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DEN LÅGALPINA DRYAS-HEDENS
DIFFERENTIERING OCII STÅNDORTSEKOLOGI INOM
TORNETRÄSK-OMRÅDET. IL
AV

KARL-GÖRAN BRINGER.
Det följande ulgör en fortsättning på en uppsats med samma titel,
som publicerats i årets 2. häfte av denna tidskrift, där metodik och
terminologi, Dryas-hedens differentiering på associationsnivå samt
associationen Epibryo-Dryadetum behandlats.
Association Tetragono-Dryadetum.

I det lågalpina bältets vegetation spelar rishedar en mycket stor
roll. I och med att exponeringsgraden på en kulle av dolomit, kalk
sten eller kalkrika skiffrar minskar något, får några av fjällhedens
jämte Dryas viktiga lignoser, t. ex. Empetrum hermaphroditum,

Rhododendron lapponicum, Cassiope tetragona, Arctostaphylos alpina,
Vaccinium uliginosum, Betula nana och olika Sa/år-arter, förbättrade
existensmöjligheter och ökad konkurrenskraft. De ytor med tät
vuxen Dryas som ensamt dominerande ris, vilka är vanliga inom as
sociationen Epibryo-Dryadetum, blir här sällsynta. De uppräknade
lignoserna torde alla kunna förekomma på såväl cirkumneutralt
som m. el. m. surt substrat, men deras frekvens och konkurrenskraft
varierar efter underlagets beskaffenhet. Betula nana och Empetrum
he rmaphroditum, vilka dominerar över stora arealer i fattighedarna
på surt substrat, blir på t. ex. dolomit aldrig i lika hög grad täckande
utan uppträder vanligen endast som en m. el. m. riklig inblandning i
hedarnas kalkväxtsamhällen. Arter, som där lever under optimala
förhållanden, kan framgångsrikt hävda sig gentemot sådana, för
vilka den optimala markreaktionen syns ligga ett par pH-enheter
lägre. I Torneträsk-områdets lågalpina bälte är Dryas, Rhododendron
lapponicum, Cassiope tetragona och troligen huvuddelen av popula36 — 61173304
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tionen av Vaccinium uliginosum (jfr t. ex. Du Rietz 1925b) klart
gynnade av dolomit och andra cirkumneutrala substrat. Arctostaphylos alpina (A. uva-ursi diskuteras i samband med behand
lingen av talusbranternas vegetation) visar en minskning i frekvens
jämfört med förhållandena på surare bergarter, och för Betula
nana, Empetrum hermaphroditum, Vaccinium vitis-idaea och Diapensia
lapponica blir minskningen mycket påtaglig. Loiseleuria procumbens,
Phyllodoce coerulea och Vaccinium myrtillus söker man normalt förgäves på en dolomitkulle.
I en del tidigare vegetationsmonografier, t. ex. Fries (1913),
Tengwall (1920) och Smith (1920), indelades fjällens hedvegetation
i en lavrik och en mossrik serie. Man tog därvid fasta på den påtagliga
skillnaden i artbeståndet i torra, vindpinade rishedar, där botten
skiktet domineras av lavar, främst av släktena Alectoria, Cetraria,
Corniculciria och Cladonia, och hedar i något mera fuktiga och
skyddade lägen med ofta samma ris i fältskiktet men med ett botten
skikt av svällande mossor. Jag har valt att sammanföra huvuddelen
av de kalkväxtförande rishedstyper på cirkumnetural mark, där
Dryas i större utsträckning uppblandas eller ersätts av andra ris, till
en association, som jag i likhet med Hedberg (1952) kallar Tetragono-Dryadetum. Jag indelar associationen i 3 subassociationer:

