritima och S. viscosa . 
För dessa synes dock en invand ri ng h ån Ost baltikum utesluten ; HULTE~ upp
tager alls icke den förra, och fö r den senare b lott 1 fyndort i Ost baltikum . 

I nvandrin o från F i11land mer eller mindre sannolik: 

Alopecurus ventri cosu s 
Calam agrostis neglec t a 
Carex glareosa 
C. n orvegica? 

Si lene \' iscosa 
Caki le maritima 

Crambe mariti ma 

Draba incan a 

E rysimum hieraci ifolium 
Odontites litoralis 

5. I vilken grad kan förekomsten i Sverige, Ostbaltikum och Finland 
tänkas giva en antydan om arternas invandring till Åland? 

P å basen av förekomst en i Sverige, Ostbaltikum och Finland kommer jag 
till följ ande uppfattning: 
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Invandring från Sverige mer eller mindre sannolik: 

Alopecurus ventricosus 
Calamagrostis neglecta 
Scirpus maritirnus 
Sc. rufus 
Sc. compressus 
Sc. parvulus 
Carex arenaria 
C. glareosa 
C. norvegica 
C. extensa 
C. distans 
Juncus balticus 

Folygonum tomentosum 
Atriplex latifolium 
Sagina maritima 
Honekenya peploides 
Silene viscosa 
Cochlearia danica 
Cakile maritima 
!satis tinctoria 
Draba incana 
Erysimum hieraciifolium 
Farnassia palustris Y. 

tennis 

Trifolium fragiferum 
Selinum can;folia 
Samolus valerandi 
Com·olvulus sepium 
Scu tellaria hastifolia 
Stachys palustris 
Mentha litoralis 
Odontites litoralis? 
Valerianella olitoria 
Eupatorium cannabinum 
Artemisia Yu1garis v. coarc-

t a ta 

I nvandring från Ostbaltikum mer eller mindre sannolik: 

Alopecurus ventricosus 
Scirpus maritirnus 
Sc. rufus 
Sc. compressus? 
Sc. parvulus? 
Carex arenaria 
C. glareosa? 
C. extensa 
C. distans 
Juncus balticus? 
Polygonum tomentosum ) 

Atriplex latifolium 
Suaeda maritima 
Salsola kali 
Salicornia herbacea 
Honekenya peploides 
Lepidium latifolium 
Cakile maritima 
!satis tinctoria 
Crambe maritima 
Draba incana 
Erysimum hieraciifolium 

Farnassia palustris v. tenuis 
Trifolium fragiferum 
Samolus valerandi? 
Convolvulus sepium 
Scutellaria hastifolia? 
Stachys palustris 
\ 'alerianella olitoria? 
Eupatorium cannabinum 
Artemisia ,-ulgaris , .. coarc-

tata ? 

I nvandring från Finland mer eller mindre sannolik: 

Alopecurus ventricosus) 
Calamagrostis neglecta 
Scirpus maritirnus 
Sc. rufus 
Sc. parvulus? 
Carex arenaria? 
C. glareosa 
C. norvegica 
Polygonum tomentosum 
Atriplex latifolium 

Salsola kali 
Sagina maritima 
Honekenya peploides 
Silene ,-iscosa 
Cochlearia danica) 
Cakile maritima 
!satis tinctoria 
Crambe maritima 
Draba incana 

Erysimuru ltieraciifolium 
Farnassia palustris Y. tenuis ? 
Selinum can·ifolia? 
Convolvu1us sepium 
Scutellaria hastifolia ? 
Stachys palustris 
Odontites litoralis) 
Artemis i a yuJgaris , .. coarc

tata? 

6. I vilken grad kan utbredningen såväl på Åland som i Sverige, Ostbalti
kum och Finland tänkas giva en antydan om arternas invandring till Åland? 

Med beal.'iande av utbredningen såväl på Åland som i Sverige, Ostbalti
kum och Finland (förteckningarna ovan s. 2;:>1-252) finner jag följande sanno
lika belägg för en invandring från Sverige, Ostbaltikum och Finland. Utrops
tecken framför namn anger att min uppfattning finner stöd hos Al.MQUISTs 
invandringstyper (se s. 254). 
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Invandring från Sverige mer eller mindre sannolik: 

! Alopecurus ventricosus 
Calamagrostis neglecta 

! Scirpus maritirnus 
! Sc. rufus 
! Sc. campressus 

! Sc. parvulus 
l Carex a renaria 
l C. gla reosa? 

