I ett arbete av Sörmlandsflorans omfång är det naturligtvis svårt att undvika fel. Trots åtskilliga
genomläsningar har vissa brister konstaterats och vi är naturligtvis mycket tacksamma för de
påpekanden vi har fått. Genom detta har vi fått möjlighet att här samlat kunna redovisa alla hittills
upptäckta fel och brister Det är lämpligt att du på något sätt för in dessa rättelser i ditt/dina exemplar
av boken, så att inte felaktigheterna ärvs vidare till nästa generation läsare.

Rättelser:
Sid 9: I tabellen över de personer som ingått i arbetsgruppen skall tilläggas Lillan Ödklint, vars
verksamma period var 1990-95.
Sid 18: Bland meddelare saknas Göran Odelvik, Tumba och Jan Edelsjö, Stockholm, vilka berikat
floran med många intressanta fynd. Bland meddelarna bör också nämnas Aina Olsson.
Sid 25: Figur 5-6. Till figurtexten skall tillfogas: "Samtliga värden är genomsnitt och gäller perioden
juni-augusti."
Sid 50: Bilden är inte tagen i Bergianska Trädgården, utan som det mycket riktigt står på fotografiet - i
Uppsala Botaniska Trädgård.
Sid 66, vä spalt: Bilden är fotograferad av Gustav Lundberg.
Sid 68, vä spalt: rad 1-4 "Under senare delen …" Texten är dubblerad och återkommer i början av
nästa stycke.
Sid 139, bildtexten. Ordet "vänster" skall bytas ut mot "höger".
Sid 181, hö spalt, rad 4: Stryk meningen "Se även foto vid kapitlets inledning".
Sid 205, vä spalt. Lokal 38 Mellan Backa och Ödesdal ligger i Ö.Vingåker och lokal 39 Långviksnäset
ligger i St.Malm.
Sid 205, hö spalt: Lokal nr 101 Kalkugnstorp, Österåker saknas i tabellen.
Sid 213, hö spalt: Bland meddelare med förkortade namn saknas Fn = I. Fröman.
Sid 215: I sockenförteckningen ska det stå 39 Fors och 40 Kloster.
Sid 226, vä spalt: Lokalerna för Woodsia alpina i Kloster "Linvävartorp" och "300m O-ONO
Sticktorp" är identiska.
Sid 250, hö spalt: Rumex thyrsiflorus Beståndet vid Björnlunda kyrka är felbestämt och hör till arten
Rumex rugosus, trädgårdssyra.
Sid 254, vä spalt: Lokaluppgift för Chenopodium hybridum i Kärnbo socken "Mosjötippen" ersätts
med "Mörtsjötippen".
Sid 288, vä spalt, rad 18: Stryk "… och utefter kusten"!
Sid 299, vä spalt: Under Corydalis solida - STOR NUNNEÖRT. Texten "mycket sällsynt" byts ut mot
"sällsynt".
Sid 299, hö spalt. Lokalen för Corydalis ochotensis ligger i Brännkyrka socken.
Sid 324, hö spalt. Prima loca för Berteroa incana, dvs Söderbrunn, ligger på N. Djurgården och
därmed i Uppland. Uppgiften bör därför ersättas med "Först rapporterad från Nyköping (Samzelius
1884)". Uppgiften Söderbrunn stryks även under arten Polygala amarella (sid 403)
Sid 342, vä spalt: Lokaluppgift Brännkyrka Årstafältet för Cotoneaster bullatus stryks. Arten är
felbestämd.
Sid 342, vä spalt: Lokalen i Nacka för Cotoneaster multiflorus ligger i Brännkyrka socken.
Sid 342, vä spalt: Cotoneaster dielsianus är felbestämd på två lokaler, vilka skall strykas. Det avser
Brännkyrka Kilsätra i berg samt Nacka Helveteshålan 1989.