1. Tetragono-Dryadetum alectorietosum
2. Tetragono-Dryadetum hylocomietosum
3. Tetragono-Dryadetum tomentypnetosum
I texten förkortar jag dessa namn T-D alectorietosum, T-D hylocomie
tosum och T-D tomentypnetosum.
Cassiope tetragona har av Ilera författare (Du Rietz 1950, Hed
berg 1952 och Nordhagen 1955) använts vid namngivningen av en
typ av lågalpin rished på cirkumneutralt substrat. Inom mitt under
sökningsområde intar Cassiope tetragona en central ställning inom
Dryadion och bildar relativt skarpa gränser gentemot såväl alltför
exponerad eller instabil mark som mot för fuktig eller sent utsmält
terräng. Till Tetragono-Dryadetum räknar jag alla lågalpina ris
hedar, där någon av Cassiope tetragona, Rhododendron lapponicum,
Empetrum hermaphroditum eller Betula nana dominerar eller upp
träder med högre täckningsgrad, och där arter, som klart gynnas av
en cirkumneutral markreaktion, ingår. Förekomsten av kalkväxtfria
Cassiope tetragona - hedar har diskuterats i del I av denna uppsats.
Till associationen räknas vidare huvuddelen av de kalkväxtförande
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): U
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Vaccinium uliginomm - och Arctostaphylos alpina- hedarna samt
de Dryas-dominerade hedar, som med hjälp av Tetragono-Dryadetum’s skiljearter kan avskiljas från Dryadion s övriga associationer.
Inom stora delar av associationen saknas dess viktigaste skiljeart
gentemot förbandet i övrigt, Cassiope tetragona. I de mosaikartat
uppbyggda rishedarna är det dock på likartade ståndorter ofta
inga påtagliga kvalitativa skillnader i artbestånden i fält- och botten
skikt mellan de segment, där t. ex. Cassiope tetragona, Empetrum
hermaphroditum eller Rhododendron lapponicum dominerar. Tetragono-Dryadetums ståndortsamplitud överensstämmer i huvudsak
med Cassiope tetragona s. Exempelvis den i det följande beskrivna
Rhododendron-heden inom T-D alectorietosum torde dock kunna upp
träda i något mer exponerade lägen, än Cassiope tetragona tolererar,
och detsamma är fallet med vissa Dryas-hedar med ett slutet botten
skikt av Rhytidium rugosum. Rhododendron lapponicum är as
sociationens starkaste preferensart på gränsen till ledart och upp
träder endast tillfälligt med enstaka exemplar inom associationen
Epibryo-Dryadetum.
Subassociation Tetragono-Dryadetum alectorietosum.

T-D alectorietosum kräver ett obetydligt snöskydd och tycks främst
utbildas på mera svårvittrade bergarter och i torra lägen. Associatio
nen gränsar till Epibryo-Dryadetum och kan börja utbildas under
ståndortsförhållanden, som råder i den senares måttligt exponerade
delar. Ibland kan subassociationen betraktas som ett övergångs
samhälle mellan Epibryo-Dryadetum och T-D hylocomietosum. Inom
mitt undersökningsområde sluter sig dock mosstäcket vanligen ganska
snabbt vid sjunkande exponeringsgrad, speciellt om underlagets
bergarter är lättvittrade, och en eventuell övergångszon blir obetydlig
eller omöjlig att urskilja. T-D alectorietosum förefaller vara ganska
sparsamt representerad inom Torneträsk-området och anträffas på
t. ex. Vakketjåkko endast på toppartierna av en del dolomitryggar,
där bergarten är av speciellt svårvittrad typ.
T-D alectorietosum’s fältskikt, där olika ris kan dominera, visar
närmast släktskap med den följande mossrika subassociationen
T-D hylocomietosum, medan bottenskiktet har många drag gemen
samma med Epibryo-Dryadetum. De små skorplavarna, som känne
tecknade Epibryo-Dryadetum, minskar dock snabbt och saknas så
gott som helt i T-D alecorietosum s mera skyddade delar, samt där
Dryas i större utsträckning ersätts av andra ris. Ett sammanhängande
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 't
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mosstäcke saknas. Högre täckningsgrad än 1 kan relativt ofta uppnås
av olika Dicrana och Rhytidium rugosum samt mera sällan av
Rhacomitrium lanuginosum, Ditrichum flexicaule och under vissa
omständigheter Ptilidium ciliare. Ett antal busklavar når här sitt
optimum inom Dryadion. De viktigaste är Alectoria nigricans, A.