! Pol ygonum tomen tosum 
! Atriplex latifolium 

Salsola kali ' 

Sagina maritima 
! Honekenya peploides 

Silene viscosa 
! Cochlearia danica 

! !satis tinctoria 
Draba incan a 

! Trifolium fragiferum 
! Selinum carvifolia 

! Samolus valerandi 
! Convolvulus sepium 
! Scutellaria hastifolia 

Stachys palustris 
! Mentha litoralis 
! Odontites litoralis 
! Valerianella olitoria 

253 

! C. n orvegica' 
! C. extensa 
! C. distans 

! Juncus balticus 

Erysimum hieraciifolium 
Parnassia palustris Y. 

t enuis 

! Eupatorium cann abinum 
Artemisia Yulgaris \'. 

coarctata 

Till ovan stående kommer från s. 254-255 yttermera: 

! Deschampsia bottnica 

! Arrhen atherum elatius 
! Festuca arundinacea 
! Ophioglossum vulgatum 

! Atriplex •praecox 

Montia lamprosperma 
! Silene •maritima 
! Linum catharticum 

! Angelica litoralis 
! Myosotis baltica 

Taraxacum b alticum 

I nvandri?·Jg från Ostbaltikum mer eller mindre sannolik: 

! Alopecurus ventricosus 

Scirpus maritimus? 
Sc. rufus 
Carex distans ? 
Atriplex latifolium ' 
Suaeda maritima 

! Salicornia herbacea 

Honeken ya peploides? 
Lepidium latifolium 
!satis tinctoria 

! Crambe maritima 
! Draba incana ? 

P aroassia palustris \'.tennis 
Trifolium fragiferum? 

Com·olvulus sepium 
Sentellaria hastifolia 

Stachys palustris ? 
Valerianella olitoria' 
Artemisia Ynlgaris \' . 

coarct a ta 

Till ovan stående kommer från s. 254-255 yttermera: 

Arrhen atherum elatius 
Festuca arundinacea 

Ophioglossum vulgatum 
Montia lamprosperma? 

Linum catharticum 
Taraxacum balticum 

Invandring från Finiand mer eller mindre sannolik: 

Alopecurus ventricosus 
Calamagrostis neglecta 

Carex glareosa 
C. norvegica? 

Silenedscosa 
Cakile maritima? 
Crambe m aritima 

Draba incana 
Erysimum hieraciifolium 
Odontites litoralis ' 

Till ovan stående kommer från s. 254-255 yttermera: 

Desch ampsia bottnica 
Atriplex *praecox 

Montia lamprosperma 

Silene •maritima' 
Angelica litora lis 
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7. Kan en fingervisning beträffande havsstrandsarternas invandring till 
Åland väntas hos Almqvists och Hultens utbrednings-, resp . 

invandringsgrupper (resp. -typ er)? 

Man frågar sig i vilken grad artförteckningarna s. 251-253 finna stöd hos 
_-\DIQUJSTS och H uLTENs utbrednings-, resp. invandringsgrupper (resp.-typer). 
Närmast synes man hava att vänta svar hos .-\urgmsT. HL""LTENs invandrings
grupper gälla den nordiska floran i dess helhet. De utvisa de enskilda arternas 
karaktär av invandrare från söder (sydväst-sydost), väster , öster och norr 
(NW-NE); en mer påtaglig fingervisning beträffande arternas invandring 
till det speciella området Åland kan man i stort sett knappast vänta. 

I nvandring från S verige mer eller mindre sannolik: 

E tt stöd för artförteckningen s. 253 finner jag närmast inom ramen för: 
ALMQUISTs utbredningsgrupper sydskandinaviska (=s) samt baltiska 

(= b) 
ävensom inom dennes invandringstyper II och III: 
>>Il. Västlig och sydlig, nu delvis sammanstöt ande invandring (från Väst

manland el. Gästrikland samt Södermanland).>> - AurQUIST s. 484. 
>>III. Sydlig (från nutida synpunkt), för äldre arter [nedan utmärkta med 

(?) ] från början åtm. delvis västlig eller sydvästlig invandring.>> - ALliiQUIST 
s. 485. 

