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ABSTRACT 

ELVELAND, J. 1976. Coastal mires on the Storön peninsula, Norrbotten, N Sweden. 
Wahlenbergia 3. 274 pp. (map + 1 fig. in end pocket). Umeå. 

Vegetation, flora and habitat conditions of mires on and above the seashore 
have been studied in an eutrophic coastal area (Storön) in N Sweden. Here the 
rate of land uplift is almost 1 m per century and vegetational dynamics are 
rather intense in the younger mires, especially in the seashore fens recently 
"born from the sea" (primary mire formation). 

The mire vegetation is dealt with in three main groups: seashore fens, fens 
above the seashore and bog vegetation. The plant communities have been classi
fied on a basis of their physiognomically dominant species. "Sphagnum fuscum 
islets" (often called "miniature raised bogs" or "miniature bogs") in the rich 
fens form the predominant type of bog vegetation. In the present paper the main 
emphasis has been laid on the rich fens above the seashore. 

Several vegetational gradients are dealt with, i. a. rich fen-poor fen, mire 
margin-mire expanse and the complex gradient mud-bottom/carpet/magnocaricetum/ 
lawn/hummock. Both small-scale and large-scale successions are discussed and a 
floristic list (vascular plants, bryophytes and lichens) with ecological anno
tations is presented. 

Extensive field measurements of pH and electrolytic conductivity of mire waters 
have been made. The pH, ash content, SÌO2r s r P#• C and N, total content and ex
changeable fractions of Na, K, Mg, Ca, Mn and Fe have been determined at diffe
rent depths for various kinds of peat. The chemistry of lagoon and lake sedi
ments have also been studied. The vertical gradients shown by the chemical para
meters are of special interest regarding the Sphagnum fuscum islets. The surface 
peats of the islets are "functionally ombrotrophic", while from a depth of ca. 
30 cm and downwards the chemical characteristics are those of a rich fen peat. 

Historical and present-day mire utilization is discussed, especially hay-making 
and cattle grazing. 
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FÖRORD 

Avhandlingen behandlar myrvegetation och dess betingelser på Storön, en halvc vid 
kusten i Ö Norrbotten. Fältarbetena utfördes under 1969-1973 med kompletteringar 
under 1974 och 1975. Övrigt arbete har i huvudsak utförts vid Avdelningen för eko
logisk botanik, Biologiska institutionen, Umeå universitet. 

Många personer och institutioner har varit mig behjälpliga vid forskningsarbetet. 
Till alla dessa vill jag framföra ett varmt tack I Särskilt vill jag tacka följ
ande : 

Professor BENGT PETTERSSON, Umeå, som stöttat och uppmuntrat mig under studierna 
samt kritiskt granskat manuskriptet. 

Fil kand SIGBRITT ELVELAND, Umeå, som utfört huvuddelen av det kemiska analysar
betet . 

Fil mag CHRISTER LARSSON, Vänersborg, som under en månad sommaren 19 7 2 var min 
medhjälpare vid fältarbetena. 

Ortsbor från Storöhamn, som informerat om tidigare förhållanden inom undersök
ningsområdet. Speciellt värdefull hjälp har givits av HENNING OLOFSSON och 
GOTTFRID PETTERSSON. 

Sekreterare LENA STRÖMBERG, Umeå, som renskrivit huvuddelen av manuskriptet. 

M.I.Inf.Sci. PHILIP TALLANTIRE som granskat de engelska texterna. 

Anställda vid Avdelningen för ekologisk botanik och övriga som hjälpt till eller 
givit goda råd vid den tekniska framställningen av manuskriptet. 

Kollegor vid Avdelningen för ekologisk botanik, med vilka jag haft många dis
kussioner rörande problem med anknytning till forskningsuppgiften. 

Sist, men icke minst, vill jag tacka mina föräldrar, BRITTA och HALVDAN ELVELAND, 
Kalix, som hjälpt mig med mycket. 

För de systematiska bestämningarna svarar jag själv med några få undantag. 
Fil dr LARS ERICSON, Umeå, har bestämt mossan Distiohium hageni samt konfirmerat 
några lavbstämningar. Fil lic ROGER ENGELMARK, Umeå, har bestämt en avvikande 
typ av Sphagnum jensenii3 och intendent THOR-BJÖRN ENGELMARK, Stockholm, några 
kollekter av Dvepanooladus fluitans coll. Docent OLLE MÅRTENSSON, Uppsala, har 
konfirmerat några mossbestämningar från 1969. Studeranden MIKAEL JEPPSON, Troll
hättan, har konfirmerat bestämningen av gagtromyceten Lyooperdon pedicellatum. 

Så gott som all numerisk behandling av data från dé kemiska analyserna har jag 
utfört själv. 

Ekonomiskt understöd till forskningsarbetet har erhållits från följande fonder 
och institutioner: 

Seth M. Kempes Minne, Örnsköldsvik 
Gunnar och Ruth Björkmans fond, Umeå universitet 
Fonder förvaltade av Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm 
Lennanderska fonden, Uppsala universitet 
Längmanska kulturfonden, Stockholm 
Umeå Kulturnämnd 
Naturvetenskapliga Forskningsrådet (NFR) 
"Ograduerade forskares fond", Umeå universitet. 

Bidrag till tryckningen av denna avhandling har givits av Stiftelsen J. C. 
Kempes Minne, Gunnar och Ruth Björkmans fond samt Längmanska kulturfonden. 
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1 INLEDNING 

Det ursprungliga målet för avhandlingsarbetet var att undersöka myrar och 
myrbildning längs hela den bottniska landhöjningskusten och att studierna 
skulle inriktas på primär myrbildning (termen lanserad av INGMAR 1963:159) 
och vegetationsdynamik. Snart insågs emellertid nödvändigheten av att kon
centrera undersökningarna till ett begränsat område. Storön, ett utpräglat 
eutroft område vid Norrbottenskusten, utvaldes. Storön är representativt för 
"rikområden11 med basisk berggrund vid norra Norrlandskusten. Avhandlingen är 
i första rummet av dokumenterande art. 

Myrbildningsprocesserna och dynamiken i vegetation och substrat på unga my
rar längs den svenska landhöjningskusten är ett så gott som obeträtt forsk
ningsfält. På finska sidan av Bottniska viken har dock undersökningar gjorts, 
se vidare kapitel 5. En översikt av grundläggande problemställningar har ti
digare publicerats (ELVELAND 1973:26, 28-31). 

I stället för att uteslutande studera primär myrbildning, dvs "embryonala" 
myrar på havsstrandnivå, har jag även ägnat avsevärd tid åt äldre och högre 
belägna myrar. För att få en bild av dynamiken i myrvegetationen och dess 
substrat vid en landhöjningskust är detta nödvändigt. Myrarna ovan havsstran
den ägnas sålunda större delen av utrymmet i avhandlingen. 

Jag avsåg ursprungligen att uteslutande ägna mig åt "naturliga", av människan 
helt opåverkade myrar, men insåg snart att sådana endast undantagsvis existe
rar i ett kustområde där jordbruksbefolkning haft sin utkomst ända fram till 
våra dagar (jfr FRÖDIN 1952:6). En avsevärd del av de blötmarker som hyste 
riklig graminidvegetation slogs varje eller vartannat år för att ge vinterfo
der till kreaturen. Dessa fick periodvis "gå på skogen" vilket medförde bete, 
tramp och gödsling i myrmarkerna - inte minst i havsstrandkärren där särskilt 
begärliga betesväxter fanns. Myrarna hade en nyckelroll i den extensiva bo
skapsskötseln och även helt små myrområden utnyttjades. Dikningar gjordes för 
att skapa odlingsbar mark ur våtmarker samt för att förbättra skogsväxten där 
grundvattennivån var ogynnsamt hög. Jag kunde också snart finna spår av nuti
da kulturpåverkan, t ex dikningar och vägbyggen genom myrar med åtföljande 
drastiska förändringar av de hydrologiska förhållandena. En uppdelning av 
blötmarkerna i "naturliga" och kulturpåverkade låter sig sålunda knappast gö
ras. Dock kan man kanske anse de allra yngsta, genom landhöjningen nyskapade 
myrinitialerna på havsstranden som naturliga miljöer, liksom även vissa kärr
skogar i anslutning till havsstranden. 

Spåren efter det forna nyttjandet av myrarna utplånas i accelererande takt. 
Jag har på de undersökta lokalerna försökt skaffa mig en uppfattning om tidi
gare och recent kulturinfluens samt dess effekter. Dessa frågor behandlas i 
avsnittet om kulturpåverkan (6.6) samt i beskrivningen av undersökta myrar 
(6.7). 

Det mark- och vattenkemiska analysarbetet har långt ifrån fått det ursprung
ligen planerade omfånget, bl a på grund av otillräckliga laborativa resurser 
vid institutionen. I den uppföljning av projektet jag hoppas kunna genomföra 
kommer därför avsevärda kompletteringar att utföras. Speciellt gäller detta 
havsstrandkärren, där för övrigt speciella besvärligheter vid analysarbetet 
dyker upp. Se vidare 4.5.2 och 4.5.3. 

En företeelse som intresserat mig särskilt är förekomsten av s k Sphagnum 
fuscum-öar i kärr av olika fuktighet och trofigrad. Dessa strukturer (bild 
21) blev tidigt uppmärksammade av myrforskarna, se t ex RANCKEN (1912:255, 
270) och BOOBERG (1930), och varit svåra att passa in i det moderna "kärr-
mosse-systemet" (DU RIETZ 1949). Sphagnum fuscum-öarnas vegetation och yttor-
vens fysikalisk-kemiska egenskaper avviker starkt från de omgivande kärrytor
nas, speciellt i rikkärr. Öarnas genesis kan kanske lättast följas vid den 
norrländska landhöjningskusten, där myrar i olika åldersstadier finns före
trädda från havsstrandnivå och uppåt. Jag har bl a studerat vegetationssuc
cessioner vid öarnas bildning samt kemiska egenskaper i deras lagerföljd. Re
sultaten är en anspråkslös ingress till ett fortsatt arbete med Sphagnum fus-
cM^-öarnas ekologi. Detta arbete måste bl a omfatta ingående hydrologiska och 
fysikalisk-kemiska studier i kombination med autekologiska undersökningar. 
Det faller inom ramen för en större och angelägen uppgift för den svenska 
myrforskningen, nämligen studiet av gradienten minerotrofi-ombrotrofi i den 
norrländska myrvegetationen. 
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För att få en allmängiltigare bild av myrvegetationens dynamik vid en landhöj
ningskust måste bl a den geografiska ramen för undersökningarna vidgas. Ytter
ligare något rikområde bör undersökas, men framför allt måste en inriktning på 
oligotrofa kustområden med växtnäringsfattigare och surare berggrund ske. Vä
sentliga skillnader föreligger i myrbildningens förlopp och myrvegetationens 
succession mellan områden med olika berggrund, jordartsfördelning, topografi 
osv. Skillnaderna mellan myrar i olika kustområden är betydligt större ovan än 
på havsstranden. Detta beror bl a på att de vegetationsdifferentierande kemis
ka egenskaperna hos berggrund och jordlager kan slå igenom först när landhöj
ningen avskärmat ståndorten från vidare havsvattenpåverkan. 
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2 UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

2.1 Läge och avgränsning m m 

Halvön Storön ligger vid kusten i Ö Norrbotten ett par mil S Kalix (fig. 1). 
Undersökningsområdet framgår av fig. 2. Ytan är ca 10 km2 och avgränsningen 
har gjorts så att ett lättillgängligt, enhetligt område med eutrofa myrar er
hållits . 

I sektorn S-V om Storön ligger en mängd öar som bildar Kalix södra och västra 
skärgård. De i V liggande Rånön och Bergön är av betydande storlek; vardera 
har en yta på ca 20 km^. Rånöns flora och vegetation har undersökts av mig 
(ELVELAND 1970). Myrarna påminner om de på Storön. Bergön är kargare och mer 
höglänt. Rakt S Storön ligger Hastaskäret vars yta är ett par km^. Denna 
flacka ö är mycket intressant från geologisk synpunkt (se nedan). 

I sektorn Ö-Nö om Storön ligger en ganska kompakt grupp av öar, Kalix norra 
skärgård, som avskärmar Storön från Kalixälvens utlopp. 

2.2 Berggrund 

Rikedomen på karbonatbergarter och andra mer eller mindre basiska bergarter 
vid kusten S Kalix och i Kalix skärgård framhålles först av FREDRIK SVENONIUS 
(1916:26-32, 62). Denne hänför områdets berggrund till den karelska sviten. 
Denna uppfattning har uppenbarligen betraktats som kontroversiell av vissa 
geologer under 1930- och 1940-talen (se litteraturöversikt hos ÖDMAN 1957:51). 
Dé senaste rönen har visat att man knappast kan dela in den norrbottniska berg
grunden i två, klart olikåldriga sviter som förut var praxis (jfr FROMM 1971: 
11-12). SVENONIUS betonar karbonatbergarternas starka uppblandning med basiska 
eruptivbergarter, lösa skiffrar osv. Det geologiska sambandet mellan Kalix-
områdets bergarter och Hindersö-områdets (Luleå skärgård) framhålles. SVENONI
US anser att den karbonatrika berggrunden bildar en långsträckt formation med 
utsträckning i SV-NÖ genom de nämnda områdena och vidare in i Finland. Han no
terar en tydlig zonering i berggrunden inom Kalix-området. Proportionen erup
tivbergarter /karbonatbergarter ökar från skärgården in mot fastlandet (från S 
mot N) samt från Ö mot V. Eruptivbergarterna "råder tämligen enväldigt" bl a 
på Storön. Analyser från 10 lokaler i Kalix skärgård redovisas (pp. 63, 66-69). 
En av dessa är Storöns sydspets, Skagsudden. SVENONIUS riktar också uppmärk
samheten på Hastaskäret, som "har en berggrund av synnerligt intresse". I en 
sammanfattning (pp. 61-62) anges att huvuddelen av kalkstensförekomsterna i 
Kalix skärgård utgöres av dolomiter. Någorlunda rent kalciumkarbonat (CaCOß) 
är ovanligt. En intressant uppgift är att kalkbränningen, som förr varit gans
ka vanlig i Kalix skärgård, tycks ha upphört i början av 1900-talet (p. 9). 

Många uppsatser rörande Kalix-områdets berggrund har publicerats efter SVENO-
NIÜS (1916). Förutom den litteratur som ÖDMAN anför (ÖDMAN 1957:51) måste in
satser av statsgeologen ERIK ÂHMAN (1947, 1948, 1950, 1951 samt 1960) 
nämnas. En stor del av underlaget till beskrivningen hos ÖDMAN (1957) av berg
grunden i Norrbottens kustland är observationer och rapporter gjorda av ÅHMAN 
(SGU: s arkiv). ÅHMAN är den främste kännaren av Kalix-områdets berggrund. En 
liten översikt av berggrunden inom Kalix kommun ges av FROMM (1971:11-15). 

Följande summariska beskrivning av Storöns berggrund baseras på uppgifter hos 
ÖDMAN (1957) samt på egna fältiakttagelser. 

Storön har urberggrund med en ålder av 1500-2000 miljoner år. Möjligen är de 
märkliga kimberlitgångar som förekommer här och på andra ställen i Kalix skär
gård av något yngre ursprung, se referenser hos ÖDMAN (19 57:108-109) och 
FROMM (1965:14-15). Berggrunden domineras av lapponiska vulkaniter med genom
gående basisk karaktär, delvis ganska hårda och svårvittrade. Vulkaniterna är 
utbildade som lavor eller tuffer och har inlagringar av olika slag. Grågrön 
tuff går flerstädes i dagen längs Storöns V sida i form av klippor som stupar 
direkt i havet, oftast med måttlig lutning (bild 13). Tuffen har ofta ljusa 
band av karbonatbergarter (vanligen dolomit) och skiffriga sedimentbergarter 
(t ex kalkiga fylliter). I anknytning till den anstående berggrunden längs 
Storöns V strand finns flerstädes block med lokalt ursprung. Halvöns sydspets, 
Skagsudden, utgöres av mäktiga klippor där "svagt dolomitisk kalksten" 
(SVENONIUS 1916:63) är ett viktigt inslag. På denna lokal finns karbonatberg
arter med hög järnhalt, s k brunspat (jfr SVENONIUS 1916:63) . Bortsett från 
den smala, luckiga remsan av berg i dagen från Skagsudden längs halvöns V sida 
upp till viken i byns S ände, Hissatillviken, så är berggrundsblottningarna 
sparsamma. Här och var förekommer smärre, ganska flacka hällområden, t ex SÖ 
Hällnäsmyren. Längs Storöns Ö strand är hällblottningar ovanliga. Jfr fig. 3. 
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Slutligen några ord om räffling av berggrunden och isrörelseriktningar. HOPPE 
(1948) redogör för isrecessionen från Norrbottens kustland. Den översikt av 
isrörelserna som ges av FROMM (1965:122-130) baseras på nämnda arbete. Med ut
gångspunkt från isräfflorna urskiljer HOPPE (1948:92-96) tre isrörelser under 
avsmältningsskedet. Av dessa har tydligen endast de två äldre, "AM- och "B-
rörelsen", berört Storön. Isströmmen har under A-rörelsen kommit från NNV, me
dan den senare B-rörelsen kommit från VNV. Ett samband tycks föreligga mellan 
denna senare isrörelseriktning och längdaxlarnas riktning hos vissa topograf
iska företeelser på Storön (se nedan). På halvöns V sida är strandklipporna 
ofta vackert räfflade. Flera räffelriktningar kan urskiljas. 

2.3 Jordarter 

Nedanstående grundas på Jordartskarta över Norrbottens län (FROMM 1965) samt 
på egna fältobservationer. 

1000 m 

Q 
Finmo 

Very fine sand 

Grovmo 

Fine sand 

Morän, normalblockig, sandig 
och moig 

Moraine, medium boulder content, 
with mainly sand and fine sand 

.V Morän, normalblockig, svallad 
grusig och sandig 

Moraine, medium boulder content, 
wave-washed, gravelly and sandy 

Berg i dagen (storre område) 

Archaean bedrock exposures 

Fig. 3. Undersökningsområdets minerogena jordarter. Delvis efter FROMM (1965). 

The quaternary mineral deposits of the investigation area. 
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Jordartsfördelningen framgår av fig. 3. Normalblockig morän dominerar. Dess 
svallningsgrad ökar mot S och mot Ö. Moränen kan oftast karakteriseras som 
"svallad, grusig och sandig", men är lokalt (främst kring byn Storöhamn) mind
re urspolad och kan benämnas "sandig, moig". Den består av både lokalt och 
fjärrförflyttat material, varav det lokala tycks dominera inom stora områden. 
Större block finns här och var, även där den ytliga jordarten är havssediment 
(bild 3). 

Sandiga sediment dominerar underlaget för byns odlingsmarker, från Blåmisusjön 
till Hissatillviken. Något finkornigare sediment (mo och grovmjäla) upptar 
större delen av den svacka vid halvöns bas där Storöns tre större vattensam
lingar ligger, nämligen Blåmisusjön, Gräsvarpet och Storblötan. I Storblötan, 
som ligger längst åt Ö och fortfarande befinner sig i lagunstadiet, har av
sättningen av gyttjiga, starkt svavelhaltiga finsediment varit kraftig under 
de senaste årtiondena. Numera avsätts dock gyttja med måttligt inslag av mine
rogena sediment (tab. 36). Moiga-mjäliga sediment med inblandning av starkt 
svavelhaltig gyttja i ytan bildar underlaget till de vidsträckta havsstrand
kärren vid den grunda havsvikèn Sopron NV Lillön. Gemensamt för de finkornig
are sedimenten, med eller utan gyttjeinblandning, är den kolsvarta färg de er
håller i anaerob miljö (bild 8). Färgen ges av de utfällningar av järn(II)sul-
fider, FeS • n H2O respektive FeS2* som äger rum på mineralkornens yta samt i 
markvattnet under de reducerande förhållanden (låg redoxpotential) som blir 
resultatet av syrebristen. Anaerobi råder ofta bara ett par mm under markytan 
vid normal fuktighet. Den svarta färgen dominerar oftast nedom denna nivå. Om 
finsedimenten har varvvisa inslag av sand, vilket nästan undantagslöst före
kommer på större djup, har dessa grovkornigare lager en ljusare färg. Ibland 
kan tydlig bandning i mörkgrått och svart observeras i de naturfuktiga sedi
menten från större djup. Då finsedimenten av någon anledning genomluftas kom
mer en färgförändring snabbt till stånd (bild 8). Den svarta färgen övergår 
på några timmar i ljusgrått till rödbrunt. Den rödbruna färgen orsakas av vid 
järnets oxidation utfällt dijarntrioxidhydrat ("järnockra"), Fe20^ • n H2O. 
Denna förening är obeständig i starkt sur miljö, varför rostfärgningen ofta 
inskränkes till enstaka fläckar i det genomluftade sedimentets grundmassa. Ge-
nomluftning av svavelhaltiga finsediment resulterar nämligen ofta i kraftig 
försurning beroende på svavelsyrabildning. I en sådan miljö upplöses dijärn-
trioxidhydratet: 
Fe2°3 * n H2° + ̂  H+ ^ 2 Fê + + (n + 3) E^O (schematiskt) 

Svavelsyran bildas vid hydrolys av de sulfater som är slutresultatet av svav
lets stegvisa oxidation. Vissa led i denna oxidation från sulfid- till sulfat
svavel är bakteriellt katalyserade. En varierande del av syran bildar sulfater 
med i marken förekommande baser. Mekanismerna vid sulfatbildningen är kompli
cerade. Sulfathaltiga jordar av denna typ brukar kallas "alunjordar11, vilket 
är ganska missvisande. Alun i egentlig bemärkelse torde sällan utkristallisera, 
däremot mer komplicerade s k alunartade salter. Utkristalliserade sulfater fö
rekommer ofta i de högre belägna havsstrandkärren vid Sopron och Storblötan 
under torra perioder. Tunna, gråvita krustor överdrar då torvytan. Ibland kan 
man under det uttorkade torvtäcket finna utfällningar på de minerogena finse
dimentens yta. Kristallerna är oftast nålformiga eller bladiga. Några oktaed-
riska alunkristaller har jag aldrig sett. Markmiljön försuras under sådana 
torrperioder och pH-värden omkring 3 kan noteras i markvattnet (se vidare 
6.5.1). Detta verkar starkt selektionerande på vegetationen. De värst utsatta 
ytorna har en artfattig och gles vegetation. Alunjordarnas egenskaper är sedan 
gammalt kända av jordbrukarna i det norrbottniska kustlandets finsedimentområ-
den. Svenska Mosskulturföreningens tjänstemän riktade uppmärksamheten på dem 
redan omkring sekelskiftet, se t ex TOLF (1896:50, 1903b: 16-17), BERGGREN 
(1913:23) och HAGLUND (1913:251-252, 257, 258, 262-263 samt tabeller). Deras 
genesis och kemiska egenskaper beskrivs ingående i flera arbeten från Norr
bottens kustland, se HANNERZ (1934), WIKLANDER et al. (1950a och b) och FROMM 
(1965:38, 50, 56, 170-171). PUROKOSKI (1958) och SURA (1971) beskriver kemin 
hos likartade jordar från Liminka-området vid Uleåborg på finska västkusten. 

Myrar förekommer enligt jordartskartan (FROMM 1965) knappast alls på Storön. 
Flera förklaringar finns: 

a) Myrarna är tunntorviga; ofta är torvmäktigheten bara 2-3 dm om man bortser 
från förekommande Sphagnum-tuvor. Vid jordartskartering klassificerar geo
logerna fortfarande i princip endast myrar med ett torvtäcke tjockare än 
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4 dm som torvmark (jfr GRANLUND 1932:8). Resten kommer att på jordartskar
tan återges som morän, havssediment osv. Detta ur biologisk synvinkel 
olyckliga förfaringssätt är främsta orsaken till att Storön enligt jordarts
kartan nästan helt saknar myrar. Numera indelar man dock vid kartläggning i 
skala 1:50 000 torvavlagringarna i tunna torvlager med mäktigheten högst 
0.3-0.5 m och avlagringår med större mäktighet (SVERIGES GEOLOGISKA UNDER
SÖKNING 1972:17; jfr MÖLLER & STÅLHÖS 1964:117). 

b) Myrarna är ofta små. Många har trots att torvtäcket överstiger 4 dm uppen
barligen negligerats vid karteringen. Denna har utförts på basis av flyg
bildstolkning och fältrekognoscering. Den sistnämnda har enligt routekartan 
hos FROMM (1965:9) i stort sett bestått i att man avsynat de lättillgängli
ga strandområdena. 

c) Slarv har förekommit vid karteringen. Undersökningsområdets största myr 
ovan havsstranden, Lillömyren, som har ett torvtäcke vars mäktighet fler
städes överskrider 1 m, har inte kommit med. Detta är egendomligt med tanke 
på hur väl den nästan halvkilometerlånga myren framträder på flygfotografi
er. Den avsevärt mindre Hällnäsmyren har däremot upptagits, trots att torv-
mäktigheten här över avsevärda ytor understiger 4 dm ... 

Myrar finns både i de av morän dominerade delarna av Storön och i områdena med 
finkorniga sediment. Den relativa myrarealen ökar markant mot Ö, vilket samman
hänger med de topografiska och hydrologiska förhållandena (se nedan). Myrmar
ker upptar uppskattningsvis ca 15-20 % av undersökningsområdets yta. 

Havssträndernas jordarter varierar från svallade block- och stenstränder i ex
ponerat läge till ackumulationsstränder på skyddade ställen, där den svaga 
vattenrörelsen möjliggör avsättning av finkorniga mineraljordsfraktioner (bild 
1). Längs den exponerade Ö sidan av halvön dominerar smala stränder med ofull
ständigt sluten vegetation på mer eller mindre urspolad morän. I några vikar 
finns finsediment med strandängsvegetation. Stranden på V sidan, från Skagsud-
den till Hissatillviken, är övervägande blockig och stenig med anstående klip
por (bild 13). På några ställen finns sandstränder vid vikar. Stranden nedan
för byn är mestadels sandig och kraftigt påverkad av mänsklig aktivitet. Det 
största ackumulationsområdet är Sopron (bild 1). 

Kombinationen av basisk berggrund med stark kalkverkan och jordarter med till 
stor del lokalt ursprung resulterar i eutrofi hos stora delar av områdets 
fast- och blötmarker. Markvattnet är mestadels elektrolytrikt och har jämför
elsevis högt pH. Mineraljordens och berggrundens järnrikedom märks bl a på 
grundvattnets höga halt av Fe2+. Järnsmaken i vattnet är tydlig i äldre, öpp
na brunnar. 

De uppodlade jordarnas produktivitet är trots den sandiga karaktären relativt 
god, dock med mindre god "uthållighet". Uttorkningsbenägenheten är ställvis 
hög. 

2.4 Topografi 

Storön har en ganska flack topografi om man bortser från brutenheten längs V 
sidan mellan Skagsudden och Hissatillviken. De här förekommande bergknallarna 
är låga; de högsta når knappt 20 m. Storöns högsta punkt, 26 m ö h, ligger ca 
600 m ÖNÖ Hällnäsmyren. Byns bebyggelse ligger med få undantag nedom 10 m-
nivån. Svackor nedom 5 m-nivån uppdelar halvön i partier som bara för några 
århundraden sedan var öar. En sådan svacka sträcker sig mellan Innergrundsvi-
ken via Blåmisusjön, Gräsvarpet och Storblötan till Lillbodskataviken. Området 
S denna sänka utgör den egentliga Storön. Sänkan grenar sig norrut vid Gräs
varpet och löper mot Sopron. På så sätt avgränsas Lillön skarpt från övriga 
delar av undersökningsområdet. Halvön Kuggarna på östsidan avgränsas av en 
svacka med myrmark vars högsta punkt ligger knappt 2möh. Ca 1.5 km N Skags
udden löper ett mot Ö breddat låglandsstråk tvärs över halvön. Här finns fle
ra myrar. 

Ett samband tycks föreligga mellan den ovan (2.2) omtalade isströmmen från 
VNV och längdaxlarnas riktning hos vissa sänkor och höjdsträckningar. Många 
myrar, bäckstråk osv har en längdutsträckning i VNV. Sänkan med sjöarna har 
denna riktning och på Ö sidan finns flera långsträckta uddar och vikar med 
samma orientering. Förhållandet är intressant, bl a av den anledningen att 
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âet verkar som om den aktuella isströmmen ("B", se HOPPE 1948:94) inom Storö-
området haft större inflytande på topografin än den äldre isströmmen ("A"). 
Detta utgör i så fall ett undantag från regeln att den sistnämnda haft den 
största landskapsutformande effekten i Norrbotten (FROMM 1965:129). 

2.5 Hydrologi 

Områdets hydrologi och betingelserna för uppkomsten av myrar sammanhänger nä
ra med topografin. En mycket approximativ vattendelare har lagts in på fig. 2. 
Området V vattendelaren är relativt väldränerat och de fåtaliga myrarnas av-
gränsning från fastmarken ganska skarp. I området närmast byn tillkommer effek
ten av odlingsdikningarna. 

Den svårgenomsläppliga moränen Ö vattendelaren och den jämförelsevis flacka 
topografin resulterar i sämre dränering. Här är också den relativa myrarealen 
betydligt större. Det föga rörliga grundvattnet ligger nära markytan även i 
stora delar av de skogbärande områdena. Skogen är lågproduktiv och en kontinu
erlig övergång mellan hed- och myrseriens vegetation kan studeras. 

Den i stora drag kupolformade Lillön är ett väldränerat område bortsett från 
det flacka bäckenet med Lillömyren. 

De tre större vattensamlingarna har tidigare nämnts (2.3). Permanenta bäckar 
är ovanliga. De flesta torkar ut under högsommaren, medan vattenföringen är 
kraftig under avsmältningsperioden i mitten av maj och under senhösten. 

2.6 Landhöjning 

Undersökningsområdet ligger på nivåer långt nedom HK (jfr FROMM 1965:142) och 
har alltså utgjort havsbotten en längre tid, man får räkna med ca 6000 år. 
Landhöjningsprocessen startade redan innan isen smält bort och landhöjnings
hastigheten var mycket stor jämförd med den nutida under och närmast efter av-
smältningsskedet. Storleksordningen 10 m per århundrade har nämnts (jfr 
MAGNUSSON et al. 1963:516). Då Storöns högsta punkt (26 m ö h) dök upp som ett 
skär ur Lymnaeahavets böljor omkring övergången mellan subboreal och subatlan-
tisk tid, hade dock landhöjningshastigheten minskats till värden som närmar 
sig de nutida . Uppfattningen om dessa varierar något. RIKETS ALLMÄNNA KART
VERK (1971 app. 2) innehåller en landhöjningskarta baserad på den definitiva 
beräkningen av rikets andra precisionsavvägning. Här framgår att den nutida 
landhöjningen vid kusten i Ö Norrbotten är ca 85 cm per århundrade och att 
landhöjningsmaximum numera ligger vid kusten i gränsområdet mellan Norrbotten 
och Västerbotten (ca 90 cm), jfr t ex ASPLUND (1968) och MAGNUSSON et al. 
(1963:536-537). De angivna landhöjningsvärdena är inte liktydiga med landtill
växten. På skyddade stränder kan summan av landhöjning och sedimentanlagring 
uppgå till ca 1.5 m per århundrade (jfr JULIN 1965:205). 

En intressant aspekt är hur mycket landet kan höjas innan jämvikt erhålles, 
dvs tills landhöjningshastigheten = 0. För Norrbottens kustland anger NISKANEN 
(1939 appendix 2) ca 170 m återstående landhöjning. 

Att landhöjningen är en påtaglig realitet inser man vid samtal med äldre orts
bor som för ett halvsekel sedan seglade där nu havsstrandängar utbreder sig, 
t ex i Lillbodskataviken. 17 93 års karta visar en strandlinje som delvis kraf
tigt avviker från den nutida. Lillön är t ex nästan helt kringränd av havet 
som på S sidan går in i en vik vars V ände ligger knappa 100 m från Blåmisu-
sjön. Mellan Lillöfjärdens S ände och denna vik är avståndet bara ett par 
hundra m (fig. 4). Förklaringen till det förbryllande namnet "Kuggarna" på den 
nuvarande lilla halvön på Storöns Ö sida ges på samma karta. Kuggarna är här 
en på mitten avsnörd ö och där numera Kuggfräkenmyren och Bidenskärret ligger 
(fig. 2) svallar havet i ett ganska brett sund. Vid en jämförelse med 1824 års 
karta kan man tydligt se effekten av tre decenniers landhöjning. Havsviken S 
Lillön har krympt och från dess V ände är Gräsvarpet på god väg att avsnöras. 
Avståndet mellan Lillöfjärdens S spets och Gräsvarpet har ökat från ca 200 till 
ca 400 m. Efter ytterligare 70 års landhöjning har stora förändringar skett. 
1893-94 års karta visar att Gräsvarpet är avsnört vid normalt vattenstånd. Kon
turerna av den nuvarande Storblötan håller på att ta form även om havsförbind
elsen fortfarande är permanent. Avståndet mellan Lillöfjärden och Gräsvarpet 
är nu uppe i nästan en km. Kuggarna har blivit en halvö, men ännu ligger 
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största delen av Kuggfräkenmyren under vatten vid normalt vattenstånd. 

2.7 Klimat 

Nedanstående översikt bygger till stor del på ÅNGSTRÖM (1942, 1958). Även 
från ÅNGSTRÖM (1953, BERGSTEN (1954), TAMM (1959), AGER (1964) och SJÖRS 
(1965a) har data hämtats. Till tabeller och figurer i nämnda arbeten hänvisas. 

I anknytning till avsnittet om vindar (2.7.4) behandlas även vattenståndsva
riationerna i havet. 

2.7.1 Temperatur 

Storöns temperaturklimat betingas främst av det nordliga läget samt närheten 
till och den obetydliga höjden över havet. 

Under sommaren är antalet solskenstimmar av samma storleksordning som i S 
Sveriges solrikaste områden. Under juni har man sålunda genomsnittligt ca 380 
solskenstimmar på Storön mot 330-340 på mellersta Gotland och 310-320 på väst
kusten. Även vid en jämförelse av det årliga antalet solskenstimmar står sig 
Storön bra: ca 2100 mot respektive 2050 och 2100. Antalet solskenstimmar un
der vintern är dock blygsamt: ca 15 mot respektive 25 och 40. 

Den kraftiga insolationen under sommarmånaderna motsvaras av en relativt hög 
temperatur. Någon större skillnad föreligger inte i medeltemperaturen för juli 
mellan Storön (+15°C), Gotland (+16°) och Skåne (+16°). Över huvud taget är 
skillnaderna i sommarens temperaturklimat små i N-S riktning längs kusten. 
Sommartemperaturen sjunker något från kusten in mot landet, främst genom den 
stigande höjden över havet. 

Vintertemperaturen visar betydligt större skillnader längs de nämnda variations
riktningarna, framför allt längs kusten i N-S riktning. Medan medeltemperatu
ren på Storön i januari är så pass låg som mellan 10 och 11 minusgrader, är 
den i' Holmsund utanför Umeå ca -6° och vid Upplandskusten ca -3°. 

Vad gäller vår- och hösttemperaturerna så har Storön ett utpräglat skärgårds
klimat. Havsisen tjänstgör fram till islossningen i början av juni som en ef
fektiv buffert mot hastig uppvärmning av luften. När den kalorislukande isav-
smältningen är över, utövar Bottenvikens kalla vatten under några veckor ett 
negativt inflytande på lufttemperaturen. Storön är under maj-juni i medeltal 
ett par grader kallare än inlandslokaler på samma breddgrad. Detta kan i vege
tationen bl a märkas på fördröjning av lövsprickningen och av blomningen hos 
vår- och försommarblommande arter. 

Om våren och försommaren är relativt kyliga så är hösten och förvintern i mot
svarande grad milda. Det uppvärmda havsvattnet utgör nu en värmereserv som kan 
ersätta luftens strålningsförluster. Temperaturen under oktober-november är i 
medeltal 3-4 grader högre än i inlandet. Isläggningen i farvattnen kring Stor
ön sker normalt i andra hälften av november. Därefter upphör den positiva ef
fekten på lufttemperaturen rätt snart. I detta sammanhang kan nämnas den syn
nerligen skarpa, lokala temperaturgradient som kan förekomma från havsstranden 
inåt land på senhösten före isläggningen. Medan det någon km inåt land kan va
ra flera minusgrader, kan plusgrader ibland uppmätas på den snö- och isfria 
havsstranden. 

Årsmedeltemperaturen är ca +1°C, vilket kan jämföras med Umeås +3° och Rosla
gens +6°. Årsmedeltemperaturen i Norrbottens Ö kustland har stigit något under 
perioden 1860-1957 (ÅNGSTRÖM 1958 fig. 61). 

Vegetationsperioden definieras oftast som antalet d^gn under året med medel
temperatur > +3°C (t ex ÅNGSTRÖM 1953 pl. 28). HULTÉN (1971:41) använder tempe
raturgränsen +4°, medan LANGLET (1937:340-341) anför goda skäl för att sätta 
gränsen vid +6° (se även SJÖRS 1965a:10). Vegetationsperiodens (sensu LANGLET 
1937) längd på Storön är drygt 120 dagar. Som jämförelse kan nämnas en uppgift 
hos ÅNGSTRÖM (1958:36) om att perioden mellan genomsnittsdatum för vårbrukets 
början (15 maj) och "fältarbetenas avslutande" (25 oktober) är 158 dagar i 
Luleå (vid kusten ca 5 mil VSV Storön). Mycket god överensstämmelse föreligger 
mellan denna "praktiska vegetationstid" och antalet dygn med en medeltemperatur 
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överstigande +3 (162), se ÅNGSTRÖM (1. c.). Oavsett vilket system för beräk
nandet av vegetationsperiodens längd man använder så har Storön jämförelsevis 
kort sådan, ca 25 % kortare än Roslagen t ex. Skärgårdsklimatet medför vidare 
att vegetationsperiodens början och slut förskjutes framåt i tiden relativt 
närbelägna inlandslokaler på samma latitud. 

Antalet frostdagar under vegetationsperioden varierar självfallet med hur den
na avgränsas. Generellt kan sägas att Storön har låg frostfrekvens. Från vege
tationsperiodens (sensu LANGLET 1937) början till den 30 juni har Storön i ge
nomsnitt < 4 frostdagar. Under perioden 1 juli till tiden då dygnets medeltem
peratur sjunkit till +8° är frostdagarnas antal högst 2. Den låga frostfrekven
sen under senare hälften av vegetationsperioden beror på havets närhet. 

Tidpunkten för isläggning respektive islossning i havet vid Storön är slutet 
av november respektive början av juni. Blåmisusjön, Gräsvarpet och Storblötan 
fryser till redan i slutet av oktober, men islossningen äger i gengäld rum ett 
par veckor tidigare än i havet, omkring den 20 maj. 

Både temperatur- och nederbördsförhållandena påverkar markfrysningen, tjälning-
en. Som SJÖRS (1948b: 23-24) påpekar är tjälen mycket mer beroende av tillfäll
iga klimatiska förhållanden än t ex isläggningen. Den är med andra ord starkt 
lokalklimatologiskt betingad. I denna översikt kan jag inte behandla lokalkli
matologiska förhållanden, men tjälningen på vissa myrar berörs i 6.5.7. 

Storöns temperaturklimat karakteriseras av relativt kall vinter, kylig vår och 
försommar, varm sommar och mild höst. Det är med andra ord typiskt lokalmari-
timt. 

2.7.2 Nederbörd 

Medeltalet för årsnederbörden på Storön för perioden 1921-1950 är något över 
500 mm. Motsvarande värden för Luleå och Haparanda är knappa 500 respektive ca 
550 mm, vilket visar en svagt stigande gradient österut i det aktuella kustom
rådet. Nederbördsrikaste månad är i medeltal augusti och augusti-september är 
årets nederbördsrikaste månadspar. Under juni-augusti faller ca 30 % av årsne
derbörden, under augusti-november ca 45 %. 

Vid den meteorologiska stationen i Storöhamn uppmättes under åren 197 2-7 5 536, 
533, 626 respektive 546 mm nederbörd. Härav föll 114, 98, 159 respektive 164 
mm under juni-augusti. I procent av årsnederbörden blir motsvarande värden 21, 
18, 25 respektive 30 %. Somrarna 197 2 och 197 3 var sålunda ovanligt torra. Ty
värr saknas värden från den rekordtorra sommaren 19 69 då stationen ännu ej ta
gits i bruk. 

Antalet dagar med snötäcke är 160-180 per år. Av dessa har enligt AGER (1964) 
120-140 ett medelsnödjup överstigande 10 cm, 60-80 över 30 cm, 20-40 över 50 
cm, 10-20 över 70 cm och 0-5 över 90 cm. Medelsnödjupet den 28 februari är ca 
50 cm. De största snödjupen brukar råda i övergången februari-mars. Snön sva
rar för i genomsnitt ca 35 % av årsnederbörden. Den första snön kommer 10-20 
oktober och det sista snöfallet äger rum 1-10 maj. 

Sambandet mellan snötäcke och tjälningsförhållanden kan inte studeras med ut
gångspunkt från regionala snödjupskartor utan beror främst på klimatiska till
fälligheter (jfr SJÖRS 1948b:23-24) vilka måste noteras lokalt, år från år. Se 
vidare 6.5.7. 

2.7.3 Humiditet 

För perioden 1921-1950 är det genomsnittliga humiditetstalet (den del av års
nederbörden som undgår avdunstning) ca 250 mm för Storön. Humiditeten ökar mot 
Haparanda i Ö och minskar mot Luleå i SV. Hela denna kuststräcka ligger inom 
den "normalhumida regionen", vilken för övrigt omfattar större delen av Norr
lands kust- och inland samt delar av SV Sverige (TAMM 1959 fig. 4, p. 32). 
Humiditeten anger det "effektiva fuktighetsklimatet" (SJÖRS 1967:55). Beting
elserna för myrbildning är starkt beroende av detta. Det ovan angivna humidi
tetstalet innebär att ca hälften av årsnederbörden (jfr 2.7.2) återgår till 
atmosfären genom avdunstning. Motsvarande värden för Umeå och Roslagen är ca 
60 % respektive 80 %. 
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2.7.4 Vindar och vattenstånd 

I det nordnorrländska kustlandet är sydvindar vanligast . Även nordvindar har 
hög frekvens i årsaspekten. Under sommaren dominerar vindar omkring S, medan 
vintermånaderna visar hög frekvens av både nordanvindar och vindar från S - SÖ. 

De för havsstrandvegetationens differentiering viktigaste vindarna är de som 
under vegetationsperioden resulterar i högvatten och partiell eller total sub
mersion av geolitoralen. Vindar med riktningar omkring S pressar Östersjöns 
och Bottniska vikens vattenmassor norrut, varvid vattenlinjen på de nordbott-
niska stränderna förskjuts uppåt. Sydliga stormar medför kraftiga högvatten, 
men dessa är mindre vanliga under vegetationsperioden. De hårdaste pålandsstor-
marna med riktningar omkring S brukar inträffa under senhösten, speciellt i 
november. Då är havsstrandväxternas fysiologiska aktivitet kraftigt nedsatt på 
grund av den inträdda vintervilan. Senhöststormarna är vissa år mycket hårda 
och kan på exponerade stränder möblera om avsevärt i strandekosystemet. Drift
vallar, ibland mäktiga, anhopas vid extremhögvattenlinjen och skador på växt
ernas övervintringsstadier samt på marken uppstår. Särskilt stora blir skador
na om havsisen hunnit lägga sig och bryts upp vid stormen. Efter isstyckenas 
dans bland gråalarna i geolitoralens övre delar brukar stambasernas bark vara 
helt avskalad på havssiden (jfr H. SVENONIUS 1945:167). 

Som exempel på hur en senhöststorm kan påverka vattenståndet kan nämnas att 
detta på Storön den 13 november 1969 steg till nästan 1.5 in över årsmedelvat
tennivån (+138 cm uppmättes som mest vid den mareografiska stationen i Kemi, 
se HAVSFORSKNINGSINSTITUTET 1970) . Nästan hela dygnet låg havsytan mer än 1 m 
Över medelvattennivån. Vindriktningen varierade mellan S och SV och vindstyr
kan uppgick till 14-17 m/sek (betydligt mer i byarna) enligt meddelande från 
Storöhamns meteorologiska station som debuterat tre dagar tidigare. Enligt by
borna nådde havsvattnet in i Gräsvarpet och Bredviksholmspotten. Stora delar av 
havsstrandkärren vid Sopron stod under meterdjupt vatten större delen av dyg
net. Över huvud taget var november 1969 en ovanligt "blöt" månad på havssträn
derna vid norra Bottenviken. Medelvattenståndet för månaden var ca 0.5 m högre 
än normalt (jfr HAVSFORSKNINGSINSTITUTET 1970:13). 

En intressant aspekt på dylika hösthögvatten är att bäcken med pasströsklar be
lägna nedom extremhögvattennivån fylls med brackvatten. När havsvattnet i takt 
med vindens avtagande drar sig tillbaka förblir sänkorna fyllda till åtminsto
ne pasströskelns nivå. Så småningom lägger sig isen på vattensamlingen. Om in
te genomrinningen är för kraftig kan man få en brackvattenmiljö som ibland va
rar ända till våravsmältningen. Ofta bottenfryser vattensamlingen, men ibland 
är djupet tillräckligt för att en lins av brackvatten skall bli kvar under is
en. Dylika miljöer omfattas av mina undersökningar, t ex Storblötan. 

Havsytans nivåvariationer i undersökningsområdet under olika delar av året 
framgår i stora drag av LISITZIN (1960) och kan detalj studeras i Havsforsknings
institutets i Helsingfors skrifter (värdena från mareografstationen i Kemi ger 
bästa approximationen av situationen på Storön). Vattenståndsamplituden växer 
i nordlig riktning längs den bottniska kusten. Den totala amplituden närmar sig 
i norra Bottenviken 3 m under extrema år. 1969 var den t ex 241 cm i Kemi 
(HAVSFORSKNINGSINSTITUTET 1970:13). Amplituden för sommarmånaderna juni-augusti 
är 160-180 cm. Vattenståndsvariationernas vegetationsdifferentierande effekt 
torde vara störst under denna period. Amplituden för december-januari är hela 
260-280 cm. 

Under vegetationsperiodens inledning (senvåren och försommaren) är vattenstån
det vanligen lågt och hydrolitoralen torrläggs partiellt. Denna lågvattenperiod 
har en viktig ekologisk roll i havsstrandvegetationens dynamik, framför allt 
kanske för den generativa förökningen hos vissa arter med utbredning kring nor
malvattenlinjen på skyddade ackumulationsstränder. För vissa av hydrolitoral-
ens perenner innebär perioden en kritisk tid (jfr ERICSON 1973:56-58). 

Under sommaren och hösten stiger vattenståndet gradvis för att normalt nå maxi
mum under senhösten (jfr ovan). Sedan vänder utvecklingen och de lägsta vatten
stånden brukar noteras under vintern och förvåren. 

Det är inte bara vindförhållandena som påverkar vattenståndet utan även luft
trycket spelar en stor roll. En tryckökning verkar vattenståndssänkande och 
vice versa. Tryck- och vindförhållandena kan givetvis verka antagonistiskt så 
att t ex effekterna av ett högtryck motverkas av kraftig sydlig vind osv. 
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2.8 Havsvattnets salinitet 

Norra delen av Bottenviken har ett starkt utsötat vatten. Salthalten varierar 
avsevärt, speciellt i det kustnära ytvattnet. Särskilt komplicerade är förhåll
andena i de större vattendragens mynningsområden (beträffande Kalix älv se 
JACOBSON 1962). Under perioder med kraftig vattenföring (speciellt vårfloden) 
sprids det söta ytvattnet utanför mynningarna över större områden än normalt. 
Saliniteten närmar sig då ofta 0 promille där man normalt uppmäter 1-2 promil
le. På sådana ställen kan man vänta sig stora årsamplituder i ytvattnets sali
nitet. Generellt gäller att amplituden minskar med ökande djup på en viss lo
kal, möjligen med undantag för flodmynningar. Vindförhållandena påverkar ock
så saliniteten kraftigt. Frånlandsvind ökar saliniteten närmast kusten medan 
den sänks längre ut (jfr S. PEKKARI 1965:213-214). 

Saliniteten i det inte alltför kustnära ytvattnet kring Storön ligger normalt 
i storleksordningen 1-2 promille. Värden under 1 promille är vanliga i de 
större, grunda vikarna där sötvattenpåverkan är stark (Sopron, Lillbodskata-
viken, Kälvviken osv). I lagunen Storblötan råder speciella förhållanden, se 
vidare 6.5.1 samt i specialbeskrivningen av Storblötan under 6.7. 

2.9 Allmänt om flora och vegetation 

Storön är sedan gammalt känd för sin rika växtlighet. Läget vid den sommarvar
ma och höstmilda Norrbottenskusten och gynnsamma markförhållanden betingar fö
rekomsten av en lång rad krävande arter. Till detta kommer det ur växtgeogra-
fisk synvinkel "strategiska" läget vid Bottenvikens N ände. Sydliga, värme-
krävande element möter här nordliga och nordöstliga. 

Storöns flora innehåller en mängd kalkkrävande eller kalkgynnande arter. Några 
av de mer utpräglade "kalkväxterna" kan nämnas: 

Mossor : Bryum affine3 B. p seudotriquetrum3 Calliergon giganteum3 C. trifarium3 
Campylium stellatum3 Catoscopium nigritum3 Distiohium hageni3 Ditrichum 
flexicaule3 Drepanooladus intermedius3 D. tundrae3 Leiooolea bantriensis3 
Moerchia flotowiana3 Preissia quadrata3 Soorpidium scorpioides 3 Tortella 
fragil-is och T. tortuosa. 

Kärlväxter : Carex buxbaumii ssp. buxbaumii3 C. oapillaris3 C. norvegica ssp. 
inferalpina3 C. ornithopoda 3 Equisetum s oirpoides 3 Eriophorum lati folium3 
Botryohium boreale3 Cypripedium oaloeolus3 Cystöpteris montana och Daoty-
lorhiza incarnata. 

Vissa andra kalkgynnande, i Norrbottens kustland sällsynta arter med en i 
Sverige allmänt sydlig utbredning, kan misstänkas vara beroende av de relativt 
höga sommartemperaturerna och/eller de milda höstarna. Man kan nämna Carex 
elongata3 Actaea spioata3 Knautia arvensis3 Myriophyllum verticillatum (bild 
14) och Polygonatum odoratum. 

Storön hyser flera arter ur den exklusiva och omdiskuterade s k Primula fin-
mar ohi c a-gruppen (P. sibirica-). Arterna har disjunkt utbredning: huvudutbred
ning längs N Ishavets kust samt ett isolerat utbredningsområde vid Bottniska 
vikens kust. Av gruppens medlemmar finns förutom Primula finmarahiaa även Ca
rex glareosa3 C. maokenziei3 C. paleaoea3 Odontites litoralis3 Potentilla ege-
dii3 Silene maritima och Sonohus arvensis "var. bottnious" på Storöns havs
stränder. Förekomsten betingas inte av kalkverkan i substratet. Se vidare 
ERLANDSSON (1939), HAVAS (1961a) och MÄKINEN & MÄKINEN (1964). 

Storöns floristiska särprägel upptäcktes av HERMAN SVENONIUS. I uppsatsen om 
Luleåtraktens flora (1926) presenteras en artlista där lokalangivelsen 
"Storön" förekommer på många ställen. Sannolikt lockades SVENONIUS till Storön, 
som ju låg långt utanför Luleå-området, av det fynd av Cypripedium oaloeolus 
som MÖRNER publicerade 1920. SVENONIUS nämner de flesta av Storöns kärlväxtra-
riteter men autekologiska anteckningar förekommer mycket sparsamt. Den av 
SVENONIUS insamlade Dryopteris dilatata det. G. Samuelsson är säkerligen D. 
assimilis S. Walker. 

Den av SVENONIUS lagda grunden i utforskningen av Storöns flora påbyggdes se
nare av GRAPENGIESSER (1934), ERLANDSSON (1937), ARNELL (1941) och LIDFELDT 
(1952, 1953). 
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GRAPENGIESSER (1934) kompletterar SVENONIUS artlista i en kort uppsats. Han 
omnämner några intressanta ekologiska iakttagelser, bl a om tjälningen (p. 
344). Den av honom noterade Dianthus superbus (p. 343) "på naturlig äng" är 
sannolikt utgången. Påståendet att Epilobium davuricum finns "sparsamt men 
flerstädes i skogskärr, alltid med vita blommor" (p. 343) är märkligt. Jag 
har inte observerat arten under sex somrars botaniserande i områdets blötmar
ker. Däremot är vitblommig E. palustre ganska vanlig. Möjligen har GRAPENGIES
SER efter ett första noggrant bestämt fynd av E. davuricum i fortsättningen 
noterat i skogskärren förekommande, vitblommig E. palustre som denna art och 
på så sätt överskattat dess närvaro. 

ERLANDSSON upptäckte på 1930-talet Malaxis monophylla (bild 18), en av landets 
sällsyntaste orkidéer, på Storön (ERLANDSSON 1937). En summarisk ståndortsbe
skrivning ges liksom en översikt av artens fennoskandiska utbredning och in
vandringshistoria. Malaxis finns fortfarande kvar på Storön men populationen 
är uppenbart på retur (se vidare 6.6). 

I "Bidrag till kännedomen om levermossfloran i Norrbotten och Torne Lappmark" 
uppger ARNELL (1941) Storön som lokal för vissa arter, bl a första fyndplats 
i Norrbotten för Jungermania lanceolata och Lophozia gracillima. ARNELL upp
ger i sin levermossflora (1956) Storön som lokal för den i Sverige synnerlig
en rara kärrarten Orthocaulis elongatus. 

ASTRID LIDFELDT fältarbetade sommaren 19 52 på Storön för ett 3-betygsarbete i 
systematisk botanik vid Uppsala universitet (LIDFELDT 1952) och har välvilligt 
tillställt mig sin uppsats av vilken ett utdrag publicerats (1953). Den är ett 
värdefullt dokument över Storöns kärlväxtflora. Artlistor från olika vegeta
tionstyper dominerar framställningen och ekologiska observationer saknas näs
tan helt. 289 kärlväxtarter noteras trots att vanliga arter som Ly copodium 
selago3 Agrostis gigantea, Carex livida^ C. mackenziei3 Eleocharis uni g lumi s s  
Euphrasia bottnica> E. frigida och Sparganium simplex förbisetts. LIDFELDT 
(1952:20) anger Carex panioea som "mindre allmän", men det råder ingen tvekan 
om att hon förväxlat den med C. livida. Detta förklarar också frånvaron av 
C. livida i artlistan. C. panioea finns knappast på Storön (jfr HULTÉN 1971: 
96). En annan felbestämning ligger bakom uppgiften om Dactylorhiza maculata 
på havsstranden på halvöns Ö sida (LIDFELDT 1952:7, 1953:3). Här är det frå
gan om en kortvuxen typ av D. cruenta, möjligen en speciell havsstrandekotyp. 
Uppgifterna om förekomst av Fyrola media (1952:9) och Rhinanthus serotinus 
(1952:15) är också tvivelaktiga. I vissa fall har troligen en kollektiv art
uppfattning givit upphov till skenbara felaktigheter. Sålunda avses säkerligen 
med Valeriana officinalis hela kollektivarten och Potentilla anserina är den 
av vissa floror som varietet av P. anserina upptagna P. egedii. Den från växt
geograf isk synpunkt viktigaste insatsen är fyndet av Carex elongata (1952:10, 
1953:3, 4). Denna arts svenska nordgräns låg tidigare vid Umeå, ca 25 mil SSV 
Storön. I Finland förekommer den däremot på ungefär samma latitud som Storön, 
jfr HULTÉN (1971:89). Intressanta är även fynden av Carex paleacea (1953:6) 
och Knautia arvensis (1952:8). Den sistnämnda växte i "ett fåtal ex." på en 
sandfläck på Storöns Ö strand. Egendomligt nog har det lilla beståndet lyck
ats hålla sig kvar trots det relativt utsatta läget. Jag har noterat några 
blommande skott varje sommar 1968-1975. H. SVENONIUS (1926) uppger en enda lo
kal för Knautia, nämligen Storön. Ståndorten anges inte närmare, men otroligt 
är det inte att den är identisk med den ovannämnda. I så fall har arten fun
nits på samma fläck i minst 50 år! 

Efter LIDFELDT (1953) föreligger mig veterligt inga publikationer rörande 
Storöns flora. Fil dr ERIK JULIN har haft vänligheten att skicka mig avskrif
ter av sina fältanteckningar från fyra exkursioner till Storön under 1956 (30 
juli, 10 och 30 september samt 14 oktober). Under den första åtföljdes han av 
professor MAUNO KOTILAINEN. Dennes bryologiska observationer antecknades av 
JULIN. Bland noterade kärlväxter finns "Viola canina s. str. det. Nils Hylan-
der". Denna art är enligt HULTÉN (1971:322) mycket ovanlig i Norrland. Publi
cerade fynd verkar inte föreligga. Vid mina exkursioner på Rånön i Kalix S 
skärgård sommaren 1968 antecknade jag dock på flera fuktigare lokaler: "Viola 
montana - småvuxen, mycket lik F. canina s. str." (jfr ELVELAND 1970:20). 

I Ö Norrbotten finns några områden vars flora och vegetation liknar Storöns. 
Halvön Säivisnäs är ett eutrofområde ett par mil Ö Kalix (fig. 1) som blivit 
väl dokumenterat av en grupp botanister med JULIN i centrum. Undersökningarna 
initierades av det fynd av Stratiotes aloides som fil lic BROR HEDLIN gjorde 
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i en sjö några km N Säivisnäs. De resulterade bl a i följande publikationer: 
HEDLIN et al. (1957), JULIN (1957), HEDLIN et al. (1958), JULIN (1958), JULIN 
(1960), JULIN & A. PEKKARI (1960) och JULIN (1967a). 

I 
AXEL GRANBERG beskriver (1956:4 24-4 29, 1964) eutrofområden i Pajala-trakten, 
ca 20 mil N Storön, vilka floristiskt och ekologiskt liknar Storön och Säivis
näs, speciellt vad gäller myrvegetationen. Den gemensamma nämnaren är berggrun
dens innehåll av karbonater. 

Den väster om Storön liggande Rånön (fig. 1) inventerades floristiskt av mig 
sommaren 1968 (ELVELAND 1970). Rånön domineras av tämligen trivial vegetation, 
men vissa ståndorter (både fastmarker och myrar) har en intressant växtlighet 
med ett stort antal "kalkindikerande" arter (jfr ELVELAND 1970:9, 11). Likhet
erna med Storön är här slående. 

HEIKURAINEN (1953) beskriver eutrofa, tallbevuxna myrar i Kivalo-området ca 10 
mil NÖ Kemi i Finland. Många paralleller kan dras med förhållandena på Storön. 

2.10 Kulturpåverkan 

Den första fasta bosättningen på Storön lär ha ägt rum på 1400-talet, men områ
det hade långt tidigare utnyttjats som tillfälligt viste för jägare och fiska
re. Kalixbygdens förhistoria beskrivs av CHRISTIANSSON (1971:29-83). 

Av lantmäterihandlingar från 1793 kan följande utläsas om byns status: 

Antalet jordägare var fem. Åkrarna låg väl samlade kring bebyggelsen och hade 
en sammanlagd areal av knappt 12 tunnland. De inhängnade ängarna, vilka utgjor
des av hårdvallsängar kring bebyggelsen samt fuktiga strand- och myrängar, ha
de en areal av ca 205 tunnland. Stora delar av havsstranden på Storöns Ö sida 
liksom vissa myrar ansågs utgöra "mer och mindre fördelaktigt Muhlbete". Även 
vissa partier av dåvarande "Storösundets" (nuvarande Storblötan + Lillbodskata-
viken) och Lillöns stränder klassificerades på detta sätt. Boskapsskötseln var 
det säkraste näringsfånget. Boskapsstocken var i genomsnitt 30-40 kor, 10 häst
ar och 50-60 "Små Kreatur". Åkerbruket sköttes av 20 arbetsföra personer och 
ansågs mindre lönande på grund av den "magra flogsand" som dominerade odlings- . 
markerna. Ett "någorlunda lönande" fiske bedrevs. Ingen tjärbränning, brädslag-
ning eller kolning kunde idkas på grund av brist på lämplig skog. 

Av handlingarna från 1824 framgår att jordägarnas antal ökat till sex. Åker
arealen hade stigit till drygt 13 tunnland och ängarna upptog nu ca 250 tunn
land. En del av ökningen i ängsarealen var landhöjningsskapad mark. Att "upp-
grundningen" var en företeelse som markägarna hade väl reda på framgår flerstä
des i handlingarna. Omskifte skulle göras vart sjätte år så att inte orättvisor 
uppstod på grund av "ojämn uppgrundning" ... 

Handlingarna från laga skiftet 1893-94 är utomordentligt detaljrika. De utgör 
ovärderliga dokument för djupare penetration av den dåtida markanvändningen och 
kulturpåverkan. Noggrannheten belyser den fundamentala betydelse som med nutida 
mått värdelösa områden hade för den under knappa villkor levande ortsbefolkning
en. 34 delägare fanns nu i marken. Åker- och ängsarealerna var respektive ca 55 
och 340 tunnland. Åkerarealen hade med andra ord fyrdubblats och ängsarealen ha
de ökat med ca 35 % under de 70 åren sedan storskiftet 1824. Våtängsarealen 
hade ökat avsevärt sedan storskiftet. Den största ökningen låg på havsstränder
nas "uppgrundningsområden", framför allt Sopron och Storblötan. 

Sin storhetstid hade byn Storöhamn på 1920- och 1930-talen då den hyste ca 300 
innevånare. Sedan dess har en avsevärd utflyttning skett. För närvarande (197 6) 
finns ca 140 innevånare. Den uppodlade arealen har minskat kraftigt efter andra 
världskriget. Igenväxande odlingsmarker är vanliga. På senare tid har fritids
bebyggelsen expanderat kraftigt, speciellt längs den V sidan av halvön mellan 
byn och Kalkvikudden (fig. 2). Här har också ett primitivt vägbygge gått fram. 
Påverkan av strand och stranskog är rätt kraftig i detta område. Vägen har dess
utom skurit genom ett par rikkärr och ändrat dessas hydrologi på ett drastiskt 
sätt (bild 23, 24). Under de senaste åren har omfattande skogsavverkningar ägt 
rum. Drivningsvägar har brutits och delvis dragits över vackra rikkärr som helt 
eller delvis förstörts (bild 22). Påtaglig naturförstöring har även skett i 
samband med byggandet av en automatisk pegel på Skagsuddens unika urkalkklippor, 
samt i vissa områden efter militära övningar« Beträffande kulturpåverkan av 
Storöns myrar se 6.6 och 6.7. 
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3 TERMINOLOGI 

Nedan definieras några viktigare termer som används i avhandlingen. Ibland an
knyter jag i min uppfattning ordagrant till en viss författare vilken då cite
ras. Termerna är uppställda i alfabetisk ordning. Terminologi rörande myrbild
ning har sammanförts i ett särskilt avsnitt, 3.2. 

3.1 Allmän terminologi 

B e s t å n d .  H o m o g e n t ,  a v g r ä n s b a r t  v e g e t a t i o n s a v s n i t t .  J f r  P E R S S O N  ( 1 9 6 1 :  
21) och SONESSON (1970a:12). 

B i a n d m y r .  M y r  s o m  b e s t å r  a v  e n  m o s a i k  a v  m o s s e -  ( v a n l i g e n  m i n i a t y r -
mosse-, bild 21) och kärrpartier. Jfr RANCKEN (1912:255, 270), BOOBERG (193Q), 
OSVALD (1933, 1937:153-164), DU RIETZ (1949:297-298) ochSJÖRS (1950:211, 
1965b:185). DU RIETZ (1. c.) kritiserar termen och anför miniatyrmossarnas 
ibland förekommande inslag av exklusiva kärrväxter vilkas rötter når ned i 
geogent påverkade lager (jfr ACKENHEIL 1944:22-23). Han menar att miniatyr
mossarna är " ett av de översta stadierna i kärrets egen utveckling 11 . 

B l ö t m a r k .  F u k t i g t  o m r å d e  m e d  e n  t i l l  v ä t a n  a n p a s s a d  v e g e t a t i o n .  S y n o 
nym till "våtmark". Termen är vidlyftigare än "myrmark". Jfr SJÖRS (1948b:43). 

B o t t e n s k i k t .  M a r k v ä x a n d e  m o s s o r  o c h  l a v a r .  J f r  A .  N I L S S O N  ( 1 9 0 2 : 1 2 8 )  
och SJÖRS (1967:48). 

B r u n m o s s o r .  I  r i k a r e  k ä r r  f ö r e k o m m a n d e  b l a d m o s s o r ,  f ö r e t r ä d e s v i s  t i l l 
höriga familjen Ambly stegiaceae (t ex släktena Callievgon3 Campylium3 Drepano-
aladus och Soorpidium) men även släktena Bryum3 Mnium3 Uypnum3 Cinclidium 
samt Tomenthypnum m fl. Termen är ovetenskaplig men brukar användas som ett 
praktiskt sammelnamn, ofta i ett slags motsatsställning till vitmossorna. 

B u s k s k i k t .  B u s k f o r m i g t  v ä x a n d e ,  e j  a l l t f ö r  h ö g a  l i g n o s e r  s a m t  u n g a  
träd. Gränsdragning mellan busk- och trädskikt är ofta svår i myrkantvegeta-
tionen, ibland omöjlig. Detta gäller speciellt där Salices och Alnus incana 
dominerar. Att urskilja skikten med hjälp av en höjdgräns är inte lyckat. Jfr 
A. NILSSON (1902 :128) och SJÖRS (1967:48). 

B å r d .  S e  E R I C S O N  ( 1 9 7 2 : 2 2 7 ) .  

B ä l t e .  S e  E R I C S O N  ( 1 9 7 2 : 2 2 7 ) .  

D e l p r o v .  M i n d r e  p r o v m ä n g d  t a g e n  u r  e t t  g e n e r a l p r o v .  

D y. Sedimentär organogen jordart som domineras av utfällda humuskolloider. 
C/N >10. Jfr HANSEN (1959). 

E u t r o f. Termen används för att ange att en viss terrester, telmatisk el
ler akvatisk miljö är rik på växtnäringsämnen. På Storön orsakas eutrofin av 
s k kalkverkan i växternas substrat och/eller brackvatteninfluens, ej av kul-
turbetingad förorening. Termen används i litteraturen på olika sätt. Den bor
de kanske reserveras för limniska miljöer. Jfr SJÖRS (1967:96). 

E x k l u s i v  k ä r r v ä x t .  A r t  s o m  d å  d e n  f ö r e k o m m e r  i  m y r v e g e t a t i o n  
enbart återfinns i kärr. Jfr DU RIETZ (1949:280-282). 

E x t r a h e r b a r  ( E x t ) .  S e  T Y L E R  (1968:94). 

E x t r e m h ö g v a t t e n l i n j  e n  ( E H L ) .  H a v s y t a n s  s k ä r n i n g  m e d  m a r k 
en vid extremt högvatten. Extremt högvatten förekommer normalt endast under 
hösten. Läget av EHL brukar kunna fastställas genom lokalisation av högst be
lägna driftvall. 

E x t r e m r i k k ä r r .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 6 7 : 1 7 8 - 1 8 1 ) ,  j f r  D U  R I E T Z  ( 1 9 4 9 ) .  

F a s t m a r k .  L a n d o m r å d e  s o m  i n t e  ä r  b l ö t m a r k .  G r ä n s d r a g n i n g e n  m e l l a n  f a s t -
och blötmark möter både praktiska och principiella svårigheter. Gränsen blir 
till sin natur en vegetationsgräns. 

F a s t m a r k s v a t t e n .  S e  u n d e r  " g e o g e n t  v a t t e n " .  

Fastmarksvattengränsen. Se THUNMARK (1940:66). 

Fastmatta. Se SJÖRS (1948b:62-63). 
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F a t t i g k ä r r .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 6 7 : 1 7 6 - 1 7 8 ) .  

F r e k v e n s  ( F ) .  E n  a r t s  f ö r e k o m s t  i  e t t  v ä x t s a m h ä l l e  b e r ä k n a d  s o m  a n t a l e t  
smårutor där arten finns i procent av det totala antalet analyserade smårutor. 

F r i t t  v a t t e n .  V a t t e n  " s o m  k a n  r ö r a  s i g  p å  g r u n d  a v  s i n  e g e n  t y n g d "  
(STÂLFELT 196 5:34). 

F ä l t s k i k t .  H e r b i d e r ,  g r a m i n i d e r ,  r i s a r t a d e  v ä x t e r  s a m t  u n g p l a n t o r  a v  
träd och buskar. Jfr A. NILSSON (1902:128) och SJÖRS (1967:48). 

F ö r n a. "De döda, men ännu inte med marken införlivade och till utseende 
och struktur föga förändrade resterna av organismerna (huvudsakligen växtrest-
er)" (SJÖRS 1967:67). Gränsdragningen mellan förnan och dess derivat (t ex 
torv) är i många fall svår. Levande växter kan ibland bära stora mängder döda 
organ (t ex blad och bladslidor hos Carex-arter) som definitionsmässigt hör 
till förnan. 

G e n e r a l p r o v .  U r s p r u n g l i g t  p r o v  f r å n  e n  v i s s  n i v å  i  e n  l a g e r f ö l j d  e l 
ler en viss akvatisk miljö. Delprov för analyserna tas ur generalprovet. 

G e o g e n  m a r k b l ö t a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b  :  4 4 - 4 6 )  .  

G e o g e n t  v a t t e n .  V a t t e n  s o m  s t å t t  e l l e r  s t å r  i  k o n t a k t  m e d  f a s t m a r k .  
Synonym till "fastmarksvatten". Jfr SJÖRS (1948b:44-46). 

G e o l i t o r a l e n .  D e n  d e l  a v  l i t o r a l e n  s o m  l i g g e r  o v a n  n o r m a l v a t t e n l i n -
j en. 

G r a m i n i d .  " G r ä s a r t a d "  v ä x t ,  o f t a s t  u r  n å g o n  a v  f a m i l j e r n a  Graminae, Cy-
\veraoeaeJuncaceae eller Equi s etaceae . 

G r u n d v a t t e n .  " I  m a r k e n s  h å l r u m  i n n e s l u t e t  v a t t e n  v a r s  h y d r o s t a t i s k a  
tryck är större än atmosfärstrycket11 (BESKOW 1932 :174). 

G r u n d v a t t e n y t a .  " D e n  h ö g s t a  n i v å  v i d  v i l k e n  f r i t t  v a t t e n  ( h y d r o -
statiskt) förekommer eller skulle förekomma, om tillräckligt vida hålrum fun
nes i marken" (SJÖRS 1948b:39). 

G y t t j a .  S e d i m e n t ä r  o r g a n o g e n  j o r d a r t  s o m  d o m i n e r a s  a v  a l l o k t o n a  o r g a n i s m 
rester (planktonsediment samt lämningar med olika nedbrytningsgrad efter mak-
roskopiska växter och djur). Gyttja avsätts ofta uppblandad med minerogena fin
sediment. C/N <10. Jfr HANSEN (1959). 

G ö l .  L i t e n  o c h  g r u n d  v a t t e n s a m l i n g ,  p r i m ä r  e l l e r  s e k u n d ä r .  K a n  t o r k a  u t  u n 
der längre torrperioder. Bottenfryser vanligen helt. 

H e d s e r i e n. Se A. NILSSON (1902:132), vidare utvecklat hos SJÖRS (1967: 
45) . 

H e r b i d. örtartad växt. 

H y d r o l i t o r a l e n .  D e n  d e l  a v  l i t o r a l e n  s o m  l i g g e r  n e d o m  n o r m a l v a t -
tenlinj en. 

H ö g s t a  k u s t l i n j e n  ( H K ) .  S e  H A L D E N  ( 1 9 3 3 ) .  

H ö g v a t t e n l i n j  e n .  H a v s y t a n s  s k ä r n i n g  m e d  m a r k e n  v i d  " n o r m a l a "  h ö g 
vatten. Dessa inträffar då och då under vegetationsperioden. 

I n t e r m e d i a t e  f e n .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 5 2 : 2 4 8 - 2 4 9 ) .  S y n o n y m :  " m e l l a n k ä r r "  
(FRANSSON 1972 : 22) . 

K a l k v e r k a n .  G y n n s a m  n ä r i n g s s i t u a t i o n  i  v ä x t e r n a s  s u b s t r a t  o r s a k a d  a v  
basiska komponenter i mineraljorden och/eller berggrunden. 

K o n s t a n t .  A r t  v a r s  f r e k v e n s  i  e t t  p r o v y t e m a t e r i a l  ä r  1 0 0  % .  

K ä r r .  M y r  d ä r  v e g e t a t i o n e n s  a r t s a m m a n s ä t t n i n g  i n d i k e r a r  a t t  v a t t e n f ö r s ö r j 
ningen sker ur minerogent vatten. Jfr DU RIETZ (1949:279-282). 

K ä r r v e g e t a t i o n .  V e g e t a t i o n  s o m  ä r  k a r a k t e r i s t i s k  f ö r  k ä r r .  J f r  D U  
RIETZ (1954). 

K ä r r v ä x t g r ä n s e n .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b : 4 5 ) .  

L a g u n .  G r u n d  v a t t e n s a m l i n g  v a r s  p a s s t r ö s k e l  l i g g e r  s å  l å g t  a t t  h a v s v a t t e n  
då och då når in i bäckenet under vegetationsperioden. Aldrig helt uttorkande. 
Kan bottenfrysa. 
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L e d a r t. Se DU RIETZ (1942:125), jfr SJÖRS (1967:46). 

L i g n o s. Växtart som i vuxet tillstånd blir träd eller buske. Av praktis
ka skäl förs inte risen till lignoserna, även om termens språkliga innebörd 
egentligen talar för att så borde ske. Mellanformer mellan lignoser och ris 
existerar, t ex Betula nana. 

L i m n o g e n  m a r k b l ö t a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b : 4 5 ) .  

L i m n o g e n t  v a t t e n .  V a t t e n  i  l i m n i s k a  m i l j ö e r ,  t i l l  s i n  k a r a k t ä r  
likt geogent vatten. Jfr SJÖRS (1948b:45). 

L i t o r a l e n .  O m r å d e t  m e l l a n  e x t r e m v a t t e n l i n j e r n a ,  d v s  d e n  e g e n t l i g a  
(havs)stranden. Jfr BRENNER (1916:175). 

L å g v a t t e n l i n j  e n .  H a v s y t a n s  s k ä r n i n g  m e d  m a r k e n  v i d  l å g v a t t e n .  

Lösbotten. Se SJÖRS (1948b:64). 

L ö s t  i  m a r k v ä t s k a n  ( D ) .  D e n  m e t a l l j o n f r a k t i o n  s o m  k a n  e x t r a 
heras med 40 %-ig etanol (jfr TYLER 1968:94). 

M a r g i n a l m o s s e .  M o s s e  s o m  b i l d a r  e n  r e m s a  m e l l a n  f a s t m a r k e n  o c h  
utanför liggande kärr. Jfr OSVALD (1933:54). 

M a r i n o g e n  m a r k b l ö t a .  M a r k b l ö t a  s o m  b i l d a s  g e n o m  i n f l y t a n d e  
av havsvatten. Den gör sig gällande med varierande styrka på havsstränder inkl 
stränder till bäcken som håller på att avsnöras. Samverkar oftast med topogen 
markblöta. 

M a r k v a t t e n .  I  m a r k e n  f ö r e k o m m a n d e  f r i t t  o c h  p å  o l i k a  s ä t t  b u n d e t  
vatten. 

M e d e l r i k k ä r r .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 6 7 :  1 7 8 - 1 7 9 ) .  S y n o n y m :  " ö v e r g å n g s r i k k ä r r "  
(DU RIETZ 1949:294 ff.). 

M i n e r o g e  n t  v a t t e n .  S a m l i n g s b e g r e p p  f ö r  g e o g e n t  o c h  l i m n o g e n t  
vatten samt havsvatten. 

M i n e r o t r o f .  V e g e t a t i o n  e l l e r  v ä x t  s o m  n ä r s  a v  m i n e r o g e n t  v a t t e n .  J f r  
DU RIETZ (1954 : 573) . 

M i n i a t y r m o s s e .  I  k ä r r  f ö r e k o m m a n d e  t o r r a r e  u p p h ö j n i n g  s o m  d o m i n e 
ras av mossevegetation. Miniatyrmossar är mer eller mindre rundade ("öar") 
eller långsträckta ("strängar") och bildar tillsammans med angränsande kärr
ytor s k biandmyrar. Ibland genomväxes miniatyrmossar av exklusiva kärrväxter. 

M j u k m a t t a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b : 6 3 - 6 4 ) .  

M o s s e .  M y r  d ä r  v e g e t a t i o n e n s  a r t s a m m a n s ä t t n i n g  i n d i k e r a r  a t t  v a t t e n f ö r s ö r j 
ningen sker ur ombrogent vatten eller vatten vars kemiska egenskaper så lite 
avviker från det ombrogenas att skillnaderna inte förmår påverka vegetationens 
sammansättning. Jfr SJÖRS (1948b:46) och DU RIETZ (1949:279-282). 

M o s s e v e g e t a t i o n .  V e g e t a t i o n  s o m  ä r  k a r a k t e r i s t i s k  f ö r  m o s s a r .  
Jfr DU RIETZ (1954) . 

M y r .  O m r å d e  b e v u x e t  a v  e t t  e l l e r  f l e r a  v ä x t s a m h ä l l e n  i n k l u s i v e  d e n  d e l  
av underlaget som utgör växternas substrat och eventuella övriga avlagring-
ar som avsatts under tidigare myrstadier. Jfr DU RIETZ (1954:571). Myrbe
greppet omfattar sålunda den översta delen av mineraljorden på tunntorviga 
myrar där växternas rötter når ned i denna, se definitionen på termen sub
strat. Myrvegetationens substrat saknar i vissa fall helt inslag av torv. 
Myrens underenheter är mosse och kärr. 

M y r e k o s y s t e m .  M y r e n s  o r g a n i s m e r  o c h  d e r a s  l i v s m i l j ö .  A v l a g r i n g a r n a  
inkluderas i begreppet så långt de förmår utöva inflytande på det recenta or
ganismlivet . 

M y r e l e m e n t .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b  :  4 7 - 4 8 )  .  

M y r k o m p l e x .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b  :  4 7 - 4 8 )  .  

M y r m a r k .  S y n o n y m  t i l l  " m y r " .  

M y r s e r i e n .  S u m m a n  a v  m y r -  o c h  k ä r r s e r i e n  h o s  A .  N I L S S O N  ( 1 9 0 2 : 1 3 2 -
133); jfr SJÖRS (1967:45-46). Termen utgör en för nordisk myrvegetation över
ordnad växtsociologisk enhet som inte skarpt kan avgränsas från ängs- och hed
serien (A. NILSSON 1. c.). 
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M y r t y p. Samlingsbegrepp för myrar med viss vegetationssammansättning. 
Termen är svår att använda strikt vetenskapligt (jfr kritik hos SJÖRS 1948b: 
49) . 

M y r v e g e t a t i o n .  V ä x t l i g h e t  u p p b y g g d  a v  e t t  e l l e r  f l e r a  m y r v ä x t s a m 
hällen. 

M y r v ä x t s a m h ä l l e .  V ä x t s a m h ä l l e  m e d  s å d a n  a r t s a m m a n s ä t t n i n g  a t t  
det kan inrangeras i myrserien. 

N o r m a l v a t t e n l i n j  e n .  H a v s y t a n s  s k ä r n i n g  m e d  m a r k e n  v i d  f ö r  v e 
getationsperioden "normalt" vattenstånd. Normalvattenlinjen anknyter till vege
tationsgränser på havsstranden och avviker inte nämnvärt från medelvattennivån 
för året (jfr SURA 1970:14-15, 16 ff.). 

O l i o g o t r o f .  T e r r e s t e r ,  t e l m a t i s k  e l l e r  a k v a t i s k  m i l j ö  s o m  ä r  f a t t i g  
på växtnäringsämnen. Jfr SJÖRS (1967:96). 

O m b r o g e n  m a r k b l ö t a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b  :  4 5 - 4 6 )  .  

O m b r o g e n t  v a t t e n .  N e d e r b ö r d s v a t t e n  s o m  e j  s t å t t  i  k o n t a k t  m e d  
fastmark. Jfr WEBER (1911) och SJÖRS (1948b:45-46). 

O m b r o  t r o  f .  V e g e t a t i o n  e l l e r  v ä x t  s o m  n ä r s  a v  o m b r o g e n t  v a t t e n .  J f r  D U  
RIETZ (1954:572). 

P a r a l l e l l e r .  V i d  a n a l y s  a v  e t t  v i s s t  e l e m e n t  h a r  o f t a s t  t v å  e l l e r  
tre delprov behandlats på identiskt sätt (paralleller). Medelvärden av analys
resultaten har beräknats. 

P r e f e r e n s a r t .  S e  A C K E N H E I L  ( 1 9 4 5 : 5 ) ,  j f r  S J Ö R S  ( 1 9 6 7 : 4 6 ) .  

Progressiv utveckling. Se A. NILSSON (1899:123 ff.). 

Regressiv utveckling. Se A. NILSSON (1899:123 ff.). 

R i k k ä r r. Se SJÖRS (1967:178-180), jfr DU RIETZ (1949). 

R i s .  V e d v ä x t  a v  t y p e n  d v ä r g b u s k e .  T y p i s k a  r i s  ä r  Andromeda poli folia3 Empet-
rum hermaphroditum^ Ledum palustre 3 Myrioa gale3 Vaocinium-arter osv. Flera 
gränsfall mot herbiderna existerar. 

R i s t u v a. Se SJÖRS (1948b:62). 

S k i 1 j e a r t. Se DU RIETZ (1949:125), jfr SJÖRS (1967:46). 

S o l i g e n  m a r k b l ö t a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b : 4 4 - 4 6 ) .  

S t r a n d e n .  S y n o n y m  t i l l  " l i t o r a l e n " .  

S t r u k t u r .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b  :  4 6 - 4 7 ,  1 9 6 1 b ) .  

S t å n d o r t .  " S u m m a n  a v  d e  p å  e n  g e o g r a f i s k t  b e s t ä m d  l o k a l  v e r k a n d e  f a k t o 
rerna, såvitt de har inflytande på växterna" (FLAHAULT & SCHRÖTER 1910:8). 

S u b s t r a t .  D e n  d e l  a v  u n d e r l a g e t  s o m  u t ö v a r  d i r e k t  i n f l y t a n d e  p å  d e n  r e -
centa vegetationen. I denna mening blir termen i stort sett synonym till 
"Standboden" som använts av bl a finska forskare, t ex KOTILAINEN (1927) och 
HEIKURAINEN (1953:123). 
S y r a  -  b a s  -  s t a t u s .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 6 7 : 5 8 ) .  

T j ä r n. Mindre primär vattensamling som aldrig eller ytterst sällan nås av 
havsvattnet. Torkar ej ut eller bottenfryser. Gräsvarpet och Blåmisusjön är 
tjärnar. 
T o p o g e n  m a r k b l ö t a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b : 4 4 - 4 6 ) .  

T o r v .  " E n  g e n o m  v a t t e n i n d r ä n k n i n g  k o n s e r v e r a d  j o r d a r t ,  b i l d a d  a v  r e s t e r  a v  
på platsen växande makroskopisk vegetation (SJÖRS 1948b:43). 

T o t a l h a l t  ( T o t ) .  D e n  f r a k t i o n  a v  e t t  e l e m e n t  ( P ,  S ,  N a ,  K ,  M g ,  C a ,  
Mn, Fe) som bestämts genom analys efter s k totaluppslutning av provet i en 
4:1-blandning av koncentrerad HNO3 och koncentrerad HCIO4. 

T r ä d s k i k t .  H ö g v u x n a  v e d v ä x t e r ,  i  r e g e l  t r ä d f o r m i g t  v ä x a n d e .  N å g o n  n e d 
re höjdgräns mot buskskiktet kan knappast uppställas. Se vidare under "busk-
skikt". Jfr A. NILSSON (1902:128) och SJÖRS (1967:48). 

T r ä d t u v a .  S e  S J Ö R S  ( 1 9 4 8 b : 6 4 ,  1 4 3 ,  1 4 7 ,  1 4 9 - 1 5 0 ,  2 6 3 ,  1 9 5 0 : 1 9 1 ) .  

Utbytbar (Ex c). Se TYLER (1968:94). 

V e g e t a t i o n s p e r i o d .  A n t a l e t  d y g n  m e d  m e d e l t e m p e r a t u r  ö v e r  + 6 ° C  
(LANGLET 1937:340-341; se även SJÖRS 1965a:10). 
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Ä n g s s e r i e n .  S e  A .  N I L S S O N  ( 1 9 0 2 : 1 3 2 ) ,  v i d a r e  u t v e c k l a t  h o s  S J Ö R S  
(1967:45-46). 

Ä v j a .  F ö r n a  a v s a t t  i  v a t t e n  o c h  d ä r  b i l d a n d e  g y t t j a n s  o r g a n o g e n a  m o d e r m a t e 
rial. Jfr STÅLFELT (1965:48) och SJÖRS (1967:95). 

3.2 Terminologi rörande myrbildning 

Terminologin rörande myrbildningssätten varierar i litteraturen. Inte minst 
gäller detta innebörden av "primär myrbildning" (INGMAR 1963:159) eller "pri
mär försumpning". Begreppsförvirringen belyses i kapitel 5. Jag har valt att 
ge termen primär myrbildning en definition som gör den användbar för all myr
bildning på havsstrandnivå. Den får då en vidare innebörd än "primärer Versumpf
ung" hos HUIKARI (1956:72, 73). Nedanstående översikt är ett försök till sche-
matisering av myrbildningssätten: 

I. Primär myrbildning 

a. Myrbildning på en havsstrand med landhöjning. 
b. Myrväxtinvasion nedom havets normalvattenlinje. 
bb. Igenväxning av vattensamlingar med pasströsklar nedom extremhög

vattnens nivå. 
bbb. Myrbildning direkt på vid landhöjningen blottad, fuktig mark 

(oftast minerogena finsediment). 
aa. Myrbildning på vid glaciärrecession framsmält mineraljord. 

II. Sekundär myrbildning 

a. Igenväxning av sötvatten (sjöar, åar, bäckar osv). 
aa. Myrbildning på översvämningsmarker vid sötvatten. 
aaa. Myrbildning på mark bevuxen av hed- eller ängsseriens vegetation, s k 

försumpning av förut torr mark. 

Som komplement till schemat skall följande anföras: 

F ö r s u m p n i n g .  M a r k e n s  f u k t i g h e t s g r a d  ö k a r  o c h  e n  s u c c e s s i o n  f r å n  h e d -
eller ängsseriens vegetation mot myrseriens äger rum. Termen har i litteratu
ren använts pa manga sätt (jfr kapitel 5). Den bör inte användas i sammansätt
ningen "primär försumpning", jfr bl a MALMSTRÖM (1931:91-92), GRANLUND (1932: 
166, 171), AARIO (1932:64) och HUIKARI (1956). Bättre är "primär myrbildning". 

M y r b i l d n i n g .  E t t  o m r å d e ,  m e d  e l l e r  u t a n  v e g e t a t i o n ,  ö v e r g å r  t i l l  m y r .  

Med "primär myrbildning" avses i detta arbete myrbildning på havsstranden. 
Undersökningsområdet ligger långt under högsta kustlinjen (HK). Endast ovan 
HK har primär myrbildning direkt på vid landisavsmältningen blottad mineral
jord kunnat ske. 
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4 METODIK OCH MATERIEL 

4.1 Vegetationsbeskrivning 

Alla vegetationsskikt har beaktats, dvs träd-, busk-, fält- och bottenskikt 
(se A. NILSSON 1902:128 och SJÖRS 1967:48), med kraftsamling på de tre sena
re. I systematiskt avseende har omfattningen varit kärlväxter, mossor och la
var. Ymnig förekomst av alger (t ex blågröna alger) har ibland noterats. Aut-
ekologiska anteckningar har regelmässigt gjorts i samband med vegetationsana
lyserna, t ex om vegetativ och generativ förökning, vitalitet osv. 

4.1.1 Storruteanalyser 

På myrpartier med homogen vegetation i fält- och bottenskikt ("segment", jfr 
DU RIETZ 1957b) har noggranna storruteanalyser utförts för att dels ge under
lag till en växtsamhällsklassifikation, dels en allmän beståndsbeskrivning. 
Följande principer har tillämpats vid analysen: 

En kvadratisk "storruta", vanligen 10 x 10 m, utstakas. Inom dess ram (jfr 
SJÖRS 1967:49) analyseras ett antal, vanligen 10, "smårutor" med avseende på 
förekommande arters (dock ej trädens) täckning.,Även täckningen hos förnan 
samt eventuella stenar och ytligt vatten bestäms. Smårutornas lägen 
avgörs ej slumpmässigt utan välj es så att maximal homogenitet i varje småru-
tas vegetation erhålles. Samtidigt disponeras småruteserien i sin helhet så 
att variationen inom storrutan beskrivs så bra som möjligt (jfr SJÖRS 1948b: 
55). Ju heterogenare vegetationen inom storrutan är, desto större antal små
rutor. Dessas storlek (lxl eller 0.5 x 0.5 m) anpassas till växtsamhällets 
karaktär. En fullständig artlista upptecknas för storrutan och kompletteras 
med eventuellt tillkommande arter från dess närmaste omgivning. I vissa fall 
noteras höjden och läget på inom storrutan förekommande träd och buskar lik
som trädens basdiameter och ålder. 

Den använda täckningsgradskalan är HULT-SERNANDER-DU RIETZ (DU RIETZ 1921: 
224-225). Jag har dock kompletterat den med ett par täckningsgrader: 
+ ( <1 %) och 6 ( >90 %), jfr TYLER (1969:29). Täckningsgraden för träd har 
ej bestämts, men förekomst (rotade) inom en småruta anges med X. Då enbart 
groddplantor (jfr SYLVEN 1906:4-5) representerar en art i en småruta används 
bokstaven g. Täckningsgraden är då alltid + och sätts inte ut av utrymmes
skäl. 

Ibland har storrutorna lagts så att en mosaik av två eller flera växtsamhäl
len inneslutits, t ex Sphagnum fus cum-ris tuvor och mellanliggande fastmattor. 
Växtsamhällena representeras då i småruteserien i proportion till den areella 
betydelsen inom storrutan. 

Storruteanalyser har även utförts i "brokiga" vegetationstyper där det är 
svårt att urskilja något väldefinierat växtsamhälle, t ex på sötvattenpåverk-
ade ståndorter i havsstrandkärrens högst belägna delar. Småruteserier från 
dylika lokaler är ett bra komplement till en allmän beskrivning. 

4.1.2 Bandprofilanalyser 

Olika vegetationsgradienter har studerats, t ex myrvidd-myrkant (jfr SJÖRS 
1948b:65-66, 1950:188-190; HEIKURAINEN 1953:153-154; MALMER 1962a:45-46, 166-
168), lösbotten-mjukmatta-fastmatta-ristuva (jfr SJÖRS 1948b:61-64, 1950:195-
205; MALMER 1962a:46, 168-181) och brackvatten-sötvatten. Gradienterna yttrar 
sig ofta i vegetationszoneringar och dessa har beskrivits med bandprofilmeto-
dik. Tillvägagångssättet har varit följande: 

Profilsträckningen läggs i riktningen för den starkaste förändringen så att 
vegetationsbältena övertvärar profillinjen. En kontinuerlig serie smårutor 
analyseras (enligt 4.1.1) längs denna. Rutornas storlek, vanligen lxl eller 
0.5 x 0.5 m, anpassas till vegetationens karaktär och den "upplösning" som är 
lämplig för den aktuella zoneringen. Vid detaljstudier av zonering i mindre 
skala (t ex zoneringen vid en ristuva) har rutor med måttet 0.25 x 0.25 m an
vänts, ibland 0.10 x 0.10 m för bottenskiktet. Profilkoordinaten för en skarp 
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gräns mellan två vegetationsbälten noteras även om den inte sammanfaller med 
gränsen mellan två rutor. Arter som saknas i en viss ruta men finns i dess ome
delbara närhet vid sidan av profilen noteras med • . Profilriktningen bestäms 
med kompass, och uttrycks i nygrader (c). 

Vid bandprofilanalyserna såväl som vid storruteanalyserna har jag eftersträvat 
fullständig dokumentation av vegetationen. För att inte förbigå arter i botten
skiktet, t ex små levermossor, har jag insamlat prov från varenda undersökt 
småruta för granskning under stereolupp och mikroskop. Analysresultatet från 
vissa smårutor i några bandprofiler redovisas även i tabellerna (tab. 2, 8, 12, 
16, 27, 30, 31) för att komplettera storruteanalyserna. 

4.1.3 Växtsamhällsklassifikation 

Klassifikationen av allmännare, lätt igenkännliga växtsamhällen har utförts på 
ett starkt förenklat sätt efter de fysiognomiska dominanterna i fält- och/eller 
bottenskikt (se principdiskussion hos ALMQUIST 1929:100-102; jfr BOOBERG 1930: 
25 ff.). Den gör inte anspråk på att kunna tillämpas annat än i undersöknings
området. Samhällena har urskiljts utan sidoblickar på av andra författare gjor
da indelningar (jfr SJÖRS 1946b:8, 1948b:54). 

Eftersom samhällena urskiljs efter de (den) dominerande arterna (arten) mot
svaras de närmast av sociationer (flerskiktssamhällen) respektive societeter 
(enskiktssamhällen) sensu DU RIETZ (1936). Motsvarande samhällen kallas av 
GAMS (1918:437, 428) fytocoenoser respektive synusier. 

Underlaget för klassifikationen är fältanteckningar, provyte- och bandprofil
analyser eller någon kombination av dessa moment. Beträffande uppställningen 
av tabellerna se inledningen till 6.3.1. 

En grundläggande klassifikation utgör ställningstagandet mellan alternativen 
kärr och mosse. Detta problem har ägnats mycken tankemöda av svenska myrforsk
are; se SJÖRS (1948b:56-60) där en översikt av åsiktsriktningarna ges. I kärr/ 
mosse-frågan följer jag med viss tvekan DU RIETZ (1949:279-282, 1954). Tveksam
heten betingas bl a av att "fastmarksvattengränsen" (THUNMARK 1940:66, 1942:15) 
respektive "kärrväxtgränsen" (SJÖRS 1946b:14, 1948b:58) inte är väldefinierade 
i alla typer av nordnorrländska myrar som är differentierade i kärr- och mosse
partier (jfr t ex RUUHIJÄRVI 1960:34-35). Dessutom finns myrar där inflytandet 
av fastmarksvatten är så svagt att frågan om kärr eller mosse måste lämnas 
öppen. 

4.2 Markprofiler och lagerföljder 

Beskrivningen av markprofiler och lagerföljder bygger i många fall på översikt
liga fältiakttagelser i samband med grävning eller borrning med torvborr. Den 
använda borrtypen beskrivs av TOLONEN (1968:2-3). De lagerföljder som under
sökts kemiskt har beskrivits mer ingående även vad gäller växtresterna, bl a 
genom mikroskopering. Torvprovernas struktur anges med en formel som innehåller 
uppgifter om humifieringsgrad (H^-H^O) ' rotinnehåll (RQ-R^) , vedinnehåll (VQ-
VJ och innehåll av mo + sand (S0-S3), jfr von POST & GRANLUND (1926:29-30) 
samt T. NILSSON (1968:164-166). Innehållet av levande rötter anges i skalan 
LQ-L3; Lq = inga rötter, L^ = litet eller måttligt rotinnehåll, L2 = rikligt 
rotinnehall och L3 = mycket rikligt rotinnehåll. Angiven humifieringsgrad är 
mindre säker för gyttjiga myrbottenprover samt för prover med hög halt av kol
loidal Fe203 • n H?0. För höga värden erhålles i dessa fall. Ibland har bestäm
ningen av humifieringsgraden gjorts på prover med lägre vattenhalt än normalt 
och blir även då osäker. Osäkra H-värden har satts inom parentes. 

Organogena sediment och torvslag klassificeras i stort enligt T. NILSSON (1968). 
Växtresterna har uppdelats i torvkomponenter enligt följande: 

S = Sphagna utom torvkomponenten EuS. 
EuS = Sphagnum warns torfii, samt Sphagna inom sect. Subseaunda och sect. 
Squarrosa. 
B = äkta bladmossor utom Polytriohum spp. 
Er = Eriophorum vaginatum. 
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C = graminider utom torvkomponenterna Er och Phr. 
pC = mindre hygrofila parvocarices {Carex capillaris 3 C. dioica.C. flava3 C. 
nigra coll.,, C. vaginata3 Molinia coerulea3 Trichophorum alpinum och T. caespi-
tosum m fl). Beträffande pC-torv se för övrigt T. NILSSON (1968:183). 
Phr = Phragmites communis. 
N = ris. 
L = buskar och träd (L är en viktig komponent i lövkärrtorv). 

Ovanstående anknyter rätt väl till HEIKURAINEN & HUIKARI (1952:28). Torvkompo
nenterna pC och Phr är tillägg till deras schema. I vissa fall har det varit 
befogat med en noggrannare torvkarakteristik, t ex Sphagnum fuscum-torv, Cal-
liergon stramineum-Sphagnum teves-torv och Myrica-pC-torv osv. 

Klassifikationen av minerogena jordarter följer T. NILSSON (1970). 

De organogena avlagringarnas mäktighet har uppmätts längs bandprofiler och i 
de flesta storrutor. En enkel marksond av 1.4 m längd har använts, se ANDERS
SON (1970 fig. 32). 

4.3 Grundvatten 

Mätning av grundvattennivån har bl a gjorts längs vissa bandprofiler. Grund
vattenytans läge har inmätts i förhållande till markytan i grävda gropar, jfr 
SJÖRS (1948b:38-39). Mätningen har utförts efter den tid som från fall till 
fall ansetts behövlig för inställandet av jämvikt. Jämvikt råder då vattenspe
gelns läge motsvarar den "tryckyta" (jfr BESKOW 1932:174) där markvattnets hyd-
rostatiska tryck = atmosfärstrycket. Tiden för jämviktsinställningen ökar med 
den vattenhållande förmågan hos de vattenförande lagren. Uppehållet mellan 
grävandet av gropen och inmätningen har varierat mellan 5 min och 5 tim. 

4.4 Vattenkemiska undersökningar 

4.4.1 pH 

pH = -log aH+ (definition) a = aktiviteten 

Vid det laborativa arbetet har en högkänslig nätansluten pH-meter av märket 
Radiometer mod. 26 använts. Mätnoggrannheten är + 0.005 pH-enhet. Vattenprover 
har tagits i polyetenflaskor med 0.5 1 volym vilka fyllts till brädden och lag
rats vid ca +3°C. Fältmätningarna har utförts med en portabel apparat av märket 
Metrohm 280 A försedd med utbytbara batterier och glaselektrod med inbyggd re
ferenselektrod av kalomeltyp. Mätningarna har skett i det fria vattnets ytskikt 
(de översta 2-3 centimetrarna) och upprepats minst fem gånger för varje mät
punkt. Mätningarna har gjorts i ytvatten eller i en grävd grop sedan vattenspe
geln stabiliserat sig och uppvirvlade partiklar i görligaste mån sedimenterat. 
En del kapillärvatten pressas ur torven vid grävningen av gropen men effekten 
på pH av detta torde vara försumbar. Varje mätning har skett efter ett par se
kunders cirkelrörelse med glaselektroden för att få en standardiserad omrör-
ingseffekt. Avläsning har gjorts då apparatens visare stabiliserat sig, vilket 
normalt tar ett par sekunder. Problem med labilt visarutslag har förekommit 
vid mätningar i laguner och gölar på havsstranden samt i gropar som grävts i 
havsstrandkärrens starkt svavelhaltiga substrat. I detta föreligger en av ge-
nomluftningsgraden strängt beroende pH-gradient i lodled (se 2.3). Vid grävning
en av gropen blandas material av olika surhet och jämvikt hinner inte inställa 
sig, varför mätningarna blir osäkra. Vid labila mätvärden har stora mätserier 
gjorts. 

I en del fall har mätvärdena under en serie ändrats successivt, oftast mot läg
re värden. Jag har då fortsatt serien tills värdena stabiliserat sig. En sådan 
tendens under en serie är inte lätt att förklara. Utfällning av kolloidpartik-
lar på referenselektrodens eller glaselektrodens yta kan möjligen vara orsaken. 
I starkt kolloidgrumlat vatten har ibland en glidning mot lägre pH kunnat iakt
tagas under en viss mätning.+Detta kan bero på att från kalomelelektroden ut-
diffunderande kaliumjoner (K ) genom massverkanseffekt "driver bort" protoner
na (H+) från adsorptionslägena vid kolloidpartiklarnas negativa ytladdningar. 
Härvid ökar au+ lokalt kring elektroden och pH sjunker. ri 
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Ur mätserier med liten variationsvidd (<0.3 pH-enhet) har jag valt det värde 
som bäst karakteriserar serien. Aritmetiska mediet av serien har ej beräknats; 
det saknar matematisk relevans. Det tidsödande förfarandet att för en serie av 
pH-värden räkna fram motsvarande protonaktiviteter, bestämma aritmetiska medi
et av dessa och ur detta erhålla "medel-pH" är inte meningsfullt även om det 
är matematiskt oantastligt. För mätserier med stor variationsvidd ( >0.3 pH-
enhet) har denna angivits, t ex pH 6.3-6.8. 

Jag uppskattar noggrannheten hos fältapparaturen till + 0.15 pH-enhet; fabrik
ens uppgift är + 0.1 pH-enhet. Man får dock räkna med att glaselektroden "åld
ras" rätt fort, vilket rimligen höjer apparatfelet. 

Mina mätningar, som utförts direkt i det fria vattnet, är inte helt jämförbara 
med sådana där glaselektroden sticks in i det naturfuktiga substratet. Jag har 
liksom MALMER (1962a:203), PERSSON (1962:77-78), MÖRNSJÖ (1969:122) och SONES-
SON (1970b:78) funnit att det fria vattnets pH under vegetationsperioden är nå
got högre än pH i den fuktiga torvsubstansens kontaktyta med elektroden. Under 
förutsättning att kemisk jämvikt råder mellan det fria vattnet och torvsubstan-
sen, anser jag att mätningar direkt i vattnet är att föredra. När en glaselekt
rod sticks in i torven uppstår direktkontakt med kolloider. Detta gäller spe
ciellt höghumifierad och gyttjig torv. Störningar av jonbyteseffekter uppstår 
då vid mätningen (se ovan). pH-bestämningar i kolloidala system behandlas bl a 
av ERIKSSON (1950) och JENNY et al. (1950). 

Mätningar i det fria vattnet är inte heller direkt jämförbara med mätningar i 
torvpressvatten eller vattenextrakt av torven, än mindre med mätningar i KC1-
extrakt osv. 

Mätningarna har indikerat tydliga samband mellan vegetationens sammansättning 
och pH. Många exempel på detta finns i litteraturen. Mätningarna bör upprepas 
vid olika tillfällen under vegetationsperioden, eftersom pH varierar en hel 
del (se 6.5.1). Sådana upprepade mätningar har jag bl a gjort längs några band
profiler. Vid förnyad mätning i en grop har kanterna renskurits med spade eller 
kniv, varefter vattnet kastats upp med spadbladet så att nytt vatten kunnat 
rinna in från angränsande torv. Efter partikelsedimentation har mätningarna se
dan utförts. 

4.4.2 Elektrolytisk ledningsförmåga 

Fältmätningar av myrvattnets elektrolytiska ledningsförmåga har utförts i sam
band med pH-mätningarna i det fria vattnets ytskikt. En Wheatstone-brygga av 
typen Normameter R 1 med summer och hörlurar samt specialelektrod för lednings
förmågemätningar i vattenlösningar, fabrikat Philips 9541/10, har använts. 
Vattentemperaturen har uppmätts på en grad C när. Vid de mätningar som utförts 
på laboratoriet har en apparat av märket YSI modell 31 använts. Vattenprover 
har tagits i 0.5 1 polyetenfläskor och lagrats i kylrum vid ca +3°C. 

Ledningsförmågevärdena är medelvärden av minst tva mätningar omräknade till 
+ 20°C (#20) och reducerade med protonernas ledningsförmåga (̂ H+,20^ jfr 
KIVINEN (1935:16-17) och SJÖRS (1946b : 83-86, 1948b: 99, 1952 : 246-248). Av prak
tiska och konventionella skäl anges den reducerade specifika ledningsförmågan, 
* red 20' multiplicerad med 10^ i text och tabeller. Sorten blir då mikroSiemens 
(yS) X cm-1. I den löpande texten används oindicerat & ̂alltid i betydelsen 
106 x % red 20 * Mätfe let med fältapparaturen torde uppgå till maximalt + 5 %. 
Omräkningen'av ledningsförmågan till +20°C har gjorts enligt: 

^ 20 = * 1* 022^~t t = vattentemperaturen 

Protonernas bidrag till den totala ledningsförmågan ökar snabbt i absoluta tal 
med avtagande pH från omkring 4.5. Pålitligheten i ^ re(^-värdet blir därför 
alltmer beroende av noggrannheten vid pH-mätningen ju surare myrvattnet är. För 
mineralsaltfattigt myrvatten med pH omkring 4 och därunder blir t. rQd~värdet 
synnerligen osäkert (jfr SJÖRS 1948b:99). Det är inte ovanligt att Set värde på 
X H+ som svarar mot uppmätt pH är större än den i fält uppmätta totala lednings
förmågan. I sådana fall anges ^ recj mec^ 0-
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4.4.3 Klorid 

Vattenprover har tagits i plastflaskor med 0.5 1 volym och förvarats i kylrum 
vid ca +3°C samt filtrerats före analys. Analysen av prover från 1969-1971 har 
skett med en Eel Chloride Meter, en automatisk titrerapparat med silverelekt
roder som utfäller kloridjonerna enligt Ag+ + Cl~ ̂  AgCl (s). Prover tagna 
1972-1974 har analyserats genom fällningstitrering med AgNOß-lösning, se 
JACKSON (1958:261-262). Prover med t^S-lukt har före titreringen behandlats 
med det starka oxidationsmedlet Kloridhalten anges i ijmol/1 eller mmol/1 
samt ibland även i viktspromille. Två paralleller. 

Saliniteten (Sal) i promille har beräknats enligt formeln (KNUDSEN 1901): 

Sal = 1.805 Cl + 0.030 

Cl = kloridhalten i viktspromille. 

Formeln avser "balanserat" havsvatten. Giltigheten är approximativ för Botten
vikens starkt utsötade vatten, speciellt vattnet i grunda vikar och laguner 
(jfr DEN HARTOG 1960:483 och JANSSON 1962:294). Salinitetsuppgifter från såda
na vatten bör kompletteras med ledningsförmåga och halter av de kvantitativt 
betydelsefulla jonerna samt pH (jfr WALLENTINUS 1967:155). Jag anger endast 
saliniteten då Cl-halten överstiger 5 mmol/1. 

4.4.4 Svavel 

Efter filtrering har 100 ml vatten indunstats och återstoden behandlats med 
några ml HN03~HC104-blandning (4:1) för att avlägsna organiska rester. Allt 
svavel överförs härvid till sulfat. Efter ny indunstning har återstoden upp
lösts i utspädd HCl-lösning, överförts till mätkolv samt spätts till 100 ml. 
Sulfathalten har bestämts turbidimetriskt, se TYLER et al. (1971:24-26). pmol/l. 
Två paralleller. 

4.4.5 Metalljoner 

Förbehandling se 4.4.4. Metalljonerna har bestämts med flamfotometri (Na, K) 
respektive atomabsorptionsmetodik (Mg, Ca, Mn, Fe), se TYLER et al. (1971). 
Analysen av Ca har skett i närvaro av LaClß. Apparatur av märket Eel Flame 
Photometer med gasolbrännare respektive Unicam SP 90 med acetylen-luft-bränna-
re har använts, jimol/1, för Na i havsstrandkärren ymol/1. Två-tre paralleller. 

4.4.6 Kommentarer 

Resultaten av de vattenkemiska undersökningarna redovisas i 6.5.1 (se tab. 
32-35 samt fig. 15-16). Här skall bara några metodologiska kommentarer göras. 

Vatten med låg eller obefintlig syrgashalt (t ex i Storblötan vintertid) kan 
på grund av låg redoxpotential innehålla en hel del löst Fe^*. Under provtag
ningen, lagringen och hanteringen äger viss syrsättning rum. Härvid oxideras 
Fe^+ till Fe^ + och utflockning av Fe?03 . n H2O sker. Vid filtrering avlägsnas 
en del järn från systemet och den halt som uppmäts blir lägre än den vid prov
tagningstillfället rådande. 

Jag har försökt undvika organogena föroreningar (gyttjeslam osv) vid provtag
ningen, speciellt noga i vatten med låg redoxpotential. När sådant vatten syr
sätts, och de organogena substanserna oxideras, förändras de kemiska förhåll
andena i vattenfasen. pH sjunker (ibland drastiskt) medan A samt Mn-, Fe- och 
S-halterna ökar osv. Egenskaperna vid analystillfället kan skilja sig markant 
från de som rådde vid provtagningstillfället. 

Jonbestämningarna avser totalhalt och inkluderar även joner som är adsorptivt 
bundna till dispergerade kolloider som passerat filtrum. 

Beträffande noggrannheten i presenterade analysresultat se 4.5.3. 
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4.5 Undersökningar av sediment- och torvkemi 

Laboratoriearbetet och beräkningarna har med smärre modifikationer följt 
TYLER et al. (1971) (jfr MALMER & SJÖRS 1955 och SJÖRS 1961b). Då två eller 
flera paralleller körts vid analyserna redovisas medelvärden av resultaten. 

4.5.1 Sediment 

Prover har tagits med borr från fyra bottensedimentprofiler, två i Storblötan 
och en i vardera Gräsvarpet och Blåmisusjön. Dessutom har vissa bottenprover 
från torvprofilerna haft övervägande sedimentär karaktär. De halvcylindriska 
(radien ca 3 cm), 50 cm långa sedimentstavar som erhållits med borren har no
ga slagits in i aluminiumfolie och snarast möjligt transporterats till kylrum 
där de lagrats några månader vid ca +3°C före analys. 

Askhalt, "totalhalt" av metaller (Na, K, Mg, Ca, Mn, Fe) , organiskt kol, 
Kjeldahl-kväve, totalfosfor och totalsvavel har bestämts med metoder och ut
tryckts i sorter som framgår i 4.5.2. Då det gäller metallerna är det egent
ligen summan av de fraktioner som finns i sedimentens organogena komponent 
och i interstitialvattnet (den sistnämnda fraktionen utkristalliserar vid 
torkningen) man borde bestämma. Den hårdhänta behandlingen med HNO3 och 'HCIO4 
frigör dock en del gitterbundna metalljoner som kommer att medbestämmas. Denna 
fraktion beror på de minerogena sedimentens kemiska karaktär och är omvänt 
proportionell mot kornstorleken. Två paralleller. Kol/kväve- och kalcium/mag
nesium-kvoterna har beräknats enligt 4.5.2. 

Någon bestämning av utbytbara katjonfraktioner i sedimenten har inte företa
gits bortsett från de fall då avlagringar av sedimentär karaktär förekommit i 
torvprofilerna. Den relativt långa lagringstiden med åtföljande partiell ut-
torkning och oxidation av proverna har t ex gjort pH-extraktioner meningslösa. 
En undersökning av ERICSSON (197 3) pekar dock på att bestämning av de utbytba
ra Mg- och Ca-fraktionerna i postglaciala sediment i vissa fall kan ge infor
mation om paleosaliniteten. 

4.5.2 Torv 

Prover har tagits från 26 torvprofiler (lf 1-26). I de flesta fall har spade 
och kniv (för renskärning) använts. Där torvmäktigheten varit stor har prover
na från större djup tagits med torvborr. Bottenproverna har ofta varit gyttji
ga och/eller starkt mineraljordsblandade. Sedan överskottsvattnet runnit av 
har proverna överförts till vattentäta, starka polyetenpåsar som tillslutits 
åtsmitande och ytterst noga. Påsarna har försetts med ytterpåse och snarast 
möjligt transporterats till kylrum där de lagrats vid ca +3°C. Lagringstiden 
före analys har varierat mellan några dagar och bortåt ett år. De prover som 
ansetts mest kemiskt labila (främst proverna från havsstrandkärr) har analy
serats efter kortast möjliga lagring. Provvolymen har inte bestämts, men vari
erat mellan ca 0.3 och 2 1. Då provtagningen skett med torvborr har hopslag
ning av prov från flera borrningar gjorts för att få tillräckligt stor mängd 
från varje nivå. O-nivå är bottenskiktets yta. I vissa fall har bottenskiktet 
avlägsnats i det översta provet. Detta framgår i tabellerna av nivåangivelsen 
(t ex 2-5 cm). Ibland har däremot det översta provet fått behålla det levande 
mosstäcket, t ex där Sphagnum-arter dominerat. Jämförelser mellan analysvärd
en från sådana ytprov och prov från underlagrande torv kan bl a ge information 
om mossornas anrikning av vissa metaller. Levande delar (rötter, jordstammar) 
från kärlväxter har i görligaste mån avlägsnats före analys liksom döda växt
delar av större dimension (trädrötter, kottar osv), grus och stenar. Inslag 
av levande kärlväxtdelar i proverna påverkar analysresultaten. Denna påverkan 
torde vara störst där tätheten av fina rötter är störst. Man kan nämligen 
aldrig helt rensa bort dessa. Provtagningsnivåerna har valts så att tillfreds
ställande homogenitet hos proverna erhållits. Antalet nivåer per profil har 
dock av praktiska skäl inte fått blir alltför stort. Syftet har varit att be
skriva de kemiska lodledsgradienterna med en för varje profil tillräckligt 
hög "upplösning". 

Vattenhalten måste vara känd om halten ur frisk torv extraherbara katjoner 
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skall kunna beräknas per viktsenhet torrsubstans. Vattenhalten har bestämts 
som den procentuella viktsförlusten hos 50 g frisk torv efter 2 dygn vid 
+105°C. Medelvärdet av minst två bestämningar har använts vid räkningarna. De 
delprov frisk torv som tas ut för extraktionerna bör givetvis ha en vattenhalt 
som mycket nära ansluter till detta medelvärde. Detta förutsätter bl a att 
torvproverna är homogena och att vatten inte kramas ur torven då den tas ur 
påsen för invägning. För att få bästa resultat har jag tagit ut torv för vat
tenhaltsbestämning och extraktioner samtidigt. De olika delproven har dessut
om tagits ur angränsande delar av generalprovet. En av de största felkällorna 
vid analyserna består i att vattenhalten i de olika delproven för extraktion
erna avviker från det värde som bestämts för generalprovet (jfr MALMER 1962a: 
188). Förfinad metodik och minutiös noggrannhet i analysarbetet är till liten 
nytta om inte vattenhalten i delproven är väl känd! Speciella svårigheter er
bjuder låghumifierad torv, t ex ytlig Sphagnum fusoum-torv. Här bör minst tre 
paralleller tas vid alla analyser samt vid vattenhaltsbestämningen. 

Askhalten (%) har bestämts som 100 - procentuella viktsminskningen vid glödg-
ning i muffelugn (550-600°C) av finfördelat prov som torkats till konstant 
vikt vid 105°C. Två paralleller. 

SiO?-halten har bestämts som den procentuella återstoden av 1000 mg till vikts
konstans torkat prov (105°C) efter totaluppslutning i en 4:1-blandning av kon
centrerad HNO^ och koncentrerad HCIO4. Den i oxidationsblandningen kvarvarande 
resten har franfUtrerats, tvättats med utspädd HCl-lösning och vägts efter 
glödgning av filtrum vid 650-700°C. Två paralleller. 

Organiskt kol (C) har bestämts genom "våt oxidation" enligt NÖMMIK (1971) på 
vid 105°C torkade prov. Oxidationsmedel är CrÛ3. Prov med pH(H20) > 6. 0 har 
förbehandlats med metafosforsyra för att avlägsna karbonatkol. Viktsprocent. 
Två paralleller. 

Kväve (N). Kjeldahl-metoden ger en mycket god approximation av den totala kvä
vehalten. Metoden har tillämpats i mikroskala på till konstant vikt torkade 
(105°C) prov. Viktsprocent. Mestadels två paralleller. 

Ko1/kväve-kvoten (C/N) har beräknats som förhållandet mellan halten organiskt 
kol och halten Kjeldahl-kväve. 

Totalfosfor (P) har bestämts kolorimetriskt som ortofosfat enligt vanadatmeto-
den på extrakt från totaluppslutning i HlSK^-HClO^blandning (4:1). |ag/g torr
substans. Två paralleller. 

Totalsvavel (S) har bestämts turbidimetriskt som bariumsulfat på extrakt från 
totaluppslutningen. ]ig/g torrs ubstans. Två paralleller. 

Totalhalten (Tot) av Na, K, Mg, Ca, Mn och Fe har bestämts med flamfotometri 
(Na, K) och atomabsorption (övriga) i extrakt från totaluppslutningen. I torv-
prover med mineraljordsinblandning blir en del av de gitterbundna metalljoner
na kvar i den olösliga resten efter uppslutningen. Någon totalhalt s. str. är 
det då inte frågan om. pmol/g torrsubstans. Två paralleller. 

Extraherbara katjoner (Ext = vid markkolloiderna adsorberade, utbytbara joner 
(Exc) + i markvätskan lösta joner (D); jfr TYLER 1968:94) har extraherats med 
1 M neutral ammoniumacetatlösning ("AmAc": H, Na, K, Mg, Ca) respektive 1 M 
ättiksyralösning ("HAc": Mn, Fe). Samples på 25 g frisk torv har i täta polye-
tenburkar stått på vridmaskin i två timmar med respektive 150 ml och 100 ml 
extraktant. Efter filtrering genom Munktell Filtrerpapper 1 F har extrakten 
behandlats enligt TYLER et al. (1971:7-10 respektive 15-16). Halten av extra
herbara protoner (H+) har bestämts genom noggrann pH-mätning i extrakten och 
utnyttjande av en titreringskurva för den rena AmAc-lösningen. Halten av extra
herbara metalljoner har bestämts med flamfotometri (Na, K) och atomabsorptions-
metodik (Mg, Ca, Mn, Fe), pmol/g torrsubstans. 2-3 paralleller. 

Vid markkolloiderna adsorberade, utbytbara metalljoner (Exc) och i markvätskan 
lösta metalljoner (D). I mycket elektrolytrika miljöer (främst på havsstranden) 
innehåller markvätskan avsevärda mängder lösta salter. För att här kunna be
stämma den vid markkolloiderna adsorberade och utbytbara metalljonfraktionen 
(Exc) måste den lösta fraktionen (D) bestämmas separat. Sedan erhålles Exc en
ligt Exc = Ext - D, jfr TYLER et al. (1971:94). I torv från ståndorter ovan 
havsstranden utgör D normalt en så liten del av Ext att jag underlåtit att be
stämma D och ansett att Exc = Ext. Det fåtal prover där D bestämts har tagits 
i havsstrandkärr. 
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Markvätskan innehåller här salter från havsvattnet, och sulfater bildas vid 
sulfidoxidation i den gyttjiga torven. D har bestämts genom jämviktsextraktion 
med 40 %-ig etanol (25 g frisk torv + 100 ml etanol på vridmaskin i 2 tim). 
Efter indunstning av 50 ml filtrerat extrakt har återstoden upplösts i några 
ml utspädd HCl-lösning och spätts till 50 ml. Analys av metalljoner har skett 
som ovan. Grumliga extrakt har före analys centrifugerats i 20 min vid 4000 
rpm. Halterna har omräknats till pmol/g torrsubstans. Tre paralleller. 

Analys av markvätskans protoner kan inte ske med denna metod. pH i grundvatten
spegeln kan inte heller användas för att bestämma denna fraktion. Metalljon-
mättnadsgraden (se nedan) kan således inte anges. Den labila pH-situationen 
hos alunjordar försvårar bestämningar av metalljonmättnadsgraden. Protonakti
viteten är lokalt hög (lågt pH) i markvätskan som resultat av svavelsyrabild
ning vid sulfidoxidation. Analys av torvprover från havsstrandkärr har hittills 
utförts i mycket liten skala och haft ett orienterande syfte. Svårigheterna att 
adekvat bestämma de utbytbara fraktionerna av metalljoner tycks vara betydande. 
Förklaringen ligger bl a i de stora fel som kan uppstå vid etanolextraktioner-
na (se 4.5.3). En betydligt säkrare bestämning av D (och därmed också av Exc) 
ger analyser av pressvatten från tryckkammarbehandlade prover (jfr RICHARDS 
1941) . Jag har dock inte haft tillgång till nödvändig apparatur. 
Kaleium/magnesium-kvoten (Ca/Mg) har beräknats både på de extraherbara frak-
tionerna ((Ca/Mg)~xt; jfr MATTSON et al. 194 4, MATTSON & KOUTLER-ANDERSSON 
1955, MALMER & SJÖRS 1955, OLAUSSON 1957, SJÖRS 1961b och CHAPMAN 1964) och 
totalhalterna [(Ca/Mg)tQt; jfr NDRNSJÖ 1968:352] . Kvoten är i båda fallen bil
dad på de molära halterna. 

Metalljonmättnadsgraden (M) har beräknats enligt: 

M / g. v _ 100 • Z pekv (Na* + K+ + Mg^"*" + Ca^+) exc/g frisk torv 
X Jiekv (Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+ + H+) exc/g frisk torv 

pH(H9O) respektive pH(KCl) har bestämts i filtrerade extrakt efter två timmars 
extraktion (vridmaskin) av 25 g frisk torv i 50 ml destillerat vatten respekti
ve 50 ml 0.2 M KCl-lösning. För prover med hög halt av sulfidrik gyttja erhål-
les pH-värden som är lägre än vad som svarar mot det naturliga tillståndet. 
Substratet oxideras nämligen under extraktionen och filtreringen med svavelsy
rabildning och försurning som följd. 

4.5.3 Kommentarer 

Resultaten av analyserna presenteras och diskuteras i 6.5.3 och 6.5.4(se tab. 
36-44). Här skall bara några felkällor kommenteras. 

Betydelsen av en säker vattenhaltsbestämning har omnämnts i 4.5.2. Stora fel 
kan introduceras om delprovens vattenhalt avviker från den för generalprovet 
bestämda. Ett sätt att homogenisera generalprovet är att knåda plastpåsen för 
att blanda materialet och fördela vattnet likformigt. Förfarandet är inte så 
lyckat för låghumifierade prov, speciellt Sphagnum-torv. Vatten kläms ur torv
en och samlas i påsens veck utan att hinna sugas in och fördelas jämt före uttag-
ningen av delproven. Analysresultaten från AmAc- och HAc-extraktionerna är 
osäkrast för de mest låghumifierade proven (oftast yttorv) på grund av svårig
heten att bestämma en säker vattenhalt. 

Proportionen organisk/oorganisk materia kan variera mellan olika delprov från 
samma generalprov. Analysvärdena påverkas härav och i enstaka fall kan större 
skillnader mellan parallellerna bero på detta. Risken är störst för prover som 
tagits strax ovan gränsytan mot mineraljord eller gyttja. I dessa ökar askhal
ten nedåt. Felen kan motverkas genom tunnare generalprov, större antal paral
leller och ett eftertänksamt uttagande av delproven. 

Det är inte säkert att de olika elementen är likformigt fördelade inom general
provet även om strukturen verkar homogen och askhalten är likstor i olika del
prov. Denna felkälla torde ha mindre betydelse i de flesta fall. Ibland har 
analyserna visat att uppenbara "anrikningsnivåer" förelegat för vissa element 
(se t ex proverna lf 13:6 och lf 19:9 i tab. 42 beträffande Fetot). Sådana 
maxima i gradienterna skulle ha blivit ännu mer utpräglade om generalproverna 
tagits tätare ( < 5 cm tjocka provskivor). Tunnare provskivor måste dock ha 
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större yta om tillräcklig volym skall erhållas. Ibland förekommer gradienter 
i torvens sammansättning även i horisontalled, t ex i Sphagnum fuscum-öar. 
Alltför tunna och i horisontalplanet utbredda torvskivor resulterar här i he
terogena prov. 

Filtreringen är ett kritiskt moment vid behandlingen av etanol-, AmAc- och HAc-
extrakten. Vissa extrakt rinner mycket långsamt genom filtrum, speciellt då 
kolloidhalten är hög och filtrerpapprets porer snabbt täpps igen. HAc-extrakt-
en har genomgående runnit igenom bättre än AmAc-extrakten, vilket torde bero 
på effektivare kolloidutfällning i de förstnämnda. Vissa etanolextrakt har 
runnit igenom mycket sakta. Ju sämre genomrinning desto större filtreringstid 
och desto större fel på grund av avdunstning. Eftersom avdunstning innebär vo
lymsminskning kommer koncentrationerna att bli för höga i det filtrerade ext-
raktet. I några profiler har halterna av med AmAc extraherbara metalljoner bli
vit lika stora eller större än totalhalterna i en svit av provtagningsnivåer 
(se t ex prov lf 22:6-17 i tab. 43 beträffande Mg). Orsaken är troligen kraft
ig avdunstning vid filtreringen. Genomrinningen har nämligen i dessa fall va
rit markant dålig. Om huvuddelen av totalinnehållet av en viss jon ligger i 
den extraherbara fraktionen (Exc + D) ger för höga halter i extrakten lätt det 
paradoxala resultatet Ext > Tot. (Även för högt värde på vattenhalten i ett 
delprov ger lätt detta resultat. När det föreligger i en svit av angränsande 
prov är dock denna förklaring mindre trolig.) Att Ext-värdena ligger strax un
der Tot-värdena, och tillfälligtvis även överstiger dessa, behöver inte inne
bära att stora fel införts i analysgången. 

Avdunstningsfelet kan hållas nere om filtrertrattarna täcks med folie eller 
plast. Risken är dock att detta avdunstningshinder sugs fast och att vacuum 
uppkommer varvid genomrinningen helt avstannar. Låg temperatur och stillastå
ende luft Över trattarna minskar avdunstningen. 

En annan svårighet vid filtreringen är den kolloidgrumling av filtraten som 
ibland erhålles. Tendensen till grumling är omvänt proportionell mot extrak-
tantens kolloidfällande förmåga och ökar i serien HAc-AmAc-etanol. Ett grum
ligt prov ger för höga värden på de extraherade elementen. Om dessutom avdunst
ning ägt rum på grund av långsam filtrering (se ovan) kan det summerade felet 
bli avsevärt. Starkt grumliga filtrat har centrifugerats. 

Av ovanstående kan man kanske dra slutsatsen att filtreringen borde ersättas 
med centrifugering och dekantering av supernatanten. Detta är emellertid myc
ket tidskrävande och en mängd praktiska problem inställer sig. Dessutom måste 
man ha tillgång på en verkligt effektiv centrifug med höga varvtal. Vid behand
ling av kolloidrika etanolextrakt är problemen vid filtrering dock så stora 
att centrifugering bör tillgripas. Jag räknar för proverna från Sopron (tab. 
37) med att de genom etanolextraktion erhållna värdena på D-fraktionen genom
gående är för höga, och sålunda de uträknade Exc-värdena för låga, på grund av 
de beskrivna felkällorna vid filtreringen. 

Någon statistisk bearbetning av analysresultaten har inte gjorts. Oftast har 
överensstämmelsen mellan analysvärdena från parallellerna varit god eller myc
ket god. Då större divergenser förelegat har nya delprover uttagits och analy
sen gjorts om. 

Noggrannheten i angivelserna av analysresultaten har anpassats till metodernas 
noggrannhet, spridningen mellan primärvärdena från parallellerna osv. Orealis
tisk "överexakthet" har undvikits. Jag har mestadels angivit viktsprocent aska 
respektive SÌO2 med två decimaler i intervallet 0-1 % och en decimal vid hal
ter > 1 %, vid höga halter ibland utan decimal. Metalljonmättnadsgrad < 10 % 
har angivits med en decimal och > 10 % med jämnt procenttal. Halterna av de 
olika elementen har oftast angivits med två siffrors noggrannhet. För att und
vika haltangivelser av typen 67 * 1 0^- har jag skrivit 670, men menar då inte 
att noggrannheten är tre siffror. Analogt innebär haltangivelsen 1100 detsam
ma som 11 • 10 2, dvs två siffrors noggrannhet. 

I vissa fall (t ex för S- och P-halterna i torvprover) förekommer i tabellhu-
vudena en faktor med vilken värdena skall multipliceras. Om faktorn är 10^ och 
tabellvärdet 5.7 är det rätta värdet sålunda 570. 