ochroleuca, Cetraria cucullata, C. nivalis, Cornicularia acnleata, C.
divergens, Sphaerophorus globosus, Parmelia vittcita och Thamnolia
vermicularis. Cetraria nivalis är inom Epibryo-Dryacletnm och T-I)
alectorietosum’s mera exponerade delar klart individrikare än C.
cucullata, men med sjunkande exponeringsgrad resp. tilltagande
fuktighet blir inom förbandet proportionerna mellan de båda arterna
det omvända. I typiska bestånd av T-I) hylocomietosum finner man
praktiskt taget alltid flera individ av C. cucullata än av C. nivalis i en
analyserad ruta.
Klara skiljearter gentemot Epibryo-Dryadetum är i fältskiktet
Betula nana, Cassiope tetragona och Carex vaginata, medan Rhodo

dendron lapponicum, Empetrum herrnaphroditum, Arctostaphylos
alpina och Vaccinium vitis-idaea aldrig annat än tillfälligt ingår med
enstaka individ i typisk Epibryo-Dryadetum. I och med att dessa
arter börjar uppträda bland Dryas och Carex rupestris, kan utveck
lingen mot T-D alectorietosum sägas ha börjat. Som skiljearter i
bottenskiktet kan möjligen Peltigera aphthosa, P. malacea och Cladonia rangiferina användas. Skiljearter gentemot T-D liylocomietosum är framför allt Alectoria ochroleuca, A. nigricans och Cornicularia
divergens (den sistnämnda kanske något svagare än de båda andra).
Bland mossorna märks ett antal hällmarksarter, t. ex. Tortula ruralis,
Hypnum revolutum och H. fastigiatum, vilka försvinner, när T-D
hylocomietosum’s stora, tätväxande mossor sluter sig i bottenskiktet.
Tyvärr saknar jag vegetationsanalyser från någon typisk Cassiope
tetragona-hed inom T-D alectorietosum. Sådana anträffas endast
sparsamt inom mitt undersökningsområde. Från ett kalkstensområde
i Porsanger har emellertid Nordiiagen (1955 s. 75 och följande)
publicerat analyser från ett Cassfope-hestånd, som vackert visar
T-D alectorietosum’s kännetecken. Dryas och Cassiope tetragona
förekommer där tillsammans med Tetragono-Dryadetum’s typiska
ris. Gräs och halvgräs uppträder artfattigare än som brukar vara fal
let i T-D hylocomietosum, men Carex rupestris når relativt hög täck
ningsgrad. Bland mossorna uppnår Dicranum fuscescens och Rhaco
mitrium lanuginosum täckningsgrad 2 i någon ruta, medan Hylocomium splendens och Rhytidium rugosum endast ingår i en resp. två
Sv. Bot. Tidslcr., 55 (1961): 4