Typ II inrymmer: Selinurn carvifolia. 
A v arterna inom typ III finnas nedan nämnda representerade i mina 

förteckningar s. 253 under rubrik >>Invandring från Sverige mer eller mindre 
sannolik>> . 

Utbredningsgrupper sydskandinaviska (s) och baltiska (b): 

Alopecums ventricosus , b och s 
Arrhenatherum ela tius, s 
Festuca arundinacea, s 

Scirpus maritimus, s 
Sc. rufus (AUIQvlST s. 389); 

upptages s. 398 under formeln x 

(= självständiga eller oklara t yper) 
Sc. compressus, s 
Sc . parvulus, s 
Carex arenaria, s 
C. ext ensa l , b 

C. distans 1 , s 
Ophioglossum vulgatum, s 
Atriplex latifolium, s 
Cochlearia danica (?) 2, s 

I sat is tinctoria (>) 2 , b 
Trifolium fragife rum, s 

Samolus valerandi , b 
Con\·olvulus sepium, s 
~Iyosotis baltica (') 2 , b , s ? 
Scutellaria hastifolia 1 , b 
~entha litoralis (?) 2 , b 

1 Av AI.MQUIST även upptagen s. '•86, 4 l l under rubrik •sydlig och östlig inyandring•. 
2 Frågetecknet gäller t äldre• invandring. 
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Under rubriken ~>III . . . ~> ovan falla yttermera följande arter, fördelade på 
olika utbredningsgrupper: 

Atriplex *praecox, utbredningsgrupp x= 
självständiga eller oklara typer 

Honekenya peploides, ubiquist 

Odontites litoralis , x 
\'a lerianella olitoria 

Eupatorium cannabinum 
Angeli ca litoralis , ubiquist 

Yttermera bör observeras invandringsgrupp VI: 
~>\T Kordlig eller nordYästlig im·andring. 1. ärmast från Gästrikland, 

Dala rne eller Inre Västmanland (åtm. deh·is) . ~> - AL:IIQUIST s. 487. 

Deschampsia bottnica, bottnisk art 
Carcx gla reosa, bottnisk a rt 

Juncus b alticus , utbredningsgrupp x 
Silene *maritima, utbredningsgrupp x 

C. non ·egica,, utbredningsgrupp x 

För nedan nämnda arter i förteckningen s. 253 finner man icke stöd hos 
AL:IfQCIST: 

Calamagrostis neglecta 
Polygonum tomentosum 
Salsola kali 

(upptages icke för Uppland) 
Sagina maritima 

Silene viscosa 
Montia lamprosperma 
Draba incana 

Erysimum hieraciifolium 
Paroassia palustris , .. t ennis 

Linum catharti cum 
Stachys p alustris 
Artemisia vulga ri s , .. 

coarctata 
Taraxacum haiti cum 

I11va11dring jrå11 Ostba!tikum mer e!!er mindre san11 olik (se s. 253): 

F ör följande av arterna i artförteckningen s. 253 finner jag stöd i ALM
\Jl'TSTs inYandringstyp: 

~> IY. Östlig (eller sydöstlig) invandring. ~> - AUIQUIST s. /186 . 
I a rtförteckningen nedan anger klammer att arten ifråga icke upptages 

n:in a rtförteckning s. 2S3. 

Alopecurus ,-entricosus, b 
:-;alicornia herbacea, uk 

~Sagina maritima, s] 
Crambe maritima , s 

Draba incana? 

Hos HULTENs invandringsgrupper finner man stöd för följande arters 
, -idkommande: 

A lopewru.s1 ventricosHs, im·andringsgrupp K = •Ostliga arter, som trängt fram mot 
S kandina \'i en p å bred front.. - H t:LTEX s . 92*-91,•. 