Vid beräkningen av metalljonmättnadsgraden (M), Ca/Mg och C/N har de oavrunda
de halterna av respektive element använts, ej de avrundade tabellvärdena. 
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4.6 Nivelleringar 

Nivelleringarna har utförts med ett avvägningsinstrument av fabrikatet Wild 
NK 10 och en fyra m lång latta. Uppgifterna om myrarnas höjd över havet ba
serar sig i några fall på egna nivelleringar utgående från havsytans nivå. 
Korrektion för mätningstillfällets avvikelse från årets medelvattenstånd har 
införts. Korrektionerna har erhållits från Havsforskningsinstitutets i Hel
singfors skrifter (HAVSFORSKNINGSINSTITUTET 1970, 1971). Värden från mareogra-
fen i Kemi har använts. 

4.7 Fotografering 

I fält har en enögd spegelreflexkamrea av märket Hasselblad 500 C med Zeiss-
optik (50,80 och 150 mm brännvidd) använts. Negativformatet är 6 x 6 cm. 
Flygbilderna har tagits med en specialkamera av franskt fabrikat, Omera, med 
filmbredd: 126 mm, brännvidd: 600 mm och objektivets ljusstyrka: 1/6.3. Flyg
höjden har varit 4800 m vilket ger negativskalan 1:8000. 

4.8 Lantmäterihandlingar och kartunderlag 

De använda lantmäterihandlingarna är arkiverade på Länslantmäteriet i Luleå 
och består av följande akter: 

Nederkalix nr 54. Avvittringskarta i ett blad (åker, äng) från 1793. Beskriv
ning saknas. Skala 1:4000. 

Nederkalix nr 60. Avvittringskarta i två blad (åker, äng, skog och mark) från 
1793 med beskrivning på fyra sidor. Skala 1:8000. 

Nederkalix nr 194. Storskifteskarta i två blad (åker, äng) från 1824 med be-
skrivning på 60 sidor. Skala 1:2000 respektive 1:4000. 

Nederkalix nr 493. Lagaskifteskarta i fem blad + ett supplementblad från 1893-
94 med beskrivning på 367 sidor. Skala 1:4000 (suppl. 1:8000). Denna karta är 
ytterst detaljrik och noggrann. 

Följande modernare kartmaterial har använts: 

Generalstabens karta över Sverige. Blad 37/38. Skala 1:100 000. 

Topografisk karta över Sverige. Blad 25 M SO. Skala 1:50 000. 

Ekonomisk karta över Sverige. Blad 25 M 1 g, 25 M 2 g och 25 M 2 h. Skala 
1:10 000. Fotograferingsår 1940, 1944. 

Militär fotokarta över Sverige ( s k E-karta). Bladindelning som föregående. 
Höjdkurvor med 5 m ekvidistans. Skala 1:20 000. Fotograferingsår 1956. 

Flygbilder tagna av Rikets Allmänna Kartverk. Nr 62 Mg 249 06, 62 Mg 249 07, 
62 Mh 249 07 och 62 Mh 249 08 samt nr 68 Mg 249 05, 68 Mg 249 06, 68 Mh 
251 03 och 68 Mh 251 04. Skala 1:30 000. Fotograferinasår 1962 respektive 
1968. 

S k bildskiss över Storön utförd av Rikets Allmänna Kartverk efter specialbe
ställning. Bildskissen är sammansatt av förstoringar av ovannämnda flyg
bilder från 1968. Skala 1:10 000. 

Flygbilder tagna av F 21 sommaren 1971, se 4.7. Skala 1:4000. I avhandlingen 
publiceras med benäget tillstånd från Försvarsstaben två av dessa bilder 
(bild 1 och 2). 
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4.9 Namnfrågor 

Vid namngivning av undersökta myrar och andra platser inom området har jag i 
görligaste mån följt ekonomiska kartan. Endast de större myrarna är namngivna 
på denna. För de övriga har jag hittat på namn. Dessa har vanligen givits an
knytning till närbelägna, på ekonomiska kartan namngivna terrängavsnitt eller 
till lokalbefolkningens benämningar. Vad gäller tjärnen Gräsvarpet så är det
ta namn taget från 1893-94 års karta. På ekonomiska kartan har namnet förvans
kats till Resvarpet. Namnet Sopron har uppkommit ur "Sopvrån" som enligt 17 93 
års karta var en liten vik i Lillöfjärdens V del (fig. 4) . Namnen på sjöarna 
och havsvikarna inkluderar angränsande strandkärr. 

4.10 Förkortningar och förenklingar 

Förkortningar av tidsskriftstitlar i litteraturlistan följer modern svensk 
praxis. Förkortningar av biologiskt latin följer WIKÉN (1951). I övrigt har 
förkortningar använts enligt allmänt praktiserade svenska principer. 

Ibland har endast släktnamnet angivits för vanliga arter där ingen tvekan om 
arttillhörigheten kan råda, t ex: Andromeda (A. -potifolia) 3 Juniperus (V. 
communis)s Menyanthes (M. trifoliata)9 Phragmites (P. communis) och Scorpidi-
um (S. soorpioides) osv. 

Uppgift om underart och varietet förekommer sällan i den löpande texten. Så
lunda skrives t ex Carex buxbaumii ssp. buxbaumii som Carex buxbaumii, Stella
ria crassi folia var. paludosa som Stellaria crassi folia och Eleocharis palust
ris ssp. microcarpa var. lindbergii som Eleocharis palustris. I floraförteck
ningen (6.4) redovisas däremot den systematiska tillhörigheten så noga som 
möjligt. 

Några speciella förkortningar och indices har använts: 

Bp = bandprofil (åtföljt av nummer) 
D = löst i markvätskan, se 3.1 
EHL = extremhögvattenlinjen 
Exc = utbytbar, se 3.1 
Ext = extraherbar, se 3.1 
HK = högsta kustlinjen 
Lf = lagerföljd (åtföljt av nummer) 
Jfr = jämför 
S = storruta (åtföljt av nummer) 
Tot = totalhalt, se 3.1 
Ö h = över havet (avser nivå) 

4.11 Botanisk nomenklatur 

Kärlväxter 

Bladmossor utom vitmossor 

Vitmossor 

Levermossor 

Lavar 

HYLANDER (1953, 1966); för växtgrupper som ej 
behandlas här följer jag LID (1963) 

NYHOLM (1954-1969) 

ISOVIITA (1966) 

ARNELL (1956) 

DAHL & KROG (1973). 

De fåtaliga undantagen från ovanstående framgår i floraförteckningen (6.4). 
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5 LITTERATUR 

5.1 Myrbildning och myrvegetationens succession vid landhöjningskuster 

Primär myrbildning och myrvegetationens succession vid landhöjningskuster är 
ofullständigt undersökta forskningsfält. Till sent in på 1800-talet ansåg man 
i Norden att myrmarkerna så gott som uteslutande uppkommit genom igenväxning 
av sjöar. Åsikten framfördes t ex av FISCHERSTRÖM (1781:257) och redan LINNE 
var väl förtrogen med myrbildning genom infra- och supraakvatisk igenväxning 
av vattensamlingar (se citat hos DU RIETZ 1957a:51-53; jfr ABILDGAARD 1762: 
314). Ett starkt stöd för uppfattningen gav HAMPUS von POST (1861:26-39). 
Även i Europa rådde i stort sett samma åsikt om myrarnas uppkomst (se t ex 
DAU 1823 : 87-96) . 

Myrbildning genom försumpning av fastmarker uppmärksammades tidigt och omnäm-
nes redan av NORDENSCHÖLD (1758:9-10). GADD (1776:98, 100) nämner den vid 
sidan av myrbildning genom igenväxning av sjöar (pp. 99, 101). ROTHOF (1767) 
tolkade uppflytande trädrötter i blötmarker som bevis på att försumpning av 
skogbärande fastmark ursprungligen ägt rum. Fastmarksförsumpningens roll an
sågs dock blygsam av de flesta och den beskrivs sällan i litteraturen från 
denna tidsperiod. En radikal syn på dess betydelse har ALLVIN (1846:6-7), som 
menar att alla myrar samt insjöar (!) bildats på detta sätt. Från den tidiga 
europeiska litteratur som beskriver fastmarksförsumpning kan nämnas BÜHLER 
(1831), LESQUEREUX (1844), SENDTNER (1854:661-662), SENFT (1862:85-87), KER-
NER (1863:170-171) och RAMANN (1895, 1905:187-189). 

I slutet av 1800-talet och under 1900-talets första två-tre decennier kom 
fastmarksförsumpningens betydelse att uppvärderas. Inom den nordiska, kanske 
speciellt den svenska, myrforskningen blev studium av försumpningen något av 
en modesak. Åsikten att myrarna genom försumpning var stadda i kraftig expan
sion på den produktiva skogsmarkens bekostnad blev allmänt omfattad. I Sverige 
ansågs Norrland vara värst utsatt. En av de ivrigaste anhängarna till ett be
kämpande av försumpningen var Svenska Mosskulturföreningens botanist ROBERT 
TOLF. Denne publicerade flera arbeten (t ex TOLF 1895, 1897 och 1903a, b) med 
anknytning till försumpningsfrågan. En annan botanist inom föreningen, EMIL 
HAGLUND, verkar ha varit mer tvehågsen. Ena gången säger han sig inte kunna 
besvara frågan om myrarna breder ut sig i Norrland (HAGLUND 1910:286); lite 
senare påstår han att det pågår en intensiv markförsumpning i det inre av 
Norrland (HAGLUND 1911:653). HÖGBOM (1906:177) räknade uppenbarligen med för-
sumpningen som ett påtagligt hot mot den norrländska skogens produktion och 
föryngring. 

De förmodade ekonomiska konsekvenserna av "försumpningsfaran" satte fart på 
myrforskningen samt på dikningsföretag av tvivelaktigt värde, ofta direkt skad
liga. I inledningen till uppsatsen "Om Norrbottens myrar och försumpade skog
ar" nämner A. NILSSON (1897) att en av hans uppgifter under den av Kunalig^ 
Domänstyrelsen bekostade forskningsresan var att studera vissa skogsmarkers 
försumpning innan de förebyggande utdikningsåtgärderna utsträcktes. Han anser 
att Norrbottens myrar till stor del uppkommit genom försumpning av skogar och 
att en fortgående försumpning äger rum "på vitt skilda trakter" (p. 6). Däre
mot vill han inte uttala sig om den recenta försumpningshastigheten. De myrar 
som inte uppkommit genom försumpning av skogsmark anser han bildade genom igen
växning av sjöar (p. 13). Primär myrbildning omnämnes ej. Litteraturen från 
den svenska myrforskningens "försumpningsera" finns redovisad i arbeten av dem 
som främst bidrog till att visa att faran för skogsmarkens försumpning var 
överdriven, nämligen HESSELMAN (1909, 1910, 1917 och 1928), ROMELL (1922), 
MALMSTRÖM (1923, 1928 och 1931) samt TAMM (1925, 1927 och 1931). 

Beträffande Finland fastslår MALM (1911b:165) att " största delen av Lapp
lands vidsträckta torvjordarealer bildats genom försumpning av fast mark ". 
Samme forskare anser (1911a:101, 1912:169) att försumpning av skogsmark är 
mycket vanlig i Finland. CAJANDER (1913:37) menar att myrarna i de myrrikaste 
delarna av Finland vanligen bildats på detta sätt. Fullt märkbar försumpning 
av vissa finska skogsmarker fortskrider även i nutiden enligt honom och många 
andra forskare, t ex BACKMAN (1919), AUER (1921, 1922 och 1924), AARIO (1932) 
och LUKKALA (1933:125). BACKMAN (1917:60-62, 1919:140) visar att igenväxta sjö
ar bara utgör ca 5 % och försumpningsmarker ca 9 5 % av den totala myrarealen i 
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Rajajoki-reviret (i ryska Karelen) samt i mellersta Österbotten. Liknande upp
gifter för andra delar av Finland anförs av LUMIALA (1937), SALMI (1952) ocn 
TOLONEN (1967:369). 

Primär myrbildning vid den bottniska havsstranden uppmärksammades i början av 
1900-talet av finska forskare.HÄYRÉN (1902:35-38, 40 , 158), LEIVISKÄ (1902: 
114, 1905:180, 1908:131, 178) och LINDBERG (1908) kan nämnas. Först ett halv
sekel senare kom den kvantitativa betydelsen^av detta myrbildningssätt att 
klarläggas av HUIKARI (1956), se nedan. HÄYRÉN och LEIVISKÄ beskriver recent 
vegetation på havsstranden och dess omedelbara närhet. LINDBERG skildrar la
gerföljder där de basala strata visar att myrbildningen satt igång redan på 
havsstrandnivå (LINDBERG 1908:151-152). 

CAJANDER (1913:17) urskiljer tre huvudsakliga myrbildningssätt: igenväxning 
av sjöar, försumpning av översvämningsmarker och försumpning av skogsmarker. 
Endast på några rader (p. 21)^berörs myrbildning i anknytning till havsstrand
en genom hänvisning till HÄYRÉN (1902), LEIVISKÄ (1908) och LINDBERG ("Ver
schiedene Abhandlungen in den Jahrbüchern des finnischen Moorkulturvereins" -
här ingår arbetet från 190 8). CAJANDER, vars fältarbeten endast sporadiskt be
rörde den finska kusten (se kartan över fältarbetsresrouten), förefaller ha 
tolkat kollegorna så att myrbildning på havsstrandnivå är liktydig med igen
växning av grunda havsvikar enligt de principer han själv beskriver för sjöar 
(pp. 17-23). Den typ av primär myrbildning som innebär att vid landhöjningen 
uppdykande mineraljord koloniseras av myrvegetation omnämnes inte av CAJANDER. 
I uttrycket "primäre Brücher" (p. 28) inlägger han en helt annan mening. 

Den primära myrbildningens stora betydelse påtalas först av AUER (1924:37) 
och, framför allt, KUJALA (1924a:17, 22-23). De konstaterar att den primära 
myrbildningen är omfattande och att den måste utredas vidare. 

MALMSTRÖM (1931:91-92) anser att begreppen primär försumpning och försumpning 
av skogsmark måste hållas isär, speciellt om den sistnämndas betydelse skall 
kunna utredas. 

GRANLUND (1932:171) framhåller att den "försumpning" som ägt rum i S Sveriges 
högmosseområden till största delen är primär i den meningen att den inte fö
regåtts av något torrstadium. I områdena ovan HK har "försumpningsanlagen" 
funnits redan vid isrecessionen. Nedom HK har försumpningen inträtt omedelbart 
efter det att marken lyfts ur havet (GRANLUND 1932:166). 

AARIO (1932:11-22, 35-37, 84-91) beskriver bl a myrbildning och unga myrar vid 
kusten i N Satakunta, V Finland. Han anser liksom BRANDT (1948:6-7) att de re-
centa myrtyperna på olika nivåer vid landhöjningskusten kan länkas samman till 
"horisontella" myrutvecklingskedjor. Länkarnas ålder ökar med höjden över havet 
och de äldsta stadierna redovisar i sin lagerföljd hela kedjan länk för länk. 

BACKMAN (1936:18) menar i likhet med AARIO (1932) och KUJALA (1924a) att myr
bildningen och myrutvecklingen vid den finska landhöjningskusten i sina huvud
drag bör gå till som den tidigare gjort i de delar av landet som ligger nedom 
HK. Även BRANDT (1948:6) ansluter sig till denna uppfattning, med den själv
klara reservationen att de för myrbildningen betydelsefulla omvärldsfaktorerna 
(klimat, landhöjning, landskapsdaning och edafiska faktorer) måste förbli i 
huvudsak konstanta. 

BRANDT (1948) ger en utförlig beskrivning av myrtypernas succession vid en 
landhöjningskust. Vid sidan om AARIO (1932) är detta det största arbetet i äm
net. Undersökningarna har i huvudsak utförts vid kusten i S Österbotten (Fin
land) . De omfattar bl a vegetationsanalyser samt myrtypsklassifikation på 92 
myrar av vilka en tredjedel är belägna på eller nära havsstranden. De flesta 
av myrarna har bildats på eller strax ovan havsstranden. Dessutom beskrivs 
stratigrafin i ca hälften av myrarna, dock ej i de allra yngsta. BRANDT (1948: 
84-92) ägnar stor uppmärksamhet åt de ökningar i myrarnas fuktighet som i la
gerföljderna kan avläsas som synkrona rekurrensytor, RY (sensu GRANLUND 1932: 
73). Han urskiljer åtta "Vernässungsniveaus" (RY I-VIII) i de äldsta myrarna. 
Antalet minskar med avtagande ålder och de yngsta myrarna, vars utveckling på
börjats under perioden 1350-1750 e. Kr. uppvisar endast de två yngsta rekur-
rensytorna: RY I från omkring 1820 och RY II från omkring 17 50. BRANDT menar 
att effekten av en "klimatdepression" på torvbildningen ökar med avståndet 
till havsstranden, dvs är omvänt proportionell mot det maritima inslaget i 
klimatet. Den näst äldsta rekurrensytan (RY VII) råkar sammanfalla med den 
"rationella granpollengränsen" (von POST 1916:456). Denna svarar mot granens 
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uppsving ca 1200 f. Kr. Det är intressant att jämföra uppfattningarna hos 
BRANDT (1948) och AARIO (1932) beträffande klimatförändringarnas inflytande 
på myrutvecklingen från tiden för granens invandring. BRANDT finner bevis för 
klimatiskt inducerade bakslag (regressioner) i den "naturliga" (progressiva) 
utvecklingen, medan AARIO (1932:122) menar att myrutvecklingen ostört kunnat 
följa det progressiva schemat. AARIO har alltså inte funnit något inflytande 
av klimatdepressioner i myrutvecklingen trots att hans undersökningsområde ba
ra ligger ca tio mil söder om det område som BRANDT studerat. BRANDT verkar 
tillmäta tillfälliga klimatväxlingar en alltför stor ekologisk roll. Han näm
ner även talrika tecken på intensiv uttorkning i den recenta myrvegetationen 
(pp. 50-58). Uttorkningen tillskrivs de senaste årtiondenas "klimatförbätt-
ring". Uttorkningseffekterna i olika typer av myrar diskuteras. Av särskilt 
intresse är slutsatserna om de litorala 11 Sumpf moor e11 (pp. 51-53) . Klimatför
bättringen medför enligt BRANDT att artantal och frodighet i dessa myrar till
tar. Sumpfmoor-stadiets livslängd minskar eftersom Sphagnum-invasionen, som 
oftast förmedlar övergången till nästa led i myrtypernas succession, kan ske 
tidigare. BRANDT konstaterar att torrare, brunmossrika Sumpfmoore förmår stå 
emot Sphagnum-invasionen mycket länge. 

Den primära myrbildningens kvantitativa betydelse i ett landhöjningsområde 
klarlades av HUIKARI (1956). Fältarbetena utfördes vid den finska kusten strax 
S Kemi (inte långt från svenska gränsen) samt på 15 över Finland jämnt sprid
da inlandsmyrar (p. 10), de flesta belägna nedom HK. För att säkrare kunna av
göra om ett myrparti uppkommit primärt eller genom försumpning av skogbärande 
fastmark bestämmer HUIKARI proportionen fossila svamphyfceller/trädpollenkorn 
i myrbottenproverna (bl a pp. 74, 75). Antalet hyfceller/100 pollenkorn be
stäms. Om detta tal är <50/100, och provet inte innehåller slam, kolrester 
eller "Waldhumus"-rester, klassificeras det som torv och det fastslås att my
ren bildats primärt. Om hyfcelltalet är > 50/100 studeras innehållet av mikro-
och makrofossil varpå slutsatser dragés. Om hyfcelltalet är » 50/100 (omkring 
1000/100 eller större) klassificeras provet som "Waldhumus". Myren anses då 
bildad genom försumpning av skogsmark. Om organogena sediment underlagrar tor
ven bestäms hyfcelltalet ej eftersom myren då bildats genom igenväxning av ett 
vatten. HUIKARI inkluderar inte sådan igenväxning på havsstrandnivå i primär 
myrbildning (HUIKARI 1956:73). Detta kan jämföras med BRANDT (1948:7-8), som 
tycks mena att all primär myrbildning består av sådan igenväxning. AARIO (1932: 
64) i sin tur lanserar det paradoxala uttrycket (översatt från tyskan) "primär 
försumpning av skogsmark" ... Av ovanstående framgår att påtaglig begrepps
förvirring råder beträffande terminologin i dessa frågor. Ett försök att 
bringa viss reda har jag gjort i 3.2. 

Det av HUIKARI undersökta kustområdet vid Kemi ligger inom den av KUJALA 
(1924a), AARIO (1932) och BRANDT (1948:50) urskiljda "Zone der Strandmoore" 
("Küstengebiet"). De äldsta myrarna ligger längst bort från havet och har en 
ålder av ca 2000 år, de yngsta ligger på havsstranden. HUIKARI konstaterar att 
den relativa myrarealen ökar inåt land (tab. 4, p. 76) samt att största delen 
av myrarealen utgörs av myrar som bildats primärt då mineraljorden vid land
höjningen blottlagts (pp. 76, 79). Han anger också ytrelationen mellan primärt 
bildade och genom skogsmarkförsumpning bildade myrar på olika höjder ö h (tab. 
9, pp. 76, 79). Någon skogsmarksförsumpning äger knappast rum förrän det gått 
ca 500 år sedan marken höjts ur havet. Försumpningen försiggår företrädesvis 
på marker i åldersklassen 500-1500 år, speciellt i samband med den andra fas i 
myrutvecklingen som påbörjas då närliggande bäcken, som under första fasen 
fyllts med torv, börjar anastomosera (pp. 76, 79). HUIKARI menar att försump
ningen avklingar på en viss nivå, förutsatt att de inverkande faktorerna för
blir konstanta (p. 79). Han pekar dock på att flera forskare konstaterat re
cent skogsmarksförsumpning även på högre nivåer i Finland. HUIKARI visar i si
na kompletterande undersökningar på inlandsmyrarna att primär myrbildning i 
betydande grad förekommit överallt i Finland (p. 77), även ovan HK på efter 
inlandsisens recession blottlagd mineraljord. 

Efter HUIKARI (1956) har ingen större avhandling berört primär myrbildning vid 
en landhöjningskust annat än i förbifarten. 

JULIN (1956:255) påstår att Haparanda-traktens myrar (Ö Norrbottens kustland) 
"i regel uppkommit genom försumpning av från början torr mark", ett märkligt 
påstående mot bakgrunden av att JULIN väl kände till den myrväxtkolonisation 
som i stor skala pågår vid de skyddade brackvattenvikarna i Norrbottens Ö 
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kustland. I en senare uppsats (JULIN 1965:206-207) nämns dock ingenting om den
na försumpning. 

HAVAS (1961a:86) omnämner kortfattat myrbildning i svackor på havsstränderna i 
Österbotten på finska västkusten. Han räknar bl a upp ett antal för de litora-
la myrarna karakteristiska arter. 

INGMAR (1963:159, 1973:62, 77) berör primär myrbildning i två viktiga publika
tioner baserade på omfattande geologiska och botaniska undersökningar av forna 
och recenta bäckenavsnörningar vid kusten i N Uppland. INGMAR tycks vara den 
som i tryck först använt termen "primär myrbildning". 

FROMM (1965) redogör i sin geologisk-botaniska Översikt av Norrbottens torv-
marker (pp. 172-206) för ett tjugotal lagerföljder. Ur vissa kan utläsas att 
myrbildningen påbörjats på havsstranden. Detta har antingen skett som en myr-
växtkolonisation av fuktiga men ej permanent vattentäckta områden (t ex Dalmy
ren; pp. 177, 188) eller som en igenväxning av vattensamlingar med pasströsk
lar belägna nedom havsytans extremhögvattenlinje (t ex Lammijänkä; fig. 121, 
pp. 177, 205). FROMM antyder också den primära myrbildningens stora roll, bl a 
för uppkomsten av Nedre Kalixdalens myrar (p. 51). 

TOLONEN (1967) berör den primära myrbildningen i en stor avhandling om myrar
nas utveckling i finska Nordkarelen (pp. 379-381). Han konstaterar att detta 
myrbildningssätt dominerat inom hans undersökningsområde. Hans uppfattning om 
innebörden av termen primär myrbildning tycks i stort sett sammanfalla med 
HUIKARI (19 56). 

EUROLA (1969) ger en kortfattad översikt av de finska "Sumpfmoore" (sensu 
CAJANDER 1913) , varvid han beskriver olika variationsriktningar i vegetationen 
samt jämför floran på "Sumpfmoore" i olika delar av Finland. Framställningen 
berör delvis unga myrar i kustområdena. 

SURA (1970:29, 91) omnämner primär myrbildning i finska kustområden i ett ar
bete om havsstrandängarnas ekologi vid Bottniska viken. 

En myrbildningsform som finns skildrad både i amerikansk och europeisk litte
ratur är en typ av snabb igenväxning av grunda fornsjöar inom det senkvartärt 
nedisade området, vanligen under preboreal tid. Ett "Braunmoor"-stadium (sensu 
CAJANDER 1913:16) koloniserade sjöarnas mineraljordsbotten (ofta sand) innan 
någon nämnvärd organogen sedimentation hunnit äga rum. En sådan myrbildning 
kan vara svår att i avlagringarna skilja från primär myrbildning. Båda kan ge 
en lagerföljd där mineraljorden direkt överlagras av brunmossrik torv. Myrbild
ning av ovannämnda typ omnämns av bl a STARK (1925:112, 115), DACHNOWSKI-
STOKES (1933:14-46), GALENIEKS (1935:645), LUNDBLAD (1936:140-141), STEINECKE 
(1937:327-328) och i viss mån JASNOWSKI (1957:625-626). 

5.2 Myrarnas kemi 

Myrarnas vatten- och markkemi har undersökts flitigt både inom och utom Norden. 
Litteraturen i ämnet är rik (se referenser hos t ex MALMER & SJÖRS 1955, SJÖRS 
1961b, MALMER 1962a, b, 1963, PERSSON 1962, MÖRNSJÖ 1968 och SONESSON 1970b). 
Ibland har undersökningarnas mål varit att klarlägga de näringsekologiska be
tingelserna för skogsproduktion på myrarna efter konstlad avvattning ( t ex 
LINDHË 1911, VALMARI 1956 och HOLMEN 1964), men oftast har det rört sig om ren
odlad grundforskning. 

I vissa arbeten har man koncentrerat sig på fysikaliska och kemiska egenskaper 
hos myrvattnet (t ex LIVINGSTON 1904, KIVINEN 1935, SJÖRS 1946b, 1948b och 1952, 
WITTING 1947, 1948 och 1949, GORHAM 1952, 1956, GORHAM & PEARSALL 1956 samt 
MALMER 1963). 

Ståndortens näringsstatus karakteriseras bättre genom mätningar av totalhalt 
och växttillgänglig fraktion av olika näringsämnen i det fasta substratet kom
binerade med mätningar i myrvattnet (pH, elektrolytisk ledningsförmåga, halter 
av olika näringsämnen, 02_halt osv). Sådana fullständiqare undersökningar har 
utförts av bl a MALMER (1962a, b), PERSSON (1962) och SONESSON (1970b). MALMER 
(1962b) har också behandlat den viktiga årstidsvariationen i de mark- och vat
tenkemiska förhållandena. 

Bland de talrika undersökningar som omfattat i huvudsak den fasta delen av 
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substratet kan nämnas KOTILAINEN (1927), GORHAM (1953), MALMER & SJÖRS (1955) 
KIVEKÄS & KAILA (1957) och SJÖRS (1961b). KOTILAINEN (1927) framställer pH som 
en överordnad markekologisk faktor, och i arbetet redovisas resultatet av om
fattande pH-mätningar i torv. 

Ibland beskrivs lodledsgradienterna i olika markkemiska variabler. Även för
hållandena i avlagringar på nivåer under det egentliga substratet skildras of
ta. Kännedom om dessa avlagringars kemi är viktig för bedömningen av de miljö
förhållanden som rådde i de forna myrekosystemen. Bland arbeten som berör den 
kemiska stratifikationen kan nämnas WAREN (1924), BOOBERG (1930:204-209), 
MATTSON et al. (1944), MATTSON & KOUTLER-ANDERSSON (1955), KAILA & KIVEKÄS 
(1956), PUUSTIJÄRVI (1957), ASSARSSON (1961), CHAPMAN (1964), MÖRNSJÖ (1968, 
1969) och SONESSON (1970b, 1973) . MÖRNSJÖ (1970) ger i stencilerad form en 
översikt av de viktigaste rönen inom den svenska forskningen på myrarnas ke
miska stratifikation. Den utländska litteraturen i ämnet behandlas ej. MÖRNSJÖ 
anser att denna sammantagen ej är större än den svenska och att den inte hel
ler tillför något ytterligare väsentligt i ämnet. 

Ovannämnda arbeten avser myrar ovan havsstranden. Mark- och vattenkemiska för
hållanden i havsstrandkärr berörs av bl a SURA (1970) . 
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6 STORÖNS MYRAR 

6.1 Inledning 

Föga är publicerat om växtlighet och ståndortsförhållanden på myrar vid Norr
bottenskusten. Äldre arbeten, t ex TOLF (1895), A. NILSSON (1897), BERGGREN 
(1913) och HAGLUND (1913), innehåller något om kustnära myrar men behandlar i 
huvudsak inlandet. LIDFELDT (1953) ger en del uppgifter om kärlväxter på Stor
öns myrar. JULIN beskriver översiktligt myrar i Norrbottens östligaste kust
land (1956, 1965) och mer ingående ett extremrikkärr inom området (1958). 
FROMM (1965:39, 51, 57, 68-69, 80-81 osv samt här och var på pp. 172-206) 
skildrar några kustlandsmyrar ur geologisk-botanisk synvinkel. Terminologin 
vid myrklassifikationen är dock föråldrad. MARKLUND (1967, 1968) ger i ett par 
stencilerade rapporter från en myrinventering i Norrbotten kortfattade beskriv
ningar av myrar i både kust- och inlandet. ELVELAND (197 0:8-10) berör myrar på 
Rånön i Kalix S skärgård samt ger (1973) en översikt av principerna för myr
bildning vid en landhöjningskust med exemplifiering från Storön. 

De i 2.9 nämnda arbetena ger en ganska god, men ej fullständig, bild av kärl-
växtfloran på Storöns blötmarker. Växtsamhällena och deras ekologi är däremot 
aldrig undersökta och mossfloran är dåligt känd. Den enda publikation som be
rör den sistnämnda är ARNELL (1941) . 

Blötmarker upptar ca 10-15 % av Storöns areal. Osäkerheten i angivelsen beror 
främst på den avsevärda förekomsten av sumpiga oc h "kärriga" skogstyper vilka 
är svåra att avgränsa. Som tidigare framgått (3.1) arbetar jag med ett vittom-
famnande myrbegrepp. En bestämning av den relativa torvmarksarealen i snäv geo
logisk mening (GRANLUND 1932:8) skulle ge ett betydligt lägre procenttal. Där
för kan den av mig uppskattade relativa myrarealen inte direkt jämföras med 
det värde, 20 %, som FROMM (1965:172) citerar ur RIKSSKOGSTAXERINGSNÄMNDEN 
(1932) för den del av Norrbottens län som ligger under 166 m ö h. Att Storöns 
relativa myrareal, oavsett vilket myrbegrepp man använder, är mindre än genom
snittet för områden några mil in i landet är det dock ingen tvekan om (jfr 
BACKMAN 1919 tab. 12; HUIKARI 1956 tab. 4, p. 76 och FROMM 1965:173). Distri
butionen av myrarna inom undersökningsområdet framgår av fig. 2. 

Myrarna har med få undantag eutrofa drag betingade av kalkverkan och/eller pe
riodisk brackvatteninfluens. De är mestadels små (de flesta 0.5-2 har), tunn-
torviga (torvmäktigheten ofta < 4 dm) och obetydligt lutande. Den strukturel
la differentieringen ökar genomsnittligt med höjden ö h. 

6.2 Allmänt om hydrologi och morfologi 

6.2.1 Hydrologi 

Övervägande delen av Storöns myrareal är geogent bevattnad. Den utslätade topo
grafin och grundvattenytans mestadels flacka lutning medger inga snabba vatten
rörelser. Den topogena markblötan dominerar därför starkt över den soligena. 
Den sistnämnda kan bäst iakttagas i en del kärrkanter (jfr SJÖRS 1948b:45). 

Limnogen markblöta samverkar med topogen i gungflystränderna vid Blåmisusjön 
och Gräsvarpet samt vid de större gölarna ovan havsstranden. Den speciella 
markblöta som oftast dominerar i havsstrandkärren (t ex vid Sopron och Stor-
blötan) har jag kallat "marinogen11 (se 3.1). Även denna samverkar i varierande 
utsträckning med topogen markblöta. Till uppkomstsättet liknar den i princip 
den limnogena, men vattenfasens kemi är kraftigt avvikande. 

Förekomsten av ombrogen markblöta s. str. (SJÖRS 1948b:45-46) på Storön och 
över huvud taget längs Norrbottenskusten är diskutabel. Ett klarläggande av 
detta kräver specialundersökningar. Av för växtekologen större intresse är fö
rekomsten av myrelement med mossevegetation (Sphagnum fusoum-öar och -strängar, 
marginella mossepartier i biandmyrar osv) och en markblöta som kemiskt och i 
sin inverkan på växterna knappast går att skilja från ombrogen s. str. Myrele
ment med en "funktionellt ombrogen" markblöta är inte ovanliga på Storön. De 
beskrivs längre fram (se bl a 6.3.1.3 och 6.3.2.1). Ibland är torvmäktigheten 
så obetydlig att den funktionellt ombrogena markblöta som råder under större 
delen av vegetationsperioden övergår i geogen under perioder med högt grund
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vattenstånd. Hur detta påverkar vegetationen beror på bl a frekvensen och du-
rabiliteten av perioderna. 

6.2.2 Strukturer 

Den strukturella differentieringen av myrarna ökar med åldern och sålunda i 
stort sett med höjden ö h. Av de strukturer i större skala som SJÖRS (1948b: 
51) urskiljer kan de flesta observeras även om de i många fall är diffust ut
bildade. Det sistnämnda gäller generellt för lågt liggande myrar vid den bott-
niska kusten. 

På rismossarna (t ex Lillmossen och Lillömyren) kan en uppdelning i låga ris
tuvor och höljeliknande strukturer med fastmattevegetation skönjas. Ristuvor
na dominerar areellt. Formen på strukturernas ytprojektion varierar, men är 
oftast mer eller mindre rundad. På ställen där strukturerna har långsmal form 
ligger längdaxlarna vinkelrätt mot grundvattenytans lutningsriktning. 

De lignosfria havsstrandkärren uppvisar få distinkta strukturer i större ska
la. De vidsträckta sedimentbäddarna vid Sopron har en undulerande topografi 
som motsvaras av en viss strukturell differentiering. Sedimentryggarna med 
sin högvuxnare och mindre hygrofila, torvbildande vegetation (Carex aquatilis 
och/eller Eriophorum angusti folium dominerar) bildar tillsammans med depres
sionernas blöta Carex mackenziei- eller Eleooharis palustris-ytor ett vackert 
mosaikkomplex (bild 3). De på havsstrandens översta del belägna kärrytorna är 
ofta uppdelade i låga socklar med lignoser (vanligen kring små block) och 
mellanliggande, blötare ytor med graminidsamhällen. 

På myrarna ovan havsstranden förekommer tuvstrukturer av många typer. Myrele
ment som sammansätts av Sphagnum fusoum-ristuvor och fast- eller mjukmattor 
är vanliga (bild 21). De är det mest karakteristiska inslaget i Storöns myrar 
ovan havsstranden. Välutvecklade flarkar och kärrvallar (SJÖRS 1946b:57 res
pektive 1948b:51) saknas. Nätformiga lösbottenstrukturer förekommer på några 
lokaler (bild 16, fig. 5), liksom lösbottnar inducerade av bisams (Ondatra zi-
bethioa) tidigare verksamhet (bild 17). Primära gölar förekommer sparsamt 
(bild 12), medan djupare sekundära vattensamlingar saknas. Slukhål samt dis
tinkta källor saknas, men diffusa sipperkällor finns sparsamt. Efemära små-
bäckar förenar och dränerar åtskilliga myrar. Blåmisusjön och Gräsvarpet kal
lar jag "tjärnar", medan Storblötan (bild 2) och den mycket lågt liggande 
Lagunen benämnes "laguner" (se 3.1). 

6.2.3 Myrkomplex 

De flesta myrar är för små för att kunna klassificeras som myrkomplex (jfr 
SJÖRS 1948b:52). Lillömyren och Lillmossen bildar dock tillsammans med angräns
ande kärrskog ett myrkomplex där topogena (och i viss utsträckning soligena) 
kärrelement, marginella mosseelement, ett svagt välvt mosseelement med till
hörande laggelement samt skogskärrelement kan urskiljas. 

6.3 Vegetation 

Vegetationstabeller (tab. 1-31) och bandprofildiagram (bp 1-24) har samlats i 
slutet av boken. Beskrivningar av analyserade storrutor (S 1-89) och bandpro
filer finns i kapitlen 7 respektive 8. 

6.3.1 Växtsamhällen 

Tabell- och storrutenumreringen följer i stort framställningen. Arterna har 
uppställts i följande grupper: lignoser, ris, graminider, herbider, mossor och 
lavar. Inom grupperna kommer arterna i bokstavsordning. Frekvensen anges i ta
beller med tillräckligt homogent material. De flesta tabeller utgöres av stor-
ruteanalyser från en viss vegetationstyp. I vissa kompletteras analysmateria
let med smårutesekvenser från bandprofiler. I tab. 27 och 30 har utbrutna små-
rute analyser från olika storrutor med mosaikvegetation sammanställts samt 
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kompletterats med avsnitt ur bandprofiler. 

Grunderna för Klassifikationen av växtsamhällen har anförts i 4.1.3. De ur-
skiljda samhällena framgår av nedanstående översikt och beskrivs i den angiv
na ordningen. Skiljelinjen mellan mosse- och kärrvegetation är måhända inte 
helt skarp i mitt material. Förekomsten av Carex pauciflora i en del analyser 
från mossevegetation kan kanske väcka förstämning hos de mest rättrogna lik
som behandlingen av Sphagnum fuscum-öarna under rubriken mossevegetation. De 
fysiognomiska och ekologiska realiteterna bakom min uppdelning i kärr- och 
mossevegetation är dock påtagliga. 

Beträffande havssträndernas kärrsamhällen gäller att typståndortens nivå sti
ger i redogörelsens ordningsföljd med undantag för Equisetum fluviatile-veqe-
tationen och örtkärrvegetationen. Observera dock svårigheten att hålla isär 
nivå- och fuktighetsförhållandenas betydelse, se LEIVISKÄ (1908:151). Kärrve
getationen ovan havsstranden har, efter viss tvekan (jfr FRANSSON 1972:21), 
grupperats längs den komplexa gradienten lösbotten-mjukmatta-magnocaricetum-
fastmatta-ristuva (jfr SJÖRS 1948b:61-64 och 1950:195-202). Phragmites commu
ni s-vegetation i kärren behandlas i ett särskilt avsnitt. Mossevegetationen 
skildras i två avsnitt: Sphagnum fuscum-öar och Sphagnum fusoum-rismossar. 
Skogsvegetationen på myrarna behandlas separat (6.3.1.4). 

Myrvegetationen uppdelas enligt följande: 

Havsstrandkärr (6.3.1.1) 

Graminidkärr (6.3.1.1.1) 

Eleocharis palus tri s-ve. getation 
Carex mackenziei-vegetation 
C. aquati lis-vegetation 
Eriophorum angustifo Hum-vegetation 
Carex nigra coll.-vegetation 
Equisetum fluviatile-vegetation 
Carex ros tra ta-vegetation 
C. diandra-vegetation 

Örtkärr (6.3.1.1.2) 

Calla palustris-vegetation 
Menyanthes trifoIi ata-vegetatlon 
Comarum palus tre-vegetation 
Lysimaohia thyrsi flora-vegetation 
Sparganium spp.-vegetation 
A lisma plan t ago-aquatica-vegetation 
Hippuris vulgaris-vegetation 
Lythrum salicaria-ve getation 

Busk- och risvegetation (6.3.1.1.3) 

Kärr ovan havsstranden (6.3.1.2) 

Lösbottnar (6.3.1.2.1) 

Carex limosa-C. livida-lösbotten 
C. ros trata-lösbotten 
C. lasiocarpa-lösbotten 
C. chordorrhiza-lösbotten 
Equisetum fluviatile-lösbotten 
Eriophorum angustifo Hum-lösbotten 
Menyanthes trifoliata-lösbotten 
Sparganium minimum-lösbotten 

Mjukmattor (6.3.1.2.2) 

Scorpidium s corpi o i de s-vegetation 
Carex limo s a-Scorpi di um-vegetation 
C. las io carp a-S corpidium-vegetation 
Mjukmattor med Scorpidium men dominans av andra brunmossor 

Sphagnum subsecundum-vegetation 
S. teres-vegetation 

Menyanthes tri foliata-Oxy coccus quadripe talus-Sphagnum teres-C allier gon 
stramineum-vegetatlon 
Comarum palus tre-Sphagnum teres-vegetation 
Carex canescens x mackenziei-Oxycoccus quadripetalus-Sphagnum teres-
Calliergon s tramine um-vegetation 
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Sphagnum ob tus um-S. fallax-vegetation 
S. riparium-vegetation 
S. lindbergii-vegetation 
S. baiticum-vegetation 

Magnocariceta (6.3.1.2.3) 

Magnocariceta med Carex diandra och/eller C. rostrata 
Equisetum fluviatile-Carex chordorrhiza-magnocaricetum 

Fastmattor (6.3.1.2.4) 

Campy Hum stellatum-Drepanocladus int ermedius-vegetation 
Drepanocladus badius-vegetation 
Sphagnum teres-vegetation 
S. warns torfii-vegetation (inkl ristuveliknande stadier) 
S. subfulvum-vegetation 
S. angusti folium-vegetation 
Poly trichum commune-vegetation 

Phragmites-vegetation (6.3.1.2.5) 

Mossevegetation (6.3.1.3) 

Sphagnum fuscum-öar (6.3.1.3.1) 
S. fusoum-rismossar (6.3.1.3.2) 

Skogsvegetation på myrar ovan havsstranden (6.3.1.4) 

6.3.1.1 Havsstrandkärr 

Tab. 1-9, bp 4-7, 9-10. Vissa av de beskrivna vegetationstyperna brukar föras 
till ängsserien, andra gränsar till akvatiska samhällen. "Havsstrandäng" har i 
litteraturen använts för en brokig samling växtsamhällen av vilka vissa lika 
gärna kan placeras i myr- som i ängsserien (jfr HAVAS 1961a:86). "Fuktig havs-
strandäng" och "försumpad havsstrandäng" är uttryck som ofta nyttjas för vege
tation som bättre karakteriseras med "havsstrandkärr". "Sumpfmoor" (CAJANDER 
1913) har använts av finska forskare, t ex AARIO (1932), BRANDT (1948) och 
EUROLA (1969), vid beskrivning av liknande vegetation. 

6.3.1.1.1 Graminidkärr 

Eleooharis palustris-vegetation. Tab. 1. Stora bestånd av Eleooharis palustris 
utbreder sig på de flacka, gyttjiga finsedimentbäddarna i Sopron (S 1-3, bild 
1), Lillbodskataviken och Kälvviksnäbben (S 4). Beståndens övre gräns samman
faller grovt med normalvattenlinjen. De tillhör alltså i huvudsak hydrolitora-
len, främst övre hydrolitoralen. Substratet täcks normalt av grunt vatten un
der vegetationsperioden (jfr LEIVISKÄ 1908 : 129-130 och SURA 1970 fig. 2). E. 
palustris kan också dominera på fuktiga ståndorter långt upp på geolitoralen 
(S 5-7), jfr SURA (1970:30). Ovan havsstranden bildar arten inte livskraftiga 
bestånd på naturliga ståndorter men däremot tillfälligtvis i nyupptagna diken 
osv. Skottätheten och vitaliteten är maximal strax nedom normalvattenlinjen. 
Inslaget av andra graminider kan vara påtagligt. Speciellt hög frekvens har 
Agrostis stolonifera. Kring normalvattenlinjen ser man ofta en mosaik av E. 
palustri s —ruggar och täta A. stoloni fe ra-vaattor. Slamavsättningen och rörlig
heten hos substratets ytskikt m m omöjliggör slutet bottenskikt. Mossor (of
tast dåligt utvecklade, kontroversiella Drepanooladus-arter som D. fluitans 
coll. och D. polyoarpus) förekommer normalt endast i enstaka skott. Örtinsla
get varierar med bl a ståndortens nivå, substratets beskaffenhet och E. palust
ri s-beståndets slutenhet. Det är störst på geolitorala ståndorter med god söt-
vattenpåverkan (S 6) och minst där E. palustris luxurierar i övre hydrolitora
len (S 2). Bland frekventa arter kan nämnas Alisma plantago-aquatica3 Cicuta 
virosa3 Galium palustre 3 Hippuris vulgaris 3 Ly simachia thyrsi flora 3 Myriophyl-
lum spicatum3 Pedicularis palustris och Sparganium minimum. Lignoser och ris 
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saknas. Den rikliga förnan rivs lätt loss och spolas iväg vid högvatten för 
att ackumuleras på andra lokaler. De autoktona avlagringarna blir följaktli
gen tunna, oftast bara ett par cm och sällan över 5 cm (jfr AARIO 1932:21). 
Inblandningen av gyttjiga sediment är stor. Ytan täcks vanligen av ett löst 
slamlager som ibland innehåller avsevärda utfällningar av Fe20^ • n H2 O. 

Den Eleocharis palustris närstående E. uniglumis spelar en undanskymd roll i 
havsstrandkärren. Arten föredrar torrare, mindre gyttjiga ståndorter med hög
re salinitet i markvätskan (jfr LEIVISKÄ 1908:129, 150, 190; HAVAS 1961a:85; 
ELVELAND 1970:14 och SURA 1970 tab. 5, p. 26). Livskraftiga små bestånd 
finns här och var på lämpligt substrat i understa geolitoralen vid småvikarna 
på Storöns Ö sida. 

Carex mackenziei-vegetation. Tab. 2. I starkt skyddade geolitorala lägen (spe
ciellt undre och mellersta geolitoralen) kan väl avgränsade, mycket uniforma 
Carex mackenziei-samhällen utbreda sig. Underlaget är flacka, löst gyttjiga 
finsedimentbäddar med måttlig eller god sötvattenpåverkan. De största samhäl
lena finns i S delen av Sopron (S 8-10, bild 3). Även vid Kälvvikstjärnen 
(bp 4), Lillbodskataviken, Storblötan samt på Kuggfräkenmyren (S 11) förekom
mer välutbildade samhällen. Ovan havsstranden finns arten ej (jfr dock LÖNN-
QUIST 1964:372, 381). Artantalet är vanligen mycket lågt på grund av den kväv
ande matta av rikt bladiga, nedliggande skott och bladförna som C. mackenziei 
producerar. Mossor saknas ibland helt i luxurieran^Le C. maokenziei-ve.getation 
("naket kärr", jfr ALMQUIST 1929:99 ff.). Där bottenskikt finns är det mycket 
glest och mossorna ofta dåligt utvecklade (jfr LEIVISKÄ 1908:131). På ytor 
där C. mackenziei degenererat kan dock fläckar med väl slutet mosstäcke upp
stå. Då är det oftast Drepanocladus fluitane coll. som dominerar (S 8-9). En 
distinkt variant av samhället är den C. mackenziei-Calla palustris-vegetation 
som förekommer i S delen av Sopron (S 8-9). I vissa lågt belägna bestånd är 
inslaget av Eleocharis palustris påtagligt (S 10-11). Där sötvattenpåverkan 
är stark kommer Equisetum fluviatile in (S 11, bp 4). Örtinslaget är mesta
dels litet, men på blöta ställen med gles C. mackenziei kan inblandningen av 
hygrofila örter vara avsevärd (S 11). Lignoser och ris saknas. 

Carex mackenziei-vegetationen har tydlig kärrkaraktär (jfr LEIVISKÄ 1. c.} 
GILLNER 1960:58 och HAVAS 1961a:86) även om torvbildningen är svag (ALMQUIST 
1929:121). Torvtäcket kan ställvis uppgå till ca 15 cm. Det övergår nästan 
alltid oskarpt i gyttjiga finsediment som luktar av H2S och är kolsvarta av 
järnsulfidutfällningar. Som SURA (1970:32) påpekar finns stora likheter i 
skildringarna av C. mackenziei-ve.getation från olika delar av artens utbred
ningsområde. De av mig undersökta kärren och de som beskrivs av GILLNER (1. 
c.), TYLER (1969:46-50) och ALMQUIST (1. c.) från respektive svenska västkus
ten, norra östersjökusten (svenska sidan) och Upplandskusten skiljer sig dock 
avsevärt i artsammansättningen. Överensstämmelsen med Uleåborgstraktens C. 
mackenziei-kärr är större (jfr SURA 1970 tab. 6). I likhet med TYLER (1969: 
48) har jag iakttagit stora variationer i fruktsättningen mellan olika år. 
1971 var t ex ett mycket gott "fruktår" medan 197 2 var betydligt sämre. 

Carex aquatilis-vegetation. Tab. 3. C. aquatili s-kärr en har sin huvudutbred
ning i mellersta och övre geolitoralen på finsedimentstränder med god sötvat
tenpåverkan, t ex vid Sopron (S 12-15) och Kälvvikstjärnen (S 16). Samhället 
är expositionståligare och föredrar substrat med lägre gyttjehalt än C. mac
kenziei-ve getationen, men mosaikkomplex mellan dessa samhällen förekommer 
(bild 3). C. aquatilis bildar ett bälte strax ovan normala sommarvattenstån
det i Storblötan (bp 5, bild 5) och går i täten för igenväxningen av många 
litorala hällkar (bp 16, bild 13). Ovan havsstranden har samhället mycket li
ten betydelse. I diken blir dock C. aquatilis ibland beståndsbildande. C. 
aquatilis-kärren är nakna eller har mycket glest bottenskikt och är normalt 
betydligt artrikare än C. mackenziei-kärren. De är typiska magnocariceta sen
su SJÖRS (1950:197-198). Vegetationen gör oftast ett mycket homogent intryck, 
men "småbrokiga" mosaikkomplex med andra samhällen förekommer, t ex med Carex 
nigra coll.-vegetation (S 33 tab.7). S 35 tab. 8 visar en heterogen, mycket 
artrik variant av C. aquatilis-samhället. 

Där Carex aquatilis luxurierar blir förnan tjock och kvävande vilket är till 
nackdel för mossor och lågvuxna örter. Bland graminiderna har C. nigra coll. 
och Equisetum fluviatile relativt hög frekvens, bland herbiderna Comarum och 
Lysimachia thyrsiflora. Lignoser kan endast etablera sig på torrare upphöj
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ningar. Torvbildningen är svag (dock starkare än i C. mackenziei-veqetationen) 
och torvtäcket överstiger sällan 15 cm. Som mest har ca 25 cm uppmätts (Sop
ron, Övre geolitoralen). Kraftiga utfällningar av järnockrahaltigt slam före
kommer allmänt, speciellt vid sötvattenutflöden. C. aquatilis luxurierar ofta 
på dylika ståndorter. Ju starkare sötvattenpåverkan, desto längre ner på geo
litoralen återfinns samhället. Slutna bestånd finns ibland ända ner mot nor
malvattenlinjen (jfr LEIVISKÄ 1908:187 och SURA 1970 : 33). Hos SURA (1. c.) 
ges en översikt av litteratur som behandlar C. aquatilis-veqeta.t±on i Fenno-
skandien. De floristiska och ekologiska likheter mellan C. aquatilis- och 
Equisetum fluviatile-samhällen som SURA (1. c.) och även LEIVISKÄ (1908:133) 
omnämner är påtagliga även på Storön. C. aquati Z-is-vegetationen är dock mind
re hygrofil och inte lika sötvattenberoende samt örtfattigare (jfr tab. 3 med 
tab. 6). 

Eriophorum angustifo Hum-vegetation. Tab. 4. I övre geolitoralen vid Sopron 
utbreder sig mångenstädes frodiga Eriophorum angustifolium-kärr på finsediment 
(S 18-20, bild 4). Dessa samhällen är typiska magnocariceta sensu SJÖRS (1950). 
Smärre bestånd förekommer vid t ex Kälvvikstjärnen, Kälvviksnäbben (S 38) och 
Lillbodskataviken. Ovan havsstranden uppträder arten sällan som fältskiktsdo
minant, men finns på grund av sin vida ekologiska amplitud i många vegetations
typer. E. angusti folium-kärren är artfattiga (jfr SURA 1970:34) och ger på 
avstånd, särskilt under högskommaren efter rik blomning, intryck av luxurier-
ande monokulturer (bild 4, jfr LEIVISKÄ 1908:146, 189). Blomning och fruktsätt
ning varierar starkt från år till år. 1971 var ett mycket gynnsamt år. Carex 
aquatilis, C. nigra coll. och Calamagrostis negleota är graminider med rela
tivt hög frekvens i E. angustifolium-vegetationen. Bland herbiderna kan Coma-
rum (S 20) och Lysimachia thyrsiflora (S 19) nämnas. Lignoser, mest Salix phy-
liaifolia, förekommer på de torraste ställena. Förnan är mycket tät och kväv
ande och bottenskikt saknas eller är fragmentariskt utbildat. Drepanooladus 
fluitans coll. är den mest betydelsefulla mossan. Likheterna med Carex aqua
tili s-veqetat lönen är ganska stora vad avser artsammansättning och ståndorts
förhållanden. Arterna samdominerar också ställvis (S 41 tab. 9). E. angusti-
folium-vegetationen är artfattigare och ståndorten genomsnittligt torrare. 
Torvbildningen tycks vara något kraftigare. Det låghumifierade och sega torv
täcket är vanligen 10-20 cm tjockt, men kan närma sig 30 cm. Dess undre skikt 
är starkt gyttjeblandat och svavelrikt (tab. 37) och längre torrperioder re
sulterar i kraftig försurning. Sulfatutfällningar är då vanliga. E. angusti-
folium tycks vara mycket konkurrenskraftig på dylika ståndorter, jfr BRENNER 
(1931:48), SURA. (1970:34, 1971) och ERICSON (1973: 61). I ett bestånd (S 18) 
var huvuddelen av rhizom och rötter tätt hopflätade ungefär 35-45 cm under 
markytan. På detta djup råder tveklöst reducerande förhållanden även under 
svåra torrperioder och pH ligger nära neutralpunkten. 

Carex nigra coll.-vegetation. Tab. 5. Tätt småtuvig Carex nigra coll.-vegeta
tion dominerar övre geolitoralen strax utanför lövsnåren på de bättre dräne-
rade finsedimenten vid Sopron (S 24-25) , Kälvvikstjärnen (bp 4), Storblötan 
(bp 5), Lillbodskataviken osv. På de torraste ställena är inslaget av Festu
ca rubra starkt (S 24). Även i lövsnårens yttre delar förekommer denna vege
tationstyp (S 42 tc.b. 9) . C. nigra företräds delvis av en typ med korta ut-
löpare, snarast var. recta (jfr SYLVÉN 1940 och HYLANDER 1966:113-116). Det 
rätt väl slutna bottenskiktet domineras oftast av Drepanocladus fluitans coll. 
och Campy Hum polygamum. Artantalet är betydligt större än i ovan beskrivna 
samhällen. Karakteristisk är den av SURA (1970:33, tab. 6) påtalade samtidi
ga förekomsten av glykofila arter som normalt förekommer på tämligen torra 
ståndorter och glykofiler typiska för fuktigare ståndorter. Vegetationen är 
ängsartad och måttligt förnabildande. Torvbildning i egentlig mening före
kommer knappast. Det mörka, vanligen ca 5-10 cm tjocka humustäcket har i 
stället en mullartad karaktär. Det torkar regelbundet ut under högsommaren. 
Lignosföryngring förekommer allmänt. Särskilt goda föryngringsbetingelser er
bjuder kalotterna av degenererande C. nigra-tuvor. På dessa växer också art
er som föredrar en relativt torr ståndort, t ex Myrica3 Euphrasia spp.., La~ 
thyrus palustris3 Potentilla egedii och Rub us arcticus (jfr SURA 1970: 34). 

En mer sötvattenpåverkad och mer kärrlik variant av samhället upptar stora 
delar av Bidenskärret (S 22-23) samt Kuggfräkenmyrens (S 21) och Kälvviks-
tjärnens kantområden. Här representeras arten av var. juncea vars kraftiga 
tuvor står tämligen glest och bildar en mosaik med slammiga ytor där botten
skiktet ofta är mycket svagt utbildat. På dessa ytor växer hygrofila arter 
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som Equisetum fluviatile3 Galium trifidum3 Hippuris vulgaris3 Lythrum salica-
ria3 MenyantheSj Sparganium minimum3 Stellaria orassi folia och Utrioularia 
spp. Dessa saknas eller är sporadiska i den ängsartade Carex nigra-vegetatio-
nen. Den kraftigare sötvattenpåverkan möjliggör förekomst av mossor vars huvud
sakliga hemvist är ovan havsstranden, t ex Calliergon giganteum3 C. riohardso-
nii och Dr epano oladus tundrae. Däremot saknas Drepanooladus flui tan s coll. 
(jfr S 24-25). Tuvorna hyser de submersionskänsligare arterna. Förekomsten av 
Myrioa och Salices (främst Salix phylioifolia och S. pentandra) på kalotterna 
är ibland riklig. Buskarna kan bli uppåt 3 m höga men är vanligen kring 1 m. 
Humustäckets mäktighet överstiger sällan 20 cm. Underlaget är finkornig mine
raljord med hög halt av organisk materia. 

En starkt avvikande typ av Carex nigra-vegetation är de C. nigra-Soorpidium 
s corpi oides-mjukmattor som dominerar Gåskärret (S 26) . Havsvattnet når normalt 
hit endast under sydliga senhöststormar. Sötvattenpåverkan är ganska stark. 
Som öar i mjukmattorna ligger låga socklar med blockkärnor och tunt, mullik-
nande humustäcke. På dessa växer de mer torrhetskrävande elementen, t ex löv
buskar, Agrostis tenuis3 Festuca rubra3 Filipendula ulmaria3 Rubus arcticus 
och Drepanooladus unoinatus. De fuktigare mjukmattorna domineras av en kort-
vuxen, icke tuvad C. nigra-typ och heltäckande Soorpidium företrädd av en 
erekt, kort- och fågrenig typ. Likheter finns med vissa ovan havsstranden fö
rekommande mjukmattor. Särskilt gäller detta de fläckar där Carex chordorrhi-
za och C. rostrata samdominerar med C. nigra (S 37 tab. 8). Den litorala ni
vån antyds dock bl a av den höga frekvensen av Calamagrostis neglecta. Torv-
täcket är 15-20 cm tjockt. Den dominerande torvkomponenten i översta decime
tern är Soorpidium. Underlaget är grusig och stenig sand, och övergången mel
lan torv och mineraljord ganska skarp. 

Carex nigra coll. (icke tuvade former) dominerar fysiognomiskt även i vissa 
torra vegetationstyper i översta geolitoralen. Dessa ängsartade samhällen 
återfinns i måttligt skyddade lägen på grövre mineraljord, ofta i ett smalt 
bälte utanför lövsnåren (jfr LEIVISKÄ 1908:187), och behandlas ej vidare här. 
Beträffande litteratur som berör C. nigra-vegetation på de baltiska- och bott-
niska havsstrandängarna se SURA (1970:34, 36). 

Equisetum fluviatile-veqetation. Tab. 6. I mellersta och övre geolitoralen på 
starkt sötvattenpaverkade finsedimentstränder, speciellt i svackor med under 
sommaren regelbundet återkommande sötvattensubmersion och kraftig slamavsätt-
ning, förekommer Equisetum fluv i at ile-kärr. Sådan vegetation återfinns t ex i 
Kuggfräkenmyren (S 27-29) , Bidenskärret, Kälvviksnäbben och vid Kälwikstjär-
nen (S 30) samt i' de sumpiga lövsnåren på Storblötans S sida. E. fluviatile 
dominerar fysiognomiskt i det övre fältskiktet redan vid måttlig täcknings
grad (2-3) på grund av sin skottbyggnad. Inblandningen av andra graminider 
kan dock vara stor (S 28-29). På de blötaste ställena har hygrofila örter of
ta hög täckningsgrad, t ex Menyanthes3 Sparganium minimum och JJtrioularia in
termedia. De blöta fräkenkärren utgör en övergång mellan vatten- och landvege
tation (jfr ALMQUIST 1929:78, 135-136 och LUTHER 1951b:46). De kan ses som ett 
slags magnocariceta (jfr SJÖRS 1950:197). E. fluviatile-kärren är mestadels 
nakna eller nästan nakna, men ibland förekommer ett glest bottenskikt (S 28). 
En viss floristisk och ekologisk likhet med Carex aquatilis-kärren föreligger 
(se ovan). Artantalet varierar bl a med slutenhetsgraden hos E. fluviatile 
(omvänd proportionalitet), men tycks vara högst i de torraste kärren (jfr 
AARIO 1932:16-17). Örtrikedomen är mestadels stor utom där E. fluviatile luxu-
rierar (S 30). Torvbildningen är svag och de autoktona avlagringarna når säl
lan 10 cm. Uppblandningen med gyttjigt slam är påtaglig. Enligt SURA (197 0: 
31) skulle BRANDT (1948:15) mena att E. fluviati Z-e-bestånden på havsstranden 
är initialstadier i den primära myrbildningen. Påståendet är egendomligt ef
tersom BRANDT (1. c.) inleder sin korta beskrivning av "Equisetum-Sümpfe": 
"Die Equisetum limo sum-Sümpfe treten ziemlich selten als Bildner von Ufermoo
ren des Meeres auf 11. 

E. fluviatile utgör ofta, utan att fysiognomiskt helt ta överhanden, ett på
tagligt inslag i diverse starkt sötvattenpåverkade vegetationstyper i övre 
geolitoralen, t ex i Carex nigra var. juncea-vegetation (S 21, 23 tab. 5) och 
i heterogen vegetation i övergången mellan lövsnåren och den öppna stranden 
(S 39, 40 tab. 9). Även i undre geolitoralen kan arten förekomma tämligen rik
ligt vid sötvattenutflöden (S 31 tab. 7). 
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Carex rostrata-vegetation. S 34, 36 tab. 8. Vid och strax nedom EHL förekom
mer på några ställen kärr vars fältskikt domineras av Carex rostrata. I det 
väl slutna bottenskiktet dominerar eutrofa brunmossor. Vid Bredviksholmspott-
en förekommer fläckvis ett artrikt C. rostrata-Calliergon giganteum-samhälle 
(S 34) och i Bidenskärrets inre del upptas ca 600 m^ av ett C. rostrata-Dre-
panoaladus t un drae-samhälle (S 36). I båda har marinogen markblöta litet in
flytande. I stället är det näringsrikt geogent vatten som försörjer vegetatio
nen. Torvtäcket är ca 10-20 cm tjockt, underlaget moig mineraljord. 

Carex diandra-vegetation. Bp 6, delvis återgiven i tab. 8. Större Carex diand-
ra-bestånd är ovanliga på havsstranden. Storöns vackraste C. diandra-kärr 
finns icke desto mindre i Bredviksholmspotten. Det omkransar gölen i form av 
ett tuvigt gungfly som vilar på lösa, gyttjiga finsediment (bild 12). Botten
skiktet utgörs över stora ytor av en heltäckande Calliergon giganteum-matta. 
Denna bryts upp ut mot gölkanten där tuvorna blir högre och står glest, omgiv
na av blöta ytor med starkt hygrofil vegetation. Örtrikedomen är tämligen stor. 
Bland graminiderna spelar endast Carex oanesoens någon större roll. Samhället 
kan uppfattas som en speciell form av magnocaricetum (jfr SJÖRS 1950:197-198). 
Torvtäcket mäktighet är ojämn på grund av tuvigheten, men överskrider ingen
städes 25 cm. Detta kärr skildras i beskrivningen av Bredviksholmspotten. 
Fragmentarisk C. diandra-vegetation finns bl a vid Lagunen och Storblötan samt 
i Bidenskärret och Gåskärret. 

6.3.1.1.2 Örtkärr 

Gränsdragningen mellan örtkärr och örtrika graminidkärr är svår (jfr ALMQUIST 
1929:132, 140). På mindre ytor i geolitoralen, sällan >100 m^, dominerar 
ibland en eller flera örter fullständigt. Grunda, gyttjiga gölar och gölsträn-
der med tunt torvtäcke, slammiga ytor vid bäckutflöden osv kan upptas av sådan 
vegetation. Ibland rör det sig om gränsfall mellan akvatiska och telmatiska 
samhällen. Likartad vegetation på landhöjningsstränder beskrivs av bl a 
HÄYRÉN (1902), LEIVISKÄ (1908), AARIO (1932), BRANDT (1948) ochHAVAS (1961a). 
Följande varianter av örtkärr kan nämnas. 

Calla palustris-vegetation. Det vanligaste örtkärret är Calla palustri s-kärret 
(jfr BRANDT 1948:14). Samhället förekommer fläckvis på Storblötans stränder, 
från en bit ut .i vattnet och in i lövsnåren, samt bl a vid Kälwikstjärnen, 
Sopron, Lillbodskataviken, Lagunen och på Kuggfräkenmyren. Det vackraste sam
hället finns dock i Bredviksholmspotten. Här upptar ett frodigt, expansivt be
stånd stora ytor omkring gölen (bild 12). Det är en tidsfråga innan Calla er
övrat hela vattenspegeln. Vegetationens sammansättning framgår av yttersta de
len av bp 6. Torvbildningen är mycket svag i de rena, nakna Calla-bestånden, 
men tilltar med inslaget av graminider och mossor (jfr S 8 tab. 2). 

Meny ant he s trifoliata-vegetation. Denna vegetation är till sin ekologi och 
floristiska sammansättning rätt lik den föregående men uthärdar marinogen 
markblöta sämre. Menyanthes tri foli at a-kärr spelar en liten roll, men kan iakt
tagas vid t ex Kälwikst järnen, Sopron (S 32 tab. 7) , Storblötan och Lagunen. 
Menyanthes-kärren är nakna oller nästan nakna och måttligt torvbildande. 

Comarum palustre-vegetation. Comarum palustre är ibland fältskiktsdominant 
strax nedom EHL och då oftast i skarpt avgränsade fläckar eller bälten, t ex 
vid Bredviksholmspotten, Inre och Yttre Kuggviksgölen, Kälwikstjärnen, Stor
blötan och Lillbodskataviken. Fuktighetsamplituden är stor. Samhället är näs
tan naket eller kan som vid Bredviksholmspotten och Inre Kuggsviksgölen ha ett 
väl slutet bottenskikt. Torvbildningen är svag. Likartade samhällen ovan havs
stranden kan dock vara relativt kraftigt torvbildande (jfr ALMQUIST 1929:132). 
Utan att dominera har Comarum en betydelsefull roll i många havsstrandkärr (se 
tab. 3-5, 8-9) . 

Lysimachia thyrsi flor a-vegetation. Rena Ly simaahia thyrsiflora-bestånd finns 
bl a i Soprons N del rätt långt ned på geolitoralen. Ståndorten utmärker sig 
för stark sötvattenpåverkan och mycket kraftiga utfällningar av järnockrahal-
tigt slam. Ingen egentlig torvbildning förekommer och bottenskikt saknas. Läng
re upp på stranden kan arten bli kvantitativt framträdande (t ex S 19 tab. 4), 
men sällan så ymnig att man kan tala om Lys im a ohi a-kärr. 
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Sparganium spp.-vegetation. I grunda, efemära vattensamlingar med gyttjig bot
ten bildar ibland Sparganium minimum och S. simplex täta bestånd, t ex i Bi-
denskärret, Bredviksholmspotten och Kuggfräkenmyren. S. minimum kan även do
minera på något torrare ståndorter. Sparganium-kärren är nakna eller nästan 
nakna. Någon torvbildning kan man inte tala om. 

Alisma plantago-aquatiea-veqeta.ti.on. Liknar till sin ekologi föregående men 
är ännu ovanligare. 

Hippuris vulgaris-vegetation. Hippuris vulgaris-bestånd bildar ofta ett dis
tinkt bälte kring vattenlinjen i laguner och gölar på geolitoralen. Där denna 
vegetation är ren och välutvecklad kan man tala om Hippuris-kärr. Sådana finns 
t ex i Storblötan (bp 5, bild 5). Ingen torvbildning förekommer. Mossor saknas 
eller förekommer sparsamt. 

Lythrum s al i o ar i a-v eg etat ion. Som ett kuriosum kan omnämnas det praktfulla 
Lythrum salioaria-Drepanooladus t un dra e-kärr som upptar stora delar av Inre 
Kuggviksgölens V och N strand (bp 10). Lythrum-vegetation på torvunderlag fö
rekommer annars ytterst fragmentariskt och torde vara sällsynt i Norrbottens 
kustland. Torvbildningen är svag. 

Andra örter som kan bilda större rena bestånd på havsstrandnivå är Myriophyl-
lum spioatum3 Potamogeton spp. och Butomus umbellatus. I dessa fall är det 
frågan om mer otvetydigt akvatiska samhällen, vilka skildras i beskrivningar
na av de undersökta myrarna. Detsamma gäller den ytterst rika Lemna trisuloa-
vegetationen i Storblötan (bild 9). 

6.3.1.1.3 Busk- och risvegetation 

I de högre belägna av de ovan beskrivna samhällena (tab. 3-8) förekommer låga 
lövbuskar (Salix phylioifolia3 S. pentandra3 Alnus inoana och Betula pubesoens) 
samt - mindre vanligt - riset Myriaa gale. Förekomsten är oftast bunden till 
de torraste partierna: socklar med stenunderlag, sedimentvallar och tuvor m m. 
Tab. 9 visar några "brokiga" vegetationstyper med god lignosföryngring och 
halvslutet buskskikt i övre geolitoralen. Av de nämnda lignoserna är Salix 
phylioifolia (med genetisk inblandning av S. myrsinifolia) den som återfinns 
längst ned på geolitoralen. Detta beror delvis på en ovanligt stor förmåga att 
uthärda havsisens .påverkan, se LEIVISKÄ (1908:159), JULIN (1963 : 21), SURA 
(1970:40) och ERICSON (1972:238). Att arten regelmässigt är den lignos som 
finns längst ut i blötare kärr ovan havsstranden antyder dock att den tål hög
re markfuktighet än de övriga (jfr HÄYRÉN 1902:170-171). Detta kan vara en del 
i förklaringen av förekomsten långt nere på de kärriga havsstränderna. S. pen
tandra står dock inte långt efter S. phylioifolia, vare sig i förmågan att ko
lonisera havsstrandkärren på låga nivåer eller att "vandra ut" i de blöta kär
ren ovan havsstranden. Alnus inoana och Betula pubescens koloniserar på högre 
nivåer. De spelar oftast en mindre roll i havsstrandkärren. Myrioa förekommer 
ymnigt i översta geolitoralen på vissa ståndorter med jämn, måttlig påverkan 
av elektrolytrikt sötvatten (S 22, 26, 37). Speciellt gäller detta där mineral
jordsunderlaget är lite grövre, t ex grusig och stenig sand. Vegetationen på 
dessa ställen kan påminna om rikkärr ovan havsstranden (S 26, 37). Däremot 
tycks Myrioa sky finsedimentstränderna (jfr ERICSON 1972:236). Den spelar t ex 
en mycket liten roll i litoralkärren vid Sopron. 

De sumpigaste partierna av de slutna lövsnåren på havsstranden kan uppfattas 
som litorala lövkärr. Sådana finns främst vid Sopron (S och SV delen) och 
Storblötan (SÖ). Några vegetationsanalyser föreligger inte. De viktigaste lig
noserna är i nämnd ordning Salix phylioifolia och Alnus inoana. Även Salix 
pentandra kan lokalt förekomma rikligt och blir oftast mer högväxt än S. phy
lioi folia. Betula pubesoens är sparsam. Snåren är mestadels mycket täta (bild 
2, 5) med en sparsamt utvecklad undervegetation av skuggtåliga arter (jfr 
HAVAS 1961a:87). Topografin är oftast tuvig. En utveckling från vegetationsty
per liknande det lignosrika Carex nigra var. junoea-kärr som beskrivs i S 22 
(tab. 5) förefaller ibland sannolik. Av fältskiktsarter med större betydelse 
kan nämnas Carex oanesoens3 C. nigra var. junoea (ofta tynande)^ Equisetum 
fluviatile3 Calla3 Caltha3 Comarum3 Lysimaohia thyrsiflora och Menyanthes. 
Karakteristiska mossor är Calliergon oordifolium3 Chilosoyphus pallesoens3 
Mnium oinolidioides och Sphagnum squarrosum. Ovanstående gäller främst de fuk
tiga ytorna mellan de lignosbärande tuvorna och socklarna samt dessas baser 
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och en bit upp på kanterna. På kalotterna växer mellan buskstammarna en art-
rikare, mer torrhetskrävande vegetation som jag ej går in på här. 

6.3.1.2 Kärr ovan havsstranden 

Tab. 10-29, bp 1-3, 8, 11-24. Nedan beskrivna samhällen har urskiljts efter i 
första hand fysiognomin. Samhällena grupperas längs gradienten lösbotten-mjuk-
matta-magnocaricetum-fastmatta. Inom varje grupp placeras de minst eutrofa sam
hällena sist. Ett konsekvent uppordnande längs gradienten rik-fattig är dock 
omöjligt. Övergångar mot akvatiska samhällen samt rent akvatisk vegetation be
skrivs i specialavsnitten om Blåmisusjön och Gräsvarpet (kapitel 7). 

6.3.1.2.1 Lösbottnar 

Stora sammanhängande lösbottnar saknas. Lösbottensamhällen förekommer fläckvis 
eller i nätlik mosaik med fast- eller mjukmattefragment som på Hällnäsmyren 
(tab. 10, fig. 5, bild 16). Gränsdragningen mellan lösbotten och mjukmatta 
respektive magnocaricetum är ibland svår (jfr SJÖRS 1950:197-202). Sålunda kan 
t ex de glesaste, mossfattiga partierna av magnocariceta på Gräsvarpets och 
Blåmisusjöns stränder lika gärna föras till lösbottnarna. 

Substratytan är normalt vattentäckt eller fuktig under vegetationsperioden, 
men kan bli knastertorr och uppsprucken i polygoner under längre torrperioder 
(bild 15). Den ytliga delen av substratet är en svårdefinierbar blandning av 
torvslam, utfällda organogena och minerogena kolloider (humus respektive främst 
Fe2°3 * n h2°)' gyttjeartade sediment (döda mikroalger) osv. Ibland kan tunna 
karbonatkrustor (bleke) uppträda fläckvis på lösbottenytorna vid torka. De kry
pande mosskotten och kärlväxtbaserna överdras då med ett tunt skikt av kristal
ler, en bleke-"hud" (BOOBERG 1930:95). 

Lösbottnar av tre typer förekommer: 

Helt utan makroskopisk vegetation. 
Glest fältskikt, mossor saknas i stort sett (nakna lösbottnar). 
Glest fältskikt, glest bottenskikt av krypande mossor. 

Med avseende på dominansen i fältskiktet, vilken oftast är tillfällig och inte 
kan förknippas med några speciella ståndortsförhållanden (jfr BOOBERG 1930:96), 
kan ett antal lösbottensamhällen urskiljas. Övergångar mellan dem är dock van
liga. Ett obetydligt rutanalysmaterial föreligger (tab. 10, 28, bp 12, 13, 18, 
23). Relikt Phragmites förekommer ibland i samhällena (jfr AUER 1923? ALMQUIST 
1929:99, 115 och BOOBERG 1. c.) och dominerar då fysiognomin. Lignoser och ris 
uppträder efemärt. Om föryngring på lösbottenytan lyckas så dödas det unga in
dividet snart av submersion. Samtliga lösbottensamhällen kan uppträda nakna 
eller med ett glest bottenskikt i vilket Soorpidium nästan alltid dominerar 
med Calliergon trifarium som trogen följeväxt. Lösbottnar förekommer inte i 
Storöns fåtaliga fattigkärr. 

Carex limosa-C. livida-lösbotten. Detta är det vanligaste lösbottensamhället. 
Mängdförhållandet mellan arterna varierar, men rena bestånd av endera är säll
synta. Varianter rika på Phragmites 3 Eriophorum angusti folium (S 43 tab. 10) 
och Menyanthes (S 44 tab. 10) förekommer. Av de två karaktärsarterna förefal
ler C. limosa vara den som bäst klarar det riktigt lösa substratet. Där lös
bottnarna gränsar till fastare strukturer, t ex fragment av Trichophorum eaes-
pitosum-Campylium stellatum-fastmattor, brukar skottätheten öka mer markant 
för C. livida än för C. limosa (bp 18). I dessa marginella lösbottenpartier 
påträffas kärlväxter med stark preferens för lösbottnar men tillfällig före
komst i blöta mjukmattor, t ex Eriophorum graoile3 Junous stygius och Drosera 
anglica. Bottenskiktet blir tätare och artrikare här och arter som Riccardia 
pinguis 3 R. sinuata3 Sphagnum sub secundum och Drepanoeladus spp. kan bli be
tydelsefulla. Carex limosa-C. livi <ia-samhället tycks ha vid amplitud med avse
ende på pH och & i myrvattnet. Förekomst av Drepanoeladus revolvens och Sphag
num subseoundum indikerar de 11 fattigare11 varianterna, t ex på Lillömyren. 

Carex rostrata-lösbotten. Carex ros t rat a-lösbottnarna är liksom C. lasioearpa-
do (se nedan) ibland svåra att avgränsa från motsvarande magnocariceta. Sam
hället förekommer i många blötare kärr men upptar inte stora arealer. 



Fig. 5. Mosaik av låga fastmattetuvor och lösbottnar i Hällnäsmyren. I nedre 
högra hörnet är tuvorna eroderande, i övrigt expanderande. Kartering 
den 22.8 1972. 

Mosaic of low hummocks (lawn fragments) and mud-bottoms in the rich fen 
Hällnäsmyren. In the lower right-hand corner the hummocks beeing eroded, 
elsewhere they are still actively growing. 

Triohophorum caespitosum-CampyHum s te I latum-fastmatta (lawn) 

Lösbotten med gles (Mud-bottom with sparse) Eviophorum angusti folium, 
Carex livida och (and) Scorpidium s oorpioides 

Naken lösbotten med mycket glest fältskikt 
Mud-bottom with very sparse field layer and no mosses 

Provtagningspunkt för lagerföljdsanalys, se 6.5.4 
Sampling site for the stratigraphie analysis 
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C. rostrata bildar normalt låga och glest utspridda, mestadels vegetativa skott 
(jfr MELIN 1917:21). Den är dock i vissa lösbottnar betydligt livskraftigare 
och stadd i snabb expansion. Utvecklingen går då mot ett magnocaricetum. Detta 
gäller t ex på "bisamlösbottnar" (se 6.5.6) och på sådana som uppkommit i ny-
grävda diken genom kärr (bild 23, 24). 

Carex lasiooarpa-lösbotten. Välutbildade Carex lasiooarpa-lösbottnar är mindre 
vanliga, men övergångar mot mjukmattor och magnocariceta förekommer på åtskil
liga lokaler. C. lasiooarpa är inte i samma utsträckning som C. rostrata ett 
progressivt element på lösbottnarna, utan torde i många fall vara en seglivad 
relikt från tidigare stadier med mer sluten vegetation (jfr ALMQUIST 1929:115). 
Arten är sällan fertil i lösbottnarna och blir förhållandevis lågvuxen. Något 
samband mellan förekomst av C. lasiooarpa-lösbottnar och rörligt ytvatten (jfr 
MELIN 1917:23 och ALMQUIST 1929:117) finns inte på Storön. 

Carex ohordorrhiza-lösbotten. Carex ohordorrhiza-lösbottnar spelar en mycket 
liten roll. De förekommer ibland på dyiga fläckar där bisam tidigare produce
rat en lösbottenliknande miljö (se 6.5.6) samt i efemära dypölar i lövkärr. 

Equisetum fluv i at ile-Yosbotten. Sporadiskt förekommande samhälle. Även här är 
övergången mot magnocariceta glidande. Detta är det mest hygrofila av lösbot-
tensamhällena och är oftast naket. Vackert utbildat i Älgpölen (bild 15, bp 
13) där det glesa beståndet regelbundet betas av älg. 

Eriophorum ang us tifo I i um-lösbotten. Relativt allmänt samhälle men endast på 
små ytor. Eriophorum angusti folium är mycket smalbladig, lågvuxen och nästan 
uteslutande vegetativ. Artens ekologiska amplitud är vid och det går ej att 
utpeka detta samhälle som det minst krävande av de här behandlade (jfr MELIN 
1917:25; OSVALD 1923:174 och ALMQUIST 1929:137). 

Menyanthes trifoHata-lösbotten. Sparsamt förekommande samhälle. Ibland vackert 
utbildat mellan tuvorna i lövkärrvegetation, ofta med inslag av Calla. I myr-
viddvegetation är inslaget av graminider mestadels markant. Övergångstyper mot 
blöta mjukmattor, t ex Menyanthes-Soorpidium-mjukmattor med "halvslutet" bot
tenskikt, är vanliga. 

Sparganium minimum-lösbotten. Sällsynt lösbottensamhälle. Uppträder ibland som 
kortvarigt pionjärsamhälle på blöta "bisamlösbottnar" (se 6.5.6). Sparganium 
minimum bildar ofta en tät monokultur under vilken bottenskikt vanligen saknas. 

6.3.1.2.2 M j ukmat-tor 

Mjukmattor har stor utbredning i de blötare kärren och dominerar ibland helt, 
t ex i Bredvikstjärnmyren och Skagstjärnmyren. Gränsdragning mellan mjukmattor 
å ena sidan och lösbottnar, fastmattor och magnocariceta å den andra är ibland 
vansklig. De tätaste Carex lasiooarpa-bestånden med Soorpidium i bottenskiktet 
kan t ex lika gärna föras till magnocariceta (jfr t ex BOOBERG 1930:105-106 
och SJÖRS 1950:198-199). Jag för dem dock till mjukmattorna eftersom en tudel-
ning av Carex lasiooarpa-Soorpidium-samhället utgående från täckningsgraden 
för C. lasiooarpa framstår som onaturlig. 

Ofta möter man en småbrokig mosaik mellan mjukmattor och andra enheter längs 
gradienten lösbotten-mjukmatta-magnocaricetum-fastmatta-ristuva. 

Efter dominansen i bottenskiktet kan följande mjukmattesamhällen urskiljas: 

Soorpidium s oorpioides-vegetation (inkl mjukmattor med Soorpidium men dominans 
av andra brunmossor) 
Sphagnum sub secundum-vegetation 
S. teres-vegetation 
S. obtusum-S. fallax-vegetation 
S. riparium-vegetation 
S. lindbergii-vegetatlon 
S. b altioum-veqetatlon 

Soorpidium s o orpio i de s-vegetation. Tab. 11-14, 28, bp 11, 13, 14. Mjukmattor 
med Soorpidium som bottenskiktsdominant förekommer allmänt. Liknande vegeta
tion beskrivs i snart sagt varje skildring av nordiska rikkärr, se referenser 
hos DAHL (1956:232-234), och även från andra nordliga områden (bl a SJÖRS 1959: 
13-14, 1961a: 15-17, 1963a:103). Det är ingen tillfällighet att arten fått ge 
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namn åt den överordnade växtsociologiska enheten för de svenska rikkärren, 
"Scorpidion" (DU RIETZ 1942:126, 1949:291, 294 ff.). 

Fältskiktets artsammansättning och dominansförhållanden varierar starkt. Föl
jande två samhällen har den ojämförligt största betydelsen: 

Carex _l imo s a-Sao^idium-ve^e tat Lon. Tab. 11, 14, 28, bp 13, 14. Detta liksom 
övriga Soorpidium-rika mjukmattesamhällen bildar glidande övergångar mot lös
bottenvegetation (jfr HEIKURAINEN 1953:24-25 och RUUHIJÄRVI 1960:116). Det be
står normalt av en tätsluten, blöt och sviktande Soorpidium-matta med glest 
eller måttligt slutet fältskikt där Carex limosa dominerar. Inslaget av andra 
graminider kan vara påtagligt, t ex konstanten C. ohordorrhiza (S 47, 50), C. 
livida (S 48, 49), C. rostrata (S 50) och Equisetum fluviatile3 men dessa do
minerar sällan. Phragmites-rika varianter förekommer (S 83 tab. 28). Bland 
herbiderna har Menyanthes hög frekvens och kan bli fysiognomiskt framträdande. 
Hög frekvens har även Drosera anglica3 Utrioularia intermedia och U. minor. 
Lignoser blir normalt inte långlivade i denna vegetation, jfr tab. 11. Ris, 
väsentligen Myriaa och Andromeda, förekommer sparsamt i torrare varianter av 
samhället. I bottenskiktet är Calliergon trifarium följeväxt till Soorpidium 
(jfr DAHL 1956:234), men blir sällan kvantitativt framträdande. Relativt hög 
frekvens har Ricoardia pinguis3 Cinclidium stygium och Drepanooladus tundrae. 
Artrikedomen är måttlig. Den når minimum där ytutbredningen är stor och för
hållandena särskilt blöta (jfr von KRUSENSTJERNA 1945:153). Förnabildningen 
från fältskiktet är svag eller måttlig, men torvbildningen kan ändå vara av
sevärd där Soorpidium luxurierar. Torvmäktigheten understiger sällan 30 cm 
och ligger vanligen kring 50-80 cm. Ibland bär mjukmattan inte en vuxen per
son. Markblötans rörlighet är obetydlig. 

Car^x^las^iooar^a-S^cor^idium-vegetation. Tab. 12, 13, 28, bp 11. Detta samhälle 
har stor utbredning. Fältskiktets slutenhet varierar starkt. Ju tätare det är 
desto glesare är bottenskiktet. De tätaste bestånden skulle lika gärna kunna 
föras till magnocariceta. Liknande samhällen beskrivs i många skildringar av 
rikare kärr och tycks vara mycket vanliga i vissa områden (se CAJANDER 1913: 
141? ALMQUIST 1929:119; KALELA 1939:467-470 och SJÖRS 1948b:133). Ett "kultur-
producerat", ekologiskt särpräglat C. lasiocarpa-Scorpidium-samhälle beskrivs 
av MÖRNSJÖ (1969:44-47). 

C. lasiooarpa är fysiognomiskt mycket framträdande redan vid måttlig täcknings
grad (bild 19), jfr ALMQUIST (1929:115) och KALELA (1939:467). Detta gäller 
även då inslaget av andra graminider är avsevärt. Hög frekvens har Carex limo-
sa3 C. rostrata och Equisetum fluviatile. En vanlig variant av samhället är 
den C. rostrata-rika (tab. 13). Även en Phragmites-variant förekommer (S 84, 
85). Av herbiderna har Menyanthes mycket hög frekvens (98 %). Kring 50 % lig
ger Pedicularis palustris3 Utrioularia intermedia och U. minor. Bottenskiktet 
kan då C. lasiooarpa inte växer för tätt vara helt slutet med överväldigande 
Soorpidium-dominans (S 53, 54). Vanligare är dock att den rikliga förnan inte 
medger ett slutet mosstäcke. Då kan även andra brunmossor, t ex Campy Hum stel-
latum3 Cinolidium stygium och Drepanooladus spp., fläckvis konkurrera om domi
nansen. På de skuggiga, slammiga ytorna under förnan kryper Ricoardia pinguis3 
R. sinuata och Calliergon trifarium m fl. Den sistnämnda har hög frekvens, men 
når högre täckningsgrad endast där förnan är mycket tät (bp 11). Här tycks den 
klara sig bättre än Soorpidium på grund av de masklika skottens förmåga att 
"ringla" sig upp genom förnataket och på så sätt få en gynnsammare ljussitua
tion. Homogen C. lasiooarpa-Soorpidium-vegeta t ion är förhållandevis artfattig, 
speciellt där fältskiktet är tätt (S 56, bp 11). Ståndorten är genomsnittligt 
torrare än för Carex limosa-Soorpidium-samhället, men förekomsten av lignoser 
och ris är lika obetydlig. Torven är fastare, torvtäcket tunnare (oftast 20-
50 cm) och markblötan rörligare. 

Under Soorpidium s corpi oides-vegetationen sorterar även m^u.kma.ttor;_med._^£ö — 

^^m_men_dominans_av_andra_brunmossor. Tab. 15, bp 15. Här har vanligen Calli
ergon giganteum och/eller Drepanooladus tundrae övertagit dominantrollen (tab. 
15), i sällsynta fall Bryum pseudotriquetrum coll., Cinolidium stygium3 Drepa
nooladus exannulatus coll., D. intermedius3 D. revolvens eller Mnium oinolidi-
oides. Många kombinationer av fält- och bottenskiktsdominanter förekommer. Ett 
rätt vanligt samhälle (finns även strax nedom EHL, se S 36 tab. 8) är Carex 
rostrata-Drepanocladus tundrae-samhället. Ett annat är Carex limo sa-C allier g on 
giganteum-Drepanooladus tundrae-samhället, vars Calliergon giganteum-rika va
riant (S 60) tycks vara något mindre hygrofil än den Drepanooladus tundrae
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rika. S 61 härrör från ett segt gungfly (Bredvikstjärnmyren) med samdominans 
av Carex ahordorrhiza3 C. diandra3 C. limosa och Menyanthes. Den täta moss
mattan domineras av Drepanoaladus tundrae med kraftigt inslag av Calliergon 
giganteum och Saorpidium. Lignosföryngringen är god. Möjligen föreligger svag 
källpåverkan. Liknande vegetation förekommer i myrkanter på några lokaler. 

På gungflystränderna vid Gräsvarpet och Blåmisusjön dominerar Drepanoaladus 
exannulatus coll. (delvis övergångsformer mot D. tundvae) fläckvis. Bl a kan 
ett Carex rostrata-D. exannulatus coli.-samhälle urskiljas. Det övergår 
oskarpt i ett mossfattigare och högvuxnare magnocaricetum. 

I mjukmattor med rörligt vatten på bl a Lillömyren och Kuggsvedjemyren blir 
Drepanoaladus revolvens ibland den mest framträdande mossan. Den växer med 
t ex Carex limosa3 C. livida3 C. rostrata och Menyanthes. Denna vegetation är 
närbesläktad med Sphagnum subseoundum-vegetationen (se nedan). 

Sphagnum subs eaundum-vegetation. Sphagnum sub s eaundum-mjukmattor upptar små 
arealer pa bl a Lillömyren (bp 1) och Kuggsvedjemyren. Fältskiktet domineras 
av Carices: C. limosa3 C. ohordorrhiza och C. rostrata är de mest framträdan
de. Även Menyanthes kan förekomma rikligt. I bottenskiktet ingår arter som 
Cladopodiella fluitans3 Drepanoaladus exannulatus coll., D. revolvens3 Riaaar-
dia pinguis 3 R. sinuata3 Saorpidium3 Sphagnum teres och - på de torrare stäl
lena - S. subfulvum. Samhället anknyter floristiskt till "Sphagnum subseaun-
<iutf?-RimpibraunmooreM (RUUHIJÄRVI 1960:120). Sphagnum sub s e aundum-v e.getationen 
är tämligen hygrofil och tycks gynnas av en viss rörlighet hos markvattnet. 
Lågvuxen Myriaa kan ibland förekomma rikligt även på tämligen blöta ståndor
ter. 

Sphagnum teres-vegetation. Tab. 16, bp 7, 8, 15, 20. Mjukmattor, mestadels 
gungflyn, med Sphagnum teres som bottenskiktsdominant har stor utbredning vid 
Blåmisusjön och Gräsvarpet, även strax nedom EHL. Dessutom upptar de större 
delen av Skagstjärnmyren samt förekommer fläckvis på bl a Lillömyren. Callier-
gon stramineum (konstant) förekommer ofta så ymnigt (jfr MELIN 1917:67) att 
man lika gärna kan karakterisera bottenskiktet som ett Sphagnum teres-Callier-
gon stramin e um-samhälle. Svag topogen källpåverkan antyds ibland av Paludella 
squarrosa3 Sphagnum riparium och Montia lamprosperma. Fältskiktets sammansätt
ning och dominansförhållanden varierar avsevärt. Övergångar mot fastmatteve-
getation med relativt god lignosföryngring är vanliga (S 65, inre delarna av 
bp 7 och 8). Bland graminiderna har Carex aanesaens 3 C. limosa och C. rostra
ta tämligen hög frekvens, bland herbiderna Comarum3 Drosera rotundifolia och 
Menyanthes. Notabel är förekomsten av Malaxis monophylla (S 64) och Carex 
lapponiaa (S 62, bp 8). Samhället är kraftigt torvbildande. Följande varian
ter är mest betydelsefulla: 

Menyanthes triboli at a-0_xi£a o aaus_ quadrige talu^^S^haqj^um^er^es^Ca^T^^^q^qja^t^ra-
mineum-vec[etation. S 62, 64, 65. Menyanthes dominerar det lågvuxna fältskik
tet även där Oxyaoaaus quadripetalus har större täckningsgrad. Den sistnämnda 
luxurierar ofta och har mycket god fruktsättning. Enstaka lignoser kan före
komma, mest Salix phyliaifolia. På torrare ståndorter förekommer Myriaa rik
ligt (S 65), jfr MELIN (1917:78). Graminider är sparsamt inströdda i den sväl
lande mossmattan. De är mestadels lågvuxna och vegetativa. Av herbiderna når 
endast Menyanthes högre täckningsgrad. Fruktsättningen är oftast svag. I bot
tenskiktet är Calliergon stramineum-skotten inklämda mellan de tätpackade 
Sphagnum teres-stammarna, men distalpartierna breder ut sig över Sphagnum-
huvudena och ger mossmattan ett glittrande, gröngult utseende. Den brunorange 
"teres-färgen" slår inte igenom vid högre täckningsgrader hos C. stramineum. 

res-ve2etation. S 63. Detta samhälle upptar gans
ka stora, förrädiskt sviktande ytor vid Blåmisusjön och Gräsvarpet. Mossmat
tan är betydligt luckrare än i föregående samhälle. Calliergon stramineum 
spelar en obetydlig roll. En svag källpåverkan torde föreligga och samhället 
har preferens för fastmarksnärhet. Trots den blöta ståndorten förekommer en
staka Salix phyliaifolia-buskar (tack vare källpåverkan?). Fältskiktet domi
neras av luxurierande Comarum, en dominans som möjligen är efemär (jfr ALM-
QUIST 1929: 132) . 

Carex _a_an e sa en s x_r naakenziei^0xymaoaau^_g_uadri^etaluSm-S2ih<2:^.'>l1é.rIl-t.^.Z^zÇ.<2.'Ll.i^-~ 
gon~str^mïneum-veçLetation? Bp 7. Detta samhälle finns på Gräsvarpets S stand 
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och omnämnes mest av kuriositetsskäl. Den sterila Cavex oanescens x mackenziei 
har stor vegetativ spridningsförmåga och tycks ha optimala betingelser på den
na ståndort vilken ligger vid EHL. Samhället påminner om Menyanthes-Oxycoccus 
quadvipetalus-Sphagnum teves-Callievgon stvamineum-ve.getationen (S 62, 64). 
Menyanthes är dock sporadisk medan Comavum spelar större roll. 

Sphagnum obtusum-S. fa l Z-ax-vegetation. Tab. 18. S. obtusum bildar rena bestånd 
endast i smärre fläckar vid Blåmisusjön samt på Lillömyren. S. fallax domine
rar sällan ensam (Skagsmyren, se tab. 17; Lillömyren, se bp 1; Lillmossens 
lagg). Däremot har blöta S. obtusum-S. falZa^-mjukmattor rätt stor utbredning 
på Lillömyren i form av ett Menyanthes-Cavex limosa-S. obtusum-S. fallax-sam
hälle (tab. 18). Det glesa fältskiktet domineras av Menyanthes och Cavex limo
sa. Oxycoccus quadvipetalus är framträdande. Hög frekvens men mindre fysiogno-
misk betydelse har Andromeda3 Cavex vostvata (vegetativ, lågvuxen) och Droseva 
votundifolia (konstant). En på Scheuchzevia och Sphagnum lindbevgii rik vari
ant kan urskiljas (S 68). Anmärkningsvärd är förekomsten av den som anspråks
full betraktade Hammavbya paludosa (jfr KOTILAINEN 1951:121 och JULIN 1958: 
402, 1965:207). Notabel är även Sphagnum jensenii. Denna har på Lillömyren sin 
enda förekomst på Storön. Callievgon stvamineum är konstant och Dvepanocladus 
fluitans coll. har mycket hög frekvens. "Fastmatteinitialer" höjer sig här och 
var obetydligt över mjukmattan. Här tillkommer mindre hygrofila arter som 
Calypogeia sphagnicola3 Cephalozia bicuspidata3 Lophozia mavchica (storvuxen 
typ)j Pohlia nutans coll.j Sphagnum teves och Myvica. 

Torvmäktigheten är 1-1.5 m, de mäktigaste torvavlagringarna på Storön. Parti
er av Sphagnum-mattan dör under torra somrar. Här koloniserar bl a Dvoseva 
anglica snabbt på den nakna torven. 

Sphagnum vipavium-vegetation. Luckra och blöta Sphagnum vipavium-mattor med 
glest, artfattigt fältskikt förekommer på obetydliga arealer vid bl a Gräsvar-
pet och Blåmisusjön samt i Bredvikstjärnmyren, Lillömyren och Skagsmyren. 
Ståndorten är vanligen svagt källpåverkad och av myrkantkaraktär (jfr SJÖRS 
1948b:149-151). Ibland finns glesa lignoser, främst Salix phylicifolia. 

Sphagnum lindbevgii- och S. balticum-vegetation. Bp 3: 2.0-4.0 m. Tämligen re
na Sphagnum lindbevgii-bestånd med glest och mycket artfattigt fältskikt före
kommer på Bergmellanmyren och fläckvis på Lillömyren. På Bergmellanmyren kan 
man tala om ett Scheuchzevia-Sphagnum lindbevgii-samhälle, medan S. lindbevgii-
vegetationen på Lillömyren inte har samma homogena prägel. Övergångar till nå
got torrare Sphagnum balticum-mjukmattor med artrikare men oftast glesare fält
skikt är vanliga på Bergmellanmyren (bp 3), jfr SONESSON (1970a:54-55). 

6.3.1.2.3 Magnocariceta 

Tab. 20, bp 8. Magnocariceta förekommer huvudsakligen i havsstrandkärren 
där extensiva bestånd av Cavex aquatilis (bild 3), C. diandva (bild 12), Evio-
phovum angusti folium (bild 4) och, Equisetum fluviatile förekommer (6.3.1.1.1). 
Ovan havsstranden finns varianter av lösbotten- och mjukmattesamhällen (t ex 
där Cavex lasiocavpa, bild 19, eller C. vostvata bildar ett högvuxet och rela
tivt tätt fältskikt) som lika gärna kunde föras till magnocariceta. Detta gäl
ler även de tätaste Phvagmite s-bestånden, t ex beståndet i Kuggsvedjemyren. 
Phvagmites-vegetationen behandlas dock för sig i 6.3.1.2.5. 

Magnocariceta med Cavex diandva och/eller C. vostvata. Vid Blåmisusjön och 
Gräsvarpet finns lösa gungflyn där det 50-80 cm höga fältskiktet domineras av 
Cavex diandva (bild 14) eller C. vostvata (S 71, yttersta delen av bp 8) eller 
dessa arter tillsammans (S 70). En-artsbestånden dominerar i sjökanten (pion
järsamhällen) och har olika fysiognomi. C. diandva växer starkt tuvad medan 
C. vostvata skjuter skott från krypande rhizom. Dessa sjökantgungflyn är obe-
stigbara för en person av genomsnittlig våghalsighet. Biandbestånden växer i 
mer stabiliserade gungflyn en bit innanför sjökanten. 

C. diandva- och C. diandva-C. vostvata-bestånden är betydligt artrikare än de 
rena C. vostvata-hestknden (jfr S 70 med bp 8:22-35 m) beroende på den mer va
rierade miljö som erbjuds genom tuvigheten hos C. diandva. Man får här en mo
saik mellan tuvor och blöta ytor där det ofta står några cm vatten. I "tuv-
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mellanrummen" förekommer hygrofila örter som Comarum3 Menyanthes3 Calla3 Hip-
puris vulgaris 3 Sparganium minimum och Utricularia spp. De två förstnämnda 
prefererar tuvbaserna trots den sämre ljusmiljön, MÖRNSJÖ (1969:33), som iakt
tagit samma förhållande i ett skånskt Carex elata-samhälle, menar att arterna 
här får stöd för att hålla de assimilerande skotten över vattnet. Ibland finns 
submersa eller i tuvkanterna krypande mossor, t ex Calliergon giganteum3 C. 
richardsonii och Drepanocladus exannulatus coll. På tuvorna, speciellt de äld
re med degenererande centralpartier, kan mindre hygrofila arter slå sig ned 
(jfr MÖRNSJÖ 1969:33, fig. 15), bl a Epilobium palustre3 Galium trifidum3 Ly-
simaohia thyrsiflora3 Stellaria orassifolia3 Campylium polygamum och till och 
med lignoser, främst Salix phylioifolia. Tuvornas höjd är oftast 15-20 cm och 
överstiger sällan 30 cm. 

C. rostrata-gungflyna ger sämre betingelser för de hygrofila örterna och mos
sorna (yttre delen av bp 8). Rhizommattan med det tunna torvtäcket flyter näm
ligen så bra att submersion bara förekommer vid belastning eller hårdare på-
landsvind. Dessutom är ljussituationen mindre god i de tätare bestånden där 
förnalagret blir rätt tjockt. På ytor där C. rostrata degenererar (sådana är 
rätt vanliga vid Blåmisusjön en bit innanför sjökanten) kan dock bottenskik
tet vara tämligen väl slutet och örtinslaget påtagligt (främst Comarum) . Här 
kan så småningom Sphagnum-plattformar bildas (S 71:1, 7, 8), dvs flacka "öar" 
av S. squarrosum och/eller S. teres3 i sällsynta fall S. obtusum eller S. ri-
parium. Fältskiktet är glest. Dessa öar förekommer även i C. rostrata-C. diand-
ra-vegetation (S 70:4, 9), men sällan i ren C. diandra-vegetation. Bildningen 
av Sphagnum-plattformar behandlas i 6.3.3.1. 

Inslaget av andra graminider är sparsamt i de ovan skildrade magnocariceta. 
Carex canescens 3 C. limosa och Equisetum fluviatile är mest frekventa. 

Equisetum fluviatile-Carex chordorrhiza-magnocaricetum. Detta samhälle upptar 
stora delar av kärret V Gräsvarpet. C. öhordorrhiza luxurierar kraftigt (rik 
fruktsättning, upp till 50 cm höga skott) och bildar tillsammans med frodig 
Equisetum fluviatile grundmassan av ett övre fältskikt där högvuxna örter som 
Lysimachia thyrsiflora3 Peucedanum palustre och Cicuta är insprängda. I det 
undre fältskiktet dominerar storbladig Menyanthes. Bottenskikt förekommer 
fläckvis. Ansatser till bildning av Sphagnum-plattformar kan iakttagas. Under
laget är ett tämligen löst gungfly över sandbotten (djup ca 0.6 m). Slamut-
fällningen är periodvis mycket kraftig beroende på att ett bäckstråk diffust 
sprider sitt vatten över gungflyet. C. chordorrhiza förefaller att gynnas ext
remt av detta. 

6.3.1.2.4 Fastmattor 

Många rikkärr domineras av fastmattor, t ex Östigårdsmyren, Vikmyren, Hällnäs-
myren, Älgstråket och Carolinumkärret. Dessutom finns artrika fastmattor ofta 
mellan trädtuvorna i kärrskogarna, speciellt i de fuktiga tallskogarna. I de 
fattigaste kärren (delar av Lillömyren och Bergmellanmyren) spelar fastmattor 
en obetydlig roll. 

Fastmattevegetationen indelas enklast efter dominansen i bottenskiktet. Följ
ande bottenskiktssamhällen av betydelse förekommer: 

Campylium stellatum-Drepanocladus intermedius-vegetation 
Drepanocladus badius-vegetation 
Sphagnum teres-ve getation (Obs! Även S. t e pes-mjukmattor förekommer; 6.3.1.2.2) 
S. warns torfii-vegetation 
S. subfulvum-vegetation 
S. angus ti folium-vegetation 
Polytrichum commun e-vegetation 

Campylium stellatum-Drepanocladus intermedius-vegetatlon. Tab. 10, 14, 21-25, 
28, bp 11-13, 16, 18, 21-24. Detta samhälle upptar minst 3/4 av den sammanlag
da fastmattearealen. Bottenskiktet är vanligen helt slutet eller har hög slut
enhetsgrad. Campylium stellatum har större amplitud åt det torra och Drepano-
cladus intermedius åt det fuktiga hållet (jfr BOOBERG 1930:143; DU RIETZ 1933: 
66, 1949:289; SJÖRS 1948b:128; RUUHIJÄRVI 1960:100; PERSSON 1961:37 och FRANS
SON 1972:47). C. stellatum dominerar vanligtvis där markens ytskikt torkar ut 



60 

kraftigt under högsommaren, t ex på fastmattetuvor utströdda i lösbottnar 
(tab. 10). På ståndorter med jämnare fuktighet råder vanligen samdominans med 
D. intermedius eller dominans av denna art. C. stellatum kan dock dominera 
även där det är fuktigt, t ex i Övergångar mot Soorpidium-vegetation (S 75). 
Bryum ps eudotriquetrum coll., Calliergon trifarium3 Cinolidium stygium3 Drepa-
nooladus badius3 Riooardia pinguis och Soorpidium m fl blir frekventa och kan 
ha hög täckningsgrad i de fuktigaste varianterna av samhället. Drepanooladus 
badius gynnas tydligt av rörligt vatten i markytan. På torrare ställen kommer 
t ex Autaoomnium palustre3 Dioranum bonjeani3 Fissidens adianthoides 3 Sphag
num warns torfii och Tomenthypnum nitens in. Bottenskiktet är här ofta artrikt 
och flera rariteter har noterats, bl a Braohytheoium tur g i dum3 Catosoopium nig-
ritum3 Hypnum pratense och Moerohia flotowiana. 

Åtskilliga arter och artkombinationer kan dominera i fältskiktet. Triohophorum 
aaespitosum är den utan jämförelse mest betydelsefulla (tab. 10, 14, 21, 25, 
bp 11-13, 21-22). Den ger fastmattorna en tätt småtuvig struktur. Tuvmellan-
rummen är vanligen förhållandevis torra. På åtskilliga lokaler (S 73, 75, 76) 
är dock tuvigheten mer distinkt och tuvmelianrummen blöta, ofta med slamavsätt-
ningar och glest bottenskikt (jfr PERSSON 1961:40). Fastmattetuvor i mosaik 
med lösbottnar förekommer på några ställen, vackrast på Hällnäsmyren (tab. 10, 
fig. 5, bild 16). Sådana tuvor kan bildas både progressivt och genom fragmen-
tering av större fastmattesjok (se 6.3.3.1). 

Bland de talrika graminider som uppträder i samhället kan många bli dominanter 
eller samdominanter där Triohophorum oaespitosum träder tillbaka, t ex Carex 
buxbaumii (tab. 24, bp 12, 16), C. oapillaris (tab. 25, fig. 6), C. dioioa 
(S 86 tab. 28), C. nigra coll. (icke tuvad typ; tab. 23), C. rostrata (tab. 
22), Molinia (tab. 23) och Triohophorum alpinum (endast små ytor). Eriophorum 
lati folium dominerar aldrig, men har relativt hög frekvens och är i stort sett 
bunden till Campy Hum stellatum-Drepanooladus intermedius-vegetationen. Phrag-
mites förekommer ibland (tab. 21, 28, bp 12). Av risen är Myrioa ofta samdomi
nant med Triohophorum oaespitosum eller någon annan graminid, framför allt på 
de torrare ståndorterna (S 74, 80). Myrioa bildar fläckvisa uppslag och är 
sällan jämnt spridd med hög täckningsgrad över större ytor. Andromeda har myc
ket hög frekvens men vanligen liten fysiognomisk betydelse. Lignoser etable
rar sig lätt i de torrare varianterna av samhället (tab. 23). Även där det är 
fuktigare finner man alltid ungplantor samt vissa år massor av groddplantor, 
framför allt av lövbuskar (tab. 21, 24). En permanent, måttlig sänkning av 
grundvattenytan leder till att fastmattorna snabbt invaderas av lövsly (bild 
23, 24). Av herbiderna spelar endast Menyanthes någon större fysiognomisk roll 
(S 76, 86), och då ute på de öppna kärrytorna. Arten har även hög frekvens. 
Hög frekvens har också Selaginella. I myrkanter och kärrig skog blir C. stel-
latum-D. intermedius-veqetditionen ofta örtrik och bildar övergångar mot ängs-
artade samhällen (jfr t ex MELIN 1917:58; KALELA 1939:404; SJÖRS 1948b:147-
149; RUUHIJÄRVI 1960:100 ff. och NORDQVIST 1965:196). Dessa har endast under
sökts sporadiskt, men antydningar om vegetationens sammansättning ges av tab. 
23-25 samt bp 13 och 16. Många mindre hygrofila herbider har här goda livsbe
tingelser. Man kan nämna Angelica silvestris 3 Cypripedium3 Filipendula ulma-
ria3 Geum rivale3 Polygonum viviparum3 Potentilla ereota3 Rubus saxatilis3  
Solidago3 Thaliotrum flavum och Viola spp. Här förekommer också graminider 
som normalt saknas ute i de öppna kärren, t ex Carex digitata3 C. norvegica 
ssp. inferalpina3 C. palle s oens 3 C. vaginata3 Equisetum arv ens e 3 E. soirpoi-
des samt Melioa nutans. Andra graminider som Carex oapillaris 3 C. dioioa och 
C. flava (inkl hybrider) blir rikligare. I sådan ängsartad miljö är Drepano
oladus intermedius konkurrenskraftigare än Campy Hum stellatum. Beskuggning-
en är starkare än ute i de öppna kärren och trots större avstånd till grund
vattenytan är markfuktigheten i ytskiktet jämnare under högsommaren. I busk-
skiktet finner man ofta Daphne och Rhamnus frangula. Båda skyr ståndorter med 
kraftig insolation (undantag härifrån är källpåverkade ståndorter och stånd
orter med rörligt markvatten även under torrperioder). I ängsartad Campy Hum 
stellatum-Drepanooladus intermedius-ve.getation med glest trädskikt fann jag 
i september 1970 den i Sverige mycket sällsynta gastromyceten Lyooperdon pe-
dioellatum Peck. Se vidare 6.4.9. 

Torvbildningen är svag. Torvtäcket överstiger sällan 30 cm. I de ängsartade 
varianterna är de autoktona avlagringarna snarast mullartade samt vanligen 
10-20 cm tjocka. 
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Beskrivningar av C. stellatum-D. intermedius-ve.getation är mycket talrika, se 
referenser hos HEIKURAINEN (1953:29), RUUHIJÄRVI (1960:99-105) och PERSSON 
(1961:37-46). 

Drepano oladus badius-vegetation. Bp 2. Drepanoaladus badius förekommer rikligt 
i vissa varianter av Campy Hum stellatum-Drepanocladus intermedius-vegetatio-
nen (S 76, 86) och kan Överta dominansrollen där påverkan av rörligt vatten i 
kärrytan blir starkare. Samtidigt tillkommer en rad andra mossor som också gyn
nas eller är beroende av samma faktor, t ex Calliergon sarmentosum3 Cladopodi-
ella fluitans, Dr epano oladus exannulatus var. procerus, D. revolvens3 Odonto
schisma elongatum och Sacoobasis polita. Låga tuvor eller mattor av Sphagnum 
subfulvum3 S. subsecundum och S. teres förekommer ofta. 

I fältskiktet dominerar vanligen Trichophorum caespitosum och/eller Molinia 
med ett påtagligt inslag av vegetativ Carex dioica. Risen spelar en liten roll. 
Myrica saknas ofta. Lignoserna är normalt hänvisade till tuvor. Drepanocladus 
badius-vegetationen står nära de fuktigare, mer mjukmatteartade varianterna av 
föregående samhälle. D. badius-vegetationen är dock mindre eutrof. Dess utbred
ning är av kanske främst topografisk-hydrologiska skäl starkt begränsad på 
Storön. Det vackraste samhället finns i Kuggsvedjemyrens N del (se bp 2) där 
kärrytan översilas under stora delar av vegetationsperioden. Här, liksom på 
Östigårdsmyren, förekommer livskraftig Phragmites i D. badius-samhället. 

Torvbildningen är relativt svag och markytan lutar oftast tydligt. 

D. badius-vegetation beskrivs på många ställen i litteraturen, ofta från betyd
ligt fattigare kärr än på Storön. För referenser se RUUHIJÄRVI (1960:93) och 
PERSSON (1961:69, 71). 

Sphagnum teres-vegetation. Sphagnum teres-fastmattor förekommer på små ytor i 
myrkanter och gles kärrskog. Övergångar mot mjukmattor är rätt vanliga (S 65 

tab. 16 samt inre delarna av bp 7 och 8). Lignoser och fastmattepreferenter 
som Andromeda3 Myrica och Trichophorum alpinum förekommer rikligare än i S. 
töres-mjukmattorna. Dessutom tillkommer svagt hygrofila arter som Carex dioica3 
C. flava3 Eriophorum lati folium3 Trichophorum caespitosum3 Tofieldia pusilla3 
Aulacomnium palustre 3 Sphagnum centrale 3 S. warns torfii och Tomenthypnum ni
tens. S. teres-fastmattornas vegetation är heterogen och en differentiering i 
distinkta varianter omöjlig. Torvbildningen är svag (oftast < 30 cm torv) och 
inflytandet från mineraljorden starkt. Ofta är S. teres-fastmattorna utbildade 
som "plattformar" i en omgivning dominerad av hygrofilare samhällen. 

Sphagnum warns torfii-veqetat±on. Tab. 27. "Svällande mattor" (BOOBERG 1930:30, 
53 ff.) med bottenskiktsdominans av Sphagnum warnstorfii är vanliga på Storön 
liksom i rikkärr över i stort sett hela landet. Dessa samhällen är ibland rika 
på graminider samt har en fastmatteliknande fysiognomi och struktur, jfr BOO
BERG (1930 fig. 17). Ofta förekommer de som ris- och lignosrika låga tuvor el
ler plattformar ("ristuvor" sensu SJÖRS 1948b:62; jfr den av NORDQVIST 1965: 
195-196 introducerade termen "Lower hummock vegetation"). På Storön finns inom 
S. warnstorfii-vegetationen övergångar mellan fastmattor och ristuvor och en 
tudelning vore opraktisk. Analysmaterialet (tab. 27) är till övervägande del 
hämtat från risrik S. warns torfii-vegetation och ger en något "för torr" rep
resentation. 

Samhället upptar sällan stora ytor. Myrkanter och gles kärrskog prefereras me
dan myrvidderna skys. Det vanligaste förekomstsättet är låga tuvor samt smala 
"transgressionskanter" till Sphagnum fuscum-öar eller skogsmossdominerade ris
tuvor (jfr BOOBERG 1930: 32, 55 ff., fig. 40 ; von KRUSENSTJERNA 1945:154 och 
HEIKURAINEN 1953 Abb. 19; se dessutom bp 21-23 samt fig. 6-8). S. warnstorfii-
skotten växer luckert och bildar ofta nästan rena bestånd. Tomenthypnum nitens 
och Aulacomnium palustre har dock hög frekvens och ibland även hög täcknings
grad, varvid en betagande färgmosaik i purpur och guld uppkommer. På ståndort
er där någon av eller båda dessa brunmossor dominerar, vilket är mindre vanligt, 
växer S. warnstorfii oftast jämnt inströdd. BOOBERG (1930:133-134) drar mot 
bakgrunden av liknande iakttagelser slutsatsen att de två brunmossorna alltid 
är kolonister i S. warns torfii-vegetationen och att den motsatta successions
följden inte existerar (jfr dock INGMAR 1963:171). Några mossor med hög frek
vens men ringa fysiognomisk betydelse är Calypogeia sphagnicola3 Cephalozia 
pleniceps3 Pleurozium schreberi3 Fohlia nutans coll. och Riccardia lati fröns. 
På de fuktigare ståndorterna kan Sphagnum teres och Campy Hum stellatum före
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komma rikligt. 

I fältskiktet spelar risen, framför allt Myrica (bp 14, 17) och Oxycoccus 
quadripetalus 3 en stor roll utom på de fuktigaste ställena. Här tar gramini-
der över dominansen, t ex Carex dioica, C. lasiocarpa och Trichophorum caespi-
tosum. Herbidinslaget är svagt med undantag för några ängsartade samhällen som 
inte undersökts närmare. En viss motsvarighet till den uppdelning av S. warns-
torfii-vegetationen i artrik, "myrkantpåverkad" respektive artfattigare, mind
re eutrof och svagt myrkantpåverkad som RUUHIJÄRVI (1960:95) genomför kan dock 
skönjas. 

Lignoser förekommer tämligen allmänt, även trädformiga. Salices är dock spar
samma. Betula nana3 som i många andra nordliga områden kan vara betydelsefull 
i denna vegetationstyp (BOOBERG 1930:57-60; KALELA 1939:408; HEIKURAINEN 1953: 
38-46; RUUHIJÄRVI 1960:95, tab. 20 och PERSSON 1961:82-83) förekommer endast 
sporadiskt. Juniperus communis är vanlig, speciellt i "S. warnstorfii-remsor" 
runt S. fuscum-Öar. 

S. warns torfii-vegetationen, i synnerhet S. warnstorfii själv, utgör ett vik
tigt led i successionen mot risrik S. fuscum-vegetation, se vidare 6.3.3.1. 
Torvbildningen är relativt svag. 

Litteraturen innehåller talrika beskrivningar på denna vegetation, se referen
ser hos HEIKURAINEN (1953:45-46) och FRANSSON (1972:48). 

Sphagnum subfulvum-vegetatlon. Bp 1, 2. Sphagnum subfulvum-fastmattor förekom
mer i små fragment pa Lillömyren och Kuggsvedjemyren (bp 1, 2), delvis som lå
ga och fasta tuvor i en blötare omgivning. I de delar av Lillömyrens kanter 
som nu hyser risrik S. fuscum-vegetation har samhället möjligen haft en avse
värd utbredning under ett tidigare skede (jfr 6.3.3.3, lf 23 och 25). S. sub
fulvum dominerar starkt i bottenskiktet men åtskilliga arter växer insprängda, 
t ex Calliergon stramineum, Cephalozia spp., Drepanocladus badius3 Riccardia 
latifrons, Sphagnum angusti folium, S. subnitens (sällsynt!),, S. su bsecundum, 
S. teres och S. warnstorfii. I fältskiktet märks Oxy coccus quadripetalus Ca-
rex dioica, Molinia, Trichophorum alpinum, T. caespitosum och Drosera rotundi-
folia m fl. Referenser som behandlar S. subfulvum-vegetation ges hos SJÖRS 
(1948b:125), HEIKURAINEN (1953:38) och FRANSSON (1972:46). 

Sphagnum angustifol i um-vegetation. Tab. 19, 29, bp 1, 3. S. angustifolium-
fastmattorna är vanligen myrkantorienterade (jfr SJÖRS 1948b:65 och MALMER 
1962a:74). I myrkantvegetation vid Lillömyren uppträder ett tämligen artrikt 
Oxy coccus quadripetalus-Menyanthes-Sphagnum angusti folium-samhälle (tab. 19) . 
Torrare, ibland risrika stadier förekommer bl a i Sphagnum /wscum-rismossarnas 
övergångszoner mot fattigkärrmjukmattor på Lillömyren (bp 1), Lillmossen och 
Bergmellanmyren (bp 3). Tab. 29 (S 87:1-8) visar en artrik S. angustifolium-
fastmatta med glest buskskikt av Betula pubescens samt Myrica, Menyanthes och 
relikt Phragmites som framträdande fältskiktskonstituenter. 

Polytrichum commune-vegetation. Tab. 26. Strax ovan EHL vid bl a de södra del
arna av Sopron finner man fläckvis ett egendomligt samhälle dominerat av små-
tuvig, övervägande vegetativ Eriophorum vaginatum och lågvuxen Polytrichum com
mune (närmast var. jensenii). Lignosföryngringen, främst Betula pubescens och 
Salix phylicifolia, är god och trädformiga björkar förekommer glest. Samhället 
gränsar uppåt till fuktig granskog och utbreder sig på de översta delarna av 
de forna slåtterängarna. Det har säkerligen uppstått efter upphörd slåtter. I 
bottenskiktet finns fläckar med föga vital Sphagnum girgensohnii. Samexistens 
mellan Polytrichum commune och Sphagnum girgensohnii är vanlig i den närligg
ande granskogen. En obetydlig förekomst av Drepanocladus fluitans coll. kan 
ses som en relikt från det litorala stadiet. 

Torvtäcket är bara ett par dm tjockt och underlagras av sandig-moig mineral
jord. 

Beskrivningar av liknande vegetation är ovanliga. Samhället verkar vara en kul
turprodukt med kort livslängd. DU RIETZ (1925a:356) omnämner "Sphagnum-reiche 
Eriophorum vaginatum-Birkenwälder" från Stockholms skärgård och ALMQUIST (1929: 
319-320) berör flyktigt "Polytrichum-Sphagnum-rika lövskogar". RUUHIJÄRVI 
(1960) beskriver på något ställe, t ex tab. 45, likartad vegetation. 
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6.3.1.2.5 Phragmites-vegetation 

Vegetationsanalyser från kärr med Phragmites-bestånd redovisas i tab. 21 (S 73, 
75) och 28-29 samt bp 2 och 12. 

Phragmites växer i elva av Storöns kärr. Förekomsterna berörs ytcerligare i be
skrivningarna av de enskilda myrarna (6.7.2). I samtliga fall växer vassen på 
ståndorter som under högsommaren normalt saknar ytvatten. Den finns ej i eller 
vid någon av tjärnarna och ej heller i havsstrandkärren. De lägst belägna kärr
förekomsterna ligger ca 5 m Ö h (Inre Smultersvedjemyren och Bakvalkärret). 
Ett par förekomster på havsstranden är knutna till sandigt-stenigt substrat. 

Phragmites-beståndens täthet och livskraft varierar avsevärt. Uppenbart regres
siva är bestånden på Lillömyren (tab. 29), Hällnäsmyren (S 7 5 tab. 21, bp 12) 
och Östigårdsmyren (S 76 tab. 21, S 86 tab. 28). Torvborrningar på de två först
nämnda myrarna har visat att vassen där haft en mycket rikare förekomst under 
tidiga stadier av utvecklingen. Bestånden på Kuggsvedjemyren (bp 2) och Inre 
Smultersvedjemyren (S 83, 84 tab. 28) verkar däremot mycket livskraftiga. Kugg
svedj emyrens bestånd är områdets största och tätaste (framgår ej av bandprofi
len) : ca 1000 m , stråhöjd ca 1.5 m och täckningsgrad 4-5 över stora ytor. Möj
ligen beror vitaliteten på det rörliga markvattnet. I S delen av Inre Smulter
sved jemyren blir stråna över 2.5 m höga men står rätt glest. 

Variationen i det undre fältskiktet och bottenskiktet är stor i vassbestånden. 
Tabellmaterialet visar att undervegetationen kan ha alltifrån lösbotten- till 
ristuvekaraktär. Vassen växer till och med igenom mer än halvmeterhöga Sphag
num fusoum-öar, men visar då tecken på dålig vitalitet och är oftast steril. Vas
sen torde vara relikt från ett tidigt stadium i myrens utveckling på de flesta 
lokalerna (jfr AUER 1923; ALMQUIST 1929:99, 115; BOOBERG 1930:96, 146 och PANA-
KOSKI 1935:14). Den forna kolonisationsmiljön behöver ej ha varit akvatisk (jfr 
BACKMAN 1919 : 129), även om så varit fallet på t ex Lillömyren och Hällnäsmy
ren. Däremot har den varit eutrof. Den nutida undervegetationen i vassbestånd
en kan beskrivas som rikkärrvegetation i de flesta fall (undantag för genomväx
ta ristuvor samt för delar av bestånden på Lillömyren, tab. 29). Någon socio
logisk hopkoppling mellan vassen och den övriga vegetationen bör inte göras. 
Vassen är ingalunda någon exklusiv rikkärrväxt men gynnas otvivelaktigt av 
elektrolytrikt markvatten med relativt högt pH. Rötterna kan nå betydligt djup
are än hos de flesta andra kärrväxter (jfr METSÄVAINIO 1931:7 2-7 5) och närings
upptagning från mycket varierande nivåer kan förekomma. På de tunntorvigaste 
lokalerna återfinns en avsevärd del av de aktiva rötterna i mineraljorden och 
i övergången mellan mineraljord och torv, t ex i Vasskärret, Älgstråket, Östi
gårdsmyren och Lillvassmyren. 

En intressant företeelse är att vasstrånas basaldelar ofta tjänstgör som kolo
nisationscentra för mindre hygrofila mossor än de som växer i omgivningen. Det
ta är särskilt påtagligt där stråna står i täta grupper. Ofta utfylles området 
mellan stråbaserna i en sådan grupp av en låg mosskudde som är ett tidigt sta
dium i tuvbildningssuccessionen. Dylika tuvinitialer vid stråbaserna domineras 
oftast av Campy Hum stellatum och/eller Drepanooladus intermedius då omgivning
en är lösbotten eller Scorpidium-mjukmatta. Även Drepanooladus badius-kuddar 
har iakttagits. I högre brunmosskuddar kan man ibland se enstaka skott av nyin-
vandrade Sphagna, t ex S. warnstorfii3 S. teres och S. subfulvum. Dessa före
bådar nästa led i tuvbildningsprocessen (se 6.3.3.2). 

Vassens fortlevnad tycks vara övervägande vegetativ. Detta innebär inte att 
produktionen av grobara frön är obefintlig. Jag observerade vid ett tillfälle 
under torrsommaren 1969 (ej antecknat men troligen i början av augusti) några 
små groddplantor i kanten av en torrlagd lösbottenyta i en glesare del av vass
beståndet på Kuggsvedjemyren. Dessa kunde ej återfinnas under flera besök i 
slutet av augusti. Förväxling med någon annan art är mindre trolig (jfr LUTHER 
1950a:4-5). Den 27 juli 1974 upptäcktes ett par ca 25 cm höga vegetativa Phrag-

tes-skott i en fuktig fastmatta på Mellersta Smulter sved j emyren. Arten fanns 
ej på denna ståndort sommaren 1972. Den torde ha invandrat via frö under den 
varma sommaren 1973. Närmaste Phragmites-förekomst, Inre Smultersvedjemyren, 
är ca 100 m avlägsen. Den generativa förökningen torde mycket sällan resultera 
i vuxna individ. Produktionen av grobara frön är säkerligen mycket sporadisk. 
Vid de sällsynta tillfällen då groning sker slås de ljuskrävande och submer-
sionskänsliga groddplantorna snabbt ut. Bl a LUTHER (1950a, b), HÜRLIMAN (1951) 
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och BJÖRK (1967:197-201) behandlar fröproduktion och generativ förökning hos 
Phragmites. De ger också talrika litteraturreferenser. 

Enligt lokalbefolkningen har vassen tätnat på sina ståndorter sedan kreaturen 
slutade "gå på skogen", se vidare 6.6.1.3. 

Torvmäktigheten under vassen varierar från ca 10 cm (bl a Vasskärret) till ca 
1 m (Lillömyren). På de flesta lokaler är torvens tjocklek mellan 20 och 60 
cm. Phragmites-komponentens kvantitativa betydelse i den recent bildade torv
en är liten. 

6.3.1.3 Mossevegetation 

Mossevegetationen inom området kan sammanfattas som risrik Sphagnum fuscum-
vegetation. Den sönderfaller i två grupper: S. fuscum-öar och S. fuscum-ris-
mossar. 