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Sid 369, hö spalt: Till artförteckningen bör tilläggas Rosa obtusifolia var. sclerophylla. Detta taxon är
insamlat från: Stockholm: Nybohof (1908), Midsommarkransen utanför Hornstull (1919),
Långholmen (1913-19) Mörkö: Sydsidan av Pålsundet på höjden (1919) och i Strängnäs (1904-05).
Sid 376, vä spalt: Lokalen Tyresö Trollbäcken för Vicia villosa ssp. villosa är felaktig och bör utgå.
Sid 380, hö spalt: Astragalus glycyphyllos - i Brännkyrka viadukt över Örbyleden är samma lokal som
Gubbängens idrottsplats.
Sid 395, hö spalt, rad 15: Byt ut "… i detta sekel." mot " …under 1900-talet."
Sid 398, hö spalt: Arten Linum bienne är felbestämd och utgår som funnen i Sörmland. Lokalen i
Brännkyrka avser Linum usitatissimum.
Sid 406, vä spalt: Parthenocissus quinquefolia har uppgivits från Katrineholm Vikatippen. Fyndet
avser arten Parthenocissus inserta.
Sid 408, hö spalt: Arten Althea officinalis är felbestämd - skall ersättas av Alcea rosea (stockros).
Lokaluppgiften är oförändrad.
Sid 421, hö spalt: Lokaluppgiften Dalarö Gränö för Bryonia dioica avser B. alba.
Sid 424, vä spalt: För arten Lyhrum portula stryks den äldre lokaluppgiften Nacka Ålkistan. Lokalen
ligger i Uppland.
Sid 428, vä spalt: Lokalen i Österhaninge Rosenhill för Epilobium roseum är inte, som anges i floran,
samma lokal som Gullringskärret. Den förra lokalen ligger dessutom i Västerhaninge.
Sid 469, hö spalt: Kartan avser småsnärjmåra.
Sid 489, hö spalt: Vid arten Thymus pulegioides i Västerhaninge. Lokalen Södertäljev. är fel och skall
ersättas med Lugnetv.
Sid 504, vä spalt: Nicotiana tabacum på lokal Kloster Eskilstunatippen är felbestämd och avser
Nicotiana alata.
Sid 506, vä spalt: Lokalen för Verbascum phlomoides i Brännkyrka Skarpnäck är identisk med lokalen
"NO om Sandåkraskolan".
Sid 524, vä spalt, rad 26-27. Stycket som börjar med "Beståndet har …" och slutar med "… plantor
setts" skall i stället lyda: "Beståndet är ganska konstant år från år, men antalet blommande skott
varierar från år till år".
Sid 527: vä spalt: rad 11-12. Lokaluppgiften "Bullerö V. Stenkobben" ersätts med "Bullerö på sydöstra
udden".
Sid 536, vä spalt: Lokaluppgift för vävarkarda, Tyresö "Fårdala på Korallstigen" - skall ersättas av
"Fårdala på Korallvägen".
Sid 576, vä spalt: Det svenska namnet för Taraxacum acroglossum är "fågelfotsmaskros".
Sid 578, hö spalt: Det svenska namnet för Taraxacum haematicum är "rödmaskros".
Sid 578, hö spalt: Det svenska namnet för Taraxacum haematopus skall vara "blodmaskros".
Sid 579, hö spalt: Det svenska namnet för Taraxacum lingulatum är "måsmaskros"
Sid 582, hö spalt: Det svenska namnet för Taraxacum tanyphyllum är "neptunmaskros"
Sid 595, hö spalt: Picris hieracioides är möjligen felaktigt rapporterad och bör istället avse P.
echioides. Lokalen Hallandsg. är uppgiven för båda arterna.
Sid 654, vä spalt: Den övre kartan avser Poa compressa, berggröe.
Sid 654: vä spalt: Den nedre kartan avser Puccinellia distans, grått saltgräs.
Sid 690, vä spalt: Lokaluppgift på Nämdö Bullerö för Carex mackenziei - ej funnen av TPE
(upphittare okänd)
Sid 718: Bildtexten är fel. Bilden avser honungsblomster.
Sid 769: I registret saknas "Skuggnäva". Arten skall hänvisas till sid. 395
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