Ophioglosswn vu.lgatum, grupp P = tSydliga arter, som framträngt till kartans område 
bl de över Balticum och Danmark och sorn e j synes ,·ara gynnade a ,· förhå llandena längs 
atlantkusten •> . - H n . TEX s. 93*, 95*. 

Lepidiumlatifolium, som föreg . 
.rl rrheuatherum elatiu s, grupp R = •Sydliga a rte r , som framträngt till kartans område 

både Ö\'e r Balticum och Danmark och som s~·nes , -ara gynnade a,· förhållandena längs 
a tlantkusten >. - H LL,TEX s. 93*, 96*. 

Lillllll! catharticwu, Stachys palustris och .rl1·temisia vrtlgaris (hu\·udarten) som föreg 
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I nvandring från Finland mer eller mindre sannolik (se s. 253): 

För följande av arterna i artförteckningen s. 253 finner jag stöd i ALM
QUISTs invandringstyp: 

)>IV. Östlig (eller sydöstlig) invandring)>, s. 486. 
I artförteckningen nedan anger klammer att arten ifråga ick: upptages i 

min artförteckning s. 253. 

Alopecorus ventricosus, baltisk LSagina maritima, sydskand.] Draba incana? 
Salicornia herbacea, uh Crambe maritima, sydskand. 

Hos H uLTENs invandringsgrupper finner man stöd för följ ande arters 
vidkommande: 

Alopecurus ventricosus, invandringsgrupp K = •Östliga arter som trängt fram mot 
Skandinavien p å bred front>). HULTE~ s. 92*, 94*. 

Galamagros/is neglecta, grupp I = »Östliga arter , som trängt fram till Skandinavien 
från norr>). H ULTE:-. s . 92*, 94 *. 

För nedan nämnda av arterna i min förteckning s. 250 uppger ALMQUisT 
s. 487 )>okänd invandringsväg)>: Erysimum hieraciifolium, Silene viscosa. 

8. Negativa belägg för en invandring från Sverige, Ostbaltikum 
och Finland 

För ett flertal arter saknas varje ledtråd beträffande invandringen. 
Beträffande havsstrandsflorans sannolika invandring synas följande nega

tiva belägg framst å på basen av förekomsten på A.land och vid Östersjö
området i övrigt: 

I nvandring från Sverige sannolikt uteslzäen: 

Suaeda maritima 
Salicornia herbacea 

Lepidium latifolium 
Crambe maritima 

I nvandring från Ostbaltik1~m utesluten eller sannolikt utesluten: 

Calamagrostis neglecta 

Deschampsia bottnica 
Scirpus campressus 
Carex norvegica 

C. extensa 
Juncus balticus 

Atriplex *praecox 

Sagin a maritima 
Silene *maritima 
S. viscosa 

Cochlearia danica 
Erysimum hieraciifolium 

Selinum carvifolia 

Angelic a Ii toralis 
Samolus valerandi 
:\Iyosotis baltica 

Odontites Iitaralis 
:\Ientha Iitaralis 

I nvandring från Finland utesluten eller sannolikt täesluten: 

Scirpus campressus 

Carex extensa 
C. distans 
Juncus balticus 
Suaeda m aritima 

Salicornia berbacea 

Lepidium latifolium ? 
Trifolium fragiferum 
Selinum can-ifolia 

Samolus valerandi 

:\Ientha Iitaralis 
Yalerianella olitoria 

Eupatorium cannabinum 
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Yttermera bör beaktas, att man för de s. 248 uppräknade, på Åland jämnt 
fördelade arterna i stort sett icke synes finna någon fingervisning beträffand~ 
invandringen till landskapet; undantag utgöra de s. 249-250 diskuterade 11 
arterna. Med frånseende av dessa får man följande förteckning: 

Typhoides arundinacea 
Hierochloe odorata 

Agrostis stolonifera 
Phragmites communis 

Poa irrigata 
Puccinellia retroflexa 
Festuca rubra Y. arenaria 
Agropyron repens v. mariti-

mum 

Elymus arenarlus 
Scirpus T abernaemontani 
Sc. pauciflorus 
Sc. uniglumis 
Carex Goodenowii 