6.3.1.3.1 Sphagnum fuscum-oar 

Tab. 30, bp 2, 3, 22-24. Förekomsten av ö- eller strängformiga strukturer med, 
åtminstone vad avser bottenskiktet, mosseliknande vegetation ("miniatyrmossar11) 
i nordliga kärr är allmäp och väl dokumenterad. Sådana "biandmyrar" berörs av 
bl a RANCKEN (1912), MALMSTRÖM (1923), DU RIETZ (1925b, 1933, 1949), OSVALD 
(1925, 1933, 1937), BOOBERG (1930), ACKENHEIL (1944), SJÖRS (1946a, b, 1948a, 
b, 1950, 1961a, 1963c, 1965b), HEIKURAINEN (1953), RUUHIJÄRVI (1960), HAVAS 
(1961b), PERSSON (1961), GRANBERG (1964), BJÖRKBÄCK (1965), FROMM (1965), 
NORDQVIST (1965) och BELLAMY & RIELEY (1967). På Storön är miniatyrmossarna 
mest ö-formiga (fig. 6-8 samt bild 21). De förekommer i de flesta inte allt
för blöta kärr. Normalt ökar ytproportionen S. /uscwm-öar/kärrytor in mot myr
kanten (fig. 6-7), jfr RANCKEN (1912:254), HEIKURAINEN (1953:154) och NORD
QVIST (1965:195). Även öarnas yta och höjd ökar. S. fuscum-tuvornas kalotter 
ligger vanligen ca 0.5 m över kärrytan, men upp till drygt meterhöga tuvor fö
rekommer. Öarna har stor fysiognomisk betydelse även där de förekommer rätt 
glest på grund av den mörka färgen och närvaron av lignoser och ris. 

Bottenskiktet på kalottdelen, och på många äldre tuvor nästan ned till kärr
ytan (fig. 6-8, bp 24; jfr BOOBERG 1930 fig. 41 och INGMAR 1963:172), domine
ras normalt av S. fuscum. Ibland kan arten i den centrala delen av tuvan vara 
degenererande eller till och med dödad och övervuxen av Cephalozia spp., Dic-
ranum bergerij Mylia anomala3 Hylocomium splendens3 Pleurozium3 Polytrichum 
juniperinum var. gracilius eller renlavar (Cladonia silvatica coll., C. rangi-
ferina). Tuvan har då oftast sjunkit ihop märkbart. Mylia anomala är konstant 
även vid små provrutestorlekar. Hög frekvens har också Calypogeia sphagnicola3 
Cephalozia loitlesbergerii och spädvuxen Pohlia nutans coll. (P. "sphagnioo-
la"). Cephalozia loitlesbergerii är i sterilt tillstånd svår att skilja från 
C. media (även efter mikroskopering) då växtplatsen varit en "tätpackad" S. 
fuscum-tuva. Även om C. loitlesbergerii verkar vara vanligast av de två i tuv
orna så förekommer C. media. Därför behandlas de båda arterna med få undantag 
kollektivt i vegetationstabeller och bandprofiler. Sphagnum angusti folium fö
rekommer insprängd i fattigkärrens S. fuscum-öar men är annars sällsynt. En 
exklusiv levermossa med sporadisk förekomst i öarna, speciellt i de lägre där 
S. fuscum-skotten växer lite luckrare, är Lophozia marchica. Skottspetsarna 
kryper ut en bit över S. fuscum-huvudena och röjer sig genom den intensivt vin
röda färgen i stammen. På lite håll ser skotten ut som röda trådstumpar mot det 
gulbruna underlaget. Färgämnet är koncentrerat till stammens ventraldel och 
rhizoiderna, men ofta är hela omkretsen tydligt färgad. 

Övergången mellan S. fuscum-kudden och kärrytan förmedlas oftast av en "trans-
gressionskant" (BOOBERG 1930:32) med dominans av andra, mer hygrofila mossor. 
Här växer också en rad kärlväxter som normalt saknas uppe på tuvan. Där S. fus
cum-ö n omges av rikkärr är det oftast S. warnstorfii som dominerar denna kant 
(fig. 6-8, bp 22) och bildar en inramning i purpur åt den varmt rostbruna ka
lotten. Vissa arter från transgressionskanten har kommit med i vegetationsana
lyserna (tab. 30) . 

S. fuscum-tuvornas fältskikt domineras av ris. Empetrum hermaphroditum och/ 
eller Ledum är rikligast. Oxy coccus micro carpus har hög frekvens och ibland 
hög täckningsgrad utan att bli fysiognomiskt framträdande. På S. fuscum-tuvor 
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Mosaik av fastmattor och tuvor i kantskogen vid Hällnäsmyrens N sida. 
Kartering den 21.8 1972. Bp 24 markerad. 

Mosaic of lawns and hummocks at the margin of the rich fen Hällnäs-
myren. Bp 24 is marked. 

Tri ohophorum oaespitosum-Drepanooladus intermedins-fa.st.ma.tta (lawn) 

Carex dioioa-C. oapillaris-Drepanoeladus in termedius-fastmatta (lawn) 

Sphagnum warns torfii-matta eller -tuva (lawn or hummock) 

Sphagnum fusoum-ristuva 
Hummock dominated by S. fusoum 

Dioranum bergeri-ristuva 
Hummock dominated by D. bergeri 

© Pleurozium s ohreberi-rlstuva Hummock dominated by P. sohreberi 

IV/I } Myrstack 
•V|/ Ant-hill 

Pinus silvestris ^1 m - Storleksvariation (Size range): höjd (height) 
1-5 m, basdiameter (base diameter) 3-18 cm 

BetuZa pubesoens ^1 m - Höjd 1.0 resp. 1.8 m, basdiam. 2 resp. 4 cm 

Provtagningspunkt för lagerföljdsanalys, se 6.5.4 
Sampling site for the stratigraphie analysis 
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Fig. 7, 
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Mosaik av fastmattor och tuvor i kantskogen vid Kuggsvedjemyrens N del. 
Kartering den 21.9 1972. Bp 21 och 22 markerade. 

Mosaic of lawns and hummocks at the margin of the rich fen Kuggsvedje-
myren. Bp 21 and 22 are marked. 

Triohophorum oaespi to sum-Campy Hum stellatum-Drepanooladus intermedius-
fastmatta (lawn) 

Sphagnum warns torfii-ma.tta eller -tuva (lawn or hummock) 

Sphagnum fusoum-ristuva 
Hummock dominated by S. fusoum 

Ristuva dominerad av Dioranum bergeri, Hylooomium eller Pleurozium 
Hummock dominated by Dioranum bergeriHylooomium or Pleurozium 

Pinus silvestris ^1 m - Storleksvariation (Size range): höjd (height) 
1-4 m, basdiameter (base diameter) 2-7 cm 

Provtagningspunkt för lagerföljdsanalys, se 6.5.4 
Sampling site for the stratigraphie analysis 
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Fig. 8. Bottenskiktssamhällen och större lignoser på en risrik Sphagnum fuscum-ö i 
Hällnäsmyren. Ön omges av en Trichophorum caespitosum-Campy Hum stellatum-
fastmatta och är ca 80 cm hög. Kartering den 22.8 1972. Jfr bild 21. 

Bottom layer communities and woody plants on a Sphagnum fuscum islet (height 
ca. 80 cm) surrounded by a Trichophorum caespitosum-CampyHum stellatum lawn. 
Cf. Plate 21. 

# Sphagnum fuscum -X* S. warns torfii P Pleuro zium schreberi 

Cladonia rangiferina + 
C. silvatica coll. A Pinus silvestris • Betula pubescens 
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i kärrig tallskog tar Calluna eller Vaccinium uliginosum ibland överhanden. 
På de lägsta tuvorna lever den i Norrland till geogen vattenförsörjning bundna 
Myrica ofta kvar som relikt från ett tidigare stadium (jfr MELIN 1917:9; HEI-
KURAINEN 1953:47 och HAVAS 1961b:74; se även avvikande uppfattning hos ACKEN-
HEIL 1944:22-23 samt DU RIETZ 1949:298). Dess rötter vegeterar i djupare beläg
na, geogent bevattnade torvlager vars näringsstatus är betydligt bättre än den 
ytliga S. fuscum-torvens. Samma förklaring gäller för övriga exklusiva kärr
växter i fältskiktet, t ex Carex dïoïoa3 C. nigra coll., C. rostrataj C. vagi-
nata3 Equi s e tum fluviatile 3 Molinia3 Phragmites och Menyanthes. Generellt gäl
ler att ju högre tuva desto färre genomväxande kärrväxter. Många högre tuvor 
är helt fria från sådana. Phragmites kan dock växa igenom tuvor som höjer sig 
meterhögt över kärrytan. Skotten är då nästan alltid vegetativa. Även Car ex 
nigra coll. har en anmärkningsvärd förmåga att hänga med i tuvans höjdtillväxt. 
Till och med Meny an the s - skott kan titta fram på kalotten av halvmeterhöga tu
vor. Som ett kuriosum kan nämnas att både vegetativa och fiorala skott av Cyp-
ripedium vid ett par tillfällen (se tab. 30:3) setts växa rakt igenom upp till 
25 cm höga S. fusoum-kuddar I I de fall där Carex pauciflora (tab. 30:5-6) före
kommer så omges S. fuscum-ön av tämligen fattig kärrvegetation, aldrig av ut
präglad rikkärrvegetation. Drosera rotundifolia är konstant på öarna. Rubus cha-
maemorus har på de öar där den förekommer ofta hög täckningsgrad men blommar 
sällan och ger nästan aldrig frukt. 

5. fusoum-öarna representerar det torraste stadiet av mossevegetation, ristuve-
stadiet. Detta möjliggör förekomst av lignoser. Främst är det marvuxen Pinus 
silvestris som sätter sin prägel på de större öarna (bild 21). Ofta härskar en 
ensam,några meter hög martall över ett hov av grodd- och ungplantor av vilka 
nästan alla kommer att slås ut under förstärkningsstadiet (jfr SJÖRS 1948b:109). 
Betula pubescens förekommer ofta som grodd- och ungplantor men blir sällan träd-
formig. B. nana är sporadisk till skillnad från i många andra områden (jfr BOO-
BERG 1930: 32 ff. och PERSSON 1961:90-91). Juniperus-buskar står ofta i en krans 
runt öarna, speciellt i kärrig tallskog. De genomväxer då transgressionsrand-
ens Sphagnum warnstorfii-täcke eller S. fuscum-kuddens marginella delar (bild 
21). Enbuskarna står sällan på tuvans kalottdel och är då oftast tynande. 

Lignosernas rötter är under grodd- och ungplantestadierna hänvisade till tuv
ans sura och näringsfattiga yttorv. De når senare ned i näringsrikare och fuk
tigare strata (jfr utvikningsbild hos INGMAR 1963). Rotexpansionen i lodled 
upphör i stort sett vid grundvattenytans genomsnittsläge under vegetationspe
rioden. Här är speciellt martallarnas rotsystem tydligt utplanat (jfr TOLF 1900: 
333; MELIN 1917:254 och KOKKONEN 1923). Avståndet mellan detta "rotplan" och 
tuvkalottens yta varierar. Där S. fuscum-ön omges av torra fastmattor ligger 
rotplanet vanligen i brunmosstorven strax under öns bas. 

Zoneringen av vegetation och ståndortsförhållanden mellan öarna och angränsan
de kärr varierar (se 6.3.3.2). Öarna omges vanligen av rikkärrytor av varier
ande fuktighetsgrad (bp 2, 22-24), oftast fastmattor. Skarpa gradienter i ve
getation och ståndortsförhållanden mellan ön och kärrytan föreligger här. På 
Lillömyren och Bergmellanmyren finns dock öar som omges av fattigkärr (bp 3). 
Skillnaden i substratets kemi mellan ön och omgivningen är här mycket mindre. 
Öarna är inte heller så distinkt avgränsade. Man letar t ex förgäves efter de 
erosionskanter och "insvängda midjor" (jfr BOOBERG 1930:32, fig. 40, 41, 44 
och GRANBERG 1964:32) som är vanliga på öarna i rikkärren. 

S. fuscum-öarnas vegetation är tämligen väl känd, men deras uppkomst, dynamik 
och ekologiska funktion kräver ytterligare forskning. Mycket intressanta är nä
ringsförhållandena på olika nivåer i Öarnas avlagringar (se vidare 6.5.4). 

6.3.1.3.2 Sphagnum fuscum-rismossar 

Tab. 31, bp 1. Större sammanhängande områden med risrik Sphagnum fuscum-vege-
tation finns på Lillmossen, Lillömyren (bild 25, 26) och Bergmellanmyren, vilka 
samtliga är belägna på den s k Lillön i undersökningsområdets norra, mindre 
eutrofa del. Lillmossen är för övrigt en ansats till högmossebildning; en säll
synt företeelse i Norrbottens kustland (se FROMM 1965:188). 

Fuktighetsamplituden på S. fuscum-rismossarna är givetvis större än på S. fus-
cum-öarna. Fragment av risfattiga fast- och mjukmattor kan förekomma mellan 
tuvorna. I fastmattefragmenten ersätts S. fuscum i stor utsträckning av S. 
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baltioum och denna tar över helt i de djupaste delarna (= mjukmattefragmenten) 
mellan tuvorna. Tuvmellanrunimen är ofta så torra att S. fusoum-täcket förblir 
slutet och risen trivs då nästan lika bra som på tuvorna. Av de mossor som väx
er insprängda bland S. fusoum är C ephalozia loitle sberg er%i + C. media (se 
6.3.1.3.1) j Mylia anomala samt Polytrichum juniperinum var. graoilius konstan
ta. Hög frekvens har även Calypogeia sphagnicola3 Pohlia nutans coll. (spädvux-
en, sällan kapsel) och Sphagnum angusti folium. Mylia anomala växer ofta ymnigt 
där S. fusoum degenererat. Pleurozium kan få hög täckningsgrad där bottenskik
tet är starkare beskuggat av ris eller lignoser (jfr SJÖRS 1948b:108) eller där 
S. fusoum degenererat. På de torrare ristuvorna förekommer lavar, mest Cladonia-
arter. Av dessa har C. rangiferina den högsta frekvensen och når de högsta täck
ningsgraderna . 

I fältskiktet dominerar ris tillsammans med Rubus ohamaemorus. Mest framträdan
de av risen är Ledum och Vaooinium uliginosum. Andromeda har hög frekvens och 
på Lillömyren hög täckningsgrad. Konstanten Oxyoooous miorooarpus kan lokalt 
få hög täckningsgrad, medan 0. quadripetalus endast förekommer sparsamt med 
klar preferens för de fuktigaste ytorna. Intressant är frånvaron av Calluna 
(jfr BJÖRKBÄCK 1965:191) och Myrioa. Båda förekommer ju på S. fusoum-öar, den 
sistnämnda som relikt från ett tidigare kärrstadium. Orsaken till att Calluna 
kan trivas på S. fuscum-öax men saknas på rismossarna är inte klarlagd. Liksom 
på öarna har Drosera rotundifolia mycket hög frekvens. 

I fast- och mjukmattefragment förekommer Eriophorum vaginatum3 ofta vegetativ. 
Här, liksom på låga ristuvor, finner man ibland Carex pauoiflora vilket antyd
er en svag påverkan av geogent vatten i yttorven under delar av vegetationspe
rioden (jfr SJÖRS 1946b: 14, 1948b:110, 118, 164, 249, 1950:180, 185; RUUHIJÄRVI 
1960:33; EUROLA 1962:14, 147; MALMER 1962a:67, 76, 81, 182 och FRANSSON 1972: 
23) . 

Av lignoserna når endast Pinus silvestris trädform. På Bergmelianmyren är mar
tallarna som mest 6-7 m höga och bildar ett mycket glest trädskikt. På de andra 
lokalerna är tallarna oftast under 3 m. Här är Betula pubescens den mest fram
trädande lignosen (bild 26). B. nana spelar en ringa roll. 

Följande arter har anträffats på Sphagnum fusoum-rismossarna (jfr SJÖRS 1948b: 
57; DU RIETZ 1954:572; RUUHIJÄRVI 1960:33 och EUROLA 1962:12-13): 

Betula nana 
B. nana x pubesoens 
B. p ubesoens 
Pioea abies 
Pinus silvestris 

Andromeda polifolia 
Empetrum hermaphroditum 
Ledum palustre 
Oxyoooous miorooarpus 
0. quadripetalus 
Vaooinium myrtillus 
V. uligino sum 
V. vitis-idaea 

Carex pauoiflor a 
Eriophorum vaginatum 

Drosera rotundifolia 
Rubus ohamaemorus 

Aulaoomnium palustre 
Calypogeia neesiana 
C. sphagnioola 
Cephalozia loitlesbergerii 
C. media 
Cephaloziella subdentata 
C. spp. 

Cladopodiella fluitans 
Dioranum bergeri 
D. sooparium 
Drepanooladus fluitans coll. 
Mylia anomala 
Pleurozium sohreberi 
Pohlia nutans coll. 
Polytriohum juniperinum var. graoilius 
Riooardia latifrons 
Sphagnum angusti folium 
S. baltioum 
S. fusoum 
S. lindbergii 
S. magellanioum 
S. cf. rubellum 
S. russowii 

Cladonia oenotea 
C. ooniooraea 
C. orispata 
C. deformis (inkl C. goneoha) 
C. fimbriata 
C. pyxidata 
C. rangiferina 
C. silvatioa coll. (inkl C. mitis) 
Iomadophila erioetorum 
Oohroleohia sp. 

Torvmäktigheten varierar mellan ca 0.8 och 1.4 m. Den övre gränsen avser mät
ningar genom de högsta tuvorna. S. fusoum-torven överstiger sällan 0.6 m. Där 
S. fusoum-torven understiger 0.2 m är mosseytan trampkänslig. Man trampar lätt 
igenom S. fusoum-täcket som vilar på blötare och lösare underlag, t ex S. an
gusti folium-torv . Härvid uppstår svårläkta sår i mosstäcket. På kraftigt tramp
ade ställen invandrar kärrväxter ibland, t ex Carex rostrata och C. magellanica. 
Ombrotrofin på dessa unga mossepartier är sålunda en mycket relativ företeelse. 
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6.3.1.4 Skogsvegetation på myrar ovan havsstranden 

Förekomst och föryngring av lignoser i myrväxtsamhällen ovan havsstranden har 
berörts i beskrivningarna av dessa. Kvantitativa data om busk- och trädskikten 
har insamlats i liten utsträckning. Kärrskogar av flera typer förekommer, men 
jag har endast kunnat ägna dem ett flyktigt intresse. 

Kärrig tallskog förekommer allmänt. Tallarna är bundna till trädtuvor som om
ges av relativt torra, delvis ängsartade rikkärrytor. Bäst är denna kärrtall
skog utbildad i områdets centrala del Ö vattendelaren samt vid många av rik
kärren mellan Hissatillviken och Smultersvedjemyrarna. Under de senaste åren 
har avverkningar tyvärr gjorts. Inslaget av lövbuskar och lövträd samt gran är 
sparsamt utom i de fuktigaste varianterna där Betula pubescens och Alnus inca
rta kan bli ymniga. Här uppträder också Rhamnus frangula och Salix spp. Ett ku
riosum är förekomsten av låga men vitala Hippophaë-snè.r på ett par lokaler. Hu
ruvida det rör sig om ca 1000-åriga reliktförekomster eller relativt sen in
vandring är ännu en öppen fråga. Mot det förstnämnda talar att båda lokalerna 
ligger i områden som brunnit på senare tid, Sveglandet repektive Kuggsvedjan. 
Möjligen har Hippophaë koloniserat strax efter bränderna. Fruktsättningen är 
dålig på båda lokalerna. 

Liknande tallskogar beskrivs av HEIKURAINEN (1953) från ett eutrofområde några 
mil NÖ Kemi i N Finland. 

De tallbestånd som växer på Sphagnum fusoum-rismossarna förtjänar inte ens där 
de är tätast (Bergmellanmyren) att kallas skog. 

Kärrig granskog är mindre vanlig och är där den förekommer kraftigt uppblandad 
med löv. Flera typer med helt olika undervegetation förekommer. En oligotrof 
variant återfinns i kanterna av Lillömyren, närmast en Cavex globularis-Sphag
num rus sow i i-granskog. Den övergår ställvis i en Equisetum silvaticum-granskog 
av något torrare och rikare typ. Betydligt artrikare undervegetation finner 
man i grandominerad skog kring en del rikkärr, t ex Flaskkärret. Här har den 
snåriga och stortuviga skogen urskogsliknande drag. 

Fragment av lövkärrvegetation förekommer i svackor och myrkanter. De största 
sammanhängande partierna finns i svackan mellan Gräsvarpet och Sopron, mellan 
Kuggsvedjemyren och Bidenskärret, kring Bredviksholmspotten och vid Bredviks-
tjärnmyren. I det täta busk-trädskiktet (skikten kan ej särskiljas) samdomine
rar Salix phyliei folia, S. pentandra och Alnus inoana oftast. Ibland är även 
Betula pubescens riklig. Salix pentandra kan bilda upp till 10 m höga träd som 
sticker upp flera meter över det genomsnittliga krontaket. Sockelbildning vid 
buskarnas och trädens baser är vanliga. De strödda exemplar av Alnus glutinosa 
som växer vid Bredvikstjärnmyren står på väl utbildade socklar (jfr KUJALA 
1924b : 217, 290; TUOMIKOSKI 1942: 20-25 och SJÖRS 1950 : 191). 

6.3.2 Vegetationsgradienter 

Följande sex gradienter ("variationsriktningar"; se TUOMIKOSKI 1942 och SJÖRS 
1948b:60-67, 1950:185-205, 1963b:38-39) behandlas: 

Minerotrof i-ombrotrof i (6.3.2.3-) 
Rik-fattig (6.3.2._2) 
Myrkant-myrvidd (6.3.2. .3) 
Källvegetation-soligen kärrvegetation-topogen kärrvegetation (inkl topogena 
källor) (6.3.2.4) 
Lösbotten-mjukmatta-magnocaricetum-fastmatta-ristuva (6.3.2 ._5) 
Brackvatten-sötvatten (6.3.2 . _6) . 

Mycket är skrivet om de fem första gradienterna, se SJÖRS (1948b, 1950, 1959, 
1963a, b, 1965b), DU RIETZ (1949), RUUHIJÄRVI (1960), HAVAS (1961b), PERSSON 
(1961), EUROLA (1962), MALMER (1962a), SONESSON (1970a) och FRANSSON (1972) 
samt referenser hos dessa. Minerotrofi-ombrotrofi behandlas vanligen separat 
och inte som en variationsriktning likvärd med de övriga (undantag t ex RUUHI
JÄRVI 1960) . Gradienten brackvatten-sötvatten i havsstrandkärrens vegetation 
har indirekt berörts i arbeten om havsstrandängar, t ex HÄYRÉN (1902), LEIVIS-
KÄ (1908), GILLNER (1960), WALLENTINUS (1967 , 1970), TYLER (1969 , 1971), SURA 
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(1970) och ERICSON (1973). Gradienterna 2, 3, 4 och 6 avser enbart kärrvegeta
tion. En viss differentiering längs gradienten lösbotten-ristuva (5) kan iakt
tagas på Sphagnum fusaum-rismossarna. Denna variationsriktning har dock i förs
ta hand studerats i rikJcärren, där ristuvestadiet representeras av S. fuscum-
öarna. Den involverar då både kärr- och mossevegetation och gradienten minero-
trofi-ombrotrofi är sålunda invävd. 

Vegetationsgradienterna har i stor utsträckning studerats med bandprofilmetodik. 
En del av de bakomliggande ståndortsförhållandena behandlas i 6.5. 

6.3.2.1 Minerotrofi-ombrotrofi 

Bp 1 visar glidande övergångar mellan minerotrof och ombrotrof vegetation på 
Lillömyren (bild 25). Det SV mossepartiet höjer sig mer över centrala kärrstrå
ket än NÖ mossepartiet och ombrotrofin är mera utpräglad, varför täckningsgra
den och frekvensen av Car ex paucïflora är lägre. Den strukturella differentie
ringen av mosseytan har också gått något längre. 

Övergången myrkantskog—SV mossepartiet (ca 15-^35 m) är oskarp och gradienten 
minerotrofi-ombrotrofi är till viss grad hopkopplad med gradienten myrkant-myr
vidd. Träden försvinner efter hand, buskarna blir lägre och fältskiktet rikare 
på ris. De av geogent inflytande beroende arterna försvinner en efter en. Långt 
ute i den alltmer mosselika vegetationen växer Menyanthes och Carex nigra i 
tuvmelianrummen. Carex pauaiflora gynnas uppenbart i hela den svagt fastmarks-
vattenpåverkade övergångszonen. I det heltäckande bottenskiktet tar Sphagnum 
fusaum efter hand över dominantrollen från S. russowii och S. angusti folium. 
Ingen av de två senare är dock någon exklusiv kärrväxt. De förekommer sparsamt 
även ute i den rena mossevegetationen. Den upphörande förekomsten av Aulaaom-
nium palustre Calypog eia meylanii3 Dicranum maj us och D. scoparium i övergångs
zonen behöver inte innebära att dessa mossor är exklusiva kärrväxter. Orsaken 
är förmodligen den glesare förekomsten av lignoser och den därmed sammanhängan
de svagare beskuggningen ute på rismossen, samt att Sphagnum fusaum-tuvorna i 
allmänhet inte nått det stadium då kalottpartierna börjar degenerera och erbju
da kolonisationsmöjligheter för "skogsmossor". Både Aulaaomnium och Diaranum 
saoparium har för övrigt noterats ute på SV mossepartiet. Ståndorten har varit 
större Sphagnum fusaum-tuvor vid basen av trädformiga martallar där S. fusaum 
dött. 

Uppträdandet av Betula pubesaens och Piaea abies i övergångszonen mellan kant
skogen och rismossen är intressant. Båda har ansetts myrkantbundna i mossevege
tation eller bundna till ståndorter med tunt ombrogent torvlager (SJÖRS 1948b: 
57 och RUUHIJÄRVI 1960:33). Betula pubesaens förekommer jämnt spridd i upp till 
meterhöga buskar på SV mossepartiet där den är helt dominerande lignos. Någon 
större skillnad i abundans mellan övergångszonen och rismossen föreligger ej. 
De äldre buskarna är tämligen djupt rotade och torde även på mossepartiet ha 
periodisk kontakt med geogent vatten (jfr RUUHIJÄRVI I.e.), medan grodd- och 
ungplantorna på tuvkalotterna är hänvisade till ombrotrof försörjning. Piaea 
abies-buskar förekommer tämligen rikligt i övergångszonens inre del, medan ar
ten blir sporadisk ute på rismossen där endast tynande ungplantor samt enstaka 
groddplantor förekommer. 

Även övergången centrala kärrstråket—• SV mossepartiet (ca 84—68 m) avspeglar 
gradienten minerotrofi-ombrotrofi. Kopplingen till gradienten mjukmatta-fast
matta-ristuva (eller blöt-torr) är dock uppenbar. pH- och ̂ re£-värden hos myr
vattnet ("4.0 respektive ~0) ligger på samma nivå som på rismossen. Vattnet är 
dock rörligare, vilket säkerligen påverkar vegetationens sammansättning (jfr 
RUUHIJÄRVI 1960:33-34). Bland de exklusiva kärrväxterna försvinner i tur och 
ordning Carex ahordorrhiza3 Sphagnum fallax^ Menyanthes3 Calliergon stramineums 
Carex rostrata och C. magellanica. I övergångszonens yttersta, fuktigaste del 
luxurierar Sphagnum fallax. Här förekommer också Drepanoaladus fluitans coll. 
och Sphagnum lindbergii sparsamt. De båda senare är mycket anspråkslösa och 
kan inte inom området betraktas som exklusiva kärrväxter. De förekommer med 
några enstaka skott i ett mjukmattefragment på SV mossepartiet (bp 1:55-56 m; 
pH = 3.5, à£re3'*0) och skulle sannolikt vara allmännare om tillräckligt blöta 
mosseytor funnes. Sphagnum angusti folium dominerar längre in mot rismossen. 
Dess rika förekomst här och i övergången mellan rismossen och kantskogen (se 
ovan) kan tyda på att arten gynnas på ståndorter med mycket svagt inflytande 
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av geogent vatten. I rismossens mjukmattefragment konkurrerar S. balticum be
tydligt effektivare med S. angusti folium än i övergångszonen mot centrala kärr
stråket. S. magellanicum och Pohlia nutans coll. (rikt kapselbärande, tämligen 
småsporig) gynnas uppenbart i övergångszonen. Bland kärlväxterna luxurierar 
Carex magellanica och Eriophorum vaginatum och är rikt fertila. 

Övergångarna centrala kärrstråket—»-NÖ mossepartiet och NQ kärrstråket—»-NQ 
mossepartiet är betydligt skarpare och zoneringen mera "hopträngd". De kärr
partier som omger NÖ mossepartiet är nämligen betydligt rikare än de som grän
sar till SV mossepartiet. Likheter finns dock i vegetationszoneringen, speci
ellt mellan övergångarna centrala kärrstråket—** SV mossepartiet och do—*-NÖ 
mossepartiet. 

I Lillmossens perifera delar förekommer fuktiga ytor med enstaka vegetativa 
och tynande skott av exklusiva kärrväxter (Carex magellanica3 C. rostrata) i 
en mosseliknande vegetation med bottenskiktsdominans av Sphagnum balticum. pH 
och i myrvattnet skiljer sig inte från närliggande kärrväxtfria ytor av 
samma fuktighet (pH omkring 4.0, ^red̂ O)• Influensen av geogent vatten i dessa 
"kärrfönster" är så svag i yttorven att exklusiva kärrmossor inte kan förekom
ma. I laggen ett tiotal meter från kärrfönstren, på obetydligt lägre nivå, 
växer däremot bl a Sphagnum fallax och Calliergon stramineum under något gynn
sammare näringsförhållanden men dock i utpräglad fattigkärrvegetation. 

Även på Bergmellanmyren kan oskarpa övergångar mellan fattigkärr och mosse 
studeras. Bp 3 visar zoneringen mellan en fattig Scheuchzeria-Sphagnum lind-
be rgii-mjukmatta (pH = 4.1, <£ = 10) och en lägre mosseplattform med risrik 
Sphagnum fuscum-VGgetation. Även här återspeglar zoneringen gradienten minero-
trofi-ombrotrofi hopkopplad med mjukmatta-ristuva eller om man så vill blöt
torr. De enda exklusiva kärrväxterna i mjukmattan är enstaka lågvuxna, vegeta
tiva skott av Carex rostrata och Eriophorum angusti folium. Båda arterna har 
vid amplitud vad avser myrvattnets pH och mineralsaltsinnehåll (jfr KOTILAINEN 
1927:52-55, 68-69 och KIVINEN 1935:60, 63). De kan förekomma där den geogena 
influensen är mycket svag, dock inte på alltför torra ståndorter (jfr FRANSSON 
1972:23). Förekomsten av vegetativa Carex pauciflora-skott i övergångszonen 
mellan den torra mosseplattformen och den blöta fattigkärrytan är typisk. Här 
vegeterar arten i ett kärrvatten vars kemi närmar sig ombrogent vattens. Även 
Eriophorum vaginatum (vegetativ) är rikligast i övergångszonen liksom bland 
mossorna Cladopodiella fluitans. Zoneringen är som man kan vänta skarpare i 
botten- än i fältskiktet. Ingen av mossorna på ristuvan är obligat mosseväxt. 
Starkaste preferensen för ombrotrofi förefaller Cephalozia loitlesbergerii ha 
(jfr SJÖRS 1948b:168), tätt följd av Mylia anomala och Sphagnum fuscum. 

Skarpare övergångar mellan kärr- och mossevegetation kan studeras vid Sphagnum 
fuscum-öa.r i rikkärr. Vegetationszoneringen vid dessa behandlas i 6.3.3.1. 

Gradienten minerotrofi-ombrotrofi existerar endast ovan havsstranden. På havs
strandnivå råder uteslutande minerotrofa förhållanden. 

6.3.2.2 Rik-fattig 

Inplacering längs denna gradient av efter dominansförhållanden i fält- och/ 
eller bottenskiktet urskiljda vegetationsenheter är svår. Fördelning längs en 
viss gradient bör endast göras inom grupper av enheter vars positioner längs 
övriga viktiga gradienter sammanfaller (jfr SJÖRS 1948b:67 och PERSSON 1961: 
97). I 6.3.1.2 har mjuk- och fastmattesamhällena grovt uppordnats längs gra
dienten rik-fattig. Med utgångspunkt från vegetationstabellernas och bandpro
filernas artlistor skall vissa mjuk- och fastmattesamhällen kommenteras ytter
ligare i detta avseende. "Slagsidan" åt det rika hållet är stor i mitt mate
rial . 

Mjukmattor. Scorpidium-vegetationen (tab. 11-15, 28, bp 11, 13-15) tillhör rik
kärren. En uppdelning i medel- ("övergångs"-) och extremrikkärr med utgångs
punkt från förekomst av Drepanocladus tundrae eller ej (DU RIETZ 1949:295; jfr 
WITTING 1949:731-733, 737-738 och PERSSON 1961:109-110) är omöjlig. Avsaknad 
av D. tundrae är icke korrelerad med närvaro av "exklusiva kalkväxter". Däre
mot är mjukmattor där den effektivt konkurrerar med Scorpidium förhållandevis 
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torra och fasta, vilket resulterar i större artantal och möjligheter för mind
re hygrofila arter att förekomma rikligt, t ex Bryum pseudotriquetrum coll. 
och Calliergon giganteum (S 61 tab, 15}. Epitetet "exklusiv kalkväxt" kan en
dast ges åt några få av de arter som kan förekomma i Scorpidium-vegetationen: 
Dactylorhiza cruenta3 D. incarnata och Moerchia flotowiana (beträffande den 
sistnämnda jfr ALBERTSON 1942:88, 1946:116). Dessa förekommer ytterst sällan 
i S corpi di um-mjukmatto ma, utan prefererar torrare ståndorter med fastare och 
tunnare torvtäcke där kalkverkan är starkare. Över huvud taget försvåras en 
differentiering av Scorpidium-vegetationen längs gradienten rik-fattig av den 
ensidighet och relativa artfattigdom som de blöta förhållandena medför (jfr 
von KRUSENSTJERNA 1945:153 och PERSSON 1961:31, 116). 

De fragment av mjukmattor med bottenskiktsdominans av Drepanocladus revolvens 
och inslag av Scorpidium som förekommer på bl a Lillömyren (bp 1) represente
rar en fattigare rikkärrvegetation som står mycket nära Sphagnum subsecundum-
vegetationen. Båda gynnas av rörlighet hos markblötan. Mer krävande mossor som 
Bryum pseudotriquetrum coll., Calliergon giganteum, C. trifarium3 Campylium 
stellatum, Drepanooladus intermedins 3 D. tundrae 3 Moerchia flotowiana och 
Sphagnum contortum saknas helt i dessa två samhällen liksom kärlväxterna Carex 
diandra3 C. heleonastes 3 Eleooharis quinqueflora och Daotylorhiza incarnata 
m fl. I stället uppträder, speciellt i bottenskiktet, en rad skiljearter eller 
åtminstone starka preferensarter gentemot den rikare Scorpidium-vegetationen, 
bl a Calliergon stramineum3 Cladopodiella fluitans 3 Sphagnum subfulvum3 S. te
res och Eriophorum angusti folium. Så när som på ströförekomster av Sphagnum 
jensenii och S. fallax saknas dock "fattigkärrväxter", varför en inplacering 
bland "intermediate fens" sensu SJÖRS (1952:248-249) ställer sig svår. Det kan 
för övrigt diskuteras om Sphagnum jensenii och S. fallax kan uppfattas som led
arter för fattigkärr i denna del av landet. Snarare är de preferensarter för 
fattigkärr med ett begränsat uppträdande i de fattigaste rikkärren. 

Storöns Sphagnum teres-mjukmattor (tab. 16) är oftast lösa gungflyn vid sjö
stränder eller över igenvuxna vattensamlingar. De hör till de fattigaste rik
kärren. Svag källpåverkan förklarar närvaron av arter som Montia lamprosperma, 
Paludella och Sphagnum riparium. Skiljearter gentemot fattigkärren är bl a 
Carex diandra3 Galium trifidum3 Stellaria crassi folia och Paludella. 

Ett märkligt samhälle är den torra Sphagnum cf. fal Z-aoj-mjukmatta (luxurieran-
de, något avvikande fallax-typ) som redovisas i tab. 17. Trots bottenskiktsdo
minansen av Sphagnum cf. fallax och den höga frekvensen av S. riparium måste 
samhället karakteriseras som ett fattigt rikkärr. Närvaron av mer krävande ar
ter som Carex dioica3 Trichophorum alpinum 3 Calliergon richardsonii 3 Sphagnum 
subsecundum och S. teres är koncentrerad till partier med fastmatteliknande 
struktur. Enstaka skott av Hammarby a paludosa förekommer i Sphagnum cf. fal
lax-S. riparium-mattan, en märklig mesallians. 

Likaså på gränsen mellan rik- och fattigkärr står ett Menyanthes-Carex limosa-
Sphagnum obtusum-S. fallax-samhälle som är väl företrätt på Lillömyren (tab. 
18) . Av fältskiktsarterna är endast Hammarby a (frekvens 35 %) preferensart 
för rikkärr, medan flera av mossorna har huvudförekomst i rikkärr, t ex Sphag
num centrale 3 S. subsecundum och S. teres. De rikligt förekommande Scheuchze-
ria palustris3 Drepanocladus fluitans coll. och Sphagnum lindbergii har däre
mot stark preferens för fattigkärr (jfr SONESSON 1970a:75). Bottenskiktsdomi
nanten S. obtusum har sydlig huvudutbredning i Sverige (NYHOLM 1954-1969:744). 
Den är troligen mindre vanlig i Norrbotten (jfr GAUTHIER 1968:127) och dess 
ekologi i N Sverige är dåligt känd. I de södra delarna av landet tycks den 
preferera de rikare fattigkärren (skiljeart för "övergångsfattigkärren" hos 
WALDHEIM & WEIMARCK 1943:15) och de fattigare rikkärren (MALMER 1966:30; jfr 
RUUHIJÄRVI 1960:36). Även i Norrbotten torde den saknas i de fattigaste kärr
en. MARKLUND (1967:19, 23, 24) omnämner S. obtusum från mjukmattevegetation 
på några myrar i Ö Norrbottens inland. Av artlistorna att döma rör det sig i 
ett av fallen (p. 19) om ett tämligen rikt kärr. I de två andra fallen (pp. 
23, 24) verkar det vara kärr som liknar det av mig undersökta. 

Ett med föregående närbesläktat, men mindre hygrofilt och klart myrkantorien-
terat Oxycoccus quadripetalus-Menyanthes-Sphagnum angusti folium-samhälle på 
Lillömyren (tab. 19) förefaller stå något längre åt det fattiga hållet. 

De enda utpräglade fattigkärrmjukmattorna på Storön är Sphagnum lindbergii-
och S. balticum-samhällena på Bergmellanmyren, S. fallax-vegetationen i Lill-
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mossens lagg samt S. lindbergii- och S. fal lax-bältena i övergången mellan SV 
mossepartiet och centrala kärrstråket på Lillömyren (bp 1, se även 6.3.2.1). 
Här saknas preferensarter för rikkärr helt och de vatten- och torvkemiska för
hållandena är mycket påvra. 

Fastmattor. Även fastmattesamhällena är till övervägande del rika. Torvtäcket 
är tunnare, markfuktigheten lägre och kalkfaktorns genomslagskraft större än 
i mjukmattorna. Artrikedomen och vegetationens mångformighet är därför större. 
De rikaste fastmattorna möter man mellan tuvorna i myrkantvegetation med glest 
träd- och/eller buskskikt (tab. 23-25, bp 13, 16). Dessa fastmattor har ofta 
en örtrik, ängsartad karaktär. De hyser nästan alltid växter som brukar anses 
som ledarter för extremrikkärr i åtminstone de södra delarna av landet, t ex 
Carex buxbaumii3 C. capillarisf Cypripedium3 Catoscopium nigritum och Leioco-
lea bantriensis (jfr WALDHEIM & WEIMARCK 1943:20, 27 ff.; ALBERTSON 1946:115-
116 och PERSSON 1961:110). Bottenskiktet domineras vanligen av Drepanocladus 
intermedius. Andra krävande växter är Cavex caespitosa3 C. flava3 C. flava x 
oederi coll., C. norvegica ssp. inferalpina3 C. oederi coll., Equisetum scir-
poides3 Eriophorum latifolium3 Juncus arcticus ssp. balticus 3 Cy stopteris mon-
tana3 Selaginella3 Brachy the cium turgidum3 Hypnum pratense och Tomenthypnum. 

Även den myrviddbetonade, örtfattigare och hygrofilare Campy Hum stellatum-
Drepanocladus intermedi us-vegetationen (vanligen med fältskiktsdominans av 
Trichophorum caespitosum; tab, 10, 21, 22) innehåller ibland "extremrikkärr-
växter" fast i betydligt lägre frekvens. Dessa växer oftast på torrare fläck
ar. 

Den av rörligt vatten gynnade Drepanocladus badius-vegetationen (bp 2) är fat
tigare än de föregående, men måste ändå karakteriseras som medelrikkärr. De 
mest krävande arterna har på sin höjd ströförekomster, medan en rad mindre 
fordringsfulla element dyker upp, speciellt i bottenskiktet. Hit hör t ex Cal-
liergon sarmentosum3 C. stramineum3 Cladopodiella fluitans3 Drepanocladus re-
volvens 3 Sphagnum subfulvum och S. subsecundum. Den i södra Sverige som exklu
siv rikkärrväxt uppfattade Selaginella (ALBERTSON 1942, 1946:116; jfr ALMQUIST 
1929:507 och HALLBERG 1971:28) kan bli riklig där det inte är alltför blött. 
Dess amplitud går betydligt längre åt det fattiga hållet i norra Fennoskandien 
även om arten sannolikt saknas i fattigkärr (jfr KOTILAINEN 1951:85-86 och 
PERSSON 1961:158). 

Sphagnum warns torfii-vegetationen (tab. 27) tillhör rikkärren och uppträder 
huvudsakligen som ett mellanting av fastmattor och ristuvor. Någon indelning 
längs gradienten rik-fattig kan ej göras. 

Sphagnum angusti folium- och S. balticum-fastmattorna i övergången mellan kärr-
och mossevegetation på Lillömyren (bp 1) och Bergmellanmyren (bp 3) är utpräg
lade fattigkärrsamhällen liksom den mycket speciella Eriophorum vaginatum-Poly-
trichum commune-veqetdLtloneri vid Sopron (tab. 26). 

Gradienten rik-fattig har endast diskuterats för kärr ovan havsstranden. I 
kraftigt sötvattenpåverkade havsstrandkärr kan växtsamhällen liknande de som 
finns ovan havsstranden uppträda. I sipperstråk från rikkärr kan sålunda frag
ment av rikkärrsamhällen förekomma en bra bit ner på geolitoralen. Någon för
delning av havsstrandkärrens "normala" samhällen längs gradienten rik-fattig 
kan inte göras. Differentieringen längs denna gradient börjar då ståndorten 
under landhöjningsförloppet lämnar havsstrandnivån. 

6.3.2.3 Myrkant-myrvidd 

Många av Storöns kärr är så små att en tydlig differentiering längs denna gra
dient inte föreligger. "Myrkantväxter" (SJÖRS 1948b:65) förekommer då över he
la kärrytan, om än sparsammare i centralpartiet. I torrare lignosrika kärr, 
speciellt där det finns ett glest trädskikt, har vegetationen genomgående myr-
kantkaraktär eller visar på sin höjd en svag differentiering längs gradienten 
myrkant-myrvidd. En positiv korrelation mellan "myrkantegenskaper" hos stånd
orten och tunntorvighet föreligger (jfr HEIKURAINEN 1953 tab. 59 och RUUHIJÄR-
VI 1960:37). Beskuggningen torde vara en annan viktig faktor i det komplex som 
gynnar myrkantväxterna och missgynnar en rad andra arter som företrädesvis 
återfinns i myrviddvegetation (jfr SJÖRS 1. c.). Som SJÖRS (1. c.) påpekar kan 
myrviddvegetation uppträda i myrkanter och vice versa (jfr SJÖRS 1950:188), 
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ett förhållande som även kan observeras på Storön. Ett exempel är förekomsten 
av myrkantväxter som Carex canescens p Calla3 Mnium cinclidioides3 Sphagnum ri-
par i um och S. squarrosum ute i gungflyn, speciellt mot kanterna av vattensam
lingar och bäckar. De avskärmas från fastmarken av stora sjok myrviddvegeta-
tion. 

För att beskriva vegetationszoneringen i riktningen myrkant-myrvidd på olika 
lokaler har ett antal bandprofiler analyserats (ovan havsstranden: bp 1, 2, 8, 
11-16; på havsstranden: bp 4-7, 9-10). Bandprofilerna har givit information om 
hur arter och samhällen grupperar sig i förhållande till graden av fastmarks-
närhet. Att observera är emellertid den glidande förändring från torr mot fuk
tig ståndort som snarast är regel i riktningen myrkant-myrvidd i bandprofiler
na. Om man skall fördela arter och samhällen längs denna gradient bör materia
let bestå av enheter med ungefär samma hygrofili och helst även samma position 
i gradienten rik-fattig. Dessa krav är dock i praktiken svårtillgodosedda. En
skilda bandprofiler bör inte diskuteras utan de samlade erfarenheterna från 
många profiler. 

Nedan har jag i första hand inriktat mig på arternas, i mindre utsträckning 
samhällenas, position i gradienten myrkant-myrvidd. 

Myrkantvegetation ovan havsstranden. I rikkärrens mjukmattor är antalet myr-
kantpreferenter betydligt lägre än i fastmattorna. Det är svårt att nämna ar
ter som är helt bundna till myrkantvegetation. Klart myrkantgynnade är emeller
tid en rad örter, t ex Cicuta (gynnas även i gungflynas yttersta delar vid 
Blåmisusjön) , Epilobium palustre3 Galium trifidum3 Parnassia3 Peuoedanum pa
lustre samt bland mossorna Bryum pseudotriquetrum coll. och Calliergon gigan-
teum. 

Även i den fattigare mjukmattevegetationen är antalet myrkantpreferenter lågt. 
Några Sphagna kan nämnas: S. angustifolium3 S. magellanicum3 S. riparium och 
S. squarrosum. Carex magellanica tycks vara svagt myrkantgynnad. 

Av de arter som uppträder i rikkärrens fastmattor finns åtskilliga myrkantpre-
ferenter, speciellt bland kärlväxterna. De artrika, ängsartade fastmattorna är 
utpräglade myrkantsamhällen. I dessa finner man arter som helt eller nästan 
helt saknas ute på myrvidden, t ex Carex caespitosa3 C. capillaris3 C. digita-
ta3 C. norvegica ssp. inferalpina3 C. vaginata3 Equisetum scirpoides3 Juncus 
arcticus ssp. balticus3 Melica nutans3 Angelica silvestris3 Convallaria3 Cyp-
ripedium3 Cystopteris montana3 Geranium silvaticum3 Geum rivale3 Pedicularis 
sceptrum-carolinum3 Polygonum viviparum3 Potentilla erecta3 Rubus saxatilis3  
Solidago och Thalictrum flavum. Bland mossorna kan t ex Brachythecium spp., 
Dicranum bonjeani3 Drepanocladus uncinatus3 Hypnum lindbergii och H. pratense 
(sällsynt') nämnas. Mindre utpräglat myrkantorienterade är bl a Carex buxbau-
mii3 C. flava3 C. flava x oederi coll., C. nigra coll., C. oederi coll., Dac-
tylorhiza cruenta3 D. incarnata3 Aulacomnium palus tre3 Catoscopium3 Cephalozia 
pleniceps3 Helodium blandowii3 Leiocolea bantriensis3 Paludella3 Sphagnum warns-
torfii och Tomenthypnum. 

Även bland de mindre krävande arter som huvudsakligen förekommer i fastmatte-
liknande samhällen (eller lägre ristuvor) finns utpräglade myrkantväxter: 
Calamagrostis purpurea3 Carex globularis 3 Equisetum arvense3 E. silvaticum3 
Corallorhiza 3 Cornus suecica3 Dactylorhiza maculata3 Filipendula ulmaria3 Mai-
anthemum3 Melampyrum spp., Trientalis3 Viola epipsila3 Dicranum majus3 tiyloco-
mium splendens 3 Polytrichum commune3 Ptilidium ciliare 3 Sphagnum girgensohnii 3 
S. nemoreum och S. russowii. Även S. angusti folium och S. centrale kan nämnas 
i denna grupp. De är dock något mindre myrkantbundna. 

Man kan också till myrkantväxterna föra en grupp "sumpväxter" (jfr RUUHIJÄRVI 
1960:39-40), de flesta mindre krävande, som prefererar skuggiga och tunntorv-
iga myrkantståndorter med jämn och hög markfuktighet. Vegetationen är inte 
alltid sluten på dessa ställen, utan slammiga och vegetationsfattiga ytor kan 
förekomma. Följande arter kan nämnas: Carex canescens3 Juncus filiformis3 Cal-
la3 Comarum3 Galium palustre3 Viola palustris3 Calliergon cordifolium3 Chilo-
scyphus pâlies cens 3 Climacium dendroides3 Harpanthus flotowianus3 Mnium cinc
lidioides, M. pseudopunctatum3 M. rugicum och Sphagnum squarrosum. Av dessa 
uppträder några ofta i myrviddvegetation vid kanterna av vattensamlingar och 
ute i blöta gungflyn, t ex Carex canescens3 Calla3 Comarum3 Mnium cinclidioi-
des och M. pseudopunctatum (se bp 7, 8 och 15). 
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Även flera ris är uppenbart myrkantgynnade, t ex C alluna9 Vaccinium myrtillus 
och V. vitis-idaea. Linnaea och Lycopodium annotinum är bundna till myrkantve-
getation. 

Lignoserna visar klar preferens för myrkanter och samhällen av myrkantkarak-
tär. Av de vanligare arterna är Picea abies och Juniperus communis de tydlig
aste myrkantpreferenterna. Av de mindre frekventa är Alnus glutinosa3 Rhamnus 
frangula3 Salix aurita och S. caprea bundna till myrkantvegetation. Salix phy-
licifolia är tydligt myrkantgynnad, men uppträder ibland i blöta myrviddsam-
hällen som enda lignos tack vare sin förmåga att stå ut med hög markfuktighet. 
Betula pubescens och Pinus sili)estris tycks vara mindre tydligt myrkantgynna
de än de övriga. De återfinns också i myrviddvegetation fast endast på tämli
gen torra ståndorter. 

Sphagnum fus cum-öama (tab. 30) är tydligt myrkantorienterade (jfr HEIKURAINEN 
1953:153-154). Många av deras karakteristiska arter, speciellt i bottenskiktet, 
skulle därför kunna beskrivas som myrkantväxter. Detta är emellertid mindre 
lämpligt med tanke på att de också är karaktärsarter för Sphagnum fuscum-ris-
mossarna (tab. 31) och i dessa väl snarast uppträder som myrviddväxter - om 
man nu skall urskilja gradienten myrkant-myrvidd här (jfr SJÖRS 1948b:65 och 
MALMER 1962a : 74). 

Myrviddvegetation ovan havsstranden. Rikkärrens Scorpidium-mjukmattor (och 
-lösbottnar) är utpräglade myrviddsamhällen där åtskilliga av arterna är myr
viddväxter s. str., t ex Carex heleonastes3 C. limosa3 C. livida3 Eleocharis 
quinqueflora3 Eriophorum gracile3 Juncus stygius3 Drosera anglica3 Pedicularis 
palustris3 Utricularia spp., Calliergon trifarium3 Cinclidium stygium3 Drepa-
nocladus tundrae3 Riccardia sinuata3 Scorpidium och möjligen Sphagnum contor-
tum. 

Även fattigkärrmjukmattorna (inkl gränsfallen mot rikkärr) är rika på myrvidd
växter. Förutom de med rikkärren gemensamma Carex limosa3 C. livida och Drose
ra anglica kan följande anföras: Scheuchzeria3 Drepanocladus fluitans coll., 
Sphagnum balticum3 S. j ensenii 3 S. lindbergii samt S. obtusum. 

Rikkärrfastmattorna hyser endast ett fåtal myrviddprefererande arter. Molinia3 
Trichophorum alpinum3 T. caespitosum och Drepanocladus badius hör hit. Ingen 
av dessa är dock någon renodlad myrviddväxt. 

De minst hygrofila myrviddväxterna i fattigkärrens mjukmattor påträffas också 
i fastmattorna, t ex Sphagnum balticum. 

Indifferenter ovan havsstranden. Åtskilliga myrväxter är svårplacerade i gra
dienten myrkant-myrvidd på grund av sin sporadiska förekomst inom undersök
ningsområdet. Åtskilliga allmännare arter tycks indifferenta gentemot gradi
enten. Till de senare hör bl a Andromeda3 Myrica3 Oxy coccus quadripetalus 3 
Carex dioica3 C. lasiocarpa3 C. pauciflora3 C. rostrata3 Equisetum fluviatile3 
Eriophorum angustifolium3 E. lati folium (möjligen svagt myrkantgynnad), E. 
vaginatum3 Phragmites 3 Drosera rotundifolia3 Menyanthes3 Pinguicula vulgaris 3 
Tofieldia pusilla3 Calliergon stramineum3 Campylium stellatum3 Drepanocladus 
intermedius 3 Riccarida pinguis 3 Sphagnum fallax3 S. subfulvum3 S. subsecundum 
och S. teres. 

Myrkant-myrvidd i havsstrandkärren. Endast kärrvegetation i översta geolito-
ralen visar en differentiering av typen myrkant-myrvidd (se bp 4-7). Sålunda 
finner man flera av de konventionella myrkantväxterna i kärrkantens lövsnår 
och en bit ut, t ex Juncus filiformis3 Filipendula ulmaria3 Viola palustris3 
Calliergon cordi folium och Sphagnum squarrosum. Flera arter som ovan havsstran
den är klart myrkantorienterade går längre ut i kärren strax nedom EHL, t ex 
Carex canescens3 Cicuta3 Epilobium palustre3 Galium palustre och Parnassia. 
De flesta av de utpräglade myrviddväxterna ovan havsstranden saknas i havs
strandkärren. Man får komma ihåg att för kärren strax nedom EHL gäller att 
brackvatteninfluensen normalt ökar från myrkanten ut mot myrvidden. 

6.3.2.4 Källvegetation-soligen kärrvegetation-topogen kärrvegetation (inkl 
topogena källor) 

Källvattenpåverkad vegetation behandlas av SJÖRS i samband med gradienten myr-
kant-myrvidd. DenMkan anses som en extrem form av myrkantvegetation men har 
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sina egna mycket utpräglade särdrag" (SJÖRS 1948b:66, 153-158, 1950:190; RUUHI-
JÄRVI 1960:40-41; HAVAS 1961b:56 ff., 131 ff. och PERSSON 1961:133 ff. samt 
ytterligare referenser hos dessa). FRANSSON (1972:28) lanserar gradienten käll-
vegetation-soligen kärrvegetation-topogen kärrvegetation. 

Öppna källor och utpräglad källvegetation saknas. Däremot förekommer diffusa 
sipperkällor på flera ställen, främst i myrkanter. Den av sipperkällorna närda 
kärrvegetationen får vissa drag av källkärr. Detta kan tydligast iakttagas i 
N delen av Kuggsvedjemyren (bp 2) där grundvattnet tränger fram just där myr
kantens Sphagnum fuscum-va.ll övergår i den måttligt lutande kärrytan (vid bp 
2: 4-5 m). Sedan silar vattnet ytligt genom kärret ned mot en grund göl. En rad 
mossor gynnas av denna soligena markblöta, t ex Calliergon sarmentcsum3 Cepha-
loziella bicuspidata3 Cladopodiella fluit ans 3 Drepanocladus badius (botten
skiktsdominant) , D. revolvens3 Odontoschisma elongatum och Saccobasis polita. 
De återkommer regelbundet på lokaler där liknande betingelser råder (jfr bp 1, 
S 76, 86). Sphagnum subfulvum och S. subsecundum gynnas sannolikt också av rör
ligt vatten. Calliergon sarment o sum 3 Odonto s ch-isma elongatum och Saccobasis 
polita synes vara de av rörlig markblöta mest beroende arterna. Bland kärlväx
terna finns inte "ledarter11 för rörligt vatten, men flera visar genom luxurier-
ande växt och hög täckningsgrad att de gynnas av denna faktor, t ex Molinia 
och Phragmites. 

Källpåverkan i topogena kärr (t ex i gungflyna vid Blåmisusjön, i Bredvikstjärn-
myren, Tjäderkärret och Skagstjärnmyren) åstadkommes av att det från djupare 
lager väller upp grundvatten som blandas med ovanförliggande topogena eller 
limnogena vatten. Resultatet blir en diffust avgränsad yta vars vegetation 
skiljer sig från omgivningarnas genom tillkomsten eller den rikligare förekoms
ten av vissa källgynnade arter, t ex Carex canescens 3 Comarum3 Epilobium palust-
re3 Montia lamprosperma3 Calliergon giganteum3 Cratoneuron filicinum3 Drepano-
cladus exannulatus3 Mnium pseudopunctatum3 Paludella och Sphagnum riparium. 
Den sistnämnda karakteriserar de fattigaste källpåverkade ytorna (jfr SJÖRS 
1946b:77, 1948b:151, 1950:190). Förekomst av Salix phylicifolia och S. pentand-
ra på blöta gungflyn är ibland begränsad till källpåverkade partier. 

Myrvattnet är oftast tydligt kallare på de källpåverkade fläckarna än i omgiv
ningen. 

Källpåverkan i havsstrandkärren berörs i 6.3.2.6. 

6.3.2.5 Lösbotten-mjukmatta-magnocaricetum-fastmatta-ristuva 

I beskrivningen av kärrvegetationen ovan havsstranden har samhällena ordnats 
längs denna gradient. Mycket är därmed redan sagt även om arternas fördelning 
längs densamma. Här skall bara en sammanfattning samt viss komplettering göras. 

Flera författare, t ex RUUHIJÄRVI (1960:42-44), PERSSON (1961:102-106) och 
EUROLA (1962:21-22), föredrar att behandla vegetationens fördelning längs gra
dienten blöt-torr i stället för att arbeta med den av SJÖRS (1948b:61-64, 1950: 
195-205) introducerade, mer komplexa gradienten lösbotten-mjukmatta-magnocari-
cetum-fastmatta-ristuva, i vilken även hänsyn tages till substratets och växt
täckets struktur m m. I själva verket är de två gradienterna intimt förknippa
de med varandra, bl a genom att deras "torra" respektive "våta" ändpunkter sam
manfaller (SJÖRS 1950:195). I stort sett rör det sig ju också om stigande "re
lativ nivå" (FRANSSON 1972:25; se vidare MALMER 1962a : 168-181) hos arter och 
samhällen längs de båda gradienterna. Detta kan lätt konstateras där man har 
väl utbildade zoneringar. Välkänt är att bottenskiktets sammansättning bättre 
avspeglar fuktighetsförhållandena än fältskiktets och att distinkta botten
skiktssamhällen kan grupperas längs gradienten blöt-torr (jfr PERSSON 1961:102 
och referenser anförda av honom). Gradienten lösbotten-ristuva anses av PERS
SON (1961:105) och SONESSON (1970a:72) svår att använda vid klassifikation av 
alpin kärrvegetation. På Storön har jag funnit den godtagbar som första indel
ningsgrund för kärrvegetation ovan havsstranden trots "den smårutiga mosaik en
heterna efter denna gradient som regel bildar" (se kritik hos FRANSSON 1972:21). 
Enheten magnocaricetum är den som är svårast att avgränsa. Den har diffusa 
övergångar mot alla andra enheter utom ristuvestadiet. 

Havsstrandkärren har ej indelats efter gradienten lösbotten-ristuva även om 
alla stadier utom ristuvestadiet finns representerade. Storöns mest typiska 
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magnocariceta finns dock i havsstrandkärren/ nämligen Carex aquatili s - och 
Eriophorum angustifolium-vegetationen (se 6.3.1.1.1). 

Lösbottnar och mjukmattor i kärr av samma trofigrad står varandra växtsociolo-
giskt nära (jfr SJÖRS 1948b : 64 och FRANSSON 1972:27). Ett fåtal preferensarter 
för lösbottnar kan urskiljas (lösbottnar finns bara i de rikare kärren): Erio
phorum gracile, Juncus alpinus ssp. nodulosus, J. sty gius, Drosera anglica, 
Sparganium minimum (vanlig även i magnocariceta), Utricularia intermedia, U. 
minor, U. ochroleuca och Riccardia pinguis. Den sistnämnda är dock ingen stark 
preferensart. De rikare kärrens mjukmattor och lösbottnar sammantagna har en 
rad preferensarter gentemot fastmattorna (de med + utmärkta är tämligen goda 
skiljearter) : +Carex canes cens, C. chordorrhiza, C. lasiocarpa, +C. limosa, 
+ C. livida, +Eriophorum angusti folium, Comarum, Menyanthes, Pedicularis palust
ris, +Calliergon trifarium, +Riccardia sinuata och +Scorpidium m fl. I stort 
sett inskränkta till mjukmattorna är Carex heleonastes, Eleocharis quinqueflo-
ra3 Epilobium palustre, Hammarbya paludosa (även i tämligen fattiga kärr), Ma-
laxis monophylla, Bryum pseudotriquetrum coll., Calliergon giganteum, C. rich-
ardsonii, Drepanocladus tundrae och Scapania paludicola m fl. 

De fattigare kärrens mjukmattor (inkl övergångarna mot rikkärren, t ex Sphag
num obtusum-S. fallax-vegetationen, tab. 18) har flera preferensarter gemensam
ma med de rikare kärrens, t ex Carex limosa, Eriophorum angusti folium och Meny
anthes. Starkt bundna till dessa samhällen är Carex lapponica (gungflyn vid 
sjöstränder), C. magellanica, Scheuchzeria, Drepanocladus fluitans coll., 
Sphagnum fallax, S. lindbergii, S. obtusum och S. riparium. 

Magnocariceta (huvudsakligen sjökantsgungflyn; tab. 20, bp 7-8, bild 14) domi
neras av Carex diandra och/eller C. ro strata, vilka är preferensarter för den
na samhällstyp. Flera örter har sin rikligaste förekomst i magnocariceta: 
Calla, Comarum, Epilobium palustre, Galium trifidum, Hippuris vulgaris, Lysi-
machia thyrsiflora, Sparganium minimum och Stellaria crassifolia. Detsamma gäl
ler för mossorna Calliergon richardsonii, Campy Hum polygamum och Scapania ir
rigua m fl. Den vid Norrbottenskusten sällsynta Carex lapponica gynnas uppen
bart i övergången mellan sjökanternas magnocariceta och innanförliggande mjuk
mattor, se bp 7-8 (jfr SONESSON 1970a:69). Arten ersätter här efter hand magno-
carices som börjar tyna då Sphagnum-täcket, främst S. teres och S. riparium, 
sluter sig. 

Fastmattorna i rikkärren har många preferensarter. Några av de starkaste är: 
Myrica, Carex buxbaumii, C. capillaris, C. dioica, C. flava, C. vaginata, 
Equisetum s cirpoides, Eriophorum lati folium, Molinia, Trichophorum alpinum, 
T. caespitosum, Cypripedium, Geum rivale, Pedicularis sceptrum-carolinum, Po
tentina erecta, Selaginella, Tofieldia pusilla, Brachythecium turgidum, Cam-
pylium stellatum, Cephalozia pleniceps, Drepanocladus intermedius, Leiocolea 
bantriensis, Moerchia flotowiana, Sphagnum subfulvum och Tomenthypnum. 

Typiska för fattigkärrfastmattorna är bl a Carex pauciflora, Eriophorum vagi-
natum, Sphagnum angusti folium, S. balticum och S. magellanicum. 

Ristuvevegetationen på Storön domineras av risrika Sphagnum fus cum-samhällen : 
öar i kärren (tab. 30, bild 21) och "rismossar" (tab. 31, bild 25-26), se vi
dare 6.3.1.3. En rad arter visar stark preferens för Sphagnum fuscum-ristuvor, 
t ex Betula nana, Calluna, Empetrum hermaphroditum, Ledum, Oxycoccus microcar-
pus, Vaccinium spp., Rubus chamaemorus, Calypogeia sphagnicola, Cephalozia 
loitlesbergerii, +Dicranum bergeri, +Mylia anomala, +Ple urozium, Pohlia nutans 
coll., +Poly tri chum juniperinum var. gracilius, Sphagnum fuscum, +Cladonia spp. 
och +Icmadophila ericetorum. De med + utmärkta bottenskiktsarterna gynnas sär
skilt där S. fuscum-täcket degerererar. Drosera rotundifolia har sin rikaste 
förekomst på ristuvorna men är även vanlig i Sphagnum-fastmattor. Stor överens
stämmelse råder mellan denna lista och motsvarande från andra områden (jfr 
SJÖRS 1948b:62 och EUROLA 1962:21-22). De flesta av de uppräknade arterna kan 
även återfinnas i de låga Sphagnum warns torfii-ristuvor som utgör stadiet före 
S. fuscum-stadiet i tuvbildningssuccessionen. De kan också växa i de sällsynt 
förekommande Sphagnum nemoreum-, S. russowii- och S. angus tifo l i um-ristuvoma.. 
Dessa är bundna till sumpig skog och har en gemensam "ledart" i Carex globula-
ris (jfr SJÖRS 1948b: 140-143, 1950:190, 195 och FRANSSON 1972: 43, 44 samt lit
teraturreferenser hos dessa). 
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Exempel på hur enheter ur gradienten lösbotten-ristuva kan gruppera sig på 
olika relativa nivåer ges i åtskilliga bandprofiler: 

Bp 1: sammanhängande ristuvevegetation-fastmatta-mjukmatta 
2: ristuva-översilad fastmatta-mjukmatta-lösbotten (grund göl) 
3: ristuva-(fastmatta)-mjukmatta 

7, 8: fastmatta-mjukmatta-magnocaricetum-öppet vatten (tjärn) 
11: låg ristuva-fastmatta-mjukmatta 
12 : ristuva-fastmatta-mjukmatta-lösbotten 
13: (ristuva/ängsartad fastmatta; mosaik)-fastmatta-mjukmatta-lösbotten 

(mycket grund göl) 
18, 19: fastmattetuva-mjukmatta 

20 : fastmattetuva-(mjukmatta)-lösbotten 
21: ristuva-fuktig fastmatta 
22: ristuva-fastmatta 
23 : ristuva-fastmatta-mjukmatta-lösbotten 
24: ristuva-fastmatta. 

Bp 3 visar zoneringen vid en Sphagnum fuscum-ö i fattigkärr, bp 22-24 vid S. 
fusoum-öar i rikkärr. Samtliga bandprofiler kommenteras längre fram, bl a i 
6.3.3.1. 

6.3.2.6 Brackvatten-sötvatten 

Även vid norra Bottenviken med dess starkt utsötade vatten är havsstrandvege
tationen differentierad i förhållande till "saltfaktorn". Detta gäller också 
de primära myrarna, havsstrandkärren. Saltfaktorn är en komplex företeelse 
(jfr LUTHER 1951a:87 ff. och GILLNER 1960:113-118) som ytterligare kompliceras 
av sulfatbildning vid stigande redoxpotential i det gyttjiga, svavelrika sub-
stratet (se 2.3). Den vegetationsdifferentierande effekten av sulfatbildningen 
och till denna kopplade kemiska förändringar kan vara svår att skilja från den 
"rena" brackvatteneffekten, dvs inflytandet av marinogen markblöta. Ett ingå
ende studium av gradienten brackvatten-sötvatten i havsstrandkärrens vegetation 
måste kopplas till allsidiga mark- och vattenkemiska undersökningar (inkl sä
songvariationer) . Lodledsgradienter av olika kemiska variabler i substratet 
samt utbredningen av arternas rhizosfär måste bestämmas. Sådana ingående under
sökningar har ej utförts och här ges bara en orientering om några samhällens 
och arters uppträdande i förhållande till inflytandet av marinogen markblöta. 
Bedömning av denna faktors styrka har skett genom a) bestämning av ståndortens 
nivå relativt normalvattenlinjen (för ståndorter vid laguner och gölar spelar 
även den dämmande tröskelns nivå en roll) b) noterande av eventuellt sötvatten-
utflöde i markytan c) mätning av markvattnets ledningsförmåga och d) i vissa 
fall mark- och vattenkemiska analyser på prover från ståndorten. Beträffande 
c och d se vidare 6.5.1 och 6.5.4. 

En gruppering av de viktigaste kärrsamhällena på havsstranden längs gradienten 
brackvatten-sötvatten är svår. Eleocharis palus t ri s-vegetationen (tab. 1) är 
mest brackvattenberoende även om starkt sötvattenpåverkade varianter förekom
mer (S 5-7). Det ligger närmast till hands att därefter göra grupperingen Ca-
rex mackenziei-3 C. aquatilis-3 Eriophorum angusti folium- och Carex nigra coll.-
vegetation med utgångspunkt från samhällenas preferensnivåer på geolitoralen. 

Carex maakenzi e i-vegetationen (tab. 2) återfinns oftast på låga nivåer och all
tid på mycket skyddade ställen (bild 3). Substratet är åtminstone i ytan starkt 
gyttjigt och löst. Variationen i markvattnets innehåll av olika elektrolyter 
under vegetationsperioden är stor (beträffande klorid se TYLER 1971:16 och 
ERICSON 1973:59). C. mackenziei-bestånden utbreder sig oftast i flacka bäcken 
där vatten gärna blir stående på grund av underlagets impermeabilitet: sötvat
ten efter snösmältningen eller långvarigt regnande och brackvatten efter högt 
vattenstånd i havet. Markfuktigheten är sålunda hög under stora delar av vege
tationsperioden. Det svavelrika substratet blir kraftigt försurat och sulfat-
er bildas under torrperioder. Mätning av ledningsförmågan i markvattnet kan då 
lätt feltolkas som att inflytandet av marinogen markblöta är särskilt starkt. 
I själva verket måste C. maakenziei-vegetationen anses tämligen sötvattengyn-
nad (jfr LEIVISKÄ 1908:188-189; GILLNER 1960:58, 153-154; WALLENTINUS 1967:166 
och ERICSON 1973:46, 58). Arten kan knappast vid Bottenviken karakteriseras 
som "obligat halofyt" vilket KALELA (1939:324) gör för Fiskarhalvön. Den tål 
dock kraftig försurning och kortare perioder med hög elektrolythalt i rhizosfä-
ren, samt är strängt bunden till den ovannämnda substrattypen. På rena "söt-
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vattenståndorter11 finns den ej inom området. Inga fynd är gjorda ovan EHL. Hyb
riden med C. canescens förekommer rikligt vid Gräsvarpet. Denna ståndort nås 
av havsvattnet endast vid extrema högvatten (ej årsvissa). 

Carex aquatilis kan uppträda vegetationsbildande på lokaler ovan havsstranden. 
Amplituden längs gradienten brackvatten-sötvatten sträcker sig alltså längre 
åt det "söta" hållet än amplituden hos C. m aokenziei. C. aquatilis föredrar nå
got mindre gyttjiga och bättre dränerade ståndorter än C. maokenziei och varia
tionerna i markvätskans elektrolythalt under vegetationsperioden är sannolikt 
mindre. Tendensen till sulfatbildning och försurning i substratet vid torrpe
rioder är också mindre. De C. aquatili s-bestånd som gränsar till övre hydroli-
toralens Eleocharis palus trts-vegetation i Sopron torde näras av vatten där det 
marinogena inflytandet är större än i C. mackenziei-ve.getationen. Trots detta 
är havsstrandkärrens C. aquatili s-vegetation (tab. 3) i stort starkare sötvat-
teninfluerad än C. mackenziei-ve.getationen. Inslaget av glykofila arter är ock
så större (jfr SURA 1970 :80-81). 

Eriophorum angusti folium uppträder ofta på finsediment i övre geolitoralen där 
sötvatten sipprar fram och förekommer också regelbundet i våta kärr ovan havs
stranden. Arten är uppenbarligen sötvattengynnad. Den bäst utbildade E. angusti 
fovegetationen på havsstranden (tab. 4) tycks emellertid vara knuten till 
tämligen högt belägna partier med särskilt svavelrikt substrat. Här är benägen
heten till sulfatbildning och försurning under torrperioder speciellt stor. Des 
sa kärr är under försommaren liksom på hösten ganska starkt sötvattenpåverkade. 
E. angusti folium klarar de exceptionella förhållandena på sådana ståndorter bra 
I bristen på konkurrens kan luxurierande "monokulturer" uppstå (bild 4). Mass
uppträdandet på substrat som tidvis uppträder som alunjord är dock inte likty
digt med stor fördragsamhet med marinogen markblöta. Tvärtom är arten en åtmins 
tone lika god sötvattenindikator som Carex aquatilis (jfr GILLNER 1960:153). 
Att artantalet i E. angustifolium-vegetatlonen är mindre än i den närbesläktade 
Carex aquatili s-vegetationen hänger dels ihop med de labila markkemiska förhåll 
andena, dels med den kvävande förna som E. angusti folium producerar. 

Den heterogena Carex nigra coll.-vegetationen representerar ytterligare ett 
steg i den "söta" riktningen. Antalet glykofila arter är stort (tab. 5). Alun-
bildning vid uttorkning av substratet förekommer sällan. Under torrsommaren 
1969 iakttogs dock kraftiga vegetationsskador i botten- och fältskikt i ängsar-
tad C. nigra-vegetation vid Sopron. Skadorna torde främst ha orsakats av försur 
ning vid oxidation av sulfidsvavel till svavelsyra. Saltutfällningar förkorn bå
de på nakna markfläckar och i gränsytan mellan det 6-7 cm tjocka, mullartade 
torvtäcket och den moiga-mjäliga mineraljorden. Gränsytan mellan aerob och anae 
rob miljö låg närmare 1 dm ned i mineraljorden. Huvudmassan av många arters röt 
ter fanns i den sura och sulfatrika horisonten därovan. pH(H2Û) i prover från 
mineraljordens ytskikt låg mellan 3.5 och 4.0.(Generellt gäller att effekterna 
av alunbildning är mest märkbara i samhällen där den är en exceptionell förete
else. Där är många arter känsliga för låga pH-värden och ofta även för hög osmo 
tisk potential i markvätskan.) 

De övriga graminidsamhällena av betydelse i havsstrandkärren, Equisetum fluvia 
tile- (tab. 6), Carex rostrata- (S 34, 36 tab. 8) och C. diandra-vegetationen 
(bp 6), är starkt sötvattenberoende och rika på glykofila arter. De två senare 
samhällena förekommer endast i omedelbar anslutning till EHL. Vegetationen på
minner om vissa samhällen ovan havsstranden. En svag "kalkpåverkan" kan skönjas 
i dessa samhällen genom närvaron av mossor som Bryum pseudotriquetrum coll., 
Calliergon giganteumC. richards onii 3 Drep ano cladus tundrae och Scorpidium. 

Ingen av örtkärrdominanterna (6.3.1.1.2) är någon exklusiv havsstrandväxt eller 
kan karakteriseras som halofyt. Alisma plantag o~aquatica3 Hippuris vulgaris 3 
Lysimachia thyrsiflora och Lythrum salicaria förekommer dock sällan ovan EHL. 
Å andra sidan växer Menyanthes nedom EHL endast på starkt sötvattenpåverkade 
ståndorter. Calla3 den mest betydelsefulla örtkärrdominanten, gynnas utan tve
kan av regelbundet återkommande brackvattenpåverkan. Calla luxurierar på skydda 
de ståndorter strax nedom EHL (bild 12). Detsamma gäller Sparganium-arterna. 

En rad starkt hygrofila arter, däribland rena vattenväxter, förekommer enbart 
på permanent vattendränkta eller sällan uttorkande ställen nedom EHL. Studier 
av vatten- och strandvegetationen i och vid Lillbodskataviken, Storblötan, 
Gräsvarpet och Blåmisusjön ger en god bild av förhållandena i serien brackvat-
tenvik-lagun-nästan avsnörd tjärn-avsnörd tjärn. Lillbodskataviken är en grund 
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Avtagande brackvatteninflytände 
Decreasing influence of brackish-water 
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Eleocharis aci culari s ++ - - -
Elodea canadensis + -
Potamogeton panormitanus + - - -
P. pe ctinatus + - - -
Sagittaria spp + 
Potamogeton friesii +++ ++ - -
P. perfoliatus ++ + 
Callitriche hermaphroditica ... + ++ - -
Lemna trisulca + +++ 
Myriophy llum spicatum + ++ ++ 
Butomus, umbellatus + (fertil) - ++ (steril) 
Potamogeton pusillus - - + 
Lemna minor - + + + 
Potamogeton natans - + ++ ++ 
Nuphar luteum - - ++ ++ 
Utriaularia intermedia - - + + 
U. minor - - + + 
Myriophyllum verticillatum .... - - - ++ 
Nymphaea candida - - - + 
Utricularia vulgaris - - - + 

Drepanocladus fluitans coll. + - -
D. trichophyllus - + 
Calliergon giganteum - - + ++ 
C. richardsonii - - + + 
Scorpidium scorpioides - - + ++ 

Agrostis gigantea + 
Eleocharis uniglumis + 
Scirpus tabernaemontani + -
Rumex aquaticus ++ + 
Triglochin palustre ++ + - -
Carex mackenziei + ++ 
Lathy rus palustris +++ ++ + -
Parnassia palustris ++ + + 
Carex canes cens x mackenziei .. + + ++ -
Agrostis stolonifera +++ ++ + + 
Eleocharis palustris +++ ++ + + 
Galium palustre +++ ++ + + 
Caltha palustris ++ + + + 
Carex aquatilis ++ ++ + + 
Cicuta virosa ++ +++ ++ + 
Hippuris vulgaris ++ +++ + + 
Calla palustris + +++ ++ ++ 
Stellaria crassifolia + ++ + + 
Equisetum fluviatile + ++ ++ + 
Galium trifidum + ++ ++ ++ 
Carex canescens + + ++ ++ 
C. diandra + + ++ +++ 
Menyanthes trifoliata + + ++ +++ 
Eleocharis mamillata - + + 

Drepanocladus fluitans coll. . . ++ + 
Campylium polygamum ++ .+ - + 
Drepanocladus polycarpus + ++ + + 
Sphagnum squarrosum - + ++ + 
S. subsecundum - - + 
S. obtusum - - + + 
S. riparium - - + ++ 
S. teres - + ++ +++ 
Mnium cinclidioides - + ++ ++ 

Fig. 9. Förekomst av några akvatiska och telmatiska växter i fyra bäcken i 
olika avsnörningsstadier. Se vidare texten på omstående sidor. 

The abundance of some aquatic and telmatic species in four basins 
(cf. Fig. 2) at different stages of isolation from the sea. L: 
shallow bay. Sb: lagoon. G: nearly-isolated small lake, largely 
freshwater. B: fully-isolated, small freshwater lake. 

Abundans (Abundance): +++ Hög (High) ++ Måttlig (Medium) 
+ Låg (Low) - Saknas (Absent) 
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havsvik med kärriga finsedimentstränder, Storblötan en grund lagun med gyttje
botten och kärrstränder som regelbundet nås av havsvatten under vegetationspe
rioden, Gräsvarpet en i praktiken utsötad tjärn med kärrstränder som endast 
nås av ej årsvissa extremhögvatten och Blåmisusjön en liten sötvattentjärn med 
gungflystränder som varit totalt avsnörd i minst 100 år. Fig. 9 visar några ak-
vatiska och telmatiska arters förekomst i bäckenkedjan. Arternas ordningsföljd 
är ingen allmängiltig gruppering längs gradienten brackvatten-sötvatten men 
ger en orientering om graden av fördragsamhet med marinogen markblöta hos de 
sötvattengynnade arterna respektive graden av fördragsamhet med sötvattenpåver-
kan för de mer utpräglade brackvattenarterna (jfr LUTHER 1951a:87 ff.). Det bör 
framhållas att saliniteten i Storblötan varierar avsevärt under året. Vinterför
hållandena är exceptionella (se 6.5.1.3). Denna variabilitet har en starkt se-
lektionerande effekt och förklarar delvis artfattigdomen bland vattenväxterna. 
Lemna trisulca gynnas extremt i den speciella miljön. 

Sötvattenutflöden (inkl källpåverkan) på geolitoralen medför att arter och sam
hällen med normal hemvist ovan havsstranden kan uppträda, vanligen på skarpt 
avgränsade ytor. Där rikkärrvatten sipprar ut över geolitoralen kan man om den
na är någorlunda väl dränerad (t ex utanför Flaskkärret, Björkmyrens V utlöpare 
och Hällkarskärret - se bp 16-17) finna Carex buxbaumii 3 C. dioica3 Eleocharis 
quinqueflora3 Equisetum variegatura, Dactylorhiza cruenta3 Pinguicula vulgaris3  
Selaginella3 Campy Hum stellatum3 Drepanocladus intermedius3 Paludella och 
Preissia quadrata m fl. Torvtäcket är oftast mycket tunt på sådana ställen, och 
ibland saknas torv helt. Där dräneringen är sämre (Bidenskärret: S 36 tab. 8; 
Bredviksholmspotten: bp 6, S 34 tab. 8 och Gåskärret: S 26 tab. 5, S 37 tab. 8) 
möter man Carex chordorrhiza3 Bryum pseudotriquetrum coll., Calliergon gigan-
teum3 C. richardsonii3 Drepanocladus tundrae och Scorpidium m fl. Där humuskol
loider och slam fälls ut i sötvattenstråken finner man ofta enstaka skott av 
Juncus alpinus ssp. nodulosus. Denna är även typisk för hällkar med dybotten i 
närheten av EHL. Den växer ofta i sällskap med gles Eriophorum angusti folium 
och Carex aquatilis. 

6.3.3 Successioner 

Dynamiken i myrarnas vegetation är ett vidsträckt forskningsfält där omfattande 
arbete nedlagts. En del av den litteratur som berör myrbildning och myrvegeta
tionens nutida succession - speciellt vid landhöjningskuster - har presenterats 
i kapitel 5. Som komplement kan anföras arbeten av A. NILSSON (1899), RANCKEN 
(1912), MELIN (1917:145-164), MALMSTRÖM (1923:65-67), BOOBERG (1930:122-151), 
PETTERSSON (1958:208-269), HAVAS (1961b), EUROLA (1962), RUUHIJÄRVI (1963)och 
MÖRNSJÖ (1969). 

Myrvegetationen i ett område genomgår både kort- och långsiktiga successioner, 
i smått som i stort. Exempel på den förstnämnda typen är de förändringar som 
äger rum under exceptionellt torra somrar i samhällen som normalt växer blött. 
Groddplantor av bl a lignoser och hygrofoba ris breder ut sig på ståndorter där 
de snart kommer att slås ut vid återgång till normala förhållanden, t ex lös
bottnar. Samtidigt dör blöthetskrävande arter som vissa Sphagna där torkan blir 
alltför stark. Dessa "degenerationsfläckar11 koloniseras av andra arter och kan 
visa en från omgivningarna avvikande vegetation i flera år. Exceptionell torka 
kan också i vissa substrattyper via alunbildning och därtill kopplad försurning 
döda vegetationen och skapa en miljö där vissa arter snabbt kan kolonisera, 
eventuellt först efter urlakning av markens ytlager. 

Successioner av långsiktigare natur är t ex igenväxning av vattendrag, kärrsam
hällenas landhöjningsbetingade succession på havsstranden och den progressiva 
(A. NILSSON 1899:123) myrutvecklingen över huvud taget, dvs utvecklingsgången 
från hygrofila mot xerofila samhällen i takt med torvanhopningen (oftast kopp
lad till en näringsutarmning och försurning av substratets ytlager). Sådana 
långsiktiga förändringar sker även om de klimatologiska förhållandena i stort 
är konstanta. Så har emellertid inte varit fallet tidigare under postglacial 
tid om man överblickar längre tidsintervall. Man kan även för framtiden räkna 
med sekulära förändringar av klimatet, möjligen till att börja med mot succes
sivt torrare förhållanden (jfr AHLMANN 1953 och ERKAMO 1956). De successioner 
som kan utläsas ur lagerföljder har alltså skett under ett gradvis ändrat kli
mat som påverkat vegetationsutvecklingen. Inflytandet av en sådan klimatföränd
ring på myrvegetationens succession torde dock ha varit måttligt under de se
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naste två-tre århundradena. BRANDT (1948:50 ff.) verkar överskatta "klimatför-
bättringens" effekter på senare tid (se 5.1). 

Tidigare slåtter och bete i kärren ändrade i många fall markant den normala 
progressiva utvecklingen. Ett kulturbetingat stadium "låstes fast". Först när 
kulturpåverkan avklingade kunde den naturliga successionen starta igen, fast 
från ett annat utgångsläge än då kulturinfluensen inträdde. Dessa frågor behand
las i 6.6. De successioner som berörs nedan är huvudsakligen naturligt betinga
de. Trots att kulturpåverkan av Storöns myrar till största delen upphörde för 
30-40 år sedan finns ännu kvardröjande effekter. Vissa arter expanderar forfar-
ande och återtar förlorade positioner medan andra är på väg att utmönstras. 

I princip kan man vid studium av myrvegetationens succession arbeta med fyra 
olika metoder: 

a) Uppföljning av förändringar inom exakt lokaliserade myrpartier under en läng
re följd av år med fasta provytor och fasta bandprofiler. Metodiken har an
vänts av bl a PETTERSSON (1958:95, 177, 182-183 och 201) vid studium av suc
cessioner på gotländska kalkhällmarker. Den ger de tillförlitligaste resul
taten men har inte använts av mig. De aktuella successionerna är alltför 
långsamma för att metoden skall möjliggöra säkra slutsatser efter några få 
år. 

b) Biologisk och fysikalisk-kemisk lagerföljdsanalys. Många sådana undersökning
ar har publicerats. I en del arbeten har huvudmålsättningen varit att med-
delst pollenanalysmetoden (översiktlig historik hos T. NILSSON 1968:202-204) 
beskriva den vegetationshistoriska utvecklingen i myrarnas omgivningar. I 
förbigående har själva myrbildningen och myrutvecklingen skildrats. Lager
följder från norra Fennoskandia beskrivs av bl a von POST (1906, 1930), 
FRIES (1913), MALMSTRÖM (1923), BOOBERG (1930), GRANLUND (1932, 1943), BRANDT 
(1948), FROMM (1965), HUTTUNEN & TOLONEN (1972) och TOLONEN (1972). Studier 
av lagerföljder för att belysa myrutvecklingen försvåras då de organogena av
sättningarna är mycket tunna. Så är oftast fallet på myrar "in statu nascendi" 
vid en landhöjningskust samt på myrar där torvtäcket under vegetationsperio
den regelbundet torkar ut och sålunda har en långsam tillväxt. Sådana myrar 
är vanliga på Storön. Därför har jag i liten utsträckning ägnat mig åt lager
föl j ds studier . 

c) Studium av recenta växtsamhällen, vegetationszoneringar och ståndortsförhåll
anden på myrar inom ett begränsat område och inpassning av de olika samhälle
na som länkar i en förmodad successionskedja. Denna metodik är mycket använd
bar. Ur vegetationszoneringen i stort och smått kan t ex en hel del sägas om 
i sen tid inträffade och stundande vegetationsförändringar (jfr INGMAR 1963: 
174 och GROSSE-BRAUCKMANN 1974) . Metoden, som använts flitigt av mig, bör 
kombineras med betod b där så är möjligt. 

d) Studium av historiska dokument där myrmarker beskrivs, t ex gamla lantmäteri-
handlingar. Informationen kompletteras med upplysningar från vittnesgilla 
sagesmän bland ortsbefolkningen och andra initierade, samt jämförs med resul
tatet av recenta undersökningar. Denna metodik tillämpas då man vill klarläg
ga av kulturinfluenser påverkade vegetationsförändringar i myrmarker. 

Stor försiktighet måste iakttas då man uttalar sig om pågående successionsför
lopp och ännu större då man förutser framtiden. Inte ens då man på basis av la
gerföl jdsanalyser drar slutsatser om vad som har hänt kan man vara kategorisk. 
Den lagerföljd man undersökt kanske inte är representativ utan avspeglar en 
onormal utveckling. 

6.3.3.1 Nutida successioner i havsstrandkärren 

Nedan behandlas några drag i havsstrandkärrens successioner. Kompletterande in
formation ges i 6.4 och 6.7.1. I 6.3.3.3 framkommer en del om forna successio
ner på havsstrandnivå. 

För jämförelser med sen- och nutida successioner i havsstrandkärr i andra land
höjningsområden hänvisas till arbeten av HÄYRÉN (1902), LEIVISKÄ (1908), KUJALA 
(1924a), AAR IO (1932), BRANDT (1948), HAVAS (1961a), SURA (1970) och ERICSON 
(1973) . 
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Ef-Cn var. juncea 

Upper 

HYDROLITORALEN 

HYDROLITTORAL 

Undre Lower ^ Mellersta Middle 

GEOLITORALEN 

GEOLITTORAL 

STRAX OVAN 
EHL 

JUST ABOVE 
THE EHL 

N V L E HL 

Sötvattenpåverkan 

Stark (helst rörligt 
vatten) 

1 

2 Måttlig 

3 Måttlig 

Exposition 

Skyddat-mycket 
skyddat 

Mycket skyddat 

Skyddat 

Substrat 

Finjord, svagt-starkt gyttjig, 
dålig dränering 

Finjord, starkt gyttjig, 
dålig dränering 

Finjord, svagt gyttjig, tämligen 
god dränering 

Degree of freshwater 
influence 

Strong 

Moderate 

Moderate 

Situation 

Sheltered-very 
sheltered 

Very sheltered 

Sheltered 

Substrate 

Fine-grained mineral sediments with 
slight to strong gyttja admixture, 
poorly drained 

As above but gyttja-rich 

Fine-grained mineral sediments with 
slight gyttja admixture, well-drained. 

Blöta, lignosfattiga kärr rika på Ef. Lignoserna på upphöjningar. - Wet fens. 
Trees and shrubs infrequent, only on drier hummocks. Ef abundant. 

B Fuktiga lövsnår, delvis glesa och lövkärrartade. Vanligen dominans av Sp. 
Damp carr vegetation with scattered deciduous trees and shrubs. Sp the usual 
dominant. 

Q Tämligen väl dränerade lövsnår med ängsartad undervegetation. Vanligen dominans 
av Ai och/eller Bp. - Fairly well-drained deciduous carr vegetation, with 
meadow-like field and bottom layers. Ai and Bp u sually co-dominant. 

Ai - Alnus inoana 
Bp - Betula pubes cens 
Ca - Cavex aquatilis 
Cm - C. mackenziei 

Cn - Cavex nigva coll. 
Ea - Eviophovum angusti folium 
Ef - Equisetum fluviatile 
Ep - Eleoehavis palustris 

NVL = Normalvattenlinjen (Normal water-level) 
EHL = Extremhögvattenlinjen (Extreme high-water level) 

Sp - Salix phylioifolia 
Spe - S. pentandva 
ö = örter (herbs) 

^Ängsartad vegetation 
Meadow-like vegetation 

Fig. 10. Viktigare fältskiktssuccession i öppna havsstrandkärr på finsediment. 

Some plant successions on open seashore fens on fine-grained sediments. 
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Öppna havsstrandkärr på finsediment. Fig. 10 visar de viktigare leden i den 
landhöjningsbetingade fältskiktssuccessionen på Storöns finsedimentstränder. 
Bakgrunden till schemat är: a) växtsamhällenas uppträdande på olika nivåer och 
i olika exposition (främst i Sopron) b) iakttagelser av beståndsgränsers för
skjutningar under perioden 1969-1975 c) jämförelser av laga skiftesuppgifter 
från 1893-94 om vegetationen på exakt lokaliserbara ytor med dagens förhållan
den d) enklare stratigrafiska undersökningar samt e) växtsamhällenas fördel
ning i förhållanden till graden av sötvatteninflytande. Lignoserna har place
rats in i den ordning de vanligen koloniserar på havsstranden. Indelningen av 
geolitoralen i undre, mellersta och övre är enbart orienterande och definieras 
ej nivåmässigt. 

Successionsvägarna I och II resulterar strax ovan EHL i myrvegetation, III i 
torrare lövsnår som så småningom ersätts av granskog. Även de torrare varian
terna av II kan på längre sikt leda fram mot granskog (sumpig). Man får komma 
ihåg att ståndortens hydrologi ständigt förändras och att torra miljöer så små
ningom kan försumpas. Å andra sidan kan tillkomsten av ett tätslutet buskskikt 
verka starkt dränerande på en ursprungligen fuktig lokal med myrvegetation. 

Bottenskiktets succession är svårare att skissera. Slutet mosstäcke föreligger 
sällan över större ytor i havsstrandkärren och så gott som aldrig nedom övre 
geolitoralen. Då man närmar sig EHL ökar artantalet starkt och många olika ar
ter kan ta överhanden. Den på de lägsta nivåerna förekommande mossan verkar va
ra Drepanooladus fluitane coll. Den ersatts högre upp av Campy Hum polygamum 
på bättre dränerade ståndorter, av Calliergon cordi folium på sämre dränerade. 
C. oordifolium gynnas där ett skuggande buskskikt börjat bildas i närheten av 
EHL. Här dyker också ofta Sphagnum squarrosum upp något senare. Denna är den 
vitmossa som bäst tål brackvattenpåverkan. Där sötvattenpåverkan är stark i öv
re geolitoralen kan diverse kärrmossor komma in, särskilt "rikkärrarter11 (se 
6.3.2.6). 

Igenväxning av laguner och gölar. Igenväxningen av vattensamlingar på havs
strandnivå (laguner, gölar) följer inga strikta linjer. Vissa genomgående drag 
kan dock noteras. Beträffande vattenvegetationens succession kan fig. 9 ge en 
del information. Den vid igenväxningen av de grunda lagunerna mest betydelse
fulla arten är Lemna trisuloa. Den förekommer rikligast under det senare lagun
stadiet och utgör då modermaterial för gyttjebildningen. Sedan försvinner den 
då utsötningen blir för stark (t ex Gräsvarpet) eller vattendjupet minskat så 
att torrläggning sker under delar av vegetationsperioden (t ex Kälvvikstjärnen). 
Den ersätts då ofta av Myriophyllum spicatum som dominerar en kortare tid innan 
flytbladsväxterna tar över då vattensamlingen avsnörts. Utvecklingen i Gräsvar
pet har sannolikt följt detta schema. En sådan succession är trolig även i 
Storblötan (nu i Lemna tri sulca-stadiet) och Lagunen (ännu ej i detta stadium). 
De submersa mossorna börjar normalt göra sig gällande först då vattensamlingen 
närmar sig total avsnörning, men dominerar sällan den submersa vegetationen. 
Ett undantag är Yttre Kuggviksgölen där en tät "skog" av Drepanooladus polyoar-
pus "var. pseudofluitane" täcker'bottnen. 

Lagun- och gölsträndernas fältskikt bildar nästan alltid distinkta bälten vil
kas ordningsföljd från vattnet och uppåt i stort representerar den rådande 
igenväxningssuccessionen. Vanligen dominerar en art i varje bälte, sällan sam
dominerar två (-tre) arter. Bottenskiktets zonering sammanfaller sällan med 
fältskiktets och är vanligen inte så skarp. Fältskiktets zonering på sju lokal
er har sammanställts i fig. 11. 

Hippuris vulgaris går i täten för den "utvandrande" fältskiktsvegetationen 
(bild 5) på alla lokaler utom i det tidiga lagunstadiet Lagunen samt i den i 
praktiken helt utsötade tjärnen Gräsvarpet. Hippuris växer från normalvattenlin
jen och en bit ut i det grunda vattnet, sällan djupare än ca 15 cm. Den bildar 
ett bälte i vars yttre kant skotten ofta står tätare samt är frodigare och mer 
upprätta än längre in. Denna luxurierande beståndsrand bildar ofta bågar (bild 
5) som skvallrar om att olika, genom vegetativ förökning radiärt expanderande 
kloner anastomoserat. I Hippuris-bältets inre degenererande delar samlas finare 
växtrester och slam m m. Här koloniserar Calla och Carex mackenziei m fl (jfr 
ELVELAND 1973 fig. 9). Eleooharis palustris bildar normalt det yttersta bältet 
så länge brackvatteninfluensen är tämligen jämn (jfr Lagunen), men Hippuris ko
loniserar i och nedanför E. palus tri s-vegetationen då avsnörningen nått längre. 
E. palustris spelar ingen roll i igenväxningen då man börjar närma sig total 
avsnörning. Endast spridda strån återstår då. Även förmågan hos Carex mackenziei 
att hänga med i "utvandringen" över den igenväxande vattensamlingen minskar 
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Lokal (Locality) 

Lagunen 

Storblötan 

Kälvvikstjärnen 

Yttre Kuggviksgölen 

£ Bredviksholmspotten 
Q) 
3 Inre Kuggviksgölen * 

Från vattnet uppåt land 

From shore-line upwards 

Zonering (Zonation) 

Ep - - ( Cm) - Ca - Cn 

Hv - (Cp) - Ep - Ca - Cn 
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Hv - Cp - Cd - Cn 

Hv - Ls - Cop/Cn 

Cp - Cd/Cr - Coxm - Cn/Mt 

Bp nr 

5 

4 

9 

6 

10 

7 

Bältesdominanter (Dominants 
of the vegetation belts) 

Ca - Carex aquatilis 
Coxm - C. cane s cens x maokenziei 
Cd - C. diandra 
Cm - C. maokenziei 
Cn = C. nigra coll. 
Cop - Comarum palustre 
Cp - Calla palustris 
Cr - Carex rostrata 
Ep - Eleoaharis palustris 
Hv = Hippuris vulgaris 
Ls = Lythrum saliaaria 
Mt - Menyanthes trifoliata 

X/Y 

(X) 

X och Y samdominerar 
bältet 

Both X and Y are belt 
dominants 

Bältet är ej sammanhängande 

The belt is discontinuous 

Vattnet är så gott som ut-
sötat under veg.-perioden 

The water remains almost 
fresh during the vegetative 
period 

Fig. 11. Fältskiktszonering vid några igenväxande, periodiskt 
brackvattenpåverkade vattensamlingar. 

Field layer zonation on the shores of some in-filling 
basins periodically influenced by brackish-water. 

kraftigt då utsötningen börjar bli stark. Något enstaka vegetativt skott kan 
uppletas i Bredviksholmspotten medan arten saknas vid Inre Kuggviksgölen och 
Gräsvarpet. 

Calla kan vid goda betingelser åstadkomma en snabb igenväxning. Optimala för
hållanden tycks råda i grunda vattensamlingar som står på gränsen till total 
avsnörning, t ex Bredviksholmspotten (bild 12, ELVELAND 1973 fig. 10). 
Här har Calla under perioden 1969-1975 hunnit i kapp Hippuri s-bältet så att 
detta delvis "ätits upp" av Ca l Z-a-vegetationen. Inom ett par årtionden torde 
hela vattenspegeln vara erövrad av Calla. Sk småningom kommer hela ytan att 
täckas av Carex diandra, vars tuvor följer Calla tätt i spåren (bild 12). En 
liknande, men mindre" snabb succession sker i Gräsvarpet där dock Hippuris ba
ra bildar enstaka små ruggar (för djupt vatten) insprängda i CaUa-vegetation-
en. Här konkurrerar Carex rostrata effektivt med C. diandra om rollen som ef
terföljare till Calla. Dessutom tränger den vegetativt konkurrenskraftiga Ca
rex canescens y: mackenziei (tuvor med utlöpare) fram ända mot gungflykanten i 
jämn takt med invaderande Sphagnum teres. 

Carex aquatilis kan vara betydelsefull i igenväxningen under de tidigare sta
dierna då avsnörningen inte nått så långt och bottenskiktet inte hunnit sluta 
sig (bild 5). Den ersätter då vanligen Eleoaharis palustris eller Carex maoken-
ziei när dessa bälten flyttar sig utåt. Inre begränsningen av C. aquatilis-
bältet brukar grovt sammanfalla med de yttersta Salix phylicifolia-ungplantor-
nas lägen på stranden (bild 6). 
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Tuvad Carex nigra coll. karakteriserar ensam eller i samdominans med en annan 
art det översta vegetationsbältet på stranden. Detta betyder ej att igenväxning-
ens slutled generellt är ett C. n-z^ra-dominerat samhälle med utbredning över he
la den forna vattensamlingens yta! C. nigra-bältet visar dock en tydlig tendens 
till utvandring, speciellt i de tidiga igenväxningsstadierna. De äldre tuvorna 
i den inre delen av bältet är ofta degenererande med kalottpartier som utgör 
idealiska grobäddar för diverse mindre hygrofila örter, lignoser osv. I vissa 
efemära gölar (t ex i Bidenskärret och Kuggfräkenmyren) kommer troligen Carex 
nigra var. juncea att dominera då ståndorten i framtiden närmar sig EHL. Däre
mot torde arten vid Bredviksholmspotten och Gräsvarpet inte kunna framflytta 
sina positioner särskilt mycket. 

Lignosernas succession på lagun- och gölstränderna följer i princip det mönster 
som skisserats för de öppna havsstrandkärren och som även berörts i 6.3.1.1.3. 
Pionjär är Salix phylieifolia (bild 6), ibland tätt följd av S. pentandra. Där
på följer i den mån markfuktigheten tillåter Alnus incana och Betula pubescens 
samt i vissa fall (då ståndorten närmar sig EHL) Picea abies (bild 7). 

Bottenskiktets succession på lagun- och gölstränderna blir alltmer divergerad 
ju närmare fullständig avsnörning man kommer. Bältesbildningen är vanligen dif
fusare än i fältskiktet. Slutet mosstäcke förekommer sällan förrän ståndorten 
står i färd med att passera EHL. I fig. 12 har bottenskiktets zonering på fem 
av de ovan diskuterade lokalerna sammanställts. 

Vid de påtagligt brackvattenpåverkade Storblötan och Yttre Kuggviksgölen är 
Drepanocladus poly carpus första led i successionen. Detta gäller ofta vid inte 
alltför utsötade vattensamlingar i skyddat läge. D. fluitans coll. kan bli en 
effektiv konkurrent till, och även vikariera för, D. poly carpus vid vattensam
lingar där periodisk uttorkning av stränderna medför kraftig försurning och 
alunbildning (t ex vid Kälvvikstjärnen, bp 4). 
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Bältesdominanter (Dominants 
of the vegetation belts) 

Ce - Calliergon cordi folium 
Cg - C. giganteum 
Cp - Campylium polygamum 
Cs - Calliergon stramineum 
De - Drepanocladus exannulatus coll. 
Dp - D. poly carpus 
Dt - D. tundrae 
Mc - Mnium cinclidioides 
Ss - Sphagnum squarrosum 
St - S. teres 

Övriga förklaringar 
se Fig. 11 

For further explana
tions, see text to 
Fig. 11 

Fig. 12. Bottenskiktszonering vid några igenväxande, periodiskt 
brackvattenpåverkade vattensamlingar. 

Bottom layer zonation on the shores of some in-filling 
basins periodically influenced by brackish-water. 
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Calliergon cordi folium och Campylium polygamum dominerar strax ovan Drepanoc-
ladus polycarpus-haltet vid Storblötan respektive Yttre Kuggviksgölen och de 
torde åtminstone ytterligare en tid följa efter denna art i utvandringen. Den 
skuggynnade Calliergon cor di folium trycks då ståndorten närmar sig EHL tillba
ka till de sumpiga lövsnåren medan Campylium polygamum oftast slås ut helt. 

Då vattensamlingen börjar bli kraftigt utsötad kan flera olika brunmossarter 
dyka upp och gå i täten för bottenskiktets expansion utåt (se fig. 12). 

Av stor ekologisk betydelse är den Sphagnum-invasion som startar på stränderna 
av de större vattensamlingarna då dessa närmar sig total avsnörning. Kolonisa
tionen sker speciellt i gungflyn med glest brunmosstäcke och magnocarices, 
t ex vid Gräsvarpet. Sphagnum-invandringen accelereras då EHL passeras (Blåmi-
susjön: bp 8, S 70 tab. 20). Den första Sphagnum-ar t som dyker upp är den brack-
vattentåliga 5. squarrosum (allmän redan på de övre delarna av Storblötans 
stränder), följd av S. obtusum^ S. subsecundum och den kvantitativt betydelse
fulla S. teres (jfr HÄYRÉN 1902:88-94, 163 och BRANDT 1948:11). Vid Gräsvarpet 
är Sphagnum-invasionen i full gång. Här finner man små och luckra "Sphagnum-
plattformar" (S 71-7 2 tab. 20) ute i de blöta magnocaricetumgungflyn som ligg
er i samma plan som vattenytan, speciellt på V sidan. S. squarrosum dominerar 
de yngsta och luckraste plattformarna, men inslaget av S. obtusum och S. sub
secundum kan vara påtagligt. De äldsta och fastaste plattformarna domineras av 
S. teres. Denna verkar konkurrera ut de övriga arterna tämligen snabbt då den 
väl fått fotfäste. Redan i dessa embryon till en sluten Sphagnum-matta blir 
fältskiktet lägre och oftast även glesare. Magnocarices missgynnas uppenbart, 
medan bl a Carex canescens3 Comarum och Epilobium palustre gynnas. 

Sphagnum-plattformarna breder ut sig och smälter ihop och i takt med S. teres-
invandringen stabiliseras Sphagnum-mattan samtidigt som magnocarices försvin
ner eller gallras ut till glesa, tynande bestånd med dålig fruktsättning. En 
utmönstring sker av de mer eller mindre hygrofila brunmossor (t ex Drepanocla-
dus exannulatus coll. och Mnium cinclidioides) som ursprungligen konkurrerade 
med den invaderande Sphagnum squarrosum. I stället etablerar sig Calliergon 
stramineum som finner sig väl tillrätta bland de tätpackade Sphagnum teres-
stammarna (se bp 7). Av det ursprungliga magnocaricetum-brunmoss-gungflyet upp
står ett sociologiskt och ekologiskt starkt avvikande Sphagnum t er e s-samhälle.. 
Denna process sker under hela igenväxningsförloppet i zonen mellan den slutna 
S. teres-mattan och vattenlinjens Calla-bälte. De hygrofila brunmossorna domi
nerar vanligen närmast vattnet. Framgångsrik Sphagnum-kolonlsatlon sker sällan 
i omedelbar närhet av vattenlinjen. 

6.3.3.2 Nutida successioner i myrar ovan havsstranden 

Både progressiv och regressiv myrutveckling (se A. NILSSON 1899:123 ff.; jfr 
RANCKEN 1912:238, 240, 260 ff. och MELIN 1917:145-146) kan studeras inom områ
det. De progressiva förloppen dominerar helt. 

Igenväxning av vatten. Den enda större igenväxande' vattensamlingen som är helt 
avsnörd från havet är Blåmisusjön. Igenväxningen liknar den för Gräsvarpet nyss 
beskrivna. Flytande magnocariceta (Carex rostrata och/eller C. diandra, bild 
14) med glest bottenskikt av brunmossor rycker utåt och i deras inre, degenerer
ande delar sker en Sphagnum-kolonlsatlon samtidigt som flera parvocarices {C. 
canescens 3 C. lapponica3 C. limosa och C. magellanica) samt - något senare -
Oxycoccus quadripetalus kommer in och blir kvantitativt framträdande (jfr bp 
8). Den Sphagnum-art som koloniserar längst ut är S. riparium {S. squarrosum 
vid Gräsvarpet) . Även S. obtusum och S. angusti folium har noterats långt ut i 
gungflyna. Däremot är det även vid Blåmisusjön S. teres som, kraftigt uppblan
dad med Calliergon stramineumhelt dominerar den stabiliserade Sphagnum-mat
tan (S 62-63 tab. 16). S. squarrosum förekommer fläckvis, speciellt i svagt 
källpåverkade magnocariceta V sjön (S 70 tab. 20). Här befinner sig Sphagnum-
invasionen ännu i sin linda. Sjöns V del är mycket grund och här rycker ett 
bälte av Calla och Menyanthes fram före magnocarices i sjökanten. Även inne i 
högstarrsamhällena spelar dessa örter en stor roll. Då Sphagna invaderar mins
kar Calla ganska snabbt och även Menyanthes går tillbaka. Vegetationsdynamiken 
vid och i Blåmisusjön berörs ytterligare i 6.7.2. 

Exempel på i sen tid igenvuxna vattensamlingar är Skagstjärnmyren och Bredviks-
tjärnmyren (observera namnen!). I den förstnämnda har en stark Sphagnum teres



89 

invasion ägt rum (S 64 tab. 16). Arten är fortfarande stadd i spridning mot 
kärrets fastare och eutrofare N del där den transgredierar över en Carex limo
sa- Calliergon giganteum-Drepanooladus tundrae-mjukmatta (S 60 tab. 15). I Bred-
vikstjärnmyren har någon avsevärd Sphagnum-invandring inte ännu ägt rum. Blöta 
Carex limo sa-Saorpidium-mjukmattor utbreder sig där det tidigare var grunt vat
ten med en troligen gles vattenöverståndarvegetation av bl a Carex rostrata 
och Equisetum fluviatile samt eventuellt Menyanthes. Sphagnum-invasionen före
bådas dock av plattformar med S. teres3 S. riparium och den sällsynta S. oon-
t or tum. 

En långsam igenväxning av myrbäckar pågår på flera ställen. Exempel är bäcken 
från Blåmisusjön mot Innergrundsviken, bäcken som mynnar i Gräsvarpet och bäck
en som rinner ut från S delen av Bredvikstjärnmyren. Vårfloden förmår ej skölja 
iväg slam, dy osv utan dessa lösa bildningar ökar i tjocklek. Detta gynnar in
vandringen av arter som Carex rostrataj Equisetum fluviatile> Calla3 Comarum 
och Menyanthes. Även mossor som Mnium cinolidioides3 Sphagnum riparium och S. 
squarrosum m fl breder ut sig i kanterna av bäckloppet. Igenväxningen minskar 
strömhastigheten under vattenföringsperioden vilket i sin tur gynnar Sedimenta
tionen osv. Så småningom kan bäckfåran bli så igenslammad och igenvuxen att 
vattnet börjar sprida sig diffust vid sidan om det ursprungliga bäckloppet. Den
na situation råder vid delar av utflödet från Bredvikstjärnmyren. Sumpiga löv
snår bildas i ett bredare stråk än längs själva bäckstränderna. 

Igenväxning av lösbottnar. Igenväxning av både primära (med mineraljords- eller 
gyttjeunderlag) och sekundära lösbottnar (med torvunderlag) kan iakttagas. Man 
skulle med A. NILSSON (1899:123 ff.) kunna tala om primär progressiv respektive 
sekundär progressiv succession (jfr MELIN 1917:146). De primära lösbottnarna mö
ter man företrädesvis i de blötare delarna av tunntorviga kärr på låga nivåer, 
t ex Älgpölen (bp 13, bild 15). Sekundärt uppkomna lösbottnar förekommer däre
mot främst i äldre kärr, t ex Hällnäsmyren (bp 12, 18, 23, tab. 10, fig. 5, 
bild 16). En speciell typ av sekundära lösbottnar är de som uppkommit genom in
verkan av bisam i sluten vegetation, främst mjukmattor (bild 17). Dessa växer 
igen förhållandevis snabbt. Detta gäller även de lösbottenliknande miljöer som 
uppkommit i nyupptagna diken (bild 23, 24) och på vintervägar genom myrar och 
kärrskog. 

Alla lösbottnar befinner sig givetvis inte i igenväxning. Utveckling från lös
botten med gles makroskopisk vegetation mot lösbotten utan makrofyter förekom
mer också. 

En skillnad mellan utgångslägena för igenväxning i primära och sekundära lösbott
nar är att det i de senare ofta finns en gles reliktvegetation av graminider 
(t ex Carex lasiooarpa3 C. ro strata^ Phragmites osv) och/eller Menyanthes från 
ett tidigare mjuk- eller fastmattestadium. Denna reliktvegetation är tämligen 
jämnt spridd över ytan. De primära lösbottnarna, vilka ofta är utbildade som 
efemära pölar, är däremot i utgångsläget mer eller mindre fria från makroskop
isk vegetation i den centrala delen. Förekomsten av den jämnt spridda fältskikts
vegetationen i de sekundära lösbottnarna innebär ett gynnsammare utgångsläge för 
igenväxning, eftersom stråbaser (speciellt vasstrågrupper), multnande fjolårs
blad o dyl kan tjänstgöra som invandringscentra för mossor. Så småningom koloni
serar även kärlväxter på dessa initialer till ett slutet växttäcke. I de primä
ra lösbottnarna bildas dessa initialer företrädesvis i kanterna och igenväxning
en går långsammare. Annars är det i stort sett samma successioner som sker i 
primära och sekundära lösbottnar. Någon strikt lagbundenhet föreligger inte i 
successionerna. I fig. 13 skisseras några av de växtföljder (fysiognomiska do
minanter avses) ledande mot mjukmattelik eller i en del fall magnocaricetumlik 
vegetation som jag konstaterat. 

Equisetum fluviatile är den art som bäst uthärdar förhållandena i särskilt blö
ta lösbottnar. Den sprider sig långsamt på vegetativ väg och ersätts av Carices 
då utvecklingen går mot ökad torrhet. Utvecklingen från naken Equisetum fluvia
tile- lösbotten mot tätare E. fluviatile-vegetation av magnocaricetum-typ har in
te konstaterats ovan havsstranden. 

Menyanthes anträffas ofta på lösbottnarna. Den kan expandera i senare igenväx-
ningsfaser när Scorpidium-mattan börjar bli sluten (jfr BOOBERG 1930:146). 

Phragmites finns i åtskilliga lösbottnar men är oftast på retur. 

Kärlväxterna sprider sig huvudsakligen vegetativt på lösbottenytan. Lyckad ut-
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Fig. 13. Några successioner vid kolonisation och igenväxning av lösbottnar. 

Some plant successions in mud-bottoms, leading to a continuous 
vegetation cover. 

veckling från frö till "vuxet" individ sker bara i de torraste delarna eller un
der särskilt torra somrar. Torrsommaren 1969 flyttade flera graminider fram si
na positioner i en del lösbottnar genom generativ förökning. 

"Bisamlösbottnarnas" (se 6.5.6) igenväxning är oftast hastig. Arter som Carex 
canescens 3 C. chordorrhiza3 C. ro strata, Drosera anglica och Meny anthes sprider 
sig snabbt. Samtidigt breder Scorpidium ut sig över torvslammet. Några år efter 
upphörd bisampåverkan har vegetationen återtagit sin forna mjukmattekaraktär, 
om än väldigt lös och icke bestigbar på grund av att ett bärkraftigt nät av se
ga jordstammar ännu inte hunnit bildas. Bisampåverkan av vegetation och djurliv 
i en norrländsk sjö berörs av DANELL (1974). 

Successionsschemats olika "slutled" är givetvis inga stabila ändpunkter i vege
tationsutvecklingen. Sålunda är t ex den Carex ro strata-Scorpidium-mjukmatta 
som tycks vara ett viktigt led i igenväxningen av många lösbottnar ett ganska 
labilt samhälle. C. rostrata tycks inte trivas då bottenskiktet blir alltför 
slutet. 

I de sekundära lösbottnarna på Hällnäsmyren (bild 16) förekommer talrika fast-
mattefragment (tuvor och "plattformar"; se fig. 5). Samtidigt som påtaglig 
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erosion förekommer i tuvkanterna i stora delar av det centrala lösbottensyste-
met kan man i vissa partier se att fastmattefragmenten expanderar föregångna 
av en smal "transgressionskant" av mjukmattekaraktär (Soorpidium-vegetatlon, 
bp 20) . Även vissa av de stora Sphagnum fus oum-öarna, som ligger helt eller 
delvis omgivna av lösbottnar, har marginaler av mjuk-och fastmattekaraktär vil
ka transgredierar ut över lösbottenytan (bp 23, fig. 8). 

Utveckling mjukmatta-fastmatta-Sphagnum /usguw-ristuva. Den progressiva utveck
lingens slutled på Storön är ristuvevegetation, antingen Sphagnum fusaum-öar i 
kärr (bild 21) eller större sammanhängande S. fuscum-rismossar (bild 25, 26). 
Detta innebär självfallet ej att varje myrståndort kommer att beväxas av risrik 
S. fus oum-vegetat±onl Successioner ledande mot S. fusaum-öar liksom dynamiken 
inom öarna i ett jämtländskt extremrikkärr, Gisselåsmyren, har ingående skild
rats av BOOBERG (1930) . Ö-bildningens förlopp i Storöns rikkärr påminner om 
förhållandena på Gisselåsmyren. Uppgifter i den litteratur som berör S. fusoum-
öar i nordliga rikkärr, t ex RANCKEN (1912), BOOBERG (1930), DU RIETZ (1933, 
1949), HEIKURAINEN (1953), PERSSON (1961), GRANBERG (1964) ochNORDQVIST (1965), 
tyder på att detta förlopp är tämligen likartat i norra Fennoskandia. En kort
fattad principdiskussion av uppkomsten och tillväxten av vitmosstuvor ges av 
INGMAR (1963). 

Jag skall här på basis av bandprofilanalyser och andra undersökningar av recen-
ta förhållanden, samt med stöd av lagerföljdsanalyser, behandla de stora dragen 
i den vegetationsdynamik som om den får fullbordas leder fram till S. fusoum-
öar respektive -rismossar. Bp 3 (topogent fattigkärr) samt bp 18-24 (topogena 
rikkärr) visar i detalj zoneringen vid tuvor i olika stadier. De första metrar
na av bp 2 visar zoneringen vid en transgredierande S. fusoum-vall i ett rik
kärr med soligen markblöta. Bp 1 visar övergångar mellan kärr av olika trofigrad 
och S. fusoum-rismossar. Fig. 5-8 är karteringar av tuviga partier i topogena 
rikkärr. 

Fig. 14 A-B visar några bottenskiktssuccessioner som leder mot risrik S. fusoum-
vegetation. Utvecklingen kan givetvis stanna i något stadium under en längre tid 
samt även vända och bli regressiv om ståndorten av någon anledning blir fuktig
are. De tidigare leden i successionsschemata kan ske över större ytor, medan de 
senare realiseras på speciellt gynnsamma ställen. 

!£uvbildning_i_rikkärr startar ofta med låga brunmosskuddar. Dessa kan finnas 
mellan basaldelarna av en grupp vasstrån, på kalotten och sidorna av en Trioho
phorum caespitosum-tuva, på ett block vars yta ligger i höjd med kärrytan, vid 
basen av ett lövbuskage osv. Kuddarna består oftast av Campy Hum stellatum och/ 
eller Drepanooladus intermedius. I omgivningen dominerar oftast en hygrofilare 
art, vanligen Soorpidium. På Hällnäsmyrens igenväxande lösbottnar (bild 16, fig. 
5, tab. 10) kan man studera följande successiva stadier i tuvbildningens inled
ningsskede : 

a) Enstaka skott av Carex-arter, Eriophorum angustifolium3 Phragmites och Meny-
anthes m fl i den nakna kärrdyn. 

b) Skottgrupper av ovanstående vid vilkas bas enstaka Soorpidium-skott slingrar 
sig på en liten upphöjning i kärrdyn. (Ibland kan Triohophorum oaespitosum 
invandra via frö redan här.) 

c) Do med en väl utbildad Soorpidium-11 fläck" . 

d) Do med nyinvandrade, mindre hygrofila brunmossor (först Drepanooladus inter-
médius och/eller D. badius3 något senare Campy Hum stellatum) bildande en 
några cm hög, lös kudde omkransad av Soorpidium. 

e) Som föregående med nyinvandrad eller, om tidigare invandring skett, starkt 
expanderande Triohophorum oaespitosum3 T. alpinum 3 Andromeda osv. 

f) Ca 1 dm hög tuva dominerad av vital Triohophorum oaespitosum med brunmossor 
mellan stråna och på kanterna. Nyinvandrade ungplantor av Betula pubesoens 
och Pinus silvestris samt Drosera rotundifolia. Soorpidium-krans. 

g) 2-3 dm hög, mer eller mindre degenererande Triohophorum oaespitosum-tuva med 
kanterna och den ofta något insjunkna kalotten täckta av brunmossor. Nu do
minerar Campy Hum stellatum mestadels. Triohophorum alpinum ofta riklig lik
som Andromeda och Myrioa m fl. Upp till halvmeterhöga tallar och glasbjörkar 
kan förekomma. Soorpidium-krans. - Detta stadium åskådliggöres av bp 18 och 
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Fig. 14 A-B. Bottenskiktssuccessioner ledande mot Sphagnum fuscum-vegetation (-öar) 
i rikkärr (A) och fattigkärr (B). 

Plant successions in the bottom layers of rich (A) and poor (B) fens, 
in both cases leading to Sphagnum fuscum vegetation ("islets"). 
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representerar utgångsläget för Sphagnum-invandringen. Denna process omskapar 
snabbt och avgörande betingelserna på tuvans kalottdel samt ger möjlighet för 
en accelererad höjd- och sidledstillväxt. 

Den första Sphagnum-art. som dyker upp i de rikaste kärrens brunmosstuvor är van
ligen S. warns torfii (jfr bp 21-22) eller, där tendensen till översvämningar är 
större, den submersionståligare S. teres. I dessas spår kommer ofta Tomenthyp-
num och/eller Aulacomnium palustre in. Det är mindre vanligt att de aktuella 
Sphagna koloniserar efter dessa arter (jfr dock BOOBERG 1930:133-134). Bp 19 
visar en tuva där Sphagnum teres åtföljd av Aulacomnium koloniserat i en kudde 
av Paludella och Calliergon stramineum. En halvmeterhög glasbjörk och unga pors
buskar på tuvan har gynnat, och kommer i fortsättningen att gynna, Sphagnum-in
vandringen. Bp 20 visar en flack Sphagnum-plattform där S. teres, som ursprung
ligen transgredierat över en matta av hygrofila brunmossor, i de högsta och 
torraste delarna håller på att få ge vika för den expanderande S. warnstorfii. 

I de fattigare rikkärren (t ex delar av Lillömyren och Kuggsvédjemyren) är 
Sphagnum subfulvum eller S. teres oftast den första tuvbildande vitmossan som 
kommer in i brunmosskuddarna. S. warnstorfii är sällan pionjär här. Drepanocla-
dus badius spelar en större roll i brunmosskuddarna än i de rikaste kärren. De 
tuvbildande vitmossorna kan även uppträda som kolonister på torrare fläckar i 
Sphagnum subsecunJum-mjukmattor där de överväxer och dödar denna art. 

De ovannämnda Sphagnum-arterna, växer förhållandevis luckert. Många kärlväxter 
som trivs under brunmosstadiet kan, med minskad vitalitet, växa kvar en tid i 
den unga Sphagnum-tuvan. Däremot dödas det övervuxna brunmosstäcket snabbt (jfr 
BOOBERG 1930:134-135). Under Sphagnum-tuvans höjdtillväxt minskar inflytandet 
av geogen markblöta gradvis. Surhetsgraden ökar i kalottdelens yttorv. I takt 
med den minskande näringstillgången blir förhållandena allt torrare och risen 
gynnas mer och mer. Snart är tiden mogen för Sphagnum fuscum att göra entré. 
Tuvans höjd vid detta tillfälle varierar starkt och beror på vattenståndsva
riationerna i kärret. Där tuvorna ligger omgivna av tämligen torra Campy Hum 
stellatum-Drepanooladus intermedius-fastmattor brukar de lägsta tuvkalotterna 
med nyinvandrad S. fuscum ligga 30-35 cm över kärrytan. I blöta rikkärr med 
större vattenståndsväxlingar (t ex Hällnäsmyrens centrala delar) koloniserar 
arten först på betydligt högre tuvor, vanligen > 45 cm. Höjden på 3 0 tuvor i 
Hällnäsmyrens centrala lösbottenparti uppmättes sommaren 1972. Tuvorna fördela
de sig på tre kategorier: a) Kalotten dominerad av Campy Hum stellatum och/ 
eller Drepanocladus intermedius b) dominans av Sphagnum warnstorfii och c) domi
nans av S. fuscum. Resultatet framgår av följande översikt: 

Höjd (cm) Medelhöjd (cm) Antal tuvor 

a) 10-25 22 10 
b) 25-50 39 10 
c) 40-100 59 10 

Den lägsta tuvan inom grupp b, 25 cm hög, hade nyligen invaderats av S. warns
torfii 3 och på de tre lägsta inom grupp c (40, 50, 50 cm) var S. fuscum nyin
vandrad. Övre S. warnstorfii-gränsens (= nedre S. fus cum-gränseris) nivå översteg 
30 cm endast på två av de lägsta tuvorna (höjd 40, 50 cm) inom grupp c. På de 
högre tuvorna där S. fuscum koloniserat tidigare hade den hunnit "vältra" ned 
längs tuvsidorna så att övre S. warnstorfii-gränsen (där den kunde noteras) låg 
5-25 cm över lösbottenytan. På motsvarande sätt låg nedre S. warnstorfii-gräns
en på tuvorna inom grupp b mestadels betydligt lägre än den sannolika kolonisa
tionsnivån, ca 10 cm mot ca 25 cm. 

När S. fuscum väl fått fotfäste på tuvkalotten tar den snart herraväldet i bot
tenskiktet. Tillväxten av tuvan ta r fart både i höjd- och sidled. Tillväxten är 
snabb även om stora regionala och även lokala skillnader säkerligen förekommer. 
BOOBERG (193 0:189) talar om "den otroliga hastighet" med vilken S. fuscum-öarna 
transgredierar över kringliggande kärrvegetation. BELLAMY & RIELEY (1967) anger 
7 år som sannolik bildningstid för de 8 cm S. fuscum-torv i botten av en halv
meterhög S. fuscum-ös lagerföljd som enligt deras förmenande åstadkommit "the 
complete transformation of one square meter of extreme rich fen (DU RIETZ 194 9) 
to bog in all characteristics". Deras resultat bygger på undersökning av en en
da borrkärna genom öns mitt och ger det något suspekta intrycket att S. fuscum-
kolonisationen startat redan på en nivå av ca 4 cm över kärrytan - jfr diskus
sionen nedan. 
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S. fu s o um-täcket "vältrar sig" från invasionspunkten (-erna) ut över tuvkalot-
tens marginaldelar och ned över kanterna. Det tidigare bottenskiktet och de 
kärlväxter som inte förmår hålla en tillräckligt stor del av bladmassan över 
S. fusaum-täckets yta kvävs. I likhet med BOOBERG (1930:131) har jag mycket 
sällan iakttagit nyinvandrad S. fus cum i jämnt spridda skott i tuvor med domi
nans av andra Sphagna (denna typ av invandring har dock noterats i både S. 
warns torfii- och S. subfulv um-tuvor). I stället tycks S. fusoum-invasionen näs
tan alltid ske punktvis; ofta vid basen av lignoser som genomväxer tuvan (jfr 
GRANBERG 1964:32). Från ett eller flera invasionscentra sker den ovannämnda, 
vanligen snabba transgressionen över tuvan. Då invasionen skett på en S. warns-
torfii-tuva återstår snart endast en smal purpurröd "transgressionskant" (BOO
BERG 1930:32) av S. warns torfii runt foten av den bildade S. fusoum-ön (jfr bp 
21-23, fig. 6-8). Det är inte ovanligt att öns övervältrande sidotillväxt är 
så snabb att S. warns torfii-kanten, som i sin tur transgredierar ut över an
gränsande brunmossamhälle, hinns upp och överlagras av S. fusoum. S. fus cum 
transgredierar därefter ytterligare något ut över brunmossamhället (se bp 24 
samt vissa öar i fig. 6). Då får man i lagerföljden en oförmedlad kontakt mel
lan S. fusoum- och brunmosstorv, vilken inte får tolkas som att S. fusoum kolo
niserat direkt i brunmossmattan (jfr INGMAR 1963:172). Många av öarna utan S. 
warnstorfii-kant har överlutande sidor (jfr BOOBERG 1930 fig. 41, 44). Vanligt 
är att två överlutande S. fusoum-öar växer allt närmare varandra varvid en skug
gig "canyon" bildas, oftast med brunmossor i botten. I denna glesnar vegetatio
nen alltmer. Så småningom sluter sig ett S. fusoum-tak över fåran, dvs öarna 
smälter ihop. Man får en tunnel med triangulärt tvärsnitt (spetsen uppåt). Tun
neltaket sjunker efter hand in och så småningom fylls tunneln med nedpressad 
S. fusoum-torv. Direktkontakt mellan S. fusoum-torv och brunmosstorv uppstår. 
Även detta exempel belyser nödvändigheten av försiktighet då man bedömer succes
sionerna inom en S. fusoum-ö med utgångspunkt från lagerföljden. Enstaka borr
ningar genom ön är otillräckliga. Successiva öppna skärningar genom ön är att 
rekommendera (BOOBERG 1930 och INGMAR 1963 har arbetat med sådana), men metod
en är synnerligen arbetskrävande. Dessutom förstörs ön i sin helhet. 