DEN LÅGALPINA DRYAS-HEDEN I TORNETRÄSK-OMRADET. II

555

rutor. Släktena Alectoria, Cetraria och Cladonia är väl representerade,
medan bladlavar saknas. Jfr även Fries (1913 s. 74-71).
Den nyssnämnda Cassiope-heden förekommer enligt Nordhagen
(l.c.) omväxlande med en Dryas octopetala- Cetraria nivalissociation och kan betraktas som en variant av denna. Det förefaller
rimligt, att en vegetation av typ T-D alectorietosum med Dryas som
m. el. m. ensamt dominerande ris kan förekomma. Ett av Nordiiagen (l.c. tabell III nr 17-22) analyserat bestånd för tanken till en
vegetation just And gränsen mot T-D hylocomietosum. Jfr även ett
Dryas-Alectoria-Cetraria nivalis - samhälle, som omnämns av
Kalliola (1939 s. 129) från finska Lappland. Beträffande T-D
alectorietosums anknytning till de verkligt lavrika hedarna i södra
Norge vågar jag för närvarande inte ta ställning.
Kommentarer till Tabell II (Tetragono-Dryadeturn alectorietosum).
Nr 1-5. Rhododendron lapponicurn-iazies. Vakketjåkkos sydöstra del på
krönen av vindexponerade, torra dolomitryggar av svårvittrad typ. 650700 m. ö. h.
Segment av denna vegetationstyp omväxlar med bestånd av Dryas m. el.
m. uppblandad med Carex rupestris och ytor med vegetationsfri mineraljord.
Man ser sällan Rhododendron dominera i det tunna jordlagret intill hällarna,
där Epibryo-Dryadetum’s samhällen överväger, utan arten tycks föredra
mark med ett tjockare jordlager. Intill hällarna kan Rhododendron även er
sättas av Vaccinium uliginosum. Bortsett från de vidare spridda Ochrolechiaarterna saknas Epibryo-Dryadetum’s skorplavar så gott som helt. Antalet
kärlväxter är genomgående lågt, då exponeringsgraden ännu är stark, och
de tätnande risen hindrar vindblottornas konkurrenssvaga arter från att
invandra. Euphrasia lapponica, som är vanlig i kullarnas Epibryo-Dryadefam-vegetation, tycks här inom T-D alectorietosum till största delen er
sättas av E. frigida.
Markprofilen visar en blandning av delvis förmultnade växtdelar, humus
och mineraljord, där pH-värdena 6,0 och 6,3 uppmätts. Där Rhytidium
rugosum eller Dicrana tätnar, kan en början till differentiering i ett F-skikt
och ett H-skikt iakttas.
I vissa avseenden likartade samhällen omnämns eller beskrivs av Tengwall (1920 s. 381-382), Nordhagen (1936 s. 37, VII i tabellen s. 38-43)
och Björkman (1937, Rhododendron-Ochrolechia frigida-sociation samt
Rhododendron-Cetraria nivalis-sociation i Vegetationsprofil).
Nr 6—10. Kalk vävtiöramlc Ernpetrum-iazies, Vakketj åkkos sydöstra del på
torra, vindexponerade dolomitryggar. 650-750 m. ö. h.
Som tidigare nämnts, ingår Empetrum hermaphroditum regelbundet i
många av Dryadions samhällen, även om frekvensen genomgående är
mycket lägre än i fattighedar på m. el. m. surt substrat. På ryggar av svår
vittrad dolomit finner man på Vakketjåkko ofta täta, vindskurna rishedSo. Bot. Tidshr., 55 (1961): 1
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segment, där Empetrum helt dominerar. Jag har sett dolomitskrevor, där ena
halvan behärskats av Empetrum, medan Dryas totaldominerat i den andra
halvan. Bottenskiktet i dessa halvor kan också vara olikartat med Rhytidium rugosum i £)ryas-delen och Dicrana i Empetrum-delen. I en sådan
Dryas-halva uppmättes pH 6,4 och i Empetrum-halvan pH 5,5. Det före
faller troligt, att Empetrum-iörna i högre grad än Dryas-förna verkar acidifierande på det översta markskiktet. På grund av Empetrum-beståndens
täta växtsätt samlas också större kvantiteter lösförna än i jDryas-bestånden,
varifrån döda blad lättare förs bort av vinden. Skillnaden i pH mellan olika
skikt i markprofilen kan också bli förhållandevis stor, vilket framgår av
följande markprofiler från två Empetrum-Dicranum scoparium-bestånd från
dolomitryggar på Vakketjåkko c:a 700 m. ö. h.:
S-skikt 1-2 cm. F-skikt 5-6 cm. pH 4,9. H-skikt 2-3 cm. pH 6,3. Oför
ändrad mineraljord pH 7,1.
S-skikt 2 cm. F-skikt 5 cm. pH 5,0. H-skikt 3-4 cm. pH 6,0. Oförändrad
mineraljord pH 6,8.
På grund av inslaget av fältskiktsarter, vilka är skiljearter gentemot
fattighedarnas samhällen, t. ex. Dryas, Rhododendron lapponicum, Salix
reticulata, Astragalus alpinus, Silene acaulis och Carex rupestris, placerar
jag dessa Empetrum-bestånd inom Dryadion (jfr Du Rietz 1925b, 1942a).
Troligen har flertalet kärlväxter tillräckligt djupa rotsystem för att tränga
igenom det tunna, sura markskiktet i ytan. Klart dolomitskyende arter
saknas vanligen.
Bottenskiktet visar tydligare anknytning till fattighedarna. Cladoniaarter uppträder rikligare, än som är vanligt inom Dryadion (jfr Gelting
1955 s. 299). Av dessa förekommer Cladonia gracilis coil, regelbundet genom
större delen av förbandet, och C. symphycarpia och C. pyxidata kan spela
en viss roll inom begränsade delar därav. C. amaurocraea, C. coccifera, C.
rangiferina, C. silvalica och C. uncialis uppträder tämligen ofta med
spridda exemplar inom främst Tetragono-Dryadetum och tycks inom as
sociationen nå sitt optimum i den här behandlade Empetrum-heden, dock
utan att på långt när nå samma frekvens som i vissa fattighedar. I andra
hedförband vanliga arter, som Cladonia bellidiflora och C. deformis,
saknas normalt helt inom Dryadion. Ptilidium ciliare, som i det lågalpina
bältet har en vid ståndortsamplitud med tyngdpunkten i sin förekomst på
surare substrat, förekommer i små kvantiteter genom större delen av Dryadion,
men arten tycks där endast nå större täckningsgrad inom de kalkväxtförande Empetrum-hedarna av typ T-D alectorietosum. Andra fattighedsinslag
i bottenskiktet är Nephroma arcticum och Pleurozium schreberi.
Subassociation Tetragono-Dryadetum hylocomietosurn,