C. panicea 
C. Oederi ssp . pulchella 

Juncus lampaearpus 
]. Gerardi 

J. bufonius 
Equi setum a rvense 
Triglochin maritimum 

Tr. palustre 
R umex crispus 
Polygonum aYiculare v. 

litorale 

Sagina nodosa 
S. procumbens 
Spergularia salina 
Barbaraea stricta 

Potentilla anserina 
Filipendula ulmaria 

Trifolium repens 
\'icia cracca 
Lytbrum sali caria 
Chaerefolium si lvestre 

Glaux maritima 

Centaurium erythraea 
C. pulchellum 

:\Iyosotis caespitosa 
Scutell aria galericulata 

Galeopsis bifida 
Euphrasia *tenuis 
Rhinanthus major 
Plantaga major v. intermedi a 

PI. maritima 
Galium palustre 
Aster tripolium · 
::\Iatricaria *maritima 
Tanacetum vulgare 
Cirsium Janceolatum 
C. an·ense 

Leontodon autumnali s 
Sonchus a rvensis v. mariti-

mus 

Till förteckningen ovan torde (se s. 251) från förteckningen s. 250 (ojämn 
frekvens på Åland) yttermera föras följande arter, för vilka utbredningen på 
Åland ävensom inom Östersjöområdet i övrigt tillsvidare är bristfälligt känd 
(i varje händelse för så vitt det gäller havsstränder): ]uncus compressus, 
] . ranarius, Polygonum Raji, Atriplex prostratum, Ranunculus sceleratus, 
Potentilla Egedii, Odontites serotina, Valeriana officinalis och V. salina. 

9. Sammanfattning 

F ör invandringen till Almzd har sålunda erhållits följallde kvantitativa belägg: 

Sannolik invandring Sverige _,. Åland ..... . . . 
Sannolik invandring Ostbaltikum _,. Åland ....... . 
Sannolik invandring Finland _,. Åland ... .. . . . 
Invandring Sverige _,. Åland sannolikt utesluten 
Invandring Ostbaltikum _,. Åland sannolikt utesluten 
Invandring Finland _,. Åland sannolikt utesluten 

45 arter 
26 arter 
15 arter 

4 arter 
18 arter 
13 arter 

För 59 arter synes någon ledtråd icke givas beträffande den eller de sanno
lika invandringsvägarna. 

Talen ovan tyckas otvetydigt giva vid handen, att Aland i främsta rummet 
mottagit sin havsstrandsflora från Sverige. 

17 
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Man finner häri ett stöd för den uppfattning beträffande den åländska 
havsstrandsflorans relativa frändskapsförhållanden, som redan ernåtts i Kap. 

XVIII (se närmast s. 231) på basen av en jämförelse mellan havsstrandsfloran 
på Aland och den i Uppland, i W Estland och i Regio aboensis rådande. 
Den relativa styrkan hos invandringen från Sverige kommer dock knappast 
fullt till sin rätt i talen och förteckningarna o\·an. Påtagliga belägg för in
vandringens utgångslägen äro ej lätta att påvisa. 

Går man till en granskning av mitt kartmaterial för Åland mot bak
grunden av ALMQUISTs för Uppland och H ULTEXs för Östersjöområdet i dess 

helhet, skall man dock knappast kunna komma till något annat resultat än 
det, att Aland i till större eller mindre omfattning mottagit nästan samtliga sina 
havsstrandsarter från Sverige. Påtagliga undantag utgöra de s. 256 nämnda: 

Suaeda maritima 
Salicomia herbacea 

Lepidium latifoliuru 
Crambe maritima 

Till dessa kommer ·kanske yttermera Polygonum Raji samt Potentilla 
Egedii, för vilken sistnämnda utbredningen i Sverige dock tillsvidare knappast 
är tillfyllest känd. 

För nedan nämnda är utbredningsbilden för bristfälligt känd för att 
tillåta ett grundat omdöme beträffande invandringen: 

Juncus campressus 
(som ursprunglig ha,·sstrandsart) 

J. ranarius 
Atriplex prostratum 

Odontites serotina 
(som ursprunglig havsstrandsart) 

\" aleriana officinalis 
\ ·. salina 

Artemisia Yulgaris Y. coarctata 

Beträffande sannolikheterna för en invandring från Ostbaltikum och 

Finland kan man i avsaknad av fullt tillfredsställande detaljerade samman
fattningar icke finna belägg i samma grad som för Sverige. För det stora 
flertalet av arterna synes dock en mer eller mindre betydande, eller mer lokal, 
invandring även från Ostbaltikum och Finland sannolik. 