Den fortsatta progressiva utvecklingen inom S. fusoum-öarna innebär att S. fus
oum fläckvis börjar degenerera där uttorkningen blir för stor, risförnan allt
för mäktig eller beskuggningen för stark. Levermossor, t ex Mylia anomala3 Ce-
phalozia loitlesbergerii3 C. media och Calypogeia spp. m fl, samt ibland även 
laven Iomadophila erioetorum hjälper till att döda S. fusoum. Snart invandrar 
"skogsmossor" som Pleurozium, Polytriohum juniperinum var. graoilius och -
mindre ofta - Hylooomium splendens på de insjunkna degenerationsfläckarna (bp 
23-24 och fig. 6-8). Även Dioranum bergeri och andra Dioranum-arter kan dyka 
upp. Den förstnämnda kan dock liksom skogsmossorna etablera sig redan före S. 
fusoum-invasionen, t ex i låga S. warnstorfii-tuvor (bp 21, fig. 6-7). Så små
ningom kan skogsmossor och ett tätt fältskikt av ris dominera stora delar av 
öns kalott (fig. 8). 

Den Cladonia-invasion som äger rum på vissa öar efter 11 skogsmosstadiet" (bp 23, 
fig. 8) eller direkt på degenererande S. fusoum3 innebär det sista ledet i den 
progressiva utvecklingsriktningen (jfr BOOBERG 1930 fig. 43 och BRANDT 1948: 
51). C. rangiferina är vanligast men C. silvatioa coll. kan dominera på vissa 
öar. C. alpestris tycks saknas helt. Ofta samdominerar skogsmossor och Clado
nia spp. på de äldre S. fusoum-öamas'kalotter (fig. 8). Större sammanhängande 
fläckar som helt upptas av lavar är sällsynta. 

Sammanväxning av S. fusoum-öar kan på längre sikt resultera i större samman
hängande rismossar. Tendensen till bildning av sådana är betydligt mindre i 
rikkärren än i fattigkärren. 

Myrstackar (se fig. 6) förekommer sparsamt i Storöns torrare rikkärr och har 
bara studerats flyktigt. Klart är emellertid att deras roll vid ö-bildningen 
är mer undanskymd än på Gisselåsmyren (BOOBERG 1930:190 ff.) och på av HOLMGREN 
(1904) studerade myrar i Lule Lappmark. I likhet med dessa författare har jag 
konstaterat att Polytriohum juniperinum var. graoilius är den vanligaste mos
san på myrstackarna. I några fall har nyinvandrade Sphagna {S. fusoum och S. 
ne mor e um)observerats i den Polytriohum-kant som omgivit stackar (jfr BOOBERG 
1930:192). I en stack där S. nemoreum invandrat verkade myrorna ha bitit av en 
del av Sphagnum-skottens grenar. Vitmossan led uppenbart av detta. 
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av olika fuktighetsgrad har studerats på Bergmellan
myren, delar av Lillömyren och i Lillmossens lagg. Några successioner åskådlig
görs i fig. 14B. Försämringen av yttorvens näringsstatus på tuvans kalott under 
höjdtillväxten är inte lika drastisk då tuvbildningen sker i ett fattigkärr som 
i ett rikkärr. Gränserna mellan Sphagnum-tuvan och omgivande kärr blir diffusa
re i fattigkärret. Överlutande tuvkanter förekommer nästan aldrig. Dessutom är 
tendensen till sammanväxning av öarna större. På Lillömyren rycker rismossepar-
tierna fram på bred front ut mot centrala kärrstråket (bp 1). Det är just i 
övergångszonerna mot detta som den begynnande tuvbildningen kan studeras. Även 
på Bergmellanmyren är de marginella rismossepartierna stadda i tydlig expansion 
ut mot myrens mitt. En svärm av unga, låga S. fusoum-öar (bp 3) förmedlar över
gången mellan rismosse och det blöta Sphagnum lindbergii-Carex limosa-Soheuoh-
zeria-f. attigkärret i centrum. Det torde inte dröja länge förrän den risrika S. 
fus cum-vegetationen slutit sig över hela Bergmellanmyren. 

Nedan skildrade tuvbildningsförlopp tycks vara vanligt i fattigkärren: 

a) Eriophorum vaginatum etablerar sig i Sphagnum baitioum- eller S. angusti fo
lium-vegetation (mjuk- eller fastmatta). 

b) E. vaginatum förökar sig vegetativt och bildar en livskraftig, låg tuva med 
flacka kanter. 

c) Tuvbildande Sphagna, S. angusti folium och/eller S. magellanioum3 koloniserar 
mellan skottbaserna och bildar en låg kupol som är torrare än omgivningen. 
Kupolen växer till i höjd- och sidled. Miljön på kalotten blir torrare och 
torrare. 

d) Polytriohum juniperinum var. gracilius kommer in på tuvans torraste del och 
strax därefter (eller samtidigt) Sphagnum fuscum samt Rubus ohamaemorus och 
Andromeda. Eriophorum vaginatum börjar visa tecken på minskad vitalitet. 

e) Sphagnum fusoum övertar herraväldet i den nu ett par dm höga tuvans botten
skikt. Risen etablerar sig och övertar kommandot i fältskiktet. Eriophorum 
vaginatum degenererar och endast glesa, vegetativa skott sticker upp ur S. 
fusoum-täcket. Groddplantor av Betula pubesoens och Pinus silvestris dyker 
upp. 

f) Sr fusoum-ön växer till i höjd- och sidled. Så småningom invaderar skogsmos
sor och slutligen Cladonia spp. på kalotten där S. fusoum degenererar. Risen 
tätnar. Ett eller något lignosindivid kan nå trädstorlek, vanligen Pinus 
silvestvis. Kalottvegetationen är mycket lik den som förekommer på S. fusoum-
öar i rikkärr. 

Lignosernas invandring och succession. Under den progressiva myrutvecklingens 
senare stadier kan lignoser spela en stor roll. I vissa fastmattor bildas efter 
hand ett glest lövbuskskikt. Förhållandena i vissa myrar medger även trädväxt 
(se 6.3.1.4). Lignosernas invandring och succession ovan havsstranden har en
dast studerats flyktigt. Lövslyinvasion efter upphörd slåtter och bete behand
las i 6.6.1.3 och slyinvasion i samband med dikningar i 6.6.2. 

Den lignos som koloniserar på de fuktigaste ståndorterna är Salix phyliei folia 
(se t ex bp 14-15), men S. pentandra står inte långt efter. Unga, livskraftiga 
individ av dessa arter är inte ovanliga i rikkärrens mjukmattor, även på lösa 
gungflyn. Invandringen och expansionen sker ryckvis. Ett par ovanligt torra som
rar i svit (t ex 1969 och 1970) kan resultera i att dessa Salices medelst fröför
ökning erövrar nya positioner och stärker de redan besatta. Om utvecklingen är 
progressiv kan Betula pubesoens och Alnus incana så småningom komma in. På vis
sa ståndorter kan de bli effektiva konkurrenter till Salices. Detta gäller sär
skilt i tunntorviga kärr och på tuvor och fastmatteplattformar i blötare kärr. 
Utvecklingen tycks i flera sumpiga myrkanter, t ex vid Bredvikstjärnmyren, gå 
mot ett tuvigt lövkärrstadium där Salices, Alnus inoana och Betula pubesoens 
spelar ungefär lika stor roll. De grupperar sig i förhållande till fuktighets
faktorn så att Betula pubesoens finns på de högsta tuvorna osv. Invandring av 
Pioea abies på socklarna kan så småningom resultera i en lövrik, lågvuxen sump-
granskog. 

I de torrare fastmattorna, t ex Campy Hum stellatum-Drepanooladus intermedius-
vegetationen, har Salices inte längre goda betingelser. Här tar Betula pube
soens över dominantrollen och kan så småningom bilda ett glest buskskikt. Björ
karna blir sällan trädformiga. I takt med björkens invandring och tillväxt 
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erhålles en bättre dränering av kärret på grund av att transpirationen per yt
enhet ökar (jfr bl a THURMANN-MOE 1941). Detta möjliggör ytterligare framryck-
ning för björken, samtidigt som betingelser för invandring av mindre fuktig-
hetskrävande botten- och fältskiktssamhällen uppstår. Björkinvasionen är med 
andra ord ett betydelsefullt led i den progressiva utvecklingen på vissa myrar. 

Tendens till invandring av Pinus sylvestris kan skönjas på vissa lokaler, t ex 
på Östigårdsmyreris fastmattor. Några blöta vegetationsperioder i svit torde 
dock slå ut merparten av småtallarna. 

Juniperus communis tycks ännu vara på frammarsch i vissa torra rikkärrfast-
mattor, även om den huvudsakliga expansionen efter upphörande slåtter och bete 
upphört. 

Den viktigaste lignosen i den risrika Sphagnum fuscum-vegetationen är Pinus 
silvestris. Betula pubescens kan lokalt på rismossarna dominera buskskiktet 
(bild 26). Tallen etablerar sig redan i de tidiga ristuvestadierna, men föryng
ring kan ske även i senare stadier. Den knappa näringstillgången, den hårda 
konkurrensen och Sphagnum-täckets kvävande höjdtillväxt (jfr INGMAR 1963 utvik
ningsbilden) gör att selektionen bland grodd- och ungplantorna är stark. De 
tallar som klarar sig genom förstärkningsstadiet kommer att växa mycket långsamt 
och blir undantagslöst marvuxna. 

Alnus inoana-3 Salix- och Juniperus-individ som genomväxer de unga ristuvorna 
degenererar och dör rätt snart då tuvorna växer i höjden. 

Regressiv utveckling. Regressiv myrutveckling är mindre vanlig på Storön och 
omfattar där den förekommer vanligen inte större ytor. 

Försumpning av växtsamhällen tillhöriga ängs- och hedserien (se 3.2) kan ses 
som ett regressivt förlopp (jfr MELIN 1917:160). Jag känner ej försumpningens 
omfattning inom undersökningsområdet, men den torde vara relativt blygsam. 

Regressiv utveckling i liten skala förekommer mellan de forna trädtuvorna på 
hyggen som nyligen upptagits i kärrig skog. I de blötaste tuvmellanrummen tar 
Scorpidium och andra hygrofila brunmossor tillbaka områden som förlorats till 
Drepanoaladus intermedius och Campy Hum stellatum. Inslaget av de sistnämnda 
ökar i sin tur i Sphagnum warnstorfii-mattorna. Vid tuvornas bas dör "nedvält-
rad" Sphagnum fuscum och överväxes av hygrofilare mossor, t ex Aulaoomnium pa
lustrej Sphagnum teres och S. warnstorfii. Även i fältskiktet sker successioner 
i hygrofilare riktning, fast långsammare. Arter som Carex capillaris 3 C. digi-
tata3 C. norvegica ssp. inferalpina3 Dactylorhiza maculata3 Geum rivale3 Sela-
ginella3 Tofieldia pusilla3 flera ris osv decimeras där det blir för fuktigt. 
Andra, t ex Dactylorhiza incarnata3 Filipendula ulmaria3 Menyanthes och Carex 
lasiocarpa3 kan etablera sig eller expandera där det tidigare var för torrt. 
Ungplantor av lignoser, speciellt Pinus silvestris, dör där höjningen av grund
vattenytan blir för kraftig. 

Pågående igenväxning av dräneringssystemet är orsaken till regressiv utveckling 
i vissa kärr. I S änden av Bredvikstjärnmyren håller bäckutflödet på att slam
mas igen. Scorpidium-vegetationen expanderar på bekostnad av den något mindre 
hygrofila vegetation som är rik på Calliergon giganteum och Drepanocladus tund-
rae. Även längs flera igenväxande bäckar kan regressiva tendenser iakttagas. 
Vattnet i den igenväxande bäckfåran tvingas vid hög vattenföring att sprida sig 
diffust Över det angränsande, vanligen lövrika kärret. Denna tendens ökar i takt 
med bäckens uppgrundning. 

Som regressiv kan man anse den lösbottenbildning som sker genom överslamning av 
Scorpidiw^-mjukmattor och eroderade fastmattefragment med Trichophorum caespito-
sum-Campylium stellatum-Drepanocladus intermedius-vegeta.ti.on i Hällnäsmyrens 
centrala delar (bild 16, fig. 5; jfr t ex OLAUSSON 1957 fig. 9 och FRANSSON 
1972 fig. 25). Denna överslamning pågår parallellt med den igenväxning av lös
bottnarna som skildrats ovan. "Nettot" av de antagonistiska förloppen är för när
varande en långsam minskning av den totala lösbottenarealen. 

På äldre Sphagnum fuscum-öar och de högre tuvorna på S. fuscum-rismossarna är 
s k regeneration (BOOBERG 1930:127) en vanlig företeelse. S. fuscum transgredie-
rar över fläckar med avdöende "skogsmoss11- eller C la doni a-samhällen vilka i sin 
tur tidigare koloniserat på degenererande S. fuscum. Denna återgång till S. fus
cum borde rimligen betecknas som en förändring i regressiv riktning. BOOBERG 
(1930:131) ger med sitt påstående att "toppunkten i den progressiva utveckling
en utgöres sålunda av Cladonia-sociationer" uttryck åt samma uppfattning, men 
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betecknar ändå regenerationsförloppen som progressiva i fig. 57. Definitivt 
regressiv är den invandring av Sphagnum warns torfii3 S. subfulvum, Aulacomnium 
palustre osv som kan konstateras där S. fus cum-öar i skogsmoss-/lavstadiet 
säckat ihop och brutits ned (jfr INGMAR 1963:174). 

6.3.3.3 Vegetationsutvecklingen på några lokaler enligt lagerföljderna 

Huvudsyftet med lagerföljdsstudierna har varit att klarlägga vissa kemiska lod-
ledsgradienter. Den kompletterande makro- och mikroskopiska analysen av växt-
resterna har emellertid givit viss information om vegetationsutvecklingen på 
lokalen. Strukturen och de kemiska egenskaperna hos prover från en viss nivå 
har i någon mån kunnat berätta om under vilka betingelser korresponderande 
växtsamhälle levat. Någon datering av olika nivåers ålder har ej kunnat utfö
ras. För lokaler där torvbildningen startat på havsstranden (primär myrbild
ning) ger höjden över havet hos kontaktytan mellan torv och underliggande mi
neraljord eller gyttja en ungefärlig uppfattning om myrbildningens ålder. Kon
taktytans höjd över den nutida medelvattennivån i meter motsvarar grovt myr
bildningens ålder i 100-tal år. Den genomsnittliga torvbildningshastigheten på 
provtagningspunkten kan beräknas ur kvoten torvtäckets mäktighet/myrbildning
ens ålder. 

Samtliga undersökta torvlagerföljders stratigrafi framgår översiktligt i tab. 
37-44. Nedan kommenteras några av lagerföljderna vad avser växtsamhällenas suc
cession. Att en lagerföljd inte ger en missvisande bild av stratigrafin på 
platsen ifråga har kontrollerats genom översiktliga analyser av en eller flera 
lagerföljder i närheten. Lagerföljderna är numrerade lf 1-26 i enlighet med 
översikten i inledningen till 6.5.4. 

Orientering om vissa växtresters förekomst på olika nivåer i lagerföljderna 
ges enligt skalan riklig-tämligen riklig-måttlig-sparsam-enstaka. 

O-nivå är bottenskiktets yta i samtliga lagerföljder utom lf 24. 

Kuggsvedjemyren. Lf 13-15, se även tab. 38, 41, 42. Lagerföljden har studerats 
genom grävning i tre provpunkter längs bp 22 (jfr fig. 7): vid 0.5 m (lf 13), 
1.2 m (lf 14) och 2.0 m (lf 15). Bandprofilen visar zoneringen vid en lägre 
Sphagnum fusoum-ö med transgressionskant av S. warnstorfii och omgiven av en 
Trichophorum caespitosum-Campylium stellatum-Drepanocladus intermedius-fast
matta . 

Lf 13 

Recent vegetation: risrik Sphagnum fus cum-vegetation (kalotten av ca 0.4 m hög 
tuva med en ca 2.5 m hög martall). 

0-5 cm levande S. fuscum. 
5-35 låghumifierad S. fuscum-torv. 
35-40 övergång mellan S. fusoum- och S. warnstorfii-torv (från ca 38 cm näs

tan enbart S. warnstorfii-rester). 
40-45 måttligt huir.if ierad S. warns t,orf ii-torv med rikliga Ericacé-rester. 
45-50 tämligen höghumifierad, "mullartad" pC-torv med rikliga Myrioa-pinnar 

och sparsamma S. warnstorfii-rester. Fragment av brunmossblad. 
50-55 som föregående men högre humifieringsgrad, Myrica-pinnar sparsamt och 

inga S. warnstorfii-rester. Radiceller av Carex dioica-typ tämligen 
rikligt. 

55- sand. 

Lf 14 

Recent vegetation: Sphagnum warns tor fii-rand vid S. fuscum-ö. 

0-4 cm levande S. warnstorfii. 
4-14 låghumifierad S. warnstorfii-torv. 
14-23 måttligt humifierad S. warnst orfii-torv med sparsamma Betula- och Myri-

ea-pinnar i övre delen. 
23- stenblock. 
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Lf 15 

Recent vegetation: Trichophorum caespitosum-Campy Hum stellatum-Drepanocladus 
intermedins-fastmatta. 

0-3 cm levande brunmossor. 
3-8 måttligt humifierad B-pC-torv med måttlig sandinblandning. Enstaka 

Sphagnum warns torfii-blad och Ericacé-pinnar. 
8-13 som föregående men måttlig S. warnstorfii och riklig sandinblandning 
13-18 som föregående men sparsamt S. warnstorfii. 
18- sand. 

Lagerföljderna antyder att Sphagnum fuscum-ön bildats enligt följande: 

Ett lågstarr-brunmoss-samhälle (mest Drepanooladus intermedius) har etablerats 
sedan ståndorten höjts över havsstrandnivån. Myrica och buskformig Betula pube-
scens har efter hand expanderat. Rätt tidigt har Sphagnum warnstorfii kommit 
in kring buskbaser och stenar (lf 14). S. fuscum har koloniserat i den torras
te delen av den S. warnstorfii-tuva som bildats över stenen i lf 14. Sedan har 
höjd- och sidledstillväxten av S. fuscum-ön satt igång. S. warns torfii-kanten 
har dock kunnat "hålla undan" för S. fusoum runt större delen av ön (fig. 7). 
(I sammanhanget bör påpekas att ön är en fusion av två öar som uppkommit på 
analogt sätt Över små block. Den andra tuvinitialen har legat ca 0.5 m från bp 
22:0 m i profilens förlängning bakåt.) Successionen överensstämmer sålunda i 
stort med den tidigare beskrivna typsuccessionen vid bildningen av S. fuscum-
öar i torrare rikkärr. Den tämligen rika förekomsten av S. warns torfii-blad i 
horisonten 8-13 cm i lf 15 tyder på att arten under motsvarande skede varit mer 
spridd i brunmossmattorna än i nuläget. Detta behöver inte nödvändigtvis tyda 
på en regression i senare tid. Arten kan växa tämligen fuktigt men tål inte 
längre submersionsperioder. Lokalen ligger inom ett område som på 17 93 års kar
ta utmärks som "afbränd mark", troligen ett svedjeland. Några kolrester har in
te noterats i lagerföljderna. Den kortfristiga markfuktighetsökning som branden 
rimligen orsakade kan knappast ha påverkat successionsförloppet nämnvärt. Mine
raljordsytan ligger ca 9 m ö h. 

Trichophorum caespitosum har säkerligen expanderat i brunmossmattan under den 
tidigare betesgången. 

Hällnäsmyren. Lf 17-22, se även tab. 38, 41-43. Lf 17-19 härstammar från kant
skogen pa myrens N sida (se fig. 6), lf 20 från en punkt strax utanför gränsen 
mellan kantskogen och det öppna kärret och lf 21 från enlösbottenkant något läng
re ut (se fig. 5). Lf 22 har tagits genom en av lösbottnar omgiven Sphagnum 
fuscum-ö (ca 10 m^) i myrens centraldel (bp 23:3.0 m). Dessa lösbottnars yta 
ligger ca 1.1 m lägre än kärrytan i lf 17 och 18. 

Lf 17 

Recent vegetation: Carex dioica-C. oapillaris-Drepanocladus intermedius-fast
matta . 

0-2 cm levande brunmossor, basaldelar av kärlväxter m m. 
2-5 tämligen höghumifierad, svag*t sandblandad och mullartad B-pC-torv med 

sparsamma örtrester och enstaka Sphagnum warns tor fii-bla.d. 
5-10 som föregående men rikligare S. warnstorfii-blad och mer radiceller 

(mest av Carex nigra- typ) . 
10-15 som föregående men nästan fritt från S. warns torfii-blad. Dessutom mått

ligt Alnus-ved och My ri o a-pinnar. 
15-18 starkt sandblandad, höghumifierad pC-B-torv utan S. warnstorfii- och 

vedinslag. 
18- sand. 

Lf 18 

Recent vegetation: Trichophorum oaespitosum-Drepanooladus intermedius-fastmatta. 

0-2 cm levande brunmossor, basaldelar av kärlväxter m m. 
2-5 måttligt humifierad B-pC (mest Trichophorum caespitosum)-torv. 
5-10 som föregående men T. caespitosum föga framträdande i pC-komponenten 

och rikligare B-rester (mest Drepanocladuc intermedius). 
10-15 som föregående. Dessutom enstaka Sphagnum warns torfii-blad. 
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15-20 måttligt humifierad lövkärrtorv (Betula- och Alnus-rester ca 1:1), rik
liga pC- (mest radiceller av Carex nigra-typ), B- och S. warnstorfii-
rester. Sparsamma örtrester. I B-komponenten bl a Tomenthypnum (mått
ligt) och Aulacomnium -palustre (sparsamt). 

20-25 som föregående men lägre vedhalt och mera småpinnar, mest av Myrica. 
Svag sandinblandning. 

25-30 tämligen höghumifierad, nedåt starkt sandhaltig B-pC-torv med sparsam
ma Alnus- och Myrica-rester. Inga S. warns torfii-rester. 

3 0- sand. 

Lf 19 

Recent vegetation: risrik Sphagnum fuscum-vegetation (ca 0.5 m hög tuva med en 
2.3 m hög martall). 

0-2 cm degenererande S. fuscum med vital Polytrichum juniperinum var. gracili-
us insprängd. Mellan och på de sammanklibbade S. fuscum-huvudena rik
ligt av Mylia anomala och Cephalozia spp. 

2-45 låghumifierad S. fuscum-torv. 
45-50 måttligt humifierad, starkt lövvedhaltig (mest Alnus) torv med måttligt 

inslag av Sphagnum warns torfii-blad och enstaka S. fuscum-blad. 
50-60 låghumifierad, vedfri S. warns torfii-torv med rispinnar. 
60-75 måttligt humifierad S. warns torfii-torv med måttlig lövvedhalt. B-rester 

endast 70-75 cm i form av enstaka Tomenthypnum-bl&d. Småpinnar sparsamt, 
mest Myrica (?). 

75-80 måttligt humifierad, måttligt lövvedhaltig och nedåt tydligt sandblan-
dad C-S. warns torfii-torv. Småpinnar måttligt. Enstaka blad av Sphagnum 
teres3 sparsamma B-rester (Drepanocladus badius m m) som dock ökar ned
åt . 

8 0-8 5 sand med sparsamma alloktona växtrester, t ex enstaka blad av S. warns-
torfii och brunmossor. Rhizomepidermis av Equisetum fluviatile sparsamt. 

8 5- sand. 

Lf 20 

Recent vegetation: Trichophorum caespitosum-Myrica-Campylium stellatum-Drepa-
nocladus intermedius-fastmatta. 

0-2 cm levande brunmossor, basaldelar av kärlväxter m m. 
2-5 måttligt humifierad B-C-torv. Endast sparsamma Trichophorum caespitosum-

rester i C-komponenten. B domineras av Drepanocladus intermedius. 
5-10 som föregående men enstaka Trichophorum caespitosum-rester. Myrica-pin-

nar rikligt. 
10-20 som föregående men Myrica-pinnar sparsamt. 
20-30 svagt humifierad B-C-torv. B domineras av Drepanocladus revolvens coll. 

(svårt att avgöra om det är D. revolvens s. str. eller D. intermedius), 
C av grova starrester samt radiceller av Carex rostrata-typ. Radiceller 
av C. nigra-typ samt C. limosa-radiceller sparsamt. Inga Myrica-pinnar. 

30-40 Måttligt humifierad C-B-torv. Carex-radiceller av rostrata-typ rikligt, 
av diandra-typ sparsamt. Drepanocladus revolvens coll. rikligt, Callier-
gon richardsonii sparsamt. Lövved och -pinnar sparsamt (troligen mest 
Alnus). jordstammar och blad av Oxycoccus quadripetalus sparsamt. 

40-50 måttligt humifierad B-C-torv. Calliergon richardsonii rikligt, Drepano
cladus revolvens coll. måttligt. Carex-radiceller av nigra-, rostrata-
och diandra-typ måttligt liksom löwed och -pinnar samt Oxycoccus quad-
ripetalus-rester. Cratoneuron cf. decipiens sparsamt. Equisetum fluvia-
tile-rhizomepidermis enstaka. 

50-55 som föregående fast radiceli- och löwedrikare. Equis etum fluviatile-
rester sparsamt. 

55-60 tämligen höghumifierad C-torv med tydligt inslag av finkornig mineral
jord (mo, mjäla). Måttlig förekomst av B-komponenten; mest Drepanocla
dus exannulatus coll., enstaka Calliergon richardsonii-rester. Enstaka 
Equis etum fluviatile-rester. 

60-63 tämligen höghumifierad, svagt sandblandad C-torv, nedåt något gyttjig. 
I B bl a Drepanocladus exannulatus coll. och D. sendtneri. Equisetum 
fluviatile sparsamt. Spår av rhizomepidermis från Phragmites. Tämligen 
skarp gräns mot underlagrande sand. 

63- sand. 
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Lf 21 

Recent vegetation: lösbotten utan makrofyter, allokton kärrdy i ytan. 

0-30 cm mörkbrun blandning av torvslam, utfällda humuskolloider och gyttjearta-
de sediment m m. Riklig förekomst av brunmossblad, t ex Scorpidium3 Dre
panooladus intermedius3 D. badius och Callierg on tri farium m m. Enstaka 
vitmossblad, bl a Sphagnum warns tor fi,-i S. teres och till och med S. 
fus cum. 

3 0-4 0 som föregående men lite grövre struktur. Troligen mest alloktont mate
rial. Mycket rik förekomst av Drepanooladus revolvens coli.-rester. En
staka Calliergon riohardsonii-hlad. 

40-50 blandning av autoktona, grövre delar av Phragmites och Carices, brunmos
sor och dyartade sediment (gyttjeblandade). 

50-55 tämligen höghumifierad Phragmites-C-torv med inslag av moig-mjälig gytt
ja. Brunmossrester sparsamt: Drepanooladus exannulatus coll. (långbla-
dig typ) och Calliergon riohardsonii. 

55- moig-mjälig mineraljord, nedåt grövre och övergående i sand, i ytan 
gyttjig med tämligen riklig förekomst av radiceller från Phragmites 3 
Equisetum fluviatile och Carices (mest C. rostrata-typ) . Enstaka Pota-
mogeton-fibrer och blad av Drepanooladus exannulatus coll. 

Lf 22 

Recent vegetation: risrik Sphagnum fuscum-vegetation (ca 0.6 m hög tuva med en 
ca 3.5 m hög martall, ålder >137 år). 

0-5 cm levande och död, låghumifierad S. fusoum. 
5-45 låghumifierad S. fus cum-torv. 
45-50 måttligt humifierad Sphagnum warns torfi i-torv med S. fuscum-inslag och 

tämligen rikligt av ca 5 mm tjocka, döda Pinus silvestris-rötter. 
50-55 låghumifierad S. warns torfii-torv fri från S. fuscum-rester. Måttligt 

av döda P-^nus-rötter. 
55-60 måttligt humifierad EuS-torv med sparsamt av lövved och Ericacé-radi-

celler. Sphagnum teres måttligt, S. warns tor f ii do., S. su bfulvum ensta
ka och S. cf. subnitens (stamblad) do. 

60-65 måttligt humifierad Sphagnum teres-torv med sparsamt av lövved. Equise-
tum fluviatile (strådelar) och Calliergon stramineum (blad) sparsamt. 

65-70 svagt humifierad S. teres-torv utan vedrester. Enstaka Calliergon stra-
mineum-rester och grövre Carex-rester. 

70-75 måttligt humifierad Calliergon stramineum-Sphagnum teres-torv. Rikliga 
rester av Menyanthes (frön) och Oxycoccus quadripetalus (blad, pinnar) . 
Equisetum fluviatile sparsamt. 

75-80 måttligt humifierad C-Calliergon s tramine um-torv. Rikliga Oxy coccus 
quadripeta I us-rester. Carex-radiceller av nigra- och ro strata-typ samt 
av C. limosa. Menyanthes (frön) och Equisetum fluviatile (strådelar, 
rhizomepidermis) sparsamt. 

80-85 måttligt humifierad Calliergon s trami ne um-C-torv. Sparsamt Sphagnum te
res, måttligt Oxycoccus quadripetalus. I övrigt som föregående. 

85-90 som föregående fast inga Sphagnum teres-rester och proportionsvis mer 
Carex limosa-radiceller. 

90-95 måttligt humifierad B-C-torv. Calliergon stramineum måttligt, Drepano
oladus tundrae sparsamt, Sphagnum teres do och Calliergon riohardsonii 
enstaka. Radiceller av Carex rostrata-typ dominerar C-komponenten. 

95-105 måttligt humifierad, gyttjig C-torv. Radiceller av C. ros trata-typ rik
ligt, övriga Carex-radiceller sparsamt. Equisetum fluviatile sparsamt, 
Phragmites (rhizomepidermis) enstaka, Drepanooladus exannulatus coll. 
do och Calliergon riohardsonii do. 

105- i ytan gyttjig och moig-mjälig sand med hög radicellhalt (Carex rostra-
ta-typj Eleocharis cf. palustre och Equisetum fluviatile) . Halten av 
organogen materia minskar nedåt liksom inslaget av mo och mjäla. 

Vegetationsutvecklingen i Hällnäsmyrens bäcken kan med ledning av lagerföljder
na tänkas ha haft följande grova förlopp: 

B§ckenets_centrala_delar (lf 21-22) var under "havsstrandtiden" en grund lagun 
med svag gyttjeavsättning och gles vegetation med Potamogeton spp., Eleocharis 
spp., Equisetum fluviatile, Carex aquatilis och Drepanooladus exannulatus coll. 
(submers) osv. Mot slutet av lagunperioden eller strax efter avsnörningen från 
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havet invandrade Phragmites och en del nya Carices, troligen framför allt C. 
rostrata3 i kanterna av den grunda vattensamlingen. En snabb igenväxning börja
de. Brunmossor följde tätt i de framryckande graminidernas spår; Drepanooladus 
exannulatus coll. och Calliergon richardsonii torde ha dominerat i inlednings
skedet. Ett blött och tunntorvigt Phragmite s-Carex-brunmoss-kärr av mjukmatte-
typ bildades. I detta stärkte Carices och brunmossorna efter hand sina positio
ner på Phragmites bekostnad. I anknytning till låga stenblock, grupper av vass
strån osv fick vegetationen snart en annan, mindre hygrofil karaktär. Arter som 
Sphagnum teres och Calliergon stramineum övertog bottenskiktsdominansen och i 
fältskiktet försvann Phragmites. Starrvegetationen glesnade och Menyanthes ex
panderade till en början eller höll sina ställningar. Oxycoccus quadripetalus 
invaderade och blev under en övergångsperiod ett dominerande inslag i fältskik
tet. En del lövbuskar kom in, främst Salix spp. och Alnus incana. Utvecklingen 
på vissa av dessa fläckar kom senare att gå i regressiv riktning mot ett sekun
därt lösbottenstadium. Detta har konstaterats genom orienterande borrningar vil
kas detaljer ej redovisas här. På de torraste ställena (lf 22) fortsatte emel
lertid den progressiva utvecklingen via ett löv- och risrikt stadium där bot
tenskiktet dominerades av eutrofa, tuvbildande Sphagna (främst S. teres och S. 
subfulvum) mot risrik Sphagnum fus cum-vegetation med invandring av Pinus sil-
vestris och så småningom "skogsmossor" och lavar. 

På de blötare ställena i det ursprungliga Phragmites-Carex-brurmoss-kärret (lf 
21) var bottenskiktet knappast slutet. Utfällning av dyartade substanser, torv-
slam m m ägde rum under högvattenperioder. Utvecklingen blev så småningom re
gressiv. Bottenskiktet glesnade i takt med de blötare förhållandena och Sedi
mentationen ökade. Utvecklingen gick från mjukmatta mot lösbotten. Drepanoola
dus revolvens coll. dominerade bottenskiktet under ett skede, men ersattes så 
småningom delvis av Scorpidium och Calliergon trifarium. Gles Phragmites höll 
sig kvar på vissa ställen liksom en del Carices, Equisetum fluviatile och Meny
anthes. Så småningom började dock de sekundära lösbottnarna att växa igen på 
ett sätt som skildrats tidigare. Vi är framme vid nuläget. 

Sandunderlaget i bäckenets_perifera_delar (lf 17-20), den forna lagunstranden, 
hyste först en variabel havsstrandkärrvegetation som på de bättre dränerade 
ställena (lf 17-19) var ängsartad och örtrik samt knappast torvbildande. Brun
mossor (Drepanooladus spp. och Campy Hum poly gamum m fl) dominerade i botten
skiktet och i fältskiktet var diverse graminider rikliga, bl a Carex nigra coll. 
Myrica och Alnus incana förekom tämligen ymnigt strax nedom EHL. Där det var 
fuktigare (lf 20) var vegetationen mer kärrartad. Arter som Calliergon richard-
soniij Drepanooladus exannulatus coll.j D. sendtneri och Equisetum fluviatile 
m fl var framträdande. Här växte Myrica och Alnus sparsammare än på motsvarande 
nivåer på det bättre dränerade substratet. 

Mot slutet av lagunperioden och strax efter avsnörningen från havet accelerera
des vegetationsdynamiken på stränderna av den igenväxande vattensamlingen. My
rica och lövbuskar, främst Alnus incana och Betula pubescens 3 bredde ut sig där 
det inte var alltför blött (lf 17-19). I bottenskiktet invandrade Sphagna, 
främst S. warns torfii3 som snabbt bildade mattor i vilka arter som Tomenthypnum 
och Aulaco mnium palustre efter hand trängde in. Graminidvegetationen glesnade 
på grund av bl a Sphagnum-invasionen, den ökande konkurrensen från Myrica samt 
den sämre ljustillgången under det förmodligen halvslutna-slutna buskskiktet. 
Ett Sphagnum warns tor/ii-rikt lövkärr uppstod. På de blötare ställena (lf 20) 
begränsades Myrica- och lövinvasionen till smärre "öar" och S. warnstorfii-iri-
vandringen uteblev. I stället fick vi här C ar ex-hrunmoss-(mest Calliergon rich
ardsonii och Drepanooladus revolvens coli.)-mjukmattor. Fältskiktet dominerades 
sannolikt av högvuxnare Carices, t ex C. rostrata och C. diandra. Även C. limo-
sa3 Equisetum fluviatile och Oxycoccus quadripetalus m fl förekom. 

Den fortsatta successionen tog olika vägar. En gemensam nämnare var tillbaka
gången av lövbuskar och -träd. Där S. warnstorfii-mattor med varierande brunmoss-
inslag tagit överhanden kom så småningom Drepanooladus intermedius att bli bot
tenskiktsdominant (lf 17-18). En måttligt Myrica-rik, mer eller mindre ängsartad 
lågstarr (mest C. nigra coll.)-brunmoss-fastmatta bildades. Fragment av S. warns-
torfii-mattorna kunde hålla sig kvar på torrare ställen, t ex kring busk- och 
trädbaser. Här uppstod initialer till de Sphagnum fuscum-ristuvor som är så van
liga, speciellt på N sidan av Hällnäsmyren (lf 19). På de blötare ställena, där 
S. warnstorfii-invasionen gått dåligt eller uteblivit, gick utvecklingen i pro
gressiv riktning mot Myrica-rika fastmattesamhällen. Drepanooladus intermedius 
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och/eller Campy Hum stellatum dominerade bottenskiktet och i fältskiktet var 
Carex buxbaumii, C. dioica, C. nigra coll. j C. rostrata och Molinia m fl fram
trädande . 

Trichophorum caespitosum dominerar i nutiden de ovannämnda fastmattesamhällena. 
Enligt lagerföljderna har arten först i sen tid fått denna framträdande roll. En 
möjlig förklaring är att den expanderat som följd av storkreatursbete under de 
senaste 2(-3) århundradena (jfr BOOBERG 1930:22 och FRÖDIN 1952:70-73). Andra 
arter, t ex den icke-tuvade Car ex nigra-typ som uppträder i rikkärrfastmattorna 
samt C. dioioa, C. rostrata och Myrioa m fl, gick tillbaka som en följd av be
tet. De har efter dettas upphörande börjat expandera. Se vidare i 6.6. 

Lillömyren och Lillmossen. Lf 23-24 respektive lf 25-26, se även tab. 40, 
44. Lagerföljden har studerats på Lillömyrens SV mosseparti vid bp 1:48 m (lf 
23) och i centrala kärrstråket vid bp 1:95 m (lf 24) samt i Lillmossens central
del (lf 25) och lagg (lf 26). Lillmossen är en sydlig utlöpare av Lillömyren. 
Avståndet mellan provpunkterna för lf 25 och lf 26 är ca 15 m. Markytan i lf 26 
ligger ca 0.5 m lägre än i lf 25. 

Lf 23 

Recent vegetation: måttligt risrik Sphagnum fuscum-vegetation. Provpunkten mel
lan ett par högre, risrika S. fus cum-tuvor. 

0-5 cm levande S. fus cum. 
5-20 låghumifierad S. fuscum-torv. 
20-30 låghumifierad Sphagnum angusti folium-S. fuscum-torv. Sparsamma inslag 

av S. balticum och S. magellanicum samt basaldelar av Eriophorum vagina-
tum. Sparsamma rester av Betula och Pinus. 

30-40 låghumifierad S. angustifolium-torv. Enstaka rester av S. balticum3 S. 
fuscum och S. magellanicum. Måttligt Eriophorum vaginatum (radiceller 
och fiberbuntar). Sparsamt Pinus-bark och enstaka Betula-pinnar. 

40-50 måttligt humifierad Er-S-torv. S. angusti folium rikligt, S. subfulvum 
do, S. balticum sparsamt, S. magellanicum + S. centrale enstaka., Aula-
comnium palustre sparsamt., Calliergon stramineum do. Oxycoccus quadripe-
talus måttligt., Carex limosa-radiceller enstaka. 

50-60 måttligt humifierad C-S-torv. S. recurvum coll. rikligt, S. sub fulvum 
do, S. lindbergii enstaka, S. magellanicum + S. centrale do., S. teres 
do. Calliergon stramineum sparsamt., Aulacomnium enstaka,, Odontoschisma 
elongatum do (bladfragment). Eriophorum vaginatum sparsamt., Myrica en
staka (blad), Oxy coccus quadripetalus rikligt (blad, jordstammar) . 

60-70 måttligt humifierad EuS-C-torv. Sphagnum riparium måttligt,, S. teres do, 
S. recurvum coll. sparsamt, S. obtusum enstaka, Calliergon stramineum 
måttligt., Aulacomnium sparsamt. Myrica måttligt, Alnus-pinnar sparsamt, 
Meny anthes (frön) do, Oxy coccus quadripetalus do, Eriophorum vaginatum 
enstaka. 

7 0-80 tämligen höghumifierad lövkärrtorv. Alnus-ve.6. och -pinnar rikligt, Betu-
Za-rester sparsamt, Carex rikligt. Sphagnum riparium sparsamt, S. squar-
rosum do, S. teres do, Calliergon cordifolium enstaka, C. stramineum do. 

80-90 tämligen höghumifierad lövkärrtorv. Som föregående vad avser lignosrest-
er. Phragmites (strån, rhizomepidermis) sparsamt. Sphagnum squarrosum 
måttligt, S. riparium sparsamt, Calliergon cordifolium do. 

90-105 måttligt humifierad C-Phr-torv. Alnus-rester sparsamt, minskande nedåt. 
Sphagnum squarrosum måttligt, S. riparium sparsamt; båda minskande ned
åt. Drepanocladus cf. exannulatus coll. sparsamt, Campy Hum polygamum 
do, övriga brunmossor do. Mellan 10 0 och 10 5 cm inslag av sandig mo. 

105-110 svagt gyttjig C-Phr-torv med kraftigt inslag av mo och sand. Enstaka res
ter av Sphagnum squarrosum och Drepanocladus cf. exannulatus coll. 

110- moig sand med nedåt avtagande halt av gyttja och växtdelar (mossblad, 
Phragmites-radiceller osv). 

Lf 24 

Recent vegetation: C^re^-brunmossmjukmatta (gungfly). 

Obs i I denna lagerföljd representerar 0-nivån markytan efter avskalning av ett 
par cm levande brunmossor. Prover från 20-65 cm gick ej att ta enär vatten, torv-
slam och levande rötter m m dominerade detta skikt. 
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0-3 cm låghumifierad C-B-torv + levande basaldelar av kärlväxter. Scorpidium 
rikligt, Drepanocladus exannulatus coll. måttligt, Calliergon trifavi
um enstaka., Sphagnum subseoundum do. 

3-10 som föregående men utan Sphagnum subseoundum. 
10-20 som föregående men luckrare och radicellrikare. 
65-75 låghumifierad C-Calliergon stramineum-Sphagnum teres-torv. Sphagnum 

centrate sparsamt., S, r iparium do. 
75-85 låghumif ierad C-EuS-torv. Sphagnum teres rikligt., S. riparium sparsamt, 

S. squarrosum enstaka., Calliergon s tramineum sparsamt., Drepanocladus 
exannulatus coll. do. Enstaka grövre Phragmites-rester (mest strådel
ar) . 

85-95 måttligt humifierad EuS-C-torv. Sphagnum teres tämligen rikligt, S. ri
parium sparsamt, S. squarrosum do., Calli ergon stramineum do, Drepanoc-
ladus exannulatus coll. do. Nedåt måttliga inslag av Phragmites-rester 
samt inblandning av gyttjiga finsediment. 

95- gyttjig mo-mjäla i den översta decimetern, måttligt med radiceller av 
Carices (rostrata- och nigra-typ) och Eleooharis spp. Enstaka blad av 
Drepanocladus cf. exannulatus coll. 

Lf 25 

Recent vegetation: risrik Sphagnum fuscum-vegetation. Provpunkten på en ca 0.3 
m hög ristuva omgiven av risfattigare S. fuscum-vegetation. 

0-5 cm levande S. fus cum. 
5-60 låghumifierad S. fuscum-tov. I nedersta decimetern tämligen rikligt in

slag av Sphagnum angusti folium och Eriophorum vaginatum samt sparsamt 
S. balticum. 

60-70 låghumifierad S. fuscum-S. angustifolium-torv. Sphagnum subfulvum en
staka, tämligen svår att skilja från S. fuscum på grenbladen. Carex-
radiceller sparsamt, Eriophorum vaginatum-rester måttligt. 

70-80 låghumifierad C-S-torv. Sphagnum recurvum coll. rikligt (mest S. angus
ti folium), S. subfulvum måttligt, S. riparium enstaka. Andromeda (blad) 
sparsamt, Oxycoccus quadripetalus (blad) do. 

80-85 låghumifierad C-S-torv. Sphagnum riparium rikligt, S. recurvum coll. 
(mest S. fallax) tämligen rikligt, S. subfulvum måttligt, S. obtusum 
enstaka, S. teres do, Calliergon stramineum rikligt, Drepanocladus 
fluitans coll. sparsamt. I C-komponenten bl a rikligt av Carex limosa-
radiceller. Comarum enstaka frön. I understa delen av horisonten spar
samt lövved samt B e tuia- och AInus-epidermis. 

85-90 måttligt humifierad lövkärrtorv. Bark, pinnar och ved av Betula och 
Alnus rikligt. Care^-rester rikligt, Comarum (frön) sparsamt. Sphagnum 
riparium rikligt, övriga Sphagnum sect. Cuspidata sparsamt, S. squarro
sum do, Calliergon stramineum måttligt, Drepanocladus fluitans coll. 
sparsamt. 

90-100 måttligt humifierad S-Phr-torv. Sphagnum riparium rikligt, S. obtusum 
sparsamt, S. squarrosum do, Calliergon stramineum måttligt, Drepanocla
dus fluitans coll. do. Carex-radiceller av nigra- och rostrata-typ rik
ligt, Ericacé-radiceller enstaka. 

100-115 måttligt humifierad Phr-torv. Sphagnum riparium måttligt (minskande 
nedåt), S. squarrosum do (ökande nedåt), Drepanocladus cf. exannulatus 
coll. (långbladig typ) måttligt (minskande nedåt), Calliergon strami
neum sparsamt i översta decimetern, Aulacomnium palustre enstaka mel
lan 100 och 105 cm. Carex-rester sparsamt (minskande nedåt, mest radi
celler av nigra- och rostrata-typ), enstaka Myrica-hl&d. 

115-118 Phr-torv i blandning med moig-mjälig gyttja. Drepanocladus cf. exannu
latus coll. (delvis mycket långbladig och lik D. trichophyllus) sparsamt, 
Sphagnum squarrosum enstaka, S. riparium do. 

118- i ytan gyttjig mo-mjäla med sparsamt av Phragmites-rhizom, Potamogeton-
fibrer, blad av Drepanocladus cf. exannulatus coll. osv. 

Lf 26 

Recent vegetation: tämligen fast Sphagnum fallax-mjukmatta med ett glest fält
skikt dominerat av Carex limosa, C. rostrata och Oxycoccus quadripetalus. Nå
got Sphagnum lindbergii. 
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0-5 cm levande och död Sphagnum samt basaldelar av kärlväxter m m. 
5-10 låghumifierad C-S-torv. C-komponenten domineras av Carex ro strata och 

C. limosaj S-komponenten av Sphagnum fallax och S. lindbergii. 
10-20 som föregående men dessutom sparsamt av Scheuchzeria-fibrer. 
20-30 måttligt humifierad B-C-torv. Sphagnum fallax enstaka., S. subsecundum 

dOj Drepanocladus fluitans coll. rikligt.Carex-radicellerna från C. li
mosa samt av rostrata-typ. 

30-40 måttligt humifierad B-C-torv. Drepanocladus fluitans coll. rikligt, 
Calliergon stramineum enstaka. Comarum (frön) sparsamt. Rikligt av ki-
selalger och encelliga djur. 

40-50 måttligt humifierad B-C-torv. Calliergon stramineum rikligt, Drepanoc
ladus fluitans coll. do., Sphagnum riparium do., S. squarrosum tämligen 
rikligt, Phragmites (strådelar) sparsamt, AInus-pinnar do, Oxyooccus 
quadripetalus (blad, jordstammar) måttligt. 

50-55 måttligt humifierad EuS-C-torv. Drepanocladus fluitans coll. måttligt, 
Calliergon stramineum enstaka., Sphagnum squarrosum rikligt., S. riparium 
måttligt. Phragmites (stråbaser, strådelar) måttligt, Ericacé-pinnar 
(troligen mest Oxycoccus quadripetalus) do, AInus-rester (ved, pinnar, 
epidermis) sparsamt. 

55-60 måttligt humifierad C-EuS-torv. Sphagnum squarrosum rikligt., S. ripa
rium måttligt., Calliergon stramineum sparsamt, Drepanocladus fluitans 
coll. do. Phragmites-rester måttligt, Alnus (bark) enstaka. 

60-65 tämligen höghumifierad, moig-sandig samt något gyttjig B-Phr-torv. 
Sphagnum squarrosum måttligt., S. riparium sparsamt., Drepanocladus cf. 
exannulatus coll. måttligt, Calliergon stramineum sparsamt. Phragmites-
rester rikligt (radiceller, rhizomepidermis) , Carea:-radiceller (nigra-
och rostrata-typ) måttligt. 

65- moig sand, i ytan gyttjig och med en hel del radiceller: Phragmites rik
ligt, Carex nigra-typ måttligt, C. ros trata-typ sparsamt. Drepanocladus 
cf. exannulatus coll. enstaka., D. poly carpus do., Sphagnum squarrosum do. 

Lagerföljden i Lillömyrens och Lillmossens bäcken visar som synes endast smärre 
skillnader, särskilt i rismossepartierna. Nedan beskrivs vegetationsutveckling
en i Lillmossens bäcken (lf 25-26) där mossestadiet är något äldre och mer sta
biliserat. Därefter kommenteras på vilket sätt Lillömyren avviker. 

Lillmossens utveckling kan karakteriseras med följande stadier: 

a) Grund havsvik. Måttlig sedimentation av gyttja och finare mineraljord. 

b) Lagunstadium. Tilltagande gyttjebildning, tämligen gles vattenvegetation. 
Ingen massvegetation av Scirpus tabernaemontani3 Eleocharis spp. Potamoge-
ton spp. el dyl förekom. 

c) Avsnörd grund tjärn. Phragmites vandrar in och expanderar snabbt. Submersa 
Potamogeton- och Drepanocladus-arter m m koloniserar gyttjebottnen. På strän
derna börjar Sphagnum squarrosum och - något senare - S. riparium> S. obtusum 
och Calliergon stramineum uppträda. Sphagnum-mattan bildar gungflyn i tjärn
kanterna. På dessa uppträder en del Carex-arter och Oxycoccus quadripetalus 
m m samt på torrare "öar" Myrica-snår och lövbuskar. 

d) Snabb igenväxning och torvuppfyllning av tjärnen. Phragmites breder ut sig 
över hela tjärnen (dock ej i särskilt täta ruggar, speciellt inte i kanterna) 
liksom Sphagnum-mattan, i vilken S. riparium så småningom tar överhanden. In
slaget av Calliergon stramineum ökar efter hand som miljön blir torrare. Hög
vuxnare Carices börjar bli kvantitativt betydande, inte bara vid stränderna. 

e) Kortvarigt lövkärr-stadium. Ett glest buskskikt av Alnus incana och Betula 
pubescens3 säkerligen med en hel del Salices, utbreder sig över den igenvux
na tjärnen. Vissa särskilt blöta partier förblir lignosfria. Phragmites går 
tillbaka starkt och lövkärrets fältskikt kommer att domineras av högvuxna 
Carices (C. aquatilis och C. rostrata m fl), Comarum osv. I bottenskiktet bi
behåller Sphagna dominansen, främst S. riparium. Inslaget av Calliergon stra
mineum är påtagligt. 

f) Förhållandena blir något blötare och lövbuskarna försvinner efter hand som 
Sphagnum-torven växer i höjden och rotsystemen dränks. Ett lignosfattigt och 
tämligen fuktigt C ar ex-Sphagnum-kärr (mjukmattor) uppkommer. Phragmites tor
de försvinna helt. I det slutna bottenskiktet dominerar fortfarande Sphagnum 
riparium_, men ett par nya arter dyker upp och blir snart betydelsefulla: 
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S. recurvum coll. (fuktigare) och S. subfulvum (torrare). Även de mer kräv
ande S. obtusum och S. teres förekommer. Av brunmossor finns Calliergon stra
mineum rikligt över hela kärret och Drepanocladus fluitans coll. är allmän 
i kanterna. Carex limosa och Oxycoccus quadripetalus är allmänna liksom -
speciellt i kanterna - Comarum. 

g) Carex-Sphagnum-kårret blir allt torrare och näringsfattigare och fältskik
tet glesnar. Sphagnum riparium och S. obtusum träder tillbaka och S. subful
vum ökar men trängs efter hand undan av den mindre näringskrävande S. angus
ti folium. Eriophorum vaginatum kommer in. Utvecklingen går från mjukmatta 
mot fastmatta. I kärrkanten förblir förhållandena något rikare. Här domine
ras bottenskiktet en tid av brunmossor, främst Drepanooladus fluitans coll., 
med inslag av Sphagnum subsecundum3 Calliergon stramineum osv. 

h) En övergång från fattigt Car ex-Sphagnum angusti folium-WÅrr mot Sphagnum fus-
cum rismosse sker. S. riparium och S. obtusum försvinner helt på de fuktig
are ställena och ersätts av S. balticum. S. subfulvum försvinner likaså. S. 
fuscum invandrar på de högst belägna punkterna i S. angusti folium-fastmattan 
och transgredierar snabbt ut över kärrytan från dessa invasionscentra. Risen 
Ökar efter hand. Eriophorum vaginatum finner goda betingelser på de fuktiga
re ståndorterna där Carex-arterna börjar lida av näringsbrist. Tendens till 
starkaste torvtillväxt på mitten av myren samt utbildning av ett laggkärr 
börjar skönjas. 

i) Rismossevegetationen har slutit sig över större delen av den forna tjärnen, 
avgränsad från fastmarken av en smal lagg. Näringstillgången i torvens yt
skikt blir efter hand knappare och har snart nått ned till "ombrotrof nivå". 
Mosseytan differentieras i ristuvor och fuktigare, risfattigare tuvmellanrum. 
Pinus silvestris och Betula pubescens vandrar in på ristuvorna. Sphagnum fus
cum börjar degenerera på de torraste ristuvkalotterna och överväxes av "skogs
mossor" samt Clado ni a-arter. Vi är framme i nuläget. 

Vegetationsutvecklingen på de platser där Lillömyrens två rismossepartier utbre
der sig har i princip tillgått som ovan (lf 23). Gyttjebildningen under havsviks-
och lagunstadierna var dock svagare, vassarna glesare och lövkärrstadiet något 
långvarigare. Rismossarna på Lillömyren är dessutom yngre (Sphagnum fus c um-torv
en är som mest endast ca 30 cm tjock). 

Lf 24 i centrala kärrstråket visar att förhållandena ute i de lägsta delarna av 
myrbäckenet varit för blöta för lövkärrvegetation. I det glesa TPhragmites-sam
hälle med submersa brunmossor som växte här vid tiden för avsnörningen från ha
vet ryckte så småningom Carices och Sphagna fram. Av vitmossorna kom först S. 
squarrosum3 senare S. riparium och S. teres. Phragmites försvann i takt med 
Sphagnum-torvens tjocklekstillväxt. Ett rätt rikt Carex-Sphagnum-samhälle (mjuk
matta) uppstod. I bottenskiktet ökade S. teres gradvis efterhand som förhållan
dena blev torrare. Samtidigt invaderade Calliergon stramineum. En Carex-Sphagnum 
teres-Calliergon stramineum-mjukmatta liknande den vid Gräsvarpet och Blåmisu-
sjön (se S 62-63 tab. 16 och bp 7-8) bildades. Detta samhälle dränktes av någon 
anledning senare och ett gungfly med Carices, brunmossor samt eutrofa Sphagna 
vandrade så småningom ut. 

Kortfattade beskrivningar av lagerföljderna i några norrbottniska myrar på nivå
er nedom HK återfinns hos FROMM (1965:172 ff.). RUUHIJÄRVI (1963) beskriver la
gerföljden i några nordfinska mossar vilka dock ligger på mycket högre nivåer 
och är betydligt äldre än rismossarna på Storön. 

6.4 Flora 

Förteckningen omfattar alla i myrvegetationen noterade kärlväxter, mossor och 
lavar. Kärlväxtlistan torde vara tämligen fullständig, medan en och annan mossa 
(särskilt diminutiva levermossor) och lav säkerligen förbigåtts. Arterna har 
ordnats i följande nio grupper: 

Lignoser (träd och buskar inkl Betula nana), se 6.4.1. 
Ris (inkl Lycopodium), se 6.4.2. 
Graminider (inkl Eleocharis3 Equisetum och Scirpus), se 6.4.3. 
Herbider (inkl elodeider, lemnider och nymphaeider), se 6.4.4. 
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Levermossor, se 6.4.5. 
Bladmossor (utom Sphagnum), se 6.4.6 
Vitmossor, se 6.4.7. 
Lavar, se 6.4.8. 
Svampar, se 6.4.9. 

Inom varje grupp står arterna i bokstavsordning. Frekvensen anges i skalan: 
allmän, tämligen allmän, mindre allmän, rar. Då en art huvudsakligen eller ute
slutande förekommer ovan eller nedom havets extremhögvattenlinje (EHL) avser 
frekvensuppgiften inte områdets totala myrareal utan myrarna ovan respektive 
nedom EHL. Ibland kompletteras frekvensuppgiften med angivelser om ymnighet i 
olika vegetationstyper samt lokaluppgifter. För vissa arter diskuteras morfolo
giska och systematiska problem kortfattat samt ibland växtgeografiska aspekter. 
Typståndorten beskrivs översiktligt och i en del fall artens förhållande till 
olika former av kulturpåverkan. Förekomst relativt EHL anges ej då detta fram
går av andra uppgifter. Sålunda växer t ex en art som uppges bunden till Sphag
num fusoum-ristuvor inte på havsstrandnivå osv. 

Av utrymmesskäl är antalet litteraturreferenser starkt begränsat. I bl a 6.3 
förekommer dock åtskilliga referenser rörande enskilda arter och dessas ekologi. 

Beträffande nomenklaturen se 4.11. Svenska artnamn anges då vedertagna och me
ningsfulla sådana finns. 

6.4.1 Lignoser (träd och buskar) 

Alnus glutinosa (klibbal). Rar. Här och var i lövkärr vid Bredvikstjärnmyren 
(buskformig, upp till ca 6 m hög) samt några lägre buskar vid Mellersta Smulter-
svedjemyren. Enstaka exemplar finns säkerligen vid flera andra kärr. Socklar vid 
basen (jfr KUJALA 1924b:217, 290). Arten befinner sig på Storön nära nordgränsen 
av sitt fennoskandiska utbredningsområde (jfr A. PEKKARI 1957 och HULTÉN. 1_971 : 
153). Den prefererar här lokalklimatologiskt gynnsamma ("varma") ståndorter, 
t ex blockiga sjö- och havsstränder i sydvänt läge, källpåverkade myrkanter med 
god solexposition osv (jfr BACKMAN 1920; JULIN & A. PEKKARI 1960:450 och ERIC
SON 1972:241) . 

A. incana (gråal). Allmän. Myrkanter ovan och nedom EHL, lövkärr. Sällan över 
8 m hög. 

Betula nana (dvärgbjörk). Mindre allmän. Ristuvor och fastmattor i myrkanter 
ovan EHL. 

B. nana x pubesoens. Rar. Ca 2 m högt snår vid Hällnäsmyren. Några små buskar 
i myrkant vid Lillömyren (bp 1). 

B. pubesoens (glasbjörk). Allmän. Myrkanter ovan och nedom EHL, skogskärr, ris
tuvor ute på myrvidder, torrare fastmattor osv. Upp till 2 m hög i mossevegeta
tion på Lillmossen och Lillömyren (bild 26). Invaderar snabbt kärrytor efter 
konstlad dränering (bild 23, 24). 

Hippophaë rhamnoides (havtorn). Rar. Spridda upp till drygt meterhöga, livskraf
tiga buskage i kalkpåverkad, torr myrkantvegetation vid Älgstråket och Kuggsved-
jemyren. Dålig fruktsättning. En 3.0 m (!) hög, mycket knotig och lätt tynande 
buske med rik förgrening och stambasdiameter ca 9 cm växte fram till 1971 rotad 
på kanten av ett år 1923 upptaget skogsdike vid.Älgstråket. Den höggs dock av 
oförstånd bort 1971 under dragningen av en avverkningsväg. Buskens ålder var ca 
45 år (årsringsräkning). Detta måste anses anmärkningsvärt mycket. Hippophaë 
blir t ex endast undantagsvis 80 år på Åland där förhållandena är mycket gynnsam
ma, se PALMGREN (1912:46). Dessutom visar det att arten koloniserat direkt på 
den blottade, kalkhaltiga mineraljorden något år efter dikesgrävningen. Om kolo
nisationen skett via rotskott från en befintlig buske eller via frö är oklart. 
Hippophaë kan mycket väl ha funnits på lokalen förut. Vissa tecken tyder nämli
gen på att arten kommit in på ett par under 17 00-talet avbrända, kärriga områd
en (Kuggsvedjan och Sveglandet) och där spritt sig. Förekomster utanför de gam
la brandfälten tycks ej finnas ovan havsstranden. Förutsättningen för kärrföre
komsterna är säkerligen substratets gynnsamma syra-bas-status (jfr PALMGREN 
1912:115 ff.). Ståndorten för den nedhuggna busken ligger ca 8 m ö h, de övriga 
ståndorterna ca 8-12 m ö h. Arten saknas i havsstrandkärren. 
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Juniperus communis (en). Allmän. Artrik, torr myrkantvegetation ovan EHL. Fort
farande stadd i spridning på vissa lokaler efter avvecklad slåtter och extensivt 
bete. 

Picea abies (gran). Allmän. Kärrskog och myrkanter, endast undantagsvis nedom 
EHL. Sporadisk på Sphagnum fu s c um-rismossarna. 

Pinus silvestris (tall). Allmän. Kärrskog och myrkanter ovan EHL, oftast på 
ristuvor. Vanlig på Sphagnum fusöum-rismossarna och -öarna, där alltid marvuxen 
(bild 21). Dominerar oftast trädskiktet i de artrika kärrskogarna. 

Prunus padus (hägg). Rar. Artrik myrkantvegetation ovan EHL. 

Rhamnus frangula (brakved). Tämligen allmän. Artrik myrkantvegetation ovan EHL. 
Låga buskar (< 2 m). Gynnad av rörligt markvatten. 

Salix aurita (öronvide). Mindre allmän. Artfattig myrkantvegetation ovan EHL. 

S. caprea (sälg). Mindre allmän. Torrare myrkantvegetation och kärrskog ovan 
EHL. 

S. lapponum (lappvide). Mindre allmän. Fuktiga myrkanter ovan EHL. 

S. myrsinifolia (svartvide). Rar. Myrkanter och skogskärr ovan EHL. 

S. myrsinites (glansvide). Rar. Ett ex. i fastmatta på Meli. Smultersvedjemyren. 

S. pentandra (jolster). Allmän. Myrkanter och kärrskog ovan och nedom EHL. 
Ibland trädformig (upp till ca 12 m hög) i lövkärr, t ex vid Bredviksholmspott-
en och Bredvikstjärnmyren. Något mer krävande än S. phyliei folia. 

S. phyliei folia (grönvide) . Allmän. Myrkanter och kärrskog ovan och nedom EHL. 
Variabel och mestadels (alltid?) med ett svagt hybridogent inslag av S. myrsini
folia, ibland även av S. caprea (jfr H. SVENQNIUS 1926:462; GRAPENGIESSER 1934:344-
345; JULIN & A. PEKKARI 1960:458; JULIN 1965:206; ELVELAND 1970:18 och ERICSON 
1972:235). Tåligast mot submersion och ispåverkan av lignoserna. 

Sorbus aucuparia (rönn). Mindre allmän. Torr myrkantvegetation. Ovan EHL. 

6.4.2 Ris 

Andromeda poli folia (rosling) . Allmän. Ristuvor, fastmattor och torrare mjuk
mattor ovan EHL. Mycket ymnig i Sphagnum fuscum-rismossevegetation på Lillömyr-
en och Lillmossen. 

Calluna vulgaris (ljung). Mindre allmän. Högre ristuvor, företrädesvis i myr
kanter. Saknas av okänd anledning på Sphagnum /uscum-rismossarna. 

Daphne mezereum (tibast). Mindre allmän. Artrik kärrtallskog. 

Empetrum hermaphroditum (nordkråkris). Allmän. Ristuvor, någon gång torra fast
mattor, mest i myrkanter. Fläckvis mycket ymnig i Sphagnum fus cum-rlsmossama 
på Lillömyren och Lillmossen. 

Ledum palustre (skvattram). Allmän. Ristuvor. Viktigaste ris i kärrtallskogar
na . 

Linnaea borealis (linnea). Mindre allmän. Torr myrkantvegetation ovan EHL. 

Lycopodium annotinum (revlummer). Mindre allmän. Torrare myrkantvegetation 
ovan EHL. 

L. selago (lopplummer). Mindre allmän. Artrik myrkantvegetation ovan EHL. 

Myrica gale (pors). Allmän. Fastmattor, myrkanter ovan och nedom EHL (skyr i 
havsstrandkärren ståndorter med tunn torv på gyttjiga finsediment). Arten ex
panderar fortfarande på en del lokaler efter upphörd slåtter och bete. 

Oxycoccus microcarpus (dvärgtranbär). Allmän. Ristuvor, sällan fastmattor, 
alltid ovan EHL. Blommar några dagar tidigare än 0. quadripetalus där arterna 
växer tillsammans. 

0. quadripetalus (tranbär). Allmän. Klart hygrofilare än 0. microcarpus. Pre-
fererar fast- och mjukmattesamhällen, finns även på ristuvor och i lösbottnars 
periferi. Någon gång på översilade och sent framsmälta ställen nedom EHL. 

Vaccinium myrtillus (blåbär). Tämligen allmän. Torr myrkantvegetation. Ovan 
EHL, mest på ristuvor. 
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7. uliginosum (odon). Tämligen allmän. Myrkantvegetation ovan EHL samt på hög
re Sphagnum fusoum-ristuvor ute i kärren. Ymnig i rismossevegetation på Lillö-
myren och Lillmossen. 

V. vitis-idaea (lingon). Som V. myrtillus. 

6.4.3 Graminider 

Agrostis canina (brunven). Rar. Myrkant på Blåmisusjöns N sida (bp 8). 

A. stolonifera (krypven). Allmän. Strax ovan normalvattenlinjen i havsstrand-
kärr på gyttjiga finsediment (Sopron, Lillbodskataviken, Kälvviksnäbben osv, se 
tab. 1). Sporadisk i myrkanter ovan EHL. 

A. tenuis (rödven). Mindre allmän. Här och var i myrkantvegetation ovan och 
nedom EHL. 

Alopecurus aequalis (gulkavle). Rar. På stranden av Kuggölen tillsammans med 
bl a Carex acuta och Calliergon giganteum. 

Calamagrostis canescens (grenrör). Rar. Ett mindre bestånd i lövkärret vid 
Bredvikstjärnmyrens N ände. 

C. neglecta (madrör). Tämligen allmän. Inte alltför fuktiga havsstrandkärr, 
mest mellersta och övre geolitoralen. Sporadisk i myrkantvegetation ovan EHL 
och där oftast vegetativ. 

C. purpurea (brunrör). Mindre allmän. Myrkanter och lövkärr ovan EHL. Växer 
gärna i kanten av myrstackar och på lägre trädtuvor. 

Carex aquatilis (norrlandsstarr). Tämligen allmän. Fuktiga, sötvattenpåverkade 
havsstrandkärr på gyttjiga finsediment, mest mellersta och övre geolitoralen 
(tab. 3, 4, 7, 9, bp 4, 5). Variabel. Hybridiserar gärna med C. nigra coll. 
Sporadisk ovan EHL. 

C. aquatilis x nigra coll. Mindre allmän. Med föräldraarterna nedom EHL. 

C. acuta (vasstarr). Rar. Ett litet bestånd vid Kuggölen samt några strån 
vid utloppet från Bredviksholmspotten. Båda förekomsterna nedom EHL. 

C. brunnescens (nickstarr). Mindre allmän. Stigar genom kärrig skog ovan EHL. 

C. buxbaumii ssp. buxbaumii (klubbstarr). Tämligen allmän. Rikkärrfastmattor 
ovan EHL, ibland fältskiktsdominant. Nästan alltid sotangripen. Uppenbart kalk-
krävande . 

C. caespitosa (tuvstarr). Mindre allmän. Myrkanter och kärrskog ovan EHL. 

C. canescens (gråstarr). Tämligen allmän. Myrkanter ovan och nedom EHL, mjuk
mattor, lösbottnar. Variabel. Späda typer kan habituellt påminna om C. lappo-
nica. Färgen på strån och blad vid fruktmognaden dock med svagare gult inslag. 

C. canescens x m ackenziei. Mindre allmän. Med föräldraarterna nedom EHL. Tuvad, 
god spridningsförmåga. Helt honsteril (jfr HOLMBERG 1929a:2). Vid Gräsvarpet 
bildar hybriden ett stort bestånd (bp 7). C. canescens växer glest i myrkanten, 
C. mackenziei saknas och återfinns närmast vid Storblötan. 

C. capillaris (hårstarr). Tämligen allmän. Torra rikkärrfastmattor ovan EHL, 
speciellt i tunntorviga tuvmellanrum i ängsartad kärrskog. Uppenbart kalkkräv-
ande (jfr KOTILAINEN 1927:55, 86, 1951:114). 

C. chordorrhiza (strängstarr). Tämligen allmän. Mjukmattor och lösbottnar ovan 
EHL. Sällsynt nedom EHL och där alltid på kraftigt sötvattenpåverkade ståndort
er . 

C. diandra (trindstarr). Mindre allmän. Mjukmattor och magnocariceta ovan och 
nedom EHL. Massvegetation i Bredviksholmspotten (bild 12, bp 6) och vid Blåmi-
susjön (bild 14, S 70 tab. 20). 

C. digitata (vispstarr). Mindre allmän. Artrik myrkantvegetation ovan EHL, 
speciellt i torrare kärrtallskog på tunntorviga partier mellan tuvorna. 

C. dioica (nålstarr). Allmän. Fastmattor i rikare kärr ovan EHL. Genomväxer 
ofta lägre Sphagnum fuscum-öar och är då mestadels vegetativ liksom i de torr
are fastmattorna. 
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C. echinata (stjärnstarr) . Rar. Dikeskant vid Vägkärret. 

C. elongata (rankstarr). Rar. Åtskilliga tuvor vid ett slammigt bäckstråk ge
nom gråalkärret S Bredviksholmspotten. Några tuvor i ett litet gråalkärr ovan 
EHL strax Ö Rönnviken. Arten upptäckt av ASTRID LIDFELDT sommaren 19 52 i när
heten av Blåmisusjön (se LIDFELDT 1953:3-4). Jag har ej återfunnit den där. 

C. flava (knagglestarr). Allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL. 

C. flava x oederi coll. Allmän. Med föräldraarterna i rikkärrfastmattor ovan 
EHL. Starkt tuvad, fullständigt honsteril. Fruktgömmena får tidigt en ljust gul 
vit färg som gör att hybriden på långt håll kan skiljas från föräldraarterna. 
Dessa har betydligt mörkare fruktgömmen. Honaxen är vanligen nästan runda och 
betydligt mindre än hos C. flava. 

C. globularis (klotstarr). Mindre allmän. Artfattig gransumpskog med tämligen 
sur markreaktion. Rikligast på Lillön, speciellt kring Lillömyren. 

C. heleonastes (myrstarr). Rar. I Scorpidium-mjukmattor på Kuggsvedjemyren (S 
45 tab. 11), Bredvikstjarnmyren (S 50 tab. 11) och Björkmyren. 

C. lapponica (nordstarr). Rar. I Sphagnum teres-mjukmatta (gungfly) vid Gräs-
varpet (bp 7) och Blåmisusjön (bp 8). Dessutom ett par glesa tuvor i kanten av 
centrala kärrstråket på Lillömyren (bp 1) och några stran i torrare Sphagnum 
cf. fallax-matta på Skagsmyrarna (tab. 17). Arten anses rar vid Norrbottens 
kust (jfr HULTÉN 1971:88 och ULVINEN 1971). Den torde dock vara mycket förbi
sedd genom sin habituella likhet med späda typer av C. oanescens. Hybriden lär 
enligt HOLMBERG (1929a, b) lätt uppkomma och vara helt steril. Misstänkta hybri 
der har dock vid närmare kontroll alltid visat sig vara spädvuxen C. oanescens. 
Vid de två tjärnarna växer C. lapponica tillsammans med C. oanescens 3 båda rik
ligt. Om hybrider uppträder här så är de i alla händelser mycket ovanliga. C. 
lapponioa når fruktmognad tidigare än C. oanescens där de växer tillsammans. Ut 
riklerna trillar lätt loss redan i början av juli. Arten får vid fruktmognad en 
karakteristisk ljusgul-vitgul färg som har mindre av grågrönt än C. canesoens. 

C. lasiooarpa (trådstarr). Allmän. Fast- och, framför allt, mjukmattor (tab. 
12, 13) ovan EHL. Massvegetation i Trådstarrmyren (bp 11) och i Yttre Smulter-
svedjemyren (bild 19). Förnan är mycket kvävande, varför bottenskiktet blir 
glest eller obefintligt i tätare bestånd. Ofta vegetativ. 

C. limosa (dystarr). Allmän. Blöta mjukmattor i både rik- och fattigkärr, lös
bottnar (tab. 10, 11, 14, 15). Mycket ovanlig nedom EHL. 

C. livida (vitstarr). Tämligen allmän. Mjukmattor och lösbottnar. Aldrig nedom 
EHL. Ekologiskt närstående C. limosa fast något mer krävande. 

C. maokenziei (norskstarr). Tämligen allmän. Sötvattenpåverkade havsstrandkärr 
på gyttjiga finsediment i skyddat läge (tab. 2, bp 4, 9). Massvegetation i Sop
ron (bild 3). Ej noterad ovan EHL. 

C. magellanica (sumpstarr). Mindre allmän. "Fattigare" mjukmattor och myrkant-
vegetation ovan EHL. 

C. nigra coll. (hundstarr). Allmän. Variabel morfologi och ekologi. Ovan och 
nedom EHL. I myrkanter och rikkärrfastmattor ovan EHL mestadels lågvuxen och ej 
eller föga tuvad. Växer ofta igenom låga och medelhöga Sphagnum fuscum-öar. Ned 
om EHL dominerar tuvade, ibland högvuxna typer (tab. 5). Dessa saknar ofta ut-
löpare och kan föras till var. juncea. Även typer med korta utlöpare förekommer 
närmast var. recta (jfr SYLVEN 1940 och HYLANDER 1966:113-116). Hybridiserar of 
ta med C. aquatili s. C. rc-z^ra-komplexets formbildning vid norra Norrlandskusten 
samt hybridiseringen med närstående distigmater, är ett ofullständigt utforskat 
fält där insatser från systematikerna är angelägna. 

C. norvegica ssp. inferalpina (taigastarr). Mindre allmän. Skuggiga ståndorter 
i artrik, kärrig skog ovan EHL. Uppenbart kalkkrävande. 

C. oederi coll. (ärtstarr). Tämligen allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL, någon 
gång mjukmattor. Större delen av populationen utgöres av en glest tuvad, tämli
gen storvuxen typ som har drag av både ssp. oederi och ssp. fennioa. Ssp. pul-
chella finns i ett par rikkärr samt växer här och var på stenig-grusig havs
strand, gärna i sipperstråk från högre liggande rikkärr. Hybridiserar allmänt 
med C. flava. Artens differentiering i norra Norrland liksom förhållandet till 
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närstående arter inom sect. Extensae kräver utredning. 

C. ornithopoda (fågelstarr). Rar. Torrare ställen mellan tuvorna i artrik kärr
tallskog, gärna på stigar. Uppenbart kalkkrävande. 

C. pallescens (blekstarr). Rar. Artrik, gles kärrskog ovan EHL. 

C. pauoiflora (taggstarr). Mindre allmän. Fattigare kärr ovan EHL: fastmattor, 
sällan mjukmattor. Växer sparsamt i "funktionellt ombrotrof11 miljö på Lillömy-
ren (bp 1) och Bergmellanmyren (bp 3, S 89 tab. 31), oftast vegetativ och mer 
eller mindre tynande. 

C. rostrata (flaskstarr). Allmän. Mjuk- och fastmattor, magnocariceta samt lös
bottnar ovan EHL. Sällan nedom EHL och där alltid på starkt sötvattenpåverkade 
ståndorter i översta geolitoralen, t ex Bidenskärret (S 36 tab. 8) och Gåskärret 
(S 37 tab. 8). Oftast vegetativ i myrkanter och på lösbottnar. Vid amplitud vad 
avser substratets syra-bas-status. 

C. vaginata (slidstarr). Tämligen allmän. Torrare myrkanter ovan EHL, kärrig 
skog. Kan växa genom halvmeterhöga Sphagnum fuscum-öar och är då nästan undantags
löst vegetativ. 

C. vesicaria (blåsstarr). Mindre allmän. Grunda gölar och fuktiga svackor i nä
ringsrik skogsmark ovan EHL. 

Desohampsia caespitosa (tuvtåtel). Mindre allmän. Myrkanter ovan och nedom EHL. 

Eleoaharis aoioularis (nålsäv). Mindre allmän. Kring och nedom havets normal
vattenlinje på gyttjiga finsediment. Ej noterad ovan EHL. 

E. mamillata (veksäv). Rar. Gyttjiga och slammiga ställen nedom och ovan EHL, 
bl a Storblötan och Gräsvarpet (S 71-72 tab. 20). 

E. palustris ssp. microoarpa var. lindbergii (knappsäv). Allmän. Havsstrand
kärr på gyttjiga finsediment, främst övre hydrolitoralen men även högre upp 
(tab. 1-2, bp 5, bild 1). Massvegetation i Sopron och Lillbodskataviken. Spora
disk vid Blåmisusjöns stränder och där mest vegetativ. 

E. quinqueflora (tagelsäv) . Rar. Scorp-idiwm-mjukmattor (S 46, 47, 50 tab. 11). 

E. uniglumis ssp. uniglumis var. fennioa (agnsäv). Mindre allmän. Strax ovan 
normalvattenlinjen i havsstrandkärr med svagare sötvattenpåverkan och mindre 
gyttjehaltigt substrat än i E. palu s tris-kärren. Ej noterad ovan EHL. 

Equisetum arvense (åkerfräken). Tämligen allmän. Myrkantvegetation och kärrig 
skog ovan EHL. En prostrat typ är särskilt vanlig som tidig kolonisatör av sön-
derkörda drivningsvägar genom torrare rikkärr. 

E. arvense x fluviatile. Rar. Myrkantvegetation vid Kuggsvedjemyren (bp 2) 
och Inre Kuggviksgölen (bp 10). 

E. fluviatile (dyfräken). Allmän. Mjukmattor och lösbottnar ovan EHL samt gytt
jiga, sötvattenpåverkade havsstrandkärr (tab. 6). Högvuxen och ymnig i sumpiga, 
lövslybevuxna före detta slåtterkärr vid bl a Sopron och Storblötan. På skuggiga 
ståndorter ofta "f. vertioillatum". 

E. palustre (kärrfräken). Mindre allmän. Sumpig, artrik myrkantvegetation ovan 
EHL, bäckstränder osv. 

E. pratense (ängsfräken). Rar. Noterad i kärrig blandskog vid Kuggsvedjemyrens 
N del. 

E. soirpoides (trådfräken). Mindre allmän. Torra, artrika fastmattor ovan EHL 
(bp 24, tab. 25). Uppenbart kalkkrävande. 

E. silvatioum (skogsfräken). Tämligen allmän. Sumpiga, artfattiga myrkanter 
och sumpskog ovan EHL. Föredrar tämligen sur markreaktion. 

E. variegatum (smalfräken). Mindre allmän. Torra, artrika fastmattor ovan EHL 
(bp 14) . 

Eriophorum angusti folium (ängsull). Tämligen allmän. Ovan EHL prefereras mjuk
mattor och lösbottnar. Här är arten mestadels vegetativ. Nedom EHL på gyttjiga 
finsediment i övre geolitoralen (tab. 4). Bildar här ibland täta, luxurierande 
bestånd med mycket god fruktsättning vissa år (bild 4). Ofta förekommer runda 
kloner med degenererande mittparti och hög skottäthet i periferin. Bladbredden 
kan där arten luxurierar nedom EHL uppgå till 15 mm! Arten har stor härdighet 
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mot tillfällig försurning i substratet vid oxidation av svavelföreningar. Amp
lituden vad avser substratets syra-bas-status är vid. 

E. gracile (kärrull). Rar. Blöta rikkärrmjukmattor och lösbottnar ovan EHL. 
Största beståndet finns på Hällnäsmyren (bp 12). 

E. latifolium (gräsull). Tämligen allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL. Aldrig 
täta bestånd, möjligen ymnigare förr under betesgången (jfr PETTERSSON 1958: 
253, fig. 114 A-B). 

E. vaginatum (tuvull). Mindre allmän. Fastmattor ovan EHL, framför allt på 
Lillöns myrar. Även mellan ristuvorna på Sphagnum /uscura-rismossar (bild 26). 
Ytterst ovanlig i eller vid rikkärr. Ej nedom EHL, men förekommer ställvis 
mycket rikligt strax ovan EHL på gammal slåttermark vid Sopron (tab. 26). 

Festuca rubra (rödsvingel). Mindre allmän. Riklig nedom EHL i ängsartad vege
tation strax utanför lövsnåren vid Sopron (S 24-25 tab. 5). För övrigt här och 
var i myrkantvegetation ovan och nedom EHL. 

Hierochloë odorata (myskbrodd). Mindre allmän. Tämligen fuktig, ängsartad rik-
kärrvegetation i solöppet läge ovan EHL. 

Juncus alpinus ssp. nodulosus (myrtåg). Mindre allmän. Lösbottenvegetation 
ovan och nedom EHL. Ofta mycket småvuxen, ibland till och med enblommig. 

J. arcticus ssp. balticus (östersjötåg). Mindre allmän. Reliktförekomster (?) 
från "havsstrandtiden" i torr, artrik myrkantvegetation ovan EHL. 

J. filiformis (trådtåg). Mindre allmän. Sumpiga, skuggiga myrkanter ovan och 
nedom EHL. 

J. sty gius (dytåg) . Mindre allmän. Lösbottenvegetation ovan EHL, någon gång i 
Scorpid^um-mjukmattor. 

Luzula multiflora (ängsfryle). Rar. Sporadisk i ängsartade, artrika fastmattor 
ovan EHL, speciellt där stigar går fram. 

L. sudetioa (svartfryle). Rar. Noterad på vinterväg genom kärrskog strax V 
Vasskärret. 

Melica nutans (bergsslok). Tämligen allmän. Artrik myrkantvegetation ovan EHL, 
kärrig tallskog. 

Molinia coerulea (blåtåtel). Rikkärrfastmattor ovan EHL. Sällan i kärr nedom 
EHL. Gynnad av rörligt vatten. 

Phragmites communis (bladvass). Tämligen allmän. Växer i rikare kärr ovan EHL. 
Inga myrförekomster nedom EHL, däremot på sand- respektive blockstrand på ett 
par havsstrandlokaler. De flesta förekomsterna är av reliktnatur. Kolonisation
en torde ha skett i samband med att ståndorten avsnördes från havet. Se vidare 
i 6.3.1.2.5 och 6.6. 

Poa alpigena. Rar. Sporadisk i ängsartad myrkantvegetation ovan EHL. 

P. annua (trampgröe). Rar. Sporadisk på stigar genom rikkärr, främst i närhet
en av bebyggelsen. 

Scheuchzeria palustris (kallgräs). Mindre allmän. Fattigkärrmjukmattor på Berg-
mellanmyren och Lillömyren. 

Scirpus tabernaemontani (blåsäv). Rar. Små bestånd i några gyttjiga havsstrand
kärr på finsediment, bl a Kuggfräkenmyren och Lillbodskataviken. Troligen nyin-
vandrad och stadd i spridning efter upphörd slåtter och bete på havsstränderna 
(jfr LÖNNQUIST 1956:18; PETTERSSON 1958:155; JULIN 1960:24-25; ELVELAND 1970:14, 
17 och ERICSON 1973:67). 

Trichophorum alpinum (snip). Allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL, aldrig massve
getation . 

T. caespitosum ssp. caespitosum (tuvsäv). Allmän. Vanligaste fältskiktsdominant 
i torrare rikkärrfastmattor ovan EHL (bild 20, tab. 21). Ymnigheten kan troligen 
förklaras av att arten gynnats av tidigare bete och eventuell slåtter (jfr BOO-
BERG 1930:22). 

Triglochin maritimum (havssälting). Mindre allmän. Havsstrandkärr, mest på mo-
igt-sandigt underlag, speciellt vid Sopron (S 24 tab. 5). 
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T. palustre (kärrsalting). Tämligen allmän. Havsstrandkärr, speciellt ängsart-
ade, i mellersta och övre geolitoralen. Ej noterad ovan EHL. 

Typha latifolia (bredkaveldun). Rar. Arten dök 1970 upp på två ställen i ett 
1969 grävt dike genom kärrmark nära Rönnviken. Dessutom upptäcktes den 1972 i 
Bredviksholmspotten på en yta som trampats kraftigt i samband med vegetations
analyser och provtagning somrarna 1970 och 1971. 1972 noterades här 2 vegetativa 
skott, 1973 fanns 3, 1974 fanns 8 och 1975 fanns 12 vegetativa skott. Både i 
diket och i Bredviksholmspotten måste invandringen ha skett via frön som sanno
likt nått ståndorterna under hösten 1969 respektive hösten 1970 eller 1971 (jfr 
LUTHER 19 51b: 17) . 

6.4.4 Herbider 

Alisma plantago-aquatioa (kranssvalting). Tämligen allmän. Blöta havsstrand
kärr och vattensamlingar på havsstranden. Ovan havsstranden endast i Blåmisu-
sjön, sparsamt. 

Athyrium filix-femina (majbräken). Mindre allmän. Skuggiga myrkanter och kärr
skog ovan EHL. 

Bidens aernua (nickskära). Rar. Ett litet bestånd upptäcktes den 4/9 1970 i 
Bidenskärret, nedom EHL. Några tiotal skott (fruktstadium) växte i kanterna av 
en vid tillfället uttorkad grund göl med lergyttjebotten. I den omgivande vege
tationen noterades bl a Carex nigra var. juncea^ Eleoaharis palustris 3 Equise-
tum fluviatile^ Alisma plantago-aquatioa, Lythrum salioaria3 Sparganium minimum 
och S. simplex. Rotsystemet var mycket ytligt och bräckligt, jfr HEJNY (1960: 
175). Under perioden 1970-1975 har arten, som är en vårgroende annuell (jfr 
BRUNDIN 1898:7, 8), stadigt spritt sig i kärret. Antalet blommande skott torde 
redan sommaren 1973 ha överstigit 1000. Förekomsten är troligen resultatet av 
fröspridning med havsvattnet under någon hård höststorm i sen tid och groning 
påföljande vår; kanske november- eller decemberstormarna 1969. Bidens oernua 
är mycket sällsynt i norra Sverige (jfr HULTÉN 1971:437). De närmsta kända 
växtplatserna (två lokaler) ligger vid Norrbottenskusten några mil Ö Storön 
(LÖNNQVIST 1955:3 och MARKLUND 1967:33). På finska sidan av Bottenviken finns 
däremot åtskilliga växtplatser (HULTÉN 1. c.). En spridning från någon av dessa 
är inte osannolik. 

Butomus umbellatus (blomvass). Mindre allmän. Grunda och bottenfrysande, i vis
sa fall regelbundet uttorkande vattensamlingar med gyttjebotten på havsstrandni
vå (S 5 tab. 1). Ett par förekomster på gyttjig torv i sumpiga havsstrandkärr. 
Största beståndet finns i Lagunen, alltid rikt blommande och speciellt rikt den 
rekordvarma sommaren 1972. Det tämligen stora beståndet i den i praktiken helt 
utsötade tjärnen Gräsvarpet är vegetativt. Blomning har ej noterats under perio
den 1969-1975. Arten är här tveklöst på retur. Regelbunden brackvattenkontakt 
är uppenbarligen gynnsam för blomning och vegetativ utveckling. Blomningen sker 
i mitten av juli. Bottenfrysning uthärdas mycket bra (jfr LOHAMMAR 1938:222), 
iserosion av ståndorten dåligt (jfr LUTHER 1951a:86, 1951b:163). Spridning via 
lossryckta rhizomstycken och groddknoppar från blomställningar har konstaterats 
inom Lagunen och Inre Kuggviksgölen (jfr SERNANDER 1901:155 och LUTHER 1951b: 
164). Butomus förekommer sporadiskt längs Norrbottens kust på ståndorter liknan
de de på Storön jäven i vatten ovan EHL). Arten går långt in i landet längs 
Torneälven (HULTÉN 1971:32). 

Calla palustris (missne). Tämligen allmän. Täta bestånd i periodiskt brackvat-
tenpåverkade vattensamlingar med gyttjebotten, t ex Bredviksholmspotten (bild 
12, bp 6), Storblötan (bp 5) och Gräsvarpet. Ymnig även i gyttjiga havsstrand
kärr, t ex Sopron (S 8-9 tab. 2, S 12 tab. 3). Ovan EHL i skuggiga och fuktiga 
myrkanter, längs myrbäckar osv. Riklig vid Blåmisusjön. Arten gynnas av period
isk brackvattenkontakt. Den rikaste fruktsättningen finner man nedom EHL. 

Callitriohe hermaphroditica (höstlånke). Tämligen allmän. Grunda, periodiskt 
brackvattenpåverkade vattensamlingar med gyttjebotten. I Sopron även nedom nor
malvattenlinjen. 

C. verna (smålånke). Mindre allmän. Grunda, även uttorkande, vattensamlingar 
ovan och på havsstranden, slammiga myrbäckstränder osv. 

Caltha palustris (kabbleka). Tämligen allmän. Fuktiga havsstrandkärr nedom EHL. 
Ovan EHL sporadisk i myrkanter, på stränderna av myrbäckar osv. 
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Calypso bulbosa (norna). Rar. Några fynd i torrare, väl beskuggade tuvmellan-
rum i artrik, kärrig granskog. Blommar normalt andra veckan i juni. 

Cardamine pratensis (ängsbräsma). Mindre allmän. Fuktiga havsstrandkärr. Ovan 
EHL endast noterad vid Blåmisusjön samt på Bredvikstjärnmyren, Skagstjärnmyren 
och Björkmyren. 

Chamaenerion angusti folium (mjölkört) . Mindre allmän. Torrare myrkantvegeta-
tion ovan EHL. 

Cicuta virosa (sprängört). Tämligen allmän. Ovan normalvattenlinjen i havs
strandkärr på gyttjiga finsediment. Massvegetation på Storblötans SÖ strand. 
Ovan EHL endast på Bredvikstjärnmyren samt vid Blåmisusjön. 

Cirsium palustre (kärrtistel). Rar. Förekommer på en artrik, ängsartad fläck 
(ca 100 m^) vid Inre Kuggviksgölen. I omgivningen växer frodiga högörter tätt, 
t ex Cirsium heterophyllum3 Filipendula ulmaria, Geranium silvaticum3 Geum ri
vale och Thaliotrum flavum m fl. I bottenskiktet bl a Drepanocladus intermedins 
och Hypnum lindbergii. Arten är sällsynt vid Norrbottenskusten (HULTÉN 1971: 
452). Dess pleiocykliska levnadssätt (BRUNDIN 1898: 32-33) gör att den lätt 
förbises i tät vegetation då den inte blommar. Lokalen upptäcktes sommaren 1970. 
Då noterades ett halvdussin rosetter (åtskilliga förbisågs troligen). Någon 
blomning inträffade ej förrän 1973 (2 blommande skott). 1974 blommade fem indi
vid och 1975 ett femtiotal (!). Ett av de individ som upptäcktes 1970 blommade 
inte förrän 1975. Insådd av Cirsium palus tre-frön på lokalen måste ha ägt rum 
under perioden 1970-1974. 

Comarum palustre (kråkklöver). Allmän. Ovan och nedom EHL. Sumpig myrkantvege-
tation, mjukmattor och lösbottnar. Nedom EHL rikligast strax utanför lövsnåren 
i ängsartad Carex nigra-vegetation samt på degenerationsfläckar i magnocariceta. 
Även vid Blåmisusjön bildar arten massvegetation på ytor där fältskiktet dege
nererat. 

Convallaria majalis (liljekonvalj). Tämligen allmän. Artrik myrkantvegetation 
ovan EHL, kärrig tallskog. Genomväxer ibland upp till 3-4 dm höga Sphagnum fus-
cum-tuvor. 

Corallorhiza trifida (korallrot). Mindre allmän. Torrare myrkanter, sumpig 
lövskog. Ej nedom EHL. 

Cornus suecica (hönsbär). Mindre allmän. Torrare myrkanter ovan EHL. 

Cypripedium oaloeolus (guckusko). Tämligen allmän. Artrik myrkantvegetation 
och kärrig skog (främst tallskog) ovan EHL. Blommar omkring midsommar. Exceptio
nellt rik blomning 1974 på grund av värmebölja från mitten av juni fram till mid
sommar och samtidigt mycket god markfuktighet. Genomväxer ibland upp till ca 3 
dm höga Sphagnum fusoum-tuvor. 

Cystopteris montana (finbräken). Rar. Artrik, kärrig tallskog NV Flaskkärret 
samt ca 500 m SÖ Åsmyren. Ymnigt på båda lokalerna. I HULTÉN (1971:12) finns 
bara en förekomst i Norrbottens kustområde, nämligen vid Kalix-älven ett par 
mil från utflödet. K. PERSSON (1964:41) uppger dock en klippförekomst i Luleå
trakten . 

Daotylorhiza cruenta (blodnycklar). Mindre allmän. Mjuk- och fastmattor i rik
kärr. Förekommer dessutom nedom EHL på flera lokaler på Storöns ö sida, t ex på 
stranden utanför Lagunen, Bidenskärret och Bakvalkärret. Samtliga havsstrand
ståndorter är väl dränerade, "gräsgrodda" grus-stenstränder. Skottens längd vid 
optimal blomning (början av juli) understiger vanligen 10 cm. Ibland är de inte 
mer än 5 cm. Möjligen rör det sig om en speciell havsstrandekotyp. 

D. incarnata (ängsnycklar). Tämligen allmän. Mjuk- och fastmattor i rikkärr. 
Ej noterad nedom EHL. Blommar i första hälften av juli. 

D. maculata (Jungfru Marie nycklar). Allmän. Myrkanter och kärrig skog ovan 
EHL. 

Drosera anglica (storsileshår). Allmän. Lösbottnar och mjukmattor ovan EHL. 

D. anglica x rotundifolia. Mindre allmän. Förekommer ofta där föräldraarterna 
möts. Lösbottnar och mjukmattor ovan EHL. 

D. rotundifolia (rundsileshår). Allmän. Främst ristuvor, även fast- och mjuk
mattor ovan EHL. 
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Dryopteris assimilis. Mindre allmän. Skuggiga gråalkärr och fuktig skog ovan 
EHL. 

D. phegopteris (hultbräken). Mindre allmän. Artrik kärrskog, fuktiga myrkanter 
och bäckstränder ovan EHL. 

Elodea canadensis (vattenpest). Mindre allmän. På gyttjig finsedimentbotten 
(hydrolitoralen) i Kälvviken, Sopron och Lillbodskataviken. Dessutom rikligt i 
bäcken mellan Storblötan och Lillbodskataviken samt fläckvis i Lagunen. Den 
mycket varma och soliga sommaren 1972 blommade Elodea (?) rikligt i Lagunen i 
slutet av juli. Temperaturer på 27-28°C (dagtid) förekom inte sällan i det grun
da vattnet under juli. Arten förekommer glest spridd längs Bottenvikskusten 
(jfr H. SVENONIUS 1926:454-455; JULIN 1967b samt HULTÉN 1971:32). 

Epilobium palustre (kärrdunört). Tämligen allmän. Mjukmattor och myrkanter. 
Ovan och nedom EHL. 

Euphrasia bottniaa (strandögontröst). Mindre allmän. Torrare ängsartade havs
strandkärr i övre geolitoralen. 

E. frigida (fjällögontröst). Mindre allmän. Ängsartade havsstrandkärr i övre 
geolitoralen. Ett fynd ovan EHL: vid Blåmisusjön. 

Filipendula ulmaria (älgört). Tämligen allmän. Myrkanter ovan och nedom EHL. 
Fröföryngringen ofta ogynnsamt koncentrerad till små ytor där fruktställningen 
pressats till marken av snötrycket. Massor av groddplantor konkurrerar då om 
livsrummet. Ofta överlever ingen. 

Galium palustre (vattenmåra). Tämligen allmän. Fuktig myrkantvegetation ovan 
och nedom EHL. 

G. trifidum (dvärgmåra). Mindre allmän. Mjukmattor, helst gungflyn, ovan och 
strax nedom EHL. Ej gärna i myrkanter som G. palustre. 

Geranium silvatioum (skogsnäva). Mindre allmän. Artrik, ängsartad myrkantvege
tation ovan EHL, kärrig tallskog osv. 

Geum rivale (humleblomster). Som föregående. 

Hammarby a paludosa (myggblomster) . Mindre allmän. S p hag num-m jukraattor (gärna 
gungflyn) och -fastmattor av måttligt rik typ, lösbottenkanter osv ovan EHL. 
Arten anges av JULIN (19 58:402) som "at least in this northern latitude exclu
sive to extremely rich fens". Min erfarenhet av denna i Norrbottens kustland 
synnerligen förbisedda lilla orkidé (jfr HULTÉN 1971:141) är emellertid att den 
föredrar de "fattigare rikkärren" (tab. 16-17). Den förekommer inte sällan i 
kärr som står på gränsen mot fattigkärren (tab. 18). Begränsad till extremrik-
kärr är den i alla händelser icke. Jfr även KOTILAINEN (1951:121). 

Hippuris vulgaris (hästsvans). Allmän. Gyttjiga ståndorter nedom EHL på geoli-
toral nivå, även submers. Luxurierar längs Storblötans stränder där den bildar 
det yttersta vegetationsbältet mot vattnet (bild 5, bp 5). Sporadisk ovan EHL. 

Lathyrus palustris (kärrvial). Mindre allmän. Ängsartade myrkanter nedom EHL 
(översta geolitoralen), sporadisk i myrkantvegetation ovan EHL. Luxurierar ofta 
i brynet mellan lövsnår och öppet kärr. 

Lemna minor (vanlig andmat). Rar. Noterad i Blåmisusjön, Gräsvarpet, Storblötan 
och Bredviksholmspotten. 

L. trisuloa (korsandmat). Mindre allmän. Grunda, periodiskt brackvattenpåverk-
ade vattensamlingar med gyttjebotten. Ej noterad ovan EHL. Massvegetation i 
Storblötan (bild 9) där ett upp till dm-tjockt lager täcker botten i hela lagu
nen; se vidare i specialbeskrivningen av Storblötan. Arten gynnas kraftigt av 
periodisk brackvattenkontakt men är känslig för vågsvall. Den tål infrysning 
och långvarig kontakt (vintertid) med H2S-mättat vatten med en salthalt som av
sevärt överstiger havsvattnets (tab. 35A). 

Lysimaohia thyrsi flora (topplösa) . Tämligen allmän. Sötvattenpåverkade havs
strandkärr, ofta med kraftiga utfällningar av Fe2Û2 * n H2O . Ovan EHL i sumpiga 
myrkanter, vid Blåmisusjön och ibland i lösbottnar. 

Lythrum salioaria (fackelblomster). Mindre allmän. Ängsartade kärr nedom EHL, 
gärna på Carex nigra var. juncea-tuvor och väl dränerat substrat. Massvegetation 
på Inre Kuggviksgölens V strand (bp 10) där substratet är tunn brunmosstorv på 
grusig sand. Ej noterad ovan EHL. Vinterståndarna bryts ofta av snötrycket. Man 
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kan se lossryckta stjälktoppar med i kapslarna groende frön segla omkring i 
smältvattnet på senvåren och försommaren. På detta sätt kan arten säkerligen 
spridas kortare sträckor. 

Maianthemum bi folium (ekorrbär) . Mindre allmän. Torra myrkanter ovan EHL. 

Malaxis monoiphylla (knottblomster). Rar. Mjukmattor i rikkärr ovan EHL, helst 
gungflyn, samt Alnus ino ana-kärr ovan och strax nedom EHL. Blommar i mitten av 
juli (bild 18). Gynnas av tramp och måttligt bete (jfr JULIN 1958:407). Popula
tionen går tillbaka i takt med igenväxningen. I gråalkärret vid Bredviksholms-
potten torde Malaxis kunna hålla ut längst. Här förekommer rikligt älgtramp och 
-bete varför fält- och bottenskikt är ofullständigt slutna. Miljön är dock nog 
så skuggig och en del individ förmår därför ej blomma. Arten har sommaren 1974 
visat sig på en helt ny lokal, Vasskärret, där den koloniserat på sönderkörd 
torv i kanten av en nyanlagd avverkningsväg. 

Melampyrum pratense (ängskovall). Tämligen allmän. Torrare myrkantvegetation 
ovan EHL. 

M. silvatioum (skogskovall). Mindre allmän. Myrkanter ovan EHL. Mer skuggkräv-
ande än M. pratense. 

Menyanthes trifoliata (vattenklöver). Allmän. Mjukmattor och lösbottnar ovan 
EHL. På starkt sötvattenpåverkade ståndorter även nedom EHL. 

Moneses uni flora (ögonpyrola). Mindre allmän. Myrkanter och artrik, kärrig 
skog ovan EHL. 

Myriophyllum spicatum (axslinga). Tämligen allmän. Grunda periodiskt brackvat-
tenpåverkade vattensamlingar med gyttjebotten, även där uttorkning tidvis in
träffar under sommaren. Tycks saknas i Blåmisusjön. 

M. vertioillatum (kransslinga). Rar. Ett stort bestånd i Blåmisusjön, särskilt 
ymnigt i V änden (bild 14). Arten är betydligt sällsyntare i Norrbotten än M. 
spioatum (jfr utbredningskartor hos HULTÉN 1971:333), vilken inte är lika värme-
krävande (jfr HEJNY 1960:132). 

Nuphar luteum (gul näckros). Rar. Blåmisusjön, Gräsvarpet. 

N. pumilum (dvärgnäckros). Rar. Som föregående men betydligt sparsammare. 

Nymphaea candida (nordnäckros). Rar. Blåmisusjön, göl på Trådstarrmyren. 

Paris quadri folia (ormbär) . Mindre allmän. Artrik kärrskog ovan EHL. 

Parnassia palustris (slåtterblomma). Tämligen allmän. Ängsartade havsstrand
kärr. Ovan EHL sporadisk i rikkärrens mjuk- och fastmattor. 

Pedicularis palustris (kärrspira). Allmän. Havsstrandkärr samt i mjukmattor 
och på slammiga ytor mellan fastmattetuvor i rikkärr ovan EHL. Arten är en vår-
groende bienn (BRUNDIN 1898:29-30). Riklig frösådd sker mångenstädes nedom EHL 
under försommarlågvattnet där ungplantorna senare utmönstras vid återgång till 
normalt vattenstånd. 

P. soeptrum-oarolinum (Kung Karls spira). Rar. Artrik, ängsartad myrkantvegeta
tion ovan EHL. 

Petasites frigidus (fjällskråp). Rar. Ett större bestånd i artrik kärrskog vid 
Björkmyrarna samt några tynande vegetativa skott i artrik myrkantvegetation i 
Åsmyrens SÖ del. 

Peuaedanum palustre (kärrsilja). Tämligen allmän. Artrik fast- och mjukmatte-
vegetation ovan EHL, ängsartade havsstrandkärr. 

Pinguioula vulgaris (tätört). Allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL. Någon gång 
nedom EHL i översilningsstråk från högre belägna rikkärr. Gynnas av tramp och 
"omrörning" i yttorven. 

Polygonum viviparum (ormrot). Tämligen allmän. Artrik, ängsartad myrkantvegeta
tion ovan EHL, kärrig skog. 

Potamogeton alpinus (rostnate). Mindre allmän. Inre Kuggviksgölen, Kälvvikstjär-
nen, Lillbodskataviken och Storblötan. 

P. friesii (uddnate). Tämligen allmän. Grunt vatten med gyttjebotten nedom EHL. 
Mycket ymnig i Lillbodskataviken, delar av Sopron och Storblötan samt i Yttre 
Kuggviksgölen. 
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P. gramineus (gräsnate). Mindre allmän. Grunda vattensamlingar ovan och nedom 
EHL. Särskilt ymnig i Inre Kuggviksgölen. 

P. natans (gäddnate). Tämligen allmän. Vattensamlingar ovan och nedom EHL. 
Massvegetation i Inre Kuggviksgölen. Tål endast svag brackvatteninfluens. Upp
enbart känslig för bottenfrysning (jfr LOHAMMAR 1938:224 och LUTHER 1951a:85, 
1951b:102). Saknas t ex på de partier i Storblötan som normalt bottenfryser. 
Den rika förekomsten i Inre Kuggviksgölen torde bero på en svag källpåverkan 
av bottnen, vilket förhindrar kraftig tjälning. 

P. panormitanus (spädnate). Mindre allmän. Nedom havets normalvattenlinje på 
svagt-måttligt gyttjiga finsediment. 

P. perfoliatus (ålnate). Mindre allmän. Periodiskt brackvattenpåverkade vat
tensamlingar, i havet nedom normalvattenlinjen. 

P. pusillus (gropnate) . Rar. Periodiskt brackvattenpåverkade gölar med gyttje
botten: Inre och Yttre Kuggviksgölen samt gölen i Bidenskärret. 

Potentilla egedii (grönlandsgåsört). Mindre allmän. Ängsartade havsstrandkärr 
i övre geolitoralen. 

P. ereota (blodrot). Tämligen allmän. Artrik myrkantvegetation, kärrig tall
skog . 

Pyrola minor (klotpyrola). Mindre allmän. Myrkanter och artrik, kärrig skog 
ovan EHL. 

P. rotundifolia (vitpyrola). Som P. minor. Ett par observationer nedom EHL. 

Ramisohia seounda (björkpyrola). Som P. minor. 

Ranunculus aoris (vanlig smörblomma). Rar. Sporadisk i ängsartad myrkantvege
tation ovan EHL. Dyker upp på blottad torv på avverkningsvägar genom torra rik
kärr. 

R. repens (revsmörblomma). Rar. Sporadisk på avverkningsvägar genom rikkärr, 
företrädesvis sumpiga ståndorter. 

R. reptans (strandranunkel). Mindre allmän. Slammiga ytor i havsstrandkärr, 
undre geolitoralen. 

Rubus arotious (åkerbär). Mindre allmän. Myrkanter ovan och nedom EHL. 

R. arotious x saxatilis. Rar. Tillsammans med föräldraarterna i myrkanter ovan 
EHL. 

R. chamaemorus (hjortron). Tämligen allmän. Ristuvor, ibland fattigkärrfastmat-
tor, ovan EHL. 

R. saxatilis (stenbär). Tämligen allmän. Artrik myrkantvegetation och kärrig 
skog ovan EHL. 

Rumex aquatious (vattenskräppa). Tämligen allmän. Havsstrandkärr på gyttjiga 
finsediment, mest undre och mellersta geolitoralen. 

Sagittaria cf. natans (trubbpilblad). Mindre allmän. Vegetativa skott noterade 
på gyttjebotten i bl a Kälvviksnäbben, Sopron, Lillbodskataviken och Lagunen. 

S. sagittifolia (pilblad). Som föregående. 

Selaginella selaginoides (dvärglummer). Allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL. 
Noterad på väl dränerad havsstrand i översilningsstråk från högre liggande rik
kärr . 

Solidago virgaurea (gullris). Mindre allmän. Torra rikkärrfastmattor, artrik 
myrkantvegetation, tuvor i kärrig tallskog osv. Ej nedom EHL. 

Sparganium minimum (dvärgigelknopp). Tämligen allmän. Lösbottnar, magnocarice-
ta, grunda vattensamlingar osv ovan och nedom EHL. Massvegetation i Kuggfräken-
myren och Bidenskärret. 

S. simplex (vanlig igelknopp). Mindre allmän. Blåmisusjön, Kuggfräkenmyren, 
Kuggölen och Bidenskärret. 

Stellaria orassifolia var. paludosa (sumparv). Tämligen allmän. Dåligt dränera-
de havsstrandkärr, helst gungflyn i övre geolitoralen. Ovan EHL endast noterad 
vid Blåmisusjön och på Bredvikstjärnmyren. 
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Thaliotrum flavum (ängsruta). Mindre allmän. Artrik, ängsartad myrkantvegeta-
tion ovan EHL. De största bestånden gränsar till havsstranden. 

Tofieldia pusilla (björnbrodd). Tämligen allmän. Artrika, torrare fastmattor 
ovan EHL. 

Trientalis europaea (skogsstjärna). Mindre allmän. Myrkantvegetation ovan EHL. 

Trifolium pratense (rödklöver). Rar. Ängsartade rikkärr ovan EHL, mest vid 
stigar. 

Utrioularia intermedia (dybläddra). Allmän. Grunt, stagnerande vatten samt 
lösbottnar och blöta mjukmattor. Mycket sällan nedom EHL och där alltid på 
starkt sötvattenpåverkade ståndorter (tab. 1-2, 5). På ogynnsamma ståndorter 
ibland dvärgvuxen och svår att skilja från U. minor och U. oohroleuoa. Oftare 
i blom än dessa två. 

U. minor (dvärgbläddra). Som föregående men ännu mera sällsynt nedom EHL. Of
ta steril. 

U. oohroleuoa. Mindre allmän. Ekologi och förekomst som de två föregående. 
Möjligen mer tolerant mot brackvattenpåverkan. Morfologin variabel och över
gångar mot både U. intermedia och U. minor ar vanliga (jfr GRAPENGIESSER 1934: 
345). Oftast steril. 

U. vulgaris (vattenbläddra). Mindre allmän. Blåmisusjön, Gräsvarpet, Bidens-
kärret, Kälvvikstjärnen, Lagunen och Bredviksholmspotten. Aldrig ymnigt. Små-
vuxen på tidvis uttorkande ståndorter, t ex i Bidenskärret. 

Valeriana sambuoifolia (vänderot). Mindre allmän. Ängsartade havsstrandkärr, 
övre geolitoralen. Sällsynt i myrkanter ovan EHL. I Valeriana sambuoifolia in
kluderas även diverse V. sa li na-liknande typer. 

Vioia oraooa (kråkvicker). Mindre allmän. Myrkanter och ängsartade, torrare 
rikkärr ovan EHL. 

Viola epipsila (mossviol). Mindre allmän. Myrkanter ovan EHL. 

V. montana (norrlandsviol). Mindre allmän. Torra rikkärrfastmattor ovan EHL. 

V. palustris (kärrviol). Tämligen allmän. Fuktig myrkantvegetation ovan och 
nedom EHL. 

6.4.5 Levermossor 

ARNELL (1941) berör förekomst av vissa levermossor på Storön. 

Barbilophozia hatcheri. Rar. Noterad i artrik myrkantvegetation vid Bredviks-
tjärnmyren (bp 14) insprängd bland Aulaoomnium palustre där kärrytan tangerar 
ett övervuxet block. (Som epilitisk noterad på flera ställen inom området.) 

Blepharostoma triohophyHum. Mindre allmän. Tuvbaser i myrkanter och kärrig 
skog ovan EHL, skuggiga ståndorter. 

Calypogeia fissa. Rar. Ganska rikligt i centrala kärrstråket (mjukmatta) på 
Lillömyren (bp 1). Enligt ARNELL (1956:62) ej rapporterad från lokaler norr om 
Medelpad. 

C. meylanii. Mindre allmän. Tuvbaser i myrkanter, naken torv (även Sphagnum 
fus cum-torv)vid trädbaser osv. Skuggiga ståndorter. Ej noterad nedom EHL. 

C. neesiana. Rar. Naken torv i skuggigt läge ovan EHL, även på Sphagnum fusoum-
tuvor. 

C. sphagnioola. Allmän. Sphagnum fusoum-ristuvor, torrare Sphagnum-f. astmattor 
i både rik- (främst S. warns torfii) och fattigkärr. 

Cephalozia biouspidata. Mindre allmän. Fast- och mjukmattor i kärr med rörligt 
vatten ovan EHL, myrkanter ovan EHL, naken torv osv. 

C. loitlesbergerii. Troligen tämligen allmän. Insprängd bland Sphagna i ristu
vor, främst Sphagnum fusoum-tuvor. Ibland på fuktig, naken Sphagnum fusoum-torv. 
Oftast steril då den växer insprängd. Den är då svår att säkert skilja från C. 
media enär bladcellstorleken är likartad och bladlobernas utseende på sådana 
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ståndorter så starkt varierande att det inte kan användas som en pålitlig 
skiljekaraktär. Artens utbredning i N Sverige är mycket dåligt känd (jfr MÅR
TENSSON 1955:96). Den torde dock inte vara någon sällsynthet i ristuvevegeta-
tion i Norrbottens kustland. ARNELL fann ej denna art vid sitt besök på Storön 
(ARNELL 19 41). 

C. media. Troligen tämligen allmän. Insprängd bland Sphagna i ristuvor samt 
på naken torv (speciellt vedhaltig) ovan EHL. Beträffande svårigheterna att 
skilja dåligt utvecklade sterila individ från C. loitlesbergerii se ovan. 

C. pleniceps. Tämligen allmän. Myrkantvegetation ovan EHL, särskilt i artrik 
och ängsartad vegetation. Aldrig i högre Sphagnum fus cum-tuvor som de två före
gående, däremot ibland i S. warns torfii-tuvor och -mattor. 

Cephaloziella elaohista. Troligen tämligen allmän. Tagen med sporofyt på Lillö-
myren i övergångszonen mellan centrala kärrstråket och NÖ rismossepartiet (bp 
1) . 

C. hampeana. Troligen mindre allmän. På kalkhaltig torvjord, bl a i Hällkars-
kärret (bp 16). 

C. cf. rubella. Troligen mindre allmän. Något osäkert determinerad i kollekt 
från artrik fastmatta i Hällkarskärret (bp 16) där enstaka skott kröp bland 
Scapania irrigua. 

C. subdentata. Troligen mindre allmän. På Lillömyren i Sphagnum fuso um-tuvor 
(bp 1). Jfr MÅRTENSSON (1955:90). 

C. spp. Representanter för släktet påträffas ofta insprängda bland andra mos
sor i torrare myrvegetation. De kan ytterst sällan détermineras säkert. 

Chiloscyphus pallescens. Mindre allmän. Fuktiga, skuggiga myrkanter och sump
ig skog ovan och nedom EHL. 

C. sp. Några dåligt utvecklade skott som möjligen kan tillhöra C. polyanthus 
var. fragilis i Carex aquatilis-vegetation nedom EHL (S 12 tab. 3). 

Cladopodiella fluitans. Mindre allmän. Mjuk- och fastmattor med rörligt vat
ten, mest på Lillömyren (bp 1) och Kuggsvedjemyren (bp 2). 

Earpanthus flotowianus. Mindre allmän. Fuktiga, skuggiga myrkanter och sumpig 
skog ovan EHL. 

Leiooolea bantriensis. Mindre allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL. Sporogon 
allmänna under sensommaren. Noterad på Storön av ARNELL (1941). Denne uppger 
även förekomst av L. heterooolpos, en art som jag förgäves eftersökt. 

L. rutheana. Rar. Rikkärrfastmatta i kanten av Trådstarrmyren (bp 11). Ej no
terad av ARNELL (1941). 

Lepidozia setacea. Rar. Insprängd bland Sphagnum fuscum och S. angusti folium 
på Kuggsvedjemyrens N del (bp 2). Enligt ARNELL (1956:53) ej rapporterad från 
Norrbotten. 

Lophocolea sp. Mindre allmän. I myrkantvegetation vid bl a Lillömyren (bp 1), 
Hällnäsmyren (bp 12) och Hällkarskärret (bp 16) har en egendomlig Lophocolea 
noterats, på Lillömyren rikligt. De ljusgröna skotten har en bredd av ca 2 mm 
och alla blad är spetslobiga. Bladcellerna innehåller i genomsnitt 8-10 bruna, 
runda-ovala oljekroppar med en diameter på ca 3 p. Trots att väl utvecklade 
skott har funnits har det varit svårt att placera in mossan under någon av de 
av ARNELL (1956:151-155) beskrivna arterna. Mossan har vissa drag av L. biden-
tata, men mycket tyder på att den tills vidare måste föras till 11heterophylla-
komplexet". Släktets differentiering i N Fennoskandia är dåligt känd. 

Lophozia excisa. Rar. Hällkarskärret i klippspringa med kalkhaltig torvjord, 
precis i hällkarskanten (bp 16). Unga skott med vinröda, stjärnformiga gemmae 
i spetsen av distala blad. 

L. marchica. Rar, möjligen mindre allmän. Enstaka diminutiva skott insprängda 
bland tuvade Sphagna i rikkärr, framför allt på kalotterna av Sphagnum fuscum-
öar (bp 2, 21, 22). En storvuxnare typ har noterats i Sphagnum-fastmattefrag-
ment på Lillömyren (tab. 18-19), dvs på en något fuktigare ståndort. Arten har 
regelbundet 2-4-flikade, vågiga och 11 sladdriga" blad. De späda skottens stam
mar är djupt vinröda på ventralsidan, ibland nästan runt hela stammen. Även 
rhizoidbaserna är vinröda. Den storvuxnare och blötare växande typen har en 
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särskilt mörk stamfärg. Arten är enligt ARNELL (1956:122) mycket rar och inte 
rapporterad från Norrbotten. Den torde dock vara mycket förbisedd på grund av 
sin litenhet och sitt undangömda växtsätt (jfr H. PERSSON & SJÖRS 1960:252). 

L. silvicola. Rar. Sumpig, skuggig myrkantvegetation vid Lillömyren (bp 1). 
Växer på naken torvjord, helst vedblandad. 

L. cf. ventricosa. Rar. Älgstråket: naken torvyta på väggen av en större Ca-
rex caespitosa-tuva i myrkanten (bp 13). 

L. sp. Några mycket dåligt utvecklade skott i fastmatta med rörligt vatten i 
Kuggsvedjemyrens N del (bp 2). 

Marchantia polymorpha (lungmossa). Mindre allmän. Sumpiga myrkanter ovan och 
nedom EHL, bäckstränder osv (S 3 5 tab. 8). 

Moerohia flotowiana. Rar. Rikkärrfastmattor, gärna i kanten av fastmattefrag-
ment i en blötare omgivning (bp 2, S 55 tab. 12, S 86 tab. 28). Ibland har in
divid påminnande om Af. hibe rnica3 med smalare bål och mittnerv samt obetydligt 
vågiga bålkanter, iakttagits bland de fullt typiska M. flotowiana-individen. 
De förstnämnda är säkerligen dåligt utvecklade M. flotowiana-individ. DE SLOO-
VER (1959) uppfattar M. flotowiana endast som en form av M. hibernica. Inga 
svenska fynd av arten är rapporterade norr om Ånciermanland enligt ARNELL (1956 : 
24). 

My lia anomala. Allmän. Insprängd i ristuvor bland Sphagnum fusoum, någon gång 
bland andra tuvbildande Sphagna som S. angusti folium3 S. nemoreum och S. sub-
fulvum. 

Odontosohisma elongatum. Mindre allmän. Rikkärrfastmattor med rörligt vatten 
ovan EHL (bp 2, S 76 tab. 21, S 86 tab. 28). 

Orthocaulis floerkei. Rar. En mot 0. kunzeanus tenderande typ växer insprängd 
bland andra mossor i den sumpiga kantskogen vid Lillömyren (bp 1). Bladen är 
mest 2-loberade, sällan 3-4 lober, och stiplerna odelade eller till mitten tu-
delade. Bladcellerna innehåller 2-6 ovala oljekroppar med en längd av 4-5 yi; 
den mot 0, kunzeanus kanske säkraste skiljekaraktären (?), jfr ARNELL (1956: 
135-136) . 

0. kunzeanus. Mindre allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL (bp 11, S 83 tab. 28). 

Pellia sp(p). Mindre allmän. Havsstrandkärr (ej täta magnocariceta) i mellers
ta och övre geolitoralen. Enbart gamofyter utan väl utbildade könsorgan har ob
serverats . 

Preissia quadrata (kalklungmossa). Rar. Naken torv i rikkärrfastmattor ovan 
EHL (S 73 tab. 21), främst på stigar. Noterad nedom EHL i översilningsstråk 
från högre liggande rikkärr, bl a på den väl dränerade stranden utanför Flask-
kärret. 

Ptilidium ciliare (franslevermossa). Mindre allmän. Torr myrkantvegetation 
ovan EHL. 

Riccardia lati fröns. Tämligen allmän. Ristuvor, någon gång torra fastmattor. 
Aldrig nedom EHL. 

R. pinguis (fetbålmossa). Mjukmattor och lösbottnar i rikkärr ovan EHL. Mycket 
sällan nedom EHL. 

R. sinuata. Mindre allmän. Fuktiga, skuggiga ståndorter med rik slamavsättning 
(bp 1, 11, tab. 11, 12, 28). Kryper på slammig förna, kring stråbaser osv. En 
av de få arter som trivs under tät Carex lasiocarpa-förna. Obetydlig morfolog-
isk variation. Bålen är 1-1.5 mm bred samt oregelbundet grenig, dock ofta med 
ansatser till pargrenighet. Skiljer sig under mikroskopet från späd R. pinguis 
genom att ha 1-2 (-3) stora (8-13 p), runda-ovala, bruna oljekroppar per cell. 
R. sinuata är sydlig och anses sällsynt i Norrland (ARNELL 1956:32). Den torde 
dock genom sin habituella likhet med späda exemplar av den allmänna R. pinguis 
vara åtskilligt förbisedd. Även risk för förväxling med dåligt utvecklad R. mul-
tifida föreligger. 

Saccobasis polita. Mindre allmän. Rikkärrfastmattor med rörligt vatten ovan EHL 
(bp 2, S 76 tab. 21, S 86 tab. 28). 

Scapania irrigua. Mindre allmän. Våta ställen i rikkärr ovan EHL. Ymnig i gung-
flyna (delvis submers) kring Blåmisusjön (bp 8). 



120 

S. -paludicola. Mindre allmän. Rikare mjukmattor ovan EHL. Variabel morfologi. 

S. cf. soandioa. Troligen rar. Noterad i kantskogen SV Lillömyren (bp 1). 

6.4.6 Bladmossor 

Atrichum tenellum. Mindre allmän. Skuggig myrkantvegetation ovan och nedom 
EHL, oftast på blottad torv. 

Aulacomnium -palustre (räffelmossa) . Allmän. Lägre tuvor i myrkanter och kärrig 
skog ovan EHL, sällan nedom EHL. Sporadisk vid trädbaser på Sphagnum fuscum-ris
mossar. Växer ofta med Sphagnum warnstovfii och Tomenthypnum nitens. 

Brachythecium cf. aurtum. Rar. Sparsamt i kantskogen Nö Lillömyren (bp 1). 
Bladceller ca 8-10 x 90-110 p. i bladmitten, starkt utspärrade blad. Ej sporo-
fyt. Enligt NYHOLM (1954-196 9:536) ej funnen norr om Ångermanland. 

B. reflexum. Mindre allmän. I myrkanter ovan och, mindre ofta, strax nedom 
EHL. Växer vid basen av lövträd och -buskar samt någon gång på vedblandad torv. 
Ofta med sporofyt. 

B. starkei. Mindre allmän. I myrkantvegetation på naken, ofta vedhaltig torv 
(bp 14), vid trädbaser osv. Variabel morfologi. Sällan med sporofyt. 

B. turgidum. Rar. Torra rikkärrfastmattor, helst i myrkanter (tab. 23-24) . 

Bryum affine. Rar. Noterad med sporofyt i Hällkarskärret i en klippspringa 
med kalkhaltig jord vid hällkarskanten (bp 16). Sporadisk på jordtäckta basis-
ka block i rikkärren. 

B. pseudotriquetrum coll. Allmän. Rikkärrmjukmattor ovan EHL, sällsynt nedom 
EHL. I de sparsamma fall där kapslar förekommit har karaktärerna stämt med B. 
pseudotriquetrum (Hedw.) Schwaegr. (NYHOLM 19 54-196 9:245; jfr MÅRTENSSON 1956: 
164) . 

B. torti folium. Mindre allmän. Slammiga havsstrandkärr med tät förna, främst 
Carex aquatilis-vegetation. Alltid sparsamt. 

B. spp. I. Dåligt utvecklade gamofyter förekommer sporadiskt i havsstrandkär
ren. Blad och stam ljusgröna, utlöpande bladnerv. Troligen närstående B. sali-
num. 
II. Små (!) gamofyter på vedblandad torv vid Lillömyren (bp 1). 

Calliergon oordifolium (skedbladsmossa). Tämligen allmän. Fuktiga och skuggiga 
myrkanter ovan och nedom EHL. 

C. giganteum. Allmän. Rikkärrmjukmattor ovan och, mindre vanligt, strax nedom 
EHL på sötvattenpåverkade ställen (t ex Bredviksholmspotten, bp 6). Arten kan 
på skuggiga ståndorter vara föga grenig och likna C. oordifolium. 

C. riohardsonii. Mindre allmän. Rikkärrmjukmattor, gärna i kanten av vatten
samlingar. Ovan och nedom EHL. 

C. sarmentosum. Rar. I fastmatta med rörligt vatten på Kuggsvedjemyren (bp 2) 
samt några skott i Hällkarskärret i kanten av hällkaret (bp 16, 17). 

C. stramineum. Allmän. Mjuk- och fastmattor ovan och strax nedom EHL. Oftast 
insprängd bland Sphagna, i synnerhet i S. teres-mattor (tab. 16, bp 7, 8). 

C. trifarium (maskmossa). Tämligen allmän. Blöta mjukmattor och lösbottnar 
ovan EHL, oftast insprängd bland Soorpidium soorpioides. En av de få mossor 
som tycks trivas bra under täta Carex lasiooarpa-bestånd. De föga grenade skot
ten slingrar sig som maskar upp genom den täta, nedliggande förnan och får där
igenom tillräckligt med ljus för tillfredsställande fotosyntes. 

Campy Hum polygamum. Tämligen allmän. Havsstrandkärr, mest i övre geolitoral-
en. Ofta tillsammans med Drepanooladus fluitans coll. Ovan EHL mycket ovanlig: 
gungfly vid Blåmisusjön (S 70 tab. 20), myrkant vid Bredvikstjärnmyren (bp 15) 
samt i Scorpidium-vegeta.ti.on på Bredvikst j ärnmyren, Skagsmyrarna och Björkmyr
en (S 47, 48 och 55 i respektive tab. 11 och 12). Variabel morfologi. Vid Ytt
re Kuggviksgölen förekommer typer som har drag av C. stellatum. 

C. stellatum (guldspärrmossa). Allmän. Rikkärrfastmattornas karaktärsmossa 
framför andra, förekommer även i mjukmattor. Ytterst sällan nedom EHL. Ofta 
tillsammans med Drepanooladus intermedius. Något vidare fuktighetsamplitud åt 
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det torra hållet än denna. 

Catoscopium nigritum (svartknoppmossa). Mindre allmän. Rikkärrfastmattor i 
myrkanter samt på stigar med tunn torv ovanpå kalkhaltig mineraljord. Trampgyn-
nad och uppenbart kalkkrävande. Koloniserar gärna på blottad torv. 

Ceratodon purpureus (brännmossa). Rar. Tillfällig på torra kärrtuvor ovan EHL. 

Cinclidium stygium (dystjärnmossa). Tämligen allmän. Rikkärrmjukmattor ovan 
EHL. 

Climaçium dendroides (palmmossa). Mindre allmän. Sumpiga och skuggiga myrkan
ter ovan EHL. 

Cratoneuron filicinum coll. Rar. Några skott av en mot var. curvicaule tender
ande typ i mjukmatta i Bredvikstjärnmyren (bp 15). En späd, tätt pargrenig typ 
i gungfly i V Blåmisusjön (S 70 tab. 14). Denna typ saknar papiller på bladcel
lerna och har korta, raka blad med svagt tandad kant. Dessutom saknas parafyl-
lier. Mossan liknar påtagligt vissa späda, kortbladiga typer av Drepanocladus 
poly carpus. Enligt docent OLLE MÅRTENSSON (muntligen) finns typer som är så in
termediära att släktesbestämning är omöjlig med nuvarande systematik. 

C. sp. Några skott i Carex nigra-ve.getation i Bidenskärret (S 22 tab. 5) ned
om EHL . 

dicranella cerviculata. Mindre allmän. Blottad, helst tämligen sur torv ovan 
och nedom EHL (S 18 tab. 4). 

Dicranum bergeri. Tämligen allmän. Högre Sphagnum-tuvor i kärren (framför allt 
Sm fu scum-) samt på Sphagnum fuscum-rismossarna. 

D. bonjeani. Mindre allmän. Artrik myrkantvegetation ovan EHL, kärrig tallskog, 
på lägre tuvor i rikkärr osv. 

D. fus ces cens. Mindre allmän. På tuvor i torr myrkantvegetation ovan EHL. Va
riabel. Vissa typer påminner om D. muehlenbeckii (jfr MÅRTENSSON 1956:79-82 
och NYHOLM 1954-1969:66-68). 

D. maj us (stor kvastmossa) . Mindre allmän. Myrkanter och kärrig skog, mest på 
tuvor. Ovan EHL. Ortofylli vanlig på fuktiga ståndorter. 

D. rugo sum (vågig kvastmossa) . Mindre allmän. Torra ståndorter i myrkantvegeta
tion och kärrig skog ovan EHL. 

D. scoparium (vanlig kvastmossa). Mindre allmän. Ståndort som föregående. Dess
utom sporadisk på degenererande Sphagnum fus c um-tuvor i rismossevegetation. 