T-D hylocomietosurn kräver ett visst men ej allt för långvarigt snö
skydd och en relativt obetydlig markfuktighet. Subassociationens
fältskikt präglas av olika ris, främst Dryas, Empetrum hermaphroditum, Rhododendron lapponicum, Cassiope tetragona och Vaccinium
uliginosum, vilka dominerar omväxlande ensamma eller tillsamSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): k
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mans. Gräs och halvgräs spelar en obetydlig roll. Mossor bildar ett
slutet bottenskikt. Företrädesvis överväger någon av Dicranum majus,

D. scoparium, 1). fuscescens, D. muehlenbeckii, Abietinella abietina,
Aulacomnium turgidum, Rhytidium rugosum och Hylocomium splendens
med de tre sistnämnda som vanligaste dominanter. I subassociationens fuktigare respektive senast utsmälta delar tilltar Drepanocladus
undnatus, Hypnum bambergeri och Rhytidiadelplxus triquetrus, och de
första individen av Tomentypnum nitens börjar uppträda. I botten
skiktet ingår vidare flertalet av T-D aledorietosum’s busklavar,
med undantag främst av Alectoria-arterna. Dessa lavar uppträder
klart individfattigare inom T-D hylocomietosum, och detsamma är i
än högre grad fallet inom T-D tomentypnetosum, men de är dock
goda skiljearter gentemot andra mossrika associationer inom
Dryadion. Alla Cladonia-arter med undantag av C. gradlis coll.,

Sphaerophorus globosus, Cetraria cucullata, C. nivalis, Cornicularia
aculeata och Thamnolia vermicularis upphör ungefär samtidigt som
Rhdododendron, Empetrum och Cassiope tetragona med tilltagande
markfuktighet eller försenad snösmältning.
Som skiljearter gentemot Epibryo-Dryadetum och i varje fall större
delen av T-D aledorietosum kan följande arter användas inom mitt
undersökningsområde:
Equisetum variegatum
Carex parallela
Leucorchis albida
Salix hastata
S. lanata
S. myrsinites
Melandrium apetalum

Astragalus frigidus
Pyrola minor
P. rotundifolia v. norvegica
Rhytidiadelphus triquetrus
Aulacomnium turgidum
Mnium rugicum
Tritomaria quinquedentala

Preferens för T-D hylocomietosum gentemot nämnda samhällen
visar:
Carex atrata
C. vaginata
Salix glauca
Lobaria linita