10. Ofullbordad utbredning 

Vegetationsbilden blir självfallet aldrig och ingenstädes på jorden slutligt 
utformad. Förändringar och förskjutningar i vegetationen och växtsamhällena 
ske långsammare eller snabbare, om det ock i regel icke är så lätt att ia~-ttaga 
dem. De ske väl under av människan och av svårare naturkatastrofer oberörda 
förhållanden i allmänhet så pass långsamt, att det för den personliga iakttagel
sen och det personliga minnet oftast blir svårt att bokföra och överblicka dem. 

Men undantag givas. Alldeles speciellt gynnsamma betingelser för snabbare 
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och lättare förnimbara förskjutningar erbjuder utan t v ivel ett skärgårdsland

skap med sekulä r landhöjning, sådant som Åland. Landskapet s natur av splitt

rat skärgårdslandskap förlänger starkt strandlinjen. Hä rmed ökas även starkt 

den genom landhöjningen nyvunna arealens storlek, och detta i högre grad ju 

mer lågländ terrängen är. De för besåning öppna stränderna och kustpartierna 

kunna ej heller vare sig det gäller spridning med vatten, vind eller fåglar, annat 

ä n starkt gynna nybeväxningen. I ett landskap av denna natur har man sjäh·

fallet att vänta påfallande och ständigt skeende förskjutningar i vegetationen 

och även i floran . Häri ligger uppenbarligen också en av grunderna till den 

påfallande nyckfulla oregelbundenhet i flora och vegetation, som synes vara 

ett så utmärkande drag för skärgårdslandskapen och i vidsträckt grad syn

barligen även för många våra nordiska landskap över huvud, som efter land

isens bortsmältning och under successiv landhöjning vuxit fram som ständigt 

tätnande och slutligen sammansmältande skärgårdar. Vi st å här inför ett 

fängslande men i praktiken svårbemästrat problem, som manar till exakta 

jä mförande iakttagelser år efter å r. Men även i avsaknad av sådana iakttagelser 

kan under gynnsamma betingelser ett studium av den råda nde florabilden 

eller utbredningsbilden för enskilda arter giva en antydan om graden av stabi

litet eller förskjutningar inom ett landskap. Ett sådant studium på Åland 

giver vid handen, att åtskilliga arter inom landskapet eller enskilda dess delar 

påtagligen tillsvidare icke nått den utbredning, som av rådande klimatologiska 

och ekologiska förhållanden synes betingad. Under hänvisning till min studie 

av 1927, må nedan fästas uppmärksamhet vid några strandväxter, för vilka 

en spridning påtagligen är i skeende, ej blott inom ramen för de nuvarande 

utbredningsgränserna utan även bortom dessa (se även s. 146; 1935, s. 

408- 409): 

A lopecurus ventricosus, 1927 , s. 128. Enligt ALMQUIST s. 475 även i Uppland . 

Carex distans, 1927, s. 91. Enligt ALMQUIST s. 471 även i Uppland. 

Crambe maritima, 1927, s. 83. Enligt ALMQUIST s. 399 även Uppla nd . 

Odontites litoralis , 1927, s . 180. 
Förutom för ovan nämnda, 1927 uppmärksammade arter, synes utbred

ningen bl.a. även för följ ande havsstrandsarter påtagligen ofullbordad: 

Scirpus maritirnus 

Sc . rufus 

Carex glareosa 

C. extensa 

Suaeda maritima 

Salicornia herbacea 

E rys imum hieraciifolium 

Parnassia palustris v. t enuis 

Selinum carv ifoli a 

::>cutellaria hastifolia 

\"a Ieri ane ll a olitori a 

Eupatorium cannabinum 

J ag annoterar att ALMQL"IST i ppland för ett flertal arter konst aterat en 

liknande ofullbordad utbredning. Följande ha,·s trandsarter nämnas: 
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Alopecurus ,-entricosus, s.!, i5. Se o ,·an. 