Distichium hageni. Rar. Hällkarskärret, ganska ymnigt på kalkhaltig torvjord i 
kanten av hällkaret (bp 16). Dessutom rikligt där dräneringsstråket från Björk
myren når havsstranden strax N Björkudden. Substratet är humusblandad, sandig
grusig mineraljord. Ej noterad ovan EHL. Arten, som upptäckts på Storön av fil 
dr LARS ERICSON, Umeå, kan knappast bestämmas säkert utan kapsel. Den uppges av 
NYHOLM (1954-1969:32) endast från Gästrikland. 

Drepanocladus badius. Tämligen allmän. Fastmattor i rikare kärr ovan EHL. Gyn
nad av rörligt vatten. 

D. exannulatus coll. Mindre allmän. Mjukmattor i fattigare rikkärr (bp 1), gär
na med rörligt vatten. Dessutom i fuktig myrkantvegetation samt på stränder till 
vattensamlingar ovan och strax nedom EHL (bp 7, 8) osv. Variabel! D. exannulatus 
s. str. är mindre vanlig än avvikande typer som inte kan föras till vare sig var. 
procerus eller var. purpurascens, inte heller till D. tundrae eller D. tricho-
phyllus, men som kan påminna om dessa taxa. Omfattningen av D. exannulatus coll. 
i detta arbete är snävare än i arbeten före TUOMIKOSKI (1949). Övergångsformer 
mot D. tundrae finns t ex vid Blåmisusjön och Gräsvarpet samt i Kuggfräkenmyren 
och Bidenskärret. Dessa har måttligt eller starkt nedlöpande hörncellgrupper som 
dock nästan alltid når den kraftiga nerven. Bladen är vanligen utpräglat skärfor-
miga. Nedom EHL möter man ibland tämligen ortofylla, spädvuxna typer med svagt 
tandad bladkant. Dessa påminner om D. flui t an s coll. I de fall då man inte kan 
avgöra om dessa mossor är autoika eller dioika blir en säker artbestämning omöj
lig. Om var. procerus påminnande typer har bl a noterats i centrala kärrstråket 
i Lillömyren. Fullt säker har denna varietet bara antecknats från fastmattor med 
rörligt vatten i N delen av Kuggsvedjemyren (bp 2) samt från en källpåverkad lös-
bottenkant på en liten myr ca 200 m V Lillmossen. 
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D. fluitans coll. Tämligen allmän. Havsstrandkärr (tab. 1-5, 7, 9) och fattig
kärr ovan EHL: Lillömyren (bp 1, tab. 18), Bergmellanmyren och Lillmossens lagg. 
Autoik. I torrare havsstrandkärr ofta med sporofyt. Spordiameter ca 25 ]i. Kan 
habituellt påminna om vissa typer av D. exannulatus coll., men bladen är vanlig
en rakare och mer "smalhöftade" med svagare tandning i kanten och med kortare, 
spädare nerv. Bladhörncellerna är tjockväggigare och hörncellgrupperna inte li
ka väl avsatta. Om D. exannulatus påminnande typer har av vissa bryologer an
setts representera en särskild art, D. sohulzei (se vidare nedan). Även typer 
som har likheter med D. poly carpus förekommer, speciellt på blöta och skuggiga 
ståndorter. Den typ som förekommer i fattigkärr ovan havsstranden är oftast nå
got grövre än havsstrandtypen, med smalare nerv och planare, rakare samt mindre 
11 sladdriga" blad. Havsstrandförekomsterna omfattar i stor utsträckning ståndort
er där torka under vegetationsperioden resulterar i kraftig försurning av sub-
stratet. pH-värden omkring 3 kan uppstå i markvattnet (se 2.3). D. fluitans 
coll. tycks vara den av Storöns mossor som bäst uthärdar dylika förhållanden. 

D. fluitans coll. är ett kontroversiellt taxon vars systematik och ekologi är 
långt ifrån tillfredsställande utredda (jfr H. PERSSON & SJÖRS 1960:260-261 och 
NYHOLM 1954-1969:424-426). Ovannämnda D. sohulzei sammanfattar den formserie 
som förbinder D. fluitans coll. med D. exannulatus coll. Det synes dock som om 
artvärdet hos D. sohulzei vore svagt. En systematisk utredning av komplexet är 
högst angelägen. Bland senare arbeten som berör D. fluitans coll. i N Sverige 
kan nämnas MÅRTENSSON (1956 : 255) , PERSSON (1961: 167) samt SONESSON (1970a:106-
107) . 

D. intermedius. Allmän. Rikkärrfastmattor ovan EHL, ibland mjukmattor. Viktig
aste brunmossa i ängsartade rikkärr (myrkanter) samt i fastmattefragment mellan 
ristuvor i artrik kärrtallskog. Ofta tillsammans med Campylium stellatum. Något 
mer hygrofil än denna. Noterad i havsstrandkärr på väl dränerat substrat som 
genomsilas av vatten från rikkärr ovan havsstranden. Även som blötväxande tämli
gen lätt att morfologiskt skilja från den betydligt mindre krävande D. revolv-
ens (jfr H. PERSSON & SJÖRS 1960:258, 260). Övergångsformer tycks saknas inom 
området (jfr dock MÅRTENSSON 1956: 259). NYHOLM (1954-1969:432) uppfattar D. 
intermedius som en varietet av D. revolvens. 

D. polyoarpus. Tämligen allmän. Gyttjiga-slammiga havsstrandkärr i övre geoli-
toralen. Kryper gärna på blöt, i slammet nedpressad förna samt på fältskiktets 
basaldelar. Submers i grunda, periodiskt brackvattenpåverkade vattensamlingar 
där den i allt väsentligt överensstämmer med den förmenta "var. pseudofluitans" 
(se nedan). Ovan EHL endast vid Blåmisusjön. Aldrig funnen med sporofyt. Arten 
är mycket variabel. Övergångsformer mot D. adunous är inte ovanliga (jfr NYHOLM 
1954-1969:435-439). Gränsdragning mellan dessa taxa baserad på enbart hörncell-
gruppernas nedlöpning torde vara omöjlig. Typer med mycket obetydlig nedlöpning 
men i övrigt väl överensstämmande med beskrivningen av D. polyoarpus är inte 
ovanliga (raka, så gott som plana, tämligen korta och brett äggformigt triangu
lära blad där hörncellgrupperna når den tämligen korta nerven), särskilt på tor
rare ståndorter. Vissa av de spädaste typerna kan lika gärna föras till Crato-
neuron filioinum coll., jfr MÅRTENSSON (1956 : 253). Även typer svåra att skilja 
från D. fluitans coll. förekommer. Den submerst växande "var. pseudofluitans" 
förefaller vara en ståndortsmodifikation. Övergångsformer mot normal, ovan vatt
net växande, kortbladig D. polyoarpus kan ibland observeras i gölkanter. Den 
intraspecifika variationen samt relationerna till närstående taxa, främst D. 
adunous3 kräver en grundlig systematisk-ekologisk utredning. I nuläget är grän
sen mot D. adunous helt flytande. 

D. cf. pseudostramineus. Rar. En mossa vars morfologi väl överensstämmer med 
beskrivningen hos NYHOLM (1954-1969:428) har noterats nedom EHL på Storblötans 
S strand (bp 5). Detta taxon måste dock anses tämligen kontroversiellt. 

D. revolvens. Mindre allmän. Måttligt rika mjukmattor och fastmattor med rör
ligt vatten ovan EHL. Ymnigt på Lillömyren i centrala kärrstråket (bp 1) samt 
i Kuggsvedjemyrens N del (bp 2). 

D. triohophyllus. Rar. Submers i Storblötan (bp 5). Skiljer sig genom den 
långt utlöpande bladnerven från i strandkanten växande långbladig och habitu
ellt snarlik D. fluitans coll. (jfr TUOMIKOSKI 1949:8, 30-33). 

D. tundrae. Allmän. Rikkärrmjukmattor ovan och strax nedom EHL. Ofta tillsam
mans med Soorpidium soorpioides och/eller Calliergon giganteum (tab. 15). D. 
tundrae-lika typer av D. exannulatus coll. förekommer, se under den sistnämnda. 
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D. uncinatus. Mindre allmän. Torra myrkanter ovan EHL, i lövkärr på socklarna 
osv. Någon gång i rikkärrfastmattor (bp 16). 

Fissidens adianthoides. Tämligen allmän. Låga tuvor i rikkärr ovan EHL, gärna 
torvöverdragna stubbar och block. Ofta mycket småvuxen och habituellt så lik 
följande art att, om sporofyt saknas, först en noggrann mikroskopering kan ge 
säkert besked. 

F. osmundoides. Mindre allmän. Till sin ekologi lik föregående art. Växer 
ibland tillsammans med denna. 

Eelodium blandowii (kärrkammossa). Tämligen allmän. Myrkanter och kärrig skog 
ovan EHL. 

Hygrohypnum luridum. Rar. Noterad i fuktig Carex nigra var. j un ce a-v ea eta.t lon 
nedom EHL i Bidenskärret (S 22, 23 tab. 5). 

Hylooomium splendens (husmossa). Mindre allmän. Högre ristuvor ovan EHL, mest 
i kärrig skog. 

Hypnum lindhergii. Mindre allmän. Myrkantvegetation, ängsartade fastmâttor ovan 
EHL osv. Någon gång nedom EHL. 

H. pratense. Rar. Artrik, ängsartad myrkantvegetation ovan ÉHL, torra rikkärr-
fastmattor (S 55 tab. 12, S 79 tab. 23). Alltid mycket sparsamt. 

Isopterygium pulohellum. Mindre allmän. Torra myrkanter ovan EHL. 

Meesia uliginosa (svanhalsmossa). Rar. Noterad i artrik myrkantfastmatta vid 
Hällnäsmyren (bp 24). 

Mnium cinclidioides. Tämligen allmän. Sumpiga myrkanter och lövkärr ovan och 
nedom EHL, gungflyn vid Blåmisusjön och Gräsvarpet. 

M. pseudopunctatum. Mindre allmän.Till sin ekologi lik föregående, möjligen 
något mer krävande. Ej nedom EHL. 

M. rugi cum. Tämligen allmän. Sumpiga myrkanter och lövkärr ovan EHL. Sporadisk 
nedom EHL i sumpiga lövsnår. 

Faludella squarrosa (piprensarmossa). Mindre allmän. Rikkärrfastmattor ovan 
EHL, gärna med rörligt vatten. Bildar ibland små kuddar kring buskbaser, på lå
ga stenar osv i mjukmattor. 

Fhilonotis fontana coll. (källmossa). Rar. En småvuxen, om P. calcarea påmin
nande typ växer på kalkhaltig torvjord i kanten av hällkaret i Hällkarskärret 
(bp 16). 

Flagiothecium denticulatum. Mindre allmän. Torrare myrkantvegetation ovan EHL. 

P. laetum. Som föregående. 

Pleurozium sehr eberi (väggmossa) . Tämligen allmän. Ristuvor, mest i myrkanter 
och kärrig tallskog. 

Fohlia nutans coll. (nickmossa). Allmän. Ristuvor, vanligen insprängd bland 
Sphagna. Oftast späd, sällan med sporofyt. En kontinuerlig variation föreligger 
mellan P. nutans (Hedw.) Lindb. och P. sphagnicola (Br. Eur.) Lindb. et Arn., 
både beträffande allmän morfologi och sporstorlek. Det är därför omöjligt att 
urskilja dessa taxa och P. nutans coll. används som en samlande beteckning. 
NYHOLM (1954-1969 : 207) avslutar beskrivningen av P. sphagnicolai "It seems to 
me to be merely a poorly developed form of P. nutans". 

Fohlia spp. Diverse dåligt utvecklade och obestämbara gamofyter har noterats 
på vedblandad torvjord i myrkanter osv. I något fall har det rört sj-g om sanno
lik P. cruda. 

Folytrichum commune (björnmossa). Mindre allmän. Myrkanter, sumpig skog. Även 
nedom EHL och där mestadels typer som liknar var. jensenit. 

P. juniperinum s. str. (enmossa). Mindre allmän. På torra tuvor i myrkanter 
ovan EHL. 

P. juniperinum var. gracilius (myrbjörnmossa). Allmän. Ristuvor. Ju torrare 
ståndort desto större likhet med föregående taxon. Detta antyder att den för
menta varieteten bara är en ståndortsmodifikation (jfr NYHOLM 1954-1969:686-
687) . 

P. longisetum. Mindre allmän. På blottad torv i sumpiga myrkanter ovan och 
nedom EHL, sumpig skog. 
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Scorpidium scorpioides (kärrklomossa). Allmän. Rikkärrmjukmattornas karaktärs
mossa, förekommer även i lösbottnar samt submers. Nedom EHL endast i översta 
geolitoralen på starkt sötvattenpåverkade ståndorter (S 26 tab. 5, S 36, 37 
tab. 8). Ganska vid pH-amplitud: från ca 5.2 till > 7. 

Tomenthypnum nitens (gyllenmossa). Tämligen allmän. Artrika, torrare myrkant-
fastmattor ovan EHL, gärna i Sphagnum warnstorfii-tuvor. 

Tortella fragilis. Mindre allmän. Hällkarskärret: klippspringa med kalkhaltig 
torvjord i kanten av hällkaret (bp 16). Någon gång på degenererande lägre tuv
or i rikkärr (bp 12). Förutsättningen för dessa förekomster är att elektrolyt-
rikt vatten med högt pH kan sugas upp kapillärt till tuvkalotten. 

T. tortuosa (krusmossa). Rar. Förekomst som föregående. 

6.4.7 Vitmossor 

Sphagnacéerna i Norrbotten är dåligt kända, i synnerhet i kustlandet. Insam
lingsarbete i främst nedre Tornedalen har för Växtbiologiska Institutionens i 
Uppsala räkning utförts av OSCAR LÖNNQVIST, Övertorneå. Sphagnum-floran i ett 
område mellan Kalix och Luleå älvars nedre lopp har studerats av GAUTHIER (1968) . 
MARKLUND (1967, 1968) ger i ett par naturvårdsinventeringar av myrar i Norrbot
ten en del uppgifter av sphagnologiskt intresse. 

Sphagnum angusti folium. Tämligen allmän. Fastmattor och ristuvor i kanten av 
fattigare kärr, Sphagnum fuscum-rismossar, fuktig skog. Sporadisk bland S. te
res i gungflyn vid Blåmisusjön (bp 8). Förekommer ibland på fuktigare ståndor
ter tillsammans med den mycket närstående S. fallax3 men vanligen lätt att re
dan i fält skilja från denna genom de orangeröda grenbaserna. Svårbestämbara 
Övergångsformer finns dock. 

S. baltioum. Mindre allmän. Fattigkärrmjukmattor och -fastmattor på Lillömyren 
och Bergmellanmyren. På Sphagnum fuscum-rismossarna dominerar arten bottenskik
tet på de fuktigare ytorna mellan tuvorna (mjuk- och fastmattefragment). S. 
baltioum anges av GAUTHIER (1968:126) som "not common in the area", vilket 
knappast kan gälla för Norrbotten som helhet där arten nog måste betecknas som 
tämligen allmän. 

S. centrale. Tämligen allmän. Myrkanter och kärrig skog ovan EHL. Gynnad av 
svag källpåverkan. 

S. contortum. Rar. "Öar" i Scorpidium scorpioides-mjukmattor, gärna i kanten 
av fastmattefragment som ligger omgivna av blöta Scorpidium-ytor (S 47, 48 tab. 
11). Arten är inte funnen av MARKLUND (1967, 1968) eller GAUTHIER (1968). Från 
Torneträskområdet uppges den som rar av MÅRTENSSON (1956 : 10) och PERSSON (1961: 
170). S. contortum finns säkerligen i åtskilliga av Norrbottens blötare rikkärr, 
men torde inte uppträda i stora mängder. I N Finland är den tämligen vanlig 
(jfr ÅBERG 1937:33). 

S. fallax (uddvitmossa). Mindre allmän. Mjukmattor i fattigare kärr, på Lillö
myren ymnigt tillsammans med S. obtusum (tab. 18). Variabel morfologi. En märk
lig typ av S. recurvum coll. (härmed avses S. angustifolium3 S. fallax och S. 
flexuosum tillhopa) som närmast måste föras till S. fallax dominerar bottenskik
tet i en liten utlöpare av Skagsmyren (tab. 17). Den tämligen torra mjukmattan 
transgredierar över ett Carex limosa-Drepanocladus exannulatus coli.-samhälle. 
Skott som liknar S. angusti folium och sådana som liknar S. flexuosum är inströd
da i huvudmassan av mer typiska S. fallax-skott. Det taxonomiska värdet hos S. 
flexuosum (jfr WALDHEIM 1944:86; ISOVIITA 1966:243-245 och FRANSSON 1972:58) 
samt detta taxons utbredning i Norrbotten kräver utredning. GAUTHIER (1968:127) 
uppger "arten" från 7 lokaler, medan S. fallax bara hittats på 6 lokaler (p. 
126) . 

S. fuscum (rostvitmossa). Allmän. Ristuvor i biandmyr, rismossevegetation 
(tab. 30, 31, bild 21, 25, 26). Förekommer aldrig nedom EHL. Artens stora eko
logiska betydelse framgår i 6.3.3.2. Den är inte obligat ombrotrof men tål ej 
att genomdränkas med elektrolytrikt, cirkumneutralt kärrvatten under längre p e
rioder sommartid. Ju elektrolytfattigare och surare vatten, desto fuktigare kan 
den växa. 
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S. girgensohnii. Mindre allmän. Sumpiga myrkanter, helst med granskog, ovan 
EHL. Ofta tillsammans med S. russowii 3 Polytrichum commune och Carex globulavis. 

S. jensenii. Rar. Sparsamt i fattigare mjukmattor på Lillömyren (bp 1, tab. 18). 
Utseendet är atypiskt: färgen är smutsgrön och huvudet ovanligt krokgrenigt. 
Det. fil lic ROGER ENGELMARK, Umeå. 

S. lindbergii. Mindre allmän. Rikligt på Bergmellanmyren (bp 3) och Lillömyren 
(tab. 18, bp 1) i fattiga mjukmattor. Dessutom i Lillmossens lagg samt i de fuk
tigaste delarna av SV mossepartiet på Lillömyren. 

S. magellanicum (praktvitmossa). Mindre allmän. Fastmattor och lägre ristuvor, 
både i kärr- och mossevegetation. Täcker aldrig större ytor (jfr GAUTHIER 1968: 
122). Anthocyanfärg saknas ibland och mossan måste då mikroskoperas (grenblad
tvärsnitt) för att säkert kunna skiljas från S. centrale. 

S. nemoreum (tallvitmossa). Mindre allmän. Ristuvor i kärrig tallskog ovan EHL. 
Mestadels tämligen robusta typer, ibland tenderande mot var. tenerum. 

S. obtusum. Mindre allmän. Dominant i mjukmattor på Lillömyren tillsammans med 
S. fallax (tab. 18). Sparsamt i gungflyn vid Blåmisusjön (S 62 tab. 16) och 
Gräsvarpet (tab. 20). Arten har en sydlig huvudutbredning (NYHOLM 1954-1969:744) 
men torde vara ganska allmänt spridd i Norrbottens kustland i fattigare rikkärr, 
speciellt gungflyn vid sjöstränder. S. obtusum tål tillfällig brackvatteninflu-
ens (jfr HÄYRÉN 1902:91-92, 163). Frekvensen minskar säkerligen mot inlandet. 
Norrbottenslokaler för arten redovisas av MARKLUND (19 67:19, 23, 24) samt GAU
THIER (1968:127) . 

S. -papillosum (sotvitmossa). Rar. Noterad i Sphagnum obtusum-S. fal I ax-mjuk
matta på Lillömyren (tab. 18). 

S. riparium. Tämligen allmän. Fuktiga myrkanter, blöta mjukmattor, gungflyn 
vid Blåmisusjön och Gräsvarpet. Gynnad av källvattenpåverkan. Tål kortvarig 
brackvattenkonktakt. 

S. cf. rubellum. Rar. Några skott insprängda bland Sphagnum fuscum i en låg ris
tuva på Lillömyrens SV mosseparti. K raftigt röd, småvuxen. Artens norrländska ut
bredning är dåligt känd, men den torde vara sällsynt i de nordligaste delarna 
(jfr MÅRTENSSON 1956 :15; GAUTHIER 1968:128 och NYHOLM 1954-1969:723). Likheten 
med späda typer av S. nemoreum (ovanstående citat samt WALDHEIM 1944:78 och 
FRANSSON 1972:60) gör att stor försiktighet måste iakttagas vid bestämningen. 

S. russowii. Mindre allmän. Sumpig, artfattig skog och myrkanter övan EHL. Gär
na tillsammans med S. girgensohnii 3 Carex globularis och Equisetum silvaticum. 
Sporadisk bland S. fuscum och S. angusti folium på S. fuscum-rismossarna. 

S. squarrosum (spärrbladig vitmossa). Tämligen allmän. Myrkanter och sumpiga 
lövsnår ovan och nedom EHL, fuktig skog, gungflyn vid tjärnarna osv. Aldrig 
täckande stora ytor. Den Sphagnum-art som bäst tål regelbunden brackvattenkon-
takt. 

S. subfulvum. Mindre allmän. Fastmattor, oftast i form av flacka tuvor ("platt
formar") i måttligt rika kärr, helst med något rörligt vatten (bp 2). På Lillö
myren (bp 1) finns grovvuxna typer som påminner om S. subnitens (jfr ISOVIITA 
1966:249 och GAUTHIER 1968:128). Kanske är den morfologiska variationen i N Norr
land större än vad som framgår av beskrivningen hos SJÖRS (1945) . Växer ofta 
tillsammans med S. teres och S. subsecundum. 

S. subnitens. Rar. Mycket sparsamt i måttligt rik kärrvegetation på Lillömyren 
(bp 1) och Kuggsvedjemyren (bp 2). Vanligen grov och brokig i smutsgrönt, brun-
gult och violett. I skugga spädare och grön-gröngul och då lätt att förbise (jfr 
WALDHEIM 1944:74). Ibland svagt skvarrös och ger då ett märkligt intryck. Växer 
något fuktigare än S. subfulvum. Arten är otvetydigt sällsynt i Norrbotten (jfr 
GAUTHIER 1968:128). 

S. subsecundum. Tämligen allmän. Mjukmattor i måttligt rika kärr ovan EHL. Ned
om EHL: gungfly vid Gräsvarpet (tab. 20). Gynnad av rörligt vatten. Variabel vad 
avser färg (ljust brungul-nästan svart; mörkare ju fuktigare ståndort), men lätt 
att skilja från S. contortum. Inte lika anspråksfull som denna. Växer ofta med 
Drepanocladus revolvens. 

S. teres. Allmän. Mjukmattor, gärna gungflyn (tab. 16) och fastmattor i mått
ligt rika-rika kärr ovan EHL. Noterad nedom EHL, bl a vid Storblötan. I mjuk
mattorna vanligen tillsammans med Calliergon stramineum. Arterna samdominerar 
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ofta. Dominerar större delen av gungflyna vid Blåmisusjön (bp 8) och Gräsvarpet 
(bp 7). Dåligt utvecklade, skvarrösa skuggformer är ibland svåra att skilja 
från S. squarrosum. 

S. warns torfii (purpurvitmossa) . Allmän. Vid sidan av S. fuscum områdets van
ligaste Sphagnum-art. Fastmattor och låga ristuvor, ofta tillsammans med Aula-
oomnium palustre och Tomenthypnum nitens (torrare) eller Sphagnum centrale och 
S. teres (fuktigare). Ej nedom EHL. Arten har en viktig roll i rikkärrens tuv-
bildningsprocess, se 6.3.3.2. 

6.4.8 Lavar 

Obs! Epifytiska och epixyla lavar har ej noterats. 

Cladonia oenotea. Mindre allmän. Högre, torra Sphagnum /wseum-ristuvor. 

C. ooniooraea. Som C. oenotea. 

C. cornuta (syllav). Som C. oenotea. 

C. deformis (inkl C. goneoha) (pöslav). Tämligen allmän. Torra Sphagnum fuscum-
ristuvor. 

C. fimbriata (blek bägarlav). Som C. deformis. 

C. pyxidata (trattlav). Som C. oenotea. 

C. rangiferina (grå renlav). Allmän. Den vanligaste laven på högre ristuvor. 

C. silvatioa coll. (mest C. mitis) (gulvit renlav). Tämligen allmän. Högre 
ristuvor. Ofta tillsammans med C. rangiferina men inte lika rikligt. 

C. spp. I risrik Sphagnum fuscum-vegetation, torra myrkanter osv möter man of
ta obestämbara, unga Cladonia-individ, ofta enbart fyllokladier. 

Iomadophila erioetorum (vitmosslav). Mindre allmän på degenererande Sphagnum 
fus cum-tuvor. 

Lepraria aeruginosum. Mindre allmän. På naken torvjord i myrkanter, gärna vid 
träd- och stubbaser. 

Oohroleohia sp. (spp.). Rar. Funnen utan apothecier på Sphagnum fusoum-tuvor 
vid ett par tillfällen. 

Parmelia physodes (blåslav). Rar. Noterad på ett degenererande parti av en 
Sphagnum fuscum-ö på Hällnäsmyren (bp 23). Allmän som epifyt. 

6.4.9 Svampar 

I myrvegetationen uppträdande svampar har i regel förbigåtts, dock ej (dessbätt
re) nedanstående art. 

Lyooperdon pedioellatum Peck. Rar. Jag fann den 9/9 1970 några inte fullt mog
na fruktkroppar av denna sällsynta buksvampart i kärrig, artrik skog strax V 
Gåskärret. Ståndortens nivå är ca 3 m ö h. Svampen växte relativt torrt bland 
Aulaoomnium palustre3 Campy Hum stellatum3 Drepanooladus intermedius3 Hypnum 
lindbergii} Sphagnum warnstorfii, Carex capillaris, C. flava} C. vaginata, Ange
lica silvestris3 Polygonum viviparum3 Potentilla ereota och Thalictrum flavum 
m fl; med andra ord en vegetationstyp som närmast kan karakteriseras som en 
ängsartad rikkärrfastmatta. Artens utbredning i Sverige är ytterst dåligt känd 
(jfr ULVINEN 1969:38), men den är troligen till icke ringa del förbisedd i tor
rare, ängsartade rikkärr i N Norrland. Se vidare ULVINEN (1969). 

6.5 Ståndortsförhållanden 

Fysikaliska och kemiska analyser av vatten, sediment och, framför allt, torv 
har utförts liksom mätningar av grundvattennivå och torvmäktighet. Metodiken 
redovisas i kapitel 4. Dessutom berörs vildfaunans inverkan på myrvegetationen 
samt ekologiska förhållanden under höst, vinter och vår. 
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6.5.1 Vattenkemi 

6.5.1.1 Grävda gropar i havsstrandkärr 

pH och elektrolytisk ledningsförmåga. I havsstrandkärren har fältmätningar av 
pH och # endast utförts i obetydlig omfattning. Mätningarna ger här inte lika 
god information om näringsförhållandena som i myrarna ovan EHL. pH i grundvat
tenspegeln i nyligen grävda gropar är strängt beroende av redoxförhållandena i 
det svavelrika substratet. Eftersom redoxpotentialen vanligen varierar i lodled 
erhålles värden som bara grovt beskriver situationen i det översta grundvatten
skiktet där en stor del av de aktiva rotändarna vanligen befinner sig. Under 
torra perioder får man ofta låga pH-värden. Dessa skulle dock bli ännu lägre om 
man vid grävningen av provgropen kunde undvika att blanda det översta, sura vat
tenskiktet med det mindre sura vattnet längre ned. pH ligger efter inte alltför 
kortvariga översvämningar ofta strax under neutralpunkten. pH-amplituderna är 
sålunda stora. Att gruppera växtsamhällena längs en pH-gradient är mycket vansk
ligt. 

I tab. 32 har några pH- och K -värden sammanställts. Materialet är litet och he
terogent och kan endast ge en orientering om förhållandena. 

Lokalerna 12, 10, 8 och 14 ligger i översta geolitoralen. De påverkas tydligt 
av fastmarksvatten från ovan havsstranden belägna rikkärr, vilket bl a märks på 
den rika förekomsten av eutrofa brunmossor. pH ligger under vegetationsperioden 
vanligen mellan 6 och 7, åt mellan 400 och 800. pH-förhållandena liknar sålunda 
de i brunmossrikkärren ovan havsstranden, medan elektrolythalten är flera gång
er större (jfr fig. 15, 16). pH <6 registreras bara under perioder med svag söt
vattentillförsel och låg grundvattennivå. De höga X -värdena i analys nr 15 
(1200-2000) erhölls efter en torr period då grundvattenytan sjunkit till en 
onormalt låg nivå. I fotnot 1 till tabellen redovisas analysresultat (genomsnitt 
av tre prover) från grundvatten taget vid detta tillfälle. Na- och Cl-halterna 
är tämligen höga. Den skenbara övervikten av positiva laddningar balanseras av 
bl a negativa ytladdningar hos kolloidala polyanjoner som passerat filtrum samt 
av HCO3. Den rimligaste förklaringen till de onormalt höga $ -värdena är att 
man fått en koncentration av det stagnanta övre grundvattenskiktet genom avdunst
ning (jfr MALMER 1962b:23). 

På lokalerna 2, 5, 1 och 3 har den marinogena markblötan ett större inflytande. 
ål öv erstiger oftast 1000 medan pH varierar avsevärt mellan olika mätningstill
fällen och olika ståndorter, även inom ett visst samhälle. En omvänd proportio-
nalitet mellan pH och kan skönjas i mätserierna från lokal 5, 1 och 3. De läg
sta pH-värdena beror på svavelsyrabildning vid oxidation av sulfider i substra-
tets ytskikt. De korresponderar mot höga àC-värden betingade av bl a sulfatan
rikning (se fotnot 2). I detta sammanhang kan även analys nr 32 (inkl vattenana
lys i fotnot 3) kommenteras. Provgropen ligger vid EHL i en torr Eriophorum va-
ginatum-Polytriohum commune-fastmatta. pH är mycket lågt (3.0) på grund av sva
velsyrabildning, men ÌR. är måttlig (600) eftersom både Na- och Cl-halterna är 
låga. Observera de höga Mg-, Ca- och S-halterna samt den rekordhöga Mn-halten. 

Övriga kemiska förhållanden. Vattenprover för allsidigare analys har tagits i 
mycket liten utsträckning. Problemet med kolloidgrumling av vattnet är även ef
ter filtrering påtagligt. Tre vattenanalyser redovisas i fotnot 1-3 till tab. 
32. 

6.5.1.2 Grävda gropar i myrar ovan havsstranden 

pH och elektrolytisk ledningsförmåga. Mätning av pH och i den grundvattenspe
gel som erhålles i grävda gropar är meningsfullare i myrar ovan havsstranden än 
i havsstrandkärren. Tydligare samband mellan vegetationens sammansättning och 
pH samt iH föreligger. Förklaringen ligger delvis i att pH och £ inte påverkas 
lika starkt av en varierande redoxpotential som i havsstrandkärren. Även ovan 
EHL föreligger dock en betydande pH- och àC-variation med avseende på årstid 
och grundvattennivå (jfr MALMER 1962b:22-27). 

Kärrvegetation. I fig. 15 har ett antal pH/£t -värdepar från fältmätningar i rik-
kärrlösbottnar och mjukmattevegetation av varierande trofigrad sammanställts. 
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Fig. 15. pH/*-värden i fritt markvatten från lösbottnar och mjukmattor 
i kärr. Fältmätningar i grävda gropar, juli-augusti, 1969-74. 

pH/<£ of water samples from mud-bottoms and carpets in various 
types of fens. 
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Av diagrammet framgår att X i stort sett ökar med pH. Ökningens hastighet växer 
markant vid pHn-> 6 (jfr NEWBOULD & GORHAM 1956:122). Den avsaknad av samband mel
lan pH och & för pH<6 som anses gälla för vissa nordfennoskandiska myrvatten 
(SJÖRS 1952 ; PERSSON 1962 : 77 ff. och SONESSON 1970b:78-80) framträder inte i 
mitt material. 

Rikkärrlösbottnarna (utan eller med gles Soorpidium) och Soorpidium-mjukmattor
na bildar tillsammans en "eutrof tätgrupp" med de totala amplituderna pH 6.0-
7.2 och ^ 60-330. Inom denna grupp utkristalliserar lösbottnarna genom sina 
förhållandevis höga värden: pH vanligen 6.5-7.0, X 150-200. Scorpidium-mjukmat
torna har något lägre värden: pH vanligen 6.3-6.9, èÇ 100-200. Någon tydlig 
skillnad mellan Carex limosa-Soorpidium-vegetation och C. lasiocarpa-Soorpidium-
vegetation föreligger ej. Ett 50-tal mätningar som under 1969-74 (juli, augusti) 
utfördes i samhällen med Calliergon giganteum och/eller Drepanooladus tundrae 
som bottenskiktsdominant har följande variationsvidd: pH 5.9-6.9, ̂  80-240. 
Över 3/4 av värdeparen ligger inom området pH 6.3-6.7/à6 125-200, dvs i god över
ensstämmelse med förhållandena i Soorpidium-vegetationen. 

Sambandet mellan pH och i Sphagnum teres-vegetationen är ganska diffust. Man 
kan urskilja en grupp värdepar inom området pH 6.0-6.4/^f 70-130 samt en (hete
rogenare) grupp inom området pH 5.0-5.8/^ 35-200. Den förstnämnda är värden 
från rikkärr där S. teres på senare tid övervuxit brunmossmjukmattor (Bredviks-
tjärnmyren, Skagsmyren osv), den andra härrör från väl etablerade S. teres-
gungflyn (Blåmisusjön, Skagstjärnmyren, Tjäderkärret osv). 

Den resterande delen av värdeparen ligger inom området pH 3.9-5.8/^ 10-80. De 
härrör från mjukmattor där en eller två Sphagnum-arter inom sect. Cuspidata do
minerar bottenskiktet. Sphagnum riparium-3 S. obtusum/S. fall ax-3 S. angustifolium-
och vissa S. fal lax-mjukmattor har klart högre pH-och -värden (>4.5 respekti
ve >25) än S. lindbergii- och S. baltioum-mjukmattor, vilka är utpräglade fat-
tigkärrsamhällen (pH 4.0-4.2, 3Ç 10-30). De fyra kraftigt avvikande pH-registre-
ringarna i S. fal lax-vegetation (pH 3.8-3.9) är gjorda i Lillmossens lagg i 
övergången mot S. fusoum-vegetation. pH närmar sig här S. fusoum-rismossarnas 
värden, se nedan. Det geogena inflytandet avslöjar sig i ^ -värden som inte un
derstiger 10 och vanligen ligger kring 25. 

Fig. 16 visar skillnaderna mellan Campylium stellatum-Drepanooladus intermedius-
och D. badius-fastmattorna. De förstnämnda är uppenbart eutrofare och har klart 
högre pH- och -värden än de senare. Totalamplituderna är pH 6.1-7.1, 100-
200 (-290) gentemot pH 5.6-6.5, ÔC 40-110. 

• Närmare ett 100-tal fältmätningar av pH och % har gjorts i 
Sphagnum fusoum-rismossarna (Lillmossen, Lillömyren och Bergmellanmyren) under 
1969-74 (juli, augusti). Amplituderna är pH 3.4-4.3 respektive^ 0-51. De mest 
frekventa pH-värdena är 3.7 och 3.8.^red 20 oftast "0" vid pH<4.0, så all
tid om vattnet är tydligt färgat av dispergerade humuskolloider. ̂  -mätning är 
föga meningsfull i dessa sura vatten (se 4.4.2). Endast en allsidig vattanana-
lys kan ge en bild av mineralnäringssituationen (se tab. 33 analys nr 6-9). I 
de få fall då pH>4.0 registrerats har antingen grundvattenytan legat ovanligt 
högt efter längre regnperioder eller så har mätningarna gjorts på ståndorter 
med n.yetablerad Sphagnum fusoum {S. fusoum-torv <3 dm) där man kan förmoda att 
ett svagt geogent inflytande tidvis gör sig gällande en bit upp i S. fusoum-
torven. % överstiger i det sistnämnda fallet alltid 10 och ligger ofta i inter-
vallet 20-40. Dylika ståndorter hyser ofta Carex pauciflora som anses kräva en 
svag geogen influens i rhizosfären. 

De fuktigare tuvmelianrummen på rismossarna, där Sphagnum baltioum och ibland 
S. angusti folium är rikliga, skiljer sig inte märkbart beträffande pH- och 

-värdena från de torrare, av S. fusoum dominerade partierna. 

pH-_och_^_-variationer_på_några_ståndorter. Längs bp 2 utfördes mätningar vid 
tre tillfällen under en tiodagarsperiod i augusti 1970: den 8, 13 och 17 augus
ti. Natten mellan den 6 och 7 augusti regnade det kraftigt och den 12 augusti 
föll ett mycket lätt regn som dock inte påverkade grundvattennivån märkbart. 
Grundvattenytan sjönk under perioden 8-17 augusti en knapp dm i myrkantens 
Sphagnum fusoum-vall (bp 2:1.5 m), betydligt mindre ute på kärrytan. pH steg 
under perioden längs hela profilen. Ökningen var större ute i kärret än i S. 
fusoum-vallen. Ändringarna i ZU är något förbryllande. Den successiva ökning 
man kanske kunde vänta realiserades bara i en provgrop (8.5 m) samt i gölvatt-
net. Dock ökade ^ längs hela profilen under den helt regnfria perioden 13-17 



130 

Fig. 16 
pH, 

O CD O O 
O O O 

O O O CD 
CD O O OO O 

A A CD CD O 
A 

A O 
O 

AAA Œ 
A 
A ZA AI 0 Campylium stellatum-Drepanocladus 
A intermed.-ius-fastm.atta. 

A A Drepanooladus badius-fastmatta 
A 

0 100 200 300 <*Ved,20x106 

Fig. 16. pH/je -värden i fritt markvatten från rikkärrfastmattor. 
Fältmätningar i grävda gropar, juli-augusti, 1969-74. 

pH/<£ of water samples from rich-fen lawns. 

augusti i S. fusoum-vallen där àÇ förblev konstant. 

Längs bp 12 och bp 13 gjordes under 1970 några mätningar för att jämföra för
hållandena under sommar och höst. Som framgår av bandprofildiagrammen är i stort 
höstvärdena för pH större och för «X mindre än sommarvärdena. I båda profilerna 
var grundvattennivån betydligt högre vid höstmätningarna. Vid bp 12 gjordes höst
mätningarna i någon cm ytvatten på de två yttersta mätställena, vid bp 13:20 m 
respektive 21 m i nätt och jämnt ytligt vatten. Att pH stiger mot slutet av ve
getationsperioden medan ̂  sjunker verkar gälla generellt för Storöns myrar och 
har konstaterats vid mätningar på flera lokaler. 

Några vattenanalyser. I tab. 33 har analysresultat från nio vattenprover tagna 
i grävda gropar sammanställts: nr 1-3 (grupp I) från rikkärr, nr 4-5 (grupp II) 
från fattigkärr samt nr 6-9 (grupp III) från Sphagnum fuscum-rismossar. Analys
materialet är obetydligt men vissa drag kan skönjas. 

Värdena på pH, åt , Na, K, Ca, Ca/Mg och Cl sjunker uppenbart i serien I-II-III. 
Mg har högre värden i kärrvattnen (I, II) än i mossevattnen (III). Mn-värdena 
(grova och ganska osäkra) är genomgående mycket låga och Fe-halterna varierar 
mer i kärr- än i mossevattnen. De något osäkra S-värdena ligger lägre i kärr-
än i mossevattnen. 

Något förvånande är de höga Na-halterna i kärrvattnen relativt mossevattnen (un
dantag nr 6, se nedan). Gradienten i Na-halten brukar vara oregelbunden eller 
på sin höjd svagt växande i serien mosse-fattigkärr-rikkärr inom ett område (se 
WITTING 1947, 1948; SJÖRS 1948b: 100-101 och PERSSON 1962:76-77, 81-82). Även ab
solut är kärrvattnens Na-halter höga vid jämförelser med de värden från i trofi-
hänseende jämförbara vegetationstyper som erhållits av de citerade författarna, 
vilka undersökt områden i respektive S Sverige, Bergslagen och Torneträskområ-
det. 

Ca-halterna i rikkärrvattnen (I) ligger i nivå med de som konstaterats i Torne-
träskområdets rikkärr (WITTING 1949 tab. 4 och PERSSON 1962:76, 83) men under
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stiger kraftigt halterna i vissa rikkärrvatten från Jämtland (WITTING 1949 tab. 
3) . 

Ca-halterna i mossevattnen överstiger rätt kraftigt de halter (0.5-1.2 mg/1 = 
12-30 ymol/1) som av WITTING (1948:129) påvisats råda vid fastmarksvattengräns-
en i några sydsvenska myrkomplex. Detta behöver inte betyda att ett geogent in
flytande föreligger, eftersom kemiska kriterier för gränsdragning mellan kärr-
och mossevatten knappast går att uppställa för större områden. Den höga lednings
förmågan i kombination med mycket högt Na-värde och relativt höga Mg- och Ca-
värden i analys nr 6 motsvaras dock troligen av ett visst geogent inflytande. 
Sphagnum fusoum-torven på provtagningsplatsen är endast ca 30 cm tjock och ve
getativ Car ex pauoiflora förekommer sparsamt. 

6.5.1.3 Periodiskt brackvattenpåverkade vattensamlingar 

I tab. 34 och 35 A redovisas analyser av vatten från större vattensamlingar med 
periodiskt brackvatteninflöde. I tab. 34 har analyserna grupperats lokalvis ef
ter stigande nivå hos pasströskeln (undantag lokal nr 3 ; se diskussion av analys 
nr 30-32 nedan). Analys nr 1-4 avser havsvatten från grunda vikar på Storöns Ö 
sida. Vattensamlingarna skiljer sig avsevärt även i andra avseenden än pasströs
kelns nivå. Sålunda varierar t ex tröskelns exposition, vattendjup, yta, botten
sedimentens mäktighet och karaktär, mängden och arten av submers respektive vat-
tenöverstående vegetation, kvaliteten och kvantiteten av det tillrinnande geoge
na vattnet osv. Dessa förhållanden berörs i specialbeskrivningarna av de olika 
lokalerna. Trots det begränsade analysmaterialet, vattensamlingarnas varierande 
karaktär och de icke synkroniserade provtagningstidpunkterna kan vissa samband 
mellan tröskelnivå och vattenkemi skönjas. 

pH ligger vanligen mellan 7 och 8. I de fall då värden >8 uppmätts i fält torde 
en intensiv koldioxidfixering hos vattenväxterna vara orsaken. I den nästan av
snörda tjärnen Gräsvarpet överstiger pH normalt 7 endast under vintern. Sommar
värdena ligger kring 6.5 och värdena under smältvattengenomströmningen i maj un
der 6, jfr HAPALA et al. (1975). (Vinter-pH > som mar-pH torde vara ett mindre 
vanligt förhållande i sjöar, jfr LOHAMMAR 1938; KOTILAINEN 1956 tab. 1 och HED
LIN et al. 1957:331, tab. VI.) I och med att en vattensamlings pasströskel ham
nar så högt att brackvatteninflöde omöjliggörs, dvs vattensamlingen avsnörs från 
havet, kan man vänta sig något lägre eller oförändrade pH-värden under vegeta
tionsperioden i ett så pass eutroft område som Storön (jfr INGMAR 1973:49). 

Halten av de flesta elektrolyter, och därmed även X , varierar avsevärt på och 
mellan de olika lokalerna. Sannolikheten för höga värden under sommaren minskar 
dock med stigande tröskelnivå (jfr INGMAR 1973:52 ff.). Bästa samvariationen 
med X visar Cl-, Na- och Mg-värdena, men ett positivt samband även med K och Ca 
kan iakttagas. Höga värden nås under och strax efter havsvatteninflöde (analys 
nr 6, 8, 15, 21; jfr värdena för rent havsvatten, nr 1-4) samt efter längre torr
perioder då den isolerade vattenmassan koncentrerats genom avdunstning (analys 
11, 23). En jämförelse mellan analyserna nr 18 och 14 visar hur tredubblats i 
den grunda Bredviksholmspotten mellan den 13.7 och den 24.8 1970. Inget brack
vatteninf löde hade ägt rum, perioden var torr och vattensamlingens volym minska
de påtagligt. Dock föll något regn, bl a den 22.8. Att ̂  -ökningen inte kan för
klaras av "alunbildning" i strändernas gyttjiga torv och efterföljande transport 
av urlakade sulfater och svavelsyra med ytvatten till gölen framgår av bl a det 
höga pH-värdet (7.2) den 24.8. Dessutom var inte S-halten anmärkningsvärt hög 
den 24.8. 

De lägsta elektrolythalterna registreras under våren och försommaren (analys nr 
5, 16, 22, 27) då bäckenen tillförs och ibland kraftigt genomströmmas av smält
vatten samtidigt som havshögvatten med åtföljande brackvatteninpumpning är säll
synta. Ju lägre pasströskeln är desto tidigare under vegetationsperioden etable
ras normalt "brackvattenkemiska" förhållanden. Sålunda kan man i Lagunen regist
rera höga elektrolythalter medan utpräglade sötvattenförhållanden ännu råder i 
den närbelägna Bredviksholmspotten vars pasströskel ligger några dm högre (jfr 
analys nr 6 och 17). Bredviksholmspotten nås normalt av havet först under höst
en (analys nr 15) liksom Inre Kuggviksgölen (analys nr 21) vars pasströskel lig
ger ännu något högre. Detta innebär att större delen av vegetationsperioden på 
dessa lokaler karakteriseras av måttliga elektrolythalter. Detta möjliggör före
komst av vissa "sötvattenarter" som tål kortare brackvattenkontakt, t ex Callier-
gon giganteum> Drepanocladus tundrae3 Menyanthes och Utrioularia intermedia m fl. 
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I Gräsvarpet är brackvatteninflöde inte ens årsvisst och även om havsvatten 
från en höststorm "fryser inne" i bäckenet så sköljs det ut fullständigt under 
våravsmältningen. De vattenkemiska förhållandena under vegetationsperioden (ana
lys nr 25, 27-29) skiljer sig inte mycket från förhållandena i den avsnörda 
Blåmisusjön (tab. 35 B analys nr 48-52) . Relativt höga elektrolythalter kan 
dock uppkomma i den vattenlins som blir kvar under isen vintertid (analys nr 
26), jfr KOTILAINEN (1956 tab. 1, 157-159) och HEDLIN et al. (1957:331, tab. 
VI. 

Yttre Kuggviksgölen skiljer sig från de övriga vattensamlingarna genom jämför
elsevis små variationer i de kemiska förhållandena (analys nr 11-13). Detta har 
flera orsaker, bl a litet tillrinningsområde, relativt stort djup i förhållande 
till ytan samt obetydlig genomrinning under avsmältningsskedet. Under vintern 
infruset elektrolytrikt vatten sköljs inte ut lika effektivt av smältvattnet 
som i de andra vattensamlingarna. Försommarvärdena för de viktigare elektroly-
terna är höga även om brackvattenflöde inte ägt rum (jfr analys 13 och 22). 

Ca/Mg-relationen ger en grov uppfattning om graden av brackvatteninflytande i 
vattenfasen. Ca/Mg minskar då inflytandet ökar. (Detta gäller dock inte starkt 
surt vatten på lokaler med alunbildning, t ex analys nr 30-32; se nedan.) I 
brackvattenvikarna ligger Ca/Mg sommartid kring 0.3 och i de lågt belägna Lagu
nen och Yttre Kuggviksgölen något högre (0.35-0.60 uppmätt). I Bredviksholms-
potten och Inre Kuggviksgölen, som tidvis är avsevärt påverkade av vatten från 
högre liggande rikkärr, är amplituden större och genomsnittsvärdena ligger be
tydligt högre, mellan 1 och 2. I Gräsvarpet slutligen tycks Ca/Mg variera obe
tydligt under sommaren. Värdena ligger i storleksordningen 1.5. 

Halterna av Mn, Fe och S varierar tämligen oregelbundet och verkar föga bero
ende av tröskelnivån. Redoxförhållandena i vatten och sediment har större in
flytande på halten av dessa element än på de övriga. Mn-värdena är genomgående 
mycket låga och Fe-värdena något eller betydligt högre. Variationen i S-halten 
på de vegetationsrika, gyttjiga lokalerna Bredviksholmspotten och Inre Kuggviks
gölen är mycket stor. De högsta värdena har uppmätts vid lågt vattenstånd under 
sensommaren (analys nr 14, 20), de lägsta vid högt vattenstånd relativt tidigt 
på sommaren (analys nr 17, 22). 

Analyserna nr 30-32 i tab. 34 måste kommenteras separat eftersom de är gjorda 
på stagnerat, grumligt smältvatten i havsstrandkärr vid Sopron. En kraftig för
surning har ägt rum på grund av oxidation av svavelföreningar, bl a i gränsytan 
vatten-luft där partiklar med hög sulfidhalt anrikats. 3Ç samt Cl-, Na-, K- och 
Ca-halterna är inte särskilt höga. Däremot är Mg-halterna förhållandevis höga, 
vilket resulterar i tämligen låga Ca/Mg-värden. Både Mn- och Fe-värdena är gans
ka höga (lågt pHi), likaså S-värdena. 

Tab. 35 A visar en serie analyser av vatten från Storblötan där bl a årstidsva
riationen belyses. Under vintern ökar elektrolythalten i takt med isens tjock
lekstillväxt (jfr KOTILAINEN 1956 tab. 1, 157-159 och HEDLIN et al. 1957:331, 
tab. VI). Fram på vårvintern-förvåren kan mycket höga värden uppmätas vissa år 
i den tunna vattenlinsen under det metertjocka istäcket (analys nr 35, 36, 43). 
Saliniteten kan överstiga 4 promille och èi överstiga 7000, medan halterna av de 
enskilda elektrolyterna kan bli två-flera gånger större än sommarvärdena för de 
grunda havsvikarna (jfr analys nr 1-4 tab. 34). Ca/Mg ligger omkring 0.4. Vatt
net är cirkumneutralt och anaerobt samt vanligen mättat med H2S(aq). Om sötvat-
tengenomströmningen av bäckenet varit kraftig efter sista brackvatteninflöde på 
hösten, startar elektrolytanrikningen i en tämligen utspädd vattenfas efter is-
läggningen. Elektrolythalterna når då under den kommande vintern normalt inte 
så höga värden (analys nr 41). Milda vintrar med tunt istäcke motverkar också 
uppkomsten av höga värden. 

Under avsmältningen i maj och en bit in i juni genomströmmas Storblötan kraft
igt. Inflöde av havsvatten sker sällan under denna period. Det salta "vintervatt
net " sköljs så gott som fullständigt ur bäckenet och elektrolythalterna antar 
sötvattennivå (analys nr 37, 44, 45). Ca/Mg ligger omkring 1 och pH sjunker 
några tiondelar till strax under neutralpunkten. Denna "söta" period brukar va
ra några veckor och avbryts i och med det första ordentliga havshögvattnet. In
tressant är att perioden med låga elektrolythalter i både lagunens vatten och 
strändernas grundvatten sammanfaller med "produktionsstarten" hos flertalet 
växter. 

Den vattenkemiska variationen under sommaren och hösten bestäms huvudsakligen 
av havsvatteninflödena vid högvatten och tillflödet av sötvatten från nederbörds
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området. Variationsamplituden är avsevärd (analys nr 33, 34, 38, 42, 46, 47). 
-värden mellan 1000 och 1500 och en salinitet mellan 0.5 och 1 promille är 

normala sensommarvärden. Ca/Mg ligger vanligen mellan 0.3 och 0.6. 

Man kan misstänka att mycket höga elektrolythalter kan uppkomma i Storblötan 
under exceptionella torrsomrar då både av- och tillflödena sinar och den grun
da lagunen delvis torkar ut. Några vattenprover togs tyvärr inte under torrsom
maren 1969. Vattenståndet var då mycket lågt och saltutfällningar (sulfater?) 
förekom på stränderna liksom vegetationsskador som troligen var saltbetingade. 

Den utspädande effekten av sötvattenutflöden framgår av en jämförelse mellan 
analys nr 38 på vattenprov från centrala delen av Storblötan och analyserna nr 
39 och 40 från de sötvattenpåverkade V respektive SÖ delarna. 

6.5.1.4 Från havet avsnörda vattensamlingar 

Endast ett fåtal analyser har utförts på vattenprover från större vattensamling
ar ovan havsvattnets räckvidd. I tab. 35 B redovisas analysresultat från Blåmi-
susjön och Älgpölen. 

Vintervattnet (analys nr 48-50) i Blåmisusjön har ungefär dubbelt så högt X -
värde och dubbelt så höga halter av Cl, Na, K, Mg och Ca som vattnet under som
maren (analys nr 51, 52). Elektrolytanrikningen i vattenfasen under vintern är 
sålunda inte lika stark som i de grundare, periodiskt brackvattenpåverkade Gräs-
varpet (tab. 34) och Storblötan (tab. 35 A). 

Blåmisusjöns vattenkemi skiljer sig sommartid föga från Gräsvarpets. pH ligger 
dock något högre liksom K- och Ca-halten samt Ca/Mg. En jämförelse av analys
värdena från Blåmisusjön med värden från några eutrofa Stratiotes-sjöar vid kus
ten ett par mil Ö Storön (HEDLIN et al. 1957 tab. V och VI) visar att Blåmisu
sjön är betydligt elektrolytrikare. Även vid jämförelse med eutrofa Stratiotes-
sjöar i Kittilä, Finska Lappland (KOTILAINEN 1956 tab. 1) står sig Blåmisusjön 
gott. 

Vattnet i Älgpölen (analys nr 53, 54) påminner kemiskt om grundvattnet i rik-
kärrlösbottnarna på Hällnäsmyren (tab. 33 nr 1-3). Mg-halten är dock avsevärt 
högre, vilket resulterar i betydligt lägre Ca/Mg-värden. 

6.5.2 Grundvattennivå - några kommentarer 

Grundvattenytans läge har bestämts längs ett tiotal bandprofiler samt på de 
ståndorter där torvprover tagits och i alla provgropar för fältmätning av pH 
och ^ . Anteckningar om grundvattenytans nivåvariationer har utförts på några 
lokaler. Här skall bara några kommentarer till vissa av observationerna ges. 
Detaljerade beskrivningar av grundvattenförhållanden i blötmarker finns hos 
bl a MALMSTRÖM (1923, 1928), GRANLUND (1932), SJÖRS (1948b), PERSSON (1962), 
MALMER (1962a) och MÖRNSJÖ (1969). 

På några lokaler har grundvattenytan vid mätningen visat sig slutta in mot myr
kanten (bl a bp 6, 7). Täta, höga lövbuskage har utbrett sig i myrkanten och 
mätningarna har gjorts under soliga och heta sommardagar. Dessutom har i samtli
ga fall grundvattenytan i myrkanten legat i moig-mjälig mineraljord, i vilken 
fritt vatten rör sig förhållandevis sakta i horisontell led (jfr STÅLFELT 1965: 
34-35) . En förklaring till den ovanliga situationen kan vara lövbuskagens inten
siva transpiration. 

Större delen av grundvattenytans nivåamplitud i Hällnäsmyrens centrala delar un
der sommaren framgår av de fyra avvägningarna längs bp 12. Situationen den 13.8 
1969 representerar mycket torra förhållanden (jfr bild 16), medan mätningarna 
den 10.7 och den 22.6 1970 samt 1.8 1974 svarar mot för respektive tidpunkter 
något torra, normala och ovanligt blöta förhållanden. Amplituden minskar i stort 
sett utåt längs profilen. Den är i lösbottnarna bara drygt hälften så stor som 
i kärrkantens fastmattor (26 respektive 41 cm vid bp 12:40 m och bp 12:10 m). 

6.5.3 Sedimentkemi 

Den kemiska stratigrafin hos finsedimentlagerföljderna i Storblötan (Sb), Gräs-
varpet (G) och Blåmisusjön (B) har undersökts i grova drag. Sb och G nås period
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iskt av havet (G är dock nästan avsnörd) medan B är avsnörd. Några resultat 
har sammanställts i tab. 36. Provtagningspunkterna är belägna i bäckenens cent
raldel . 

Den recenta Sedimentationen utgöres i alla tre bäckenen av gyttja. Denna är i 
Sb finkornig och lös, som komprimerad något geléartad, olivbrungrön samt huvud
sakligen bildad av Lemna trisuloa och blågröna alger. I G och B är den ytliga 
gyttjan ännu lösare, brungrön-grågrön med jämn, "smörig" men föga geléartad 
konsistens. 

Vissa kemiska parametrar i gyttjans ytskikt (0-5 cm) skiljer sig tydligt mel
lan bäckenen (jfr analys 1, 21 och 29). Askhalten samt Na-, Mg-, Mn- och Fe-
halterna sjunker tydligt stegvis i serien Sb-G-B. Minskningen i Na är kraftig 
för steget Sb-G men måttlig för steget G-B medan det omvända förhållandet råder 
för Mg. K- och P-värdena ligger på samma nivå i Sb och G men blir betydligt läg
re i B. S-halten minskar till mindre än hälften vid steget Sb-G, men förblir i 
stort oförändrad vid steget G-B. 

Ca-, C- och N-halterna samt Ca/Mg ökar obetydligt i steget Sb-G men kraftigt i 
steget G-B. C/N stiger sakta i serien Sb-G-B; värdena är 8-9-10. 

Ca/Mg-relationen i gyttjans ytskikt är möjligen en av de kemiska parametrar som 
ändrar sig (ökar) mest i samband med en vattensamlings fullständiga avsnörning 
inom ett eutroft landhöjningsområde av Storöns typ. (Även Ca/Na-relationen, ej 
tabellerad, ändrar sig kraftigt. Värdena för serien Sb-G-B är 0.12, 0.77 och 
3.6.) Lodledsgradienten i Ca/Mg visar dock ingen "språngliknande" förändring 
i B:s lagerföljd (analys nr 31-40). Den kan sålunda knappast användas för att 
lokalisera avsnörningshorisonten. ERICSSON (1973:215) anser att de med ammonium-
acetat extraherbara Mg- och Ca-fraktionerna (speciellt Mg-fraktionen) i sediment 
ger god information om palaeosaliniteten, medan jonförhållanden av typen 
(Ca/Mg)ext och (Ca/Na)ext osv ger sämre information. 

Askhalten växer med djupet på de tre lokalerna, främst på grund av ökande mine
raljordsinslag (mest mjäla och mo). Var gränsen mellan mineraljordsblandad gytt
ja och gyttjig mineraljord skall dras är en öppen fråga. Halten av de olika me
tallerna ökar i stort sett nedåt om man bortser från det ytligaste skiktet. Det
ta beror delvis på ökande mineraljordsinslag i sedimentet men även på ökande me
tall jonhalter i de forna vattenfaser ur vilka detta avsatts. Ca-värdena i övre 
delen av B:s lagerföljd förblir dock huvudsakligen oförändrade trots nedåt ök
ande askhalt. Ca/Mg minskar nedåt vilket är tvärt emot situationen i Sb och G. 
5-halten sjunker i stort sett med djupet i både Sb och G. Värdet i Sb:s ytgytt-
ja är ovanligt högt. I B har S-gradienten ett maximum ett par dm under sediment
ytan vilket möjligen kan ha någon anknytning till avsnörningshorisonten (jfr 
RENBERG 1976) . 

Det djup på vilket övre gränsen för kraftig järnsulfidfärgning av sedimenten 
noterades vid provtagningen under våren 1971 är för Sb, G och B respektive 23, 
7 och 4 5 cm. 

Lodledsgradienten i P-halten är tämligen oregelbunden i Sb och B, medan P-värde
na är ungefär likstora på olika djup i G:s avlagringar. C- och N-halterna avtar 
med ökande djup i alla tre lagerföljderna. C/N-värdena håller sig i intervallet 
6-10 i Sb- och G-sedimenten men visar ingen tydlig gradient. I B sjunker värde
na från ca 10 i övre delen av lagerföljden till ca 7 i den undre. 

I B:s lagerföljd visar S-, C- och N-halterna en kraftig minskning vid ca 25 cm 
djup (jfr analys nr 33 och 34). Möjligen kan detta "knä" i gradienterna ha ett 
samband med avsnörningsnivån. Kanske ligger denna inom intervallet 20-30 cm. 

Den kemiska stratifikationen av sedimenten i ett par Västerbottenssjöar nedom HK 
behandlas av TOLONEN (1972) och RENBERG (1976). Talrika referenser rörande ke-
mostratigrafi ges av dessa författare samt av ERICSSON (197 3). 

6.5.4 Torvkemi 

Undersökningarna har i första hand inriktats på att beskriva den kemiska stra
tif ikationen i lagerföljder ovan havsstranden. I mäktigare lagerföljder kan de 
kemiska egenskaperna hos torven från en viss nivå säga en del om de förhållan
den (främst näringstillgången) som korresponderande växtsamhälle levde under. 
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Dessutom finns tydliga samband mellan yttorvens (de översta 2-3 decimetrarna) 
kemi och den recenta vegetationens sammansättning. Där torvtäcket är tunt 
( <3 dm) ingår oftast övre delen av mineraljorden i myrvegetationens substrat. 
Detta måste beaktas vid de näringsekologiska bedömningarna. Sådan tunntorvig-
het är vanlig på Storöns myrar ovan havsstranden och havsstrandkärren är ute
slutande tunntorviga. Substratprover från de sistnämnda har endast analyserats 
i liten utsträckning, se 6.5.4.1. Syftet har främst varit en orientering om 
analysmetodernas användbarhet (se vidare 4.5.2 och 4.5.3). 

Markprover har tagits från 26 provpunkter (lf 1-26), varav 5 i havsstrandkärr 
(lf 1-5). Prover från hela lagerföljden, dvs från markytan ned till ytskiktet 
av mineraljorden eller gyttjan, har insamlats på de flesta ställen. Lf 6 och 7 
är ofullständiga och representerar endast yttorven. Nedan ges för varje prov
punkt en översikt av belägenhet, recent vegetation, torvmäktighet, eventuella 
snö- och isförhållanden samt grundvattennivån (grv) vid provtagningstillfället. 
Grv anges i förhållande till bottenskiktets yta. Dessutom anges sätt och datum 
för provtagningen samt i vilken tabell resultaten av de kemiska analyserna åter
finns. De flesta provpunkter ligger inom vegetationsanalyserade storrutor eller 
bandprofiler vilket anges. 

Undersökta lagerföljder (lf 1-26) 

Lf 1) Sopron, V delen. Eleocharis palus tri s-vegetation vid normalvattenlinjen 
(S 3). Torv ca 3 cm. Grv + 0 cm. Spade och kniv. Den 9.10 1972. Tab. 37. 

Lf 2) Sopron, S delen. Carex maokenziei-vegetation i undre geolitoralen (S 9). 
Torv ca 9 cm. Grv + 0 cm. Spade och kniv. Den 9.10 1972. Tab. 37. 

Lf 3) Sopron, V delen. Carex aquatili s-vegetation i mellersta geolitoralen (S 
13). Torv ca 7 cm. Grv -1 cm. Spade och kniv. Den 9.10 1972. Tab. 37. 

Lf 4) Sopron, S delen. Luxurierande Eriophorum angustifolium-vegetation i övre 
geolitoralen (S 18). Torv ca 12 cm. Grv -3 cm. Spade och kniv. Den 9.10 1972. 
Tab. 37. 

Lf 5) Sopron, V delen. Ängsartat artrikt Carex nigra coll.-Festuca rubra-Drepa-
nooladus fluitans coli.-Campy Hum poly gamum-samhälle i övre geolitoralen (S 
25). Torv ca 5 cm. Grv-15 cm. Spade och kniv. Den 9.10 1972. Tab. 37. 

Lf 6) Skagsmyren, SÖ delen. Fastare, tämligen fattig mjukmatta med bottenskikts
dominans av Sphagnum cf. fallax (S 66). Ca 70 cm snö, tjäle översta 5 cm (= det 
levande mosstäcket). Torv ca 0.5 m. Grv -5 cm. Spade. Den 17.3 1973. Tab. 40. 

Lf 7) Björkmyren, strax N stora hygget. Torrare Carex lasiooarpa-Soorpidium 
scorpioides-vegetation (S 55). Ca 70 cm snö, 8 cm is och 5 cm vatten ovanpå den 
otjälade torvytan. Torv ca 0.6 m. Spade. Den 17.3 1973. Tab. 39. 

Lf 8-10) Flaskkärret, centrala delen. Artrik Triohophorum caespitosum-Campylium 
s tellatum-Drepanoaladus intermedius-fastmatta (S 79). Ca 65 cm snö och ett par 
cm is ovanpå den otjälade torvytan. Torv ca 0.2 m. Grv -3 5 cm. Spade och 
kniv. Den 16.3 1973. Tab. 39. 

Lf 11-12) Carolinumkärret, centrala dele n. Artrik Triohophorum caespitosum-Cam
pylium stellatum-Drepanocladus intermedius-fastmatta (S 78). Ca 50 cm snö, tjä
le översta 5 cm. Torv ca 25 cm. Grv -7 cm. Spade och kniv. Den 16.3 1973. Tab. 
39. 

Lf 13) Kuggsvedjemyren, N delen. Kalotten av ca 0.4 m hög Sphagnum fuscum-ris
tuva (bp 22:0.5 m, se även 6.3.3.3). Sandunderlag på 55 cm djup. Inget grund
vatten inom lagerföljden. Spade och kniv. Den 11.10 1972. Tab. 42. 

Lf 14) Kuggsvedj emyren, N delen. Sphagnum warns torfii-kant vid S. fuscum-ris
tuva (bp 22:1.2 m, se även 6.3.3.3). Stenblock 23 cm under ytan. Inget grund
vatten inom lagerföljden. Spade och kniv. Den 11.10 1972. Tab. 41. 

Lf 15) Kuggsvedjemyren, N delen. Triohophorum oaespitosum-Drepanocladus inter
me diu s-fastmatta (bp 22:2.0 m, se även 6.3.3.3). Sand på 18 cm djup. Inget 
grundvatten inom lagerföljden. Spade och kniv. Den 11.10 1972. Tab. 38. 

Lf 16) Kuggsvedjemyren, N delen. Kalotten av ca 0.4 m hög ristuva omgiven av 
rikkärrvegetation. Dominans i bottenskiktet av Dicranum bergeri och Hylocomium 
splendens (bp 21:0 m). Sand på 50 cm djup. Inget grundvatten inom lagerföljden. 
Spade och kniv. Den 11.10 1972. Tab. 41. 
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Lf 17) Hällnäsmyren, kantskogen på N sidan. Artrik Cavex dioioa-C. capillavis-
Dvepano oladus in tevmediu s-fastmatta (S 81, se även fig. 6 samt 6.3.3.3). Sand 
på 18 cm djup. Inget grundvatten inom lagerföljden. Spade och kniv. Den 13.10 
1972. Tab. 38. 

Lf 18) Hällnäsmyren, kantskogen på N sidan. Tviohophovum oaespitosum-Dvepano-
oladus in tevmedi us-fastmatta (S 81, se även fig. 6 samt 6.3.3.3). Sand på 30 cm 
djup. Grv -17 cm. Spade och kniv. Den 13.10 1972. Tab. 38. 

Lf 19) Hällnäsmyren, kantskogen på N sidan. Kalotten av ca 0.5 m hög Sphagnum 
fus ewm-ristuva omgiven av Tviohophovum oaespitosum-Dvepanooladus intevmedius-
fastmatta (S 81, se även fig. 6 samt 6.3.3.3). 15 cm snö på kalotten, tjäle 
översta 13 cm. Sand på 80 cm djup. Grv -58 cm. Spade och kniv. Den 5.12 1972. 
Tab. 42. 

Lf 20) Hällnäsmyren, N myrkanten. Artrik Tviohophovum aaespitosum-Myvioa gale-
Campylium stellatum-Drepanocladus intermedius-fastmatta (S 74, se även 6.3.3.3). 
Stenig sand på 63 cm djup. Grv -8 cm. Spade och kniv. Den 11.10 1972. Tab. 38. 

Lf 21) Hällnäsmyren, N sidan. LÖsbottenyta i rikkärr (S 43, se även fig. 5 samt 
6.3.3.3). Kärrdy + torv ca 55 cm. Grv -2 cm. Torvborr. Den 13.10 1972. Tab. 41. 

Lf 22) Hällnäsmyren, centrala delen. Högsta punkten av ca 0.6 m hög Sphagnum 
fusoum-ö (bp 23:3.0 m, se även 6.3.3.3) omgiven av rikkärrlösbottnar. 2 cm snö, 
tjäle översta 28 cm. Torv ca 1 m. Grv -50 cm. Spade och kniv (0-75 cm), torv
borr (>75 cm). Den 7.12 1972. Tab. 43. 

Lf 23) Lillömyren, SV mossepartiet. Risrik Sphagnum /wseum-vegetation (bp 1:48 
m, se även 6.3.3.3). Torv ca 1 m. Grv -40 cm. Spade och kniv (0-90 cm), torv
borr (>90 cm). Den 4.10 1972. Tab. 44. 

Lf 24) Lillömyren, centrala kärrstråket. Segt gungfly med bl a Cavex vostvata, 
Menyanthes tvifoliata, Myvioa gale, Dvepanooladus vevolvens och Riooavdia sinuata 
(bp 1:95 m, se även 6.3.3.3). Avstånd till gyttjeunderlag ca 1 m. Grv -2 cm. Spa
de och kniv (0-20 cm) , torvborr (>65 cm) . 20-65 cm inga prover; torvslamvälling 
under gungflyet. Den 6.10 1972. Tab. 40. 

Lf 25) Lillmossen, centrala delen. Risrik Sphagnum fusoum-vegetation (S 88). 
Provpunkten belägen på kalotten av en ca 0.3 m hög ristuva omgiven av S. fusoum-
dominerade, risfattigare "lågytor". Torv ca 1.1 m. Grv -65 cm. Spade och kniv. 
Den 3.10 1972. Tab. 44. 

Lf 26) Lillmossen, laggen på Ö sidan. Artfattig mjukmatta med bl a Cavex limosa, 
C. vostvata, Oxyoooous quadvipetalus, Sphagnum fallax och S. lindbevgii. Torv 
ca 0.6 m. Grv -18 cm. Spade och kniv (0-55 cm), torvborr (>55 cm). Den 4.10 1972. 
Tab. 40. 

6.5.4.1 Några analyser från ett havsstrandkärr 

I tab. 37 har några analysresultat från substratet i fem växtsamhällen i Sopron 
sammanställts (lf 1-5, se ovan). Proverna har tagits på hösten. Provtagnings
ställenas nivå ö h och avståndet markyta-grundvattenyta ökar i serien lf 1-5 
medan gyttjeinslaget i "torvens11 ytskikt minskar. Tunnaste torvtäcket (ca 3 cm) 
har lf 1 som ligger lägst, men även i den högst belägna lf 5 är torven tunn (ca 
5 cm). Lf 2-4 har torvtäcken omkring 1 dm. Nedan kommenteras analysresultaten 
kortfattat. Dessutom diskuteras några icke tabellerade värden från pH-mätningar 
i vatten- och KCl-extrakt. 

Kemiska undersökningar av substratet i havsstrandängar (inklusive vissa kärrlik-
nande typer) redovisas av bl a SURA (1970) . 

Aska. Askhalten ökar tydligt nedåt i de fem lagerföljderna. Ökningen är själv
fallet kraftigast vid gränsytan mellan gyttjig torv och gyttjig mineraljord (se 
lf 1, 3 och 5). Det översta torvskiktets askhalt är störst (60 %) i den lågt 
belägna Eleochavis palustvis-vegetationens substrat (lf 1). Här deponerar de 
ofta återkommande översvämningarna avsevärda mängder minerogena finsediment. 
Höga askhalter i de översta centimetrarna av substratet förekommer emellertid 
även i de andra lagerföljderna (19-36 %). 

pH(H?Q) och pH(KCl). pH(H20)- och pH(KCl)-värdena för det översta provet i var
je lagerföljd är i ordningen lf 1-5: 5.2/4.7, 5.2/5.1, 4.7/4.4, 4.5/4.0 och 
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4.7/4.2. Värdena är lägre än vad som svarar mot förhållandena vid provtagnings
tillfället av skäl som diskuterats i 4.5.2. pH(H20) - pH(KCl) varierar mellan 
0.5 och 0.1; jfr SURA (1970:58) angående pH (H^O) - pHtCaC^). Samband mellan 
växtsamhälle och pH kan givetvis inte utläsas ur detta obetydliga material. 
För detta fordras mycket stora provserier tagna med jämna mellanrum under hela 
vegetationsperioden. pH-amplituden i substratets ytskikt är vid på samtliga lo
kaler och sannolikt mycket vid i de gyttjerika, periodiskt uttorkande lf 2-4 
(jfr 6.5.1.1 samt SURA 1970:57 ff.). pH-förhållanden på bottniska havsstränder 
behandlas av SURA (1970:57-63). 

Natrium. Nax.0^_ är 1 00-150 ymol/g i lagerföljdernas ytskikt och förblir ungefär 
konstant eller minskar svagt med ökande djup. Ext-värdena ligger oftast strax 
under eller på samma nivå som Tot-värdena. Naex^- sjunker på djupet utom i lf 2. 
Det paradoxala resultatet Ext > Tot har erhållits i några fall. Detta beror på 
svårbemästrade felkällor vid analysgången vilka diskuterats i 4.5.2 och 4.5.3. 
Naexc är betydligt lägre än Naext enär den i markvätskan lösta fraktionen (NaD) 
är stor (Ext - D = Exc). Resultatet Naexç = 0 har erhållits i några fall då D-
värdet, som bestämts genom etanolextraktion, blivit för högt (se vidare 4.5.2 
och 4.5.3). Exc-värdena är mycket osäkra, speciellt i lf 2 där stora problem 
vid bestämningen av D förelåg. Några signifikativa skillnader i Na-förhållandena 
mellan de olika lagerföljderna kan inte utläsas. 

Kalium. Ktot ökar regelmässigt nedåt (undantag lf 1 med ett maximum i den gytt
jiga finjorden närmast under torven) och ett positivt samband med askhalten fö
religger. Substratets förhållandevis askfattiga ytskikt i Carex mackenziei-ve-
getationen (lf 2) och Eriophorum angusti folium-ve.getationen (lf 4) har sålunda 
låga K-tot-värden (15 respektive 18 ymol/g) , medan K-^ot i den askrika Eleooharis 
palustris-torven (lf 1) är mycket högre (67 ymol/g). Kex^- är genomgående avse
värt lägre än Ktot. Något samband mellan askhalten och Kext tycks ej föreligga. 
Exc-värdena är mycket osäkra. Substratets ytskikt visar mycket låga Exc-värden 
i alla lagerföljder. 

Magnesium. Mgtot visar liksom Ktot ett positivt samband med askhalten och ökar 
nedåt i lagerföljderna. Halterna i ytskiktet varierar mellan 61 och 200 ymol/g 
(lf 2 respektive lf 1). Mgext understiger i de flesta prover Mgtot starkt (ej 
ytskiktet i lf 4). En tydlig lodledsgradient visar endast lf 2 (stigande värden 
nedåt) och lf 5 (sjunkande värden). Exc-värdena är osäkra, speciellt i lf 2 där 
de med visshet är för låga. Dock är en avsevärd del (omkring eller över 50 %) 
av den extraherbara fraktionen adsorberad vid markkolloiderna. 

Kalcium. Catot ligger mestadels på nivån 15-25 % av motsvarande Mgtot~v^rden. 
Samvariationen med askhalten är betydligt oklarare. Caex^. ligger oftast i när
heten av Ca-j-ot* Stö rre delen (>7 5 %) av Caext utgöres av utbytbart Ca i de 
flesta prover. Lf 2 utgör dock ett undantag, men här är å andra sidan Exc-vär
dena säkerligen för låga. 

Ca/Mg. (Ca/Mg) tot ligger mestadels omkring 0.2 medan (Ca/Mg) ex-t vanligen är 
3-4 gånger större. (Ca/Mg)exc är genomgående större än (Ca/Mg)ext °ch underskri
der 1 endast i lf 5. Några slutsatser utgående från skillnaderna mellan de oli
ka lagerföljderna samt lodledsgradienterna inom dessa kan inte dragas. 

Mangan. Mn-halterna är genomgående låga. Mn-j-o^- underst iger 10 ymol/g i alla pro
ver utom ett (lf 1:3) och ökar med stigande djup i samtliga lagerföljder. Ext-
värdena ligger i vissa prover strax under Tot-värdena (t ex lf 2:1-2 samt lf 4: 
1-2), men är i de flesta fall mindre än hälften av dessa. Mnexc understiger obe
tydligt Mnex-t i lf 1 och 5, mer påtagligt i övriga lagerföljder. Lodledsgradien
terna i Mnex-(- och Mnexc är oregelbundna i samtliga lagerföljder. 

Järn. Fe-halterna är höga i lagerföljderna. Den järnfattigaste är lf 2. Fe-j-ot 
varierar mellan 260 (lf 2) och 870 ymol/g (lf 1) i ytskiktet och minskar nedåt 
utom i lf 4 där en svag ökning föreligger. Den med HAc extraherbara fraktionen 
(Feext) är bara en liten del av Feto-(- • F eexc ligger genomgående strax under 
Feext» Detta innebär inte nödvändigtvis att den i markvätskan lösta fraktionen, 
Feç), var mycket liten vid provtagningstillfället. Järnets löslighet avtar med 
stigande redoxpotential och även med stigande pH (jfr SURA 1970:56). Båda pa
rametrarna kan ha förändrats under lagringen av proverna, redoxpotentialen po
sitivt och pH negativt, men dessa förändringar torde inte vara stora. Under 
etanolextraktionen och efterföljande filtrering har däremot redoxpotentialen i 
systemet säkerligen stigit en hel del. En del löst Fe^+ kan då ha oxiderats till 
Fe3+ och utfällts som * n H2° och sätt hamnat i filtrum i stället 
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för i filtratet. Det "naturliga" D-värdet kan följaktligen ha varit större än 
vad som anges av skillnaden Fe , - Fe . Motsvarande resonemang gäller för 
Mn (se ovan). exc 

Svavel. S-halten varierar mellan 7400 och 18000 yg/g (0.74 och 1.8 %). Halten 
stiger nedåt i lf 2, 4 och 5 och passerar ett maximum en bit under markytan i 
If 1 och 3. 

Fosfor. Substratets ytskikt är rikast på fosfor i den ängsartade Carex nigra-
vegetationen (lf 5; 2200 yg/g) och i Eleoaharis palus tris-vegetationen (lf 1; 
2100 yg/g) . Den P-fattigaste yttorven finner man i Carex maakenzi e i-samhället 
(lf 2; 1000 yg/g). I samtliga lagerföljder minskar P-halten nedåt. De mineral-
jordsdominerade proverna har mycket lägre halter än de som karakteriseras som 
torv. 

Kol. C-halten minskar givetvis nedåt i lagerföljderna och står i omvänd propor
tion till askhalten. Vad gäller substratets ytskikt så har Eriophorum angusti-
folium-torven den högsta halten (lf 4; 40 %). Lägsta värdet har Eleoaharis 
palus tri s-torven (lf 1; 16 %). 

Kväve. N-halten varierar på samma sätt som C-halten (se ovan). Högsta värdet i 
ytskiktet har sålunda lf 4 (2.50 %), lägsta värdet lf 1 (1.28 %). 

C/N. C/N-värden under 10 noteras bara i tre prover (lf 1:3 och lf 5:2-3). Ask
halten är här mycket hög (>85 %) och proverna karakteriseras som gyttjig mo-
mjäla. C/N varierar i substratets ytskikt mellan 12 (lf 1) och 17 (lf 2 och 3). 
C/N sjunker nedåt i lagerföljderna så när som på lf 2 där värdet 19 noteras på 
nivån 5-10 cm under markytan. 

6.5.4.2 Myrar ovan havsstranden 

6.5.4.2.1 Rikkärrfastmattor 

Tunntorviga rikkärrfastmattor upptar en stor del av Storöns myrareal ovan havs
stranden. I tab. 38 och 39 har resultat av substratanalyser sammanställts. Prov
tagningen har skett under hösten (tab. 38) respektive vårvintern (tab. 39). 

Aska, SiQ?. Askhalten i det översta torvskiktet varierar i höstproverna (tab. 
38) mellan ca 15 och 20 % och Si02~halten mellan ca 1 och 6 %. I de tunntorviga 
lf 15 och 17 noteras en med djupet växande gradient i båda parametrarna medan 
värdena däremot i lf 18 och 20, där torven är något respektive avsevärt mäktig
are, först minskar och passerar ett minimum ett par dm under markytan för att 
sedan växa. Vid detta minimum är askhalten i lf 20 ca 7 % (1/3 av värdet i tor
vens ytskikt) och SiC>2-halten endast 0.1 % (lf 20:4). I fem av provserierna 
från vårvintern (lf 8-12 tab. 39) föreligger kraftiga utfällningar av Fe2C>3 • 
n H2O i det översta torvskiktet. Mycket höga Fetot-värden motsvaras här av ask
halter i storleksordningen 20-25 %. SiC^-halterna är däremot låga, omkring 2 %. 
En avsevärd del av askan utgöres sålunda av Fe2C>3. Gradienterna i Fe-^ot oc^ ask-
halt har t ex i lf 11 och 12 mycket tydliga maxima på nivån 5-10 cm. Motsvarande 
gäller ej för SÌO2. Att askhalten är hög i botten av lagerföljderna har ej att 
göra med utfällningar av järnockra utan beror på stor mineraljordsinblandning. 
Detta avslöjas bl a av att även Si02~halten är hög i dessa prover. 

pH(H?Q), pH(KCl) och metalljonmättnadsgrad (M). Dessa parametrar ger tillsammans 
god information om substratets "syra-bas-status" (jfr SJÖRS 1954:73, 1967:58 
samt MALMER 1962a:189, 194 ff.). Rikkärrfastmattorna har mestadels höga värden 
i alla tre parametrarna, vilket svarar mot en för växterna gynnsam syra-bas
status. Lf 20 (tab. 38) och lf 7 (tab. 39) representerar dock fastmattor av mind
re rik typ än de övriga lagprföljderna. Detta märks bl a på de förhållandevis lå
ga värdena på pH(H20), pH(KCl) och M samt på de relativt höga halterna av extra-
herbara protoner. pH(H20) i torvens ytskikt ligger i höstproverna (tab. 38) vid 
eller strax under neutralpunkten, i vårvinterproverna (tab. 39) 0.5-1 pH-enhet 
högre. pH(H2Û) och även pH(KCl) avtar i stort sett med stigande djup i provse
rierna från både höst och vårvinter, jfr KOTILAINEN (1927:35 angående "Proben 
76-82"), PANAKOSKI (1935:6-7 beträffande "Braunmoore") och PERSSON (1962 tab. 2). 
pH(KCl) understiger alltid pH(H2Û). Skillnadens storlek ger en antydan om mäng
den av vid markkolloiderna adsorptivt bundna protoner. Denna är i torvens ytskikt 
betydligt mindre i vårvinterproverna än i höstproverna. Dessutom slår vårvinter
provernas protonbrist igenom i M-värdena vilka mestadels är mycket höga, 99-100 %. 
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Annars ligger M i höstproverna och i vårvinterproverna nedom ytskiktet vanligen 
på 85-95 %. M tenderar att sjunka med ökande djup i de flesta lagerföljder. Det 
lägsta noterade M-värdet (70 %; lf 7:2 tab. 39) ligger dock väl inom ramen för 
vad som kan förväntas i rikkärrfastmattor (jfr SJÖRS 1961b:50-51 och PERSSON 
1962:66-67, 72). 

Natrium. Natot och Naex£ varierar oregelbundet med djupet i rikkärrfastmattorna. 
Natot ligger vanligen pa nivån 10-25 ymol/g, Naext något eller måttligt lägre 
(dock nästan alltid större än hälften av Natot) • Naext/Natot ~ O*2 för ett par 
prover med stark mineraljordsinblandning (lf 17:4 och lf 18:6 tab. 38). 

Kalium. K-halterna är låga, lägre än Na-halterna. Ytskiktet är relativt rikt på 
kalium; Ktot är här ca 10-15 och Kex^. ca 5-10 ymol/g. Den relativa kaliumrikedo
men i ytan torde främst bero på att inslaget av levande och nyligen döda växtde
lar (mossor samt blad och stråbaser av kärlväxter osv) här är störst. Levande 
växter anrikar nämligen kalium (jfr MALMER & SJÖRS 1955:61, 73, 76; KAILA & 
KIVEKÄS 1956:239-241 och MÖRNSJÖ 1968:353). Ktot minskar nedåt för att sedan i 
flera lagerföljder åter öka mot botten i takt med att mineraljordsinblandningen 
blir starkare. Kext visar däremot en nedåt jämnt avtagande gradient. Kext/K^-0t 
=0.5 i ytskiktet för att sedan minska nedåt. 

Magnesium. Mgtot varierar oregelbundet eller minskar nedåt. Höga värden noteras 
dock regelmässigt i mineraljordsrika bottenprover (omkring eller över 100 ymol/g). 
I ytskiktet varierar Mgtot mellan ca 40 och 7 5 ymol/g. Mgext är i ytskiktet om
kring 35-70 ymol/g och avtar tämligen regelbundet nedåt. Mgext/Mgtot ligger of
tast i intervallet 0.6-0.9, men är i mineraljordsrika bottenprover betydligt läg
re (se t ex lf 18:6 tab. 38). 

Kalcium. Ca-halten är hög i rikkärrfastmattornas torv beroende på stark influens 
av vatten med hög Ca2+-halt. Catot är oftast 600-900 ymol/g i de övre lagren, 
men överstiger ställvis 1000 ymol/g. I lf 7 (tab. 39), som representerar en mind
re rik typ av fastmattevegetation, ligger dock Catot strax under 400 ymol/g i 
yttorven. Catot minskar med ökande djup eller varierar oregelbundet. Att mineral
jorden inte är särdeles rik på CaCOß framgår av att Catot i de askrika botten
proverna oftast är lägre än i torven ovanför. Caext/Catot ligger mestadels mel
lan 0.55 och 0.8. 

Ca/Mg. (Ca/Mg)tot överstiger mestadels 10, dock ej i mineraljordsrika bottenpro
ver där värdet kan bli så lågt som 2-3 (t ex lf 17 och 18 tab. 38). (Ca/Mg)tot 
> 20 noteras i lf 17 och 18 som båda härrör från mycket artrika kantskogsfast-
mattor. (Ca/Mg)ext är oftast något mindre än (Ca/Mg)tot, men det motsatta för
hållandet råder ibland. I askrika prover strax ovan mineraljordskontakten gäller 
alltid att (Ca/Mg)ext > (Ca/Mg)tot. 

Mangan. Både Mn-^ot och Mnext nar förhållandevis höga värden i ytproverna, ca 
2.5-25 respektive 1.5-12 ymol/g. I lf 8-12 (tab. 39), som tagits på vårvintern 
då grundvattenytan under en längre period bara legat några cm djupt, har möjlig
en utfällning och anrikning av manganhaltiga föreningar ägt rum strax ovan grund
vattenytan i samband med oxidation. Höga värden i ytskiktet beror dock även på 
att levande och nyligen döda delar av växter här har rikare förekomst än längre 
ned. Växterna anrikar nämligen mangan (jfr MALMER & SJÖRS 1955:62, 73). Mn-halt-
erna sjunkter nedåt i torven. Mn^. ^ får dock en uppgång i bottenprover med stort 
mineraljordsinnehåll. 

Järn. Fetot ar alltid många gånger större än Feext- Relationen Fetot/Feext lig-
ger vanligen mellan 1000:1 och 100:1. Lodledsgradienten i Fetot och Feext ar 
oregelbunden eller sjunkande nedåt. Liksom för mangan (se ovan) beror järnets 
löslighet starkt av redoxförhållandena. Mycket kraftig anrikning av Fe2C>3 . 
n H2O kan med blotta ögat noteras i det mer eller mindre aeroba torvskiktet 
strax ovan grundvattenytan i lf 8-12 (tab. 39). Fe^ot uppnår här ställvis värden 
kring 1700 ymol/g torrsubstans (ca 10 %!). Dylika "rosthorisonter", som uppkom
mer i rikkärrfastmattornas torv under vårvintern och våren, försvinner vanligen 
under vegetationsperioden eller blir åtminstone diffusare.Beträffande utfällning 
av järn i torvjordar se PUUSTIJÄRVI (1952) 

Svavel. S-halten varierar tämligen oregelbundet med djupet. Värdena ligger van
ligen i intervallet 3000-10000 yg/g. De högsta halterna, 16000-17000 yg/g (1.6-
1.7 %), noteras i bottenavlagringarna i lf 20 (tab. 38). Dessa har avsatts under 
ett skede då ståndorten låg på stranden av en igenväxande, grund vattensamling 
som höll på att avsnöras från havet (se 6.3.3.3). 
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Fosfor. P-halten varierar liksom S-halten oregelbundet med djupet i lagerföljd
erna. Värdena ligger mestadels mellan ca 500 och 1000 yg/g. 

Kol. C-halten varierar oregelbundet med djupet och är mestadels ca 30-40 %. 
Halten är dock givetvis betydligt lägre i mineraljordsrika bottenprover, se 
t ex lf 17 och 18 (tab. 38). Lf 20 (tab. 38) avviker genom ovanligt höga hal
ter, upp till 47 %. Askhalterna är förhållandevis låga i denna lagerföljd. 

Kväve. N-halten varierar mellan ca 1.5 och 3.5 % (halter <1 % noteras dock i 
bottenprover med särskilt stort mineraljordsinnehåll). Värden kring 2-2.5 % är 
vanligast. 

C/N. Kvoten avtar nedåt eller varierar oregelbundet. Värdena ligger mestadels 
mellan 15 och 20 i översta decimetern av substratet. 

6.5.4.2.2 Mjukmattor i måttligt rika och fattiga kärr 

Tab. 40 innehåller analysdata från några efter de allmänna förhållandena på 
Storön tämligen fattiga kärr. Lf 24 och 6 härrör från måttligt rika mjukmattor 
och lf 26 från en fattigkärrmjukmatta. Vegetationsutvecklingen på lokalerna för 
lf 24 och 26 diskuteras i 6.3.3.3. 

Att de aktuella mjukmattorna är fattigare än de ovan behandlade rikkärrfastmat-
torna framgår om man jämför tab. 38 och 39 med tab. 40. Askhalt, pH(H20), 
pH(KCl), M, totalhalt och extraherbar fraktion av de flesta metaller (speciellt 
Ca, mindre tydligt för t ex K), Ca/Mg, fosforhalt och kvävehalt har i genomsnitt 
lägre värden än i rikkärrfastmattorna. Kolhalten är å andra sidan klart större 
och detsamma gäller i ännu högre grad C/N. 

En jämförelse mellan de måttligt rika mjukmattorna (lf 24 och 6) och fattigkärr-
mjukmattan (lf 26) vad avser ytskiktets (översta decimetern) kemi visar att ask-
halt, pH(H2Ü), pH(KCl), M samt halterna av Mn, Fe och N ligger högre i de först
nämnda. pH(H2O) är ca en halv enhet högre (5.4-5.6 mot 4.8-4.9), M ca 10 % hög
re (ca 40 % mot 30 %) och N-halten ungefär dubbelt så stor (1.5-2.4 % mot 0.8 %) 
Däremot är - något förvånande - halterna av Ca och Mg lägre. Ca/Mg ligger dock 
något högre i lf 24 än i lf 26. Svavelhalten ligger omkring 5000 yg/g i de mått
ligt rika mjukmattornas yttorv, kring det dubbla i fattigkärrmjukmattan. Värde
na för C/N är respektive 20-30 och ca 50. 

Lodledsgradienterna i de olika parametrarna påminner i stort om förhållandena i 
rikkärrfastmattorna. Svavelgradienten i lf 26 är intressant genom att ett kraf
tigt maximum föreligger 55-65 cm under markytan. S-halten är här hela 6-8 %. 
Motsvarande avlagringar har avsatts under senare delen av bäckenavsnörningen 
samt strax efter denna, ett skede då vattenfasens svavelhalt troligen passerar 
ett maximum (jfr diskussion och referenser hos INGMAR 1973:73-75). 

6.5.4.2.3 En rikkärrlösbotten 

Den kemiska stratigrafin i en rikkärrlösbotten är dokumenterad i tab. 41 (lf 
21; vegetationssuccessionen på provtagningslokalen diskuteras i 6.3.3.3). Yt
skiktets (0-10 cm) syra-bas-status är något sämre än i genomsnittet av rikkärr-
fastmattorna (jfr tab. 38, 39). pH(H20), pH(KCl) och M är lägre; värdena är 5.9, 
5.3 respektive 82 %. De totala och extraherbara mängderna av metaller är också 
något mindre. P-innehållet är lågt, ca 170 yg/g, men N-halten ovanligt hög, ca 
3.8 %. Värdet på C/N är så lågt som 12. Detta antyder en långt gången nedbryt
ning av det organiska materialet. Förloppet av de olika parametrarnas lodledsgra-
dienter påminner om förhållandena i rikkärrfastmattorna. S-gradienten har ett 
maximum (13000 yg/g = 1.3 %) i de avlagringar som avsatts under bäckenavsnör-
ningens slutfas och skedet strax därefter (lf 21:6). Även P-gradienten har ett 
maximum (4 70 yg/g) på denna nivå. P-halten är i övrigt genomgående låg och va
rierar oregelbundet mellan 60 och 310 yg/g. 

6.5.4.2.4 Sphagnum fusoum-öar och andra ristuvor i rikkärr 

S. fusoum-öarnas kemi är ett ofullständigt undersökt fält inom myrforskningen. 
Några arbeten kan dock nämnas. KOTILAINEN (1927) anger pH-värden från torv på 
olika nivåer i några S. fus cum-öar i rikkärr (bl a "Proben 29-30" p. 28 och 
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"Proben 122-125" p. 39). pH-förhållandena berörs vidare av BOOBERG (1930:152-
153, 155), KOTILAINEN (1933:5-13) och KIVINEN (1933). BELLAMY & RIELEY (1967) 
beskriver bl a lodledsvariationen i pH och totalhalten av Na, K, Mg, Ca och P 
i en S. fusoum-ö i ett engelskt rikkärr. 

Den kemiska stratigrafin i tre S. fusoum-öa.r belägna i rikkärr har studerats. 
Analysresultaten har sammanställts i tab. 42 (If 13 och 19) och tab. 43 (If 22). 
Dessutom har kemostratifikationen undersökts i en Sphagnum warns torfii-"kant" 
(lf 14 tab. 41) vid en S. fusoum-ö samt i en ristuva på vars kalott "skogsmos
sor" koloniserat ovanpå avdöende S. warnstorfii (lf 16 tab. 41). Den vanliga 
successionen är annars att S. fusoum ersätter S. warnstorfii och att skogsmos
sorna först därefter kommer in. 

Lf 13 och 19 har tagits under hösten respektive förvintern i S. fusoum-öar om
givna av rikkärrfastmattor. De kommenteras tillsammans varvid särskild uppmärk
samhet riktas på förhållandena i S. fu s cum-torven. Lf 22 har tagits under för
vintern i en större S. fusoum-ö omgiven av rikkärrlösbottnar och kommenteras 
separat varvid jämförelser med lf 13 och 19 görs. Förhållandena i S. warnstorfii-
kanten (lf 14) och ristuvan med skogsmossor (lf 16) berörs endast kortfattat. 
Vegetationsutvecklingen på provtagningspunkterna för lf 13, 19, 22 och 14 be
handlas i 6.3.3.3. 

Lf 13 och 19 (tab. 42) 

Aska. Askhalten sjunker från värden mellan 1.4 och 1.8 % i det levande Sphagnum 
fusoum-täcket på öarnas kalotter till ca 1 % i S. fusoum-torven närmast därunder 
för att sedan i stort sett öka nedåt. I den djupast belägna, rena S. fusoum-
torven är askhalten ca 9 % i lf 13 (nivå 30-35 cm) och hela 17 % i lf 19 (nivå 
4 0-4 5 cm). Dessa höga halter är ej primära utan beror främst på att torven vid 
provtagningstillfället innehållit ovanligt mycket Ca (möjligen delvis i form av 
utfällt CaCOß) och beträffande lf 19 även utfälld Fe2C>3 • n H 2O. Askan utgöres 
alltså till avsevärd del av CaO respektive CaO och Fe2C>3. Orsaken till att den 
djupare belägna S. fusoum-torven kan innehålla så stora mängder Ca och Fe är 
kraftig inverkan av geogent vatten (se nedan). Att askgradienten verkligen har 
samband med torvens innehåll av Ca och Fe framgår klart om man jämför den med 
Catot" och Fe-tot-gradienterna. Den kraftiga "toppen" (27 %) i askgradienten på 
nivån 55-60 cm i lf 19 svarar t ex mot ett mycket kraftigt maximum i Fe-t-0-t--gra-
dienten (1200 ymol/g eller ca 7 %). 

SiQ?. Si02~halten ligger kring 0.6 % i det levande Sphagnum fusoum-täcket. Halt
en sjunker till att börja med nedåt och passerar ett minimum av storleksordning
en 0.2-0.3 % i S. fusoum-torvens mellanskikt. Sedan stiger halten tämligen regel
bundet mot botten. Att SiC>2-halten stiger uppåt i S. fusoum-torvens övre skikt 
kan till en del bero på att depositionen av luftburet mineralstoft ökat på sena
re tid på grund av mänsklig aktivitet i omgivningarna (jfr CHAPMAN 1964:320-321 
och MÖRNSJÖ 1968:353). Transport av Si02_partiklar med nedåtgående vattenström
mar i S. fusoum-torven är föga sannolik (jfr CHAPMAN 1964:320), varför mellan
skiktet knappast kan anses urlakat på SiC>2 • 

pH(H?Q), pH(KCl) och metalljonmättnadsgrad. Lodledsgradienternas förlopp är lik
artat för pH(H2O), pH(KCl) och M: låga värden i ytan, en plötslig och kraftig 
ökning i Sphagnum fusoum-torvens nedre del där värdena når maximum samt något 
sjunkande värden nedåt i kärrtorven därunder. Det levande S, fusoum-täcket samt 
S. fusoum-torven närmast detta är tämligen sura och har låg metalljonmättnad. 
pH(H2O) ligger strax över 4, pH(KCl) omkring 3 och M är endast ca 10-15 %. 
pH(H2O) är däremot drygt 7 i S. fusoum-torvens nedre del. Metalljonmättnaden är 
där fullständig (100 %) i provserien från förvintern (lf 19) varför pH(KCl) lig
ger på samma nivå som pH(H^O), dvs strax över neutralpunkten. I provserien från 
hösten (lf 13) är M 92 % vid maximet och pH(KCl) ca 6. Den plötsliga ökningen 
av pH(H20), pH(KCl) och Mi S. fusoum-torvens nedre del motsvaras av en ökning 
av bl a Na-, Mg- och Ca-halterna samt av Ca/Mg (se nedan). Dessa kemiska förhåll
anden har uppkommit sekundärt genom kapillär insugning av elektrolytrikt, geo
gent grundvatten (jfr KOTILAINEN 1933:12 och HEIKURAINEN 1953:131). De motsvarar 
inte betingelser som den acidofila S. fusoum kan leva under (jfr värdena från de 
översta skikten samt KOTILAINEN 1933:8-9 och KIVINEN 1935:46, 51). De pH-värden 
strax under 6 som BOOBERG (1930:152, 155) anför från recent S. fusoum i tuvor på 
Gisselåsmyren måste anses som mycket atypiska och dessutom osäkra. Det är uppen
bart att det åtminstone under vegetationsperiodens senare fas samt under den kal
la årstiden kan råda utpräglade "rikkärrförhållanden" en bra bit upp i S. fusoum-
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öarnas torv, dock knappast i översta decimetern. Den mer eller mindre neutrali
serade, näringsrika S. fuscum-torven röjer sig redan vid provtagningen genom 
sin mörkt bruna eller svartbruna färg. Den skiljer sig tydligt från den rödbru
na, sura och näringsfattiga yttorven. Övergången mellan dessa helt olikartade 
kemiska miljöer i S. fuscum-torven kan vara mycket abrupt och yttrar sig då som 
en skarp gränsyta mellan rödbrunt och mörkbrunt. Även under sommaren kan man i 
många S. fuscurn-oar säkerligen notera en mycket gynnsam syra-bas-status i de 
basala S. fuscum-torvskikten (jfr KIVINEN 1933), speciellt under och efter pe
rioder med högt grundvattenstånd. Ur dessa torvskikt torde de exklusiva kärr
växter som ibland genomväxer S. fus cum-ö ama hämta en stor del av sin näring, 
enär de aktiva rotspetsarna ofta befinner sig här. 

Natrium. Na-halten är låg i de övre skikten av Sphagnum fus cum-torven (Na^ot 
ca 4-9 ymol/g), men ökar påtagligt där det geogena inflytandet blir kraftigt ca 
2-3 dm under ytan (proverna lf 13:4 respektive lf 19:5). Totalhalterna i den av 
geogent vatten starkt påverkade basala S. fuscum-torven ligger i storleksord
ningen 15-25 ymol/g, vilket är samma nivå som i den underlagrande kärrtorven. 

Kalium. K-halten är som väntat störst i det levande S. fuscum-täcket (anrikning!), 
exceptionellt hög i lf 13 där K-j-ot och Kext är respektive 91 och 61 ymol/g. Is
halten sjunker till skillnad från bl a Na-, Mg- och Ca-halten vid övergången 
från den sura och svagt metalljonmättade, ytliga S. fuscum-torven.till den väl 
"neutraliserade" S. fus cum-torven därunder (jfr t ex proverna 4 och 5 i lf 19). 
Detta kan delvis bero på att K+-jonerna trängts undan från utbytespositionerna 
vid de organogena kolloidernas negativa ytladdningar av de mycket talrika Ca^+-
jonerna samt urlakats. Ett principiellt likartat förhållande kan utläsas ur ana
lysdata hos BELLAMY & RIELEY (196 7 tab. 2; jfr värdena för nivåerna 8-12 och 
4-8 cm). 

Magnesium. Mg-halten varierar med djupet på likartat sätt som Na-halten, fast 
värdena ligger högre. I det levande S. fuscum-täcket är Mgtot ca 25 ymol/g varav 
ca 60 % tillhör den extraherbara fraktionen. S. fuscum-torven närmast därunder 
uppvisar i lf 13 något högre halter, i lf 19 något lägre. Skillnaden sammanhäng
er med att det geogena inflytandet i den övre S. fuscum-torven är större i lf 
13 än i lf 19. I den undre S. fuscum-torven, där det geogena inflytandet är kraf
tigt i båda lagerföljderna, ligger Mgtot i storleksordningen 50-70 ymol/g. Halt
erna i den underlagrande kärrtorven ligger på samma nivå eller något lägre. 

Kalcium. Ca-gradientens förlopp påminner om Na- och Mg-gradienternas (se ovan). 
Samvariationen med pH(H20), pH(KCl) och M är tydlig. Ca-värdena i nedre delen 
av S. fuscum-torven ligger i storleksordningen 1000 ymol/g (ca 4 %), dvs på sam
ma nivå som i kärrtorvens översta lager samt i de rikaste fastmattornas yttorv 
under hösten (jfr med lf 17 och 18 i tab. 38). Stegringen av Ca-halten är sär
skilt abrupt i lf 19. Catot och Caex^- är här ca 9 gånger större på nivån 30-40 
cm än på nivån 20-30 cm. Huvudparten av Ca-innehållet i S. fuscum-torven är 
extraherbart. Att Ca^x^ > Catot i en svit av angränsande nivåer i lf 19 (prov 
3-8) sammanhänger med att Caext~värdena blivit något för höga genom felkällor 
vid analysgången (se 4.5.2 och 4.5.3). 

Ca/Mg. Ca/Mg <1 brukar anses karakterisera ombrogent bevattnad torv oavsett om 
kvoten beräknats på Ext- eller Tot-värden (jfr MATTSON et al. 1944; MATTSON & 
KOUTLER-ANDERSSON 1955; MÖRNSJÖ 1968 och SONESSON 1970b : 106-107) . Sphagnum fus
cum-öarnas torv skulle enligt detta kriterium ha varit geogent påverkad ända 
upp till ytan vid provtagningstillfället vilket också är troligt. Ca/Mg är näm
ligen i översta decimetern ca 4 i lf 13 och 2-3 i lf 19. Kvoten ökar nedåt i 
S. fus cum-torven och ligger i storleksordningen 10-20 i dess basala skikt, vil
ket är samma nivå som i den underlagrande rikkärrtorven samt i rikkärrfastmat-
tornas torv (jfr tab. 38 och 39). De relativt höga Ca/Mg-värdena i den ytliga 
S. fuscum-torven kan ha flera orsaker, bl a: 

a) Geogent vatten kan i viss utsträckning ha sugits upp kapillärt och påverkat 
torven på nivåer en bra bit ovan grundvattenytan (jfr GRANLUND 1932:14 ff.). 

b) En del av de på kalotten levande kärlväxternas rötter når torvskikt som, 
åtminstone tidvis, är genomdränkta av elektrolytrikt geogent vatten. Växternas 
(och sålunda förnans) kemiska sammansättning avspeglar i viss mån de kemiska 
förhållandena i substratet (se MALMER & SJÖRS 1955). De förhållandevis höga 
Ca/Mg-värdena i den ytliga S. fuscum-torven kan därför till viss del bero 
på att kärlväxtförna med högt Ca/Mg-värde införlivats. 



143 

c) Vindburet mineralstoft med relativt högt Ca/Mg-värde kan möjligen ha depone-
nerats på öarnas kalotter i sådan utsträckning att Ca/Mg-värdet i recent S. 
fusoum och yttorv påverkats. 

Mangan. Mn-j-0t ar drygt 1 ymol/g i det recenta S. fusoum-täcket och halten är nå
got lägre i de övre skikten av S. fusoum-torven (ca 0.5 ymol/g eller mindre). 
Mn-halten växer kraftigt och passerar maximum där det geogena inflytandet blir 
starkt i den basala S. fusoum-torven. Här når totalhalten den anmärkningsvärt 
höga nivån 20 ymol/g i lf 19 (prov 6). Mn-värdena minskar sedan i stort sett 
nedåt i lagerföljderna. 

Järn. Fe-tot och Feext âr i kåda S- fusoum-öarna förhållandevis höga värden 
kring kontakten mellan S. fusoum-torv och kärrtorv. Fe-t-0t~9radienten har dessu
tom i lf 19 ett mycket kraftigt maximum vid grundvattenytan (prov 9; 1200 ymol/g 
eller ca 7 %) . Detta beror på att Fe2C>3 • n H2O utfällts ur det syrefattiga, 
Fe2+-rika grundvattnet i gränsytan mot den delvis genomluftade torven. I denna 
"järnockrahorisont" är dock halten av extraherbart järn inte märkvärdigt hög, 
3 ymol/g eller 1/400 av Fetot-

Svavel. S-halten är i genomsnitt lägre i Sphagnum /uscum-torven (3400-13000 yg/g 
i lf 13, 1400-6300 yg/g i lf 19) än i den underlagrande kärrtorven (7700-17000 
yg/g i lf 13, 4000-6700 yg/g i lf 19), men S-gradientens förlopp är oregelbundet 
i båda öarna. 

Fosfor. P-halten sjunker från nivån 200-400 yg/g i det recenta S. fusoum-täcket 
till omkring 50 yg/g ett par dm ned i S. fusoum-torven. Därefter stiger värdena 
nedåt och når nivån 1000 yg/g i rikkärrtorven. 

Kol. S. fus o um-torvens C-halt är ca 45 % ned till den nivå där askhalten börjar 
stiga kraftigt. Här sjunker C-halten till värden omkring 40 %. I kärrtorven där
under ligger C-halten mestadels mellan 36 och 40 %. 

Kväve. S. fusoum-torvens kvävehalt är 1-1.5 %, den underliggande kärrtorvens 
1.5-2.5 %. 

C/N. C/N ligger i de övre skikten av S. /uscum-torven strax över 30 i lf 13, 
strax över 40 i den kväverikare lf 19. I övergången mellan S. fusoum-torv och 
kärrtorv ligger C/N kring 20 och värdena i kärrtorven mestadels mellan 15 och 20. 

Lf 22 (tab. 43) 

Lf 22, som tagits genom en större Sphagnum fusoum-ö omgiven av rikkärrlösbottnar, 
skiljer sig främst från lf 13 och 19 (tab. 42) genom den underlagrande kärrtorv
ens mäktighet och beskaffenhet. Kärrtorven är ca 0.6 m tjock, varför mineraljor
dens inflytande på S. fusoum-torven inte blir så starkt som i de båda andra öarna. 
Rötter från de mest djuprotade kärlväxterna når inte som i dessa ned till mine
raljorden utan avskärmas äv ca 0.4 m vattenmättad kärrtorv. Denna är dessutom 
inte lika rik på växtnäring och har en sämre syra-bas-status (jfr analysvärden 
från proverna lf 22:8-19 med värden från lf 13:6-9 och lf 19:7-13). Trots skill
naderna i underlagets egenskaper är S. fusoum-torvens kemiska stratifikation i 
lf 22 mycket lik den i lf 13 och 19. Några avvikelser kan dock anföras: 

a) I lf 22 växer värdena i flera parametrar tydligt mot ytan i den övre delen av 
S. fus o um-torven, bl a askhalt, SiC^-halt, pH, M, K, Mg, Ca och P (jfr BELLAMY 
& RIELEY 1967:36). Denna "yteffekt" är mer utpräglad än i lf 13 och 19 (i lf 
13 saknas den för övrigt i flera av de nämnda parametrarna). Detta beror på 
att det geogena inflytandet i lf 22 blir påtagligt först tämligen djupt ner 
i S. fusoum-torven och det förmår inte sudda ut yteffekten. 

b) Den djupast belägna S. fusoum-torven har liksom i de båda andra öarna en myc
ket god syra-bas-status och mineralnäringssituation. Gradienten i många para
metrar (pH, M, Naext, Mgext, Ca^xt och Mnext) passerar här ett maximum. Eutro-
fin i detta torvlager är dock något svagare än i lf 13 och betydligt svagare 
än i lf 19. Jämförelsen mellan lf 22 och lf 19 är mest adekvat eftersom prov
tagningen skett ungefär samtidigt (i början av december 1972) . 

c) Kolhalten i de nedre skikten av S. fusoum-torven (41-4 9 %) är något större 
medan kväveinnehållet (0.5-1 %) är mindre än i lf 13 och 19. Följaktligen 
blir C/N-värdena betydligt större. De ligger närmare 100 i ett par prover. 
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Lf 14 (tab. 41) 

Lf 14 visar kemostratifikationen i Sphagnum warns tor/u-"kanten" vid den S. 
fusoum-ö där lf 13 tagits genom kalotten (se bp 22). Lf 14 består av recent S. 
warns torfii på ca 2 dm tjock S. warnstorfii-torv vilande på sten. Syra-bas
statusen och den allmänna mineralnäringssitutationen är mycket god, även i yt
skiktet. Kontrasten gentemot de påvra förhållandena i de övre skikten av S. fusoum-
torven på öns kalott är slående (jfr lf 13:1-3 tab. 42). Det levande S. warns-
torfii-täcket har klart lägre askhalt, pHtt^O), pH(KCl), M, Ca-, Fe-, S- och N-
halt än S. warnstorfii-torven. K-, Mn- och C/N-värdena är däremot högre. 

Lf 16 (tab. 41) 

Lf 16 visar kemostratifikationen i en av rikkärrfastmattor omgiven lägre ris
tuva vars kalott domineras av Empetrum hermaphroditum och Ledum palustre samt 
bladmossorna Dioranum bergeri och Hylooomium splendens (se bp 21). Yttorven är 
mårliknande och torde ha bildats ur lämningarna av vegetation liknande den re-
centa. Den är betydligt rikare på växtnäring än yttorven i den närbelägna, låga 
Sphagnum fusoum-ö där lf 13 tagits vid samma tidpunkt (jfr lf 16:2-3 med lf 13: 
2-3 tab. 42) . Bl a är värdena på M, Ca-j-Qf P och N klart högre. Aritmetiska me
diet av värdena från prov 2 + 3 i de båda lagerföljderna är respektive 48 mot 
22 % (M), 300 mot 190 ymol/g (Ca^ot)r 3.7 mot 0.8 yg/g (P) och 1.46 mot 1.09 % 
(N). C/N är däremot lägre; ca 30 mot ca 40. 

6.5.4.2.5 Sphagnum fusoum-rismossar 

Torvavlagringarnas kemiska egenskaper har undersökts i två Sphagnum fusoum-ris
mossar: Lillmossens centraldel (lf 25 tab. 44; provpunkten på en ca 3 dm hög 
ristuva) och Lillömyrens SV mosseparti (lf 23 tab. 44; provpunkten i ett tuvmel-
lanrum). Den första mossebildningen är något äldre och 5. fusoum-torven tjockare 
(ca 30-35 cm i tuvmelianrummen mot ca 20-30 cm) . Vegetationsutvecklingen som 
varit likartad på lokalerna behandlas i 6.3.3.3. I båda fallen vilar S. fusoum-
torven på fattigkärrtorv rik på S. angustifolium-rester. Övergången mellan S. 
fusoum-torv ("mossetorv") och fattigkärrtorv ligger inom prov 8 i lf 25 respek
tive prov 4 i lf 23. Under fattigkärrtorven följer torv som, även om den avsatts 
i något rikare kärrvegetation, är nästan lika fattig på växtnäring. Nedan be
skrivs kemostratifikationen i lf 25 kortfattat med speciell inriktning på den 
recenta mossevegetationens substrat (ca 0-0.8 m under ytan). Lf 23 kommenteras 
därefter, främst vad avser S. fusoum-torven, varvid jämförelser med lf 25 görs. 
I stora drag är kemostratifikationen i lagerföljderna likartad. Provtagningen 
har skett samtidigt på hösten. 

Lf 25 (tab. 44) 

Aska. Askhalten är 1.5 % i det levande Sphagnum fusoum-täcket. Den varierar ore
gelbundet i S. fusoum-torven (prov 2-7) mellan 1.2 och 1.7 %. Halten stiger inte 
vid övergången till fattigkärrtorv (prov 8), men däremot då lövträdsrester bör
jar komma in i torven (prov 10). 

SiO?. SiC>2-gradienten växer uppåt i S. /wscwm-torvens övre del (jfr förhållande
na i S. fusoum-öarna, se ovan). Värdet i den recenta S. fusoum-mattan är ca 
0.4 %. I S. fusoum-torven varierar halten mellan ca 0.1 och 0.3 %. Liksom ask
halten är SiC>2-halten i fattigkärrtorven ungefär lika stor som i S. fusoum-tor
ven. Däremot sker en stegring vid övergången mellan C ar ex-Sphagnum-torv och löv-
kärrtorv. Värden kring 1-2 % noteras i de föga mineraljordsblandade övre skikten 
av den Phragmitös-dominerade torven (prov 12-13). 

pH(H9O), pH(KCl) och metalljonmättnadsgrad. Variationen i dessa parametrar är 
tämligen obetydlig inom lagerföljden: pH(H20) 4.1-5.0, pH(KCl) 2.8-4.1 och M 
9.1-16 %. Syra-bas-statusen är sålunda genomgående svag. De lägsta värdena no
teras i Sphagnum fusoum-torvens mellersta skikt, ca 10-40 cm under ytan. Värde
na stiger härifrån något mot ytan samt nedåt mot fattigkärrtorven. Den bästa 
syra-bas-statusen har den närmast mineraljorden belägna, ständigt grundvatten-
dränkta Phragmites-dominerade torven. Kärlväxterna på mossen har dock ej direkt 
rotkontakt med denna, utan vegeterar till stor del i de mellersta och nedre 
skikten av S. fusoum-torven samt i övergången mellan denna och fattigkärrtorven. 
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Natrium. Na-halten är högst i det levande Sphagnum fusoum-täcket (Natot = 11 
ymol/g). S. fusoum-torven är något Na-rikare än den underlagrande kärrtorven. 
I myrbottenproverna (prov 13-14) ökar totalhalten på grund av ökande mineral
jordsinslag. 

Kalium. K-halten är mycket hög i det levande S. fusoum-täcket (Ktot är 67 och 
Kext 54 ymol/g). Halten sjunker i stort sett nedåt i S. fusoum-torven, från 
Ktot = 16 ymol/g på nivån 5-10 cm till 5.2 ymol/g i övergången mot kärrtorven 
(60-70 cm). De lägsta K-halterna noteras i fattigkärrtorven (prov 9). K^ot är 
här bara 3.0 och Kex^- 2.6 ymol/g. Torven därunder har klart högre K-värden. 

Magnesium. Mg-halten är avsevärt högre i S. fusoum-torven (Mgtot = 30-40 ymol/g) 
än i kärrtorven (ca 10-20 ymol/g) om man bortser från den mineraljordsrika, 
gyttjiga Phragmites-torven närmast mineraljorden (prov 13). 

Kalcium. Ca-halten varierar tämligen oregelbundet med djupet. Ca-tot är 36 ymol/g 
i den levande S. fusoum-mattan och varierar i S. fusoum-torven mellan 42 och 75 
ymol/g. I kärrtorven ökar värdet nedåt från 58 ymol/g i fattigkärrtorven till 
100 ymol/g i den gyttjiga Phragmites-torven närmast mineraljorden. 

Ca/Mg. Ca/Mg-värdena för den levande S. fusoum-mattan är 1.0 (Tot) och 1.2 (Ext), 
vilket antyder att eventuellt geogent inflytande är ytterligt svagt, betydligt 
svagare än i S. fusoum-öarnas bottenskikt (jfr tab. 42 och 43). (I detta samman
hang måste dock påpekas att det inte föreligger några undersökningar som klart 
visar att just värdet Ca/Mg = 1 är lämpligt för gränsdragning mellan ombrotrof 
och minerotrof torv i norra Fennoskandia.) I S. fusoum-torven varierar Ca/Mg-
värdena oregelbundet; (Ca/Mg)mellan 1.3 och 2.1 och (Ca/Mg)ex^ mellan 1.0 
och 1.7. Dessa relativt låga värden pekar liksom syra-bas-förhållandena (se ovan) 
på att den geogena influensen är obetydlig, även i de nedre lagren av S. fusoum-
torven. En klar ökning av värdena märks i övergången till fattigkärrtorv. De 
högsta värdena har de övre skikten av den Phragmites-dominerade torven. 
(Ca/Mg)tot ligger här omkring 7. 

Mangan. Mn-halten är låg genom hela lagerföljden. Mn-tot överstiger 1 ymol/g en
dast i det levande S. fus o um-täcket (2.0 ymol/g) samt i den gyttjiga mineraljord
en närmast torven (2.5 ymol/g). 

Järn. Fetot~gra<üenten är oregelbunden, men de lägsta värdena återfinns i ytan 
och de högsta i myrbottenproverna. Någon anrikningshorisont av Fe2Û3 • n H2O 
finns ej i anknytning till grundvattenytan på ca 6 5 cm djup. Feext ökar nedåt i 
lagerföljden, från obetydliga 0.1 ymol/g i den levande Sphagnum fusoum-mattan 
till ca 20 ymol/g i Phragmites-torven närmast mineraljorden. 

Svavel. S-halten varierar i Sphagnum fusoum-torven mellan ca 900 och 1500 yg/g. 
Halten är betydligt högre i kärrtorven och växer i stort sett nedåt för att nå 
nivån 10000 yg/g i den gyttjiga Phragmites-torven längst ned. 

Fosfor. P-halten är 250 yg/g i det recanta S. fus o um-täcket och varierar i stör
re delen av S. fusoum-torven mellan 20 och 100 yg/g. Värdena är sålunda låga. 
Endast i det nedersta skiktet av S. fusoum-torven överstiger halten 100 yg/g 
(värdet är 190 yg/g). Halten varierar i den fosforrikare kärrtorven mellan 140 
och 460 yg/g. 

Kol. C-halten ligger kring 45 % i S. fusoum-torven, några procent högre i kärr
torven. Den gyttjiga och mineraljordsblandade Phragmites-torven längst ned inne
håller dock bara 37 % organiskt kol. 

Kväve. N-halten är mycket låg i S. fusoum-torven och den underliggande fattig
kärrtorven, runt 0.5 %. En stegring av halten märks i lövkärrtorven där värdet 
är ca 1 %. Härifrån växer N-halten nedåt till ca 1.5 % i myrbottnens gyttjiga 
Phragmites-torv. 

C/N. C/N-värdena ligger i genomsnitt runt 100 i S. fusoum-torven. Därunder sjun
ker C/N nedåt genom kärrtorven och är 25 i den gyttjiga Phragmites-torven när
mast mineraljorden. 

Lf 23 (tab. 44) 

Lf 23 påminner vad avser kemostratifikationen principiellt om den ovan beskrivna 
lf 25. I lf 23 är emellertid Sphagnum fusoum-torven betydligt tunnare (knappt 
30 cm mot drygt 60 cm i lf 25). Fattigkärrtorven ligger alltså närmare markytan. 
Även grundvattenytan ligger ytligare: ca 40 cm djupt mot ca 65 cm i lf 25. Den 
geogena påverkan av S. fusoum-torven är dock inte kraftigare i lf 23 än i lf 25. 
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Däremot står rötterna från djuprotade kärlväxter (rotdjup >3 0 cm) i kontakt med 
starkare geogent påverkade torvlager. Carex pauoiflora växer för övrigt allde
les i närheten av provpunkten för lf 23, men saknas på provtagningsplatsen för 
lf 25. Arten växer ibland i mosseliknande vegetation och anses där indikera svag 
påverkan av geogent vatten. 

Lf 23 avviker från lf 25 i bl a följande avseenden: 

a) Askhalten i Sphagnum fusoum-torven är betydligt lägre (ca 0.5-1 mot ca 1.5 %). 

b) Metalljonmättnadsgraden i S. fusoum-torven är mindre (ca 6-10 mot ca 9-13 %). 
Motsvarande gäller för det recenta S. fusoum-täcket (ca 7 mot 15 %). 

c) Ca/Mg-värdena i S. fusoum-torven är något högre. (Ca/Mg)tot är 2.0-2.7 mot 
1.3-2.1 i lf 25. 

d) Svavelhalten i S. fusoum-torven är lägre medan fosforhalten är betydligt hög
re (ca 500 mot ca 1000-1500 ug/g respektive 140-520 mot 20-190 yg/g). 

e) Kärrtorven under S. fusoum-torven är i genomsnitt näringsrikare i lf 23 än i 
lf 25. Syra-bas-statusen och mineralnäringssituationen är något gynnsammare 
och fosfor- samt kvävehalten betydligt högre. Dessutom är C/N-värdena klart 
lägre. 

6.5.4.2.6 Några jämförelser mellan Sphagnum fusoum-öar i rikkärr och S. fusoum-
rismossar 

Vegetationen på S. fusoum-öarnas kalotter och S. fusoum-rismossarnas tuvor är 
likartad, i synnerhet vad gäller bottenskiktet (jfr tab. 30 och 31). Likheten 
antyder att de kemiska egenskaperna i de ytligare torvskikten inte skiljer sig 
särskilt mycket. Att rikkärrens S. fusoum-öar underlagras av mycket näringsrik 
torv märks genom att exklusiva kärrväxter, till och med renodlade rikkärrarter 
som t ex Carex flava och Equisetum soirpoid.es 3 då och då genomväxer öarna. Des
sa växter vegeterar till stor del på nivåer där inflytandet av elektrolytrikt 
geogent vatten är påtagligt. Den enda i S. /Mscum-rismossarnas fältskikt före
kommande art som kan tänkas kräva geogen påverkan i substratet är den anspråks
lösa Carex pauoiflora, vilken för övrigt helt saknas på rikkärrens S. fusoum-
öar. Arten växer på Storön huvudsakligen i torrare fattigkärrsamhällen där den 
luxurierar och fruktificerar rikligt. Det ligger nära till hands att se de vege
tativa, tynande skott som förekommer på yngre partier av rismossarna som relikt
förekomster från det fattigkärr som föregått rismossestadiet i successionen. 

Även om de kemiska egenskaperna i det levande mosstäcket och de översta skikten 
av S. fusoum-torven i stort är likartade i S. fusoum-öarna (tab. 42, 43) och 
-rismossarna (tab. 44) så finns betydelsefulla skillnader. Öarna har visserli
gen i dessa lager bara obetydligt gynnsammare syra-bas-status, men kvävehalten 
och Ca/Mg-värdena är klart högre. N-halten ligger i genomsnitt på drygt 1 % i 
öarnas ytskikt, omkring 0.5 % i rismossarnas. Eftersom C-halten är ungefär lik
stor (ca 45 %) blir C/N-värdena i öarnas ytskikt knappt hälften så stora som i 
rismossarna (ca 30-40 mot ca 100). (Ca/Mg)tot i översta decimetern varierar i 
öarna mellan 2.1 och 5.6, i rismossarna mellan 1.0 och 2.1. Detta, liksom bl a 
högre Ca-värden i öarna, antyder en starkare geogen påverkan av dessas ytskikt. 
Ombrotrofi i egentlig mening råder ej här. Däremot är den kemiska miljön "funk
tionellt ombrotrof" i sitt inflytande på den recenta vegetationen. Verklig omb
rotrofi, dvs total isolering från inflytande av geogent vatten, torde endast 
råda på kalottpartierna hos de högsta av S. fusoum-rismossarnas tuvor. En skarp 
gränsdragning mellan ombrotrofi och minerotrofi torde vara omöjlig på norrländ
ska myrar, vare sig man använder kemiska eller floristiska kriterier. 

Om avsevärda likheter föreligger mellan de ytligare torvlagrens kemi i rikkär
rens Sphagnum fusoum-öa.r och S. fusoum-rismossarna, så blir olikheterna desto 
större längre ned i avlagringarna. Om man går uppifrån och ned så växer värdena 
i många parametrar plötsligt starkt i öarnas undre S. fusoum-torv och förblir 
höga i rikkärrtorven därunder. Motsvarande ökning är graduell och tämligen obe
tydlig i rismossarna. Skillnaden sammanhänger givetvis med att öarna vilar på 
ett mycket näringsrikare underlag och influeras av ett elektrolytrikare grund
vatten än rismossarna. Dessa frågor har behandlats tidigare. 

En jämförelse av de kemiska förhållandena i rikkärrens Sphagnum fus oum-öar och 
S. fusoum-rismossarna visar att S. fusoum genom sin kolonisation och fortlevnad 
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på en ståndort snabbt och radikalt ändrar de näringsekologiska betingelserna 
(jfr HEIKURAINEN 1953 :47 och BELLAMY & RIELEY 1967). Oavsett om S. fus cum-kolo
nisationen skett i ett rikkärr eller i ett fattigkärr blir de kemiska förhållan
dena i yttorven , och därmed betingelserna for bottenskiktet och de ytligt rota
de kärlväxterna, snabbt likartade. Den allmänna vegetationsutvecklingen på stånd
orterna visar likaså en snabb konvergens. 

Avslutningsvis kan nämnas att de kemiska förhållandena i Sphagnum fusoum-öarnas 
och -rismossarnas övre torvlager i många avseenden visar god överensstämmelse 
med vad andra forskare funnit i ytlig S. fus cum-torv på nordliga mossar (se 
t ex SJÖRS 1961b: 50-51 och SONESSON 1970b, 1973). Likheterna gäller bl a syra
bas-statusen och den allmänna mineralnäringssituationen samt fosfor- och kväve
innehållet . 

6.5.4.3 Några jämförelser mellan havsstrandkärr och kärr ovan havsstranden 

Havsstrandkärrens kemiska miljö skiljer sig genom inverkan av marinogen markblö-
ta avsevärt från miljön i kärr ovan EHL. Även om analysmaterialet från havsstrand
kärren (tab. 37) är obetydligt skall några jämförelser göras med icke havsvatten-
påverkade kärr. Bland dessa utgör rikkärrfastmattorna (tab. 38, 39) lämpliga jäm
förelseobjekt. De är liksom havsstrandkärren tunntorviga och även här når kärl
växternas rhizosfär ofta ned i mineraljorden. Dessutom är båda miljöerna elektro-
lytrika även om jonbalansförhållandena divergerar. 

De största skillnaderna mellan havsstrandkärren och rikkärrfastmattorna ligger 
i mineralnäringsbalansen. Na-halten är genomgående betydligt högre och Ca-halten 
lägre i havsstrandkärren. Na-tot är där vanligen ca 100-150 ymol/g mot ca 10-25 
ymol/g i rikkärrfastmattorna. Motsvarande värden för Ca^ot är ca 40-60 mot ca 
600-900 ymol/g. Mg-värdena är betydligt högre i havsstrandkärren. Mgtot ligger 
oftast mellan ca 100 och 350 ymol/g mot ca 40-75 ymol/g i rikkärrfastmattorna. 
Där sötvatteninfluensen är stark, som t ex i Carex mackenziei-samhällenas sub
strat (If 2 tab. 37), ligger dock Mg-värdena i samma storleksordning som i rik
kärrfastmattorna. Ca/Mg-värdena skiljer sig markant. (Ca/Mg)tot ligger i genom
snitt strax under 1 i havsstrandkärren men mestadels mellan 10 och 20 i rikkärr
fastmattorna. K-tot är avsevärt högre i havsstrandkärren (15-110 ymol/g mot ca 
10-25 ymol/g i rikkärrfastmattorna), delvis beroende på inslaget av mineraljords-
blandad gyttja. Kext ligger i både havsstrandkärr och rikkärrfastmattor omkring 
10 ymol/g. Proverna från havsstrandkärren är mycket rikare på extraherbart man
gan och järn, till stor del beroende på lägre pH och lägre redoxpotential. 