Nephroma expallidum
Peltigera aphthosa
P. leucophlebia

På grund av fältskiktets mosaikartade uppbyggnad förefaller en
första differentiering inom subassociationen bäst göras med hjälp
av de dominerande mossorna i bottenskiktet. I det följande av
snittet skall några av subassociationens vanligaste moss-fazies be
skrivas.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1!)61): U
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Kommentarer till Tabell II (Tetragono-Dryadetum hylocornietosum).
Rhytidium rugosum-iazies
Nr 11-13. Vakketjåkkos sydsluttning i anslutning till dolomithällar.
750-800 m. ö. h.
Nr 14-20. Vakketjåkkos sydsluttning. Sammanhängande vidsträckta
hedar med växlande risdominanter i fältskiktet. Relativt lättvittrad dolomit. 650-800 m. ö. h.
Av Tetragono-Dryadetums storvuxna mossor är det endast Rhytidium
rugosum, som regelbundet förekommer och stundom kan nå en högre täck
ningsgrad än 1 inom Epibryo-Dryadetum. I och med att markstabilitet och
snöskydd ökar något på en lågalpin dolomitkulle, tilltar också Rhytidium,
och arten når inom Torneträsk-området sitt optimum inom de torraste och
tidigast framsmälta delarna av T-D hylocornietosum. Rhytidium föredrar
fjällens sydsidor och ersätts i nordsluttningar i stor utsträckning av t. ex.
Hylocomium splendens och Aulacomnium lurgidum. En art, som ståndortsekologiskt står Rhytidium nära, är Rhododendron lapponicum. Rhodo
dendron-Rhytidium är inom mitt undersökningsområde en typisk kombina
tion liksom paret Cassiope tetragona-Hylocomium splendens. Däremot ser
man mera sällan Rhododendron i samhällen, där bottenskiktet domineras
av Hylocomium och praktiskt taget aldrig Cassiope tetragona i någon större
mängd i ett av Rhytidium dominerat bottenskikt. Albertson (1940 s. 80)
anger Abietinella abietina som en ständig följeslagare till Rhytidium i södra
Sverige. Arten visar även i fjällen en med Rhytidium likartad ekologi men
kan dock om än sparsamt ingå i betydligt fuktigare eller senare framsmält
vegetation än Rhytidium rugosum. Ett Dryas-Abietinella-samhälle, som
är mycket nära besläktat med omgivningens Rhytidium-dominerade vege
tation, förekommer inom ett dolomitområde vid Tornehamnstugan söder
om Torneträsk.
Där en häll av dolomit eller annan cirkumneutral bergart går i dagen i en
T-D hylocomietosum-hed, finner man ofta en zon med Dryas-Rhytidium,
ibland med inslag av Vaccinium uliginosum, intill själva hällen, där jord
lagret är som tunnast, och exponeringsgraden kanske ökar något. Ett litet
stycke från hällen, dar jordlagret börjar djupna, ersätts Rhytidium av
Hylocomium splendens, och Cassiope tetragona och Empetrum hermaphroditum börjar konkurrera med Dryas. Analyserna 11-13 är exempel på sådan
hällkantvegetation.
På Vakketjåkko dominerar Rhytidium i hedarnas bottenskikt över be
tydande, sammanhängande arealer på fjällets alpina dolomit, medan de
olika risdominanterna i fältskiktet växlar. Kärlväxtbeståndet är i övrigt
relativt fattigt och utgörs främst av inom Dryadion vida spridda arter, så
som Festuca ovina, Salix reticulata, Polygonum viviparum och Astragalus
alpinus. I fråga om lavarna gäller i stort sett, vad som sagts om T-D
hylocornietosum i sin helhet. Mossbeståndet är också genomgående artfattigt på grund av Rhytidium rugosums benägenhet att bilda rena bestånd
och markens torrhet. Levermossor, Ptilidium ciliare undantagen, förekom
mer praktiskt taget aldrig i rena Rhytidium-bestånd utan är beroende av en
inblandning av andra mossor, främst Dicrana.
Sik
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Exempel på markprofil från lättvittrad dolomit i Vakketjåkkos sydslutt
ning 740 m. ö. h.:
S-skikt 2 cm. F-skikt 6-7 cm. pH 6,4- H-skikt 18-20 cm. pH 6,7. Svagt
humusblandad mineraljord 7-9 cm. pH 6,7. Oförändrad mineraljord pH 6,8.
Från H-skiktet i närbelägna vegetationssegment av samma typ har upp
mätts pH 6,8 och 7,0. Jfr Du Rietz (1945a, s. 110-111).
Dryas-Rhytidium-sociationer omnämns av Du Rietz (1925 b, s. 40,
1930 s. 494-495).

Hylocomium splendens-ins.it'*.