Agropy rum juuceum , s . 399, t roligen n y inyand ra re. 

Carex aren aria , s . 399 . 
C. gla reosa, s. 399. 
C. extensa, s. t, 7 1, sen fram ryckning; se o,·an. 
C. dist ans, s. 1, 7 1, sen framryck ning; se onm. 

Juncus balticus , s . ~l99. 
Sagiua m aritima, s. ;;99. 

Ca kile m aritima, s . :19 9. 

Isatis tinctori a, s. 399 . 
Crambe m aritim a, s. :l99 . 

Trifolium fragiferum, s. 4; 5, troligen ung. 

La thy rus m aritimus, s. 399. 
Selinma can ·ifolia, s. 425. 

Samolus Yalerand i, s. 4 j l , sen fram ryck11ing. 
Sentell aria h astifolia , s . 4 j 1, sen framryckning. 
E upat orium cannabinum . s . '•83 . 
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Fig. 1. Pa rti ay \\·-stranden a\· ~tor -~ottungalandet. Hög klippstrand med Yid foten 
nedsköljd a moränblock. Blick mot norr. - Fot. H . H ausen. 

Fig. 2. Låg klippstrand (glacial läsida) med frisköljda moränblock. Öppen exposition 
mot ba,·et. ~1arsjö, Flaka udde, Lemland. - Fot. H . Hausen. 



262 Alvar Palmgren : H anst randens ngetation och flora på Åland 

Fig. ~- L åg klippstrand m ed flackh et en betingad a,- horisontala klyftpla n i å landsgr anit. 
S ka rpnå tö, H a mma rla nd. Blick mot ,-äster. - Fot. H . H ansen. 

Fig . 4. Flat och låg klippstrand. S-sidan ay Björkskär, norra inloppet till :\Ia rsnnd, 
Hammarland. - F ot . H. Hansen. 
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Fig . 5. Brant klippstra nd \"id skyddad Yik, \·ars botten ä r fylld a \· lera. lll\·aderande 
,·ass \·egetation . \'id inloppet till Strömma \"i k , H a mm arland. - Fot. H. I-l a nsen. 

Fi g. Ii. Brant klippkust. \\ '-sidan a\· :\lickelsö, \ 'a rdö. - Fot. H . H ansen . 
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Fig. -;. Typisk moränstrand med i yta n friskölj d morä n . ~ågot skyddad exposition 
mot haYet. I F laka-viken utskjutande drumlinrygg, Lemland. Blick mot norr. - Fot. 

H . Hausen . 

Fig . 8. I ringa grad frisköljd moränstrand (stenar och block inbädd ade i det omlagrade, 
fina rnoränmaterialet). Skarpnåtö, H ammarla nd. Blick mot söder. - F ot. H. Hausen. 
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Fig. 9. Friskölj d moränstrand. H ammarudda, J omala. Blick mot Yäster. Fri exposition . -
Fot. H. H ausen . 

Fig . l O. Öppen ha,-sstr and i grusplat. a \"lagrad under ist iden som en ra nd pla t •. Ö landet, 
K ä kar. Slutt ningen t äckes ay fornt ida stra nd ,·alla r . - Fot . H . H ansen. 
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Fig. 11. Cra111be maritima på SE-udden aY PartuYan, K ä kar. - Fot. S . Jaatinen. 

Fig. 12. Flack sandst ra nd dd södra ändan a,- ,·andö, Yardö. Blick mot öster. - Fot. 
H . H a usen. 
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Fig. l :l. Lerstrand Yid :\~ ä ndan a y Salt\"iksfjä rden. Blick mot \\' . - Fot. H. H a nsen . 

Fig. l 'o. Typisk flacks trand med underl agranrl.e lera. Inre bukt ,·id r,·a rskä rsfjärden , 
H a mma rl a nd . - Fot. H . H a usen . 
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Fig. 15. Strandäng p å Ytternäs, :\Ia riehamn . - Fo t. H. H ausen. 

Fig. 16. Bestånd' av Scirpus mariiimus p å Espholm, Lemland. - Fot. S. Jaatinen. 
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