S- och P-halten i substratet är större i havsstrandkärren än i rikkärrfastmattor
na. Halterna är i de övre skikten ca 10000-15000 mot ca 3000-10000 yg/g (S) res
pektive ca 1000-2000 mot ca 500-1000 yg/g (P). C- och N-halten är något lägre i 
havsstrandkärren än i rikkärrfastmattorna, C/N-värdena ungefär likstora (ca 10-
20) . 

De basala skikten i de flesta av lagerföljderna från myrar ovan havsstranden 
(tab. 38-44) har avsatts under "havsstrandtiden11. Det är emellertid svårt att 
med kemiska kriterier lokalisera avsnörningsnivån, dvs dra gränsen mellan de li-
torala och de ovan havsstranden avsatta avlagringarna. Detta gäller både då grän
sen ligger i sediment (jfr dock ERICSSON 1973:215) och i synnerhet då den ligger 
i torv. Stora förändringar äger rum i torvens kemiska egenskaper då inverkan av 
marinogen markblöta upphör i samband med att ståndorten under landhöjningsför
loppet isoleras från havet. Alla karakteristika från havsstrandtiden torde dock 
knappast suddas ut såvida inte genomströmningen av geogent vatten blir kraftig 
efter isoleringen. Tabellmaterialet ger ej underlag för bestämning av avsnör-
ningsnivåns läge i lagerföljderna, men det har tidigare antytts att ett maximum 
i svavelgradienten skulle kunna ligga i närheten av denna (se bl a lf 26 tab. 
40). Andra parametrar som åtminstone i en del fall skulle kunna tänkas ge infor
mation om avsnörningsnivåns läge är Ca/Mg-, Ca/Na- och möjligen Fe-gradienten. 
Studier av detta problem måste emellertid kombineras med ingående biologiska ana
lyser av lagerföljderna (diatoméanalys osv). 

6.5.5 Torvmäktighet 

Stora delar av myrarealen har ett torvtäcke som är tunnare än de 4 0 cm som geo
logerna sätter som lägsta värde för att ett myrparti skall kunna karakteriseras 
som torvmark (se 2.3). Tunntorvigheten har flera orsaker, bl a områdets ringa 
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ålder (jfr FROMM 1965:51), de hydrologisk-topografiska förhållandena samt växt
samhällenas karaktär. Uppgifter om torvmäktighet i olika samhällen finns bl a 
i 6.3.1 och 6.8 samt i bandprofildiagrammen. Samband mellan växtsamhälle och 
mäktighet hos underlagrande torv existerar, men de är inte särskilt tydliga. 
Det ovan havsstranden dominerande växtsamhället, Campy Hum stellatum-Drepanoola-
dus intermedins-fastmattan, vilar dock nästan alltid på tunn torv. Torvmäktighe-
ten överstiger sällan 40 cm. 

Havsstrandkärren är genomgående mycket tunntorviga. Torvtäcket överskrider säl
lan 20 cm och mineraljordens inflytande på vegetationen är stort. Inom ett visst 
växtsamhälle ökar torvmäktigheten vanligen ju högre upp på havsstranden man kom
mer. Torvbildningshastigheten ökar uppenbarligen i många fall i och med att en 
ståndort genom landhöjningen isoleras från vidare havsvattenpåverkan. Detta tor
de främst bero på att effektivt torvbildande arter, inte minst mossor som Soor-
pidiumj Sphagnum teres osv, då får möjlighet att bli kvantitativt framträdande 
i vegetationen. Markmikroorganismsamhällenas sammansättning ändras också då 
ståndorten lämnar havsstrandstadiet, möjligen till förmån för organismer med 
lägre nedbrytningskapacitet. Torvmäktigheten i havsstrandkärren är ofta svår att 
bestämma exakt på grund av att gränsytan mellan torv och underlagrande gyttja 
eller gyttjig mineraljord är oskarp. Svårigheterna accentueras av att torven 
dessutom är rik på gyttjeslam o dyl som utfällts under högvattenperioder. 

De största torvdjupen, ca 1.5 m, kan uppmätas centralt i Lillömyrens SÖ del un
der mjukmattevegetation av tämligen fattig typ (jfr tab. 18). Större delen av 
myren har ett torvtäcke som överskrider 1 m. Torvmäktigheter kring 1 m kan dess
utom ställvis noteras i Bergmelianmyren, Bredvikstjärnmyren och Skagstjärnmyren 
samt vid Blåmisusjön. 

6.5.6 Något om influenser från vildfaunan 

Älg (Aloes aloes) förekommer tidvis rikligt, främst under vegetationsperioden. 
Betesspår kan då allmänt iakttagas. I myrkanterna betas ungskott av Salix phyli-
oifolia och S. pentandra särskilt begärligt. Om man hugger bort lövslyet i en 
myrkant betas de snabbväxande, storbladiga stubbskotten av Salices ofelbart om 
det finns älg i marken. Alnus in o ana-skotten försmås dock. Den rika förekomsten 
av basala skott av Salices gör att älgarna, speciellt under försommaren, gärna 
färdas längs snöscooterstråk genom täta och sumpiga slyområden, t ex mellan 
Kuggfräkenmyren och Bidenskärret, där man under förvintern kapat stammarna en 
bra bit över marken. Skottskjutningen under nästa vegetationsperiod blir då sär
skilt intensiv eftersom större delen av upplagringsnäringen finns kvar i rotsys
temet. Även älgbetade toppskott av unga tallar (vinterbete) kan ibland iakttagas 
i myrkanterna. Bland graminiderna är framför allt Equisetum fluviatile omtyckt. 
I täta bestånd kan man ibland finna nästan kalbetade fläckar som syns på långt 
håll, t ex i kanterna av Kuggfräkenmyren. Älgarna föredrar här att beta strax 
utanför lövsnåren. Den högvuxnare fräkenvegetationen längre ut i kärret lämnas 
i stort sett orörd. I Älgpölen betas det mycket glesa fräkenbeståndet hårt. Här 
går älgarna ute i den grunda vattensamlingen och knipsar toppen av strå efter 
strå strax ovanför vattenytan (bild 15). En annan graminid som i havsstrandkärren 
betas begärligt är Eleooharis palustris. Unga skott av Phragmites betas också. 
Bland örterna har betesskador iakttagits på Alisma plantago-aquatioa3 Caltha3Cir-
sium heterophyllum3 Comarum3 Daotylorhiza incarnata och Geum rivale m fl. 

Älgtrampet kan inom vissa områden periodvis vara kraftigt och skapar gronings-
blottor för konkurrenssvaga arter. Ett sådant område är det av Alnus inoana do
minerade lövkärret vid Bredviksholmspotten, ståndort för bl a Malaxis monophyIla 
och Car ex elongata. Här trampas det svarta, mullartade torvtäcket lätt sönder 
på grund av sin luckra konsistens. Frodiga, skuggande örter som Calla3 Comarum3  
Filipendula ulmaria och Lysimaohia thyrsi flora m fl hålls i viss mån tillbaka. 
Likaså trampas de ibland ganska täta mattorna av Calliergon oordifolium samt 
Mnium spp. (mest M. oinolidioides) sönder vilket gynnar fröföryngringen av di
verse örter. 

En gles population av bisam {Ondatra zibethica) finns inom området. Arten in
vandrade i början av 1960-talet enligt lokalbefolkningen. Populationens nu
merär ökade snabbt för att nå maximum omkring 1967. Sedan "kraschade" populatio-
nen i slutet av 1960-talet (tularemi?) för att nu åter öka. Tillhåll för bisam 
har de senaste åren på Storön främst varit Sopron, Lillbodskataviken, Storblötan, 
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Gräsvarpet, Bidenskärret, Bredviksholmspotten och Bredvikstjärnmyren. På den 
sistnämnda finns sommartid inget öppet vatten om man bortser från det grunda 
bäckutflödet som har vattenspegel under blöta perioder. 

Bisamens inverkan på vegetation och mark i myrarna har berörts tidigare. Vege
tationen påverkas starkt i anknytning till hyddorna vare sig dessa ligger i 
grunt vatten eller omgivna av mjukmattor. Bisamen biter av kärlväxternas basal-
delar, jordstammar och rötter samt forslar bort växtmaterialet. Även mossor fors
las bort. Ur bestigbara mjukmattor med kraftig fältskiktsvegetation av gramini-
der, Calla3 Menyanthes osv skapas "bisamlösbottnar": förrädiska ytor med en torv-
slamvälling som i stort sett saknar makroskopisk vegetation så länge bisamaktivi-
teten pågår (bild 17). Yttorven kan sönderslitas och luckras upp ned till ett 
djup av ca 0.5 m på dylika lokaler. Om mjukmattan är ett flytande gungfly ersätts 
den helt enkelt av en klarvattenyta. Bisamen gör också djupa rännor i mjukmattor
na för att under vatten kunna färdas mellan området kring hyddan och en vatten
samling, bäck eller dylikt. Där hyddorna ligger i kanten av en grund, vegetations
rik vattensamling, t ex Bredviksholmspotten, skapar djuren en klarvattenyta på 
något tiotal m^ i anknytning till hyddan. Även submersa mossor forslas i viss ut
sträckning bort från denna klarvattenyta. Vid Storblötan verkar djuren uteslut
ande ha sina bon i hålor i den förhållandevis branta N strandbrinken vilken de 
ställvis underminerat kraftigt. I samband med den stora bisaminvasionen i början 
av 1960-talet lär arten i Blåmisusjön ha ödelagt nästan hela det då stora bestån
det av Nymphaea candida. Denna är nu en raritet i tjärnen. Även bestånden av Nu-
phar luteum och N. pumilum m fl vattenväxter blev illa åtgångna, men har repat 
sig bättre. De lösbottenytor som producerades i Blåmisusjöns strandkärr liksom i 
flera andra blötmarker under de bisamrika åren har vuxit igen fullständigt. Där 
gamla uteroderade, mer eller mindre övervuxna hyddor (jfr S 70:5 tab. 20) kan 
lokaliseras anar man ibland bisamlösbottnarnas forna utsträckning kring hyddan 
genom tydliga "gränser" i den omgivande vegetationen. Arter som Calla3 Car ex oa-
nes oens3 C. ohordorrhiza3 C. rostrata3 Eleooharis quinqueflora och Riooardia pin-
guis m fl växer ofta rikligare i ett område närmast hyddruinen än i omgivningen. 
Om eutrofa vitmossor (t ex Sphagnum teres) dominerat den ursprungliga mjukmattan 
så har dessa inte hunnit återkolonisera bisamlösbottnen i samma takt som brunmos
sor, t ex Calliergon riohardsonii 3 C. trifarium3 Dr epano oladus tundrae och Soor-
pidium. Den övervuxna lösbottnen avslöjar sig då som en brunmossdominerad fläck 
i en vitmossmjukmatta. 

DANELL (1975, 1976) beskriver bisamens expansion i N Sverige under de ca 25 år 
som arten tillhört vår fauna. 

Enstaka exemplar eller små flockar av ren {Rang-ifer tarandus) förekommer period
vis inom området, främst under höst och vinter. Betes- och sparkskador kan då 
iakttagas även på myrarna. Lägre kärrtuvor, t ex Mo linia-tuvor, sparkas sönder 
och tydliga hovskrapsskador noteras på Sphagnum fusoum-öarna där renarna uppen
barligen letar efter lavar. 

Under perioder med stora smågnagarpopulationer kan tydliga spår efter sorkars 
(Miorotus spp.) aktivitet iakttagas i en del växtsamhällen. Särskilt gäller det
ta de artrika, ängsartade och förhållandevis torra myrkantsamhällena. Sorkakti
viteten i det subnivala luftrummet (COULIANOS & JOHNELS 1962) och i markens yt
skikt är kraftigt under vintern. Efter snösmältningen kan mosstäcket och torvens 
ytskikt vara upprivet härs och tvärs samt jordstammar och rötter av fältskikts
arter avbitna och delvis uppätna. Skador av denna typ noterades allmänt under 
försommaren 1974, särskilt i Tomenthypnum nitens-fastmattor med Sphagnum warns-
torfii-kuddar. Fläckvis kunde spillning iakttagas. Sphagnum fusoum-öama visade 
däremot få spår av sorkaktivitet även om angränsande fastmattor var uppluckrade. 

Vinterståndarna av Alisma plantago-aquatioa3 Lythrum3 Rumex aquaticus osv i havs
strandkärren besöks ofta av fröhungriga smågnagare då snötäcket är tillräckligt 
tjockt för att fruktställningarna skall kunna inspekteras. 

Betesspår av skogshare ( Lepus timidus) på lövbuskar i myrkanterna har vintertid 
kunnat iakttagas de senaste fyra-fem åren. Harstammen ökar efter två tularemibe-
tingade populationskrascher i slutet av 1960-talet. 

Stackboende myror är inte ovanliga i de torrare kärren. De har omnämnts i 6.3.3.2. 
Vegetationsdynamiken på och vid bebodda stackar är liksom överväxningen av över
givna stackar intressanta områden för vidare forskning (jfr HOLMGREN 1904 och 
BOOBERG 1930:190-197). 



150 

6.5.7 Något om förhållanden under höst, vinter och vår 

I beskrivningen av undersökta myrar (6.7) liksom i de kemiska avsnitten ovan 
förekommer uppgifter om förhållanden under den del av året som inte tillhör ve
getationsperioden. Dessa uppgifter skall kompletteras med några anteckningar. 

I av tät lövvegetation omgivna, vindskyddade småbäcken (t ex Kuggölen samt Inre 
och Yttre Kuggviksgölen) med liten genomrinning ansamlas under lövfällningen 
stora mängder lövförna. Där löven hamnar i vatten sjunker de snart och införli
vas med bottensedimenten eller trasslar in sig bland den övriga förnan i över
svämmade telmatiska samhällen. Stora delar av bottnen i de ovannämnda gölarna 
- mest i Kuggölen - brukar på senhösten vara täckt av årets lövförna. Även i 
strändernas yttorv har lövrester rätt hög frekvens. Andra blötmarker där lövför
na ackumuleras i stor mängd är de överslutna lövsnåren i kanten av forna slåt-
terkärr, både nedom och ovan EHL (exempelvis Storblötan respektive Bredvikstjärn-
myren). Här försvårar den kvävande lövförnan uppkomsten av ett slutet fält- och, 
framför allt, bottenskikt. Nedom EHL sköljs dock löven ibland iväg vid hösthög
vatten och anrikas i driftvallar. Detta skapar blottor för nykolonisation. 

Tjälningen startar först i tuvorna på Sphagnum fusaum-rismossarna samt i kärrens 
S. fus cum-öar, senare i fast- och mjukmattor samt lösbottnar (jfr EUROLA 1968:87ff., 
1975) . Då senhöstkylan sätter in på allvar i november är myrarna oftast tämligen 
blöta. Några cm ytligt vatten förekommer även i fastmattesamhällen och upp till 
dm-djupt vatten på lösbottenytorna. Ristuvsamhällena är däremot sällan inunder-
ade. Tjälningen kan här sätta in omedelbart, medan bottenfrysning av ytvattnet 
först måste ske i de andra samhällstyperna. Förekomsten av ytvatten under sen
hösten resulterar i att en iskaka kommer att täcka marken under den kalla perio
den i de flesta samhällen utom ristuvevegetationen. 

Havsstrandkärren börjar vanligen tjälas senare än kärr av motsvarande fuktighets
grad ovan EHL. Detta torde ha samband med det varmare lokalklimatet på havssträn
derna under hösten. 

Tjälningens beroende av snöförhållandena är väl känt (se TANTTU 1915:7-8; SJÖRS 
1948b:23-24 och EUROLA opp. c.) . Under den kalla men snöfattiga senhösten och för
vintern 1970 tjälades Storöns myrar hårt. Kvardröjande tjäle kunde på vissa lo
kaler noteras ända in i augusti 1971 (se nedan). Den 5.12 1972 uppmättes tjäl-
djupet i Sphagnum fusaum-öar på Hällnäsmyren. I N kantskogen, där snötäcket på 
öarnas kalotter var 10-20 cm, sträckte sig tjälen 7-15 cm ned i S. fuscum-torven. 
Ute i myrens centraldel var de glest utströdda, exponerade S. fusoum-öarnas snö
täcke betydligt tunnare, 1-5 cm. Här hade tjälen nått mycket djupare, 20-30 cm. 

Källpåverkade och sålunda mer eller mindre tjälfria myrpartier är lätta att lo
kalisera under kalla förvintrar med lite snö då övriga myrytor tjälats ordent
ligt. Exempelvis är fastmattorna i S änden av Östigårdsmyren fläckvis blöta och 
mjuka långt efter det att omgivningen är hårt tjälad genom förekomst av diffusa 
sipperkällor. Ansatser till svallis förekommer här liksom på en del andra käll
påverkade ståndorter (jfr SJÖRS 1948b:24). 

Snöförhållandena under vintern har endast observerats flyktigt. Vid större myrar 
där myrvidden i stort är fri från buskar och träd och vinden får spela fritt 
ackumuleras vanligen snö en bit in i de omgivande myrkantsnåren. Detta kan tyd
ligt observeras vid bl a Sopron, Storblötan, Lillömyren och Bredvikstjärnmyren. 
Snödjupet kan kraftigt överstiga myrviddens, ibland med >100 %. Där ackumula
tionsplatser för snö ligger i nordvänt och beskuggat läge, som på Storblötans 
S sida, får man snölegor. Dessa kan ligga kvar ända till månadsskiftet maj-juni 
och vilar ibland på en tunn iskaka (bild 11). Vegetationen på snölegeplatserna 
avviker ofta klart från omgivningens, bl a genom glesare fältskikt och rikare 
förekomst av levermossor som Chilosoyphus pallesoens3 Marchantia polymorpha och 
Pell-ia spp. m fl. I fältskiktet förekommer Oxyeoccus quadripetalus ofta rikligt, 
även nedom EHL. Den luxurierar vegetativt på dessa ståndorter men blommar näs
tan aldrig. 

De exponerade Sphagnum fusoum-öarnas kalotter kan ligga partiellt barblåsta un
der delar av senhösten och förvintern, medan snötäcket är flera dm i övriga myr
växtsamhällen. Kalotterna börjar i solöppna lägen tina fram redan i mars, men 
förblir vanligen tjälade flera månader efter framsmältningen (se nedan). Detta 
ställer stora krav på vegetationens förmåga att stå emot uttorkning. 
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Bottenfrysning inträffar, åtminstone under stränga vintrar, i samtliga gölar 
och även i lagunerna Kälvvikstjärnen och Lagunen. Däremot torde en liten vatten
lins förbli ofrusen i Storblötan och Gräsvarpet även under mycket kalla vintrar. 
Tjälen kryper i varierande utsträckning ned i de sediment som isen vilar på. Den 
23.3 1971 noterades strax utanför sommarens normalvattenlinje på Storblötans S 
sida (vid bp 5:25 m) ett tjäldjup på ca 20 cm i gyttjan. Istjockleken var ca 50 
cm och snötäcket ca 40 cm. Den 26.3 1971 var bottensedimenten i Bredviksholms-
potten (vid bp 6:40 m) tjälade till ett djup av ca 45 cm. Istäcket var ca 35 cm 
och snötäcket ca 40 cm. Vattenväxter med infrysningskänsliga övervintringssta
dier (t ex Elodea3 Myriophyllum spicatum^ Potamogeton gramineus och P. natans ; 
jfr LOHAMMAR 1938:220 ff. och LUTHER 1951a:85) saknas följdriktigt på denna lo
kal. 

Avrinningen under avsmältningsskedet i april-maj är beroende av hur kraftigt 
tjälade våtmarkerna är. En kraftig tjäle leder till snabb avrinning från de 
flesta myrar eftersom den övre tjälytan fungerar som ett "glidplan" för vattnet. 
Vissa vattenbanor är även efter normala vintrar mycket vattenrika under ett ske
de kring mitten av maj. Bäckenen fylls och genomströmmas i varierande grad. I 
topogena kärr där tjälen börjat släppa i myrkanterna medan myrvidden ännu är 
tjälad uppkommer det lustiga förhållandet att kärrets centraldel, vilken sommar
tid är blötast och kanske svår att bestiga, ligger som en flack, frusen ö omgi
ven av förrädiska vallgravar med otjälad botten. Stora mängder järnockraslam av
sätts ur stagnerande smältvatten på vissa lokaler, bl a vid Sopron där fjolårs-
förnan i de hygrofilare graminidsamhällena är överdragen av rödbruna slamlager 
som kan vara flera cm tjocka. Att ett slutet mosstäcke knappast kan uppstå på 
sådana ståndorter är lätt att förstå. En annan lokal där stora mängder av slam 
avsätts är gungflyna i Gräsvarpets V ände samt kärrstråket längs bäcken V därom. 

Avtjälningens förlopp varierar starkt mellan olika år samt mellan olika myrar 
och delar av myrar. Längst kan tjälen hålla sig kvar på nordsidan av de högre 
tuvorna på Sphagnum fuscum-rismossarna (jfr EUROLA 1968:92). Vissa år kan tjäl-
linser vara kvar ända in på sensommaren. Under den måttligt nederbördsrika som
maren 1971, vilken föregicks av en vinter med hård tjälning, gjordes en del stu
dier av tjälen längs bp 1 på Lillömyren (marksond av stål an vändes). Den 28.6 ha
de tjälen släppt helt i kantskogens tuvmellanrum och tuvor på båda sidor av my
ren samt i NÖ kärrstråket. Rismossepartierna och centrala kärrstråket var däre
mot ordentligt tjälade. På mossepartierna låg övre tjälytan 20-35 cm under mark
ytan (på nordsidan av vissa tuvor bara ca 15 cm). Grundvattenytan låg under 
tjälskiktet vars tjocklek varierade mellan ca 5 cm och >20 cm. I centrala kärr
stråket där ytligt grundvatten flödade rikligt ovanpå tjälen låg tjälytan något 
djupare, ca 35-50 cm. Tjälskiktets mäktighet var här ca 10 cm. Den 24.7 fanns 
fortfarande tunna tjällinser (maximalt ca 10 cm tjocka, mestadels <5 cm) kvar i 
höga och medelhöga ristuvor på mossepartierna. Tjälens överyta låg 40-50 cm 
djupt. I centrala kärrstråket hade tjälen släppt helt längs profilen men några 
tiotal m åt SÖ påträffades ett område med ett några cm tjockt tjälskikt på ca 
60 cm djup. Den 2.8 fanns mycket obetydliga tjällinser (maximalt 2-3 cm tjocka 
på ca 50 cm djup) kvar på nordsidan av de högsta tuvorna på SV mossepartiet. I 
övrigt var Lillömyren helt otjälad. Även på Lillmossen fanns för övrigt tunna 
tjällinser kvar i de högsta tuvorna i början av augusti. 

Tjällossningen i havsstrandkärren verkar vara något senare än i kärr av motsvar
ande fuktighetsgrad ovan havsstranden. Normalt går tjälen ur i första hälften 
av juni, men vissa år kan tjäle bli kvar långt in på sommaren. GRAPENGIESSER 
(1934:344) uppger beträffande stränderna kring Storblötan att Primula finmarohioa 
"stod i vacker blom år 1933 så sent som i mitten av juli, då samtidigt fröna vo
ro halvmogna hos alla ex. på havsstrand. Den sena blomningen berodde uppenbarlig
en därpå, att tjälen ännu var kvar i myren. Enligt befolkningens påstående skulle 
tjälen i många myrar icke lossa på hela den sommaren, emedan vintern varit snö-
fattig och föga regn fallit under sommaren; sol och värme enbart inverka ej på 
tjälen. Av samma anledning voro starrmyrarna det året ovanligt lågväxta och li
tet givande". 

6.6 Kulturpåverkan 

De viktigaste av de tidigare kulturinfluenserna i Storöns blötmarker är slåtter, 
betesgång och hydrologiska förändringar betingade av dikningar och avverkningar. 
Numera förekommer ingen extensiv boskapsskötsel varför slåttern och betet bort
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fallit. Däremot sker fortfarande dikningar, t ex vid vägbyggen. Under 1970-talets 
början har avsevärd påverkan av vissa myrar ägt rum i samband med avverkningar 
och brytning av drivningsvägar. Friluftslivet har ännu inte hunnit sätta några 
påtagliga spår i myrarna. Däremot har författarens fältarbeten inte passerat 
helt obemärkta ... 

Nedan ges en översikt av de viktigare kulturinfluenserna förr och nu, samt hur 
de påverkat och påverkar myrvegetationen och dess betingelser. Särskild vikt fäs
tes vid de förändringar som tog sin början i och med avvecklingen av slåtter och 
bete. Dessa förändringar pågår fortfarande men är numera långsamma och vanligen 
ej iögonfallande. Redogörelsen baseras till avsevärd del på uppgifter från loka
la sagesmän. 

6.6.1 Slåtter och bete 

Den extensiva boskapsskötseln på Storön var helt beroende av tillgången på natur
beten samt av vinterfoderinsamling från våtmarkernas vegetation. FRÖDIN (1952) 
behandlar ingående hur den vilda vegetationen i Norrland (främst inlandet och 
fjällen) utnyttjades som slåtter- och betesmark. Han ger även talrika littera
turreferenser. Ett annat viktigt norrlandsarbete som berör dessa frågor är 
BYLUND (1956). Åtskilliga aspekter på slåtter- och betesinfluenser i våtmarks
vegetation behandlas i ett gotlandsarbete av PETTERSSON (1958:45 ff., 208 ff.). 
Beteseffekter i olika svenska vegetationstyper, även våtmarksvegetation, skild
ras av STEEN (1958) . Mer allmänna relationer mellan olika myrväxter och kultur
inflytande berörs av bl a LINKOLA (1916, 1921) och ALMQUIST (1929). 

6.6.1.1 Slåtter 

Man kan grovt dela in Storöns myrar i följande tre grupper med avseende på det tidi
gare utnyttjandet som slåtter- och betesmark: 

a) Slåttermyrar ("myrängar", "strandängar", "sidvallsängar", "stråmyrar" m fl 
beteckningar i lantmäterihandlingarna) med riklig produktion av graminider 
som gav gott hö. Inga eller sparsamma ris och lignoser. Dessa myrar inhägna
des för att förhindra bete före slåttern. Lador för vinterfoderförvaring fö
rekom ibland i fastmarkskanten. De bästa slåttermyrarna var strandkärren vid 
havet och vid tjärnarna (fig. 4). Kreaturen fick vanligen beta slåttermyrarna 
en tid efter slåttern. 

b) Myrar med fläckvis god graminidproduktion men dominans av föga givande eller 
värdelösa samhällen, t ex lågproduktiv graminidvegetation samt ristuve- och 
lösbottenvegetation. De värdefullaste partierna slogs vissa år. Inhägnader 
förekom endast kring särskilt värdefulla partier och där eventuella hässjor 
skulle stå. Utanför stängslen förekom bete före och efter slåttern. Denna ka
tegori av myrar kallas "myr" eller "kärr" i handlingarna från laga skiftet 
1893-94. 

c) Risrika myrar med dålig eller obefintlig graminidproduktion (bild 26). Slåt
ter och inhägnader förekom ej. De sämsta myrarna som saknade betesvärde karak
teriseras i lantmäterihandlingarna som "odugelig mosse" (1793) eller enbart 
"mosse" (1893-94). 

Mest intensiv torde myrslåttern ha varit under senare delen av 1800-talet och 
fram till och med första världskriget. Vattenregleringar för att förbättra pro
duktionen hos slåttermarken (se FRÖDIN 1952:104 ff., BYLUND 1956 och JULIN 1956: 
256-257) användes endast i blygsam skala. Bl a uppdämde man fram till en bit in 
på 1900-talet den bäck som från V rinner mot Gräsvarpet för att få bättre avkast
ning av vegetationen uppströms dammen. Även vid S änden av Bredvikstjärnmyren 
förekom dämningar. Dylika vattenregleringar har inte använts i någon större om
fattning längs Norrbottenskusten men väl i inlandet. 

De viktigaste slåttermarkerna var de välbelägna strandkärren vid Sopron och våt
markerna i svackan Storblötan-Gräsvarpet-Blåmisusjön (fig. 4). Även delar av 
Lillömyren (fig. 4), Bredvikstjärnmyren och - under senare delen av 1800-talet 
- Skagstjärnmyren var betydelsefulla. Den roll som varje undersökt myr tidigare 
spelat som slåtter- och/eller betesmark berörs i 6.7. 

De värdefullaste vegetationstyperna var högproduktiva magnocariceta: ovan havs
stranden främst bestånd av flaskstarr (Carex rostrata) men även trådstarr 
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{C. lasiocarpa) och trindstarr (C. diandra) och i havsstrandkärren norrlands
starr (C. aquatili-s) , äng sull (Eriophorum angusti folium) , dyfräken (Equisetum 
fluviatile) samt knappsäv (Eleocharis palustris) . I havsstrandkärren kallades 
de närmast lövsnåren belägna starr- och ängsullsamhällena för "överagräset" 
medan den närmare vattnet belägna knappsäven kallades "sälting". Den sistnämn
da ansågs ge mycket bra foder och kreaturen var förtjusta i höet. Även fräken 
var högt skattad. Starrhöet och ängsullshöet ansågs däremot betydligt sämre och 
gav i första hand bukfyllnad. Ungdjuren fick proportionsvis mer starrhö än mjölk
korna under vintern. Slåtter av parvocariceta (Carex limosa3 Trichophorum caes-
pitosum3 T. alpinum osv) torde ha haft liten omfattning. Parvocariceta upptog 
förhållandevis små och söndersplittrade arealer samt var svårslagna. Det är 
tveksamt om man över huvud taget allmänt kände till Trichophorum-höets goda fo
dervärde och smaklighet för kreaturen i Norrbottens kustland (jfr FRÖDIN 1952: 
70-73, 196-197). Även omfattningen av "bladslåtter", dvs slåtter av örtdomine-
rad fuktmarksvegetation (jfr FRÖDIN 1952:81-82), var blygsam i brist på lämpli
ga växtsamhällen. Missne (Calla palustris) slogs dock liksom vattenklöver {Me
ny anthe s trifoliata) . Dessa ansågs ge tämligen gott hö ("bladhö"). Slåtter av 
bladvass (Phragmites communis) förekom knappast. 

Tidpunkten för slåttern varierade. Starrslåttern utfördes vanligen under en 
kort period kring månadsskiftet juni-juli innan starren börjat hårdna och frukt
mognaden hunnit ske. Höets näringsvärde och aptitlighet blev då den bästa. Frä
ken- och knappsäv-slåttern samt bladslåttern ägde rum efter starrslåttern och 
vanligen betydligt senare; i slutet av juli eller i augusti. Beträffande knapp
säven ansåg man att växten måste få fröa av sig före slåttern om inte beståndet 
på längre sikt skulle gå tillbaka. Slåttern utfördes sällan före mitten av au
gusti trots att man visste att höet blev bättre om man slog tidigare. 

Slåttern utfördes nästan uteslutande med lie. Bladet var på översidan utrustat 
med ett slags "vinge" med uppgift att samla ihop höet i rader. Vid slåttern var 
man noga med att inte slå för nära marken och på så sätt riskera att skada de 
övervintrande stamdelarna. Stubbhöjden hölls omkring 5 cm. Slåttermaskin lär un
der myrslåtterns avvecklingsskede ha använts i de bäriga delarna av havsstrand
kärren vid Lillbodskataviken och Sopron. 

Direkt efter slåttern samlades den slagna vegetationen ihop och breddes ut i 
fastmarkskanten för lufttorkning i ett eller något dygn. Därefter ladades höet. 
Ibland vändes höfången under torkningen. Detta var viktigt vid dåligt torknings
väder. Även torkning i hässjor förekom, speciellt då höet var svårtorkat. Star
ren var snabbtorkande liksom knappsäven, medan bladhöet torkade betydligt lång
sammare. Vid torkningen av fräkenhöet fick man se till att det inte blev alltför 
torrt, eftersom stråna då föll sönder i ledstycken vid hanteringen. 

"Vinterhässjor" (-stackar) har inte använts under 1900-talet på Storön, knappast 
heller under 1800-talet. 

Den regelbundna slåttern påverkade vegetationen och dess betingelser i hög grad. 
Lignoser och ris röjdes bort då en slåtteryta skapades och hölls i fortsättning
en undan av lien samt i viss mån av betet på återväxten. Kvävande vitmosstäcken 
revs bort i samband med röjningen och vitmossorna tilläts inte att återkolonise-
ra i ogynnsam omfattning. Slåtterytan hölls så plan som möjligt. Tuvbildning 
fick ej ske annat än där det var speciellt svårslaget, t ex kring stenblock. För 
de slåtterytor som låg ovan havsstranden innebar hävden en fastlåsning av ett 
visst markfuktighetsstadium. Någon progressiv utveckling från detta kunde icke 
ske förrän hävden började avvecklas. Många slåtterytor på havsstranden blev där
emot efter hand torrare i takt med landhöjningsförloppet, men även här fördröj
des den progressiva utvecklingen. Man kan förmoda att de växtsamhällen som tål
de slåttern (och betet) förekom på genomsnittligt högre nivåer relativt normal
vattenståndet än vad som numera är fallet i frånvaro av hävd. 

Säkra upplysningar om detaljer i vegetationens sammansättning i slåtterkärren 
har ej kunnat erhållas. Karakteristiken av ägofigurerna i 1893-94 års lagaskif-
teshandlingår ger i en del fall upplysning om dominerande art i fältskiktet. 
Sålunda framgår det t ex om fräken (Equisetum fluviatile) eller "sälting" (Eleo
charis palustris) dominerade. Som ett kuriosum kan nämnas att man i 1824 års 
storskifte karakteriserade Storblötans stränder som "äng, starr och fräken" me
dan man vid laga skiftet en mansålder senare talar om "äng, sjöfoder, selting", 
"äng, starr" och "äng, sidvall" i de olika strandzonerna från vattnet upp mot 
land. Man kan misstänka att "fräken" i beskrivningen från 1824 avsåg Eleocharis 
palustris och Equisetum fluviatile sammantagna samt att den förstnämnda förekom 
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rikligt. Karakteristiken "äng, starr" avsåg att en/flera högvuxnare starrart/-er 
(t ex Carex aquatilis 3 C. rostrata eller C. diandra) eller Eriophorum angusti fo
lium dominerade. "Äng, myrstarr" avsåg sannolikt dominans av lågvuxnare gramini-
der. 

Hur slåttern påverkade de olika arterna och konkurrensen mellan dem berodde bl a 
på deras utvecklingsstadium vid tidpunkten för slåttern, hur nära marken man 
slog, om man slog varje år eller med ett- eller flerårsträda, närings- och fuk
tighetsförhållanden osv. Endast slåtterförsök under kontrollerade betingelser 
kan ge tillfredsställande svar på dessa frågor. Dessutom är det svårt att hålla 
isär verkningarna av slåtter och bete (inkl tramp) på de myrar som betades ef
ter slåttern. Över huvud taget måste man vara mycket försiktig med "generella" 
bedömningar av kulturinfluensernas inverkan på vegetationen och floran. Vad som 
förefaller vara regel i ett område kan visa sig vara närmast undantag i ett an
nat. Hur som helst är det troligt att en del mer eller mindre lågvuxna örter som 
Epilobium palustre3 Galium palustre3 G. trifidum3 Montia lamprospermas Parnassia 
palustris3 Pedicularis palustris3 Pinguicula vulgaris och Polygonum viviparum 
m fl växte ymnigare än i dag i de icke alltför blöta och ensartade, förnafattiga 
slåtterkärren - även där bete av återväxten ej förekom. Detsamma gäller det pro
strata riset Oxycoccus quadripetalus. Den öppethållning av slåtterkärrens gräns
områden mot fastmarken som hävden innebar gynnade dessutom en del icke skuggkräv-
ande, högvuxnare örter, t ex Angelica silvestris 3 Cirsium palustre3 Geranium 
silvaticum3 Geum rivale3 Filipendula ulmaria och Peucedanum palustre samt grami-
nider som Carex caespitosa3 C. flava3 C. oederi coll.., Eriophorum latifolium 
och Festuca rubra. Speciellt torde detta ha gällt där slåttern inte var årligen 
återkommande samt där återväxtbetet var måttligt. I de starrkärr ovan havsstran
den som slogs varje år torde de tidigblommande Dactylorhiza cruenta och D. incar
nata ha haft en svår tillvaro. De stod vid tidpunkten för slåttern i full blom 
och de styva, tämligen högvuxna skotten mejades lätt av. Någon fröproduktion 
blev det sålunda inte. Troligen kunde arterna vegetativt hålla sig kvar i slåt-
termyrarna (jfr PETTERSSON 1958:92-93 beträffande Gymnadenia conopsea). En del 
graminider, t ex Carex lasiocarpa3 C. rostrata3 Trichophorum alpinum och T. 
caespitosum, gynnades av slåttern - åtminstone där denna inte var årligen åter
kommande - i så motto att den vegetativa skottskjutningen stimulerades och kon
kurrensen från lignoser och ris samt kvävande vitmosstäcken bortföll. Phragmites 
communis torde däremot ha gått tillbaka starkt eller eliminerats där man slog 
varje år. Lignoserna och risen fördrevs till de slåtterskonade partierna och fö
rekom i övrigt endast som grodd- och småplantor vilka undgick lien. 

Ett välkänt faktum var att avkastningen från vissa slåttermyrar (främst starrmy
rar) gick ned om man slog årligen. Det var ibland nödvändigt med någon form av 
trädesbruk, t ex vartannatårsslåtter. Slåttern blev besvärligare på dessa "fönn-
myrar" eftersom "gammalgräset" (fjolårsförnan) snodde sig kring liebladet. Dess
utom kom förnan i viss utsträckning med i höet vars kvalitet försämrades. Fräken-
och knappsavbestånden förefaller ha slagits årligen. 

Många av de regelbundet slagna myrarna hade förmodligen en mer ensartad och gra-
minidbetonad vegetation av hygrofilare karaktär än i dag. Artantalet var möjlig
en något lägre i de blötare typerna, men troligen högre i myrkanterna. De nuvar
ande slyridåerna i myrkanterna saknades nästan helt. Ofta mötte produktiv skog 
det hävdade området i en skarp gräns där stängsel och lador var belägna. 

Myrslåttern började avvecklas efter första världskriget. Den ebbade i stort sett 
ut under första hälften av 1930-talet ungefär samtidigt som man slutade med att 
låta kreataren gå fritt "på skogen". På någon gård fortsatte man dock med myr-
slåtter ännu in på 1940- och till och med 1950-talet. Sålunda slog enligt egen 
utsago ERNST och OLGA ÖHLUND starr vid Blåmisusjön till slutet av 1940-talet och 
"sälting" (Eleocharis palustris) vid Sopron till mellan 1955 och 1960. Betecknan
de nog var det den kvantitativt och kvalitativt givande "sältingslåttern" som 
sist övergavs. 

6.6.1.2 Betesgång 

Storkreaturen fick till fram på 1930-talet allmänt "gå på skogen" under sommaren. 
Efter hand som slåttermarkerna avbärgades öppnades oftast även dessa för bete. 
STEEN (1958:25) påpekar beträffande de "sanka slåttermarkerna" att "vår kännedom 
om betningens karaktär, omfattning och återverkningar i dessa slåttermarker i 
gångna tider är anmärkningsvärt liten. Hur som helst kunna betesinflytelserna 
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knappast ha varit särskilt stora 11 . Att betet i kombination med trampet och 
gödslingen däremot hade en påtaglig inverkan på vissa av de myrar som inte nytt
jades som slåttermark omvittnas allmänt av den äldre ortsbefolkningen. Särskilt 
i myrkanterna var fysiognomin en helt annan med ett nät av kreatursstigar, tukt
ade lövsnår och enbuskar, dålig lignosföryngring och ett glesare, risfattigare 
fältskikt som enligt flera sagesmän var "blomrikare" där betet inte var alltför 
hårt. Åtskilliga kärrväxter gynnas av svag (-måttlig) betesgång av storkreatur. 
Artrikedomen i rikkärr med sådan påverkan är ett välkänt faktum (jfr ÅKERBLOM 
1951:179-180; PETTERSSON 1958:223 och STEEN 1958:41-43). Åtskilliga lågvuxna, 
ljuskrävande arter (främst örter som Dactylorhiza spp. ., Parnassio, palustris3 Po
lygonum viviparum och Potentina ereota m fl) hävdar sig bättre då fält- och 
buskskiktet hålls nere. Det måttliga trampet åstadkommer en omröring av torvens 
övre lager, vilket fläckvis medför snabbare frigörelse och omsättning av växtnä
ringsämnena. Samtidigt erhålles en mer differentierad ytstruktur hos marken. 
Mosstäcket blir fragmentariskt och gynnsamma groningsblottor för konkurrenssvaga 
arter uppstår (jfr SELANDER 1950:39). Trampgynnade och konkurrenssvaga arter som 
Carex oederi coll.^ Equisetum arvense (prostrat)., Hammarbya paludosa3 Malaxis 
monophylla (bild 18)., Pinguicula vulgaris3 Scutellaria galericulata3 Catosoopium 
nigritum3 Moerchia flotowiana och Preissia quadrata m fl förekom säkerligen rik
ligare medan kärren betades. Flera graminider, framför allt sådana med ett tuvat 
växtsätt (t ex Carex oaespitosa 3 C. capillaris 3 C. diandra3. C. flava3 C. flava 
X oederi coll., C. mackenziei3 C. nigra var. juncea, C. oederi coll.., Deschampsia 
oaespitosa och Triohophorum oaespitosum - beträffande den sistnämnda se BOOBERG 
1930:22), gynnades och utökade sina domäner under betesgången. Den starkt tuvade 
och vegetativt konkurrenskraftiga hybriden mellan Carex flava och C. oederi coll. 
är vanligen rikligare än föräldraarterna i rikkärrfastmattorna, speciellt i myr-
kantvegetation. Det är inte otroligt att det tidigare betestrycket hållit till
baka eller till och med eliminerat föräldraarterna medan hybriden kunnat "bita 
sig fast". När sedan betet upphört har hybriden länge kunnat förbli rikligare än 
föräldraarterna. En intressant parallell till ovanstående beskrivs från Gotland 
av PETTERSSON (1958:213-219). Det gäller artparet Sohoenus ferrugineus och S. 
nigricans samt dessas vegetativt luxurierande hybrid. Även den icke tuvade, i 
rikkärren biotiskt svaga, tramptåliga och av kreaturen mestadels försmådda Carex 
livida (jfr FRÖDIN 1952:30, 196) torde ha gynnats av betesgången. Till detta bi
drog att betestrampet skapade lösbottenliknande miljöer där arten trivdes. Vissa 
begärliga och uppenbart beteskänsliga arter som Convallaria majalis3 Melampyrum 
pratense3 M. silvaticum3 Melica nutans3 Phragmites och Thalictrum flavum samt i 
havsstrandkärren Lathy rus palustris och Scirpus tabernaemontani hölls nere (be
träffande S. tabernaemontani se JAATINEN 1950:275-277 och PETTERSSON 1958:155-
156, 172? jfr dock LUTHER 1951b:41). Mattbildande Sphagna, t ex S. contortum3 S. 
subsecundum3 S, teres och S. warns torfii, hölls tillbaka av trampet och brunmos
sor utbredde sig istället. I havsstrandkärrens Carex aquatilis-3 C. mackenziei-
och Eriophorum angustifolium-vegetatlon, där numera den kvävande förnan resulte
rar i ett nästan obefintligt bottenskikt, hade mossor som Drepanocladus fluitans 
coll. och D. poly carpus en rikare förekomst medan bete pågick. Beträffande bot-
tenskiktöt gäller allmänt att betestramp medför en mer hygrofil vegetation (jfr 
PETTERSSON 1958:221). Yttorven komprimeras och den vattenhållande förmågan ökar 
medan genomsläppligheten och avståndet markyta-grundvattenyta minskar. 

På de betade myrarna förekom, speciellt i myrkanterna, en del växter som inte 
hör hemma i naturlig myrvegetation. Spridningen kunde ske via betesdjurens klö-
var, spillning (jfr HEINTZE 1915) osv. Exempel på sådana arter är Poa annua3 P. 
pratensis coll.^ Luzula multiflora3 Cerastium caespitosum3 Ranunculus repens3  
Stellaria media3 Trifolium pratense3 T. repens och Vicia cracca (ej havsstrand
typen) . Några av dessa håller sig ännu kvar på vissa myrar som relikter från be
testiden. De flesta är dock utgångna. 

Kreaturens gödsling möjliggjorde fläckvis förekomst av nitrofila växter. Förutom 
flera av de nyssnämnda ogräsen gynnades mossor av familjen Splachnaceae. Dessa 
saknas numera eller är mycket sällsynta på myrarna. 

Avvecklingen av naturbetesgången gick hand i hand med den upphörande våtmarks-
slåttern under 1930-talet. Under några år efter upphörd slåtter torde betet på 
de övergivna slåttermyrarna ha varit ganska intensivt samt utsträckts till stora 
delar av vegetationsperioden (jfr STEEN 1958:25). Svagt bete av vissa myrar före
kom ända in på 1950-talet. 
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6.6.1.3 Förändringar efter upphörd slåtter och betesgång 

Att en kraftig igenväxning av myrarna ägt rum sedan slåttern och betesgången upp
hörde omvittnas allmänt av ortsbefolkningen. Detta gäller speciellt kantområdena. 
Den mest påtagliga förändringen, åtminstone på de torrare ståndorterna, är åter-
invandringen av lövbuskar och ris. Där det för några årtionden sedan var frodiga 
och högproduktiva slåtterkärr, t ex vid Sopron och Storblötan, utbreder sig nu 
sumpiga, överslutna lövslyskogar (bild 1, 2, 5) med delvis mycket sparsam under
vegetation. Olika arter har dominerat vedväxtinvandringen på olika myrar. Här 
ges en översikt av de kvantitativt viktigaste arterna och dessas expansion. 

Grönvidet (Salix phylioifolia) och jolsterpilen (5. pentandra) är ganska okäns
liga för en hög och varierande grundvattennivå. De bildade täta uppslag redan 
några år efter upphörd hävd i flera av de måttligt blöta slåtterkärren, främst 
vid Storblötan och delar av Sopron. Expansionen har sedan fortgått. Videna, van
ligen med S. phyliei folia i spetsen, är på frammarsch i åtskilliga mjukmattor av 
rikare typ ovan havsstranden. De torde i havsstrandkärren ha nått sina av bl a 
vattenståndsväxlingarna i havet betingade "naturliga" positioner. Där Salix-in
vandringen är kraftig sker en stark förändring av betingelserna för undervegeta
tionen. Beskuggningen ökar, rotkonkurrensen skärps och lövförnan kväver mycket 
av det ursprungliga bottenskiktet samt lågvuxna fältskiktsarter. Fält- och bot
tenskiktet glesnar, artsammansättningen ändras och artantalet minskar. Ett ensi
digt, tämligen trist och från naturvårdssynpunkt i stort sett värdelöst samhälle 
uppstår. 

Glasbjörken {B e tula pubesoens) är känsligare än videna för hög markfuktighet. 
Invandringen har därför varit mest påtaglig i torrare myrkanter och fastmatte-
samhällen. Även i havsstrandkärren har glasbjörk koloniserat i avsevärd omfatt
ning, t ex i de bäst dränerade delarna vid bl a Sopron och Storblötan. Flera 
äldre bybor menar att "björken torkar ut myrarna". Man har tyckt sig märka en 
tilltagande uttorkning i takt med björkinvandringen. Det råder nog inte heller 
någon tvekan om att den intensiva transpirationen från tätare björkbestånd kan 
medföra en påtaglig grundvattenytesänkning under vegetationsperioden (jfr THUR-
MANN-MOE 1941). Denna dränering av kärret möjliggör ytterligare framryckning för 
björken samtidigt som betingelser för invandring av mindre fuktighetskrävande 
växtsamhällen uppstår. Normalt har björkinvasionen inte haft lika stora konsek
venser för undervegetationen som videkolonisationen i de blötare kärren. På en 
del lokaler ovan havsstranden, t ex vid Bredvikstjärnmyren, verkar björkinvasio
nen ha gått hand i hand med en bottenskiktssuccession från ett Campylium stella-
tum-Drepano oladus interme diu s-samhälle mot torrare Sphagnum warnstorfii-mattor 
med varierande inslag av Aulacomnium palustre och Tomenthypnum nitens. I glas
björkens spår har gran invandrat på många lokaler, både ovan och strax nedom 
EHL. 

Även gråalen (Alnus incana) har expanderat avsevärt i de forna slåttermyrarna, 
i synnerhet i havsstrandkärren samt ovan EHL i myrkanter med tämligen hög grund
vattennivå och moig-mjälig mineraljord under ett tunt, höghumifierat torvtäcke. 
Förr lät man ibland enstaka större alar stå kvar för att "gödsla marken" (luft-
kvävefixering) , medan rotskott och ungplantor föll för lien. Där enbart bete fö
rekom trampades visserligen en hel del småalar ned, men inte ens ungskotten åts 
av storkreaturen. Gråalen var därför dominerande lignos i en del myrkanter där 
numera de mer betesbegärliga Salix-arterna och Betula pubesoens tagit över. I 
vissa delar av de fordom hävdade starrkärren vid Storblötan och Sopron växer nu 
en tämligen homogen, upp till 8-10 m hög, tätsluten gråalskog med sparsam under
vegetation. Denna vegetationstyp är betydligt attraktivare och värdefullare än 
videsnåren på något fuktigare substrat. 

Föryngringen av tall (Pinus silvestris) i torra myrkanter, rikkärrfastmattor och 
på lägre tuvor är bättre nu än under betesgången. Det uteblivna trampet i kombi
nation med den ökade torrheten i myrytan torde vara främsta orsaken. Storkreatu
rens betesskador på ungtallarna var blygsamma på grund av den mestadels ymniga 
förekomsten av andra och attraktivare betesväxter. Att visst bete av småtall fö
rekom är dock klart (jfr STEEN 1958:13 ff.). 

Granen (Pioea abies) var ännu mindre betesbegärlig än tallen för storkreaturen 
(se STEEN 1. c. samt referenser hos denne), men även granens föryngring torde ha 
försvårats av betestrampet. En hel del gran har efter slåtterns avveckling kom
mit in bland lövet där förut lignosfria kärrytor utbredde sig, t ex kring Bred
vikst järnmyren och vid Storblötan. Här har den i stor utsträckning invandrat på 
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de socklar som bildats vid lövbuskarnas basalpartier (bild 7). Granen kommer 
troligen att på vissa ståndorter så småningom bli skogsbildande. 

Enen (Juniperus communis) har ökat betydligt i vissa torrare rikkärr och myr-
kantsamhällen ovan EHL efter betets upphörande. På vissa ställen har så täta 
ensnår uppkommit att undervegetationen förkvävts. I stort sett har dock enens 
expansion troligen haft en positiv effekt på floran. Det är t ex knappast någon 
tillfällighet att den expositionskänsliga Cypripedium oaloeolus så ofta växer 
under eller i omedelbar anslutning till enbuskar. Den, liksom flera andra arter, 
får här ett visst insolations- och vindskydd som ökar den ytnära markfuktighet
en och motverkar skadlig uttorkning av växten. 

Porsen (Myrioa gale) har ökat tämligen kraftigt sedan slåttern och betet upphör
de (jfr PETTERSSON 1958:56). De rikkärrfastmattor där Myrioa numera tävlar med 
Triohophorum aaespitosum om fältskiktsdominansen var förr mer eller mindre 
kraftigt trampade och de sparsamma Mz/ptca-buskarna koncentrerade till närheten 
av låga block, kanterna av högre tuvor osv. My ri o a-expansionen borde ha medfört 
en svag förbättring av yttorvens kvävenäringsstatus eftersom arten assimilerar 
elementärt kväve i "aktinomycetknölar11 på rötterna. Detta kan möjligen ha gyn
nat en del krävande rikkärrarter. En negativ effekt kan däremot konstateras där 
porssnåren blivit för tätslutna. Beskuggningen och den rikliga bladförnan har 
resulterat i ett artfattigt och tynande fältskikt. Låga örter har nästan utmönst
rats och mosstäcket är endast fragmentariskt. 

Där igenväxningen varit starkast har en avsevärd utarmning av fält- och botten
skiktet skett. Även där lövslyet ännu inte hunnit sluta sig har många arter, 
framför allt örter, gått tillbaka på grund av ökad förnabildning och därmed 
minskade fröföryngringsmöjligheter, ökad konkurrens osv. Bland arter som säker
ligen minskat är Carex oapillaris3 C. flava3 Eriophorum lati folium, Triohophorum 
alpinum, Daotylorhiza spp.Pinguioula vulgaris3 Polygonum viviparum3 Potentilla 
ereota och Selaginella selaginoides. De mattbildande vitmossornas återinvandring 
från refugier i myrarnas randpartier har i en del fall gått snabbt. Vitmossorna 
har inte bara ersatt de mer hygrofila brunmossorna i bottenskiktet, utan även i 
hög grad ändrat betingelserna för fältskiktets arter. Magnocarices som Carex 
rostrata och C. diandra går ofelbart tillbaka.då ett vitmosstäcke sluter sig. 
Magnocariceta vid Blåmisusjön har på så sätt glesnat under de senaste 2-3 årtion
dena . 

Tuvbildningen har kommit igång i slåttermyrarna. Över huvud taget har successio
nen i de tidigare slåtter- och betespåverkade myrarna till övervägande del varit 
progressiv. Det motsatta förhållandet gäller dock några lokaler där ökande förna-
och torvbildning samt igenväxning av det naturliga dräneringssystemet medfört 
sämre genomrinning och sålunda blötare förhållanden. 

Det uteblivna trampet har direkt missgynnat en del konkurrenssvaga arter. Det 
mest påtagliga exemplet är den exklusiva orkidén Malaxis monophylla (bild 18) 
som är stadd i kraftig retur på Storön liksom på många andra av sina svenska fö
rekomstplatser. Frögroningen av denna art är särskilt gynnad på kanterna av stor
kreaturens spårstämplar (JULIN 1958:407); jfr dock ALMQUIST 1929:529 som anser 
att arten är hemerofob i Uppland). I detta avseende kan man dra en parallell med 
en annan raritet bland orkidéerna, den sydliga Liparis loeselii (jfr PETTERSSON 
1958:96-97, 1963:130) . 

En svag uppgång för Cypripedium oaloeolus har noterats i skogskärren under de 
senaste årtiondena. Huruvida detta har samband med avklingande kulturinfluens 
eller enbart beror på att den förr allmänna plockningen av arten i stort sett 
upphört är svårt att säga. Guckuskon anses hemerofob av bl a LINKOLA (1921:241) 
och ALMQUIST (1929:528). 

Den slåtter- och beteskänsliga Phragmites har gått fram kraftigt på sina stånd
orter sedan 1930-talet, men spridningen till nya kärr har varit blygsam. Den 
starkaste bladvassexpansionen har skett på Kuggsvedjemyren. På flera lokaler har 
expansionen stagnerat och vänts i en långsam tillbakagång. 

En annan storvuxen graminid, Soirpus tabernaemontani3 har troligen tack vare 
frånvaron av slåtter och bete kunnat kolonisera och sprida sig i havsstrandkär
ren under de senaste årtiondena. 

En art som sannolikt ökat kraftigt i havsstrandkärren är den slåtter- och betes
känsliga Lathyrus palustris. Den gynnas i ängsartade kärr med glesa-halvslutna 
lövsnår och i snåriga bryn där den klänger kring buskbaserna. Arten förekommer 
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numera mycket ymnigt i de högre belägna delarna av havsstrandkärren vid Sopron, 
Lillbodskataviken och Storblötan. 

Åtskilliga arter, däribland flera högvuxna örter, visade en kraftig uppgång un
der ett kort skede efter upphörd slåtter och bete. Denna uppgång var mest märk
bar i myrkanterna. Innan buskar och ris hann växa upp och sluta sig luxurierade 
bl a Angel ica silvestris 3 Cirsium heterophyllum3 Filipendula ulmaria3 Geranium 
silvatioum3 Geum rivale3 Pedicularis sceptrum-carolinum, Peucedanum palustre och 
Thaliotrum flavum. Arterna hade inte missgynnats av den tidigare kulturinfluen
sen, men när denna plötsligt upphörde fick de en chans att snabbt erövra på lämp
ligt sätt beredda ståndorter. När sedan vedväxterna började växa sig täta och 
ljusklimatet blev sämre samtidigt som förnaavsättningen ökade gick de nämnda ar
terna snabbt tillbaka. 

6.6.2 Dikningar 

Omfattande dikningar i skogsförbättrande syfte har inte förekommit på Storön. 
På 1920-talet dikade man bl a i Sveglandet förbi Älgpölen ned mot Lagunen (1923) 
samt mot NV från Hällnäsmyren. Resultatet var märkbart men inte överväldigande. 
Märkligt nog invandrade Hippophaë rhamnoides nära Älgpölen på dikesrenarnas kalk-
haltiga mineraljord (arten fanns säkerligen i angränsande kärrtallskog) och er
höll där betingelser för en mycket god tillväxt (se 6.4.1). 

I samband med byggandet av en sommarstugeväg på halvöns V sida ned till Kalkviks-
udden dikades det kraftigt 1969-70. Hydrologin i ett par genomskurna rikkärr, 
bl a Vägkärret (bild 23, 24), ändrades drastiskt. Sänkningen av grundvattenytan 
i Vägkärret medförde att kärrytan sjönk. Den hade sjunkit 10-15 cm redan somma
ren 1970. Sphagnum fusoum-öarna fick "nakna midjor" eftersom de inte säckade 
ihop lika fort som de mellanliggande kärrytorna. Brunmossorna i fast- och mjuk
mattorna samt Sphagnum warns torfii i de låga tuvorna gick ganska snabbt torkdöd
en till mötes. Sphagnum fusoum i de högre tuvorna klarade sig däremot mycket 
bättre på grund av hög skottäthet och därmed sammanhängande effektiv vattenhåll
ning. Betula pubesoens gick fram starkt. Föryngringen blev mycket god och till
växten ökade hos de individ som redan fanns i kärret sommaren 1969 (bild 23, 24). 
Sommaren 1974 dominerade björksnåren helt i kärret. Bland andra växter som gynna
des kraftigt av dikningen är Calamagrostis purpurea3 Equisetum arvense och Pinus 
silvestris. Den rekordblöta sommaren 1974 innebar en viss "restaurering" av det 
skamfilade bottenskiktet med framryckning av bl a Aulacomnium palustre 3 Drepano-
oladus intermedius och Sphagnum warnstorfii. På de fuktiga vägdikesskärningarna 
erbjöds under de första två-tre vegetationsperioderna efter vägbygget idealiska 
grobäddar för många kärrväxter. Många arter etablerade sig snabbt och luxuriera
de i flera fall. Carex oapillaris3 C. flava3 C. norvegica ssp. inferalpina3 C. 
oederi coll.., Junous alpinus ssp. nodulosus3 Phragmites communis3 Parnassia pa
lus tris3 Pinguiaula vulgaris3 Scutellaria galericulata och Campylium stellatum 
hör till dem. Även den på Storön tidigare ej observerade Typha lati folia upptäck
tes 1970 i diket. 

6.6.3 Svedjningar 

"Kuggsvedjemyren" och "Smultersvedjemyren" är namn som anger belägenhet på eller 
vid forna svedjeland. Myrarna ligger inom områden som på 1793 års avvittrings-
karta benämns "afbränd mark" (Kuggsvedjan respektive Smultersvedjan, se fig. 2). 
Svedjor för odling av korn och råg samt eventuellt rovor (jfr ZACKRISSON 1976) 
förekom även på bl a Lillön, Rönnviksudden och i Sveglandet (fig. 2). Ortsbefolk
ningen känner inte till några detaljer om svedj ningen. 

De fuktigare partierna av myrarna kan knappast ha berörts nämnvärt av svedjningen 
Luckorna efter bortbränning av myrkantvegetationen torde snabbt ha fyllts genom 
nykolonisation. En och annan Sphagnum fuscum-ö brändes säkerligen sönder. I busk-
skiktet dominerade troligen Betula pubescens något årtionde efter bränningen. Nå
got större inflytande på myrutvecklingen torde bränderna inte ha haft. 
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6.6.4 Avverkningar 

Flera avverkningar under 1900-talet har sträckt sig fram till eller omslutit 
myrar samt inverkat på de hydrologiska förhållandena och sålunda indirekt på 
vegetationen. V och SV om Hällnäsmyren höggs skogen ut omkring 19 50. S delen av 
Björkmyren omsluts nästan helt av ett ca 10 har stort hygge från början av 1950-
talet. Det sträcker sig i Ö-V riktning tvärs över halvön. Vintern 1972-73 gjor
des omfattande uthuggningar i sektorn Bidenskärret-Bredvikstjärnmyren- Bredviks-
holmen. Avverkningen omfattade även skyddsvärd, artrik kärrtallskog med före
komster av bl a Cypripedium och Cystopteris montana. Avverkningsvägarna drogs 
under intensivt blocksprängningsarbete med osviklig precision genom Sveglandets 
högintressanta rikkärrstråk (Vasskärret-Älgstråket-Älgpölen-Flaskkärret samt 
Vasskärret-Carolinumkärret-Bredviksholmspotten) som till stor del förstördes 
(bild 22). Ett par av mina konstanta provytor samt en konstant bandprofil spo
lierades. Norra Norrlands kanske största Hippophaë-buske (3 ml) som stod rotad 
i kanten av ett gammalt skogsdike vid Älgpölen höggs alldeles i onödan bort av 
nitiska vägröjare ... En ringa tröst är att dessa starkt sönderkörda, landskaps-
förfulande drivningsvägar erbjudit goda möjligheter till studium av kolonisatio
nen på blottlagd torv i rikkärren. Bland de arter som via frön invandrat rikligt 
på de mindre fuktiga ställena kan nämnas Betula pubesoens3 Salix phylioifolia, 
Myrioa, Carex ohordorrhiza, C. nigra coli.,, Filipendula ulmaria3 Potentilla 
ereota (fläckvis en "fäll" av grodd- och ungplantor) och Scutellaria galeriou-
lata. Pedioularis s oept rum-o ar o Unum har föryngrat sig kraftigt på en ståndort 
där arten före vägbygget bara var representerad av ett par individ. Särskilt in
tressant är invandringen av Malaxis monophyIla på blottad torv på en av dessa 
drivningsvägar (Vasskärret). 

6.6.5 Militär aktivitet 

Flera av de senaste åren har artilleriövningar ägt rum i Kalix skärgård varvid 
batteriplatser varit förlagda på Storön. Vissa markskador har åstadkommits även 
i rikkärren, bl a i artrik kärrtallskog. Den militära övningsverksamheten utgör 
ett hot mot områdets stora naturvärden och måste hållas under uppsikt av natur
vårdande instanser. 

6.7 Beskrivning av undersökta myrar 

De flesta av Storöns någorlunda distinkt avgränsade myrar beskrivs nedan. Svår-
avgränsade sumpiga och kärriga skogar (bortsett från myrkantskog) tas däremot ej 
upp. Flera myrar tas trots obetydlig areal med på grund av intressant vegetation, 
morfologi osv. Alla myrar har inte undersökts lika ingående vilket avspeglar sig 
i beskrivningarnas utförlighet. Myrarnas läge och ungefärliga begränsning fram
går av fig. 2. De myrnamn jag själv hittat på har satts inom citationstecken. 
Uppgift om höjd ö h är ungefärlig. Den baserar sig för havsstrandkärren (6.7.1) 
på skattningar i fält eller nivellering relativt normalvattenlinjens nivå. Nivån 
för myrarna ovan havsstranden (6.7.2) har skattats med ledning av nivåkurvornas 
förlopp (5 m ekvidistans) på militära fotokartan och kompletterande fältbedöm
ning - en grov metod. Även för horisontella myrar som skärs eller tangeras av en 
höjdkurva får man räkna med ett fel av storleksordningen + 1 m. Där myrarna lig
ger mellan höjdkurvor blir felet större. För myrar med stora höjdskillnader an
ges lägsta och högsta nivå, t ex Kuggsvedjemyren (ca 5-10 m ö h). Myrarna har 
numrerats och indelats i två grupper: 

Myrar nedom eller till största delen nedom EHL; nr 1-14. (6.7.1). 
Myrar ovan eller till största delen ovan EHL; nr 15-41. (6.7.2). 

Inom grupperna går nummerföljden i stort sett från N mot S. Den numerära över
vikten för myrar ovan havsstranden har sin motsvarighet i ett betydligt rikare 
vegetations-, torv- och vattenanalysmaterial från dessa. 

6.7.1 Myrar nedom eller till största delen nedom EHL 

1) "Kälvvikstjärnen" (vattenytan ca 0.5 m ö h) är en liten grund, igenväxande 
lagun med gyttjebotten och sanka, tunntorviga kärrstränder. Åtskilliga mindre 
block ligger utströdda i och vid lagunen. Det flacka bäckenet är kraftigt söt-
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vattenpåverkat genom tillrinning från N och NV. Avrinning till havet sker via 
en kort, grund bäckfåra som skär genom det grusiga-steniga tröskelområdet. Bot-
tenfrysning sker varje vinter. Lagunen torkar ut och gyttjebottnen blottläggs 
nästan helt under längre perioder av högsommartorka. Härvid spricker den av mi
nerogena finsediment underlagrade gyttjan sönder. Dess mäktighet är som mest 
ett par dm. I strandkärret sker under sådana torrperioder en stark försurning 
av det svavelrika substratet. pH-värden kring 4 kan uppmätas i markvattnet. Vid 
kraftig pålandsvind strömmar havsvatten in genom bäckfåran och fyller lagunen. 
Genomrinningen är normalt så stor att brackvattnet snart sköljs ut då havet 
dragit sig tillbaka. 

Vegetationen ute i lagunen (1-2 dm vatten) domineras av Eleooharis palustris 
(S 5 tab. 1) utom vid utloppet där frodvuxen och ogrenad Equisetum fluviatile 
bildar ett tätt bestånd (S 30 tab. 6). I Eleooharis-vegetationen förekommer hyg-
rofila örter, bl a Alisma plantag o-aquatioa3 Butomus 3 Calla3 Ciouta3 Lysimachia 
thyrsiflora3 Myriophyllum spioatum och Sparganium minimum. Submers Eleooharis 
aoioularis och Drepanooladus fluitans coll. förekommer fläckvis på gyttjebottnen. 

Lagunstränderna utanför lövsnåren har en mosaikartad vegetation beroende på 
ojämn påverkan av fastmarksvatten. I stort kan dock följande fältskiktszonering 
skönjas (tydligast på V sidan) från vattenlinjen in mot land: Carex maokenziei-
C. aquatilis-C. nigra coll. (jfr bp 4). Stora fläckar med Eriophorum angustifo-
lium och Menyanthes förekommer. Det ofullständigt slutna bottenskiktet domine
ras av Drepanooladus fluitans coll. utom på Ö sidan där Calliergon oordifolium 
är förhärskande strax utanför lövsnåren. Den viktigaste lignosen är Salix phyli-
oifolia3 men även S. pentandra och Alnus inoana är vanliga. Lignosernas fram-
ryckning ut i det sanka strandkärret är långsam. 

2) "Kälvviksnäbben" (ca -0.3-1 m ö h) ligger i Kälvvikens V spets. Torvtäckets 
mäktighet är ett par-tre dm i de inre och högst belägna, slybevuxna delarna och 
minskar snabbt utåt. Torven underlagras av tunna sand-mo-lager på morän. Ett 
bäckstråk rinner ut i kärrets inre del. Vattnet sprider sig diffust över kärr
ytan vilket medför kraftig sötvattenpåverkan och avsevärda utfällningar av järn-
ockrahaltigt slam. Kärret delas upp i två delar av en låg tvärgående och trolig
en isskjuten sedimentvall. Denna täcks av driftmaterial. Vallen är på två stäl
len genombruten av dräneringsfåror och bildar yttre gränsen för lövslyets före
komst. Vid måttliga högvatten går havsvattnet in genom dräneringsfårorna. Då 
dränks de lägst belägna partierna av kärrets inre del. Vid kraftiga högvatten 
(hösten) submergeras vallen och hela den innanför liggande kärrytan. 

Vegetationen utanför vallen domineras av en mosaik av Agrostis stolonifera- och 
Eleooharis palustris-bestånd (S 4 tab. 1, S 31 tab. 7). De sistnämnda ökar i be
tydelse utåt och blir helt dominerande strax nedom normalvattenlinjen. Närmast 
vallen finns stora, rundade kloner av Carex aquatilis och enstaka tuvor av C. 
nigra var. juncea. Längs de ringlande sötvattensstråken luxurierar Equisetum 
fluviatile och Hippuris vulgaris. Här förekommer även Utrioularia intermedia 
och U. oohroleuoa tämligen ymnigt. Bottenskiktet är nästan obefintligt i de ytt
re delarna. Närmast vallen förekommer bl a en del Polytrichum oommune och P. 
longisetum. 

Kärrytan ovanför vallen hyser ett inåt tätnande och allt högvuxnare lövsly som 
domineras av Salix phylioifolia. En bård av Betula pubesoens förmedlar övergång
en till granskogen. Lignoserna växer på låga, platta socklar mellan vilka ett 
frodigt och artrikt fältskikt utbreder sig (S 38-39 tab. 9). Carex aquatilis3 
C. ro strata3 Equisetum fluviatile3 Eriophorum angustifolium3 Comarum och Lysi-
maohia thyrsi flora m fl är ymniga. I de innersta, skuggigaste delarna tar Equi
setum fluviatile över dominansen och blir meterhög. Bottenskiktet är fläckvis 
väl slutet. Plattformar av Sphagnum squarrosum omväxlar med fuktigare, brunmoss-
täckta ytor där Calliergon oordifolium3 Campy Hum polygamum och Drepanooladus 
exannulatus coll. m fl märks. Mot fastmarkskanten utbreder sig svällande mattor 
av Polytriohum commune. 

3) Sopron (ca -0.3-1.5 m ö h) är det största havsstrandkärret med en utsträck
ning i N-S av ca 1 km och största bredd ca 0.5 km. Den snabbt uppgrundande och 
igenväxande havsviken ligger mycket skyddat. Endast ett smalt och grunt sund 
mellan Lillön och Lill-Lillön förbinder den med Lillöfjärden i Ö. Bottensedimen
ten i viken är lösa och gyttjiga med ett på djupet ökande inslag av mo och mjä
la. Större delen av viken bottenfryser och sedimenten tjälas ett par dm ned. 
Även de vidsträckta, flacka och tunntorviga (torvmäktighet mestadels <2 dm) 
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strandkärren vilar på gyttjiga, normalt anaeroba finsediment. Dessa underlagras 
i sin tur av sand på ett djup som i undre geolitoralen vanligen uppgår till 1-
1.5 m. Block av varierande storlek ligger utspridda på sedimentbäddarna (bild 
1, 3). Flera småbäckar mynnar i Sopron. De i sedimenten nedskurna fårornas för
lopp (bild 1) ändrar sig kontinuerligt. Fårorna skärs huvudsakligen ut under 
vårens och försommarens havslågvatten då vattenföringen i bäckarna är kraftig. 
De sträcker sig långt ut i hydrolitoralen. Sötvattenpåverkan varierar, men är i 
stora delar av strandkärren tämligen stark. Här är utfällningarna av Fe2Û3 • 
n H2O rikliga. Grundvattenytan ligger sommartid över stora områden normalt bara 
några cm ned i marken. Elektrolythalten i markvattnet varierar liksom pH-värdet 
med bl a redoxpotentialen. Maxima i elektrolythalten nås under torrperioder då 
svavelföreningarna i sedimenten oxideras samt efter långvarig brackvattensubmer-
sion. pH når minima (kring 3.0) i det första och maxima (kring 7.0) i det sena
re fallet. 

Vegetationen i Sopron har tidigare berörts ur olika synvinklar, bl a i 6.3.1.1 
och 6.3.2.6. Här endast en kort sammanfattning. 

I övre hydrolitoralen och kring normalvattenlinjen utbreder sig vidsträckta, 
icke torvbildande Eleocharis -palustris-bestånd (S 1-3 tab. 1, bild 1) på det 
gyttjiga substratet. I beståndens högst belägna delar blir Agrostis stolonifera3 
Lysimachia thyrsiflora och Pedioularis -palustris m fl rikliga. Bottenskikt sak
nas eller representeras av strödda skott av Drepanooladus fluitans coll. På geo
litoralen kan man i de mest skyddade lägena med stigande nivå skönja zoneringen 
Carex maokenziei-C. aquatilis-Eriophorum angustifolium-Carex nigra coll.-lövsnår. 
I Soprons S del finns i undre och mellersta geolitoralen stora ytor med uniform, 
artfattig Carex mackenziei-vegetation (S 8-10 tab. 2, bild 3). C. aquatilis-ve-
getation (S 12-15 tab. 3) har stor utbredning i mellersta och övre geolitoralen. 
I övre geolitoralen bildar Eriophorum angusti folium fläckvis frodiga bestånd med 
en ytterst tät och kvävande förna (S 18-20 tab. 4, bild 4). I de torrare parti
erna strax utanför lövsnåren är vegetationen ängsartad och artrik. Mestadels do
minerar tuvad Carex nigra i fältskiktet, ibland tillsammans med Festuca rubra, 
drepanooladus fluitans coll. och Campylium polygamum bildar ett väl slutet bot
tenskikt (S 24-25 tab. 5, S 42 tab. 9). Längs bäckfårorna förekommer arter som 
Alisma plantago-aquatica, Callas Hippuris vulgaris och Myriophyllum spioatum 
rikligt. I fuktiga svackor i övre geolitoralen kan Equisetum fluviatile (S 40 
tab. 9) och Menyanthes (S 32 tab. 7) dominera. 

Den täta lövvegetation som utbreder sig på de fordom hävdade "upplandningsängar-
ne" (bild 1) i Soprons högst belägna delar domineras utåt av buskformig Salix 
phyliei folia och S. pentandra. Längre in tar Betula pubesoens (mest trädformig) 
och på sumpigare lokaler Alnus inoana över dominansen. Undervegetationen är of
tast gles på grund av stark beskuggning och kvävande bladförna. På de sumpigare 
ställena dominerar arter som Equisetum fluviatile3 Calla3 Comarum3 Lysimaohia 
thyrsiflora3 Calliergon cor di folium och Sphagnum squarrosum3 medan Carex aquati-
lis3 C. canescens3 C. nigra coll.., Junaus filiformis3 Drepanooladus fluitans 
coll. osv blir mest framträdande där det är något torrare. Lövsnåren gränsar in
åt mestadels skarpt till granskog, se bild 1. Föryngringen utåt är på vissa stäl
len kraftig. 

Soprons forna betydelse som slåtter- och betesmark var mycket stor. De bästa 
ängarna ansågs ligga här. Redan i slutet av 17 00-talet hade man noga inhägnat 
stränderna (fig. 4) för att freda dem för boskapen före slåttern. Man omskiftade 
ängarna vart sjätte år för att undvika orättvisor på grund av "ojämn uppgrund-
ning". I slutet av 1800-talet fanns ett 15-tal lador vid Sopron, de flesta i 
gränsen mellan den öppna ängen och skogen. Vissa av dem finns fortfarande kvar, 
hopstörtade och dolda i det täta slyet. Lövvegetationen har till övervägande del 
etablerats efter ängsbrukets huvudsakliga upphörande på 1930-talet. Även de Erio
phorum vaginatum-Polytrichum commune-fastmattor (tab. 26) som utbreder sig under 
lövsnåren på flera lokaler torde ha kommit till efter 1930-talet. 

4) Lillbodskataviken (ca -0.3-0.5 m ö h) är en havsvik vars grunda innersta del 
omges av fuktiga, delvis ängsartade kärr på ett underlag av gyttjiga finsediment 
vari talrika block ligger strödda. Bäcken från Storblötan rinner i en utåt allt 
diffusare fåra genom kärret. I denna går vattnet i motsatt riktning redan vid 
måttlig pålandsvind. Vid långvarig hård pålandsvind dränks hela kärret. Under 
högsommaren är avrinningen från Storblötan svag. Det händer (t ex 196 9) att 
bäcken torkar ut helt. Gyttjebildningen i viken är måttlig. 
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Vegetationen liknar i princip den vid Sopron men är mer mosaikartad. En skill
nad är att Agrostis stoloni-fera och Calamagrostis neg lecta är rikligare i und
re respektive mellersta geolitoralen, C. neglecta på bättre dränerat substrat. 
På gyttjebottnen strax nedom normalvattenlinjen växer Potamogeton friesii ymnigt. 
I bäckfåran finns Elodea i massvegetation. Soirpus tabernaemontani och Butomus 
förekommer sporadiskt i strandkärret. 

Man slog förr graminidvegetationen med maskin vid innersta delen av Lillbodska-
taviken. 

5) Storblötan (vattenytan ca 0.5 m ö h) är en ca 300 m lång och 200 m bred igen
växande lagun med tunntorvig kärrstrand vilken är bredast (svagast sluttande) 
och sankast på S sidan (bild 2, 5, 11). Lagunen är numera mycket grund. Gyttje
bottnen täcks över stora ytor av bara ett par dm vatten sommartid. De största 
djupen, ca 0.5 m vid normalt vattenstånd, kan uppmätas ett tjugotal m ut från 
strandkanten längs N sidan. Här löper en djupfåra mellan bäckinflödet från Gräs-
varpet i V änden och bäckutflödet mot Lillbodskataviken i Ö änden. Vattenföring-
en i dessa bäckar är kraftig under vår, försommar och höst, medan uttorkning un
der högsommaren inte är ovanlig. Storblötan får dessutom vatten från flera dif
fusa bäckstråk på S sidan, främst i SÖ hörnet. Redan vid måttliga havshögvatten 
överskrids pasströskeln i bäckfåran mot Lillbodskataviken. Brackvatten strömmar 
in i Storblötan och stora delar av den flacka stranden i V, S och Ö submergeras. 
Sådana högvatten är inte ovanliga under sommaren. Storblötans vatten är tämlig
en elektrolytrikt under större delen av året utom i avsmältningsskedet då bäcke
net genomsköljs av smältvatten (se 6.5.1.3 samt tab. 35 A). 

Sedimentens mäktighet är avsevärd. I bäckenets mitt finns ca 4 cm gyttjiga fin
sediment med mot djupet avtagande halt av organiska ämnen (se tab. 36). Under
laget är sand. Översta decimetrarna är ren gyttja, "smörig" och elastisk och i 
ytan mörkt grågrön. Den recenta sedimentationens huvudsakliga modermaterial är 
de kopiösa mängderna av Lemna trisuloa (bild 9) . Sedimenten är svavelrika och 
en bit ned kolsvarta av järnsulfidutfällningar (bild 8). Markvattnet på stränd
erna blir starkt försurat under längre perioder av sommartorka på grund av sva
velsyrabildning. Sulfatutfällningar kan då iakttagas. På N stranden finns fler
städes små kanaler som "muddrats" av bisam. 

Förhållandena i lagunen under vintern och avsmältningsskedet är av speciellt in
tresse. Isläggningen sker ofta då bassängen står bräddfull med brackvatten efter 
senhösthögvattnen. Isen blir snart bottenfast vid stränderna och så småningom 
även i utloppet. Hårda pålandsstormar kan inträffa under förvintern, varvid isen 
bryter till land på Storöns Ö sida. Ibland når havsvatten den islagda Storblötan 
och "fryser inne" ovanpå isen, vanligen i form av en brackvattenblandad snösörja. 
Brackvattenlinsens volym minskar successivt i takt med isens tjocklekstillväxt. 
Vattnet blir anaerobt, liksom bottensedimentens ytskikt,och mättas med H2S (aq) . 
pH-värdet kommer att ligga kring neutralpunkten. Att vattnet verkligen är H2S-
mättat märks redan i fält om man tar vattenprover under soliga vårvinterdagar. 
Det nytagna provet är klart och luktar svagt av svavelväte. Om provflaskan får 
stå i solen och det iskalla vattnet värms upp blir det ogenomskinligt på grund 
av att massor av mikroskopiska H2S (g)-bubblor bildas. Samtidigt ökar svav
elvätestanken markant. Ett annat vattenkemiskt förhållande av växtekologiskt in
tresse är att salthalten, och sålunda ledningsförmågan, ökar parallellt med is
ens tjocklekstillväxt (jfr KOTILAINEN 1956 tab. 1, 157-159 samt HEDLIN et al. 
1957:331, tab. VI). Kloridhalten kan t ex bli mer än dubbelt så stor som den 
för Bottenvikens kustnära ytvatten normala (tab. 34, 35). Man kan förmoda att 
de växter som övervintrar i kontakt med detta förhållandevis salta och H2S-mätt-
ade vatten måste vara väl utrustade i fysiologiskt avseende. Artfattigdomen i 
vattenvegetationen kan möjligen delvis bero på dessa akvatiska vinterförhållan
den. Stor betydelse för vissa vattenväxters övervintring har även bottenfrys
ningen. Under hårda vintrar bottenfryser stora delar av lagunens S sida varvid 
gyttjans ytskikt tjälas. Fattigdomen på i gyttjebottnen rotade växter är påtag
lig. Bottenfrysningen bidrar säkert till att utvintra delar av etablerade Pota-
mogeton natans- och P. perfoliatus-bestånd. Rhizomen, som övervintrar i botten
sedimentens ytskikt, är känsliga för infrysning (jfr LOHAMMAR 1938:220-235). 
Lemna trisuloa tål däremot mycket väl infrysning (LOHAMMAR 1938:222, 225). I 
mitten av maj, då istäcket delvis frätts sönder, kan man utanför S stranden se 
ljusgröna råkar mellan isflaken. Råkarna består av en några cm tjock, i ytan 
livligt vegeterande "Lemna trisuloa-gröt" som varit infrusen i isen (bild 9). 
Närmast den tjälade gyttja som gröten vilar på är L. trisuloa död och mer eller 
mindre svartfärgad. Isgången är mycket lugn, men det händer att isflak med på 
undersidan fastfrusen gyttja hamnar på stranden och även att gyttja "plogas" 
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upp på stränderna av isen (bild 10). 

Vattenvegetationen har bara studerats översiktligt. Lemna trisuloa täcker hela 
bottnen i ett upp till dm-tjockt lager. Efter högvattnen lämnas tjocka skikt av 
denna "gröngödsel" kvar på stränderna. Under vårfloden spolas stora mängder lev
ande och död L. tvisulca iväg via bäcken till Lillbodskataviken där arten dock 
endast har en sparsam förekomst. Arten har enligt uppgift av GOTTFRID PETTERSSON 
Storöhamn, inte funnits i massvegetation mer än "ett par-tre årtionden". Den 
gynnas kraftigt i den speciella miljön: tämligen låg genomsnittssalinitet med 
avsevärda variationer, naken gyttjebotten, grunt vatten och obetydlig cirkula
tion under sommaren, svaga vågrörelser samt bottenfrysning över stora ytor (jfr 
LUTHER 19 51a : 81, 83, 97, 1951b : 180-184 ; HEJN^ 1960 :346; LEMBERG 1955:77-78 och 
LUNDEGÅRDH-ERICSON 1972:214). Bland övriga vattenväxter kan nämnas Callitriohe 
hermaphroditioa3 Elodea (bäckutflödet), Lemna minor3 MyriophyHum spiaatum3 Po-
tamog eton friesii 3 P. natans3 P. perfoliatus samt Drepanooladus triohophyllus. 
En märklig företeelse som kan iakttagas under försommaren är det brokiga "skinn" 
(gult, grönt, brunt, violett) som täcker vattenytan vid stränderna (bild 2). 
Det tunna skinnet består av pollen, mikroalger och mikrozoer m m. Det anrikas 
vid de stränder mot vilka vinden blåser. Skinnet är bäst utbildat i slutet av 
juni då många vindpollinerade växter blommar. 

På S stranden är fältskiktet utanför lövsnåren tydligt zonerat. Zoneringen är 
från vattenlinjen inåt: Hippuris vulgaris-Eleooharis palus tris-Car ex aquatilis-
C. nigra coll. (bp 5, bild 5; jfr ELVELAND 1973 fig. 9). På några ställen är ett 
Calla-bälte inskjutet mellan Hippuris- och Eleocharis-bältena. Vattenlinjen går 
vid normalt sommarvattenstånd i Eleooharis-bältet. Bottenskiktet på de nedre de
larna av stranden är ofullständigt slutet och domineras av Drepanooladus flui-
tans coli, och D. polyoarpus. Calliergon oordifolium och Sphagnum squarrosum tar 
över längre upp. Sphagnum teres förekommer på några ställen fläckvis strax utan
för lövsnåren. 

Den brantare stranden på N sidan har en oregelbundnare vegetationszonering. Här 
saknas ofta Hippuris- och Eleooharis-bältena. Frodig Carex aquatilis gränsar då 
direkt till det öppna vattnet. Vid bäckinflödet i V respektive utflödet i Ö är 
zoneringen kraftigt störd. Samma sak gäller i SÖ hörnet på grund av det diffusa 
sötvattenutflödet. På dessa ställen förekommer Carex maokenziei 3 C. rostrata3 
Calla3 Cicuta3 Ly simaohia thyr si flora och U trioularia spp. m fl rikligare än på 
övriga delar av stranden. I bottenskiktet kan Bryum pseudotriquetrum coll. och 
Calliergon giganteum trivas trots att ståndorten regelbundet nås av brackvatten. 

De täta lövsnåren (bild 2, 5, 7) domineras ställvis av Alnus inoana3 ställvis av 
Betula pubesoens. Inslaget av Salix phyliaifolia är starkt, särskilt i de ytters
ta delarna. Även S. pentandra är väl företrädd. Undervegetationen är sparsam ut
om i det sötvattenpåverkade SÖ hörnet där ett frodigt fältskikt med Equisetum 
fluviatile3 Calla3 Lysimaohia thyrsiflora och Menyanthes m fl utbreder sig över 
de järnockraslammiga ytorna mellan buskbasernas socklar. Den nästan totala av-
saknanden av undervegetation på vissa torrare fläckar i lövskogen hänger samman 
med förekomst av alunjord. Marken "bränner fågelfötterna11 på dylika ställen en
ligt lokalbefolkningen. Fläckvis täcks marken av Sphagnum squarrosum, men den 
rikliga lövförnan förhindrar en kraftigare expansion. Man kan finna delar av el
ler hela bestånd som kvävts under löven. Bland andra vanliga mossor kan nämnas 
Calliergon oordifolium3 Chilosoyphus pallesoens och Mnium oinclidioides. Lövsnår
skogen gränsar inåt skarpt till granskog (bild 2). Liksom vid Sopron är gränsen 
en gammal ängesgräns. 

Storblötans stränder var under 1800- och början av 1900-talet viktiga slåttermar-
ker (ett 10-tal lador i slutet av 1800-talet) som hölls inhägnade. Granföryngring 
förekommer på tuvor i lövsnåren (bild 7). Ute i strandkärret finner man ungplan
tor av Salices ut mot gränsen mellan Carex nigra- och C. aquatilis-bältena (bild 
6). Storblötan hade permanent havsförbindelse till en bit in på 1900-talet. 

6) Gräsvarpet (vattenytan drygt 1 m ö h) är en mycket liten och grund, igenväx
ande tjärn med kärrstränder och gyttjebotten (bild 2). Största vattendjup är vid 
normalt vattenstånd knappt 0.5m. IV änden rinner en liten bäck in och dräne
ringen mot Storblötan i Ö sker via en under högsommaren vanligen torrlagd, stenig 
bäckfåra. I denna kan brackvatten under hårda pålandsstormar överskrida pasströs
keln och nå in i bäckenet. Detta inträffar nästan uteslutande på hösten och har 
en mycket liten effekt på vegetationen. Sjövattnets pH ligger kring 7 under som
maren. Bottensedimenten (ca 0.5m) vilar på sandig morän. Gyttjan är brungrön i 
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ytan och längre ned kolsvart med en allt större halt av mo-mjäla ned mot morän
underlaget (tab. 36). Strändernas som mest ca halvmetertjocka torvtäcke under
lagras av liknande sediment. Slammigt vatten uppfyller mellanrummet mellan torv
en och sedimenten under de lösa gungflyna kring tjärnen. Gräsvarpet bottenfryser 
troligen aldrig. Vattenlinsen under isen blir dock mycket obetydlig under kalla 
vintrar, ibland endast issörja. En svag källpåverkan torde föreligga. Våren 1971 
uppmättes maximalt vattendjup till ca 15 cm under den ca 65 cm tjocka isen. Vatt
net stod då under så högt tryck att det snabbt steg ett par dm över isytan vid 
isgenombrottet. Stora mängder bottenslam och mossor m m följde med. Svavelväte
lukten var mycket svagare än från Storblötans vatten vid samma tidpunkt. Vattnet 
var ej mättat med H2S (aq). 

Vattenvegetationen är tämligen rik. Eftersom tjärnen inte bottenfryser klarar 
sig arter som Nuphar luteum3 N. pumilum och Potamogeton natans bra. Flytbladen 
täcker avsevärda delar av vattenspegeln. Anmärkningsvärd är förekomsten av ett 
stort sterilt bestånd av Butomus. Ingen blomning har förekommit under somrarna 
1969-75. Beståndet är uppenbarligen på retur. Några glesa Eleooharis palustris-
ruggar strax utanför vattenlinjen är rester av mer sammanhängande bestånd som 
fanns här för bara något årtionde sedan. Lemna trisuloa saknas vilket troligen 
beror på den otillräckliga brackvatteninfluensen. En gles submers mossvegetation 
förekommer: Calliergon giganteum, C. riohardsoniij Drepanooladus exannulatus 
coll. (inkl D. tundrae-liknande typer) och Soorpidium har noterats. 

Frodig Calla med insprängd gles Eippuris vulgaris förmedlar övergången mellan 
vattenspegeln och gungflyna. På N och S stranden dominerar Sphagnum teres-mjuk
mattor utanför lövsnåren (bp 7) . I fältskiktet märks Carex canesoens 3 C. oane-
scens X m aokenziei (ymnigt!)3 C. lapponioa, C. limosa3 Comarum3 Menyanthes 
Oxyooocus quadripetalus m fl. I tjärnkanten dominerar Carex diandra och C. rost-
rata en smal remsa innanför Calla-bältet. Dessa två magnocarices förekommer rik
ligare vid utloppet i Ö änden samt i de snabbt framryckande gungflyna i V änden 
(S 71 tab. 20). Här är bottenskiktet ännu inte slutet, men en Sphagnum-invasion 
(främst S. squarrosum och S. teres) är i full gång. Där bäcken silar ut över 
gungflyna i V änden avsätts mycket järnockraslam. Här domineras fältskiktet av 
exceptionellt frodvuxen Carex ohordorrhiza (S 72 tab. 20). 

En smal lövsnårsbård ligger inskjuten mellan fastmarkens granskog och strandkär
ret. I de fuktigaste partierna växer den på Storön mindre allmänna Salix lappo-
num. 

Gräsvarpets stränder utnyttjades förr som slåtter- och betesmark. De karakteri
seras i storskifteshandlingarna från 1824 som "ang, starr och fräken" och vid 
laga skiftet 1893-94 som "äng, starr". Detta kan antyda en tillbakagång för'Equi-
setum fluviatile under mellanperioden. Arten är fortfarande rätt vanlig på strän
derna, speciellt i V delen (jfr S 72 tab. 20). Gräsvarpet var en del av Storblö-
tan till en bit in på 1800-talet (jfr fig. 4). 

7) "Yttre Kuggviksgölen" (vattenytan ca 0.6 m ö h) är den yttre av de två små 
gölarna strax N Kuggviken. Den skiljer sig från den inre gölen bl a genom större 
vattendjup, smalare stränder, sparsammare vattenvegetation och något lägre pass
tröskel. Dessutom torkar den inte ut ens vid långvarig sommartorka. Största vat
tendjup vid normalt vattenstånd är 7-8 dm. Vid kraftiga hösthögvatten överskrids 
pasströskeln och bäckenet fylls med havsvatten. Brackvatteninflytandet är påtag
ligt under hela sommaren (se tab. 34) eftersom genomsköljningen av den avlopps-
lösa gölen under avsmältningsskedet är ofullständig. Gölen bottenfryser alltid. 
Gölbotten utgöres av ett par dm mycket lösa, brunsvarta organogena avlagringar 
av dy-gyttje-karaktär ovanpå grusig-sandig morän. Stora mängder lövförna hamnar 
i vattnet på hösten. Löven sjunker och införlivas i bottensedimenten. Ŝ-utveck
lingen är stark. Torvtäcket på V och N sidans kärrstrand är 5-10 cm tjockt. 

Den submersa kärlväxtvegetationen är artfattig. Potamogeton friesii förekommer 
tämligen ymnigt. Dessutom finns bl a Callitriohe hermaphroditioa3 Lemna trisuloa 
och P. pusillus. Större delen av bottnen täcks av Dr epano oladus poly carpus "var. 
pseudofluitans". På stränderna (tydligast på den flackare V stranden) föreligger 
följande fältskiktszonering, från vattenlinjen in mot den glasbjörkskog som in
ramar gölen: Hippuris vulgaris-Carex maokenziei-C. nigra var. junoea-Myrioa (bp 
9). Som relikter från ett tidigare skede finns några glesa ruggar av Eleooharis 
palustris och E. uniglumis. Ett mindre Carex aquatilis-bestånd finns på N sidan 
av gölen. Bottenskiktet domineras av Campy Hum polygamum. 
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8) "Inre Kuggviksgolen" (vattenytan ca 0.8 m ö h) är en liten, under längre torr
perioder nästan helt torrlagd göl med gyttjebotten och kärrstrand på V och N si
dan. Största vattendjup vid normalt vattenstånd är 3-4 dm. Under regniga perio
der rinner ytvatten via ett ängsartat rikkärrstråk från Trådstarrmyren ut i göl-
ens SV hörn. Vid mycket kraftiga havshögvatten (främst på hösten) kan pasströs
keln överskridas varvid gölen fylls med brackvatten. Genomrinningen under av-
smältningsskedet är betydligt starkare än i den yttre gölen. En "övervintrad" 
brackvattenmassa sköljs ur fullständigt och får inte chans att påverka vegeta
tionen under sommaren (tab. 34). Bottenfrysning torde ske varje vinter även om 
vattendjupet på senhösten kan vara 7-8 dm. Trots detta är den högre vattenvege
tationen rik. Kanske sammanhänger det med att det tunna gyttjelagret vilar på 
grov sand eller med en svag källpåverkan av gölbottnen. Lövförna tillföres göl-
bäckenet i avsevärd mängd. Kärrstrandens torvtäcke är som mest ca dm-tjockt. 

Vattenvegetationen är rik. Stora delar av vattenytan täcks av flytblad från Po-
tamogeton gramin eus3 P. natans och Sparganium minimum. Butomus har expanderat 
kraftigt under perioden 1969-75. Andra arter ute i gölen är Eleocharis palustris 
(enstaka strån), Alisma plantago-aquatica3 Callitriche hermaphroditica3 Potamo-
geton alpinus3 P. friesii3 P. perfoliatus3 P. pusillus (sparsamt!)., Sparganium 
simplex3 Drepanoaladus poly carpus "var. ps eudofluitans" och D. tundrae (enstaka 
submersa skott). 

Den V gölstrandens fältskikt är tydligt zonerat utanför kantskogen (bp 10). Ett 
framryckande Hippuris vulgaris-bälte möter vattnet och längre in kommer i tur 
och ordning bälten dominerade av Lythrum salicaria3 Car ex nigra var. juncea, Co-
marum och Myrica. Ly t/zrum-beståndet luxurierar och blommar rikt varje år. Botten
skiktet är mycket artfattigt men i stort sett slutet från vattenlinjen och inåt. 
Yttre gölstranden domineras av Drepanoaladus tundrae3 längre in av Calliergon 
gig anteum. 

Gölen omges av högvuxen granskog med smal lövsnårsbård på S, V och N sidan. En 
tät Betuta pub es cens-skog växer på Ö sidan ut mot Yttre Kuggviksgolen. 

9) "Kuggfräkenmyren" (ca 0.6 m ö h) är ett plant och sankt (vanligen några cm 
vatten sommartid) havsstrandkärr. I SV änden rinner ett bäckstråk från Kuggsved-
jemyren in och dräneringen till havet sker via en kort bäckfåra som skär genom 
det slybevuxna tröskelområdet i NÖ änden. Vid kraftiga högvatten pumpas havsvat
ten in över kärrytan. Detta sker någon gång per vegetationsperiod, även under 
sommaren. Vegetationen är klart brackvatteninfluerad. Den tunna (mestadels 5-10 
cm) torven vilar på gyttjig mo-mjäla med sandunderlag. 

Över stora ytor dominerar frodig Equisetum fluviatile (S 27-29 tab. 6) med inslag 
av bl a Carex aquatilis 3 C. mackenziei 3 C. nigra var. juncea3 Eleocharis palust-
ris3 Comarum3 Hippuris vulgaris 3 Ly simachia thyrsi flora, Menyanthes3 Rumex aqua-
ticus och Sparganium minimum. Carex mackenziei och C. nigra var. juncea tar 
ibland över dominansen (S 11 tab. 2, S 21 tab. 5). Ruggar av Calamagrostis neg-
lecta och Eriophorum angusti folium förekommer på de mindre blöta delarna av my
ren. Längs Ö myrkanten finns frodiga CalZa-bestånd. I myrens SV ände växer en 
del Carex rostrata. På de blötaste ställena förekommer små bestånd av Sparganium 
simplex och även på en liten yta Scirpus tabernaemontani (nyinvandrad). I det 
grunda vattnet trivs Utricularia intermedia. Det svagt utbildade bottenskiktet 
domineras av en egendomlig Drepanocladus polycarpus-typ. 

V sidans låga och täta lövsnår domineras av Salix phyliei folia och Alnus incana. 
På Ö sidan, där övergången mellan myr och fastmark är mycket skarpare, växer en 
bård av trädformig Alnus incana utanför den täta granskogen. 

Kuggfräkenmyren är ett uppskattat älgbetesland. Equisetum fluviatile betas fläck
vis hårt, speciellt i myrkanterna. Även Eleocharis palustris betas med förkärlek. 

Kuggfräkenmyren var en havsvik i slutet av 1800-talet och i slutet av 1700-talet 
en del av bottnen i det sund som skiljde Kuggarna från fastlandet. 

10) "Bidenskärret" (ca 0.5-1.5 m ö h) är ett delvis ängsartat och i sina högre 
belägna partier förbuskat havsstrandkärr som i NÖ skiljs från Kuggfräkenmyren av 
en smal lövskogsbevuxen fastmarkstunga. Kärret är kraftigt sötvattenpåverkat. 
Innanför det slybevuxna tröskelområdet finns vid fastmarkskanten i S en mycket 
grund, ganska stor göl med lergyttjebotten och rik vegetation. Gölen torkar nor
malt ut under högsommaren. Flera mindre gölar finns strax N den stora gölen. 
Samtliga gölar bottenfryser. Bidenskärret saknar tydliga till- och avlopp. Torv-
täcket är tunt (1-2 dm). 
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Gölens vegetation domineras av högvuxen Eleocharis palustris (S 7 tab. 1). De 
djupaste delarna uppfylles av Sparganium simplex som här har sin rikaste före
komst på Storön. Väl företrädda är även Alisma plantago-aquatica3 Butomus och 
Potamogeton friesii. I gölkanterna finns stora tuvor av Carex nigra var. juncea 
vars kalotter hyser diverse örter, t ex Comarum3 Epilobium palustre3 Galium pa~ 
lustre3 Lythrum och Stellaria orassifolia, samt grodd- och ungplantor av Salices. 
Vid tuvbaserna finner man Bidens aernua som spritt sig kraftigt på denna lokal 
under perioden 1969-75 (se 6.4.4). Stora delar av kärrets centraldel upptas av 
ett Carex nigra var. juncea-samhälle där de slammiga tuvmelianrummen domineras 
av hygrofila örter och Equisetum fluviatile (S 22-23 tab. 5). I de torrare de
larna växer upp till ca 2 m höga Sa Z-icc-buskar (S. phy liei folia och S. pent andra) 
på tuvkalotterna. Bottenskiktet är ofullständigt slutet. I tuvme11anrummen finns 
rikkärrmossor som Calliergon giganteum3 C. richardsonii 3 Drepanocladus tundrae 
och Scorpidium tillsammans med "havsstrandmossor11 som Campy Hum polygamum och 
Drepanocladus poly carpus. Det enda fyndet av recent Drepanocladus sendtneri på 
Storön har gjorts här. På tuvorna dominerar Campy Hum polygamum. Strax V stora 
gölen finns ett stort Carex rostrata-bestånd med heltäckande bottenskikt där 
Drepanocladus tundrae dominerar (S 36 tab. 8). Sötvattenpåverkan är här stark. 
I kärrets V del förekommer rikkärrsamhällen, bl a Campy Hum stellatum-Drepano-
cladus intermedius-fastmattor, som normalt inte uppträder inom havsvattnets räck
vidd. Genomsilning av vatten från högre liggande rikkärr är förutsättningen för 
dessa samhällens förekomst. 

11) "Kuggölen" (vattenytan ca 0.5 m ö h) är en liten, ca halvmeterdjup och ald
rig uttorkande göl med ävjebotten ovanpå stenig sand. Stränderna är bara några 
m breda. De hyser kärrvegetation på de flackaste ställena. Pasströskeln ligger 
så högt att endast hårda höststormar förmår pumpa in brackvatten. Ett sådant 
brackvatteninflöde påverkar gölvattnets kemiska sammansättning åtminstone hela 
nästa vegetationsperiod eftersom genomrinning under avsmältningsskedet ej tycks 
förekomma. Gölen bottenfryser varje vinter. 

Kuggölen omges av en Betula pub e s cens-skog på väl dränerat substrat. På gölbott-
nen förekommer gles Drepanocladus tundrae medan submersa fanerogamer tycks sak
nas. På stränderna noteras bl a Alopecurus aequalis3 Carex acuta3 C. nigra coll., 
Caltha3 Comarum och Calliergon giganteum. 

12) "Gåskärret" (ca 0.7 m ö h) är ett kraftigt sötvattenpåverkat, tunntorvigt 
havsstrandkärr som dränerar ut till havet via en obetydlig bäckfåra med stenig 
botten. Den drygt dm-tjocka torven underlagras av grusig-stenig sand. I kärrytan 
ligger talrika smärre block. 

Kärret domineras av ett Carex nigra-Scorpidium-samhälle av mjukmattekaraktär (S 
26 tab. 5) där andra Carices fläckvis är rikliga, främst C. chordorrhiza och C. 
rostrata (S 37 tab. 8). Små plattformar av torv över ytliga block beväxes av 
lignoser och en mindre hygrofil undervegetation. Täta Salix- och Alnus-snår om-
kransar kärret och upptar även tröskelområdet mot havet. 

13) "Lagunen" (vattenytan ca 0.3 m ö h) är en grund (största djup vid normalt 
vattenstånd ca 0.5 m), i V änden snabbt igenväxande lagun med en botten av lös 
gyttja ovanpå klappersten. Redan måttlig pålandsvind resulterar i brackvatten-
inflöde via en grund fåra i det steniga tröskelområdet utanför Ö änden. Vattnet 
är sålunda bräckt under större delen av vegetationsperioden (tab. 34). Vid stor
mar med riktning omkring S översvämmas strandängspartiet S Lagunen. Havet dränk
er också det ca 100 m långa kärret V vattensamlingen. Från Älgstråket rinner en 
efemär bäck ut i V änden. Lagunen bottenfryser. 

Vattenvegetationen är tämligen rik och tätnar mot V änden. Storöns livskraftig
aste Butomus-bestånd finns här. Dessutom noteras bl a Eleocharis acicularis3 E. 
palustris3 Alisma plantago-aquatica3 Elodea3 Hippuris vulgaris3 Lemna trisulca3 

Myriophyllum spicatum3 Potamogeton filiformis3 P. friesii3 P. perfoliatus3 Sa
gittaria spp. samt Subularia aquatica. Submersa mossor finns endast i strand
kanten och där mycket sparsamt. Drepanocladus poly carpus dominerar. 

I övergången mellan lagunen och kärrytan V därom utbreder sig tät och artrik 
Eleocharis palustris-vegetation (S 6 tab. 1). Kärrytan har en mosaikartad vege
tation med Carex aquatilis och C. nigra var. juncea som mest framträdande arter 
(S 33 tab. 7). Fläckar med dominans av Calla och Menyanthes förekommer liksom 
enstaka Butomus-individ. Salix phyliei folia och S. pentandra föryngrar sig bra 
på stora delar av kärrytan. 
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14) "Bredviksholmspotten" (ca 0.8 m ö h) är en liten dm-djup, snabbt igenväxan
de göl med gungflystränder och gyttjebotten som ligger NV Bredviksholmen. En 
smal, under sommaren mestadels torrlagd bäckfåra rinner från N änden ut i Bred
viken. Under vår och höst är genomrinningen av bäckenet kraftig. Vid mycket 
kraftiga högvatten nås kärret och gölen av havet. Gölvattnets elektrolythalt är 
vanligen rätt hög och pH ligger mellan 7 och 8 (tab. 34). Gölen torkar trots 
ringa vattendjup endast ut under mycket torra somrar. Den bottenfryser varje år 
Tjälen når några dm ned i bottensedimenten. Det tunna gyttjelagret övergår ned
åt i svagt gyttjeblandad finjord (mest mo). På ca 1 m djup stöter man på sand. 
Strändernas torvtäcke är som mest ett par dm tjockt. 

Gölens botten täcks av en gröt av levande och död Lemna trisuloa i blandning 
med Calliergon giganteum och Drepanocladus 'polyoarpus "var. pseudofluitans". 
Sparganium minimum förekommer rikligt ute i gölen liksom JJtrioularia vulgaris 
och mot kanterna U. intermedia. Några tynande ruggar av Eleooharis palustris 
håller sig ännu kvar. Enstaka tuvor av Carex diandra har redan etablerat sig 
ute i vattnet (bild 12). 

I gölkanterna vandrar ett smalt, luckigt bälte av Hippuris vulgaris utåt följt 
av frodig Calla och därefter ett brett bälte av Carex diandra (bild 12). I 
fältskiktet strax utanför lövsnåren varierar dominansförhållandena starkt. Art
er som Carex aquatilis3 C. nigra coll.., C. rostrataj Equisetum fluviatile3 Co-
marum och Menyanthes kan vara framträdande (S 17 tab. 3, S 34 tab. 8) . Botten
skiktet är artfattigt. Över stora ytor är Calliergon giganteum enda arten. V 
sidans vegetationszonering framgår av bp 6. 

Det lövkärr med trädformig Alnus inoana och Salix pentandra samt buskformig S. 
phylioifolia som i S och V gränsar till Bredviksholmspotten har inte undersökts 
ingående. Här växer dock rariteter som Carex elongata och Malaxis monophylla 
på mullartad torvjord underlagrad av mo. 

Bisam brukar ha hydda i fastmarkskanten på Ö sidan av kärret. Djuren skapar här 
vegetationsfria klarvattenytor. Lövkärret på S och V sidan är ett tillhåll för 
älg. 

Bredviksholmspotten hade permanent havsförbindelse till omkring senaste sekel
skiftet. 

6.7.2 Myrar ovan eller till största delen ovan EHL 

15) Bergmellanmyren (ca 9 m ö h) är områdets fattigaste myr, en liten biandmyr 
med marginella mossepartier och centrala fattigkärrmjukmattor. Myren är svagt 
skålformig. I mitten finns blöta Soheuchzeria-Carex limosa-Sphagnum lindbergii-
mjukmattor. Låga Sphagnum fusoum-öar ligger utströdda i mjukmattorna (bp 3), 
allt tätare in mot myrkanterna där den risrika S. fuscum-vegetationen blir sam
manhängande. Särskilt väl utvecklad S. fusoum-rismosse utbreder sig i myrens S 
del (S 89 tab. 31). Här är torvmäktigheten närmare 1 m. Myren har till största 
delen bildats genom igenväxning av en grund tjärn. 

Det forna betet av myren torde ha varit mycket obetydligt. 

16) Lillömyren (ca 7 m ö h) är områdets största myr ovan EHL, ca 350 x 150 m. 
Det sanka "centrala kärrstråket" sluttar svagt åt NV. En liten bäck utgår från 
NV änden och rinner ut på Lillöns N sida. Vattenföringen är obetydlig under hög
sommaren. På ömse sidor om centrala kärrstråket utbreder sig mossepartier i my
rens mellersta del: "SV mossepartiet11 (ca 100 x 50 m) som är en marginalmosse 
med glidande övergång mot fastmarken och "NÖ mossepartiet" som bildar en ca 60 
x 20 m stor ö omgiven av kärr. Bp 1 skär tvärs över myren genom dessa mossepar
tier (bild 25). Myren är bredast i SÖ änden med en mosaik av mjuk- och fastmat
tor samt enstaka lägre ristuvor i kanterna. I NV delen dominerar fastmattor. 
Torvmäktigheten överstiger flerstädes 1 m och uppgår på de djupaste ställena i 
SÖ delen till ca 1.5 m. Tjälen kan vissa år dröja kvar ända in på eftersommaren 
på vissa delar av myren, speciellt i mossepartierna (se 6.5.7). Myren är till 
stor del en igenväxningstorvmark som uppstått ur en grund tjärn (se 6.3.3.3, 
lf 23-24) . 

Bp 1 som tidigare diskuterats i bl a 6.3.2.1 ger i dubbel bemärkelse ett tvär
snitt av vegetationen. De rikaste delarna av myren är i tur och ordning "NÖ 
kärrstråket", Ö hörnet och Ö kanten av centrala kärrstråket. Myrvattnets pH 
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ligger här omkring 6. Förekomst av arter som Myrica3 Carex dioica3 Trichophorum 
alpinum3 Paludella3 Riccardia pinguis 3 Scorpidium3 Sphagnum subnitens 3 S. teres 
och S. warns torfii antyder graden av eutrofi. Tuvbildningen är i full gång på 
de två första lokalerna, men har ännu bara i liten utsträckning nått Sphagnum 
fus c um-stadiet. Ett Phragmites-bestånd växer kvar i ö hörnet (tab. 29) som re
likt från ett tidigt skede då arten fanns över större delen av myrbäckenet. 

Större delen av kärrvegetationen är dock tämligen fattig. Mest framträdande är 
de Sphagnum obtusum-S. fallax-mjukmattor med fältskiktsdominans av Carex limosa 
och Menyanthes (tab. 18) som har sin huvudutbredning i SÖ delen, samt Sphagnum 
angus ti fo Z-iww-vegetationen i myrkanterna och i kanten av mossepartierna (tab. 
19, bp 1). I centrala kärrstråket finns mellan mossepartierna ett källpåverkat 
område i vars periferi Sphagnum riparium och Drepanooladus exannulatus coll. 
förekommer ymnigt. 

De tuviga, glest glasbjörk- och martallbevuxna Sphagnum fuscum-rismossarnas ve
getation (bild 26) framgår av bp 1 och tab. 31 samt beskrivs i 6.3.1.3.2. Kant
skogen är en lågvuxen och sumpig gran-björkskog utom i Ö hörnet där tallhed 
tangerar myren i sluttningen från en bergknabbe. 

De graminidrikaste kärrpartierna på Lillömyren har förr använts som slåttermark 
(fig. 4). 

17) "Lillmossen" (ca 7 m ö h) har en yta på ca 100 x 50 m och är en utlöpare 
från S delen av Lillömyren. Från denna skiljs den genom ett smalt lövsnårbevux-
et tröskelparti. Lillmossen är en liten högmosse som domineras av risrik Sphag
num fuscum-vegetation (S 88 tab. 31). I laggen, som är väl utbildad på Ö, S och 
V sidan, förekommer Carex limosa3 C. magellanica3 C. rostrata3 Menyanthes3 Oxy-
coccus quadripetalus3 Sphagnum angusti folium och S. fallax m fl. FROMM (1965: 
188) beskriver liknande myrar från Norrbottens kustland och kallar dem "obetyd
ligt välvda, men rena högmossebildningar". Vidare skriver han: "Dock är det 
just i den låglänta kustzonen man skulle kunna vänta sig de nordligaste, klima
tiskt betingade spåren av en renare ombrogen mossetyp som de yttersta spåren 
av de sydliga högmossarnas utbredningsområde utmed Norrlandskusten" (jfr GRAN
LUND 1932: 155-157, 194 3:114-116) . Nivåskillnaden mellan "mosseplanets" genom
snittsnivå och laggen är ca 4 dm. De högsta tuvtopparna ligger ca 6-7 dm över 
laggens nivå, de lägst belägna tuvmelianrummen 1-2 dm. I några blöta tuvmellan-
rum i mossens periferi växer enstaka vegetativa skott av de exklusiva kärrväxt
erna Carex magellanica och C. rostrata. Detta indikerar ett svagt geogent in
flytande i substratet. Torvmäktigheten i Lillmossens centrala delar är ca 1.2 
m (ristuvornas höjd oräknad), i laggen ca 0.6 m. Liksom Lillömyren är Lillmos
sen en igenväxningstorvmark med intressant utvecklingshistoria (se 6.3.3.3, lf 
25-26). 

18) Blåmisusjön (vattenytan ca 4 m ö h) är den större av Storöns två tjärnar, 
ca 200 m lång och som mest 100 m bred. Den har gyttjebotten och omges av lösa 
gungflyn (bild 14). Dessa har sin största utbredning i V änden där de upptar 
ca 1/3 av den yta som tjärnen hade i slutet av 1700-talet (jfr fig. 4). Största 
djupet, närmare 2 m, finns i Ö delen. Den V delen är betydligt grundare. Här 
finns åtskilliga block på bottnen. Bottenfrysning förekommer ej. Vattnets pH 
ligger strax under 7 sommartid. Det som mest ca halvmetermäktiga gyttjelagret 
har en nedåt allt starkare minerogen inblandning (tab. 36) och vilar på sand. 
Ingen bäck rinner till tjärnen men däremot finns ett utflöde från V änden av 
bäckenet. Några diffusa grundvattenutflöden på tjärnens botten och under gung-
flyna i V änden avslöjar sig genom starkt fördröjd isläggning respektive ute
bliven tjälning. Isen blir aldrig lika tjock på Blåmisusjön som på Storblötan. 
Om isen på senvintern t ex är ca 80-85 cm på Storblötan är den 60-65 cm på 
Blåmisusjön. Från Ö änden går en grävd fåra genom den låga moränryggen ned mot 
den svacka som bildar Gräsvarpets förlängning åt V. Fåran är numera skogsbe-
vuxen och stora granar rotade i dess botten. Den tjänstgjorde förr som kanal 
där båtarna kunde dras mellan tjärnarna. Fåran är utmärkt på de äldsta lantmä
terikartorna, se fig. 4. 

Vattenvegetationen är rik i V delen av tjärnen, i övrigt rätt sparsam. Enligt 
uppgift skall bisam ha decimerat flytbladsväxterna kraftigt i början av 1960-
talet, särskilt Nymphaea candida. Bland hydrofyterna kan nämnas Lemna minor3 

Myriophyllum verticillatum (stort bestånd)3 Nuphar luteum3 N. pumilum3 Potamo-
geton natans3 Sparganium simplex samt de submersa mossorna Calliergon gigan-
teum3 C. richardsonii3 Drepanocladus exannulatus coll. och Scorpidium. 
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Magnocariceta dominerade av Carex rostrata och/eller C. diandra och med ofull
ständigt slutet bottenskikt bildar förtrupp i gungflynas framryckning utåt 
(bild 14, bp 8). De upptar även större delen av den igenvuxna V änden (S 70 
tab. 20). Bp 8 visar typzoneringen för den N stranden. Närmast vattnet finns 
ett flytande magnocaricetum med glesa brunmossor och innanför detta ett parvo-
caricetum rikt på Oxy coccus quadripetalus och med heltäckande Sphagnum teres-
Calliergon s tramineum-matta. Längre in möter lövsnåren. Den rikliga förekomst
en av Carex lapponica i yttre delen av parvocaricetum-bältet är anmärkningsvärd. 
Sphagnum teres-Calliergon stramineum-samhället (S 62-63 tab. 16) har stor ut
bredning på stränderna. Det kommer sannolikt att ganska snart invadera den V 
ändens magnocariceta. 

Blåmisusjöns stränder var förr viktiga slåttermarker. Vissa delar lär ha sla
gits ända in mot slutet av 1940-talet. Vid laga skiftet 1893-94 beskrevs de när
mast vattnet liggande ägofigurerna som "äng, fräken, upplandning i Blåmisusjön". 
Equi s e tum fluviatile är numera ovanlig. De nuvarande stora bestånden av Carex 
diandra och C. rostrata har utbrett sig snabbt under 1900-talet medan Equisetum 
fluviatile gått tillbaka mycket starkt. 

19) "Östigårdsmyren" (ca 13-15 m ö h) är en tunntorvig, mot N svagt sluttande 
biandmyr där kärrkomponenten dominerar helt. Myren är uppdelad i två delar av 
en smal, av kärrstråk genombruten fastmarkstunga. En liten bäck utgår från N än
den och letar sig ned mot Storblötans SÖ hörn. Markblötan är svagt soligen. 

Myrens tämligen sanka nordände är en mosaik av artrika fastmattefragment och 
små lösbottenytor (S 86 tab. 28) samt enstaka ristuvor i Sphagnum warns torfii-
och S. fuscum-stadiet. Ett glest Phragmites-bestånd finns i den centrala delen. 

Den S delen är torrare med dominans av Trichophorum caespitosum-Campy Hum stel
latum- fastmattor (S 76 tab. 21) . Talrika små Sphagnum fus cum-öar finns i dessa. 
Även här förekommer Phragmites fast glesare och mer lågvuxen. Nära fastmarkskan-
ten i S bryter grundvatten fram. I de järnockrarika sipperkällorna växer bl a 
Eriophorum gracile, Juncus alpinus ssp. nodulosus och J. stygius. På de låga 
tuvornas kanter gynnas Drepanooladus badius och Sacoobasis polita m fl av käll
vattenflödet. 

Kantskogen runt Östigårdsmyren är en artrik, kärrig tallskog i vilken bl a Cyp-
ripedium calceolus förekommer. 

Östigårdsmyren har på grund av sitt läge nära byn säkerligen betats rätt hårt. 
Trampet kan i någon mån ha bidragit till uppkomsten av de nu igenväxande lösbott
narna i N delen. Phragmites har expanderat efter betesgångens upphörande, men 
beståndet är inte särskilt vitalt. Slåtter torde bara ha förekommit i undantags
fall. 

20) Vikmyren (ca 14 m ö h) är ett mot NV svagt sluttande rikkärr vars areal är 
ca 2 har. Det dräneras av en liten bäck från NV änden. Myren är skarpt avgränsad 
från kantskogen. Torvmäktigheten torde knappast överstiga 0.5 m (tuvorna oräkna
de) . 

Vegetationen är den sedvanliga mosaiken mellan tuvor i olika stadier och våtare 
ytor. Tuvorna är mestadels låga och flacka. Många befinner sig i Sphagnum warns-
to rfii-stadiet. På de fuktigare ytorna dominerar Carex lasiocarpa och Scorpidium 
oftast. 

Vikmyren har betats förr och sannolikt även slagits vissa år. 

21) "Âsmyren" (ca 18 m ö h) ligger strax N Storöns högsta punkt (26 m). Det är 
den högst belägna av områdets myrar. Åsmyren sluttar svagt åt NV och är tunntor
vig och torr. 

Vegetationen är en mosaik av tuvor i olika stadier och rikkärrfastmattor. Tuvor
nas höjd, yta och frekvens ökar in mot den artrika kantskogen. Många tuvor har 
nått det successionsstadium då Sphagnum fuscum dominerar på kalotten. Myren är 
kraftigt förbuskad (Pinus silves tris Juniperus communis3 Betula pubescens och 
- sparsamt - Picea abies) . Ett märkligt drag är den rika förekomsten av Conval
laria majalis. Arten är rotad bland Carex lasiocarpa^ Drepanooladus intermedius 
osv i de torra fastmattorna samt genomväxer låga och medelhöga ristuvor. Carex 
lasiocarpa genomväxer upp till meterhöga ristuvor. Arten är dominerande graminid 
i fastmattorna. 
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I den artrika, fuktiga granskogen i S myrkanten finns ett litet bestånd av vege
tativ Petasites frigidus samt stora mängder av Cypripedium. 

Åsmyren har betats förr men knappast slagits. 

22) "Hällnäsmyren" (ca 13 m ö h) är ett svagt skålformigt rikkärr vars över
skottsvatten under avsmältningsskedet och hösten rinner mot NV i ett grunt, på 
1920-talet grävt dike. Under sommaren förekommer avrinning sällan. SÖ om myren 
ligger en liten bergknabbe, i S och V gränsar myren till ett gammalt hygge. De 
centrala delarna är en mosaik av lösbottnar och tuvor i olika stadier (bild 16, 
tab. 10, fig. 5). De flesta är Triohophorum oaespitosum-Campylium stellatum-tuv
or av 1-3 dm höjd (bp 18), men det förekommer även en del ristuvor i Sphagnum 
warnstorfii- och S. fuscum-stadiet (bp 23, fig. 8). De sistnämnda är upp till 
ca 1 m höga. Erosion av de lägre tuvorna förekommer. Lösbottnarnas kärrdy är 
vanligen täckt av några cm vatten under våren och försommaren samt hösten. De 
organogena avlagringarnas mäktighet är i myrens mitt ca 0.7 m räknat från lös-
bottenytan och avtar jämnt mot kanterna. Den underliggande mineraljorden är san
dig morän. 

Myrens periferi utanför kantskogen upptas av småtuviga fastmattor där Myrioa3 
Carex buxbaumii3 C. rostrata3 Triohophorum oaespitosum3 Campy li-um stellatum och 
Drepanooladus intermedius m fl är framträdande (S 74 tab. 21, tab. 22). Bp 12 
visar övergången mellan denna vegetation och de nätformiga lösbottnarna längre 
ut. Vegetation av mjukmattekaraktär med riklig Scorpidium förekommer ställvis 
(S 75 tab. 21). Gles Phragmites växer på ett par ställen som relikt från ett ti
digare skede i myrens utveckling då arten fanns i hela den centrala delen. 

Kantskogen är en lågvuxen tallskog där träden står på Sphagnum fusoum-öar vilka 
omväxlar med torra fastmattor. I dessa förekommer Carex oapillaris 3 C. flava, C. 
nigra coll.^ C. vaginata3 Triohophorum oaespitosum och Drepanooladus intermedius 
m fl rikligt (tab. 25, bp 24, fig. 6). Här växer även Daphne3 Junous arotious 
ssp. baltious 3 Cypripedium och Rhamnus frangula. 

Hällnäsmyren har en intressant utvecklingshistoria som skisseras i 6.3.3.3 (lf 
17-22). Dikningen på 1920-talet misslyckades enär man på ringa djup stötte på 
fast berg. Myren har betats förr och länge tillbaks nyttjats som slåttermark un
der svåra år. 

23) "Bakvalkärret" (ca 1-8 m ö h) är ett ca 350 m långt och 10-20 m brett kärr
stråk som uppdelas på mitten av en liten svacka (ca 50 x 30 m) med stagnerande 
vatten och ett Phragmites-bestånd. Nedom svackan sluttar den tunntorviga kärr
ytan jämnt mot havsstranden. Vegetationen domineras här av förbuskade rikkärr- . 
fastmattor med Betula pubesoens 3 Juniperus 3 Myrioa, Carex buxbaumii 3 C. oapilla-
ris3 C. nigra coll.., Triohophorum oaespitosum3 Angelica silvestris, Polygonum 
viviparum3 Potentilla ereota, Aulaoomnium palustre3 Campylium stellatum3 Drepa
nooladus intermedius och Tomenthypnum m fl. Närmast havsstranden förekommer Tha-
liotrum flavum mycket rikligt. Ovan svackan är markfuktigheten större och trofi-
graden lägre. Vegetationen är artfattigare och Carex lasiooarpa och C. rostrata 
spelar en stor roll. 

Bakvalkärret har betats förr. 

24) "Trådstarrmyren" (ca 5 m ö h) är ett sankt, mot Ö svagt lutande rikkärr som 
i Ö delen övertväras av ett par tallbevuxna revlar med delvis mosseartad vegeta
tion. Torvmäktigheten är 2-3 dm och underlaget är grusigt-stenigt. Under blöta 
perioder rinner vatten från Ö änden via ett ängsartat, trädbevuxet rikkärrstråk 
ned mot Inre Kuggviksgölen. 

Större delen av kärret är ett uniformt Carex lasiooarpa-Soorpidium-samhälle med 
kraftig förnabildning. Förutom Soorpidium så trivs Calliergon trifarium och 
Riooardia sinuata bra på det slammiga substratet under den täta förnan. Bp 11 
visar zoneringen på N sidan. Carex lasiooarpa3 C. limosa3 C. rostrata och Trioho
phorum oaespitosum avlöser i tur och ordning varandra som fältskiktsdominanter 
in mot myrkanten. I dennas Triohophorum oaespitosum-CampyHum stellatum-fastmat
ta är Sphagnum warns torfii-invastonen i full gång. Mellan revlarna i Ö delen av 
myren finns en grund göl som vid sidan av Nymphaea oandida3 Potamogeton natans3 
Utrioularia spp,3 Chara globularis Thuill. och submers Soorpidium även hyser 
massor av 6-8 cm långa blodiglar ... 

I de gamla lantmäterihandlingarna klassas Trådstarrmyren som betesmark. Sanno-
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likt slog man också vissa år även om myren inte är inhägnad. 

25) Kuggsvedjemyren (ca 5-10 m ö h) är en delvis trädbevuxen, uppflikad och 
blockrik biandmyr belägen på ett stort svedjeland från 1700-talet, därav namnet. 
Myren är ganska torr utom i Ö delen där en liten igenväxande göl omges av blöta 
Soorpidium-mjukmattor med omväxlande Carex limosa (S 45-46 tab. 11), C. lasio-
oarpa (S 51 tab. 12) och C. rostrata som fältskiktsdominant, och i N kanten där 
frambrytande grundvatten översilar en del av kärrytan och ansamlas i en liten 
göl (bp 2). Torvmäktigheten understiger mestadels 4 dm utom i den blöta Ö delen 
där den närmar sig 1 m. Avrinningen sker söderut mot Kuggfräkenmyren via ett i 
de övre delarna diffust bäckstråk. 

Kuggsvedjemyrens vegetation är starkt varierad, men artrika Triohophorum oaespi-
tosum-Campylium s tellatum-Drepanooladus intermedi us-fastmattor dominerar. Här no
teras bl a Myrioa3 Carex buxbaumii3 C. flava3 C. flava x oederi coll.j C. nigra 
coll.j C. oederi coll.., Eriophorum lati folium3 Molinia3 Daotylorhiza oruenta3 D. 
inoarnata3 Pinguioula vulgaris3 Potentilla ereota och Selaginella. Det översila
de partiet i N änden (bp 2) hyser ett livskraftigt Phragmites-bestånd på ca 1000 
m2, Storöns största. I bottenskiktet återfinns här åtskilliga mossor som klart 
gynnas av översilningen, t ex Calliergon sarmentosum3 Cephalozia bicuspidata3 
Cladopodiella fluitans3 Drepanooladus badius3 Odontosohisma elongatum och Saooo-
basis polita. På denna ståndort förekommer även Moerohia flotowiana. 

Myrens marginalpartier och delar av kantskogen är en mosaik av rikkärrfastmattor 
och tallbevuxna ristuvor av olika storlek (bp 21-22, fig. 7). På ristuvorna fin
ner man lite varstans Lophozia marohioa och i kantskogen förekommer Hippophaë. 
Stratigrafiska undersökningar av ett par ristuvor och angränsande fastmattor har 
belyst vegetationsutvecklingen (se 6.3.3.3, lf 13-15). 

Myren har betats men knappast slagits förr. 

26) "Lillvassmyren" (ca 12 m ö h) är ett litet tunntorvigt rikkärr som i den 
centrala delen hyser ett mindre Phragmites-bestånd. Från S änden utgår ett grunt 
dike. Vegetationen domineras av Campy Hum stellatum-Drepanooladus intermedius-
fastmattor. Triohophorum oaespitosum dominerar fältskiktet i kanterna, Carex la-
siooarpa och C. rostrata centralt. I NV delen finns en vacker mosaik mellan tall
bevuxna Sphagnum fusoum-öar och artrika fastmattor. 