Inom Torneträsk-området är Hylocomium splendens den bottenskiktsdominant, som upptar den i särklass största arealen inom T-D hylocomietosum. Arten kan även uppträda som dominant inom andra delar av
Dryadion, men sådana bestånd kan skiljas från T-D hylocomietosum med
hjälp av skiljearter. Subassociationens Hylocomium-fazies utbildas genom
gående vid något långvarigare snöskydd och större markfuktighet än dess
nyss beskrivna Rhytidium-iazies. Arter, som Equisetum variegatum, E.
scirpoides, Carex atrata, C. parallela, C. vaginata, Salix myrsinites, Melandrium apetalum och Astragalus frigidus tillkommer eller ökar kraftigt, medan
Chamorchis alpina försvinner, och Carex rupeslris minskar betydligt. Bladlavar spelar ofta större roll än busklavar, vilka har svårt att hävda sig i de
täta Hylocomium-bestånden. Även andra mossor spelar vanligen en obetyd
lig roll och kan helt saknas. Ptilidium ciliare och Tritomaria quinqucdentata
är de oftast återkommande levermossorna.
I fältskiktet kan olika ris dominera över större eller mindre ytor. I de
sydexponerade sluttningarna på Vakketjåkko och Lullihatjårro överväger
Empetrum hermaphroditum, Cassiope tetragona, Betula nana och Vaccinium
uliginosum samt i mindre utsträckning Rhododendron lapponicum tillsam
mans med Dryas. I nordsluttningar på Nuolja, Låktatjåkko och Vassitjåkko försvinner eller minskar vanligen flertalet av dessa ris, och ofta upp
träder Dryas där som ensam lignos eller tillsammans med Vaccinium uligi
nosum och Salix-arter över betydande arealer.
Nr 21-25. Yakketjåkkos sydsluttning på relativt lättvittrad dolomit.
600-800 m. ö. h.
Cassiope tetragona bildar sällan större sammanhängande bestånd. I
Yakketjåkkos sydsluttning, där mossrika Dryas-hedar har en vidsträckt ut
bredning, bildar Cassiope-bestånden omväxlande med segment av andra
ris en ganska finmaskig mosaik. Cassiope tetragona-Hylocomium splendenshedar beskrivs eller omnämns från Skanderna av många författare, t. ex.
Fries (1913 s. 90-91), Tengwall (1920 s. 384), Du Rietz (1925 b, s. 39,
1930 s. 494-495), Nordiiagen (1936 s. 37-43, 1955 s. 75-82), Björkman
(1937 s. 10) samt Coombe & White (1951 s. 40).
Exempel på markprofiler från Vakketjåkkos sydsluttning
a. 775 m ö. h. på dolomit. S-skikt 2 cm. F-skikt 3 cm. pH 6,6. H-skikt 12
cm. pFI 7,0. Därefter dolomithäll.
So. llot. Tidskr., 55 (1961): '/
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b. 810 m ö. h. på dolomit. S-skikt 4 cm. F-skikt 6-8 cm. pH 6,4. H-skikt
16 cm. pH 6,5. Humusfri mineraljord med dolomitskärvor pH 7,2.
c. 680 m ö. h. på lättvittrad glimmerskiffer. S-skikt 4 cm. F-skikt 8 cm.
pH 7,0. H-skikt 26 cm. pH 7,1. Humusfritt skiffergrus pH 7,3.
Vakketjåkkos sydsluttning på dolomit. 700-850 m ö. h.
En jämförelse mellan dessa analyser och nr 21-25 visar det nära sam
bandet mellan Cassiope-bestånden och de omgivande hedarna med andra
risdominanter. Några påtagliga kvalitativa skillnader i artbestånden är
svåra eller omöjliga att urskilja, vilket framgår än tydligare av opublicerat
analysmaterial. På grund av Cassiope teiragonas tätare växtsätt blir art
antalet i dessa segment vanligen något lägre än i de luckrare bestånden av
andra fältskiktsris. Någon motsvarighet till inslaget av m. el. m. acidofila
arter, som tidigare omnämnts i samband med T-D alectorielosum’s Empetrumsegment, har jag aldrig funnit i Dryadion’s Empetram-Hylocomium
splendens-samhällen på Yakketjåkko.
Nr 31-35. Låktatjåkkos nordsluttning på glimmerskiffer. C:a 700 m
ö. h.
I nordsluttningarna av fjällen utefter Torneträsks södra strand, t. ex.
Låktatjåkko ovanför Kopparåsen, förekommer över betydande arealer
mossrika Drya.s-hedar (dominerande mossor främst Hylocomium splendens
och stundom Tomentypnum nilens och Aulacomnium turgidum), där flertalet
av Tetragono-Dryadetum’s vanliga ris är sällsynta eller helt saknas. Risen
tycks i vissa fall ersättas av små Sa/te-plantor, främst S. hastata och S.
reticulata samt mera sällan S. myrsinites. 1 dessa hedar finner man omväx
lande segment, som med hjälp av skiljearter kan föras till TetragonoDryadetum’s två mossrika subassociationer eller associationerna Tomentypno-Dryadetum lypicum och Bifloro-Dryadetum. De här publicerade ana
lyserna placeras utan tvekan inom T-D hylocomietosum. I bestånd, där andra
fältskiktslignoser än Dryas helt saknas, kan inslag av arter som Rhytidium
rugosum och Cetraria cucullata antyda sambandet med sistnämnda samhälle.
Nr 26-30.