Myren har betats förr. 

27) "Flaskkärret" (ca 2-5 m ö h) är ett torrt, artrikt rikkärr med 1-2 dm torv 
på stenig-grusig sand. Avrinningen sker via ett smalt kärrstråk ned till havs
stranden. Vegetationen på kärrytan (S 79 tab. 23) har fastmattekaraktär och är 
småtuvig av Triohophorum oaespitosum (bild 20). Andra betydelsefulla arter är 
Myrioa3 Carex dioioa3 C. nigra coll. och Molinia. Bottenskiktet domineras av 
Campylium stellatum och Drepanooladus intermedius. Junous arotious ssp. baltious 
finns fläckvis rikligt. I övergången mot kantskogen finns gott om lägre tuvor 
med björkbuskar och småtallar. Bottenskiktet på tuvorna domineras av Aulacomnium 
palustre3 Sphagnum warnstorfii och Tomenthypnum m fl. Rariteter som Braohythe-
oium turgidum och Hypnum pratense har noterats. 

Kantskogen är kärrig och tämligen lågvuxen. Trädskiktet domineras av gran men en 
hel del lövträd finns inblandade, främst Betula pubesoens. Täta Juniperus-snår 
omkransar trädtuvorna på vilka Ledum och andra ris dominerar fältskiktet. De hög
re tuvorna har kalotter med Sphagnum fus cum och skogsmossor. Mellan tuvorna ut
breder sig örtrika fastmattefragment. 

Flaskkärret klassades vid awittringen 1793 som "odugelig mosse" och vid laga 
skiftet 100 år senare som "myr, bete". Under mellanperioden hade Triohophorum 
oaespitosum säkerligen ökat medan Myrioa minskat. 

28) "Älgstråket" (7-10 m ö h) är ett smalt rikkärrstråk i vars S ände en grund 
göl ("Älgpölen") med gyttjebotten är belägen. Gyttjan består till stor del av 
döda blågröna alger. Den blottläggs vid kraftigare torka (bild 15). Mäktigheten 
är ett par dm och underlaget klappersten. Torvavlagringarna i Älgstråket är tun
na och överstiger sällan 4 dm. Ett år 1923 grävt skogsdike avvattnar Älgstråkets 
N del och rinner ut i Lagunen. 

Artrika fastmattor har största betydelsen. Triohophorum oaespitosum-Campy Hum 
stellatum-Drepanooladus interme dius-vegeta.ti.on (S 73 tab. 21) dominerar. Där 
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skogsdiket tvärar över kärret finns ett litet Phragmite s-bestånd. På dikeskant
en förekommer bl a Hippophaë och arten finns även i den artrika kantskogen N 
kärrstråket. Vegetationszoneringen mellan kantskogen och Älgpölen framgår av 
bp 13. Carex limosa-Scorpidium-gungflyet som bildar en smal krans runt gölen är 
expansivt och kommer så småningom att överväxa hela vattenspegeln. Det glesa 
Equisetum fluviatile-bestånäet ute i gölen betas ofta av älg. En drivningsväg 
som i början av 1970-talet drogs längs Älgstråket medförde stor skada på vege
tationen. Bl a höggs helt i onödan en unik, ca 3 m hög Hippophaë-buske bort! 

Älgstråket har betats förr. Kärrets N del var före dikningen betydligt blötare. 
Enligt uppgift skall skogstillväxten ha ökat måttligt efter dikningen. 

29) "Vasskärret" (ca 9 m ö h) är ett litet tunntorvigt, topogent rikkärr på 
sandunderlag. Det omges av kärrig tallskog. Avrinning sker under mycket blöta 
perioder söderut mot Carolinumkärret. Fältskiktet domineras i kärrets V del av 
Carex lasiooarpa, C. rostrata och Phragmites, det ofullständigt slutna botten
skiktet av eutrofa brunmossor som Calliergon trifarium3 Campylium stellatum3 
Drepanooladus intermedins och Scorpidium (S 56 tab. 13, S 85 tab. 28). I Ö del
en saknas Phragmites och Carex lasiooarpa träder tillbaka för C. buxbaumii som 
dominerar tillsammans med C. rostrata. Bottenskiktet är här mer slutet på grund 
av mindre förnabildning. 

Samma drivningsväg som går genom Älgstråket skär även genom Vasskärret. Enda po
sitiva effekten av vägbygget är den invandring av Malaxix monophylla som konsta
terats på den sönderkörda torven. 

Vasskärret har betats förr. 

30) "Carolinumkärret" (ca 7 m ö h) ligger strax S Vasskärret och har fått sitt 
namn efter förekomsten av Pedioularis soeptrum-oarolinum i kantskogen. Torvmäk-
tigheten är 2-3 dm (underlag sand). Övergången mellan kärrytan och den artrika 
kärrtallskogen är helt flytande. Juniperus bildar täta snår i övergångsområdet. 
Carolinumkärret representerar den torraste varianten av Storöns rikkärr. Träd 
och buskar växer glest över hela kärrytan, företrädesvis på tuvor i olika sta
dier. Lignosföryngringen i de artrika fastmattorna är god (S 78 tab. 23, tab. 
24). I bottenskiktet dominerar Campylium stellatum i de centrala delarna medan 
Drepanooladus intermedius gradvis tar över mot kanterna. I någon mån gäller mot
svarande zonering för Triohophorum oaespitosum och Carex buxbaumii. 

En bred drivningsväg har i början av 1970-talet dragits mitt genom kärret och 
ödelagt stora delar av detta (bild 22). 

Carolinumkärret har betats förr. 

31) Bredvikstjärnmyren (ca 6 m ö h) är ett sankt, topogent rikkärr som dräneras 
av en under högsommaren uttorkande bäck som utgår från S änden. Myren är uppde
lad i två delar som hänger samman med en smal "flaskhals". I den S delen, som 
är större och blötare, är torvmäktigheten drygt 1 m på det djupaste stället. 
Underlaget är grusig-stenig morän, delvis med tunn sand i ytan. Flera stora 
block ligger utströdda i kärret. Ett blött stråk i myrens längdriktning (N-S) 
sammanfaller med sträckningen av en gammal vinterväg som numera används som snö-
scooterstråk. 

Många mjukmattesamhällen finns representerade. Carex limosa-Soorpidium-mjukmdLt-
tor dominerar de blötaste delarna (S 47, 50 tab. 11). Längs vintervägsfåran fö
rekommer Carex rostrata särskilt rikligt liksom vid bäckutflödet. På V sidan av 
myrens S del är kärrytan torrare. Calliergon giganteum och Drepanooladus tundrae 
är här de viktigaste mossorna (S 61 tab. 15, bp 15) och unga Salices (£. phyli-
oifolia och S. pentandra samt enstaka S. lapponum) förekommer rikligt. Här finns 
också täta Myrioa-snår. En Sphagnum-kolonisation i brunmossmattan är i full gång. 
S. teres är den viktigaste kolonisatören, men även S. oontortum och S. riparium 
förekommer. På denna ståndort har Malaxis monophylla (bild 18) sin rikaste före
komst på Storön, men arten är stadd på retur i takt med igenväxningen. 

Strax S flaskhalsen förekommer ett Carex lasiooarpa-Soorpidium-samhälle mellan 
den artrika kantskogen och myrviddens blötare Carex limosa-Soorpidium-samhälle 
(bp 14). Vegetationen på kärrytan N flaskhalsen är heterogen. Carex ohordorrhiza 
och Menyanthes dominerar i fältskiktet, Calliergon giganteum, Cinolidium stygium3 
Drepanooladus intermedins3 D. tundrae och Scorpidium dominerar växelvis i bott
enskiktet (S 59 tab. 15). 
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Kring en ladruin i det sankaste partiet av myrens S del finns en "fastmatte-
plattform" på ca 8 x 8 m. Den är uppbyggd av främst Sphagnum teres och S. warns-
torfii. Bp 19 och 20 visar vegetationszoneringen på ett par ställen vid kanten 
av plattformen. Liknande fast mycket mindre plattformar förekommer kring vissa 
av blocken i kärret. 

Av exklusivare arter i Bredvikstjärnmyrens mjukmattor kan nämnas Car ex heleonas-
tes3 Eleooharis quinqueflora3 Eriophorum graoile3 Daotylorhiza oruenta3 D. in-
oarnata3 Malaxis monophylla3 Camipylium polygamum3 Moerohia flotowiana och Sphag
num oontortum. 

Kantskogen runt myrens N del är en artrik, lågvuxen och kärrig gran-lövskog. 
Artsammansättningen framgår av bp 14. På V och S sidan av myrens S del är kant
skogen lövkärrartad med ett tätt buskskikt och enstaka trädformiga Alnus insana 
och Salix pentandra. Här förekommer enstaka buskar av Alnus glutinosa på stora 
socklar. 

Bisam håller till i kärret och skapar lösbottenliknande, till och med gölliknan-
de strukturer i mjukmattorna genom sitt avbitande av jordstammar och rötter samt 
bortforsling av växtdelar (bild 17). Kring bäckutflödet är bisampåverkan sär
skilt stark. Avrinningen från myren har förbättrats något under de senaste åren 
genom den "muddring" som djuren utfört i bäckutloppet. Övergivna, igenväxande 
"bisamlösbottnar" förekommer på flera ställen. Tidiga kolonisatörer är Carex 
ohordorrhiza3 C. rostrata3 Drosera anglioa3 Menyanthes3 Sparganium minimum och 
Scorpidium m fl. 

Bredvikstjärnmyren är ett gammalt slåtterkärr som förr varit inhägnat. Dämningar 
i utloppet har förekommit i syfte att förbättra graminidproduktionen. Två lador 
har funnits. Namnet antyder att myren varit mycket blöt tidigare. Något bete lär 
inte ha förekommit. 

32) "Vägkärret" (ca 5 m ö h) är ett litet rikkärr med enstaka Sphagnum fusoum-
öar. Det har efter ett vägbygge 1969 hastigt torkat ut och vuxit igen med Betula 
pubescens (bild 23, 24). Kärrytan har sjunkit ett par dm varför Sphagnum fuscum-
öarna fått "nakna midjor". Kärret utgör ett talande exempel på hur känsliga de 
tunntorviga, torrare rikkärren är även för en måttlig sänkning av grundvatten
nivån. 

33) Inre Smultersvedjemyren (ca 5 m ö h) är ett delvis ganska sankt, plant rik
kärr med en torvmäktighet av ca 0.5-0.7 m. Underlaget är stenigt-grusigt. Avrin
ning sker från V änden mot Mellersta Smultersvedjemyren. 

Vegetationen är en mosaik av små lösbottnar, mjukmattor, fastmattor och ristuvor 
(S 83-84 tab. 28). Ristuvorna är mestadels i Sphagnum warns tor/ü-stadiet. Phrag-
mites förekommer rikligt över större delen av myren och når stråhöjder på ca 2.5 
m i V delen. De betydelsefullaste graminiderna är förutom Phragmites: Carex la-
siooarpa (mjukmattor, fastmattor) samt Carex limosa och C. livida (lösbottnar, 
mjukmattor). Myrioa har rik förekomst, även i de blötare delarna. Bland mossorna 
märks Soorpidium (lösbottnar, mjukmattor), Campylium stellatum3 Drepanooladus 
badius och D. intermedius (fastmattor) samt Sphagnum warnstorfii och Tomenthypnum 
(låga ristuvor). Moerohia flotowiana har noterats. Sphagnum teres bildar expan
derande mattor lite varstans i kanterna. 

Myren har betats förr. Phragmites har säkerligen expanderat efter betets upphör
ande. Inre Smultersvedjemyren ligger liksom myr nr 34, 3 5 och 36 inom ett område 
som vid 1793 års avvittring beskrevs som "afbränt område". 

34) Mellersta Smultersvedjemyren (ca 4 m ö h) är ett litet tunntorvigt rikkärr 
med artrika, tämligen torra mjukmattor som domineras av Carex lasiooarpa3 C. 
rostrata3 Menyanthes3 Drepanooladus intermedius och Soorpidium (S 57 tab. 13). 
Moerohia flotowiana förekommer här och var. Avrinningen sker österut mot Yttre 
Smultersvedjemyren. Phragmites har invandrat i kärret i början av 1970-talet. 

Myren har betats förr. 

35) Yttre Smultersvedjemyren (ca 3 m ö h) är ett av Carex lasiooarpa-Soorpidium-
mjukmattor (S 54 tab. 12, bild 19) dominerat, ganska sankt rikkärr med avrinning 
österut. I avrinningsstråket finns ca 100 m från kärrets Ö ände en liten göl 
vars stränder är täckta av svällande Soorpidium- och Drepanooladus tundrae-mat
tor. I denna göl växer bl a Carex vesioaria. Malaxis monophylla förekommer 
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sparsamt i S kanten av myren. 

Yttre Smultersvedjemyren har betats förr. 

36) "Klusstenmyren" (ca 4 m ö h) är ett tunntorvigt rikkärr som till större de
len upptas av Soorpidium-mjukmattor. Avrinningen sker österut i en kort bäck som 
leder till en gammal fiskodling, den före detta Klusstentjärnen, belägen ca 100 
m från havsstranden. Carex lasiooarpa dominerar fältskiktet helt i V och S del
en (S 53 tab. 12), medan inslaget av C. rostrata ökar mot N. På de blötaste yt
orna tar Carex limosa över. I myrens Ö utlöpare utgöres vegetationen av en mo
saik mellan Carex limosa-Soorpidium-mjukmattor och låga plattformar med mycket 
artrik fastmattevegetation (tab. 14). I myrkanten finns här vackra Carex buxbau
mii -hes tknd. 

Myren har betats förr. 

37) "Hällkarskärret" (ca 1.5-2 m ö h) är ett mycket litet, tunntorvigt (10-20 
cm höghumifierad torv) och tämligen torrt rikkärr beläget i omedelbar anknytning 
till havsstranden mitt mellan Kalkvikudden och Björkudden på Storöns V sida. 
Kärret övergår utåt i ett grunt igenväxande hällkar (bild 13). Till detta rinner 
dräneringsvattnet. Torven vilar på ett tunt gruslager som i sin tur underlagras 
av moig sand. Det mot hällkaret lutande gruslagret torde fungera som ett dräne
ringslager i vilket nedsipprat vatten snabbt förflyttas mot hällkaret. Grundvat
tenytan ligger under sommaren vanligen strax nedom dräneringslagret. Hällkarets 
botten består av överslammad starkt stenig-grusig sand. Vattendjupet under hög
sommaren är vanligen 5-10 cm. Vid längre torrperioder torkar hällkaret ut nästan 
helt. Vid hårda stormar omkring S kan klippstrandens trösklar överskridas och 
hällkaret fylls då av havsvatten. Den flacka klippstranden utanför hällkaret be
står av basisk tuffit med karbonatinlagringar och rik sprickbildning (bild 13). 
I övergången mellan hällkaret och kärrytan finns en ca 3 m bred driftvall av 
stockar, kvistar och bark m m. Vallens läge markerar extremhögvattenlinjen. 

Bp 16 går från kantskogen längs genom kärrytan och hällkaret och ut över klipp
stranden. Kärrytans artrika fastmattor domineras av Myrioa, Carex buxbaumii3 C. 
nigra coll. och Drepanooladus intermedins. Carex buxbaumii luxurierar tydligt i 
och strax ovan driftvallen. I hällkarskanten finns ett smalt bälte av vegetativ, 
frodig Carex ohordorrhiza samt Soorpidium. Den sistnämnda växer även submers ute 
i hällkaret och är här mycket grov. Carex aquatilis svarar för hällkarets huvud
sakliga igenväxning. 

På den torvöverdragna klippan S hällkaret utbreder sig mycket kraftiga Myrioa-
snår över ett tydligt zonerat mosstäcke (bp 17, bild 13). Ned mot hällkarskanten 
är zoneringen: Sphagnum warnstorfii-Drepanooladus exannulatus s. str,-D. interme-
dius-Scorpidium. 

Hällkarskärret har förr betats sporadiskt. 

38) "Tjäderkärret" (ca 2.5 m ö h) är ett litet topogent, av granskog omgivet 
kärr som domineras av Sphagnum teres-mjukmattor (S 65 tab. 16). Torvmäktigheten 
är 7-8 dm. Den centrala delen är gungflyartad med en mosaik av låga Sphagnum te-
Pös-kuddar och blöta ytor med glesa brunmossor, främst Drepanooladus exannulatus 
s. str. I kanterna finns fläckar av Sphagnum riparium och S. angusti folium. Fält
skiktet är glest och domineras av Myriaa3 Oxyoooous quadripetalus 3 Carex limosa3  
Triohophorum alpinum och Menyanthes m fl. 

Tjäderkärret har möjligen slagits före Sphagnum-invasionen då graminidvegetatio-
nen säkerligen var rik (jfr myr nr 39). 

39) Skagstjärnmyren (ca 2.5 m ö h) är ett topogent, mycket sviktande gungflykärr 
med avrinning genom ett dike från S änden mot havsstranden. Avståndet från den 
obelastade gungflyytan till den sandiga bottnen är som mest bortåt 1.5 m i S de
len och 0.8 m i den N delen. 

Den S delen upptas av en Menyanthes-Oxyoooous quadripe talus-Sphagnum teres-mjuk
matta (S 64 tab. 16). Den fastare och grundare N delen hyser en mer eutrof mjuk-
mattevegetation med Carex limosa3 Calliergon giganteum och Drepanooladus tundrae 
som dominanter (S 60 tab. 15). S delens Sphagnum teres-matta transgredierar ut 
över brunmossorna. I kontaktzonen växer täta Myrioa-sn&r ute på gungflyet. Här 
och även längre mot S finns enstaka skott av Malaxis monophylla. Låga Salix phy-
lioifolia- och S. pent andra-buskar förekommer glest över Sphagnum teres-gung
flyet. 
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Skagstjärnmyren har varit mycket blötare förr. Sphagnum-invasionen har säkerli
gen inträffat under 1900-talet efter upphörd slåtter. Man utnyttjade nämligen 
förr myren som slåttermark och hade den väl inhägnad. På den tiden fanns säker
ligen en rik vegetation av magnocarices och eventuellt Equisetum fluviatile. 
Något bete förekom knappast. 

40) Björkmyren (ca 1-5 m ö h) är ett rikkärrstråk som går norrut från mitten av 
det stora hygget Ö Björkudden för att sedan böja av västerut och gå ned till 
havsstranden. Avrinningen sker i den nämnda riktningen. 

Vegetationen är mångformig. De blötare delarna utgöres av Soorpidium-mjukmattor 
med Carex limosa och C. livida som fältskiktsdominanter (S 49 tab. 11). Där det 
är lite torrare och fastare underlag tar gärna C, lasiooarpa över (S 55 tab. 
12). Den del av kärret som löper i Ö-V riktning har en mycket heterogen, artrik 
vegetation. I den sumpiga kantskogen finns ett stort bestånd av Petasites frigi-
dus. 

Björkmyren har erbjudit ett gott bete, särskilt den Ö-V-orienterande delen. 

41) Skagsmyren (ca 3-4 m ö h) är ett starkt uppflikat, tämligen rikt kärr belä
get ca 500 m N Skagsudden. Berggrunden går flerstädes i dagen längs kärrets Ö 
och S sida. Torvmäktigheten är vanligen 3-5 dm. Scorpidium-mjukmattor med fält
skiktsdominans av Carex limosa och C. livida (blötare; S 49 tab. 11) eller C. 
lasiooarpa (torrare; S 55 tab. 12) upptar större delen av ytan. I kanterna före
kommer mattor av Sphagnum teres och S. recurvum coll. (tab. 17). Små Sphagnum-
öar förekommer även ute i Scorpidium-vegetationen. Vissa av dem utgöres av S. 
contortum. 

Skagsmyren har betats förr. 
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7 BESKRIVNING AV ANALYSERADE STORRUTOR (S 1-89) 
Datumangivelsen avser vegetationsanalysen. 

2 2 S 1) Sopron, omkring normalvattenlinjen. 100 m , 12 smårut o r  a l m ,  1971-09-08. 
Jämn yta, vid analystillfället 10-20 cm vatten. Förna + gyttjig "torv" ca 10 cm, 
därunder ca 1 m finsediment med avtagande gyttjehalt nedåt, därpå sand. Inget 
bottenskikt. Relativt tätt fältskikt dominerat av Eleooharis palustris och Ag
rostis stolonifera. Inga lignoser eller ris. 18 arter. Tab. 1. 

2 2 s 2) Sopron, övre hydrolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-30. Jämn 
yta, ett par cm vatten på de lägsta delarna. Några cm lös, gyttjig förna + "torv" 
på ca 1.5 m finsediment, därunder sand. Nästan obefintligt bottenskikt. Dominans 
av högvuxen Eleooharis palustris3 fläckvis mattor av Agrostis stolonifera (klo
ner?) . Inga lignoser eller ris. 9 arter. Tab. 1. 

2 2 S 3) Sopron, omkring normalvattenlinjen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-30. 
Som föregående fast torrare och fastare underlag, mer lågvuxen och glesare Eleo
oharis palustris samt örtrikare. 18 arter. Tab. 1. 

2 2 S 4) Kälvviksnäbben, övre hydrolitoralen. 100 m , 10 smårutor à 1 m , 1972-07-
27. Ett par cm vatten på de lägsta delarna. Slammig förna som oskarpt övergår i 
ett tunt lager gyttjig "torv", därunder gyttjiga finsediment. Inget bottenskikt. 
Omväxlande dominans av Eleooharis palustris och Agrostis stolonifera. Inga lig
noser eller ris. 21 arter. Tab. 1. 

2 2 S 5) Kälvvikstjärnen, undre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-
27. Storrutan ligger i bäckenets sankaste, starkt sötvattenpåverkade del. 10-
15 cm grumligt vatten, ett par dm starkt svavelhaltig gyttja, därunder minero
gena finsediment. Eleooharis palustris dominerar bland helofyterna, Myriophyl-
lum spioatum bland hydrofyterna. Inga lignoser eller ris. 14 arter. Tab. 1. 

2 2 S 6) Lagunen, undre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-25. Den 
artrika storrutan ligger i den av Eleooharis palustris dominerade övergången 
mellan lagunen och kärret V därom. Tämligen stark sötvattenpåverkan. 0-10 cm 
vatten ovanpå ett tunt, gyttjigt lager av förna + "torv", därunder gyttjiga fin
sediment. Fläckvis en del mossor, örtrikt. Inga lignoser eller ris. 33 arter. 
Tab. 1. 

2 2 S 7) Bidenskärret, svacka i övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-
07-20. Grund göl med gyttjebotten, 10-30 cm vatten. Bottenskikt endast i en små-
ruta. Mycket frodig Eleooharis palustris. Inga lignoser eller ris. 22 arter. 
Tab. 1. 

2 2 S 8) Sopron, undre geolitoralen. 100 m , 10 smårutor à 1 m , 1971-07-27. Jämn 
yta, fläckvis någon cm vatten vid analystillfället. Tjock, kvävande förna från 
dominanten Carex maokenziei oskarpt övergående i en ca 10 cm tjock torvfilt 
ovanpå gyttjiga finsediment. Sandbotten ca 1.3 m under markytan. Bottenskikt 
fläckvis där Carex maokenziei degenererat. Gott om frodig Calla med mycket god 
fruktsättning. Artfattigt. Inga lignoser eller ris. 8 arter. Tab. 2. 

2 2 S 9) Sopron, undre geolitoralen. 100 m , 10 smårutor à 1 m , 1972-08-16. Som 
föregående fast glesare fältskikt och torrare.Carex maokenziei fläckvis död, 
möjligen beroende på försurning vid genomluftning av det svavelhaltiga under
lagets ytskikt. Degenerationsfläckarnas hoppressade förnalager har koloniserats 
av Drepanocladus fluitans coll. och trådformiga grönalger. Inga lignoser eller 
ris. 7 arter. Tab. 2. 

2 2 S 10) Sopron, undre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-31. Likt 
de två föregående men utan Calla och med avsevärd förekomst av Eleooharis pa
lustris som dock håller på att trängas tillbaka av Carex maokenziei. Inga lig
noser eller ris. 12 arter. Tab. 2. 

2 2 S 11) Kuggfräkenmyren, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-
19. Jämn yta i myrens sankaste del, några cm vatten vid analysen. Gyttjigt, 
stark sötvattenpåverkan. Inget bottenskikt. Carex maokenziei fältskiktsdominant, 
örtrikt. Inga lignoser eller ris. 21 açter. Tab. 2. 

' 2 2 
S 12) Sopron, mellersta geolitoralen. 100 m , 10 smår u t o r alm, 1971-07-27. 
Jämn yta sa när som på ett par lägre "socklar" med lignoser. Ca 20 cm torv, där
under gyttjiga finsediment och ca 0.8 m under markytan sandbotten. Frodig och 
högvuxen Carex aquatilis ( ca 0.7 m) dominerar fältskiktet. Tät, kvävande förna. 
Ytterst glest bottenskikt. 19 arter. Tab. 3. 
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2 2 S 13) Sopron, mellersta geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-07-30. 
Likt föregående fast inga socklar, tunnare torvtäcke (ca 10 cm), örtrikare. En
staka groddplantor av Salix phyliaifolia. 18 arter. Tab. 3. 

2 2 
S 14) Sopron, mellersta geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-31. 
Jämn yta, ca 10 cm torv, tät forna. Nästan inga mossor, mycket homogen vegeta
tion dominerad av frodig Cavex aquatilis. Inga lignoser eller ris. 16 arter. 
Tab. 3. 

2 2 S 15) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-31. Likt 
S 12 men endast en sockel. Enstaka groddplantor av Salix phyliai folias i övrigt 
inga lignoser eller ris. 20 arter. Tab. 3. 

2 2 S 16) Kälvvikstj ärnen, mellersta geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  
1972-07-27. Jämn yta, ca 5 cm torv på gyttjiga finsediment. Tämligen stark söt-
vattenpåverkan. Tät förna. Mycket glest bottenskikt, fältskiktet domineras av 
Cavex aquatilis med kraftigt inslag av C. maakenziei. Inga lignoser eller ris. 
21 arter. Tab. 3. 

2 2 S 17) Bredviksholmspotten, strax nedom EHL. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-
07-25. Stark sötvattenpåverkan. Lösa, gyttjiga finsediment under ett dm-tjockt, 
gungande torvtäcke. Svagt utbildat bottenskikt. Det örtrika fältskiktet domine
ras av Cavex aquatilis och Menyanthes. Inga lignoser eller ris. 23 arter. Tab. 
3. 

2 2 S 18) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1971-07-27. Jämn 
yta, fläckvis ett par cm vatten. Mycket tät förna av den luxurierande, rikt 
fertila fältskiktsdominanten Eviophovum angusti folium. Ca 15 cm torv, därunder 
minst 2 m finsediment ovanpå sand. Inget bottenskikt utom på en uppfrysnings
fläck med naken torv. En enda lignos: en tynande Salix phyliaifolia-buske. 14 
arter. Tab, 4. 

2 2 
S 19) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-31. Jämn 
yta, mycket tät förna, ca 15 cm torv. Nästan inga mossor. Det frodiga fältskik
tet domineras av vegetativ Eviophovum angusti folium och Ly simaahia thyvsiflova. 
Några bladfattiga, unga Salix phyliai folia-exemplar (ca 0.5 m). 12 arter. Tab. 
4. 

2 2 
S 20) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-08-16. Mycket 
likt föregående. Comavum i stället för Lysimaahia thyvsiflova. 13 arter. Tab. 4. 

2 » 2 S 21) Kuggfräkenmyren, övre geolitoralen. 100 m , 10 smår u t o r alm, 1972-07-
19. Dominans av Cavex nigva var. junaea-tuvor mellan vilka slammiga, delvis med 
cm-djupt vatten täckta områden utbreder sig. Ofullständigt slutet bottenskikt. 
Frodig Equisetum fluviatile mellan tuvorna. Salix phyliaifolia har etablerat 
sig på ett par av de högsta tuvorna. 31 arter. Tab. 5. 

2 2 S 22) Bidenskärret, översta geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-
24. Likt föregående men högre tuvor på vilka lövbuskar (<2 m höga) samt Myviaa 
gale regelmässigt växer. Bottenskikt endast på tuvorna. 30 arter. Tab. 5. 

2 o 2 S 23) Bidenskärret, översta geolitoralen. 100 m , 10 smårutor à 1 m , 1972-07-
24. Likt föregående men lägre tuvor, sparsammare och mer lågvuxen (<1 m) lignos-
vegetation, fuktigare tuvmellanrum och mer slutet bottenskikt. 31 arter. Tab. 5. 

2 0 2 S 24) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smår u t o r alm, 1971-09-10. Sma-
tuvig yta, 15-20 cm "torv" (delvis mullartad) på gyttjiga finsediment. Ca 0.9 
m under ytan vidtager tätpackad sand. Vegetationen är ett Cavex nigva coll.-
Festuaa vubva-Dvepanoaladus fluitans coli.-Campy Hum polygamum-samhälle. Botten
skiktet rätt väl slutet. Enstaka lignoser på de torraste ställena (upp till 2 m 
höga buskar). 32 arter. Tab. 5. 

2 2 S 25) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-30. Som 
föregående fast tunnare torvtäcke (5-10 cm) och stenig sandbotten ca 0.6 m un
der markytan. Vid analystillfället hade stark torka dödat en stor del av blad
massan hos Cavex nigva coll. samt delar av bottenskiktet. En del lignoser (upp 
till 2m). 28 arter. Tab. 5. 

2 2 S 26) Gåskärret, översta geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-24. 
Släta ytor med ca 15 cm tjockt torvtäcke på stenig sand omväxlande med låga 
socklar med kraftiga lövbuskar (upp till ca 2.5 m höga). Socklarna vilar på el
ler anknyter till små flata block. Mellan socklarna ett Cavex nigva coll.-
Saovpidium-samhälle (mjukmatta). 34 arter. Tab. 5. 
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2 2 S 27) Kuggfräkenmyren, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-07-
19. Jämn yta, tunn Equisetum fluviatile-torv på gyttjiga finsediment, fläckvis 
några cm vatten. Frodig E. fluviatile dominerar helt, inget bottenskikt, inga 
lignoser eller ris. 20 arter. Tab. 6. 

2 2 S 28) Kuggfräkenmyren, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-
19. Som föregående fast sankare, gyttjigare och ett svagt utbildat bottenskikt. 
Equisetum fluviatile mindre dominerande. En enda lövbuske inom storrutan: ett 
ca 0.4 m högt Salix phyliei folia-exemplar. 25 arter. Tab. 6. 

2 2 S 29) Kuggfräkenmyren, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-
20. Som S 27 men fastare underlag och betydligt artrikare. Inga lignoser eller 
ris. 31 arter. Tab. 6. 

2 o 2 S 30) Kälvvikstjärnen, mellersta geolitoralen. 100 m , 10 smarutor alm, 1972-
07-27. Storrutan ligger vid dräneringsstråket mot Kälvviken. Ca 10 cm tjock, 
gyttjig Equisetum-torv på sandigt-stenigt underlag, fläckvis ytligt vatten. Me
terhög E. fluviatile dominerar helt, inget bottenskikt. 14 arter. Tab. 6. 

2 2 S 31) Kälwiksnäbben, nedre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-
27. Tva diffusa sötvattenutflöden ringlar sig genom storrutan och ett par is-
skjutna, låga sedimentbankar bryter den annars jämna topografin. Kraftig slam-
avsättning (Fe2C>3 • n H 2O) mellan dessa bankar. Underlaget är gyttjiga finsedi
ment. Heterogent fältskikt dominerat av Eleocharis palustris och Agrosti s stolo
ni fera^ mycket obetydligt bottenskikt. Inga lignoser eller ris. 27 arter. Tab. 
7. 

2 2 S 32) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-31. Svacka 
med tunt täcke av slamtäckt "torv" på gyttjiga finsediment. Frodig Menyanthes 
dominerar helt. Mossor endast vid stråbaser osv. Spridda groddplantor av Salix 
phylicifolia. 20 arter. Tab. 7. 

2 2 S 33) Lagunen, övre geolitoralen. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-07-25. Mosaik 
mellan låga tuvor (Carex nigra var. juncea) och fuktiga, jämna ytor dominerade 
av Carex aquatilis. Sötvattenpåverkan kraftig liksom utfällningarna av Fe2C>3 • 
n H2O. Lignoser (upp till ca 1.2 m) på de lägre tuvorna. Svagt utvecklat botten
skikt. 33 arter. Tab. 7. 

2 2 S 34) Bredviksholmspotten, strax nedom EHL. 100 m , 10 smarut o r  a l m ,  1972-
07-25. Tämligen jämn yta, 15-20 cm torv på finsediment. Fältskiktet dominerat 
av frodig Carex rostrata 3 fläckvis slutet bottenskikt dominerat av Calliergon 
giganteum. Tät förna. Enstaka lövbuskar (upp till 3 m) 31 arter. Tab. 8. 

S 35) Storblötan, övre geolitoralen. 100 m^, 10 smårutor à 1 m̂ , 1972-08-15. 
Jämn yta, ca 10 cm "torv" på gyttjiga finsediment, fläckvis någon cm vatten. He
terogen, artrik vegetation dominerad av Carex aquatilis och Calliergon giganteum 
Bottenskiktet ofullständigt slutet. Enstaka mycket unga lignoser. 43 arter. Tab. 
8. 

2 2 S 36) Bidenskärret, översta geolitoralen. 100 m , 10 smarutor à 1 m , 1972-07-
24. Jämn Carex rostrata-Drepanocladus t un dr a e-mjukmatta, utan lignoser eller ris. 
Väl slutet bottenskikt och ca 15 cm torv under tjock förna. 17 arter. Tab. 8. 

2 » 2 S 37) Gaskärret, översta geolitoralen. 100 m , 10 smarutor à 1 m , 1972-07-24. 
Carex spp.- Scorpi dium-mjukmatta med några lignosbevuxna socklar över låga, plat
ta block i kärrytan. Ca 15 cm torv på stenig sand. 28 arter. Tab. 8. 

2 o 2 S 38) Kälwiksnäbben, översta geolitoralen. 100 m , 10 smarutor à 1 m , 1972-
07-28. Sötvattenpåverkat område med ett par sedimentryggar och lägre, småtuviga 
samt fuktiga partier med kraftiga utfällningar av Fe2Û3 • n H2O. Heterogen vege
tation: graminiddominerat fältskikt med öar av Eriophorum angusti folium. Fläck
vis slutet bottenskikt. Lövbuskar på de torrare partierna. 32 arter. Tab. 4, 9. 

2 2 S 39) Kälwiksnäbben, översta geolitoralen. 100 m , 10 smårutor à 1 m , 1972-07-
28. Delvis lövbuskbevuxen yta med mycket frodigt fältskikt där meterhög Equise
tum fluviatile dominerar. Skuggigt vid markytan, ofullständigt slutet botten
skikt. Massor av groddplantor av Salix phyliei folia. 36 arter. Tab. 9. 

2 2 S 40) Sopron, översta geolitoralen. 100 m , 10 smarut o r  a l m ,  1972-08-16. 
Storrutan ligger strax utanför de slutna lövsnåren. Högvuxen (>1 m) Equisetum 
fluviatile dominerar fältskiktet. Kvävande förna, enstaka tynande mossor. Gott 
om groddplantor av lignoser, speciellt på degenererande tuvor av Carex nigra 
var. juncea. 22 arter. Tab. 9. 
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2 o 2 S 41) Sopron, övre geolitoralen. 100 m , 10 smarutor alm, 1972-07-31. Jämn 
yta strax utanför de slutna lövsnåren. "Brokigt" fältskikt dominerat av grami-
nider, ofullständigt slutet bottenskikt, tät förna. En del lägre Salix phylici-
fo £^a-buskar. 28 arter. Tab. 9. 

S 42) Sopron, övre geolitoralen. 100 m2, 10 smårutor à 1 m2, 1972-07-31. Små-
tuvig yta med god lignosföryngring och ofullständigt slutet bottenskikt. Ca 10 
cm "torv" på finsediment. Tjock, kvävande förna. Vegetationen är ett Carex nig-
va coli.-Festuca rubra-Drepanocladus fluitans coli.-samhälle (jfr S 24, 25). 
Torkan hade vid analystillfället dödat mycket av hundstarrens bladverk samt sto
ra delar av bottenskiktet. 23 arter, Tab. 9. 

2 2 
S 43) Hällnäsmyren, ca 13 m ö h. 100 m , 15 smarutor à 0.25 m , 1972-08-27. Mo
saik mellan 5-25 cm höga fastmattetuvor (Trichophorum oaespitosum-Campylium 
s t eliatum-vegetation) och lösbottnar med kärrdy samt mycket gles vegetation. De 
vegetationsfattigaste lösbottnarna saknar bottenskikt. Enstaka vegetativa skott 
av Eriophorum angusti folium3 Carex limosa och C. livida sticker upp ur dyn. 
Lignosföryngring på tuvorna. De organiska avlagringarnas mäktighet ned till den 
underlagrande sanden är ca 0.6 m räknat från lösbottenytan. 30 arter. Tab. 10. 
Vegetationskarta på fig. 5. 

S 44) Hällnäsmyren, ca 13 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 0.25 m2, 1972-08-23. 
Likt föregående men mer sluten vegetation på lösbottnarna. Dessas yta är knagg
lig av överslammade rester av nederoderade tuvor. 32 arter. Tab. 10. 

2 o 2 S 45) Kuggsvedjemyren, ca 7 m ö h. 100 m , 10 smarutor alm, 1972-08-14. Jämn, 
sviktande Carex limosa-Menyanthes-Scorpidium-mjuk.ma.tta med slutet bottenskikt 
så när som på några små fläckar med naket slam ovanpå torven. 22 arter. Tab. 11. 

S 46) Kuggsvedjemyren, ca 7 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 1 m2, 1972-08-14. Likt 
föregående men Menyanthes mindre framträdande. Gott om groddplantor av lignoser. 
Ett par fastmattefragment inom storrutan. 29 arter. Tab. 11. 

2 2 S 47) Bredvikstjärnmyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smårutor à 1 m , 1972-08-07 . 
Jämn Carex limo s a-C. chordorrhiza-Scorpidium-mjukmatta med ett par "fastmatte-
plattformar". En del groddplantor av Salix phyliei folia. 31 arter. Tab. 11. 

S 48) Skagsmyren, ca 3.5 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 1 m2, 1972-08-08. Sviktan
de Carex limosa-C. livida-Scorpidium-mjukmatta med fragment av fastmattevegeta-
tion. 31 arter. Tab. 11. 

2 2 
S 49) Björkmyren, ca 4.5 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-08-08. Likt 
föregående men homogenare vegetation. Gott om groddplantor av Betula pubescens 
och Salix phyliei folia. 25 arter. Tab. 11. 

2 2 
S 50) Bredvikstjärnmyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smårutor à 0.25 m , 1969-07-29 . 
Mycket sviktande och lös mjukmatta, delvis lösbottenartad, dominerad av Carex 
limosa och Scorpidium. Torvmäktighet ca 0.8 m, stenigt underlag. 23 arter. Tab. 
11. 

2 2 S 51) Kuggsvedjemyren, ca 7 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-08-14. Carex 
las io carpa-Scorpidium-mjukmatta, relativt fast med tät, kvävande förna och ofull
ständigt slutet bottenskikt. Under förnan kryper mossorna på den slammiga torv-
ytan. 28 arter. Tab. 12. 

S 52) Skagsmyren, ca 3.5 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 1 m2, 1972-08-08. Carex 
lasiocarpa-Scorpidium-mjukmatta av torr typ, rik på Myrica och fastmattefragment. 
Tät förna, ofullständigt slutet bottenskikt. 28 arter. Tab. 12. 

2 2 
S 53) Klusstenmyren, ca 4 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-08-11. Mycket 
homogen Carex lasiocarpa-Scorpidium-mjukmatta med heltäckande bottenskikt. 21 
arter. Tab. 12. 

2 o 2 S 54) Yttre Smultersvedjemyren, ca 3 m ö h. 100 m , 10 smårutor alm, 1972-
08-10. Som föregående. 2 7 arter. Tab. 12. 

S 55) Björkmyren, ca 4 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 1 m2, 1972-08-08. Artrik 
övergångstyp mellan mjuk- och fastmatta. Dominans av Carex lasiocarpa och Scor
pidium. Flera lägre tuvor med små lövbuskar. Torvmäktighet ca 0.6 m. 46 arter. 
Tab. 12. 

2 2 S 56) Vasskärret, ca 9 m ö h. 100 m , 8 smårut o r  a i m ,  1972-08-07. Artfattig 
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Carex lasiocarpa-C. rostrata-Scorpidium-mjukmatta med ofullständigt slutet bot
tenskikt. Tät förna, ca 15 cm torv på sand. Inga lignoser. 11 arter. Tab. 13. 

2 o 2 S 57) Mellersta Smultersvedjemyren, ca 4 m ö h. 100 m , 8 smarutor à 1 m , 1972-
08-10. Artrik, relativt torr Carex lasiocarpa-C. rostrata-Scorpidium-mjukmatta 
med en del lignoser. Slutet bottenskikt, glest fältskikt. 30 arter. Tab. 13. 

2 o 2 S 58) Klusstenmyren, ca 4 m ö h. 100 m , 10 smarutor alm, 1972-08-11. Mosaik 
mellan artrika fastmattefragment (låga tuvor) med lignoser och mjukmattor med 
ett Carex limo s a-Scorpi di um-samhälle. Ett par dm torv på stenigt underlag. Bot
tenskiktet delvis dödat och överslammat. 56 arter. Tab. 14. 

2 2 S 59) Bredvikstjärnmyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smårutor à 0.25 m , 1969-07-25. 
Mjukmatta med heterogen vegetation dominerad av Carices och Menyanthes respek
tive Calliergon giganteum. Torvmäktighet ca 0.8 m, därunder sandig-grusig mine
raljord. 31 arter. Tab. 15. 

2 2 
S 60) Skagstjärnmyren, ca 2.5 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-08-11. 
Löst Carex limosa-Callier gon giganteum-Drepanooladus tundrae-qungfly (mjukmatta) 
med slutet bottenskikt. Torvmäktighet ca 0.6 m. 21 arter. Tab. 15. 

2 o 2 S 61) Bredvikstjärnmyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smarutor àlm, 1972-08-07. 
Fast mjukmatta med god lignosföryngring (upp till 0.5 m höga buskar), slutet 
bottenskikt av krävande brunmossor, främst Drepanooladus tundrae och Calliergon 
giganteum. I fältskiktet är Carex diandra framträdande. 35 arter. Tab. 15. 

2 2 S 62) Blåmisusjön, ca 4 m ö h. 100 m , 10 smårutor alm, 1972-08-15. Sviktan
de Oxycoccus quadripetalus-Menyanthes-Sphagnum teres-Calliergon s tramineum-
mjukmatta med slutet bottenskikt. Till sandunderlaget ca 0.7 m. 22 arter. Tab. 
16 . 

2 2 S 63) Blamisusjön, ca 4 m ö h. 100 m , 10 smarutor alm, 1972-08-15. Comarum-
Sphagnum tepes-mjukmatta, gungfly. Några tynande Salix phylicifolia-huskar. Ca 
0.6 m till sandbotten. 27 arter. Tab. 16. 

2 2 S 64) Skagstjärnmyren, ca 2.5 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-08-11. 
Menyanthes-Oxycoccus quadripetalus-Sphagnum teres-Calliergon s tramineum-mjukmat
ta, mycket sviktande gungfly. Ganska gott om små Salices. 1-1.3 m djup till 
sandbotten. 2 9 arter. Tab. 16. 

2 2 
S 65) Tjäderkärret, ca 2.5 m ö h. 100 m , 10 smarut o r  a i m ,  1972-08-11. Likt 
föregående men betydligt fastare underlag. Delvis fastmatteartad vegetation med 
uppslag av Myrica. 25 arter. Tab. 16. 

2 2 S 66) Skagsmyren, ca 3.5 mö h. 100 m , 8 smårutor à 1 m , 1972-08-08. Mjukmatta 
med heterogent fältskikt och slutet bottenskikt dominerat av Sphagnum cf. fallax 
Ca 0.5 m torv på sand. Sphagnum-mattan håller på att utbreda sig över ett an
gränsande Carex limosa-Drepanocladus exannulatus coli.-samhälle. 29 arter. Tab. 
17. 

2 2 S 67) Lillömyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smarut o r  a i m ,  1972-08-03. Sviktande 
mjukmatta med ett Menyanthes-Carex limosa-Sphagnum obtusum-S. fallax-samhälle. 
Glest fältskikt, bottenskiktet avdöende på några fläckar. Små "fastmatteembryon" 
med Myrica här och var. Ca 1.2 m torv på ett tunt gyttjelager (ca 5 cm), därun
der sand. 34 arter. Tab. 18. 

2 2 S 68) Lillömyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-08-03. Som före
gående fast glesare fältskikt och färre fastmattefragment. Dessutom gott om 
Scheuchzeria. 29 arter. Tab. 18. 

2 2 o S 69) Lillömyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smårutor alm, 1972-08-03. Smatuvig 
fastmatta dominerad av Oxy coccus quadripetalus Meny anthes och Sphagnum angusti-
folium. 27 arter. Tab. 19. 

2 2 S 70) Blåmisusjön, ca 4 m ö h. 900 m , 15 smårut o r  a i m ,  1971-07-21. Gungfly, 
fläckvis några cm vatten. 0.5-0.8 m till sandbotten. Frodigt fältskikt domine
rat av Carex diandra och C. rostrata3 artrikt men ofullständigt slutet botten
skikt. Enstaka "plattformar11 med heltäckande Sphagnum squarrosum och S. teres. 
En och annan liten Salix-buske är rotad på större Carex di an dr a-tuvor. 44 arter. 
Tab. 20. 

2 2 S 71) Gräsvarpet, ca 1.5 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  à l m ,  1971-07-15. Gungfly, 
större delen med några cm vatten och kraftig slamavsättning. Ca 1 m djup till 
stenig botten. Carex rostrata dominerar fältskiktet, ofullständigt slutet bot
tenskikt med ett par Sphagnum-plattformar (jfr föregående). Inga lignoser. 28 
arter. Tab. 20. 
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2 « 2 S 72) Gräsvarpet, ca 1.5 m ö h. 100 m , 10 smar u t o r aim, 1971-07-14. Gung-
fly med stora mängder utfällt slam av det från V inkommande bäckstråket som 
diffust mynnar i storrutan. Vid analystillfället några cm vatten på ungefär 1/3 
av storrutans yta. Djupet till sandbotten ca 0.6 m. Fältskiktet domineras av 
luxurierande Carex ohordorrhiza (35-50 cm höga skott!) och frodig Equisetum 
fluviatile. Ofullständigt slutet bottenskikt med ansatser till bildning av 
Sphagnum-plattformar. Inga lignoser. 29 arter. Tab. 20. 

2 2 
S 73) Älgstråket, ca 8 m ö h. 100 m , 10 smårutor à 0.25 m , 1970-07-28. Artrik 
Triohophorum oaespitosum-Campylium s tellatum-Drepanooladus in t erme di us-fastmat
ta med gles Phragmites. Småtuvigt, ca 10 cm torv ovanpå stenig mineraljord. 
Mellan tuvorna slam och fläckvis ytligt vatten. Några små tallar (<1.5 m) på de 
största tuvorna. 42 arter. Tab. 21. 

2 „ 2 
S 74) Hällnäsmyren, ca 13 m ö h. 100 m , 10 smar u t o r alm, 1972-08-22. Sma-
tuvig fastmatta dominerad av Triohophorum oaespitosum^ Myrioa, Campy Hum stel
latum och Drepanocladus intermedius. Gott om groddplantor av Betula pubesoens. 
Ca 0.6 m torv ovanpå sand. 25 arter. Tab» 21. 

2 „ 2 
S 75) Hällnäsmyren, ca 13 m ö h. 100 m , 10 smar u t o r alm, 1972-08-23. Små
tuvigt övergångsstadium mellan fast- och mjukmatta. Triohophorum oaespitosum 
och Phragmites dominerar i fältskiktet, Soorpidium och Campy Hum stellatum i 
bottenskiktet. Ett par Sphagnum warns torfii-tuvor finns inom storrutan. 28 art
er. Tab. 21, 27. 

2 « 2 S 76) Qstigardsmyren, ca 14 m ö h. 100 m , 8 smar u t o r alm, 1972-08-14. Art
rik, småtuvig Triohophorum oaespitosum-brunmoss-fastmatta med god lignosföryng-
ring och enstaka Sphagnum-tuvor i olika successionsstadier. Svagt rörligt mark
vatten. 42 arter. Tab. 21, 30. 

S 77) Hällnäsmyren, ca 13 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 0.25 m2, 1969-08-05. 
Carex rostrata-Campy Hum s te I latum-fastmatta. Slammiga ytor med fragmentariskt 
bottenskikt. 28 arter. Tab. 22. 

2 2 
S 78) Carolinumkärret, ca 7 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-08-07. Torr, 
artrik fastmatta med fältskiktet dominerat av graminider och det slutna botten
skiktet av Drepanooladus intermedius och Campy Hum stellatum. Gott om lignoser, 
speciellt på de större tuvorna. Ca 25 cm torv på sand. 52 arter. Tab. 23. 

S 79) Flaskkärret, ca 4 m ö h. 100 m2, 10 smårutor à 0.25 m2, 1970-07-28. Som 
föregående men ännu artrikare. 15-20 cm torv på sandig-grusig mineraljord. 70 
arter. Tab. 23. 

2 2 
S 80) Carolinumkärret, ca 7 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-08-07. Ängs-
artad, artrik fastmatta med några halvmeterhöga ristuvor där större buskar är 
rotade liksom ett par trädformiga tallar. Carex buxbaumii och Myrioa dominerar 
fältskiktet mellan tuvorna, Drepanooladus intermedius och Campy Hum stellatum 
bottenskiktet. Ca 30 cm torv på sand. 56 arter. Tab. 24, 27. 

S 81) Hällnäsmyren, ca 14 m ö h. 100 m2, 11 smårutor à 0.25 m2, 1969-08-09. Mo
saik mellan torra, ängsartade fastmattor och högre ristuvor i kantskogen på my
rens N sida. 7 tallar >3 m inom storrutan (se fig. 6) och åtskilliga små lövbus
kar. Lignoserna koncentrerade till tuvorna. Ca 20 cm torv (fastmattorna) på 
sand. Ristuvorna ca 20-70 cm höga. 70 arter. Tab. 25, 27, 30. Vegetationskarta 
på fig. 6. 

2 2 „ 
S 82) Sopron, strax ovan EHL. 100 m , 10 smår u t o r alm, 1972-08-16. Småtuvigt 
Eriophorum vaginatum-Polytriohum oommune-samhälle med god lignosföryngring, 
speciellt av Betula pubesoens. Ett par "buketter" av smala, trädformiga björkar 
inom storrutan. 2 3 arter. Tab. 26. 

2 2 
S 83) Inre Smultersvedjemyren, ca 5 m ö h. 100 m , smårutor alm, 1972-08-10. 
Mosaik mellan Soorpidium-mjukmattor (delvis lösbottenartade) med glest fält
skikt, fastmattefragment (låga tuvor med bl a Triohophorum oaespitosum3 Myrioa 
och Campylium stellatum) och ristuvor i "Sphagnum warnstorfii-stadiet". Phrag
mites växer jämnt spridd i storrutan. Även de högsta tuvorna genomväxes. 6 3 
arter. Tab. 28. 

2 2 S 84) Inre Smultersvedjemyren, ca 5 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a l m ,  1972-08-
10. Likt föregående men större inslag av fastmattefragment, mer lösbottenartade 
Soorpidium-y-tor och tätare Phragmites (höjd 1.5-2.5 m) . 60 arter. Tab. 28. 
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2 2 S 85) Vasskärret, ca 9 m ö h. 100 m , 10 smarutor a 0.25 m , 1970-07-26. Mosaik 
mellan fastmattor och mjukmattor. Carex lasiooarpa och Phragmites (ca 1.5 m) 
dominerar fältskiktet. Bottenskiktet är på grund av den kvävande förnan ofull
ständigt slutet. Ca 15 cm torv på grusig sand. 40 arter. Tab. 28. 

. . o  2  2  
S 86) Ostigardsmyren, ca 13 m ö h. 100 m , 10 smårutor alm, 1972-08-14. Mo
saik mellan fastmattefragment och slamtäckta ytor (lösbottenartade) med nästan 
obefintligt bottenskikt. Gles Phragmites . Några högre tuvor med småtallar av 
ca 1 m längd. Svagt rörligt markvatten. 4 7 arter. Tab. 28. 

2 2 
S 87) Lillömyren, ca 6 m ö h. 100 m , 10 smårut o r  a i m ,  1972-08-14. Större 
delen av storrutan är en fastmatta med heltäckande Sphagna och ett heterogent, 
av graminider dominerat fältskikt. Gles Phragmites är spridd över hela storru
tan. 51 arter. Tab. 29. 

2 2 S 88) Lillmossen, ca 7 m ö h. 100 m , 12 smarutor à 0.25 m , 1971-06-22. Mosaik 
mellan Sphagnum fusoum-ristuvor och mossefastmattor med S. baltioum. Ristuvorna 
dominerar kraftigt och är upp till 0.7m höga. En del smärre buskar på tuvorna. 
5 tallar (0.3-2.8 m), 4 granar (5-20 cm), åtskilliga glasbjörkar (upp till 1 m) 
och några små buskar av Betula nana inom storrutan. Torvmäktighet (fastmattor
na) ca 1.2 m. Torven vilar på några cm gyttja, därunder sand. 31 arter. Tab. 
31. 

2 2 
S 89) Bergmellanmyren, ca 9 m ö h. 100 m , 10 smarut o r  a i m ,  1972-08-15. Sma-
tuvig tallmosse med lavrik Sphagnum fusoum-ristuvevegetation. 6 tallar >1 m in
om storrutan. S. fusoum-täcket delvis dödat och ovanligt rikt på Mylia anomala. 
Ca 1 m torv på tunn gyttja och därunder sand. 33 arter. Tab. 31. 
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8 BESKRIVNING AV ANALYSERADE BANDPROFILER (BP 1-24) 

Profillängd och -riktning, smårutestorlek, lutningsförhållanden, torvmäktighet 
samt datum för vegetationsanalys anges i bandprofildiagrammen. Dessutom redovi
sas i en del profiler pH- och ledningsförmågedata, grundvattennivå, läget av 
provpunkter för lagerföljdsanalys osv. Ytterligare upplysningar om vegetations-
och ståndortsförhållanden längs profilerna ges i specialbeskrivningarna av de 
olika myrarna. Profildiagrammen finns i slutet av boken (bp 1 i pärmficka). 

Arterna har grupperats i busk-, fält- och bottenskikt. Ordningsföljden inom 
varje grupp bestäms av förekomsten längs profilen. Målet har varit att få en 
lättöverskådlig grafisk framställning. Symbolerna för olika täckningsgrader 
m m framgår av teckenförklaring i slutet av kapitlet. Av bl a ekonomiska och 
trycktekniska orsaker har det varit nödvändigt att starkt begränsa profildia
grammens omfång och detaljrikedom. 

Bp 1) Lillömyren. Med sina 160 m är detta den längsta av profilerna. Den över
tvärar myrens mitt i SV-NÖ riktning (se skissen på diagrammet) och visar zone
ringen kantskogen (SV)-SV rismossepartiet-centrala kärrstråket (fattigkärr-
fattigt rikkärr)-NÖ rismossepartiet-NÖ kärrstråket (rikkärrfastmatta)-kantskog
en (NÖ). Gradienten minerotrofi-ombrotrofi har diskuterats med utgångspunkt 
från i första hand denna profil. Profilen får anses representativ för kustnära, 
inte alltför fattiga Norrbottensmyrar med marginell rismossebildning. Möjligen 
är rismossepartiernas rikedom på buskformig Betula pubescens (bild 26) ett aty
piskt drag. Antal noterade arter längs profilen är 136: 54 kärlväxter, 72 mos
sor (varav 18 Sphagna!) och 10 lavar. Anmärkningsvärd är bl a förekomsten av 
Carex lapponica3 Calypogeia fissa, Ricoardia sinuata, Sphagnum j ensenii och S. 
subnitens. Markblötan i centrala kärrstråket är svagt soligen, medan den i NÖ 
kärrstråket är nästan stagnant. Profilens högsta punkt ligger ca 7 m ö h. 

Bp 2) Kuggsvedjemyren. Profilen ligger i myrens N ände där ett stort Phragmites 
bestånd finns. Den sträcker sig från en tämligen hög och brant Sphagnum fuscum-
vall i N myrkanten ut över soligent bevattnad, artrik rikkärrvegetation (fast
mattor) ned mot en grund göl med järnockrarik slambotten. Grundvattnet bryter 
fram under S. fusaum-vallen och silar vid normalt grundvattenstånd tämligen yt
ligt ned mot gölen. Ett av syftena med profilen är att visa effekterna av denna 
genomsilning. Bottenskiktet är bara fläckvis slutet i profilens mellersta och 
yttre delar. Här förekommer slammiga ytor mellan de låga, glesa Triahophorum 
c aespi t o sum-tuvorna och de fåtaliga Sphagnum subfulvum-tuvorna. Artantalet läng 
den 19 m långa profilen är 79: 4 0 kärlväxter, 37 mossor och 2 lavar. Bland mos
sorna kan flera rariteter anföras: Lepidozia setacea3 Lophozia marchica3 Moer-
ohia flotowiana och Sphagnum subnitens. Bandprofilens högsta punkt ligger ca 10 
m ö h. 

Bp 3) Bergmelianmyren. Profilen visar zoneringen mellan risrik Sphagnum fuscum-
vegetation och topogen fattigkärrmjukmatta vid en stor, flack S. fuscum-platt
form i myrens S del. 30 arter: 17 kärlväxter, 11 mossor och 2 lavar. Kärrytan 
ligger ca 9 m ö h. 

Bp 4) Kälvvikstjärnen. Profilen ligger på lagunens V sida och visar zoneringen 
lövsnår-lignosfritt strandkärr- grund lagun. Utanför lövsnåren ned mot vattnet 
kan följande fältskiktszonering skönjas: Carex nigra coll.-C. aquatiUs-C. mack 
enziei-Eleocharis palustris (jfr bp 5). Både strandkärret och lagunen är kraf
tigt sötvattenpåverkade. Profilens högsta punkt ligger ca 0.8 m ö h. Bottenskik 
tet är ingenstädes fullt slutet och mycket fragmentariskt i profilens yttre de
lar. Strandkärrets gyttjiga substrat har en avsevärd pH-amplitud med minima ned 
åt 3 vid torrperioder. 38 arter: 31 kärlväxter och 7 mossor. 

Bp 5) Storblötan. Profilen är belägen på mitten av S stranden. Den sträcker sig 
från lövsnåren över strandkärret och en bit ut i lagunen. Stranden är svagare 
sötvattenpåverkad än i bp 4 och lagunvattnet betydligt elektrolytrikare. Fyra 
fältskiktsbälten kan urskiljas utanför lövsnåren, från vattenlinjen in mot land 
Hippuris vulgaris-3 Eleooharis palustris-3 Carex aquatilis- och C. nigra coll.-
bältet (bild 5, jfr ELVELAND 1973 fig. 9). Zoneringen är inte bara typisk för 
Storblötans S strand utan något av en typzonering för lagunstränder av liknande 
art vid Norrbottenskusten. Det artrika Carex n-z^pa-bältet utanför de överslutna 
lövsnåren är tätt småtuvigt och har ängsartad karaktär. Fröföryngring av Sali-
ces förekommer ända ut i bältets yttre kant och där alltid på tuvkalotter (bild 
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6) . Carex aquatili s-bältet är artfattigt som en följd av den täta, kvävande 
förnan. Ingenstans längs profilen är bottenskiktet helt slutet. 51 arter: 38 
kärlväxter och 13 mossor. Profilens högsta punkt ligger ca 0.8 m ö h. Den nås 
av högvattnet vid hårda, ihållande vindar med riktning omkring S. 

Bp 6) Bredviksholmspotten. Bandprofilen går från V kärrkantens täta och sumpi
ga A Inus-Sa li;c-skog ut över det lignosfria, utåt gungf lyartade Carex diandra-
Calliergon giganteum-samhälle som dominerar det starkt sötvattenpåverkade kär
ret vid den lilla grunda gölen (bild 12; jfr ELVELAND 1973 fig. 10). Fältskik
tets zonering från gölkanten inåt, Hippuris vulgaris (delvis uppbrutet bälte)-
Calla-Carex diandra-C. nigra coll.^ avspeglar igenväxningssuccessionen. De 
stora Carex diandra-tuvorna i yttre delen av profilen vilar som torvöar på en 
bädd av gyttja som normalt är täckt med någon cm vatten. I tuvmelianrummen är 
bottenskiktet ej slutet. Vegetationen domineras av hygrofila örter som Calla3 
Menyanthes3 Sparganium minimum och Utrioularia intermedia. På tuvornas kalott
er, särskilt mittpartierna där skotten är glesare, växer diverse mindre hygro
fila örter som Epilobium palus tre3 Galium trifidum och Stellaria eras sif olia 
m fl. Längre in mot lövsnåren har Carex di an dr a-tuvorna smält ihop och Callier-
gon giganteum bildar ett sammanhängande täcke. 40 arter: 33 kärlväxter och 7 
mossor. Malaxis monophylla förekommer i profilens översta del. Profilens högs
ta punkt ligger något nedom EHL, ca 1 mö h. 

Bp 7) Gräsvarpet. Profilen visar zoneringen på den i praktiken helt utsötade 
tjärnens S strand, från lövsnåren till strax utanför vattenlinjen. Stranden 
utanför lövsnåren har mjukmattekaraktär och är gungflyartad i profilens ytters
ta tredjedel. Det artrika fältskiktets zonering är inte särdeles skarp om man 
bortser från de distinkta Calla- och Carex diandra/C. rostrata-bältena vid vat
tenlinjen. Bottenskiktet på större delen av den lignosfria stranden domineras 
av en svällande Sphagnum teres-Calliergon stramineum-matta. 76 arter: 51 kärl-
^växter, 24 mossor och 1 lav. Notabel är bl a förekomsten av Carex lapponioa 
samt ymnigheten av C. oanesoens x maokenziei. Profilens högsta punkt ligger vid 
EHL, ca 1.5 m ö h. 

Bp 8) Blåmisusjön. Profilen, som ligger på N sidan av tjärnens Ö del, löper 
från lövsnåren över det lignosfria strandgungflyet till vattenlinjen. Fältskik
tets zonering är (grovt) från vattenlinjen inåt: Carex rostrata-C. lapponioa-
Oxy oooous quadripetalus. Zoneringen på tjärnens N strand utanför lövsnåren är 
generellt: högstarrbälte (Carex rostrata och/eller C. diandra)-lågstarrbälte 
(C. lapponioa3 C. limosa eller C. magellanica eller samdominans av de två sist
nämnda) -0x2/coc(?ms quadripetalus. De yttersta 7-8 metrarna av sjökantens expan
siva Carex rostrata-gungfly går ej att beträda. C. lapponioa-bältet är distinkt 
och kan urskiljas på långt håll under hög- och eftersommaren genom sin ljust 
gulaktiga färg. Liksom vid Gräsvarpet domineras bottenskiktet utom i profilens 
yttersta del av ett Sphagnum teres-Calliergon stramineum-samhälle. Artantal 69: 
44 kärlväxter och 25 mossor. Profilens högsta punkt ligger ca 4 m ö h. 

Bp 9) Yttre Kuggviksgölen. Profilen ligger på den skuggiga N gölstranden där 
fältskiktet är tydligt zonerat. Från gölkanten in mot kantskogen kan man urskil
ja fyra bälten: Hippuris vulgaris-3 Carex maokenziei-3 C. nigra var. jiincea-
och Myrioa-bältet. Bottenskiktet på gölstranden är ofullständigt slutet, medan 
gölens gyttjebotten nästan helt täcks av Drepanooladus polyoarpus "var. pseudo-
fluitans". 32 arter: 25 kärlväxter och 7 mossor. Gölen nås av havet vid krafti
ga högvatten och gölvattnets elektrolythalt är rätt hög under sommaren. Profil
ens högsta punkt ligger ca 1 mö h. 

Bp 10) Inre Kuggviksgölen. Profilen ligger på den flacka V gölstranden. I fält
skiktet kan man fran gölkanten inåt grovt urskilja tre bälten utanför lövsnåren: 
Hippuris vulgaris-3 Lythrum salioaria- och Carex nigra coll.-bältet. Även det 
slutna bottenskiktet är tydligt zonerat i ett yttre drepanooladus tundrae- och 
ett inre Calliergon giganteum-bälte. 34 arter: 29 kärlväxter och 5 mossor. Göl
ens pasströskel överskrids vid extrema havshögvatten, men gölvattnets elektro-
lythalt är under sommaren betydligt lägre än i Yttre Kuggviksgölen. Profilens 
högsta punkt ligger ca 1 mö h. 

Bp 11) Trådstarrmyren. Profilen ligger på den långsträckta, tunntorviga och to
pogena myrens N sida. Den sträcker sig från myrkanten ut till mitten av myren. 
Fyra diffust avgränsade fältskiktsbälten kan urskiljas, från myrkanten utåt: 
Triohophorum caespitosum-Carex rostrata-C. limo s a-C. lasiooarpa. Bottenskiktet 
är väl slutet utom i den täta Carex lasiooarpa-vegetationen där förnan är tjock 
och kvävande och slamavsättningarna kraftiga under högvatten. 55 arter: 36 kärl
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växter och 19 mossor. Notabla är bl a Leiocolea rutheana och Riooardia sinuata. 
Profilens högsta punkt ligger ca 5 m ö h. 

Bp 12) Hällnäsmyren. Profilen ligger på den topogena myrens Ö sida och går från 
den yttersta, trädfattiga delen av kantskogens ristuvevegetation över småtuvig 
Triohophorum caespitosum-Campy Hum s tellatum-fastmatta ut mot den mosaik av lös-
bottenytor, mjuk- och fastmattefragment som kännetecknar myrens centrala delar 
(bild 16, fig. 5). 62 arter: 43 kärlväxter, 18 mossor och 1 lav. Bland kärlväx
terna kan nämnas Eriophorum gracile och bland mossorna Tortella fragilis (på en 
degenererande kärrtuva). Profilens högsta punkt ligger ca 14 mö h. 

Bp 13) Älgstråket. Profilen går från kantskogen i NÖ ut i den grunda lilla gö-
len ("Älgpölen") i Älgstråkets Ö ände. Tre bälten kan urskiljas i fältskiktet 
utanför den artrika, tuviga kantskogen: Triohophorum oaespitosum-, Carex rost
rata- och C. limo s a-bältet. Bottenskiktet i det första domineras av Campy Hum 
stellatum3 i de två senare av Soorpidium. Carex limosa-Soorpidium-samhället, 
som obrutet omkransar gölen, bildar ett löst gungfly som expanderar på det öpp
na vattnets bekostnad. Föryngringen av Betula pubesoens är god i Triohophorum 
oaespitosum-Campylium s tel latum-fastmattoma. Det höga artantalet längs profil
en, 98, fördelar sig på 59 kärlväxter, 34 mossor och 5 lavar. Bland arterna kan 
nämnas Carex oederi ssp. pulohella och Pedioularis soeptrum-oarolinum. Profil
ens högsta punkt ligger ca 10 mö h. 

Bp 14) Bredvikstjärnmyren. Profilen ligger på V sidan av den topogena myrens S 
del. Den visar övergången mellan den mycket artrika, stortuviga kantskogen och 
den jämna, utåt mycket sanka kärrytan. Den låga och glesa kantskogens trädskikt, 
vars täckning ej redovisas i profilen, domineras av Pioea abies och Betula pube
soens. Utanför kantskogen behärskas fältskiktet av Carex lasiooarpa utom i den 
yttersta delen av profilen där C. ohordorrhiza och C. limosa tillsammans med 
Menyanthes tar överhanden. För bottenskiktsdominansen i kantskogen svarar 
Sphagnum warnstorfii och Aulaoomnium palustre. Utanför lövsnåren tar Calliergon 
giganteum över i ett ca 10 m brett bälte. Längre ut blir Saorpidium allenaråd-
ande i de sviktande mjukmattorna. 105 arter: 65 kärlväxter, 3 5 mossor och 5 la
var. Förekomst av Alnus glutinosa (en ca 2 m hög buske) och Carex heleonastes 
kan noteras. Profilens högsta punkt ligger ca 7 mö h. 

Bp 15) Bredvikstjärnmyren. Profilen ligger ca 50 m S om den föregående på sam
ma sida av myren och visar övergången mellan kantskog och öppen kärryta. Kant
skogen utgöres här av täta, sumpiga lövsnår (mest Salix phylioifolia och S. 
pentandra) där endast få individ är trädformiga. Tuvigheten är inte lika utpräg
lad och undervegetationen betydligt ensidigare och artfattigare. Lövslyföryng
ringen på de sega gungflyna utanför lövsnåren är mycket god. Även Myrioa är här 
påtagligt expansiv. Stora delar av gungflyna torde inom något årtionde vara 
täckta av tätt lövsly. Den dominerande mossan längs större delen av profilen, 
Calliergon giganteum3 har fläckvis övervuxits av Sphagna, främst S. teres och 
S. riparium. Drepanooladus tundrae tar över längst ut. Någon tydlig zonering av 
det frodiga fältskiktet kan ej skönjas. En svag källpåverkan av profilens yttre 
delar antyds genom förekomst av Cratoneuron filioinum var. ourvioaule 3 Mnium 
pseudopunotatum3 Paludella och Sphagnum riparium. 53 arter: 29 kärlväxter och 
24 mossor. Förekomsten av Malaxis monophylla (bild 18) är Storöns rikaste, men 
tyvärr starkt hotad av igenväxningen. Även den sällsynta Sphagnum oontortum har 
på denna lokal sin rikaste förekomst inom området. Profilens högsta punkt ligg
er drygt 6 m ö h. 

Bp 16) Hällkarskärret. Profilen löper i SV riktning genom det lilla ängsartade, 
mycket artrika och tämligen torra rikkärret, över det med främst Carex aquatilis 
igenväxande hällkaret i dess SV ände (bild 13) och ut över strandklipporna (ba-
sisk tuffit med karbonatinlagringar och rik sprickbildning) till vattenlinjen. 
Det tunntorviga kärret översilas svagt vid regnperioder. Dräneringen går till 
hällkaret i vilket den organogena Sedimentationen är svag och vattenkemin starkt 
varierande. Under mycket hård och ihållande vind med riktning omkring S kan häll-
karets pasströskel överskridas av havsvattnet. EHL markeras av driftvallen i öv
re hällkarskanten. Carex ohordorrhiza luxurierar strax nedanför driftvallen. 83 
arter: 51 kärlväxter, 29 mossor och 3 lavar. Observera förekomsten av den exklu
siva mossan Distiohium hageni m fl krävande mossor på kalkhaltig torvjord i ytt
re hällkarskanten. Profilens högsta punkt ligger ca 2 m ö h, hällkarets pass
tröskel ca 1 mö h. 

Bp 17) Hällkarskärret. Denna profil visar övergången mellan den torvöverdragna 
klipphällen och hällkarets S del. Profilens 6 m-koordinat sammanfaller med bp 
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16:16 m. Observera den tydliga bottenskiktszoneringen, från hällkarskanten 
uppåt: Soorpidium-Drepanooladus intermedius-D. exannulatus coll.-Sphagnum 
warnstorfii3 samt det heltäckande Afz/r-£ca-snåret. 25 arter: 16 kärlväxter och 
9 mossor. Profilens högsta punkt ligger ca 1.5 m ö h. 

Bp 18) Hällnäsmyren. Profilen visar övergången mellan en låg fastmattetuva och 
omgivande lösbotten på Ö sidan av myrens centralparti. Bottenskiktsdominansen 
av Campy Hum stellatum på kalotten är typisk för dessa låga- tuvor liksom när
varon av någon lågvuxen lignos, i detta fall en halvmeterhög, ca 25-årig tall. 
19 arter: 14 kärlväxter och 5 mossor. Lösbottenytan ligger ca 13 mö h. 

Bp 19) Bredvikstjärnmyren. Profilen visar zoneringen vid en låg, expanderande 
kärrtuva omgiven av Soorpidium-vegetation strax N ladruinen i myrens S del. En 
ca halvmeterhög glasbjörk är rotad på kalotten. 25 arter: 16 kärlväxter och 9 
mossor. Myrytan ligger ca 6 m ö h. 

Bp 20) Bredvikstjärnmyren. Profilen visar zoneringen vid en flack Sphagnum-
plattform omgiven av tämligen blöt S. teres-mjukmatta strax S ladruinen i myr
ens S del. Att S. warnstorfii dominerar kalotten och 5. teres i marginalen av 
sådana plattformar är vanligt. 21 arter: 11 kärlväxter och 10 mossor. Myrytan 
ligger ca 6 m ö h. 

Bp 21) Kuggsvedjemyren. Profilen visar zoneringen vid en risrik Sphagnum warns-
torfii-tuva där D%oranum bergeri 3 Hylooomium splendens 3 Pleurozium schreberi 
och Cladonia rangiferina invandrat på kalotten utan att som vanligt föregås i 
successionen av Sphagnum fusoum. Tuvan, som ligger på V sidan av myrens N del, 
omges av ett Triahophorum oaespitosum-Drepanooladus intermedius-fastmatte-
samhälle. En ca 2 m hög martall med basdiameter 5 cm är rotad i tuvan. Dess 
täckning är ej noterad. 39 arter: 20 kärlväxter, 18 mossor och 1 lav. Notera 
förekomsten av den exklusiva levermossan Lophozia marchica. Kärrytan ligger ca 
9 m ö h. 

Bp 22) Kuggsvedjemyren. Denna profil visar 11 typzoneringen" vid en lägre Sphag
num fusoum-ö omgiven av rikkärrfastmattor. Ön är belägen i närheten av bp 21. 
Bottenskiktet i den risrika tuvkalotten domineras helt av Sphagnum fusoum, i 
marginalen av S. warnstorfii och i den omgivande Triahophorum oaespitosum-rika 
fastmattan av Campy Hum stellatum och Drepanooladus intermedius. Invandring av 
"skogsmossor" och lavar har ännu inte hunnit äga rum på kalotten, utan S. fus
oum är fortfarande friskt växande. Tuvan hyser en martall vars täckning ej no
terats. Den är ca 2.5 m hög och har en basdiameter på 6 cm. 34 arter: 22 kärl
växter och 12 mossor. Liksom i bp 21 förekommer Lophozia marohioa. Kärrytan 
ligger ca 9 m ö h. 

2 Bp 23) Hällnäsmyren. Profilen övertvärar en stor (ca 10 m ), risrik Sphagnum 
fusoum-ö omgiven av lösbottnar ute i den centrala delen av myren. Denna ö rep
resenterar den "åldrade" typ där lavar och skogsmossor brett ut sig över dege
nererande S. fusoum på delar av kalotten. I kanterna grupperar sig S. warns-
torfiij Campy Hum stellatum, Drepanooladus intermedius och Soorpidium vackert 
efter stigande hygrofili i riktningen tuva-lösbotten. På tuvan i närheten av 
profilkoordinaten 2.5 m står en ca 3.5 m hög martall med basdiametern 13 cm 
och åldern > 137 år. Dess täckning redovisas ej. 46 arter: 24 kärlväxter, 16 
mossor och 6 lavar. Lösbottenytan ligger ca 13 m ö h. 

Bp 24) Hällnäsmyren. Profilen är lagd i myrens N kantskog från en hög Sphagnum 
fusoum-ö ned över en fastmatta. Som i bp 23 rör det sig om en äldre S. fusoum-
ö med begynnande kalottdegeneration och invandring av skogsmossor och lavar. 
Täckningen av en martall (ca 2.5 m hög, basdiameter 10 cm, ålder > 107 år) som 
står rotad nära profilens 0-punkt redovisas ej. 41 arter: 21 kärlväxter, 16 
mossor och 4 lavar. Förekomsten av Meesia uliginosa är enda fyndet på Storön. 
Fastmattan ligger ca 14 m ö h. 



ENGLISH SUMMARY 

PREFACE 

This dissertation deals with the plant cover and habitat conditions of the mires 
of an eutrophic area on the coast of Norrbotten, N Sweden. The laboratory work 
was carried out at the Department of Ecological Botany, University of Umeå, 
Sweden. 

1 INTRODUCTION 

The present work is a study of young mires in a coastal area subject to relative
ly rapid land uplift. Special attention is paid to vegetational dynamics, especially 
primary mire formation ( = genesis of mires on the seashore) and the genesis of 
various kinds of hummocks including "miniature (raised) bogs" (cf. DU RIETZ 194 9 
and BELLAMY & RIELEY 1967). Only a few scientific reports dealing with such pro
blems have so far been published. Vertical gradients of various chemical para
meters in the peat are also treated in detail. 

If possible, the investigations will later be extended to include some oligotro-
phic area(s) on the Norrbotten and/or Västerbotten coast. 

2 THE INVESTIGATION AREA 

Figs. 1 and 2 show the situation and extent of the investigation area, the Storön 
peninsula, which covers ca. 10 km^. 

The bedrock is "rich" and dominated by basic volcanics with various sedimentary 
strata (Plate 13). There are small outcrops of archaean limestone. The more im
portant areas of exposed bedrock are indicated in Fig. 3. 

The main part of the investigation area is covered by a more or less sandy mo
raine, with a moderate boulder content (Fig. 3). However, marine sediments (sand 
and fine sand) dominate the lower part of the area in the N, especially within 
the flat, sheltered basins (Plates 1, 2). Fig. 2 shows the distribution of the 
investigated mires etc. 

The topography is rather flat, apart from a hilly area in the W (Fig. 3). The 
highest point of the peninsula lies at 26 m above sea level (Fig. 2). Most of 
the mires are situated below the 10 m level. 

The rate of land uplift is ca. 0.9 cm per year. On sheltered shores the sum of 
land uplift s. str. and sediment accumulation can reach 1.5 cm per year, or 
slightly more. 

The thermoclimate has certain maritime features: a rather cold winter, a chilly 
spring and early summer, a rather warm summer and a mild autumn. The annual and 
the monthly mean temperatures for January and July are +1°C, -10° and +15° res
pectively. The number of days with a mean temperature above +6°C (= the vegetative 
period sensu LANGLET 1937; cf. SJÖRS 1965a) is ca. 120. 

The mean annual precipitation is ca. 500 mm, of which 35 % falls as snow and ca. 
50 % is not evaporated. Mean precipitation in the period June-August is ca. 150 
mm and in August-November ca. 225 mm. The duration of the snow cover is 160-180 
days. 

During the summer, southerly winds are the most frequent. Strong winds from 
about S are also rather common during late autumn, leading to high sea-levels. 
The seashore fens become more or less submerged at this time. The total sea-level 
amplitude may be nearly 3 m in extreme years. The water-level is low in spring 
and early summer, high in the autumn. 

The offshore salinity is 1-2 pro mille, in the shallow bays < 1 pro mille. 

The flora is rich and includes many demanding species, e.g. Carex buxbaumii s C. 
elongata3 C. ornithopoda, Cypripedium oalceolus3 Cystopteris montana3 Malaxzs 
monophylla, Bvachytheczum tuvgidum3 Catoscopium nigritum3 Distiohium hageni3 
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Lophozia marchiaci3 Moerchia flotowiana and Sphagnum oontortum etc. Contribu
tions to the previous knowledge of the flora have been made by SVENONIUS (1926), 
GRAPENGIESSER (1934), ERLANDSSON (1937), ARNELL (1941) and LIDFELDT (1953). 

Storön was permanently colonized in the 15th century. The fens have been used 
for hay-making and grazing until about 1935 (see further ,in section 6). 

3 TERMINOLOGY 

Certain terms used in this summary are defined later in the text. In some cases 
I refer to definitions given by other authors. The general mire terminology 
used mainly follows that of SJÖRS (1948b:279-282, 1950), PERSSON (1961:17 ff.), 
MALMER (1962a:34 ff.), MÖRNSJÖ (1969:18 ff.) and SONESSON (1970a : 9-12) . 

The term "seashore" in this paper refers to the area between the annual extreme 
high and low water-levels. 

4 METHODS AND MATERIAL 

The qualitative and quantitative composition of the plant communities (Tables 
1-31) was determined using large-sized quadrats (Sw. storrutor), mostly 10 x 10 
m, located in homogeneous vegetation (see section 7 and Appendix). The degree 
of cover of vascular plants (excluding trees), bryophytes and lichens was deter
mined in ca. 10 "small quadrats" placed in pre-selected positions within the 
large quadrat. The scale used is a modified version of HULT-SERNANDER-DU RIETZ 
(see DU RIETZ 1921): 

Degree of cover Proportion of the small quadrat covered 
(Vertical projection of the living, epigeic 
parts of the species) 

+ <1 % 
1 1 %-l/16 
2 1/16-1/8 
3 1/8-1/4 
4 1/4-1/2 
5 1/2-90 % 
6 >90 % 

The plant communities are simply classified after the physiognomic dominants in 
the field layer (= herbs, grasses, dwarf-shrubs and young individuals of bushes 
and trees) and/or the bottom layer (= bryophytes, lichens). 

Vegetational zonation was studied using belt transects (Sw. bandprofiler -, abbrev. 
bp; see the diagrams bp 1-24 in the Appendix). A continuous row of quadratic 
sample plots (usually lxl or 0.5x0.5 m) was analysed, as above, along a line 
transverse to the vegetation belts. 

The biological composition and structure of the peat samples taken for chemical 
analysis (Tables 37-44) are described for the most part according to the schemes 
proposed by HEIKURAINEN & HUIKARI (1952) and von POST & GRANLUND (19 26), respec
tively: 

Peat constituents 

S Sphagna, excepting EuS. 
EuS Sphagnum warnstorfii + Sphagna belonging to the sections Subseounda and 

Squarrosa. 
B Bryales, excepting Polytriohum spp. 
C Graminaceous plants, excepting Er and Phr. 
Er Eriophorum vaginatum. 
pC Weakly hygrophilous, smaller graminaceous plants such as Carex dioica3 Mo-

linia coerulea and Trichophorum caespitosum. 
Phr Phragm-ites communis. 
N Dwarf-shrubs. 
L Bushes and trees. 
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Scales used in the "peat structure formula" 

Degree of humification H2.-10 

Content of dead rootlets R q _ 3  

" " wood (lignum) Vq_^ 

" 11 sand + fine sand 
11 " living roots Lg_3 

The measurements of pH and electrolytical conductivity of the mire water (see 
Tables 32-35, Figs. 15, 16, some of the belt transect diagrams) were mostly made 
in the field, using portable instruments. The published conductivity values 
(10^ x<^red,2o) are calculated as follows (cf. SJÖRS 1946b:92): 

^ 20 = x l'0220-t t = temperature (°C) 

^ red, 20 = ^ 20 ""^H+,20 

The content of S and of various metallic cations in the mire water (Tables 32-
35) was determined using the methods described by TYLER et al. (1971). The con
tent of CI was determined by titration with Ag+. Salinity values (Sal) are given 
for some water samples from seashore fens. 

Sal = 1.805 x CI + 0.030 (pro mille) KNUDSEN (1901) 

CI = chloride content (pro mille) 

Some chemical properties of sediments (Table 36) and peat (Tables 37-44) were 
determined using the methods described by TYLER et al. (1971), see also TYLER 
(1968) . Nitrogen was estimated by the Kjeldahl method (microscale) , phosphorus 
by the vanadate method and organic carbon according to NÖMMIK (19 71) . 

The cation fraction extractable (Ext) from the peat is the sum of the exchange
able fraction (Exc) adsorbed to the colloids and the fraction dissolved (D) in 
the soil suspension (cf. TYLER 1968). In peat from most of the seashore fens D 
is not as insignificant as it is in peat from the mires above the seashore where 
Ext - Exc. Therefore D must be determined to get proper values for Exc. As a 
trial method 40 % ethanol was used to extract the D fraction from a few peat 
samples from seashore fens (Table 37). The results, however, indicate that this 
method is not fully reliable. For example the filtration of the extracts takes 
too long and the error due to evaporation is therefore significant. 

Concerning the botanical nomenclature, see section 4.11 of the Swedish text. 

5 LITERATURE 

Several papers concerning young mires and mire formation on coasts subject to 
land uplift have been published by Finnish scientists, viz. HÄYRÉN (1902), 
LEIVISKÄ (1908), AUER (1924), KUJALA (1924a), AARIO (1932), BRANDT (1948), HUI-
KARI (1956) and SIIRA (1970). HUIKARI"s (1956) is the most important paper. The 
great quantitative importance of primary mire formation in Finland is there de
monstrated . 

The chemistry of peat and mire water has been investigated by many scientists 
working both within and outside Fennoscandia. Some references are given in sec
tion 5.2 of the Swedish text. 

6 THE MIRES OF STORÖN 

Wetlands occupy ca. 10-15 % of the area. Most mires are eutrophic fens with a 
thin peat layer ( < 40 cm; in the seashore fens usually < 20 cm) . The surface 
slope is insignificant and the degree of structural differentiation (cf. SJÖRS 
1948b:280) increases with the age of the mire, i.e. (mostly) with its height 
above sea level. A few of the older mires have a thicker peat layer. Peat depths 
of 1-1.5 m can be recorded in some mires with bog vegetation. 
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A survey of the plant communities is given at the beginning of section 6.3 of 
the Swedish text. Explanation: Havsstrandkärr = Seashore fens. Graminidkärr = 
Fens dominated by graminaceous plants. Örtkärr = Fens dominated by herbaceous 
plants. Busk- och risvegetation = Vegetation of bushes and dwarf-shrubs. Kärr 
ovan havsstranden = Fens above the seashore. Lösbottnar = Mud-bottoms. Mjukmat-
tor = Carpets. Fastmattor = Lawns. Mossevegetation = Bog vegetation. Öar = Islets. 
Rismossar = Bogs rich in dwarf-shrubs. Skogsvegetation på myrar ovan havsstranden 
= Forest vegetation on mires above the seashore level. 

Seashore fen vegetation is described in Tables 1-9; vegetation of mires above 
the seashore in Tables 10-31. 

In the main, the mire vegetation is minerotrophic, i.e. it is fen vegetation 
(cf. DU RIETZ 1949), see Tables 1-29. Truly ombrotrophic bogs (Table 31, bp 1, 
Plates 25, 2 6) are rare. However, there are "functionally ombrotrophic" sites 
with bog-like vegetation, e. g. the Sphagnum fuscum islets or "miniature bogs" 
(Table 30, bp 22-24, Figs. 6-8, Plate 21). 

In the seashore fens, communities dominated by Eleocharis palustris 3 Carex macken-
zieij C. aquatilis, Eriophorum angusti folium and Carex nigra coll. are widespread 
(Tables 1-5, bp 4, 5, Plates 1-6) . The relative level of the communities on the 
seashore increases throughout the above series (cf. Fig. 10). Wherever there is 
a pronounced freshwater influence species such as Equisetum fluviatile 3 Carex 
diandra3 C. rostrata3 Menyanthes trifoliata3 Utricularia spp. 3 Calliergon gi
gant eumò Drepanooladus tundrae and Scorpidium scorpioides etc. can be prominent 
(Tables 6-9, bp 6, Plate 12). 

Mixed mires (cf. SJÖRS 19 50:211 ff.) dominate above the seashore. Rather dry 
Triohophorum caespitosum lawns (Table 21, bp 12, 13, 21-22, Figs. 6, 7, Plate 
20) with scattered Sphagnum fusoum islets are very common. Some of the slightly 
sloping lawns are influenced by diffuse seepage of subsoil water (bp 2). This 
is indicated by the presence of bryophytes such as Cladopodiella fluitans3 Cepha-
lozia. biouspidata3 Odontoschisma elongatum, Sacoobasis polita3 Calliergon sarmen-
tosums Drepanocladus revolvens and D. badius. Sphagnum subfulvum and S. subsecun-
dum also seem to thrive on such soligenous mires. Scorpidium scorpioides carpets 
(Tables 11-14, bp 14, Plates 17, 19) often dominate the wet, topogenous rich 
fens. The two lakes, Blåmisusjön and Gräsvarpet, are surrounded by springy Sphag
num teres carpets and floating magnocaricetum mats with Carex diandra and C. 
rostrata (Tables 16, 20, bp 7, 8, Plate 14). Poor fen communities are rare, e.g. 
the Sphagnum lindbergii carpets present in the mixed mire Bergmellanmyren (bp 3) 
and the S. angusti folium carpets at the margins of the S. fuscum bogs in the 
mixed mire Lillömyren (bp 1). The S. fuscum islets have a vegetation, especially 
in the bottom layer, very similar to that of the more extensive S. fuscum bogs 
(compare Tables 30 and 31). Exclusive fen plants (cf. MALMER 1962a:42), however, 
often grow up through the shallower S. fuscum islets, thus revealing that the un
derlying peat in which they are rooted is minerotrophic. 

The young mires of Storön are relatively dynamic ecosystems very suitable for 
studies of vegetational succession. The communities of the seashore fens often 
form distinct belts parallel to the shore-line (bp 4-7, 9, 10, Plates 5, 6, 12) . 
These belts follow the shore-line as it progressively shifts outwards over the 
years as a result of land uplift and sedimentation. However, the successions do 
not entirely depend on the land uplift. Vegetational changes may also be initia
ted by longer periods of high sea-levels, storm damage, wave erosion, ice ero
sion, frost heave and periods of drought etc. Fig. 9 gives some information 
about the plant succession in the aquatic and the telmatic vegetation as a shal
low basin gradually becomes isolated from the sea by land uplift. Lemna trisulca 
is most characteristic of the intermediate stage (the lagoon stage) in the iso
lation process (Plates 2, 9). Salix phylicifolia and to some extent S. pentandra 
are the two bush species which occur at the lowest levels on the seashore fens 
(bp 4-6, Plates 4, 6). Alnus incana and Betula pubescens colonize at higher le
vels (cf. Fig. 10). When a site is finally isolated, the variable influence of 
the sea-water is no longer the most important factor involved in vegetational 
differentiation. Instead, the chemical properties of the groundwater become im
portant. The tendency towards peat accumulation increases and the successional 
pattern becomes more complicated. Sphagnum-species (e. g. S. squarrosum3 S. teres3  
S. riparium3 S. obtusum and S. subsecundum) can colonize on a larger scale than 
before. On drier spots the germination of spruce seeds and survival of young 
spruce becomes possible (Plate 7). Species diversity often increases, especially 
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in the bottom layer. Fig. 10 shows some of the more important successions of 
the open seashore fens, Figs. 11 and 12 show the transient vegetation zones 
(belts) on the shores of some water-filled basins at various stages of isola
tion . 

In mires above the seashore many kinds of progressive succession (= the succes
sion from "wet communities" to "dry communities") are found. The infilling pro
cess has been studied in two small lakes (bp 7, 8, Plate 14) and a shallow pool 
(bp 13, Plate 15). Some of the possible successions found during the coloniza
tion and overgrowth of mud-bottoms are schematized in Fig. 13 (cf. Fig. 5). 
Bottom layer successions leading to the formation of the Sphagnum fusoum islets 
on rich and poor fens are presented in Figs. 14 A and B. A typical genesis of a 
S. fuscum islet in a rich fen is as follows: 

1) A cushion of Campylium stellatum and/or Drepanocladus intermedius forms over 
some elevated feature on the fen surface, e. g. a Trichophorum oaespitosum 
hummock (see bp 18), the base of a bush, a group of close-standing reeds or 
a low, flat boulder etc. 

2) Sphagnum warns torfii invades the cushion and spreads laterally. A low S. 
warnstorfii hummock is formed. Dwarf-shrubs thrive well on the hummock and 
young plants of shrub and tree species become established. 

3) When the S. warns tor fii hummock has reached ca. 30-40 cms in vertical extent 
and the upper parts start to become rather dry, S. warns torfii starts to de
generate. S. fuscum now colonizes the hummock and soon occupies the main part 
of the bottom layer. The dwarf-shrub cover (e. g. Empetrum hermaphroditum3 
Ledum palustre and Vaccinium spp.) becomes denser and one or more pine seed
lings may develop into trees (dwarfed pines; see Plate 21). 

In the poor fens Eriophorum vaginatum hummocks often serve as the initial site 
for the bottom layer succession leading to the formation of Sphagnum fusoum is
lets . 

Figs. 6 and 7 show hummocks at various successional stages in the margin of a 
rich fen. Fig. 8 and Plate 21 show an older S. fusoum islet. The zonation of 
the vegetation of some fairly shallow rich fen hummocks is shown by bp 18-21, 
the zonation of the S. fusoum islets by bp 3 (poor fen) and bp 22-24 (rich fen). 
When several S. fuscum islets in a fen coalesce (which is much more commonly 
seen in poor fens than in rich fens) a larger S. fuscum bog (Sw. S. fuscum-ris
mosse) is formed (Table 31, bp 1, Plates 25, 26). 

In section 6.4 of the Swedish text a list of all the plant species noted in the 
mires of Storön is given. Annotations of ecological, phytogeographical and sys
tematic importance are provided for several species. The species are arranged 
in the following nine groups: trees and bushes (Sw. lignoser), dwarf-shrubs 
(ris), graminaceous plants (graminider), herbaceous plants (herbider), liver
worts (levermossor), Bryales (bladmossor), Sphagnales (vitmossor), lichens (la
var) and fungi (svampar). The frequency scale used is: allmän (common), tämligen 
allmän (rather common), mindre allmän (less common), rar (rare). The occurrence 
of a species in relation to the height of the extreme high-water level (EHL) on 
the seashore is of especial interest. Ovan EHL (Sw.) means "above the EHL", ned
om EHL means "below the EHL". 

Habitat conditions are dealt with in section 6.5 of the Swedish text. The results 
of the chemical analyses of mire water are shown in Tables 32-35 and Figs. 15, 
16. A better correlation was found between the composition of the vegetation and 
the pH and A values for the mires above the seashore than for the seashore fens. 
The same holds true for the correlation between pH and ^ . In the seashore fens 
the amplitudes of the pH and *1 values of the mire water are rather wide. Periods 
of drought may result in a marked decrease of pH (Table 32: analyses nos. 28-32) 
as a consequence of sulphide oxidation (cf. Plate 8). 

The chemical qualities of the water in a shore basin change gradually from 
"brackish" to "fresh" during the isolation process. Large salinity variations 
occur during this period and analytical data are too sparse (Tables 34, 35) to 
justify any comprehensive discussion of the question. The Ca/Mg ratio, for examp
le, increases as the brackish influence decreases. The Ca/Mg ratio may be used 
as an indication of the degree of sea-water influence in a basin. 

The hydrographie conditions in wintertime in some of the almost fully-isolated 
basins are of especial interest. These basins often freeze so heavily that only 
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a thin lens of water remains below the ice cover. The late autumn freeze-up 
usually takes place at a time when the electrolyte content of the water is ra
ther high, due to an influx of sea-water at the time of the autumn high-water 
level. As the ice gradually thickens during the course of the winter the elect
rolytes become concentrated in the remaining water (cf. KOTILAINEN 1956) and 
the salinity may rise to a value 3-4 times that of the open sea (compare analy
ses nos. 1 and 4 in Table 34 with nos. 35, 36, 43 in Table 35 A). 

The chemical conditions in the bottom sediments of the lagoon Storblötan, the 
nearly-isolated lake Gräsvarpet and the fully-isolated lake Blåmisusjön are pre
sented in Table 36. The material is rather scanty, but some clear differences 
can be seen in the chemical state of the superficial mud (0-5 cm) in the three 
basins. It is difficult, on chemical criteria, to localize the precise "isola
tion level" in the sediment column of Blåmisusjön (see however ERICSSON 1973) . 
Perhaps the marked decrease in the S, C and N values below a depth of ca. 25 cm 
provides some indication of the isolation level. 

The chemical stratification of the substrate was studied in some seashore fens 
(Table 37), fens above the seashore (Tables 38-41), Sphagnum fuscum islets (Tab
les 42, 43) and S. fuscum bogs (Table 44). Brief comments of some of the results 
are given in the following section (see also Swedish text). 

Only a few analyses were made from seashore fens (Table 37) and some of the va
lues are rather uncertain (see Swedish text, section 6.5.4.1). Important diffe
rences were found between the lawn-like seashore fens and rich-fen lawns above 
the seashore (Tables 38, 39). The total contents for ash, Na, K, Mg, S and P and 
the extractable fractions of Mn and Fe are higher in the seashore fens, while 
the Ca, C and N values are lower. The Ca/Mg ratios differed markedly: < 1 in the 
seashore fens; usually 10-20 in the rich-fen lawns. 

The vertical gradients of various chemical parameters of the Sphagnum fuscum is
lets situated in rich fens (Tables 42, 43) are of especial interest. There were 
great differences between the surface and the underlying peat layers (cf. 
BELLAMY & RIELEY 1967) . While the chemical conditions of the Sphagnum fuscum 
peat in the surface resemble those of truly ombrotrophic bogs (cf. Table 44) the 
conditions of the deep lying S. fuscum peat resemble those of the underlying rich 
fen peat. The eutrophic state of the deep lying S. fuscum peat is not a primary 
condition, but may be due to secondary adsorption of electrolytes from capillary 
ground-water. Exclusive fen plants found growing up through the S. fuscum islets 
are usually rooted in this layer and in fact represent "relict" stands from ear
lier stages of the succession. 

A Ca/Mg ratio of < 1 in peat from mires above the seashore is often regarded as 
a criterion of ombrotrophy (cf. MATTSON et al. 1944, MATTSON & KOUTLER-ANDERSSON 
1955, MÖRNSJÖ 1968 and SONESSON 1970b :106-107) . The surface peat of the 5. fuscum 
islets generally has a Ca/Mg ratio of about 2-4. A weak groundwater influence is 
probable, but it is so insignificant that it is more convenient to talk about 
"functional ombrotrophy". The Ca/Mg values of the uppermost peat layers of the 
large S. fuscum bogs (Table 44) are considerably lower, 1-2, and it is probable 
that true ombrotrophy prevails here, at least during periods of low subsoil wa
ter-levels . 

Until about 19 35 the fens of Storön were commonly mown for hay, with scythes, 
and grazed by cattle. The most valuable hay-fens were situated on the seashore 
and on the shores of the lagoon Storblötan and the lakes Gräsvarpet and Blåmisu
sjön (Fig. 4, Plates 1-6). These fen areas were fenced-off on this account. 
Eleocharis palustris and Equisetum fluviatile were considered to yield the best 
hay, and, in fact, some Eleocharis palustris stands were still utilized for hay
making up to about 19 55. Herb-dominated fen communities (Sw. bladslåtter) gave a 
good hay too. Hay-making mostly took place in late June (sedge-fens) or in 
August (Eleocharis palustris3 Equisetum fluviatile3 herb-dominated fens). The 
effects of hay-making on the vegetation were quite marked and rather complicated. 
In many hay-fens the vegetation was more uniform and probably poorer in species 
than it is today. Some low-growing herbs, e. g. Epilobium palustre3 Galium pa-
lustre and Farnas sia palustris were probably favoured. The removal of the bushes 
around the fen margins would also favour some of the forbs, e. g. Angelica sil-
vestris3 Cirsium heterophyllum, Geranium silvaticum and Geum rivale. Phragmites 
communis suffered greatly from being scythed and was sometimes completely elimi
nated . 
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Almost every mire was subject to grazing, trampling and dunging by cattle, but 
the intensity varied strongly and was generally rather low. The aftermath of 
the hay-fens was grazed too. Cattle grazing at low or moderate intensities usu
ally has a positive effect on the flora. Several low-growing, light-demanding 
species were favoured, e. g. Dactylorhiza spp.j Polygonum viviparum and Poten
tina erecta. Weakly competitive species such as Malaxis monophylla (Plate 18), 
Pinguicula vulgaris 3 Scutellaria galericulata and Preissia quadrata were also 
favoured, especially by trampling. The vegetative growth of many hummock-forming 
graminaceous plants was promoted, 3. g. Carex caespitosa3 C. flava x oederi 
coll.j C. mackenziei3 Desohampsia caespitosa and Triohophorum oaespitosum. Some 
other species suffered from grazing, however, e. g. many woody plants together 
with Convallaria majalis3 Melampyrum spp 3 Melica nutans3 Phragmites communis 
and Scirpus tabernaemontani. Sphagnum carpets became trodden to pieces and were 
replaced by more hygrophilous "brown mosses" such as Calliergon giganteum3 Dre-
panocladus spp. and Scorpidium scorpioides. 

When human activities ceased, woody plants (mostly deciduous tree and shrub spe
cies such as Alnus incana3 Betula pubescens and Salix spp.) were the most promi
nent colonizers in the drier parts of the mires, especially along the margins. 
The development of a shrub layer led to rapid changes in the mire ground flora 
which as a rule became impoverished. The absence of cattle trampling was unfa
vourable to several weakly competitive species, e. g. some orchids. The rate of 
peat formation increased and hummock formation was initiated in suitable locali
ties. Various carpet-forming Sphagna, e. g. S. subsecundum and S. teres3 invaded 
sites from which they had been formerly eliminated by mowing and trampling. 

7 DESCRIPTION OF THE ANALYSED "LARGE QUADRATS" (S 1-89) 

For each large quadrat are noted: location, size, date of the vegetation analy
sis, number and size of the small quadrats, number of species (Sw. arter) and 
the table(s) in which the large quadrat is represented. A short description of 
the vegetation and of the conditions is also given. The tables are printed in 
the Appendix, q. v. 

8 THE BELT TRANSECTS (BP 1-24) 

A short description of each transect is given, together with the total number of 
species recorded along the transect and site altitude. 

In the belt transect diagrams (see Appendix) the location, length, direction and 
topographic profile of the transects are shown and also the date of the vegeta
tion analysis and the size of the small quadrats. In most of the belt transect 
diagrams the peat thickness along the transect is also marked. The groundwater 
level and the values for pH and electrolytical conductivity for the mire water 
samples taken along the transect are often indicated. 
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APPENDIX 

The Appendix includes the Belt Transect Diagrams (bp) 1-24, Tables 1-44, Plates 
1-26 and Fig. 2. (Bp 1 and Fig. 2 will be found in a pocket inside the back 
cover.) All photographs, except Plates 1 and 2, were taken by the author. 

Explanation to table and bp diagram texts: 

Aska = Ash. Cm under sedimentytan = Depth (in cm) below the sediment surface. 
Datum = Date. Dominerande arter = Dominant species. Driftvall = Drift deposit. 
Dyig torv = Peat containing dy. Död = Dead. Eroderande = Eroding. Exc = Exchange
able fraction (Exc = Ext - the fraction dissolved (D) in the soil suspension.). 
Ext = Extractable fraction (H, Na, K, Mg and Ca with 1 M ammonium acetate solu
tion; Mn and Fe with 1 M acetic acid). Fastmatta = Lawn. Fattig = Poor. Finsedi-
ment = Fine-grained sediments. Fält = Observations in the field. Förna = Plant 
litter. Grop(ar) = Dug sampling pit(s). Grusig = Gravelly. Gruslager = Layer of 
gravel. Grv (Grundvattennivå) = Groundwater level. Gränsyta finsediment-sand = 
Transition between fine-grained sediments and sand. Gyttjig torv = Peat contain
ing gyttja. Havsvatten = Relatively brackish sea-water. Havsyta = Sea level. 
Hällkar = Rock-pool. Istjocklek = Ice thickness. Kantskog = Mire margin wood
land. Klappersten = Cobbles. Kärlväxter = Vascular plants. Kärr = Fen. Kärrdy = 
Mud. Kärrstråk (dråg) = Fen soak. Kärrtuva = Fen hummock. Lab = Observations in 
the laboratory. Levande (Lev.) = Living. Lf (lagerföljd) = Peat profile (see 
6.5.4 in the Swedish text); Ex. Lf 9 = Peat profile No. 9. Lokal = Locality. 
Lösbotten = Mud-bottom. Lövkärrtorv = Deciduous carr peat. Lövsnår = Deciduous 
bushes. M (Metalljonmättnadsgrad) = Metal cation saturation. 

M _ * Zyekv (Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+) exc/g fresh peat ^ 

lyekv (Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+ + H+) exc/g fresh peat 

Mineraljord = Mineral soil. Mjuk = Loose. Mjukmatta = Carpet. Mjäla = Silt. Mo = 
Fine sand. Moig = High content of fine sand. Morän = Moraine. Mosse = Ombrotrophic 
bog. Mårliknande torv = Mor-like peat. Nivå = Level. Prov = Sample. Provtagning = 
Sampling. Rik = Rich. Rismosse = Ombrotrophic bog with a high abundance of dwarf-
shrubs. Ristuva = Hummock. Sal = Salinity. Sammansättning och struktur = Peat com
position and structure. "Skogsmossor" = "Woodland mosses" (species such as Hylo-
comium s-plendens and Pleurozium sohreberi) . Sandig = Sandy. Stagnant ytvatten = 
Stagnant surface-water. Stenig = Stony. "Strandängstorv" = Seashore fen "peat". 
Tjäle = Ground-frost. Torv = Peat. Torvmäktighet = Peat depth. Tot = Total content 
(the fraction estimated by treatment with a 4:1 mixture of conc. HNO^ and conc. 
HCIO^). Tröskelnivå = Threshold level. Ts (Torrsubstans) = Dry matter. Tuva (-or) = 
Hummock (-s). Vatten = Water. Zonering = Zonation. Övergång = Transition. 

A key to the symbols used in the Belt Transect Diagrams is given on p. 202. 
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APPENDIX 

Innehåll: 

Teckenförklaring till bandprofildiagram 
Bandprofildiagram (bp) 1-24, varav bp 1 i pärmficka (bakre pärmen) 
Tabell 1-44 
Bild 1-26 
Fig. 2 i pärmficka (bakre pärmen) 

Teckenförklaring_till_bandgrofildia2^am_^Symbols_used_in_the_Belt_Transect_Diagrams)_ 

"Dominerande" marknivå längs profilen 

Main ground-level along the belt transect 

Exempel : 

Bandprofilen sedd uppifrån 

The belt transect seen from 
above 

Bandprofildiagram 

Belt Transect Diagram 

"Underordnad" marknivå 

Local ground-level deviation(s) 

Tuva 

Hummock 

Torvens undre begränsningsyta 

The lower limit of the peat layer 

Vattenyta 

Surface water-level 

Grundvattenyta 

Groundwater level 

Ytan av berggrund eller block 

The bedrock surface or that of buried boulders 

Täckningsgrad (se kapitel 4) 

Degree of cover (see section 4) 

Arten representeras enbart av en (flera) 
groddplanta f-or) . Täckningsgraden är + 

The species is represented by one (several) 
seedling(s). The degree of cover is + 

Arten noterad i omedelbar närhet av profilen 

The species occurs alongside the belt transect 
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BP 2 KUGGSVEDJEMYREN 

Sphagnum subfulvum 
tuvor 

Stenig sand 

5 10 15 I9r 

8.8 1970 PH 6 
'red^O^0 

58 
35 

5.6 
43 

5.7 
51 

6.0 6.1 
90 

6.3 
70 

13.8 1970 PH 6 
dPred20x^ 

5.9 
32 

5.9 
40 

5.8 
65 

6.2 
57 

6.3 
71 

6.5 
110 

17.8 1970 PH 6 
*red,2O*10 

6,9 

5L9 
31 

1.8 1970 

6.0 
44 

0.5 x 0.5m 185e 

5.9 
75 

6.4 
62 

6.4 
82 

6.5 
130 

phylicifol: I^H 
silvestris . . . H Pinus 

Betula pubescens 

Vaccinium vitis-idaea 

V. myrtillus 

Rubus chamaemorus 

Ledum palustre 

Empetrum hermaphroditum 

Carex nigra coll. 

Eriophorum vaginatum •• • 

Vaccinium uliginosum •— 

Cornus suecica 

Oxycoccus microcarpus — 

Drosera rotundifolia —— 

Andromeda polifolia 

Carex dioica 

Molinia coerulea 

Eriophorum angustifolium 

Trichophorum caespitosum 

Carex rostrata 

Equisetum arvense x fluviatile 

Tofieldia pusilla 

Selaginella selaginoides 

Trichophorum alpinum 

Phragmites communis 

Equisetum fluviatile 

Drosera anglica x rotundifolia 

D. anglica 

Viola palustris 

Oxycoccus quadripetalus 

Picea abies 

Hammarbya paludosa 

Dactylorhiza incarnata 

Carex flava 

Menyanthes trifoliata 

Utricularia intermedia 

U. minor 

Carex limosa 

J » 

C. li ida 

chordorrhiza 
forts. 



204 

forts. BP 2 

Ó 
Cladonia pyxidata mm 

C. fimbriata • 

Calypogeia neesiana . 

Sphagnum fuscura 

Polytrichum junip. var. grac. 

Cephalozia loitl. + C. media • • • • 

Calypogeia sphagnicola • • • « 

Mylia anomala H 

Pohlia nutans coll. _• • • • 

Lophozia marchica • • 

Sphagnum balticum 

Cephaloziella elachista 

Lepidozia setacea 

Sphagnum angustifolium 

S. warnstorfii 

Riccardia latifrons 

Sphagnum squarrosum 

Cephalozia bicuspidata 

Sphagnum centrale 

Calliergon stramineum 

Cladopodiella fluitans 

Sphagnum subfulvum 

S. teres 

S. subsecundum 

Drepanocladus exannulatus var. procerus 

Lophozia sp. 

Sphagnum subnitens 

Calliergon sarmentosum 

Odontoschisma elongatum 

Drepanocladus badius 

D. revolvens 

D. exannulatus coll. 

Moerchia flotowiana 

Cephalozia pleniceps 

Campylium stellatum 

Cinclidium stygium 

Saccobasis polita 

Riccardia pinguis 

Förna (Litter) 

Naken torv el slambotten (Bare peat or mud 

Vatten (Water) % 

ered by water) 

90 25 75 50 
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2 06 

BP 5 STORBLOTAN 

Lövsnår 
Carex nigra coll. 
C. aquatilis 
Eleocharis palustris 
Hippuris vulgaris I A I B 

2-3.9 1970 1x1m 35c 

Alnus incana 

Salix pentandra 

S. phylicifolia 

Filipendula 

Menyanthes trifoliata 

Juncus filiformis 

Viola palustris 

Cornus suecica 

Festuca rubra 

Calamagrostis neglecta 

Caltha palustris 

Lathyrus palustris 

Equisetum fluviatile 

Cardamine pratensis 

Triglochin palustre 

Peucedanum palustre 

Agrostis stolonifera 

Parnassia palustris 

Carex nigra coll. 

Epilobium palustre 

Galium palustre 

Carex canescens 

C. aquatilis x nigra coll. 

C. aquatilis 

Comarum palustre 

Lysimachia thyrsiflora 

Cicuta virosa 

Galium trifidum 

Calla palustris 

Sparganium minimum 

Stellaria crassifolia 

Carex mackenziei 

Eleocharis palustris 

Potamogeton natans 

Lemna minor 

Hippuris vulgaris 

Lemna trisulca 

Potamogeton perfoliatus 

Chiloscyphus pallescens 

Bryum pseudotriquetrum coll. 

Sphagnum squarrosum 

S. teres 

Riccardia pinguis 

Aulacómnium palustre 

Calliergon cordifolium 

Campylium polygamum 

Drepanocladus fluitans coll. 

D. cf. pseudostramineus 

D. polycarpus 

Calliergon giganteum 

Drepanocladus trichophyllus 

Förna (Litter) 
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BP 6 BREDVIKSHOLMSPOTTEN 

Lövsnår och Carex nigra coll. 
Epilobium palustre 
Carex diandra 
Calla palustris 
Hippuris vulgaris 

I A I 

24-26.8 1970 

40 
m 

D |E| 

120c 

Alnus 

Salix phylicifolia 

S. pentandra 

Pyrola rotundifolia 

Viola palustris 

Malaxis monophylla 

Calamagrostis neglecta 

Caltha palustris 

Galium palustre 

Carex nigra coll. 

Equisetum fluviatile 

Pedicularis palustris 

Comarum palustre 

Menyanthes trifoliata 

Carex canescens 

C. mackenziei 

C. canescens x mackenziei 

Galium trifidum 

Epilobium palustre 

Stellaria crassifolia 

Lysimachia thyrsiflora 

Carex diandra 

Calla palustris I 

Carex rostrata 

Peucedanum palustre 

Cardamine pratensis 

Utricularia intermedia 

Hippuris vulgaris 

Sparganium minimum 

Lemna trisulca 

Eleocharis palustris 

Utricularia vulgaris 

Alisma plantago-aquatica 

Drepanocladus uncinatus • 

Calliergon cordifolium I 

Bryum pseudotriquetrum coli, i 

Campylium polygamum I 
Drepanocladus polycarpus 

Calliergon giganteum 

Drepanocladus polycarpus "var pseudofluitans" 

Förna (Litter) 



208 

BP 7 GRASVARPET 

Gyttja t Gyttjiga finsediment -40-

20 

13-14.7 1971 1x1 m 20e 

Betula pubescens 

Alnus incana 

Salix phylicifolia 

S. pentandra 

S. lapponum 

Picea abies 

Agrostis tenuis 

Deschampsia caespitosa 

Eriophorum angustifolium 

Rubus aretieus 

Filipendula ulmaria 

Melampyrum silvaticum 

Chamaenerion angustifolium 

Cornus suecica 

Juncus filiformis 

Trientalis europaea 

Viola epipsila 

V. palustris 

Equisetum arvense 

Pyrola rotundifolia 

Calamagrostis neglecta 

Menyanthes trifoliata 

Lathyrus palustris 

Oxycoccus microcarpus 

Carex nigra coll. 

Calamagrostis purpurea 

Equisetum fluviatile 

Hammarbya paludosa 

Carex lapponica 

C. limosa 

C. magellanica 

C. aquatilis 

C. canescens 

Drosera rotundifolia 

Comarum palustre 

Epilobium palustre 

Oxycoccus quadripetalus 

Carex canescens x mackenzie 

Lysimachia thyrsiflora 

Peucedanum palustre 

Cicuta virosa 

Carex diandra 

C. rostrata 

Galium trifidum 

Utricularia intermedia 

U. minor 

Hippuris vulgaris 

Eleocharis palustris 

Calla palustris 

Sparganium minimum 

Nuphar pumilum 
forts. 
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20 25m 

Cladonia sp. 

Campylium sommerfeltii 

Drepanocladus uncinatus 

Pohlia sp. 

Brachythecium reflexum 

Mnium rugicum 

Calliergon cordifolium 

Lophocolea sp. 

Sphagnum girgensohnii 

Polytrichum commune 

Mnium cinclidioides 

Helodium blandowii > 

Sphagnum squarrosum 

Brachythecium cf. starkei 

Riccardia pinguis 

Pohlia nutans coll. . 

Cephalozia pleniceps 

Aulacomnium palustre 

Polytrichum longisetum 

Calliergon stramineum • 

Sphagnum teres 

Drepanocladus tundrae 

D. exannulatus coll. 

Calliergon richardsonii 

Scorpidium scorpioides 

Förna (Litter) I 

Vatten (Water) % 

BP 8 BLÅMISUSJÖN 

Sandig 
mineraljord Vatten 

Gytt|iga 
nsediment 

5 10 

15,18,2a 7 1971 1x1m 

20 25 

Alnus incana 

Picea abies 

Salix pentandra 

S. phylicifolia 

Betula pubescens 

Luzula pilosa 

Melampyrum pratense 

Pyrola minor 

Vicia cracca 

Agrostis tenuis 

Vaccinium vitis-idaea 

Cornus suecica 

Equisetum arvense 

Trientalis europaea 

Polygonum viviparum 

Juncus filiformis 

Drosera rotundifolia 

Trichophorum alpinum 

Viola palustris 

Euphrasia frigida 

Galium palustre 

Festuca rubra 

Agrostis canina 

Carex aquatilis 

Lathyrus palustris 

Carex nigra coll. 

Calamagrostis purpurea 

Equisetum fluviatile 

Carex rostrata 

C. diandra forts_ 
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Menyanthes trifoliata 

Oxycoccus quadripetalus 

Calamagrostis neglecta 

Carex magellanica 

C. canescens 

Hammarbya paludosa 

Calla palustris 

Carex limosa 

C. lapponica 

Comarum palustre 

Epilobium palustre 

Lysimachia thyrsiflora 

Utricularia minor 

Galium trifidum 

Polytrichum 

Cephalozia media 

Sphagnum girgensohnii • 

Scapania sp. 

Pohlia nutans coll. 

Bryum pseudotriquetrum coll. 

Riccardia pinguis 

Sphagnum squarrosum i 

Cephalozia pleniceps 

Paludella squarrosa 

Mnium rugicum 

Aulacomnium palustre • 

Helodium blandowii 

Mnium cinclidioides 

Sphagnum teres 

Calliergon stramineum 

Sphagnum angustifolium 

S. riparium 

Mnium pseudopunctatum 

Drepanocladus tundrae 

Calliergon richardsonii 

Campylium polygamum 

Scapania irrigua 

Calliergon giganteum 

Drepanocladus exannulatus coll. 

Förna (Litter) 
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BP 10 INRE KUGGVIKSGÖLEN 

Picea abies 

Salix phylicifolia 

S. pentandra 

Ainas incana 

Betula pubescens 

\ A 

Sand G y 
5 

0.5x0.5m 

Deschampsia caespitosa 

Pyrola rotundifolia 

Trientalis europaea 

Rubus arcticus 

Filipendula ulmaria 

Equisetum arvense 

Vicia cracca 

Equisetum fluviatile 

Myrica gale 

Calamagrostis neglecta 

Carex nigra coll. 

C. canescens 

Comarura palustre 

Carex nigra var. juncea 

Equisetum cf. arvense x 

Lythrum salicaria 

Hippuris vulgaris 

Butomus umbellatus 

Galium trifidum 

Eleocharis palustris 

Alisma plantago-aquatica 

Potamogeton pusillus 

Sparganium minimum 

Potamogeton natans 

fluviatile 

Brachythecium reflexum 

Drepanocladus uncinatus 

Calliergon giganteum 

Drepanocladus tundrae 

D. sp. 

Chara globularis Thuill. 

Förna (Litter) 
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BP 11 TRÅDSTARRMYREN 

Grusig-stenig mineraljord" 

13-14.8 1970 0.5x0.5m 340e 

Juniperus communis 

Betula pubescens 

Picea abies 

Pinus silvestris 

Carex flava 

Oxycoccus microcarpus 

Cornus suecica 

Trientalis europaea 

Carex vaginata 

Linnaea borealis 

Rubus saxatilis 

Empetrum hermaphroditum 

Ledum palustre 

Vaccinium uliginosum 

Potentina erecta 

Drosera rotundifolia 

Pinguicula vulgaris 

Eriophorum latifolium 

Carex flava x oederi coll. 

C. dioica 

C. nigra coll. 

Selaginella selaginoides 

Trichophorum caespitosum 

Molinia coerulea 

Oxycoccus quadripetalus 

Equisetum arvense 

Carex buxbaumii 

Trichophorum alpinum 

Andromeda polifolia 

Carex oederi coll. 

Drosera anglica 

D. anglica x rotundifolia 

Salix phylicifolia 

Myrica gale 

Pedicularis palustris 

Carex chordorrhiza 

C. limosa 

Eriophorum angustifolium 

Carex rostrata 

Menyanthes trifoliata 

Equisetum fluviatile 

Carex lasiocarpa 

Utricularia intermedia 

U. minor 

Dicranum bonjeani 

Sphagnum russowii 

Calypogeia sphagnicola 

Cephalozia pleniceps 

Pleurozium schreberi 

Pohlia nutans coll. 

Calliergon stramineum 

Sphagnum warnstorfii 

Tomenthypnum nitens 

Aulacomnium palustre 

Paludella squarrosa 

Orthocaulis kunzeanus 

Leiocolea rutheana 

Campylium stellatum 

Drepanocladus intermedius 

Cinclidium stygium 

Scorpidium scorpioides 

Calliergon trifarium 

Riccardia sinuata 

Delvis dold av lösförna (Carex lasiocarpa) 
som ej är införlivad i un derlaget 

Partly covered by plant litter 

Förna (Litter) 

Naken torv*(Bare peat) 
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BP 12 HÄLLNÄSMYREN 

Degenererande kärrtuva 

Grusig sand 

10.7 1970 

16.10 1970 

Juniperus communis •• 

Betula nana x pubescens • 

B. pubescens _ 

B. nana 

Pinus silvestris 

Picea abies 

Convallaria majalis _ 

Dactylorhiza maculata • 

Ledum palustre _ 

Empetrum hermaphroditum 

Vaccinium uliginosum IL 

Oxycoccus microcarpus __ 

Rubus saxatilis 

Carex flava _ 

C. flava x oederi coll. 

C. nigra coll. 

C. oederi coll. 

C. buxbaumii I 

Selaginella selaginoides 

Molinia coerulea 

Drosera rotundifolia 

Carex rostrata • 

Dactylorhiza cruenta 

D. incarnata 

Tofieldia pusilla — 

Pinguicula vulgaris 

Phragmites communis 

Sparganium minimum 

Menyanthes trifoliata —• 

Equisetum fluviatile • 

Eriophorum latifolium • 

Trichophorum caespitosum J 

Andromeda polifolia _ 

Carex dioica 

Trichophorum alpinum — 

Myrica gale 

Carex livida 

Utricularia intermedia 

U. minor 

Drosera anglica 

Carex limosa 

Eriophorum gracile 

E. angustifolium 

Hylocomnium splendens — 

Aulacomnium palustre — 

Pleurozium schreberi I < 

Calypogeia sphagnicola • ( 

Cephalozia pleniceps • . 

Sphagnum warnstorfii Hb 

Paludella squarrosa • , 

Lophocolea sp. • < 

Tortella fragilis 

Bryum pseudotriquetrum coll. 

Cladonia fimbriata 

Fissidens adianthoides 

Riccardia pinguis 

Campylium stel latum 

Drepanocladus revolvens I 

D. badius , 

Cinclidium stygium 

Calliergon trifarium « 

Scorpidium scorpioides 

362° 

1.8 1974 
22.6 1970 
10.7 1970 
13.8 1969 

Naken torv eller kärrdy (Bare peat or mud) 
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ÄLGSTRÅKET 

ZONERING 
A-'Kantskog 
B:Trichophorum caespitosum 
C: Carex rostrata 
D:C. limosa 
E: Equisetum fluviatile 

18 1970 

Stenig-grusig 

6.7 7.0 
300 240 

7.2 7.2 
190 150 

31.7-2.8 1970 

__̂ |̂ É|H-Gyttja "ToTOr^KLNPPPRSTPN 

Alnus incana 

Juniperus communis Bn • 

Sorbus aucuparia 

Pinus silvestris 

Betula pubescens 

Picea abies 

Salix phylicifolia 

Vaccinium myrtillus • — 

Empetrum hermaphroditum 

Carex digitata 

Melica nutans 

Solidago virgaurea 

Polygonum viviparum 

Geranium silvaticum 

Linnaea borealis _ 

Pedicularis sceptrum-carolinum 

Ledum palustre 

Oxycoccus microcarpus 

Pyrola rotundifolia 

Rubus saxatilis 

Melampyrum silvaticum 

Ramischia secunda 

Maianthemum bifolium 

Carex caespitosa 

Listera cordata 

Carex vaginata 

Eriophorum latifolium 

Rubus arcticus 

Vaccinium vitis-idaea 

Oxycoccus quadripetalus 

Equisetum variegatum 

Viola epipsila 

Vaccinium uliginosum •• 

Geum rivale 

Filipendula ulmaria 

Carex capillaris 

C. flava 

C. nigra coll. — 

Drosera rotundifolia 

Selaginella selaginoides 

Carex dioica 

Tofieldia pusilla 

Equisetum arvense 

Eriophorum angustifolium 

Myrica gale 

Molinia coerulea 

Pinguicula vulgaris 

Drosera anglica 

Trichophorum caespitosum 

T. alpinum 

Carex oederi ssp. pulchella 

Andromeda polifolia 

Carex rostrata 

Menyanthes trifoliata 

Carex limosa 

Equisetum fluviatile 

Utricularia intermedia 

U. minor 

U. cf. ochroleuca 



Dicranum rugosum 

Cladonia rangiferina 

C. cenotea 

C. coniocraea 

Dicranum bergeri 

D. majus 

Lophozia cf. ventricosa 

Ptilidium ciliare 

Tetraphis pellucida 

Blepharostoma trichophyllum 

Calypogeia meylanii 

Fissidens osmundoides 

Dicranum fuscescens 

Mylia anomala 

Riccardia latifrons 

Peltigera aphtosa 

Sphagnum nemoreum 

Cladonia pyxidata 

Dicranum scoparium 

Hylocomium splendens 

Pleurozium schreberi 

Pohlia nutans coll. 

Calypogeia sphagnicola 

Sphagnum warnstorfii 

Riccardia sp. 

Sphagnum teres 

Mnium pseudopunctatum 

Riccardia pinguis 

Aulacomnium palustre 

Helodium blandowii 

Cephalozia pleniceps 

Paludella squarrosa 

Tomenthypnum nitens 

Bryum pseudotriquetrum coli 

Campylium stellatum 

Drepanocladus intermedius 

Cinclidium stygium 

Calliergon trifarium 

Scorpidium scorpioides 

Chara globularis Thuill. 

Förna (Litter) 
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BP 14 BREDVIKSTJÄRNMYREN 

30 7 1969 w" 
15-17.7 1969 

Stenig-grusig sand 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 n 

6.7 6.7 6.4 6.2 6.5 6.6 
180 110 160 140 150 180 

150e 

Picea abies 

Alnus incana 

Betula pubescens 

Alnus glutinosa 

Juniperus communis 

Salix pentandra 

S. phylicifolia 

Pinus silvestris 

Luzula pilosa 

Cornus suecica 

Calamagrostis purpurea 

Vaccinium uliginosum 

Linnaea borealis 

Equisetum variegatum 

Melampyrum silvaticum 

Dactylorhiza maculata 

Empetrum hermaphroditism 

Polygonum viviparum 

Moneses uniflora 

Ramischia secunda 

Carex caespitosa 

Listera cordata 

Agrostis tenuis 

Ledum palustre 

Eriophorum angustifolium 

Filipendula ulmaria 

Calamagrostis neglecta 

Vaccinium vitis-idaea 

V. myrtillus 

Carex vaginata 

Maianthemum bifolium 

Melampyrum pratense 

Carex dioica 

Pyrola rotundifolia 

Equisetum arvense 

Trientalis europaea 

Rubus arcticus 

Equisetum palustre 

Drosera rotundifolia 

Oxycoccus quadripetalus 

Carex nigra coll. 

Cicuta virosa 

Montia lamprosperma 

Galium palustre 

G. trifidum 

Carex heleonastes 

Cardamine pratensis 

Stellaria crassifolia 

Oxycoccus microcarpus 

Viola epipsila 

Lysimachia thyrsiflora 

Myrica gale 

Comarum palustre 

Epilobium palustre 

Peucedanum palustre 

Carex diandra 

Utricularia intermedia 

U. minor 

Carex lasiocarpa 

Equisetum fluviatile 

Menyanthes trifoliata 

Carex rostrata 

C. chordorrhiza 

Pedicularis palustris 

Carex limosa . 
forts. 



Barbilophozia hatcheri 

Cladonia pyxidata 

C. rangiferina 

C. silvatica coll. 

Peltigera aphtosa 

Pohlia cf. cruda 

Dicranum majus 

D. scoparium 

Plagiothecium denticulatum 

Cladonia timbrata 

Calypogeia meylanii 

Isopterygium pulchellum 

Dicranum fuscescens 

Chiloscyphus pallescens 

Riccardia pinguis 

Pleurozium schreberi 

Hylocomium splendens 

Mnium rugicum 

Climacium dendroides 

Dicranum rugosum 

D. bonjeani 

Blepharostoma trichophyllum 

Mnium cinclidioides 

Cephalozia pleniceps 

C. loitl. + C. media 

Brachythecium starkei 

Helodium blandowii 

Drepanocladus uncinatus 

Hypnum lindbergii 

Aulacomnium palustre 

Pohlia nutans coll. 

Sphagnum warnstorfii 

Tomenthypnum nitens 

Mnium pseudopunctatum 

Cinclidium stygium 

Drepanocladus intermedius 

Campylium stellatum 

Bryum pseudotriquetrum coll. 

Calliergon giganteum 

Drepanocladus tundrae 

Scorpdium scorpioides 

Förna (Litter) 
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BP 15 BREDVIKSTJÄRNMYREN 

40-
0-

-40-
-80-
-120-

Moig sand 

pH 6.6 
r̂ed,20x106 200 

22,24.7 1969 

6.5 
150 

6.5 
200 

6.4 
150 

6.2 
130 

40m 

6.2 
110 

Salix pentandra 

Alnus incana 

Salix phylicifolia 

S. lapponum 

Carex nigra coll. 

Cicuta virosa 

Galium palustre 

Stellaria crassifolia 

Myrica gale 

Peucedanum palustre 

Galium trifidum 

Equisetum fluviatile 

Comarum palustre 

Carex diandra 

C. chordorrhiza 

C. limosa 

Lysimachia thyrsiflora 

Drosera rotundifolia 

Malaxis monophylla 

Oxycoccus quadripetalus 

Carex canescens 

Juncus stygius 

Epilobium palustre 

Drosera anglica 

Carex rostrata 

Menyanthes trifoliata 

Pedicularis palustris 

Utricularia minor 

U. intermedia 

Drepanocladus exannulatus s. str., 

Campylium polygamum 

Brachythecium cf. starkei , 

Mnium rugicum 

Riccardia pinguis 

Drepanocladus uncinatus 

Helodium blandowii 

Drepanocladus sp. 

Sphagnum riparium 

Calliergon richardsonii 

Cratoneurum filicinum 

Mnium cinclidioides 

Paludella squarrosa 

Aulacomnium palustre 

Bryum pseudotriquetrum coll. i 

Mnium pseudopunctatum . 

Sphagnum teres 

Calliergon giganteum I 

Sphagnum contortum 

Cinclidium stygium 

Drepanocladus tundrae 

Calliergon stramineum 

Scorpidium scorpioides 

Förna (Litter) 

Naken torv (Bare peat) 
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BP 16 HÄLLKARSKÄRRET 

Hällkaret Driftvall 

Moig sand 
Jiand+grus Tröskelnivå 

Havsytan 
-80 35m 

21,23.7 1970 1x1 m 

Juniperus communis 

Carex caespitosa 

Vaccinium myrtillus 

Agrostis tenuis 

Melica nutans 

Roegneria canina 

Carex digitata 

C. vaginata 

Thalictrum flavum 

Melampyrum silvaticum 

M. pratense 

Carex flava 

Polygonum viviparum 

Cornus suecica 

Rubus saxatilis 

Selaginella selaginoides • ' 

Carex capillaris 

Trichophorum caespitosum 

Valeriana sambucifolia 

Viola palustris — 

Potentina egedii 

Viola epipsila • 

Filipendula ulmaria — 

Galium palustre 

Juncus arcticus ssp. balticus 

Comarum palustre 

Betula pubescens i* 

Rubus arcticus — 

Carex dioica 

Oxycoccus quadripetalus 

Trichophorum alpinum 

Myrica gale 

Carex buxbaumii 

C. oederi ssp. pulchella 

Eguisetum fluviatile • 

Menyanthes trifoliata 

Carex chordorrhiza 

C. limosa 

Potamogeton gramineus 

Eleocharis uniglumis 

Juncus alpinus ssp. nodulosus 

Carex aquatilis 

Utricularia ochroleuca 

Eleocharis palustris 

Alnus incana • 

Molinia coerulea — 

Salix phylicifolia 

Carex nigra coll.. 

Sagina nodosa 

Calamagrostis neglecta 

Festuca rubra 
forts. 
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Cladonia rangiferina 

C. silvatica coll. 

Fissidens adianthoides 

Pleurozium schreberi 

Lophocolea sp. 

Mnium pseudopunctatum 

Pohlia nutans coll. 

Dicranum bonjeani 

Aulacomnium palustre 

Drepanocladus uncinatus 

Hypnum lindbergii 

Campylium stellatum 

Scapania irrigua 

Brachythecium sp. 

Cephaloziella cf. rubella 

Bryum pseudotriquetrum coll. • 

Calliergon giganteum 

Drepanocladus exannulatus s. str. 

D. tundrae 

Calliergon sarmentosum 

Drepanocladus intermedius • • • 

Scorpidium scorpioides 

Cephaloziella hampeana 

Distichium hageni 

Philonotis sp. 

Campylium polygamum 

Bryum affine 

B. sp. 

Lophozia excisa 

Tortella fragilis 

T. tortuosa 

Cladonia sp. 

Slam (Mud) 

Förna (Litter) 

Sten (Bare rock) 

Vatten (Water) % 

1 10 25 99 99100-
10100 





2?2 

ZONERING 

A:Hylocomium splendens + 
Dicranum bergeri 

B: Spagnum warnstorfii 
C: Drepanocladus intermedius-

Scorpidium scopioides 

BP 21 KUGGSVEDJEMYREN 

Lf 16 

Ristuva 

BP 22 KUGGSVEDJEMYREN 

Mjuk fastmatta 
0.5 1.0 1 

A I B I C 

17.8 1970 355° 
0.25X0.25m resp. 0.10x0.10m 

Juniperus communis 

Pinus silvestris 

Picea abies 

Empetrum hermaphroditum 

Vaccinium uliginosum 

Tofieldia pusilla 

Ledum palustre 

Oxycoccus microcarpus 

Drosera rotundifolia 

Rubus saxatilis 

Carex dioica 

C. nigra coll. HI 
Andromeda polifolia _ 

Viola palustris 

Trichophorum alpinum 

Menyanthes trifoliata 

Utricularia cf. ochroleuca 

Trichophorum caespitosum 

Eriophorum latifolium 

Carex rostrata 

Cladonia rangiferina 

Pleurozium schreberi 

Hylocomium splendens 

Dicranum bergeri 

My lia anomala 

Calliergon stramineum 

Lophozia marchica 

Riccardia latifrons 

Pohlia nutans coll. 

Calypogeia sphagnicola 

Cephalozia loitl. + C. media 

Sphagnum warnstorfii 

Tomenthypnum nitens 

Campylium stellatum 

Paludella squarrosa 

Cinclidium stygium 

Scorpidium scorpioides 

Drepanocladus intermedius 

Riccardia sp. 

ZONERING 
A: Sphagnum fuse um 
B : S. warnstorfii 
C: Campylium stellatum + 

Drepanocladus intermedius 

Empetrum hermaphroditum 

Betula pubescens 

Pinus silvestris 

Ledum palustre 

Drosera rotundifolia 

Oxycoccus microcarpus 

Vaccinium uliginosum 

Carex chordorrhiza 

Tofieldia pusilla 

Dactylorhiza maculata 

Equisetum fluviatile 

Polygonum viviparum 

Carex vaginata 

C. dioica 

Andromeda polifolia 

Menyanthes trifoliata 

Carex nigra coll. 

Trichophorum caespitosum 

Oxycoccus quadripetalus 

Trichophorum alpinum 

Carex rostrata 

Equisetum variegatum 

A I B I 

17.8 1970 340e  

0.25x0.25 m resp. 0.10x0.10 ft 

0.5 1.0 

Sphagnum fuscum 

My lia anomala I 

Calypogeia sphagnicola < 

Cephalozia loitl. + C. media • 

Riccardia latifrons 

Lophozia marchica 

Pohlia nutans coll. 

Pleurozium schreberi 

Dicranum bergeri 

Sphagnum warnstorfii 

Campylium stellatum 

Drepanocladus intermedius 

Förna (Litter) • 

Förna (Litter) 
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BP 23 HÄLLNÄSMYREN 

Lf ,22 

BP 24 HÄLLNÄSMYREN 

Lösbotten 
Ristuva 

0.25x0.25 

Equisetum fluviatile 

Carex livida 

C. rostrata 

Eriophorum angustifolium 

Trichophorum caespitosum 

Drosera anglica 

Pinguicula vulgaris 

Juniperus communis 

Trichophorum alpinum 

Selaginella selaginoides 

Tofieldia pusilla 

Molinia coerulea 

Carex dioica 

Picea abies 

Myrica gale 

Andromeda polifolia 

Oxycoccus microcarpus 

Empetrum hermaphroditum 

Ledum palustre 

Vaccinium uliginosum 

Rubus chamaemorus 

Drosera rotundifolia 

Vaccinium myrtillus 

Betula pubescens 

Cladonia rangiferina 

C. silvatica coli. 

C. fimbriata 

C• cornuta 

Parmelia physodes 

Icmadophila ericetorum 

Scorpidium scorpioides 

Drepanocladus intermedius I 
Campylium stellatum I 
Tomenthypnum nitens 

Sphagnum warnstorfii 

Drepanocladus badius 

Cephalozia pleniceps 

Mylia anomala 

Cephalozia loitlesbergerii 

Sphagnum fuscum 

Calypogeia sphagnicola 

Aulacomnium palustre 

Pohlia nutans coll. 

Polytrichum junip. var. grac 

Pleurozium schreberi 

Riccardia latifrons 

Ristuva Fastmatta 

12.8 1969 0.25x0.25 m 
222e 

Vaccinium myrtillus 

Ramischia secunda 

Empetrum hermaphroditum 

Vaccinium vitis-idaea 

Calluna vulgaris 

Drosera rotundifolia 

Ledum palustre 

Oxycoccus microcarpus 

Pyrola rotundifolia 

Pinus silvestris 

Vaccinium uliginosum 

Carex dioica 

C. nigra coll. 

C. vaginata 

Equisetum arvense 

E. scirpoides 

Tofieldia pusilla 

Carex flava 

C. capillaris 

Andromeda polifolia 

Trichophorum caespitosum 

Cladonia cornuta 

C. sp. 

C. rangiferina 

C. silvatica coli. 

Polytrichum junip. var. grac. 

Sphagnum fuscum 

Mylia anomala 

Calypogeia sphagnicola 

Cephalozia loitlesbergerii 

Riccardia latifrons 

Aulacomnium palustre 

Meesia uliginosa 

Pohlia nutans coll. 

Bryum pseudotriquetrum coll. 

Campylium stellatum 

Drepanocladus intermedius 

Catoscopium nigritum 

Leiocolea bantriensis 

Cephaloziella sp. 

Riccardia pinguis 

Förna (Litter) 

Förna (Litter) 

Kärrdy (Mud) 
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Tab. 2. Carex mackenziei-vegetation i havsstrandkärr. 

Table 2. Seashore fen vegetation dominated by Carex mackenziei. 

S 8 S 9 S 10 S 11 Bp 4:24-30 m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1) H]2B14J5K]7]ß]923 2L 22 23 24 25 2S 27 28 29 30 3L 32 33 34 35 36 37 3B 39 40 4 L42434445 46 

Agrostis stolonifera --------- - - -- -- -- -- - - -- + - + -1 + + - ------
Carex aquatilis ---------- +--------- ---------- 2 1 + ---
C. canescens x mackenziei ___i______ - -- -- -- -- - - -- -- -- -- - ------
C. mackenziei 6445656665 5354135355 55556+5+54 352444515+ 555554 
C. nigra coll. __________ __________ ---------- 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - -
Eleocharis palustris ---------- ---------- 2114+51534 2+512+-331 +++++2 
Equisetum fluviatile ---------- ---------- ---------- +++++++++1 ++++++ 
Eriophorum angustifolium ---------- ---------- ---------- 111+--
Scirpus tabernaemontani ---------- ---------- ---------- ------

Alisma plantago-aquatica ---------- ---------- ---------- + ___ii_ + _i ------
Calla palustris 4444454444 1124+12122 ---------- _ _ _ _ + ^ 
Cicuta virosa ---------- ---------- ---------- ------
Comarum palustre ---------- ______ 
Hippuris vulgaris ________ ++++++++3+ 1421333124 ------
Lysimachia thyrsiflora --------- - - -- -- -- -- - + _ + _ + 
Menyanthes trifoliata ---------- ---------- ---------- 1+1111--1+ ------
Myriophyllum spicatum --------- - - -- -- ----- - - -1--1-1112 ------
Potamogeton friesii __________ ---------- ---------- ------
P. pusillus ---------- ---------- ---------- -1- + - - - 1 - 2  - - - - - -
Sparganium minimum ---------- ---------- _____ + 
Utricularia intermedia ---------- ---------- ---------- 111+11+1+- ------
U. minor ---------- ---------- ---------- +++++1-1+- ------
U. ochroleuca ---------- ---------- ---------- ------

Bryum sp. + ---------- ---------- ------ 9 
Drepanocladus fluitans coll. ---4-2---- +2+-1+-21+ ---------2 ---------- +121+1 37 
D. polycarpus ---------- +++-----1+ ---------- ---------- ------ 11 

Förna (Litter) 5666565556 6565666566 6666656565 5555555555 555555 100 
Vatten (Water) -43-121112 ---------- __________ 

Övriga arter (Additional Alisma, Myriophyl-
species) lum spicatum, Utri

cularia intermedia 
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Tab. 4. Eriophorum angustifolium-vegetation i havsstrandkärr. 

Table 4. Seashore fen vegetation dominated by Eriophorum angustifolium. 

S  1 8  S  1 9  S  2 0  *  F  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 21P13 14]5]ßl7]8 19 23 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3L32 33 (%) 

Salix phylicifolia i g_3______2 - 52 21 

Agrostis stolonifera ---------- ---------- _ + _++ 12 
Calamagrostis neglecta +^++++++_+ +++ 45 
Carex aquatilis 1121-43-11 +--1+-111+ 2+2+211222 111 85 
C. aquatilis x nigra coll. __]_____i__ __________ __________ ___ g 
C. canescens __________ __________ + + 1 ^2 
C. canescens x mackenziei ---------- ---------- ____2----- - - - 3 
C. mackenziei __________ __________ ___ 3 
C. nigra coll. ! + + _ + __ + _! + + + __ + 1111 12I 55 
E quisetum fluviatile ---------- __________ __________ +__ 3 
Eriophorum angustifolium 6656655555 5444345444 4325243422 555 100 

Calla palustris ___i______ __________ _++ 12 
Caltha palustris ---------- ---------- __________ +-- 3 
Cicuta virosa __________ __________ _______+__ + + _ 9 
Comarum palustre 1-5+--1544 1++-5-2431 +221342244 424 85 
Epilobium palustre ---------- ---------- __________ _+_ 3 
Galium palustre ---------- __________ _____++___ ++_ 12 
Lathyrus palustris ---------- ---------- __________ ++_ g 
Lysimachia thyrsiflora ii______ 4555414354 +++-++---- 2+2 61 
Menyanthes trifoliata ---------- ---------- __________ _2+ 6 

Calliergon richardsonii ---------- ---------- __________ ++- 6 
Campylium polygamum __________ _+__j_____ __________ _+_ 9 
Dicranella cerviculata _________x ---------- __________ ___ 3 
Drepanocladus exannulatus coll. ---------- __________ __________ + 1 3  9  
D. fluitans coll. _i_++____+ _+__^_____ _+_ 24 
D. polycarpus __________ ___ 5 
Pellia sp. __________ __________ __________ _+_ 3  
Pohlia sp. _________ + __________ __________ ___ 3 
Polytrichum longisetum + __________ __________ ___ 3 
Sphagnum squarrosum __________ __________ __________ _4_ 3 

Förna (Litter) 6666666666 6666666665 6666666666 555 100 
Vatten (Water) 121421--1- ---------- __________ ___ 21 

*31-33 = S 38:2, 4, 9 
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Tab. 7. Några sötvattenpåverkade vegetationstyper i havsstrandkärr. 

Table 7. Seashore fen vegetation influenced by fresh water. 

1 2 3 4 5 6 7 9  ] ß  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 )  

Salix pentandra 
S. phylicifolia 

Agrostis gigantea 
A. stolonifera 
Calamagrostis neglecta 
Carex aquatilis 
C. canescens 
C. mackenziei 
C. nigra coll. 
C. oederi ssp. pulchella 
Eleocharis palustris 
Equisetum fluviatile 
Eriophorum angustifolium 
Festuca rubra 
Juncus alpinus 
J. gerardii 
Triglochin palustre 

Alisma plantago-aquatica 
Butomus umbellatus 
Calla palustris 
Caltha palustris 
Cardamine pratensis 
Cicuta virosa 
Comarum palustre 
Epilobium palustre 
Filipendula ulmaria 
Galium palustre 
G. trifidum 
Hippuris vulgaris 
Lysimachia thyrsiflora 
Lythrum salicaria 
Menyanthes trifoliata 
Parnassia palustris 
Pedicularis palustris 
Primula finmarchica 
Stellaria crassifolia 
Sparganium minimum 
Utricularia intermedia 
U. ochroleuca 

g g g 1 

2 1 5 5 5 2 6 3 3 3  

1 1 1 3 1 2 3 1 -  1 1 1 1  
2  1 3  1 1 1 2 - '  11 5 5 5 

1 4 1 2 1 3 1 2 2  +  
2 2 1 - 1 1 1 2 1 1  

2 1 2 1 1 2 1 2 1 2  
2  2  1 1 2  1 1  

5 5 5 5 5 5 3 5 5 2  + 1 1 3 1  

- 2 - 1 • 

1 

Bryum sp. 
Calliergon cordifolium 
Campylium polygamum 
Drepanocladus fluitans coll. 
D. polycarpus 
Polytrichum commune 
P. longisetum 
Riccardia sp. 
Scorpidium scorpioides 

Förna (Litter) 

Övriga arter (Additional 
species) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

Epilobium palustre 
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Tab. 10. Mosaik av fastmattefragment (A) och lösbottnar (B). 

Table 10. Mosaic of rich-fen lawns (A) and mud-bottoms (B). 

S 43 S 44 

1234 56789 20111213 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 D  

B B A B A A B A B B A B B A B  B A B A A B B B B B  

Betula pubescens - - g - g + - g - - g - - g -  _ g _ g _ _ _ _ _ _  
Pinus silvestris 
Salix pentandra - - - - - - - - - - g - - - -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
S. phylicifolia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Andromeda polifolia --1-++-2--1-++- -1-11 + + + --
Myrica gale --2-32+4--1--3- -2+4 2 g - - - -

Carex chordorrhiza _______________ + + _ + ______ 
C. dioica -- + - + + - + -- - + - + - _ + 
C. lasiocarpa _______________ ++________ 
C. limosa +ii_i+i+__+_i+_ 11+++1+123 
C. livida 311-1+13+22+111 -1-11-1++1 
C. rostrata --------------- + + __ + + ___i 
Equisetum fluviatile ____++_______+_ 
Eriophorum angustifolium 22++++11-1+11+2 ++-+-+---+ 
Juncus stygius ---------------
Molinia coerulea ------_--_2---- __________ 
Phragmites communis ______i______i_ 
Trichophorum alpinum --2-12-1--+-++- 12-121----
T. caespitosum +-5+44+2--5++4- -3-2++-g--

Comarum palustre ---------------
Drosera anglica ___ + _ + ___i_ + ___ +_++______ 
D. rotundifolia 
Menyanthes trifoliata ----11-2--2-+2- 1-+1-11111 
Pinguicula vulgaris 
Selaginella selaginoides __________ 
Tofieldia pusilla ___++_____ 
Utricularia intermedia ++--__+_++_++_+ +_+__+__++ 
U. minor ++++_++_+i_++_+ 

Bryum pseudotriquetrum coll. ++________ 
Calliergon trifarium +++-++++-+++++-
Campylium stellatum --5-55-3--4--5- -5-3+-----
Cinclidium stygium --+-+1-+--+--+-
Drepanocladus badius _ _ + _ _ + _ 5 _ _ _ _ _ + _  _ 2 - - 6 - - - - -
D. intermedius --1-12-1--1--1- +1-41-----
Riccardia pinguis ---------------
Scorpidium scorpioides 43+++31+-1++21+ 1++3+1--+1 

Förna (Litter) 
Naken kärrdy (Bare mud) 

1 1 5  +  5 5 1 5  +  1 5 1 2 4 1  1 5 1 4 2 2 1 1 2 3  
5 5 - 6 - - 5 - 6 6 - 6 5 - 6  5 - 6 - - 5 6 6 5 5  
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Tab. 13. Carex lasiocarpa-C. rostrata-Scorpidium scorpioides-
mjukmattor. 

Table 13. Carex lasiocarpa-C. rostrata-Scorpidium 
scorpioides carpets. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Betula pubescens 
Picea abies 
Salix pentandra 
S. phylicifolia 

Oxycoccus quadripetalus 

Carex chordorrhiza 
C. dioica 
C. lasiocarpa 
C. limosa 
C. rostrata 
Equisetum arvense 
E. fluviatile 
Eriophorum angustifolium 
Phragmites communis 
Trichophorum caespitosum 

Menyanthes trifoliata 
Pedicularis palustris 
Peucedanum palustre 
Utricularia intermedia 
U. minor 

Aulacomnium palustre 
Bryum pseudotriquetrum coli. 
Calliergon giganteum 
C. trifarium 
Campylium stellatum 
Cinclidium stygium 
Drepanocladus intermedius 
D. tundrae 
Moerchia flotowiana 
Scorpidium scorpioides 

Förna (Litter) 
Naket slam (Bare mud) 

Övriga arter (Additional 
species) 

1 - + 

1 - - 1 -

2 3 2 2 5 5 5 

5 4  2 1 2 2 2 3 2 3  

3 1 1 2 2 2 2 2  

•  -  -  -  2 2 2 2 2 1 1 2  

2  +  2 2 1 4 1 4  5 5 5 4 1  +  5 1  

6 6 6 6 6 5 6 5  5 5 5 5 5 5 5 5  

Carex flava 
C. oederi coll. 
Utricularia minor 

Alnus incana 

Tab. 14. Mosaik av Carex limosa-Scorpidium scorpioides-
mjukmattor (A) och artrika fastmattefragment (B). 

Table 14. Mosaic of Carex limosa-Scorpidium 
scorpioides carpets (A) and rich-fen lawns (B). 

S 58 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

A A B A A A B A A B  

Betula nana x pubescens 
B. pubescens 
Juniperus communis 
Picea abies + 
Pinus silvestris 
Salix phylicifolia g g g - - g - g ~ g  
Myrica gale +151--3+24 
Okycoccus quadripetalus 
Vaccinium myrtillus 
V. vitis-idaea + 

Carex buxbaumii 
C. capillaris 
C. chordorrhiza 11++11+11+ 
C. diandra 
C. dioica 1+1------+ 
C. flava 
C. flava x oederi coll. 
C. limosa 54+532143+ 
C. livida +++++21+4+ 
C. nigra coll. 1++--+-+-+ 
C. oederi coll. + + _ 
C. rostrata +++111+1-+ 
Equisetum arvense + 
Eriophorum angustifolium 1+++++++1+ 
E. latifolium + 
Molinia coerulea +-2-------
Trichophorum alpinum ++++--+--+ 
T. caespitosum ++1---4--3 

Comarura palustre + 
Dactylorhiza cruenta + 
Drosera anglica 
Menyanthes trifoliata 1+1++2111+ 
Pinguicula vulgaris 
Selaginella selaginoides 
Utricularia intermedia -+-++--+--
U. minor 

Blepharostoma trichophyllum + 
Bryum pseudotriquetrum coll. 
Calliergon trifarium +--++++++-
Campylium stellatum --1---5--3 
Cephalozia pleniceps + 
Cephaloziella sp. 
Ceratodon purpureus 
Cinclidium stygium 
Dicranum bonjeani 
Drepanocladus intermedius 5-2---3--3 
Fissidens adianthoides 
Leiocolea bantriensis --1------+ 
Moerchia flotowiana 
Riccardia pinguis 
Scorpidium scorpioides 3515561551 
Tortella fragilis 
T. tortuosa 

Förna (Litter) 
Naket slam (Bare mud) 

Övriga arter (Additional 
species) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dactylorhiza maculata 
Filipendula ulmaria 
Lythrum salicaria 
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Tab. 15. Mjukmattor med Calliergon giganteum och Drepanocladus tundrae som bottenskiktsdominanter. 

Table 15. Carpets rich in Calliergon giganteum and Drepanocladus tundrae. 

S 59 S 60 S 61 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H )  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  

Alnus incana ---------- ---g------
Betula pubescens ---------- gggggglgg+ 
Pinus silvestris ---------- - - - - - - - - - -  _ _ _ _ _ g _ _ _ _  
Salix pentandra __________ i_^+++_i_+ 
S. phylicifolia _____i____ _ _ _ g _ _ _ _ _ _  +  + l l g l 3  +  g  +  

Myrica gale -14------- --++2----g 1---1---+3 
Oxycoccus quadripetalus ---------- ----------

Carex chordorrhiza 4344245543 -2++211242 2535455333 
C. diandra 1 13 +31-314213 3553533355 
C. dioica ---------- ---------- + + - + + + - + + -
C. limosa 1221232122 5254344444 4245452224 
C. nigra coll. 1-11-1-1-1 -- ______ __ ______ 
C. rostrata 2222222132 + + + + + -- - + - +++++1+-1+ 
Equisetum fluviatile 2111112111 ++++++++++ 1111 + + + + +1 
Juncus stygius + ___ + + ____ ----------

Cicuta virosa ---------- ---------- ______+i__ 
Comarum palustre 12 + + I + + + I + +131++1221 
Dactylorhiza cruenta __________ ----------
Drosera rotundifolia 
Epilobium palustre 111----1-1 ++-++-+--+ 
Galium palustre ---------- ---------- -+-+--+-1+ 
G. trifidum -1----+--- ++__i_____ ++ii++xi++ 
Menyanthes trifoliata 4441233524 12+1433212 3243223433 
Montia lamprosperma ---------- ----------
Parnassia palustris -121------ ---------- ----------
Pedicularis palustris 1312-11111 ---------- --+-+-++-+ 
Peucedanum palustre -121------ ---------- 1-1+1+++-+ 
Stellaria crassifolia ---------- ++--+-+---
Utricularia intermedia ---------- 11121++--+ ----------
U. minor __________ _++++____+ _________ + 

Bryum pseudotriquetrum coli. -1---1-4-- 12--2+1-+- 1-3---111+ 
Calliergon giganteum 4453115555 5155555545 5442114314 
C. trifarium ---------- __++____++ 
Cinclidium stygium -5-415---1 +5+2++1++1 2------+--
Drepanocladus intermedius 3211211111 ---------- ----------
D. tundrae 1224112111 3143222452 3345555554 
R i c c a r d i a  p i n g u i s  - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  + - - - - - - - - -
Scorpidium scorpioides 5-1251314- 1+11++++1+ +4331+2144 

Förna (Litter) 4443444433 5555555555 5555555555 

Övriga arter (Additional Carex heleonastes Malaxis monophylla 
species) Eriophorum gracile Parnassia palustris 

Dactylorhiza incar- Utricularia interme-
nata dia 
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Tab. 20. Några magnocariceta med svagt utbildat bottenskikt. 

Table 20. Magnocariceta with fragmentary bottom layer. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 1 1 2  1 3  1 4  1 5  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  

Betula pubescens 
Salix pentandra 
S. phylicifolia 

Oxycoccus quadripetalus 

Calamagrostis neglecta 
C. purpurea 
Carex aquatilis 
C. aquatilis x nigra coll. 
C. canescens 
C. chordorrhiza 
C. diandra 
C. limosa 
C. nigra coll. 
C. rostrata 
Eleocharis mamillata 
Equisetum fluviatile 

Calla palustris 
Caltha palustris 
Cicuta virosa 
Comarum palustre 
Epilobium palustre 
Galium palustre 
G. trifidum 
Hippuris vulgaris 
Lysimachia thyrsiflora 
Menyanthes trifoliata 
Montia lamprosperma 
Peucedanum palustre 
Sparganium minimum 
Stellaria crassifolia 
Utricularia intermedia 
U. minor 

Aulacomnium palustre 
Bryum pseudotriquetrum coli. 
Calliergon cordifolium 
C. giganteum 
C. richardsonii 
C. stramineum 
Campylium polygamum 
Cratoneuron filicinum 
Drepanocladus exannulatus coli. 
D. tundrae 
Helodium blandowii 
Mnium cinclidioides 
Pohlia nutans coll. 
Polytrichum commune 
P. longisetum 
Scapania irrigua 
Sphagnum obtusum 
S. riparium 
S. squarrosum 
S. subsecundum 
S. teres 

Förna (Litter) 
Vatten (Water) 

Övriga arter (Additional 
species) 

2 2 5 4 4 3 

5 1 - • 

1 1 5 '  

1 1 -

- 2 3 '  3 - - 1 4 2 
4 5 5 4 3 5 5 5 5  

1 1 2 2  1 1 2  1 -

5 4 5 2 2 3 5' 4 3 5 4  3 5 4 5 4 5 2 2 5 5  -
1 - - 2 -

2 2 2 3 3 2 1 2 2 1  

4 1 5 2 1 1 1 1 - 1 4  +  2 1 3  2  1 1 1 1 1  

14 14 3 1 2 4 2 3 1 1 2 3  2 2 -
1 1 1 1  +  1 1 1  1  +  +  

+ - 3 2 1 
1 - 1 1 1  

1 1 1  

- 1 1 

- 1 -

1 3 1 1 1 1 1 1  

1 2  1  +  1  
3  +  5 1 5  
1 3 - 1 -

- - 1 - 1   

1 1 1  1 1 1 1 2 - 1 1 2 1  1 1  
i - i : 
i - - : 

- i 
2 4 
2 1 

1 1 1 2  -  •  1 1 -  1 2 1 1 3 3 1 4 1 1  
1 2 3  4 2 3 3 3 1 - 1 1 4  

1 1  1 2 2 2 2  

-  -  1  -  1  1 1 1  -  -  •  
1 1 1 1 3 -

1 - -

1 - -

1 1 1 - 1  +  1 1 - 5 :  
- - 1 -  +  1  1  -
1 - - 1  +  1  -  -

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

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5  3 5 5 5 5 5 3 3 5 5  5 5 5 2 5 5 5  
4  +  4 -  - 4 1 3   

Carex aquatilis 
Galium palustre 
Utricularia intermedia 

- 5 5 5 4 5 -

Cicuta virosa 

5 5 
2 - -

Småruta 5 lagd på en eroderad bisamhydda. 

Small square no. 5 was placed on an eroded muskrat house. 
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2 3 2 1 2 1 2 

1 1 2  -

1 1 1  1  
1 -

3 3 2 1 1 3 4 4  

1 -

Tab. 23. Artrika fastmattor med god lignosföryngring. 

Table 23. Lawns rich in species. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 2 3  

Betula pubescens 1  +  4 4 4  + -- + + +15 
Juniperus communis - - -
Picea abies __X++----- _+_ 
Pinus silvestris -124-- + + -- - 4  -
Salix phylicifolia - - -
Sorbus aucuparia ---------- ---

Andromeda polifolia 
Linnaea borealis 
Myrica gale 
Oxycoccus quadripetalus 
Vaccinium myrtillus 
V. uliginosum 
V. vitis-idaea 

Carex buxbaumii 
C. capillaris 
C. chordorrhiza 
C. digitata 
C. dioica 
C. flava 
C. flava X oederi coll. 
C. nigra coll. 
C. oederi coll. 
C. oederi ssp. pulchella 
C. vaginata 
Equisetum arvense 
E. fluviatile 
Eriophorum angustifolium 
E. latifolium 
Festuca rubra 
Juncus arcticus ssp. balticus ---------- -----5---2 
Melica nutans ----------

1 3 2 1 3 2 1 1 1 4  1 3 2 2 - 2 2 2 1 1  
1 1 1 1  1  

4 1 2 1 2 1  +  - 4 1  4 2 1 1 1 2 3 1 1 -

1 1 

- 1 1 -

1 -
1 1 1 - • 

3 - • 
2 4 

1 - 1 -

1 - • 

Molinia coerulea 
Trichophorum alpinum 
T. caespitosum 

Angelica silvestris 
Comarum palustre 
Cornus suecica 
Filipendula ulmaria 
Galium palustre 
Menyanthes trifoliata 
Pinguicula vulgaris 
Polygonum viviparum 
Potentina erecta 
Ramischia secunda 
Rubus arcticus 
R. saxatilis 
Selaginella selaginoides 
Trientalis europaea 
Viola epipsila 
V. montana 
V. palustris 

Aulacomnium palustre 
Brachythecium sp. 
B. turgidum 
Bryum pseudotriquetrum coli. 
Calypogeia sphagnicola 
Campylium stellatum 
Cephalozia pleniceps 
Cephaloziella sp. 
Cinclidium stygium 
Climacium dendroides 
Dicranum bergeri 
D. bonjeani 
Drepanocladus intermedius 
D. uncinatus 
Fissidens adianthoides 
F. osmundoides 
Hypnum lindbergii 
H. pratense 
Mnium pseudopunctatum 
Mylia anomala 
Pleurozium schreberi 
Polytrichum junip. var. grac. 
Riccardia pinguis 
Scorpidium scorpioides 
Tomenthypnum nitens 

Cladonia deformis 
C. fimbriata 
C. sp. 

Förna (Litter) 

Övriga arter (Additional 
species) 

1 1  +  1 1 - + 1 

2 2 1 3 2 1 1 2 3 2  5 5 1 2 - 2 2 5 2 1  

5 5 3 1 5 6 6 5 5 5  

-  1 1 - 1 -

1 -

2 -

1 -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5  

Carex flava, Melica 
nutans, Trichopho
rum alpinum, Geura 
rivale, Solidago, 
Aulacomnium, Cato-
scopium, Hvlocomium 
splendens. 

5 5 5 4 5 

padus, Carex 
buxbaumii, Filipen
dula ulmaria, Meny
anthes, Tofieldia 
pusilla. 

Tab. 24. Mosaik av ängsartade fastmattor (A 
och lägre ristuvor (B). 

Table 24. Mosaic of rich-fen lawns (A) and 
rather shallow hummocks (B). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  
A A A B B A A A B A  

Betula pubescens ggg55gggg+ 
Juniperus communis -g+-4-----
Picea abies --+4-g--4+ 
Pinus silvestris -2-X-lg-gg 

Andromeda polifolia +++1++++++ 
Empetrum hermaphroditum 
Linnaea borealis 
Myrica gale 2443432224 
Oxycoccus quadripetalus +++++++-+-
Vaccinium uliginosum ___22-----

Carex buxbaumii 5551+125+3 
C. dioica 11+11++11+ 
C. flava 1-+---1--+ 
C. flava X oederi coll. 
C. nigra coll. +++51+++-+ 
C. vaginata 
Equisetum arvense +++11-++++ 
E. fluviatile __++____+_ 
Melica nutans 1111+++++1 
Molinia coerulea 23211111+1 
Trichophorum alpinum + 
T. caespitosum ++3--21--2 

Angelica silvestris 2++-++1+-1 
Filipendula ulmaria -++2+-----
Galium palustre _ + + + 
Geum rivale 
Menyanthes trifoliata + + + 
Potentilla erecta ++--+++--1 
Rubus saxatilis 2+--++-+-1 
Selaginella selaginoides ++++++++++ 
Solidago virgaurea --+1++1-+-
Trientalis europaea 
Viola epipsila ++11+-++++ 
V. montana --++++-+--
V. palustris + 

Aulacomnium palustre ---1+-+-1-
Brachythecium turgidum 
Bryum pseudotriquetrum coll. +--++--+-+ 
Campylium stellatum 2+3+-432-3 
Cephalozia pleniceps 
Cinclidium stygium 
Dicranum bonjeani 
D. majus 
Drepanocladus intermedius 311+-555-5 
Fissidens osmundoides 
Hylocomium splendens ____2-----
Mnium pseudopunctatum 
Plagiothecium sp. 
Pleurozium schreberi 
Pohlia nutans coll. 
Polytrichum junip. var. grac. 
Ptilidium pulcherrimum 
Riccardia pinguis + 
Sphagnum warnstorfii ___42---5-
Tomenthypnum nitens 

Förna (Litter) 5555555555 

Övriga arter (Additional Thalictrum flavum 
species) 
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Tab. 25. Mosaik av ängsartade fastmattor (1-5) 
och högre ristuvor (6-11) . 

Table 25. Mosaic of rich-fen lawns (1-5) and 
rather tall hummocks (6-11) . 

Betula nana 
B. pubescens 
Juniperus 
Pinus silvestris 

1 2 3 4 5 6 7 

+ 1 - 3 -

8 9 10 11 

3 - 1 1  

Andromeda polifolia 
Calluna vulgaris 
Empetrum hermaphroditum 
Ledum palustre 
Myrica gale 
Oxycoccus microcarpus 
O. quadripetalus 
Vaccinium uliginosum 

Cypripedium calceolus 
Dactylorhiza maculata 
Drosera rotundifolia 
Maianthemum bifolium 
Menyanthes trifoliata 
Moneses uniflora 
Pinguicula vulgaris 
Pyrola rotundifolia 
Rubus saxatilis 
Solidago virgaurea 
Tofieldia pusilla 

-  -  1  -  +  1 - X 2 1 -

1 1 1 1 2  1 1 1 2 4 1  
2  -  1  -  -  2 2 4 2 2 5  
- - - -  -  1 1 3 - 1 3  

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

1 1 2 1 2  1 - 2 2 3 3  

Carex capillaris 3-512 ------
C. dioica 3-2 211321 
C. flava 21413 
C. nigra coll. 2-222 343212 
C. vaginata 1-2-- -12142 
Equisetum arvense -1111 --1-1-
E. fluviatile 11111 1--11-
E .  s c i r p o i d e s  _ _ i _ _  _  _  _  ] _  i  _  
Eriophorum latifolium --3-2 ------
Molinia coerulea 3--1- ------
Trichophorum caespitosum 45155 ------

- 1 
+ 1 - 1  +  -

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

! i-
_ _ 1  + - -  +  1 1  

1 
1 - 1 - 1  1 - -  +  +  -

Aulacomnium palustre _____ 
Calypogeia meylanii _____ + _____ 
C .  s p h a g n i c o l a  _ _ _ _ _  +  _ _  +  +  _  
Cephalozia loitl. + C. media ----- i _ _ _ 
Cephaloziella sp. _____ + _____ 
Campylium stellatum 45131 ------
Dicranum bergeri _____ _ _ ^ _ 4 _ 
D .  f u s c e s c e n s  _ _ _ _ _  -  -  -  -  -  1  
Drepanocladus intermedius 34555 ------
Hylocomium splendens _____ _ _ _ _ _ i 
Mylia anomala _____ 2 2-11-
Pleurozium schreberi _____ 1-5-35 
Pohlia nutans coll. _____ 
Polytrichum junip. var. grac. - -- --
Riccardia latifrons _____ + 
Sphagnum fuscum _____ 4 6 - 2 5 -
S. warnstorfii + _ _ 5  i _  
Tomenthypnum nitens _____ _ 

! _ _ 1 
1 - 1 5  

i 

5 5 4 5 5  5 4 5 4 5 4  

Övriga arter (Additional Alnus incana, Salix pen-
species) tandra, S. phylicifolia, 

Vaccinium myrtillus, V. 
vitis-idaea, Carex caes-
pitosa, Trichophorum al-
pinum, Ramischia, Rubus 
chamaemorus, Catoscopium, 
Leiocolea bantriensis. 

Cladonia cenotea 
C. coniocraea 
C. fimbriata 
C. rangiferina 
C. silvatica coll. 
Cladonia sp. 
Icmadophila ericetorum 

Förna (Litter) 

Tab. 26. Eriophorum vaginatum-Polytrichum 
commune-fastmatta strax ovan EHL. 

Table 26. Eriophorum vaginatum-Polytrichum 
commune lawn just above the EHL. 

S 82 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  

Betul a  p u b e s c e n s  - g X - l g X - - -
Pinus silvestris -----2-2--
Salix phylicifolia --5-2-----

Empetrum hermaphroditum __2- + -- -- -
Oxycoccus quadripetalus 1132-++-11 

Carex aquatilis + 
C. nigra coll. 21++------
Equisetum fluviatile 
Eriophorum angustifolium 
E. vaginatum 2244445555 
Juncus filiformis ___+_____i 

Comarum palustre 
Cornus suecica 
Trientalis europaea 

Calliergon stramineum 
Cephalozia pleniceps 
Drepanocladus fluitans coll. 
Pohlia nutans coll. 
Polytrichum commune 655353555 5 
Scapania sp. 
Sphagnum girgensohnii -22511----

Förna (Litter) 2242355555 

Övriga arter (Additional Picea abies 
species) Vaccinium myrtillus 
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Tab. 27. Sphagnum warnstorfii-vegetation (låga ristuvor, fastmattor). 

Table 27. Sphagnum warnstorfii vegetation (low hummocks and lawns). 

1 2 3 4 5 

Betula pubescens 
Juniperus communis 
Picea abies 
Pinus silvestris 
Salix phylicifolia 
Sorbus aucuparia 

Andromeda polifolia 
Calluna vulgaris 
Empetrum hermaphroditism 
Ledum palustre 
Linnaea borealis 
Myrica gale 
Oxycoccus microcarpus 
0. quadripetalus 
Vaccinium uliginosum 
V. vitis-idaea 

Carex buxbaumii 
C. caespitosa 
C. chordorrhiza 
C. dioica 
C. flava 
C. lasiocarpa 
C. limosa 
C. livida 
C. nigra coll. 
C. rostrata 
C. vaginata 
Equisetum arvense 
E. fluviatile 
E. scirpoides 
E. variegatum 
Melica nutans 
Molinia coerulea 
Phragmites communis 
Trichophorum alpinum 
T. caespitosum 

Comarum palustre 
Cornus suecica 
Dactylorhiza maculata 
Drosera rotundifolia 
Geum rivale 
Filipendula ulmaria 
Listera cordata 
Menyanthes trifoliata 
Peucedanum palustre 
Potentina erecta 
Rubus saxatilis 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Tofieldia pusilla 
Trientalis europaea 
Viola epipsila 

Aulacomnium palustre 
Bryum pseudotriquetrum coli. 
Calliergon stramineum 
Calypogeia neesiana 
C. sphagnicola 
Campylium stellatum 
Cephalozia loitl. + C. media 
C. pleniceps 
Cephaloziella sp. 
Dicranum bergeri 
D. bonjeani 
D. majus 
D. scoparium 
Drepanocladus badius 
D. intermedius 
Fissidens adianthoides 
Hylocomium splendens 
Leiocolea bantriensis 
Lophozia marchica 
Mnium pseudopunctatum 
Mylia anomala 
Orthocaulis kunzeanus 
Paludella squarrosa 
Plagiothecium sp. 
Pleurozium schreberi 
Pohlia nutans coll. 
Polytrichum junip. var. grac. 
Riccardia latifrons 
Sphagnum fuscum 
S. russowii 
S. warnstorfii 
Tomenthypnum nitens 

Cladonia sp. 

8 9 10 11 U 13 14 

1 1 1  1 

1 - 2 -
+  1 1  1 -  -  1  -

3 1 2  4 4  2  2  -
1- - 1- - 1 1 
2 - 2  2 1  +  -  1  

1 
4 2 2 2 -

3  3  1 1 1 1  

+ 31 23 

- + i - _ + - - - 1 
2 1 2  5 1  -  1  -
1 -  +  + 1  -  -  -  - 1  

-  -  -  1 +  

-  -  1  1 +  1 1 1 1  

2  +  -  1 1  -

15 16 17 18 19 20 21 22 

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

1 -3 - - - 1 1 -

4 5 6 6 5 4  5  5 4  5 5 5 5  6 6 6 6  
1  1  1 2  2 2 2 2  

Förna (Litter) 3 5 4  3 5  5  5  4  4 5  4 4 4 4  2 2 3 4  4 3 3 3  
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Tab. 28. Vegetationen i några Phragmites communis-bestånd i brunmossrika rikkärr. 

Table 28. The vegetation of some Phragmites communis stands in rich fens. 

S 83 S 84 s 85 S 86 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  1 2 3 4 5 6 7  
* A A A A A A A B B B  A A B A A A B A B A  

Betula pubescens 
Juniperus communis 
Picea abies 
Pinus silvestris 
Salix phylicifolia 

Andromeda polifolia 
Empetrum hermaphroditum 
Ledum palustre 
Myrica gale 
Oxycoccus microcarpus 
O. quadripetalus 
Vaccinium uliginosum 
V. vitis-idaea 

Carex capillaris 
C. chordorrhiza 
C. dioica 
C. flava 
C. lasiocarpa 
C. limosa 
C. livida 
C. nigra coll. 
C. oederi coll. 
C. rostrata 
Eriophorum angustifolium 
E. latifolium 
Equisetum fluviatile 
Juncus stygius 
Molinia coerulea 
Phragmites communis 
Trichophorum alpinum 
T. caespitosum 

Comarum palustre 
Cornus suecica 
Dactylorhiza cruenta 
D. incarnata 
D. maculata 
Drosera anglica 
D. anglica x rotundifolia 
D. rotundifolia 
Hammarbya paludosa 
Menyanthes trifoliata 
Pedicularis palustris 
Peucedanum palustre 
Pinguicula vulgaris 
Rubus saxatilis 
Selaginella selaginoides 
Tofieldia pusilla 
Utricularia intermedia 
U. minor 
U. ochroleuca 

- 1 2 1  g  +  +  -
- 1 - 4  5  2  g  3  -

g - g g g - g g g g  

- -  +  +  +  +  1 1 1  -  +  +  +  
- - - - - -  +  2 +  -  - 1 -

+ 11 i _ 
- 1 3 2 2 3 3 1 2  2 2 4 5  

1 2 

4 2 4 2 

2 1 -  +  1 +  +  -

1 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  

g - g g g g g g 3 g  

- 4  5  2  5 2 3  g  
g g   

1 1 - - - 1 1 1  1  +  1 1  +  +  +  1  +  +  

4 3 - - 3 2 - 4  1 1 4 2 1 2 1 2 1 2  

+  1 1  +  +  +  -  +  -  1 -  +  1 3 3 4 3 2 2 4 3 2  
1 - 3  +  1 1 1 -  +  -  +  1 -

1 1 1 1 1  +  +  + 3 1  3 4 2 2 3 3 3 1 3  +  4 4 4 5 2 2 2 1 5  -  -  - -  - -  - -  - -  -
2 2 1 2 2 1 1  +  - +  +  +  
1 1 - 1 1 1 2 1  +  +  -  +  +  +  - 1  +  -  
-  -  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  1 5 4 1 1  +  

• 1 + • 5 1 - 1 5 2 1 2 2  
1 1 2  2  1 1 1 '  

+  +  +  +  +  +  + -  - +  +  +  -  +  +  +  +  +  +  +  +  -  +  -  +  +  +  +  +  _  +  +  _  +  +  +  +  +  +  +    
1 +  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -  _ _ _ _ _ 1 2 - 3  4 3 3 2  +  1 1 2 2 1  
1 2 2 3 3 1 1 2 1 2  4 1 5 3 5 5 1 2 2 2  1 3 3 2 4 2 2 2 5 1  1  2  1 2 2 3 1 3 1 4  
- - - - 1 1 1 1 -  +  +  +  +  +  - - 1  +  +  -  _ _ _ i _ _ i _ _ _  +  +  +  _  +  _  +  _  +  _  

+  +  +  1  -  -  !  ! _ ! _  5 - 1  1 1 1 1 3 1 2 2 1 1  

- - 1 1 - - -  +  +  +  -  +  +  +  -  •  

- - 1  +  -  +  +  +  +  -  -  •  

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  -  •  

Aulacomnium palustre 
Blepharostoma trichophyllum 
Bryum affine 
B. pseudotriquetrum coll. 
Calliergon stramineum 
C. trifarium 
Calypogeia neesiana 
C. sphagnicola 
Campylium stellatum 
Cephalozia loitl. + C. media 
C. pleniceps 
Cephaloziella sp. 
Cinclidium stygium 
Dicranum bergeri 
D. bonjeani 
D. majus 
D. scoparium 
Drepanocladus badius 
D. intermedius 
D. revolvens 
Fissidens adianthoides 
F. osmundoides 
Hylocomium splendens 
Leiocolea bantriensis 
Lophozia marchica 
Mnium pseudopunctatum 
Moerchia flotowiana 
Mylia anomala 
Odontoschisma elongatum 
Orthocaulis kunzeanus 
Paludella squarrosa 
Plagiothecium sp. 

Pleurozium schreberi 
Pohlia nutans coll. 
Riccardia latifrons 
R. pinguis H 
R. sinuata 
Saccobasis polita 
Scapania irrigua 
S. sp. 
Scorpidium scorpioides 
Sphagnum warnstorfii 
Tomenthypnum nitens 
Tortella fragilis 

Förna (Litter) 
Naket slam (Bare mud) 
Sten (Bare rock) 

Övriga arter (Additional 
species) 

A Lösbotten/mjukmatta 
B Ristuva 

1 1 - - 1 

- 1 + + -

+ 1 . 

3 1 1 -  -  - 5 5 .  - 2 5 4 1  2 3 2 5 3 2 2 3 2 3  

+ 1 1 2 + • 1 4 2  +  1 1 1 1 1  
+  1 3 2 1 1 2 1 2  

6 5 5 5 5 5 5' 

5 5 3 5 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5  5 5 5  
12 12 2 2 1 - 5  -  - 1 - 1 3 5 5 2 3  

Eriophorum angusti
folium 
Drosera anglica x 
rotundifolia 
Sphagnum teres 

Sphagnum teres Empetrum hermaphro
ditum 
Carex limosa 
Eriophorum angusti
folium 
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1 (S 87:6): Im' 

2 (S 76:5): Im2 

3-4 (S 81:6, 7): 1/4 m2  

5-6 (Bp 3:0-1.0 m): 1/4 m2 

S 
8 

2 2* ): 1/16 m £ 

16-19 (Bp 24:0.25-1.25 m): 1/16 m2™ 

20-29 (Bp 22 :0-1.00 m): 1/100 m2 

° 

7-11 (Bp 2:0-2.5 m): 1/4 i 

12-15 (Bp 23:2.25-3.25 ] 

g S 

jj 
II 

! 
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Tab. 32. pH och iH i vatten från grävda gropar i några havsstrandkärr (fältmätningar) . 

Table 32. pH and ̂  values of water samples from trial pits in seashore fens (field measurements). 

Ana- Lokal Datum pH 106- #red 2o Grv Torv Dominerande arter 

lys * y S/cm cm cm 

1 12 2. 8.73 6. 8 430 -15 10 Carex nigra,Scorpidium (S 26) 

2 « 7. 0 440 -20 15 Carex nigra,C.rostrata,C.chordorrhiza,Scorpidium (S 37) 

3 10 6. 4 420 -25 15 Carex rostrata,Drepanocladus tundrae ( 36) 

4 " 6. 7 550 -20 - Eleocharis palustris (S 7) 

5 " 6. 7 650 -30 10 Carex nigra var.juncea (S 23) 

6 8 17. 8.70 7. 3 810 -40 20 Myrica,Comarum,Calliergon giganteum (bp 10) 

7 » 6. 0 640 -25 10 Carex nigra var.juncea,Comarum,Calliergon gig. (bp 10) 

8 " 5 3 760 -20 15 Lythrum,Drepanocladus tundrae (bp 10) 

9 " 5 4 830 -15 10 Lythrum,Drepanocladus tundrae (bp 10) 

10 14 2. 8.73 6 3 360 -10 - Carex diandra,Calliergon giganteum 

11 " 6 5 390 - 5 - Carex diandra,Calliergon giganteum 

12 " 6 6 470 - 5 10 Menyanthes,Comarum,Equisetum fluviatile,Calliergon gig. 

13 " 6. .5 690 -10 10 Carex aquatilis,Menyanthes,Calliergon gig. (S 17) 

14 » 13. ,7.70 6. .5 400 - 3 - Carex diandra,Calliergon giganteum 

1^ " 25. ,8.70 6, .2- 1200- -15 - - Carex diandra,Calliergon giganteum 

6, .8 2000 -10 

16 2 4. .8.72 6, .3 550 -30 20 Eriophorum angustifolium (S 38) 

17 " 6, .6 850 -20 15 Carex aquatilis,Carex nigra (S 38) 

18 » 6 .5 660 -35 20 Equisetum fluviatile,Carex aquatilis,C.rostrata (S 39) 

19 " 6, .5 780 -30 15 Equisetum fluviatile 

20 5 5, .9. 70 6 .2 1100 -20 10 Carex nigra,Calliergon cordifolium 

21 " 4 .8 2100 -20 10 Carex nigra,Calliergon cordifolium 

22 1 4, .8.72 6 .3 1800 ±0 5 Carex mackenziei 

23 4 .8 1900 - 5 5 Carex mackenziei 

24 5 .8 2100 - 5 5 Carex mackenziei 

25 4 .1 2500 -10 10 Carex mackenziei 

2® 4 .4 4000 -15 10 Carex aquatilis 

27 5 .7 5000 -20 5 Carex aquatilis 

28 27 .7.71 3 .7 1300 -15 20 Carex aquatilis (S 12) 

29 3 .2 2500 io 10 Carex mackenziei (S 8) 

30 3 .0 3100 - 5 15 Eriophorum angustifolium (S 18) 

31 2 .9 4300 -10 15 Eriophorum angustifolium 

32@ 12 .9.72 3 .0 600 -25 20 Eriophorum vaginatum,Polytrichum commune (S 82) 

Na K Mg Ca Mn Fe Cl S 
y mol/1 

(3) 9600 220 640 950 10 10 6500 750 1.5 

(D 21000 75 4300 4500 100 330 - 6400 1.1 * Se Fig. 2 

@) 920 110 1400 1500 350 155 450 4500 1.1 

Ca  
Mg 
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Tab. 33. Några analyser av vatten från grävda gropar i myrar ovan havsstranden. 
I: Rikkärr, II: Fattigkärr, III: Mosse. 

Table 33. Water analyses from trial pits in mires above the seashore. I: Rich fen, 
II: Poor fen, III: Bog. 

Ana Lokal Prov pH lo6'*red,20 Na K Mg Ca Mn Fe Cl S 
Ca 
Mg 

lys * tagning fält lab y S/cm ymo1/1 

Ca 
Mg 

1 22 24.8.73 6.8 7.9 160 

2— " " 7.0 7.7 160 

3 " 1.8.74 7.0 7.6 160 

350 73 110 740 0 85 380 80 6.7 

260 43 120 760 1 28 380 20 6.3 

210 46 170 1100 1 8 - 90 6.5 

4 _ 17 14.{ 3.74 4. .6 5.4 59 220 33 150 310 2 78 50 58 2 .1 

5 ~~ 16 4 . .1 4.9 40 130 15 68 140 1 25 - 13 2, .1 

6 " 3, .6 3.9 39 420? 6 62 81 0 22 - 74 1, .3 

7 H 17 3. .8 3.9 17 46 4 41 74 2 34 - 120 1, .8 

8 ~~ " 3. .7 3.8 5 63 29 37 53 2 22 20 120 1, .4 

9 16 3. .5 

00 ro 

12 67 1 35 71 0 20 - 110 2, .0 

* Se Fig. 2 

Analys 

1 Rikkärrlösbotten vid bp 12:40 m. Grv -25 cm. 
2 Rikkärrlösbotten vid bp 23:0 m. Grv -35 cm. 
3 Rikkärrlösbotten vid bp 23:0 m. Grv ±0 cm. 
4 Sphagnum fallax-mjukmatta i laggen. Grv -5 cm. 
5 S. obtusum-S. fallax-mjukmatta. Grv -2 cm. 
6 S. fuscum-rismosse vid bp 1:120 m. Grv -15 cm. 
7 S. fuscum-rismosse. Grv -25 cm. 
8 S. fuscum-rismosse. Grv -40 cm. 
9 S. fuscum-rismosse vid bp 1:50 m. Grv -40 cm. 

Grv = grundvattennivå 

Tab. 34. Analyser av vatten från några periodiskt brackvattenpåverkade bäcken. 

Table 34. Water analyses from some basins periodically influenced by brackish-water. 

Ana Lokal Prov pH 10 ' ̂red,20 Cl Sal Na K Mg Ca Mn Fe S Ça 
lys * tagning yS/cm nmol/1 %0 %o mmol/1 ymol/1 Mg 

1 o /,•. <D 13, .7. 70 7-•8 3800 32 1.1 2.0 - _ _ - _ - - -
2 > 4, .8. 72 17 . ,5 3600 - - - - - - - . - - - -
3 o a> 4, .8. 72 7. ,3 3200 - - - 26 540 2800 840 1 5 1200 0.30 
4 X -c 

t— 22. .8. 70 7. ,5 2000 15, .5 0.55 1.0 20 440 2200 620 2 35 970 0.28 

5 24 .6. ,74 7. 8 890 7 .8 0.28 0.54 8, .0 220 920 550 2 6 280 0 .60 
6 19 , .7. 74 7. 2 1700 18 .8 0.67 1.2 16 400 1900 720 1 4 820 0.38 
7 CO 1, .8. ,74 7. 5 1000 11, .0 0.39 0.73 9, .8 240 1200 510 1 12 560 0.42 
8 13, .7. ,70 7.8-•8. .3 3200 - - - - - - - - - - -
9 16 , .10.70 7. 6 1600 - - - - _ - _ _ _ _ _ 

10 2 , .8. ,73 7.3--7, .8 1500 - - - - - - - - - - -

11 22, .8. ,70 7. 6 1900 18, .5 0.66 1.2 21 460 2400 840 1 6 1000 0.35 
12 K 5, .9. 73 7. 2 1700 17, .3 0.61 1.1 15 370 1600 540 2 16 1200 0.34 
13 4, .7. 74 7. 4 1800 19, .9 0.71 1.3 16 460 2000 980 0 6 400 0 .49 

14 24, .8. 70 7. 2 1600 12, .0 0.43 0.81 14 350 1400 1500 2 14 1200 1.1 
15 5, .9. 73 7. 8 1600 15, .5 0.55 1.0 12 390 1200 1300 3 3 1000 1.1 
16 24, .6. 74 7. 4 270 1, .2 1. ,7 52 370 660 2 26 100 1.8 
17 19, .7. 74 7. 7 290 2, .0 2. ,3 11 280 680 2 8 84 2.4 
18 13, .7. 70 7. 9 530 - - - - _ _ - _ _ _ _ 
19 2, .8. 73 6. 8 400 - - - - - - - - - - -

20 22. .8. 70 8. 0 340 0 3. ,1 64 520 260 2 8 1900 0.50 
21 5, .9. 73 7. 3 1200 11. .5 0 .41 0.77 8. ,7 176 880 1000 0 3 740 1.1 
22 00 4, .7. 74 7. 5 160 1, .0 1. ,0 44 210 450 1 5 85 2.1 
23 14 , .8. 70 7. 9 410 - - - - - - - - _ - -
24 17, .8. 70 8. 4 520 - - - - - - - - - - -

25 3, .9. 70 6. 7 180 0 1. ,4 56 160 240 1 46 170 1.5 
26 18, .3. 73 7. 5 440 3, .3 2. ,5 130 490 770 10 130 i 320 1.6 
27 O 13, .6. 74 5. 5 110 0. .1 0. ,32 38 140 240 4 10 450 1.7 
28 26, .7. 71 6. 3 130 - - - - - - - - - - -

29 3, .8. 73 6. 5 120 - - - - - - - - - - -

30 19, .5. 74 3. 6 240 1, .0 1. ,2 82 330 270 18 17 980 0.80 
31 CO " 3. 6 260 1, .1 1. .4 85 370 260 18 17 990 0.72 
32 

" 
3. 5 530 3, .9 3. ,7 150 700 290 33 28 1500 0.42 

Analys 

1-4 Havsvatten taget i Bredviken (1), Kälvviken (2, 3) och Kuggviken (4). 

30-32 Stagnant ytvatten efter våravsmältningen (10-20 cm djupt) i respektive Carex 
aquatilis-, C. mackenziei- och Eriophorum angustifolium-vegetation. 

* Se Fig. 2 
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Tab. 35 A-B. Analyser av vatten från lagunen Storblötan (A) samt de avsnörda bäckenen 
Blåmisusjön (B:48-52) och Älgpölen (B: 53 —54) . 

Table 35 A-B. Water analyses from the lagoon Storblötan (A), the fully-isolated lake 
Blåmisusjön (B:48-52) and the fully-isolated pool Älgpölen (B:53-54). 

Ana Provtag PH ™6-*rea.20 Cl Sal Na K Mg Ca Mn Fe S Ca 

lys ning yS/cm mmol/1 %o %o mmol/1 ymol/1 
Mg 

33 8 .7, .70 7.0 400 - - - - - - - - -

34 3 .9. ,70 - 2100 20 0. . 71 1, .3 24 500 2700 910 2 7 840 0, .34 
35 30 .3. .71 7.0 7400 76 2, .7 4, .9 69 1500 10000 4200 36 20 3100 0, .42 
36 4 .4, .71 - 6800 68 2. .4 4 . .4 68 1400 9200 3500 40 6 3000 0, .38 
37 15 .5, .71 - 140 0 1.1 92 160 160 0 46 170 1, .0 
38 6. 11. .71 - 2000 19 0, .67 1, .2 19 390 2200 850 5 10 1100 0. .39 
39 

11 
- 1500 14 0. .50 0, .93 14 320 1700 980 9 24 1100 0, . 58 

A 40 " - 1600 13 0, .47 0. .88 12 310 2500 1700 10 28 - 0, .68 
41 18 .3, .73 7.9 2000 19 0, .67 1. .2 17 520 2200 940 6 2 680 0, .43 
42 8 .8. .73 7.0 1400 14 0. .50 0, .93 12 290 1300 420 0 12 980 0. .32 
43 12 .4 . .74 7.3 5700 65 2. .3 4, ,2 41 1100 6000 2800 25 24 2600 0, .47 
44 19 .5. .74 6.8 220 1.5 1.4 79 300 280 4 17 300 0. .93 
45 13 .6, .74 6.6 220 1.4 1.4 91 270 280 1 10 460 1, .0 
46 14 .8. ,74 7.2 980 9.6 0. .34 0, .64 8.4 230 1000 580 1 8 300 0, .58 
47 12 .9. .74 7.4 680 7.3 0. .26 0, .50 7.3 160 850 440 0 12 440 0, .52 

48 18. .3, .73 7.6 230 0.4 0, .91 170 220 520 5 28 150 2. .4 
49 11. ,4. ,71 - 230 - - 1. ,4 190 300 830 6 54 - 2. . 8 
50 12. ,4. .74 7.4 250 0.5 1, .1 150 280 640 1 29 110 2, .3 

B51 13. ,6. .74 7.1 120 0.2 0. .63 95 150 270 1 13 200 1. ,8 
52 4. .8. .72 7.1 140 0.2 0, .66 76 110 330 1 42 60 3, .0 

53 24. ,6. ,71 7.9 180 0 0. .19 98 220 620 1 10 77 2. ,8 
54 1. ,8. .74 7.9 180 0 0. ,21 65 270 1200 1 6 88 4. ,4 

Analys 33-38 samt 41-47 på vatten från samma ställe vid Storblötans N strand, 39 på 
vatten från V änden och 4 0 på vatten från SÖ hörnet. 

Tab. 36. Kemiska analyser av bottensediment från Storblötan (Sb), 
Gräsvarpet (G) och Blåmisusjön (B). 

Table 36. Chemical analyses of the bottom sediments of the lagoon 
Storblötan (Sb), the nearly-isolated lake Gräsvarpet (G) and the 
fully-isolated lake Blåmisusjön (B). 

Ana

lys 

Nivå 

cm 

Aska 

% 

Na K Mg Ca Mn Fe 

ymol/1 

Ca 
Mg 

S P 
yg/g 
X 10z 

c 

s 

N 

i 

c 
N 

1 0- 5 75 200 39 270 23 6.3 730 0, .11 520 13 8. 1 1, .03 8 
2 5-10 79 120 44 190 34 5.2 320 0 , .18 230 1.6 7. 4 0, .82 9 
3 10-15 80 95 41 170 30 5.5 310 0, .18 170 1.9 5. 5 0, .70 8 
4 15-20 80 95 44 210 31 6.1 360 0, .15 210 3.7 4. 0 0, .64 6 
5 20-25 85 84 62 230 33 5.8 300 0, .14 240 1.2 3 . 8 0, .48 8 
6 25-30 87 130 64 230 44 6.6 390 0 , .19 220 2.9 3. 0 0, .48 6 
7 30-35 90 120 54 400 41 14 940 0. .10 210 13 3 . 4 0. .39 9 
8 35-40 90 180 63 390 110 10 900 0, .28 170 11 3. 2 0, .38 8 
9 40-45 92 230 76 350 170 12 820 0, .49 120 9.5 2. 6 0. .36 7 

sbi? 
45-50 92 410 94 360 140 9.1 900 0 . .39 180 7.8 2. 3 0. .34 7 

sbi? 50-55 90 190 73 320 120 13 930 0, .38 130 14 2. 7 0. .33 8 
12 55-60 92 110 76 320 130 14 920 0, .41 120 11 2. 6 0, .32 8 
13 60-65 90 120 69 300 140 7.2 1000 0, .47 110 11 2. 2 0. .32 7 
14 65-70 91 110 79 330 140 17 820 0. .42 90 15 2. 2 0. .31 7 
15 70-75 92 140 80 330 150 11 960 0 , .45 120 11 2. 3 0. .29 8 
16 75-80 91 130 87 350 160 19 810 0, .46 91 12 2. 4 0, .30 8 
17 80-85 91 110 73 300 130 16 800 0. .43 62 17 2. 4 0. .24 10 
18 85-90 92 140 83 340 170 16 890 0 . .50 64 9.9 2. 6 0. .27 10 
19 90-95 92 120 88 320 130 10 940 0, .41 90 12 2. 6 0. .28 9 
20 95-100 93 87 75 320 150 11 720 0, .47 65 9.9 2. 2 0. .26 9 

21 0- 5 69 31 42 170 24 3.0 500 0 . .14 190 11 11 1, .17 9 
22 5-10 83 26 42 180 44 2.8 560 0. .24 160 11 7. 1 0. . 72 10 
23 10-15 87 29 48 220 55 3.5 680 0 . .25 140 8.9 4 . 1 0. .60 7 

C ̂  
G25 

15-20 89 36 60 260 50 4.1 720 0. .19 140 8.1 3. 1 0. .49 6 C ̂  
G25 20-25 90 38 70 270 49 4.3 640 0. ,18 100 9.1 3. 0 0. .40 8 

26 25-30 92 40 69 280 65 4.7 640 0. .23 150 9.9 3. 1 0. .36 9 
27 30-35 93 34 56 230 72 4.4 600 0. .31 140 9.5 1. 6 0, .29 6 
28 35-40 98 10 17 72 48 1.4 240 0. .67 54 7.8 - -

29 0- 5 59 23 14 90 83 1.2 420 0 . .92 200 6.6 20 2. ,06 10 
30 5-10 57 24 16 100 87 1.8 400 0. ,87 260 9.1 20 1, .97 10 
31 10-15 63 30 27 120 80 2.4 360 0. .67 370 7.2 18 1. .69 11 
32 15-20 67 40 32 140 72 3.0 200 0. ,51 400 1.6 14 1. , 59 9 

D 33 
34 

20-25 78 70 43 180 80 3.6 320 0 . ,44 380 4.5 14 1. .43 10 D 33 
34 25-30 87 52 47 200 81 4.2 290 0. ,40 240 2.3 8. 0 0. .86 9 
35 30-35 88 44 53 220 57 7.0 160 0. ,26 210 0.8 4 , 8 0. .66 7 
36 35-40 88 44 46 210 57 5.5 400 0. ,27 250 3.3 3. 5 0. ,48 7 
37 40-45 91 53 61 260 84 4.8 480 0. ,32 2 20 3.9. 3. 3 0. ,35 9 
38 45-50 96 67 66 260 88 4.3 640 0 . ,34 . 190 7.8 1. 7 0. .24 7 

Sb G B 

Provtagningsdatum (1971) 5.4 1.4 11.4 
Istjocklek (cm) 85 65 65 
Vattendjup under isen (cm) 15 5 90 
Gränsyta finsediment/sand 350 37 70 
(cm under isytan) 
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Tab. 37. Kemiska analyser av markprov från havsstrandkärret Sopron. 

Table 37. Chemical analyses of substrate samples from the seashore fen Sopron. 

umol/g ts Ca yg/g ts 
Prov 

nr 

Nivå 

cm 

Sammansättning och 

struktur 

Aska 

% 

Na 

tot ext 
exc 

K 

tot ext 
exc 

Mg 

tot ext 
exc 

Ca 

tot ext 
exc 

Mn 

tot ext 
exc 

Fe 

tot ext 
exc 

Mg 

tot ext 
exc 

S P 

X 102 

C N 

% 
N 

i 1 Gyttjig Ep—torv -lor» 150 7 or>n R 9 2.8 070 64 0.87 , r -1 jo -1 9 
4 (H6)R3V0S2L2-3 60 120 29 67 ~0 200 49 53 5* 2.6 870 64 " 1.1 76 16 1,28 

_ 4- Gyttjig mo-mjäla 110 11 56 64 2.5 180 1.1 
7 LI ÖX 11U 29 1UU 6 JiU 39 56 y,U 2.1 170 U^4 1.4 110 TQ 100 " 310 3g 75 5g 9.0 21 520 ^ 0.24 140 3.3 9 .3 0 .91 10 

320 II 75 II 12 ^ 270 0.23 i 92 -  5.3 0 .66 8.0 
7- Som ovan 94 14 , 55 __ 62 3.5 
10 Ll 87 100 43 84 12 320 50 75 60 12 3.3 

1- Gyttjig Cm-torv , ,3 100 6 28 _ 34 2.0 16 _ 1.2 
i 5 (H4) R2V0S1L2-3 21 iJU "0 ±b "0 bi -0 18 2,1 1.4 ZbU 14 - yy iU 1/ 

100 
"0 15 

6 
"0 61 

28 
-0 

140 
-0 

18 
7 

0.5 89 
52 
3 

i 5- Gyttjig Cm-Ep-torv 140 7 52 58 3.1 , x.x 9 5 37 1 95 19 
10 (H5)R2V0S1L3 -0 0.5 3 17 n Q r c 0 

1 1-
5 

Gyttjig Caq-torv 
H4R2V0S1L2-3 

130 170 
2 

38 

00 o
 110 

64 
22 

50 
33 

2. .2 
1, 
1, 
.7 
.1 

350 
25 
24 

0, 
1, 
.78 
.5 

89 15 34 2. .04 17 

2 00 5" 
^ 8 

Gyttjig Ep-Caq-torv 4C-
H4-5R3V0S1L2 130 

140 
~0 

58 
8 
2 

200 
59 
24 

54 
46 

3. .4 
1. 
1. 
.5 
.1 

370 
29 
28 

0, 
1. 
.91 
.9 

120 9.1 24 1, .46 17 

3 
8-
11 

Gyttjig mo-mjäla ^ 
110 

110 
~0 77 

7 
0.7 

250 It 52 
48 

4. .6 
1. 
0. 
.8 
.3 

250 29 0 
22 U' 

.24 0; .81 
.5 

74 1.4 19 1. ,28 15 

1 
1-
5 

Gyttjig Ea-torv 
(H5)R2V0S1L2 

19 100 
130 
21 

18 
12 
0.2 

65 
62 
39 -

56 
41 

4. 
.8 
.2 

400 
10 
8 -

0. 
1. 
.90 
.1 

140 13 40 2, .50 16 

2 
^ 5-

10 
Gyttjig Caq-Ea-torv 
(H5)R2-3V0S2L2 46 110 

110 
8 

40 
6 
0.8 

170 
60 
7 

40 
44 
17 

7. •4 2. 
.5 
.2 

400 
27 
24 

0.23 
0, 
2, 
.73 
.4 

150 8.4 23 1, .64 14 

3 
10-
13 

Gyttjig Cm-Ep-torv 
(H5)R2-3V0S2L2 68 100 

88 
11 

76 
6 
4 

270 
67 
28 

35 
40 
32 

9. 8 i. 
.5 
.1 

520 
14 
13 

0.13 
0, 
1, 
.60 
.1 

170 7.4 14 1. .24 12 

, 1- Gyttjig strandängs- , cri 150 . . 12 , __ 60 38 0 . 1.5 0._ 17 A 0/1 0.63 Qc oc , 01 , . 
1 6 torv H5R2V0S1L2 36 150 24 44 3 170 43 40 33 3"4 1. 4  840 15 °"24 0.77 86 22 25 1"81 14 

•o 6- Gyttjig mo-mjala tI 65 12 35Q 42 55 30 61 1.1 66Q 61 0 16 0.71 150 56 „_59 95 
L2_3 uu uu 34 u, 1;L 40 30 u.x 11 

12 L2 90 88 36 110 " 350 28 60 23 
9- Som ovan on aa 57^ 13 350 29 6Q 23 7_8 1.3 570 88 oa? 0.79 18Q ^ 4a 0_50 

Caq = Carex aquatilis 
Cm = C. mackenziei 
Ea = Eriophorum angustifolium 
Ep = Eleocharis palustris 

ts = torrsubstans 
tot = totalhalt i 
ext = extraherbar fraktion I se 4.5.2 
exc = utbytbar fraktion j 

Grundvattennivå. Lf 1: ±0 cm, Lf 2: ±0 cm, Lf 3 : -1 cm, Lf 4: -3 cm, Lf 5: -15 cm. 
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Tab. 38. Markkemiska förhållanden i några rikkärrfastmattor under hösten. 

Table 38. Peat chemistry of some rich-fen lawns during the autumn. 

Prov Nivå Sammansättning och Aska pH M 
nr cm struktur SiO~ 

% Z 

H2° 

KCl % 

ymol/g ts 
H Na K Mg Ca Mn 

tot —-
ext ext—•-

Ca 
I Mg 
- tot 
- ext 

ug/g ts " 
S 

x 10 

1- Lev. Di + förna 13 7, .7 
1 3 HlROVOSOLl 6.2 5, .1 91 

3- B-pC-torv 21 6, .6 
2 to 8 H5-6R1-2V1S1L2 18 5. .3 80 

5 8- Do 38 6. ,3 
3 13 H5R2VOS 2L2-3 33 5. .3 76 

13- Do 40 6. .4 
4 18 H5R2VOS2L2 31 5. .1 74 

15 17 52 660 14 70 13 
13 11 41 420 6.2 1.0 10 47 5.0 38 1.38 28 

12 14 52 610 5.0 140 12 
10 5.5 31 370 2.9 1.1 12 30 8.4 35 1.89 19 

12 12 61 540 0.9 120 8.8 
8.1 2.6 24 290 0.1 0.2 12 58 8.3 27 1.68 16 

14 11 65 580 1.0 70 8.9 
8.4 1.7 24 280 0.1 0.1 12 71 8.9 25 1.69 15 

2- B-pC-torv 17 7 .1 25 14 55 1200 3, .6 240 22 
1 5 H6R1VOS1L1-2 4.6 6, .4 96 74 14 7.2 33 860 2. .6 0.8 26 30 6 .6 39 2 .02 19 

5- Do 18 6 .8 26 8.0 50 1200 0. .9 92 24 
2 

Ix 
10 H6R1V1S1L2 5.0 6 .0 94 120 15 3.9 31 930 0. .2 0.6 30 5.6 4 .3 36 1 .78 20 

10- Do 19 6 .6 23 9.5 56 1200 0. .6 58 21 
3 15 H7RIVI-2SIL2 11 5, .9 93 120 17 2.8 38 760 0. .1 0.5 20 82 5 .8 36 1 .79 20 

15- Do, sandblandad 76 6, .4 29 25 130 380 3. .3 180 2.9 
4 20 H8R1VOS3L2 66 5, .7 95 36 5.7 0.9 13 340 <0 . 1<0.1 26 23 2 .3 7.2 0 .58 12 

2- B-pC-torv 15 7, .0 23 12 50 1100 20 280 22 
1 5 H5ROVOSOL1 1.3 6, .4 95 110 16 6.1 35 940 10 2.8 27 1.6 7 .4 37 2, .31 16 

5- Do 12 6, .6 21 7.8 29 720 0. ,6 230 25 
2 10 H5R1VOSOL1-2 0.6 6, .2 93 120 13 3.6 30 790 0. .3 1.2 26 

OO 00 

6, .0 40 2, .46 16 

10- Do 11 6. ,4 17 6.3 28 720 0. 2 100 26 
3 00 15 H5R2V1SOL2 0.4 5. .7 88 170 12 3.3 28 560 0. ,1 1.1 20 52 5 .8 41 2 .60 16 

5 15- Lövkärrtorv 13 6. .0 23 7.0 32 880 0. ,5 170 28 
4 20 H5R2V2SOL2-3 1.4 5. .3 86 190 13 2.9 26 550 0. 1 0.9 21 35 2 .9 40 1, .83 22 

20- Do 22 5. ,9 27 11 52 800 1. ,1 270 15 
5 25 H5R1-2V1-2S1L2 9.6 5. .2 90 160 12 2.7 26 690 0 . ,2 0.6 27 26 3, .5 34 1, .51 22 

25- B-pC-torv 78 5. .8 23 20 170 380 3. 8 210 2.2 
6 30 H6R1V1S2L1-2 54 5. ,1 85 69 4.0 1.0 8.6 180 <0 .1 0.4 21 28 2, .1 11 0. .60 18 

2- B-C-torv 21 6. ,4 22 9.8 32 620 6. 8 110 19 
1 5 H4-5R1VOSOL1 0.9 5. .7 - 210 - - - - 1. 3 6.1 - 26 7. .4 35 2, .27 15 

5- Do 9.4 5. .6 16 8.8 30 510 0. 9 210 17 
2 10 H5R1V1SOL2 0.6 5. ,1 - 320 - - - - 0. 5 0.4 - 68 6, .2 40 2. .77 15 

10- Do 8.6 5. ,5 16 7.0 27 470 0. 9 100 17 
3 20 H5R1VOSOL2 0.8 5. ,0 - 340 - - - - 0. 5 0.8 - 23 2. ,9 42 2. .47 17 

20- Do 6.9 5. 4 15 4.2 21 380 0. 8 180 18 
4 30 H 4 R1-2VOSOL 2-3 0.1 4 . ,9 - 380 - - - - 0. 6 2.0 - 88 2. .3 47 2. .17 21 

O 30- C-B-torv 7.4 5. ,0 14 3.6 24 440 1. 0 130 18 
5 CN 40 H4R1V1SOL2 0.2 4. ,8 - 420 - - - - 0 . 7 2.8 - 22 2. ,1 47 1. .98 24 

4 0- B-C-torv 7.5 5. 1 18 4.0 26 460 1. 0 200 18 
6 50 H4R2V1SOL1 0.2 4. ,6 - 620 - - - - 0. 8 4.4 - 8.0 1. ,7 46 1. ,81 25 

50- Do 9.6 4. 9 16 3.2 28 460 1. 1 240 16 
7 55 H4-5R2V1-2SOL1 0.2 4. 7 - 640 - - - - 1. 2 18 - 120 3. , 3 46 1. 97 23 

55- C-torv 25 4. 5 13 4.5 28 300 1. 0 240 11 
8 60 H6R2V1S1LO 1.8 4. 4 - 610 - - - - 1. 3 21 - 160 3. , 7 45 2. 26 20 

60- Do 15 15 7.5 35 280 1. 1 290 8.0 
9 63 H6R2VOS1LO 3.9 - 580 - - - - 1. 1 21 - 170 3. ,1 44 2. 04 22 

Di = Drepanocladus intermedius ts = torrsubstans 
tot = totalhalt ì se 4 5 2 
ext = extraherbar fraktion J ' * 

Grundvattennivå. Lf 15: inget grv inom profilen, Lf 17 dito, Lf 18: -17 cm, Lf 20: -8 cm. 
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Tab. 39. Markkemiska förhållanden i några rikkärrfastmattor under vårvintern. 

Table 39. Peat chemistry of some rich-fen lawns during late winter. 

ymol/g ts |Ca ug/g ts 
C 
N Prov 

nr 
Nivå 
cm 

Sammansättning och 
struktur 

Aska 
SiO_ 
% Z 

PH 
H2O 
KCl 

M 

% 

H Na 
tot 

ext ext 

K Mg Ca Mn Fe iMg 
tot 
ext 

S P 

X io2 

C 

? 

N C 
N 

1- pC-B-torv 19 7.4 20 11 76 730 15 1100 9.6 
5 H5R1VOSOL2-3 2.1 7.2 99 7.6 15 5.6 54 460 3.7 3.2 8.5 67 11 36 2.58 14 

5- B-pC-torv 11 7.8 18 6.4 69 820 2.3 100 12 
10 H5R2VO-1S1L1-2 2.2 6.9 96 42 15 3.5 55 460 1.1 0.8 8.4 42 7.8 39 2.79 14 

1- pC-B-torv 19 7. .3 22 12 75 900 23 1400 12 
1 5 H7R1VOSOL2 1.4 7. ,2 100 0 19 6.4 68 610 8.0 5.1 9.0 64 8.3 36 1. . 74 20 

o. 5" B-pC-torv 17 7. .6 19 8.6 69 810 2.9 900 12 
2 10 H7R1V1SOL3 1.4 6, ,7 94 74 15 4.1 52 490 1.0 1.3 9.4 68 6.6 37 2. .43 15 

10- Myrica-pC-torv 19 7. ,4 20 10 88 780 2.4 150 8.9 
3 15 H5R2V1S1L2 7.9 6. .6 94 63 14 3.1 49 440 0.9 0.8 9.0 40 7.0 35 2, .37 15 

1- pC-B-torv 24 7. .7 22 10 75 740 23 1600 9.9 
1 5 H5R1VOSO-1L2 2.2 6. .8 96 44 17 5.6 59 490 2.8 1.8 8.3 70 9.9 32 2, .06 16 

5- B-pC-torv 11 7. .3 19 8.0 70 810 3.0 190 12 
2 O 10 H5R2VOSOL2-3 1.3 6. .6 95 53 15 4.1 58 480 1.0 0.9 8.3 30 7.7 39 2. .43 16 

10- Do 12 7. .2 20 6.6 74 840 2.8 160 11 
3 15 H5R2V1S1L2 2.4 6. .3 96 54 17 3.3 63 510 0.9 O

 

U1
 

00
 

44 8.3 38 2, .67 14 

15- Do 26 7. .0 23 16 120 700 2.3 220 5.8 
4 20 H6R2V1S1L1 14 6, .2 96 38 14 3.0 53 450 0.6 0.9 8.5 51 8.3 31 2, .43 13 

2- pC-B-torv 19 7. ,9 
1 5 H3ROVOSOL2 2.0 7. ,7 

5- B-pC-torv 25 7. ,4 
2 10 H6R1VOSOL2 1.3 7. ,2 

_ 10- Do 15 7. .8 
3 ü 15 H5R2VOSOL3 1.5 6. .9 

15- pC-torv 13 7. ,3 
4 20 H5R3VOSOL1-2 3.5 5. ,9 

20- Do 25 6. .5 
5 25 H5R3VOS1L1 16 5. .6 

17 17 53 700 20 760 13 
12 8.3 38 460 12 3.1 12 45 9.9 36 2. .12 17 

16 13 48 560 5.5 1700 12 
12 5.9 34 410 5.4 4.9 12 96 12 33 2. .44 13 

12 11 42 490 1.9 540 12 
10 4.8 27 320 1.8 2.5 12 80 13 37 3, .18 12 

12 9.3 39 490 1.3 300 13 
9.9 4.3 29 320 0.6 0.9 11 64 11 40 3. .42 12 

12 12 66 410 1.8 260 6.2 
9.4 3.6 25 320 0.8 1.8 13 66 8.3 30 3. .17 9.1 

2- pC-B-torv 14 7. .6 18 14 55 850 22 480 15 
1 5 H3-4RO-1VOSOL2 2.0 7. .5 99 5.6 13 6.5 44 490 12 3.0 11 41 9.7 37 1. .89 20 

5- B-pC-torv 27 7. .5 19 11 48 750 14 1600 16 
2 10 H6R1VOSOL2 2.0 7. .2 99 7.4 11 4.4 40 430 5.1 7.7 11 100 11 31 2. .40 13 

cm 10- Do 13 6. .8 12 12 42 600 1.2 460 14 
3 5 15 H5R2VOSOL2 1.1 6. .5 96 31 11 3.9 34 390 0.7 1.8 11 64 8.7 37 2. .94 13 

15- Do 11 6. .8 10 8.8 34 440 1.2 230 13 
4 20 H5R3VO-1SOL1 2.4 5, .8 87 100 10 3.7 25 310 0.8 1.2 12 68 13 37 3. .50 11 

20- pC-torv 40 6, .2 14 11 97 340 2.4 220 3.5 
5 25 H5R3VOS1L1 28 5. .4 85 93 7.3 2.6 17 230 1.0 8.3 14 64 7.2 27 2. .28 12 

3- B-C-torv 12 6.9 13 11 39 370 2.4 430 9.5 
9 H4R3VOSOL3 6.3 5.9 75 230 11 5.4 34 290 1.5 7.8 8.5 43 7.8 37 2.12 18 

9- Do 9.8 6.7 14 8.7 40 380 2.3 300 9.5 
15 H4R3VOSOL2-3 3.4 5.5 70 290 11 4.0 34 290 1.6 7.6 8.5 41 7.8 34 2.29 15 

ts = torrsubstans 
tot = totalhalt 
ext = extraherbar fraktion 

G^undvattennivå• ^f 8: -3 cm, Lf 9: -5 cm, Lf 10: -3 cm, Lf 11: -7 cm, Lf 12: -7 cm, Lf 7: +5 cm. 

I se 4.5.2 
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Tab. 40. Markkemiska förhållanden i några mjukmattor. Lf 24 och 6 från måttligt rika kärr, 
lf 26 från fattigkärr. 

Table 40. Chemical conditions of carpets from moderately rich fens (lf 24 and 6) and from 
a poor fen (lf 26). 

ymol/g ts Ica YG/G ts 
Prov Nivå Sammansättning och Aska PH M H Na K Mg Ca Mn Fe IMG S P c N 
nr cm struktur SiO- H2O tot — tot 2 X 10 

% 2 KCl % ext ext —«- — ext % 

0- C-B-torv 12 5 .6 8.5 18 24 140 0. .7 220 5.8 
1 3 H3R2VOSOL2 9.4 4 6 40 410 11 9.3 27 100 0 . ,5 1.8 3.7 47 6. 6 44 2 . 40 18 

3- Do 

^0 00 

5 6 10 11 26 120 1. .0 160 4.6 
2 10 H2R2VOSOL2 4.4 4 7 44 420 10 3.2 30 130 0. .6 3.0 4.3 47 4. 6 45 1. 53 30 

10- Do 8.8 5 .4 11 5.3 37 160 1. ,1 150 4.3 
3 20 H3R2VOSOL2-3 3.8 4 .8 41 520 12 3.3 34 140 1. ,1 3.5 4.1 33 3. 7 44 1. 58 28 

65- C-Cs-St-torv 5.2 5 .4 10 4.4 41 160 1. 7 140 3.9 
4 ^ 75 H3-4RIVOSOLO 0.8 4 .7 - 620 - - - - 1. ,7 5.4 - 91 8. 7 46 1. 65 28 

75- C-EuS-torv 4.7 5 .4 10 4.3 42 200 1. ,1 180 4.8 
5 85 H3-4R1-2VOSOLO 0.5 4 .8 - 510 - - - - 1. ,1 7.6 - 81 9. 6 47 1. 68 28 

85- EuS-C-torv 28 4 0 13 22 78 120 3. , 3 180 1.5 
6 95 H5R2VOS1LO 26 3 .9 33 450 8.4 3.9 22 87 0. 8 5.8 4.0 83 19 34 1. 60 21 

95- Gyttjig mo-sand 90 3 .1 16 16 150 50 2. .6 390 0.3 
7 105 LO 71 3 .1 24 210 2.3 1.5 7.9 22 0. .4 24 2.8 160 7. 4 6.7 0. 66 10 

105 Do 95 3 .0 17 33 120 53 3. .1 400 0.4 
8 115 LO 83 3 .0 23 110 1.6 1.3 4.6 9.8 0. ,3 22 2.1 150 7. 0 2.0 0. 28 7.1 

5- C-Sfa-torv 11 5 .4 9.9 13 38 95 0. ,6 55 2.5 
1 O 15 H31VOSOL2 7.9 4 .4 - 280 - - - - 0. ,6 1.4 - 51 8. 0 42 1. 90 22 

15- Sfa-B-C-torv 11 5 .3 8.3 9.5 39 110 0. .6 78 2.8 
2 25 H4R2VOSOL2 6.6 4 .6 ~ 290 ~ ~ - ~ 0. ,4 2.0 ~ 45 5. 2 42 1. 74 24 

0- Lev. + död Sfa m m 4.7 4 .9 15 31 52 200 0. ,5 38 3.8 
1 5 H1-3ROVOSOL2 1.3 3 .9 31 770 12 10 40 120 0. .4 2.2 3.0 110 5. 8 43 0. 84 51 

5- C-S-torv 3.4 4 .8 12 8.5 54 250 0. ,4 52 4.6 
2 10 H3R1VOSOL2-3 0.6 3 .9 34 770 12 5.4 47 140 0. .3 2.5 3.0 100 4. 7 42 0. 79 54 

10- Do 4.7 4 .9 12 9.0 58 210 0. ,3 62 3.6 
3 20 H3R1VOSOL2-3 1.6 4 .0 38 650 12 4.4 41 140 0. , 2 1.9 3.4 160 4. 1 43 0. 85 51 

20- B-C-torv 5.1 5 . 2 14 2.2 34 240 0 . .3 80 7.0 
4 30 H5R2VOSOL2 1.4 4 . 2 31 600 7.4 1.8 29 100 0. ,1 0.8 3.4 160 5. 6 50 2. 16 23 

30- Do 11 5 .2 8.9 1.5 30 300 0. ,5 150 10 
5 40 H5-6R2VOSOL2 6.0 4 . 3 36 510 5.0 1.0 24 120 0. .1 1.4 5.0 180 6. 2 48 2. 52 19 
O CN 4 0- Do 6.6 5 .2 5.7 1.3 32 270 0. ,5 150 8.4 

6 ^ 50 H5R2V1SOL2 1.2 4 .4 - 690 - - - - 0. ,4 3.5 - 84 3. 1 48 1. 83 26 

50- EuS-C-torv 0.4 5, .0 7.5 1.3 38 290 0. ,6 170 7.6 
7 55 H4R2VO-1SOL1 0.7 4 .5 39 500 6.4 1.0 29 120 0. A 6.7 4.1 110 3. 9 50 1. 84 27 

55- C-EuS-torv 10 5.7 3.2 36 190 1. .0 230 5.3 
8 60 H4-5R1VOSOLO-1 3.2 - 840 - - - - 0. ,6 20 - 770 3. 3 47 1. 84 26 

60- B-Phr-torv+ mo-sand 82 15 22 94 170 2. ,3 200 1.8 
9 65 (H6)R2VOS2-3LO 61 25 320 1.7 0.8 7.6 46 0. ,3 19 6.0 620 1. 7 16 0. 84 19 

65- Gyttjig mo-sand 89 16 23 100 210 2. ,6 300 2.0 
10 70 LO 78 22 120 0.6 0.4 3.2 14 0. ,1 27 4.4 410 2. 5 4.0 0. 29 14 

70- Do 97 17 24 100 200 3. ,4 210 8.3 
11 75 LO 88 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 210 2. 3 0.9 0. 16 5.6 

Cs = Calliergon stramineum 
Sfa = Sphagnum fallax 
St = S. teres 

24 : ~2 cm' Lf 6 : -5 cm, Lf 26: -18 cm. 

ts = torrsubstans 
tot = totalhalt 
ext = extraherbar fraktion} Se 4-5,2 
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Tab. 41. Kemisk stratigrafi i en rikkärrlösbotten (lf 21), en Sphagnum warnstorfii-kant vid 
en S. fuscum-ö (lf 14) och en lägre ristuva i ett rikkärr (lf 16). 

Table 41. Chemical analyses of profiles from a mud-bottom (lf 21), the Sphagnum warnstorfii 
margin of a S. fuscum islet (lf 14) and a low hummock (lf 16) - all in a rich feri. 

umol/g • ts I Ca pg/g ts c 
Prov 
nr 

Nivå 
cm 

Sammansättning och 
struktur 

Aska 
SiO 
% Z 

PH 
h2° 

KCl 

M 

% 

H 

ext 

Na 
tot 
ext 

K Mg Ca Mn Fe 1 Mg 
tot 
ext 

S 

X 10 

P 
2 i 

C 

' s  

N 
N 

1 
0-
10 

Kärrdy 
H7-8R1VOSOLO-1 

12 
4.2 

5. 
5. 

9 
3 82 220 

17 
14 

7.2 
3.0 

34 
32 

560 
470 

1. 
0. 

2 
7 

50 
1.5 

16 
15 42 1.7 44 3 . 79 12 

2 
10-
20 

Som ovan 
9.2 
1.1 

5. 
5. 

5 
1 77 300 

14 
15 

4.3 
2.4 

34 
32 

460 
460 

0. 
0. 

8 
8 

160 
2.9 

14 
14 110 2.5 45 3 .51 13 

3 
20-
30 

Som ovan 7.7 
0.5 

5. 
5. 

2 
0 68 500 

15 
16 

2.9 
2.3 

28 
31 

440 
470 

0. 
0. 

9 
6 

160 
3.2 

16 
15 76 1.7 45 2 .92 15 

4 
30-
40 

Do 
H6RIVOSOLO-1 

7.7 
0.2 

5. 
4. 

2 
9 70 410 

16 
15 

2.4 
1.7 

32 
30 

420 
430 

1. 
1. 

2 
0 

160 
3.7 

13 
14 110 1.0 44 2 .43 18 

5  1 
4 0-
50 

Dyig Phr-C-torv 
H6-7R2VOS1LO 

21 
12 

4. 
4. 

8 
6 61 410 

14 
12 

6.7 
1.2 

49 
25 

310 
290 

1. 
0. 

8 
4 

190 
12 

6.3 
12 120 3.1 38 2 .31 17 

6 
50-
55 

Gyttjig Phr-C-torv 
H6R2-3VOSILO 

37 
28 54 340 

15 
9.2 

11 
1.3 

82 
18 

210 
180 

2. 
0. 

4 
6 

230 
9.8 

2.6 
10 130 4.7 35 2 .11 17 

7 
55-
58 

Gyttjig mo-mjäla 
LO 

92 
80 33 110 

22 
1.5 

28 
0.5 

150 
2.9 

190 
23 

3. 
0. 

8 
1 

310 
17 

1.3 
7.9 66 0.6 4.7 0 .54 8.7 

8 
58-
61 

Do 
LO 

96 
82 

-
33 81 

21 
1.2 

30 
0.5 

140 
2.1 

140 
17 

4 . 
0. 

2 
1 

260 
10 

1.0 
8.1 93 1.9 1.1 0 .24 4.6 

9 
61-
65 

Do 
LO 

98 
78 27 50 

24 
0.7 

31 
0.5 

150 
1.3 

140 
7.1 

3. 
0. 

8 
1 

280 
14 

0.9 
5.5 74 1.7 1.0 0 .12 8.3 

0- Levande Sw 4.0 5. ,9 19 35 55 640 1, .1 7.5 12 
1 4 H1ROVOSOL1 0.42 4 . ,9 65 500 13 30. 46 400 0. .5 0.4 8.7 19 2, .1 42 0, .59 71 

4- Sw-torv 6.7 7. ,5 18 9.1 64 840 1. .1 45 13 
2 9 H1ROVOSOL 2-3 0.16 6. 8 94 88 17 6.1 60 650 1. .2 0.7 11 30 1. .4 38 0. .75 51 

9- Do 8.0 7. 3 19 5.7 62 850 1. .6 45 14 
3 z 14 H2RO-1VOSOL2-3 0.12 6. . 5 94 90 18 3.8 63 660 1, .4 1.4 10 53 3, .3 40 0, .71 56 

14- Do 10 6. 6 16 6.4 60 990 3. .6 70 16 
4 19 H5R1V1SOL1 3.4 5. 3 86 200 15 4.8 47 580 1, .6 1.5 12 49 5. .8 37 1. .45 26 

19- Do 18 6. 4 18 12 65 960 0. .5 92 15 
5 23 H5-6RiVISILI 9.0 5. 2 83 240 15 3.9 45 540 0, .2 0.7 12 93 8. .3 34 1. .97 17 

0- "Skogsmossor" + förna 4.9 6.3 24 32 190 2. .7 14 5.9 
1 5 HIRÒVOSOLI 2.4 40 500 5.3 14 23 130 0. .6 ~0 5.7 7.5 4. .1 46 1. .58 29 

5- Mårliknande torv 4.0 9.8 20 34 220 0. .3 15 6.5 
2 10 H2RO-1VOSOL2 0.77 39 550 5.7 12 25 140 0. .3 0.1 5.6 12 4. .7 42 1. .51 28 

10- Do 4.9 5. 7 9.8 16 35 380 0. . 6 42 11 
3 -o 20 H3RO-1VOSOL2-3 0.50 4. 8 58 380 8.4 9.0 29 230 0. .1 0.1 7.9 13 2. ,7 42 1. .41 30 

20- N-Sw-torv 8.7 7. 4 17 13 47 690 3. ,6 82 15 
4 30 H4R1VOSOL2-3 0.38 7. 0 85 160 14 7.2 37 420 1. .2 0.4 11 28 4 . , 7 41 1. ,35 30 

30- Sw-pC-torv 16 7. ,1 23 13 58 1000 3. .4 270 17 
5 40 H6R1-2V1S1L2 2.8 6. 7 93 78 15 3.5 35 500 1. .5 2.5 14 27 6. .4 39 1. .98 20 

40- pC-torv 20 6. 3 17 7.0 53 780 0. .8 280 15 
6 50 H7R1-2V1-2S1L2 4.5 5. 4 85 180 13 2.1 29 440 0. .2 0.9 15 30 9 . ,5 36 2. , 53 14 

Sw = Sphagnum warnstorfii ts = torrsubstans 
tot = totalhalt 
ext = extraherbar fraktion 

se 4.5.2 

21: -2 cm, Lf 14: inget grv inom profilen, Lf 16: dito. 
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Tab. 42. Kemisk stratigrafi i två Sphagnum fuscum-öar omgivna av rikkärrfastmattor (lf 13: 
hösten, lf 19: förvintern). 

Table 42. Chemical analyses of profiles from two Sphagnum fuscum islets surrounded by 
rich-fen lawns. 

ymol/g ts I Ca yg/g ts 
Prov Nivå Sammansättning och Aska PH M H Na K Mg Ca Mn Fe 1 Mg S P C N 

N 
nr cm struktur SiO~ H2O tot — — tot 2 

x io 
% 2 KCl % ext ext —<- — ext % 

0- Levande Sf 1.4 4 3 14 91 26 88 1. 4 3.6 3.4 
1 5 HlROVOSOLl 0.58 2. 8 14 1330 8.7 61 16 57 0. 9 0.5 3.6 34 2.3 44 1 .04 42 

5- Sf-torv 1.0 4 6 4.8 14 28 98 0 . 6 4.0 4.1 
2 15 HlROVOSOLl 0.52 3. 2 16 1350 4.8 11 24 95 0. 5 0.5 4.0 79 1.0 45 1 .18 38 

15- Do 2.4 4 9 8.7 7.2 38 280 0. 4 3.2 7.4 
3 25 H2ROVOSOL1 0.43 3. 7 29 1120 9.5 5.6 38 190 0. 3 1.0 5.0 130 0.6 44 1 .00 44 

25- Do 7.4 6. 0 14 5.7 68 820 0. 3 7.4 12 
4 30 H3ROV1SOL2 0.33 5. 0 81 320 16 5.3 69 610 0. 4 0.8 8.8 100 1.7 42 0 .91 46 

co 30- Do 8.8 7. 1 21 5.6 58 960 2. 2 21 17 
5 Z 35 H3ROV1SOL2-3 0.45 6 0 92 140 17 4.0 60 720 2. 5 1.7 12 41 2.3 40 1 .44 28 

3 5- Sf-Sw-torv 12 6. 8 20 7.1 62 1300 2. 3 140 21 
6 40 H4RO-IVOSOL2 2.3 5. 7 92 140 16 3.7 60 750 1. 0 3.9 12 110 3.9 38 1 .96 19 

4 0- N-Sw-torv 12 6. 3 18 15 63 920 0. 8 45 15 
7 45 H4R1V1SOL2 4.9 5. 3 88 240 20 4.8 69 790 0. 3 0.8 11 170 9.1 36 1 .98 18 

4 5- Myrica-pC-torv 15 5 9 14 6.4 48 1200 0. 5 36 25 
8 50 H7R1-2V1SOL1 4.9 5. 1 79 270 12 1.2 37 470 0. 2 0.5 13 120 9.5 36 2 .36 15 

50- pC-torv 23 5 7 18 11 64 980 1. 0 100 15 
9 55 H8-9R1VOS1L1 14 5 0 78 350 14 1.7 47 560 0. 2 0.7 12 77 8.9 28 2 .29 12 

0- Levande Sf m m 1.8 4. .1 3.7 26 25 52 1. 2 8.3 2.1 
1 5 H3ROVOSOL2-3 0.62 2. ,9 10 1060 2.9 22 15 34 0. 4 0.4 2.3 14 3.7 47 1 .40 34 

5- Sf-torv 0.94 4. 3 3.7 20 18 43 0. 6 4.3 2.4 
2 10 H2ROVOSOL1 0.37 2. 8 8.0 1480 2.4 20 14 39 0. 2 0.6 2.8 40 2.1 46 1 .47 31 

10- 1.0 4. 5 4.2 18 17 74 0. 4 2.7 4.4 
3 20 

Som ovan 
0. 23 2. ,8 14 1230 4.2 12 14 82 0. 5 0.4 5.9 19 0.6 45 1 .34 33 

20-
Som ovan 

1.2 5. ,0 6.4 14 38 110 0. 6 3.0 2.9 
4 30 

Som ovan 
0.24 3. 9 22 1140 6.5 10 36 120 0. 4 1.1 3.3 63 0.2 45 1 .27 35 

30- 11 7. ,3 18 4.0 51 940 4. 0 8.3 18 
5 40 

Som ovan 
0.31 7. 2 100 9.1 22 4.4 60 1100 1. 9 0.5 18 30 1.7 39 - -

40- 17 7. 3 24 7.4 50 1100 20 340 22 
6 45 

Som ovan 
0.54 7. 2 100 0 21 4.8 57 1200 22 4.4 21 39 4.6 37 1 .36 27 

4 5- Sw-Alnus-torv 18 7. ,1 25 7.1 55 1100 14 420 20 
7 50 H5-6ROV2-3SOL2 0.85 68 99 35 22 5.9 61 1300 4 . 9 3.9 21 67 5.6 36 1 .52 24 

CK 50- Sw-torv 10 7. ,2 21 4.6 55 1100 14 88 20 
8 C 55 H3ROVOSOL1 0.20 7. ,1 99 28 24 4.9 66 1300 12 3.6 20 40 2.1 38 - -

55- Do 27 6 . ,4 22 8.5 40 940 8. 3 1200 24 
9 60 H4RIVOSOL1-2 1.3 6. ,1 97 58 15 3.6 40 830 0. 8 3.0 21 94 8.7 32 1 .67 19 

60- Alnus-Sw-torv 17 6. ,5 23 7.5 48 980 1. 4 240 20 
10 65 H5R1V1-2SOL1 2.2 5. 7 95 94 15 2.8 38 830 0. 5 1.2 22 51 10 40 2 .37 17 

65- Do 16 6. , 5 24 7.5 42 1200 1. 3 140 29 
11 70 H6R1V2SOL1 1.9 5. .9 95 110 18 3.0 45 990 0. 4 0.8 22 63 10 39 2 .56 15 

70- Sw-torv 16 6. ,6 20 8.5 42 870 1. 4 150 21 
12 75 H5R1V1SOL1 5.1 5. ,6 95 84 15 2.6 36 790 0. 6 0.8 22 40 8.1 37 2 .02 18 

75- C-Sw-torv 34 6. ,3 20 14 84 800 2. 3 150 9.5 
13 80 H5R1V1S1LO-1 29 5. ,5 93 83 12 2.0 30 680 0 , .9 0.9 23 55 8.1 33 1 .71 19 

80- Sand 91 6. ,1 13 15 98 200 2. 4 120 2.0 
14 85 LO-1 77 5. ,5 95 18 3.2 0.7 7.0 160 0. 3 0.1 23 22 3.5 - 0 .73 -

8 5- Do 93 6. ,5 13 17 100 200 2. 4 160 2.0 
15 90 LO 89 5. , 4 95 11 2.1 0.6 4.4 110 0. 2 0.2 25 9.6 4.1 ~ 0 .19 

" 

Sf = Sphagnum fuscum ts = torrsubstans 
Sw = S. warnstorfii tot = totalhalt 

ext = extraherbar fraktion 

inget grv inom profilen, Lf 19: -58 cm. 

Tjäle. Lf 19: 0-13 cm. 
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Tab. 43. Kemisk stratigrafi i en Sphagnum fuscum-ö omgiven av rikkärrlösbottnar (förvintern). 

Table 43. Chemical analyses of a profile from a Sphagnum fuscum islet situated on a rich-fen 
mud-bottom. 

ymol/g ts I Ca \iq/q ts c 
Prov 
nr 

Nivå 
cm 

Sammansättning och 
struktur 

Aska 
Si02 

PH 
H2O 

M H Na 
tot 

K Mg Ca Mn Fe 1 Mg 
— tot 

S P 

X 102 

C N N 

% KCl % ext ext —- — ext 

S P 

X 102 ? 

0- Levande + död Sf 1.2 4. .4 11 51 22 98 1. 4 5.9 4.5 
1 5 H2-3ROVOSOL1-2 0.29 2 .9 14 1230 10 43 15 57 0. 9 1.9 3.8 19 7. 4 47 1. 21 39 

5- Sf-torv 0.87 4 . 3 7.6 25 14 78 0. ,8 5.6 5.6 
2 10 H2ROVOSOL2 0.11 2 .9 14 1180 7.8 16 12 70 0. , 2 1.5 5.8 14 6. 6 47 1. 10 43 

10- Do 0.69 4 .2 10 14 8.0 68 0. , 6  6.3 8.5 
3 20 H3ROVOSOL2 0 .18 2 .8 8.7 1150 7.7 8.2 8.0 38 0. , 2 1.1 4.8 8.8 3. .7 49 1. .42 35 

20- Do 0.66 4 .2 8.0 13 12 68 0. ,2 3.0 5.7 
4 30 H3ROVOSOL2-3 0.03 2 .8 8.9 1160 8.4 8.1 12 36 0. . 2 1.2 3.0 50 3. . 3 49 0. 93 52 

30- Do 1.4 4 .7 13 7.8 24 140 0. .2 3.4 5.8 
5 35 H2ROVOSOL1 0.01 3 .2 8.3 1380 12 6.8 15 43 0. .1 2.0 2.9 13 2. ,1 46 0. ,47 98 

35-
Som ovan 

4.2 5 .5 18 7.7 57 460 0. ,6 7.0 8.1 
6 40 Som ovan 0.15 5 .0 73 420 16 4.2 62 500 0. ,6 1.7 8.1 51 2. , 1  47 0. , 50 94 

40- Som ovan 
8.1 6 .7 23 3.3 65 720 2. .3 20 11 

7 45 Som ovan 0.08 6 .2 91 160 21 2.4 71 750 1. .9 4.1 11 00
 

oo
 

2. ,3 41 0. .73 56 

45- Sw-torv 11 6 .3 23 5.0 42 790 1. .2 350 19 
8 50 H4R0V1S0L1 0.48 5 .3 86 180 17 2.5 40 520 0. ,6 2.2 13 25 5. .4 40 1. .84 21 

50- Do 9.0 5 .6 20 3.1 38 660 0. .7 240 17 
9 55 H3ROV1SOL1 0.30 5 .1 78 340 16 2.2 45 540 0. .5 2.6 12 18 5. ,0 41 1. .56 26 

55- EuS-torv 9.2 5 .8 19 3.5 30 590 1. .0 200 20 
10 60 H4ROV1SOLO-1 2.0 5 .0 71 410 10 1.8 30 480 0. .4 1.3 16 24 4 . .7 44 1. .69 26 

60- St-torv 7.3 5 .8 19 2.7 31 540 0, .8 130 17 
11 65 H4ROV1SOLO-1 0.51 5 .1 73 500 12 2.2 41 640 0. .7 4.6 16 9.6 3. . 5 42 1. .07 39 

cn a<-(n 6 5 — Do 6.5 5 .7 18 2.0 32 510 0. .6 140 16 
12 ̂  70 H3ROVOSOLO 0.12 4 .9 72 400 7.4 2.0 36 480 0, .5 4.6 13 6.4 3, .5 38 1. .55 25 

70- Cs-St-torv 5.9 5 .9 14 1.7 30 520 1, .0 160 17 
13 75 H3ROVOSOLO 0.07 5 .0 70 370 7.4 1.7 30 400 0. .5 2.1 13 18 4. .1 43 1. .48 29 

7 5- C-Cs-torv 4.8 6 .0 13 2.3 21 340 0, .8 130 16 
14 80 H4RIVOSOLO 1.2 5 .0 63 370 7.6 1.6 20 290 0, .4 0.9 14 16 5. .6 49 2. .60 19 

80- Cs-C-torv 3.8 5 .9 10 2.3 18 250 0, .6 85 14 
15 85 H4R2VOSOLO 0.67 5 .0 60 370 5.6 1.9 21 250 0, .4 3.9 12 9.6 4 , .3 48 2, .08 23 

85- Som ovan 
5.7 13 2.6 22 340 0, .8 110 15 

16 90 Som ovan 2.0 57 640 

r-00 

2.9 26 390 0, .4 6.5 15 31 4, .1 48 2, .10 23 

90- B-C-torv 9.8 11 3.8 19 240 1 .2 95 13 
17 95 H4R2VOSOLO 6.8 62 280 4.6 1.7 19 210 0 .4 5.3 11 39 5, .4 44 2 ,  .06 21 

9 5- Gyttjig C-torv 23 - 12 5.8 25 240 2 .0 130 9.6 
18 100 H5R3VOS1LO 16 68 230 5.9 1.6 17 230 0 .4 4.9 14 64 5 .0 40 3, . 23 12 

100- Do 34 13 6.4 51 250 1 .4 220 4.9 
19 105 H4R2VOS1LO 12 - 63 280 5.0 1.4 16 220 0 .4 13 14 110 1 .7 34 3 .05 11 

105- Gyttjig, moig- 64 - 19 17 110 160 3 .2 380 1.5 
20 110 mjälig sand LO 25 - 58 230 4.2 1.0 10 150 0 .2 8.7 15 170 5 .4 21 1 .63 13 

110- Något gyttjig 89 - 23 27 140 85 4 .4 410 0.6 
. 54 21 115 sand LO 77 - 55 99 1.5 0.4 4.6 56 0 .1 5.8 12 170 4 .3 2.9 0 . 54 5.4 

115- Som ovan 
92 _ 18 20 120 55 3 .7 360 0.5 

22 120 Som ovan 86 - 54 41 0.5 0.4 1.9 21 0 .1 4.2 11 130 5 .2 1.4 0 .45 3.1 

Cs = Calliergon stramineum 
Sf = Sphagnum fuscum 
St = S. teres 
Sw = S. warnstorfii 

Grundvattennivå: -50 cm, tjäle: 0-28 cm. 

ts = torrsubstans 
tot = totalhalt ì se 4.5.2 
ext = extraherbar fraktion J 



258 

Tab. 44. Kemisk stratigrafi i ett par unga Sphagnum fuscum-rismossar omgivna av fattigkärr 
(hösten). 

Table 44. Chemical analyses of profiles from two young Sphagnum fuscum bogs surrounded by 
poor fens. 

umol/g ts 1 Ca 
ug/q ts C 

Prov 
nr 

Nivå 
cm 

Sammansättning och 
struktur 

Aska 
SiO„ 
% * 

pH 
H2O 
KCl 

M 

% 

H 

ext 

Na K Mg 
tot —*-
ext —" 

Ca Mn Fe 1 Mg 
-— tot 
— ext 

S P 
2 

X 10 

C N N 

1 
0-
5 

Levande Sf 
HlROVOSOLl 

1.5 
0.42 

4.4 
2.9 15 1270 

11 
8. 

67 36 
7 54 36 

36 
42 

2.0 30 1.0 
0.9 0.1 1.2 10 2. 5 46 0. 47 97 

2 
5-
10 

Sf-torv 
HlROVOSOLl 

1.7 
0.32 

4.4 
2.9 11 1210 

7 . 
3. 

8 16 30 
6 12 32 

62 
39 

0.8 18 2.1 
0.7 0.3 1.2 11 0. 8 45 0. 48 94 

3 
10-
20 

Do 
H2ROVOSOL1 

1.3 
0 .23 

4.2 
2.8 9.1 1480 

5. 
4 . 

8 10 29 
4 8.2 28 

62 
39 

0.2 68 2.1 
0.2 0.2 1.4 13 0. 4 44 0. 36 123 

4 
20-
30 

Do 
H2ROVOSOL1-2 

1.2 
0 .14 

4.1 
2.8 10 1470 

5. 
5. 

5 6.2 32 
3 4.2 35 

42 
44 

0.1 58 1.3 
0.2 0.6 1.3 9.1 1. 0 44 0. 36 122 

5 
30-
40 

Do 
H2ROVOSOL2 

1.6 
0.18 

4.1 
2.9 12 1430 

5. 
5. 

5 6.4 42 
6 4.6 47 

75 
47 

0.2 58 1.8 
0.2 0.9 1.0 13 0. 6 44 0. 52 84 

6 
4 0-
50 

Do 
H2ROVOSOL2-3 

1.5 
0.14 

4.2 
3.0 13 1360 

8. 
5. 

9 5 .8 41 
0 2.5 36 

60 
59 

0.1 82 1.5 
0.2 1.2 1.6 17 0. 2 44 0. 44 100 

7 m ' es 

8 

50-
60 

Do 
H3ROVOSOL2 

1.7 
0.27 

4.3 
3.0 13 1280 

7. 
5. 

5 5.7 36 
4 2.9 34 

56 
61 

0.3 58 1.6 
0.1 1.4 1.7 14 1. 9 47 0. 81 58 7 m ' es 

8 
60-
70 

Sf-Sa-torv 
H3RO-1VOSOL2 

1.5 
0.16 

4.5 
3.1 13 1530 

6. 
4. 

6 5.2 31 
3 2.9 32 

72 
80 

0.4 45 2.3 
0.1 2.9 2.5 9.1 1. 9 44 0. 60 74 

9 
70-
80 

C-S-torv 
H2R1VOSOL1 

1.3 
0.10 

4.4 
3.3 13 1240 

5. 
4 . 

5 3.0 23 
6 2.6 24 

58 
60 

0.6 58 2.5 
0.2 4.2 2.5 21 1. 9 46 0. 50 92 

10 
8 0-
90 

Lövkärrtorv 
H3-4R2V1-2SOLO 

2.4 
0.51 

4.4 
3.4 13 1050 

4 . 
4 . 

3 5.5 15 
5 5.6 13 

62 
62 

0.5 110 4.1 
0.3 4.8 4.8 61 2. 9 47 1. 09 43 

11 
90-
100 

S-Phr-torv 
H4-5R2VOSOLO 

5.1 
2.4 

5.0 
3.7 15 800 

5. 
4. 

2 5.5 12 
1 4.4 11 

88 
55 

0.5 92 7.3 
0.6 6.4 5.0 88 1. 4 49 1. ,34 36 

12 
100-
110 

Phr-torv 
H5R2VOSOLO 

3.5 
1.2 

4.9 
4.1 15 1000 

3. 
3. 
,1 6.5 11 
,0 4.0 1 0 

75 
78 

0.8 82 6.8 
0.6 21 7.8 59 1. 9 49 1. ,45 34 

13 
lio
ns 

Gyttjig Phr-torv 
H4R2-3VOS1-2LO 

26 
18 

4.2 
4.1 16 470 

8. 
2. 
,4 14 34 
.0 4.7 6.4 

100 
34 

1.0 200 2.9 
0.4 19 5.3 100 4. 6 37 1. .48 25 

14 
115-
120 

Gyttjig mo-mjäla 
LO 

82 
66 

4.2 
4.1 12 190 

10 17 110 
0.5 0.8 1.6 

120 
10 

2.5 420 1.1 
0.2 9.1 6.2 200 1. ,7 5.2 0. .54 9.6 

1 
0-
5 

Levande Sf 
HlROVOSOLl 

1.0 
0.46 

4.5 
2.9 7.1 1640 

7, 
4 , 
.2 19 24 
.8 14 21 

43 
33 

0.9 5.7 1.8 
0.4 0 1.6 4.3 1. ,4 44 0. .52 85 

2 
5-
10 

Sf-torv 
HlROVOSOLl 

0.50 
0.19 

4.3 
i 2.9 6.4 1580 

9. 
5, 
.5 7.5 26 
.6 2.4 21 

53 
29 

0.3 5.2 2.0 
0.1 0.2 1.4 7.5 2. .7 46 0 .44 104 

3 
10-
20 

Do 
H2ROVOSOL1-2 

0.85 4.1 
0.06 2.8 7.2 ! 1720 

9, 
6 
.5 4.3 36 
.5 2.7 29 

83 
34 

0.1 11 2.3 
0.1 0.3 1.2 4.8 4, .1 44 0 .56 79 

4 
20-
30 

Sa-Sf-torv 
H3ROVOSOL2 

0.98 4.6 
0.06 3.1 9.9 1 1730 

9 
4 
.8 4.1 37 
.8 2.1 33 

100 
58 

0.2 28 2.7 
0.2 0.5 1.8 5.9 5, . 2 44 0 .82 : 54 

5 
30-
40 

Sa-torv 
H 3-^4 RIVOSOL 2-3 

1.5 4.4 
0.52 3.1 12 1270 

7 
3 
.4 3.7 25 
.5 0.9 22 

70 
64 

0.1 35 2.8 
0.1 0.4 2.9 9.6 5 .8 1 45 0 .99 45 

6 
40-
50 

Er-S-torv 
H4R2VOSOL2 

1.4 4.9 
0.14 3.4 13 1160 

5 
3 
.1 1.3 20 
.7 0.5 20 

90 
66 

0.1 35 4.5 
0.1 0.5 3.3 9.1 5 .0 46 0 .96 48 

7 
50-
60 

C-S-torv 
H4-5R2VO-1SOL1 

1.7 4.7 
0.46 3.2 : 13 900 

5 
2 
.7 2.0 18 
.4 0.8 14 

78 
54 

0.2 48 4.3 
0.1 0.4 3.9 13 4 .6 49 1 .32 37 

F 
2
3
 

<J
 <

T\
 

°
 T
 

EuS-C-torv 
H5R2V1SOL1 

2.1 4.8 
0.21 3.5 . 14 1010 

5 
4 
.0 2.6 19 
.0 1.2 15 

88 
64 

0.2 92 4.6 
0.2 0.9 4.3 22 1 .9 50 1 .48 34 

J 70-
9 80 

Lövkärrtorv 
(H6)R2V2SOLO-1 

2.8 4.9 
0.08 3.5 i 12 920 

6 
2 
.3 1.4 20 
.6 0.6 18 

90 
45 

0.4 100 4.5 
0.3 1.6 2.5 18 3 .3 51 2 .39 21 

10 
80-
90 

Som ovan 
3.3 4.6 
0.69 3.7 15 850 

6 
3 
.5 1.8 19 
.2 0.8 15 

90 
51 

0.5 140 4.7 
0.3 6.4 3.2 34 6 3 50 2 .28 22 

11 
90-
100 

C-Phr-torv 
H5R2V1SOLO 

5.3 
1.9 

4.5 
3.8 17 660 

6 
6 
.5 2.4 18 
.0 1.4 17 

58 
48 

0.6 92 3.2 
0.6 7.0 2.8 . 39 7 .2 49 2 .51 20 

12 
100-
105 

- Do 
H6R2VO-1S1LO 

17 
5.2 _ 14 770 

7 
5 
.8 4.8 30 
.4 1.7 17 

85 
43 

0.8 160 2.8 
0.6 8.5 2.5 i 58 7 .4 46 2 .46 19 

13 
105-
110 

- Moig -sandig och 
gyttjig Phr-torv 

60 
58 _ 16 280 

9 
2 
.1 12 46 
.0 0.6 6.C 

58 
i 18 

1.7 220 1.2 
0.2  1 7  2 . 1  ' 81 5 3 21 1 .07 20 

14 
lio
ns 

- Svag gyttjig 
moig-sand 

96 
86 

-
23 72 

8 
0 

.5 11 69 83 2.0 150 1.2 

.6 0.3 3.0 7.1 0.1 13 2.4 34 6 2 1.1 0 . 25 4 . 

15 
115' 
120 

Som ovan 
98 
84 - 23 42 

12 20 88 78 2.7 170 0.9 
0.4 0.3 1.9 3.9 0.1 9.8 2.1 33 7 2 0.7 0 .15 4.: 

Sa = Sphagnum angustifolium ts - torrsubstans 
Sf = S. fuscum tot = totalhalt 1 se 4,5,2 

ext = extraherbar fraktion J 

Grundvattennivå. Lf 25: -65 cm, Lf 23: -40 cm. 
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Bild 2. Storblötan (Sb) och Gräsvarpet (G), lodbild. Något högre vattenstånd än normalt. På S och V 
sidan av~Stôrbïôtân gränsar de~täta lövsnåren uppåt skarpt till granskog (den gamla ängesgränsen) och 
utåt till graminiddominerat strandkärr (jfr bild 5). Pilarna markerar Carex maekenziei-bestånd (ljusa 
fläckar). De grå ytorna i vattnet är vinddriven Lemna trisulca samt ett flytande "skinn" av pollen, 
mikroalgér osv. Flytbladsvegetationen i Gräsvarpet vid fotograferingstidpunkten ännu ej utvecklad. 
Flygfoto (F 21) den 14.6 1971. Publicerat med tillstånd av Försvarsstaben. 

Plate 2. The lagoon•Storblötan (Sb) and the small lake Gräsvarpet (G). Aerial photo, vertical view. On 
the N and S sides of"storblötan the dense deciduous bush layer on the former hay-fens is sharply de
limited from the spruce forest and from the open fen on the lagoon shore. The arrows indicate stands of 
Carex maekenziei. The grey areas in the water are sheets of Lemna trisulea, together with wind-drifted 
pollen, microphytic algae etc. The nymphaeid vegetation of Gräsvarpet had not yet developed at the 
time when the photo was taken. 
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Bild 3. Sogron, S delen. Mosaik mellan bestånd av Carex aquatilis (mörka ytor) och C. maakenziei 
(ljusa ytor) i undre geolitoralen. Kring det stora stenblocket i fonden dominerar Eriophorum 
angusti folium. Foto (förf.) den 17.10 1970. 

Plate 3. The seashore fen Sogron. Mosaic of Cavex aquatilis stands (dark areas) and C. maaken
ziei stands (light areas) in the lower geolittoral. Eriophorum angusti folium dominant around 
the large boulder in the background. 

WËÊBÊÊÊSÈì 

Bild 4. Sogron, S delen. Massvegetation av rikt fertil Eriophorum angusti folium i övre geolito
ralen. De yttre delarna av lövsnåren domineras av Salix phyliai folia. Foto (förf.) den 24 .7 1971 . 

Plate 4. The seashore fen Sogron. Eriophorum angusti folium stand in the upper geolittoral. The 
outer part of the belt of deciduous bushes is dominated by Salix phyliai folia. 
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CO -H T3 in coi s 
> :0 • Z 
T3 T ß M 0 

eue -H 0 ß 
(Öl O TJ o +> 
-PI 01 dl ß o« 
:OI C O) (Ö ö 
rHI ö T) rH S ai 
XII O O) E -P 
M|X> Vi — dl 0) ß 
Ol 3 &> • X ̂  -H 
-PI co ß 4h EH £ 
COI-̂  :(Ö M 

?h r—I :0 • O (11 
• +i 4H <n X, <j\ - —' 01 -P 
« -P dl -P 

TJ S -P 0 -P (1) o> 
rH E 0 +> (Ö dl ß 
•ri Q) X 0 rH .ß •H 
ff| >-q Ol fa CU 01 L-l 

m 
m  

Bfii,.. ^ 
ÉP* 'P* 

1 Du ß o U ß -P 
(Ö a p Is- O -H 4-1 
> 0 X Ol O M-I rö (1) 

-P O* rH 
M ß 01 ß ß M (ö 
(Ö d) -P dl a > •H -H dl X Q •H Cu • (Ö 

O* QJCO ß d -P 
(Ö • rö :fö S dl 
ß -P Vi M ß 0 X ß 
>H dl -O dl TJ -P dl 0 
(Ö -P (Ö T> 
a (Ö Ol >H ßH-Ö 
Cu ̂  Ol +J ̂  di -H d dl 
:rö -P >I W • oi a n 
« Ol ß ß 4H Ol TJ -H 

XI :(ö Vi Ol dl ß -a 
• 3 U > :0 >H -H <11 -H 

(11 01 (Ö 4H a M di X 
-P x ß — 'Ö X) 0 
rH (Ö dl Q) 
:<Ö XI (Ö "O O Vi oi 4J » 
XI 0 U -P dl rö 01 > 

1 U 0>«(0 O 
<3 dl :0 afa •n XÎ 
5M (Ö X Ol < 1) 
<3i ß Vi • -P ß Ol d) 

(Ö ß (Ö -P Ol 0 (Ö -P 
dl X -p O jß rö 

X T3 (1) D̂ T) M 
H ü -p ̂  ß dl -P 
Q) 0  ̂dl Ol X rö ß Ol 
s, Vi -p -P X! 0 X! SH 
« (1) 0 1 0 a 
Cj T> ë M ß PQ -P T3 Ol 0 

IÖ 4-1 ß 
01 -P •H Ol ß . dl rö d l 0 
ß -P -P XI O« ßl-H X X o 
(U :(Ö d u (Öl 1 -P 
•o e S-i öl :IÖ -PI dl -P X 
ß ß (ö m :Ol.ß X 4-1 Ol 
(Ö (11 04 -H oro rH 1 EH O1 0 •H 
 ̂-p M XII -H >1 -p -p •P (Ö tji 5-11 * J-t Ol dl 

Ol (0 -p ß Oidi dl M 
> (1) U ß -PI-P < ü T3 Ol 

CO Q) dl COI (Ö X -H 
-p •H TJ u -p s: (ö 

- CD •H T3 ß -P cu 
ßl-Ü -P 4-1 -H 0 Ol * rH 
(öl (Ö H > 0 XI Ol 0 O 
-Pl-H ̂  0 >-l 0> 0 U Ol X 
:OI Vi Ol (ö 15 01 3 U1 
rH 1 (Ö O ß > rH 0 ß 
XII ß -P ̂  O X 0 
JHI^ :(Ö Ol dl -H U ß 
Ol o M -i-» (ö X XI 4H -H (Ö 
-PI 3 (Ö >-i EH O 0 
COI-P X (Ö <11 M -p 

Ol -P rö • (11 dl o Ol 
• T) (Ö M -H 00 tö r-H tö 0 
00 dl H (Ö X ß Qj rH Cu 

ß -P > 0 dl (Ö 3 X3 
T3 Ol Ol -P 0 
rH -P ß -p (Ö 0) O dl ß 
-H *H :(ö (1) -H rH ,ß X (Ö 
m >H > Q ß fi« -P (Ö EH XI 



265 

•HM <Ti 
:tO • H 

C -d -P 
•H a} in 

-P rH • 
-P O) :n3 Ln 
tr>-P -n rH 
C >H -P 
oiö :tö C 
r—lJlPO 

I C -d 
M ö G 
tO 5̂  :aJ -— 
> ös 

M UH 
K :f0 M 

X3I V-LL •> 4^ Q) 
Olia « g 
•PI'O s 
COIC Cr-P 

:<0 ö 
• > Ü 

rH T3 . :rö 
i—I M O -P 

T3 C 

>iXl M 
tO '—" M-l 
e 

a) a; 
m u 0) 
<D o ̂  
> xi «w 
o w 
u 

Cn g 
•Hö O 
H Ü £ 

(0 o 
C U M Pu 
:o a; «w 
c > 
CO :0 -P -P 

rH w 
• .C :<0 ni 
C O g >4H 
a) o w -a 
ti c 
C C Vi (0 
<0 <U TA -H 
M M A 
-M o(0 -r-i 
MC-PH) 
w a) 

co > -P M 
:0 rH :rö 

••rH :n3 
CI -Q C 
tono i a) 
-Pl-P co tf l 
:Ol:tO -H 
rHI-P ̂  

CO -rH 
S 
O QJ -P 
C £ rH 
w -p a) 

• -P 
ci M -p 
toi to ö 
-pia s 
:OI Ö-
HIM ÇJ • 
XII ai c 
Mie • a) 
OICÜ N 
•PI-H O 
COI (DM 

eu xi <4H 

>i a) 
eu nj xi w 
x: S -H 
Eh Ö 

MH ÌN TJ 
• O ös C 

rH 3 
H-O S O 

tn QJ Q J H Cr> 
-P 
(0 <u <u 
rH x: ö x: 
CM -P <o - P 

-P Sh 
-P Ö 
>i<o 

OJ C 
-P Q) 
3 T3 

U M 
:<0 tö LO 
XI xi • 

U U 
:<0 (1) C 
G -P <1 ) 

Cl ö fa 
(01 S 
-PI 5 • 
:OI <» -P 
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Vegetationsanalys: 23-26.6 1971 kä rlväxter, 5-9.6 1971 moss or «lavar pH- Jf-mätning 28.6 
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