Hylocomium splendens-Rhytidiadelphus triquetrus-faxies.
Nr 36-38. Låktatjåkkos nordsluttning på glimmerskiffer ovanför Kop
paråsen. C:a 700 m. ö. h.
Nr 39-40. Tornehamnstugan. Nordsluttning på dolomit strax söder om
järnvägen. C:a 500 m. ö. h.
Mårtensson (1956 s. 309) betraktar Rhytidiadelphus Iriquetrus som
“calcicolous” inom Torneträsk-området. Arten uppges förekomma rikligt
enbart nedom branta sluttningar och klippor av kalkhaltiga bergarter. I de
sydexponerade hedarna på Yakketjåkko är mossan mycket sällsynt, medan
den förekommer flerstädes i fjällens nordsluttningar söder om Torneträsk,
vanligen som en m. el. m. riklig inblandning i Hylocomium-mattorna.
Rhytidiadelphus Iriquetrus tycks vara väl lämpad som skiljeart mellan T-D
hylocomietosum’s nord- och sydsidefaser. Subassociationens Rhytidiadelphus-iazies kan stundom visa anknytning till T-D tomentypnetosum men
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torde vanligen bilda övergång mot Bifloro-Dryadelum, alltså de senast utsmälta delarna av Dryadion. Inslaget av vissa lignoser, t. ex. Cassiope
tetragona, samt förekomsten av några busklavar placerar vegetationen inom
Tetragono-Dryadetum. Arter som Rhodobryum roseum, Mnium medium, M.
rugicum och M. hymenophyllum saknas i Tetragono-Dryadetum’s torrare
och tidigare framsmälta delar.
Från Syltefjord föreligger en vegetationsanalys (Nordhagen 1955 tab.
III nr 32), som nära ansluter till den här behandlade vegetationstypen.

Subassociation Tetragono-Dryadetum tomentypnetosurn.

I tidigare behandlade, tämligen torra hedtyper har sambandet och
successionen mellan olika vegetationsenheter vanligen varit ganska
lätt att iaktta. Den sjunkande vindexponeringen och det ofta i mot
svarande grad ökande snöskyddet är där de ojämförligt viktigaste
faktorerna för vegetationens utformning, under förutsättning att
underlaget är enhetligt. 1 Dryadion’s bättre bevattnade delar kompli
ceras dock bilden av all graden av markfuktighet tillkommer som
ytterligare en faktor, vilken kan göra sig märkbar inom olika led av
den normala successionen.
Inom mitt undersökningsområde kännetecknas Dryadion’s fuk
tigare delar av inslag och med tilltagande fuktighet dominans av
mossan Tomentypnum nitens. Denna hedtyp har av Hedberg (1952)
urskilts som en association, Tomentypno-Dryadetum. Jag har upp
tagit Hedbergs associationsnamn men avviker i vissa avseenden från
dennes framställning i fråga om samhällets begränsning. Några av
Hedbergs analyser, t. ex. nr 7, 11 och 12 i tabell II, s. 63-65, tycks
mig stå nära eller visa övergång mot den av mig uppställda as
sociationen Bifloro-Dryadetum från tämligen sent utsmält mark med
måttlig markfuktighet.
Den fuktigaste delen av Dryadion låter sig vanligen ganska lätt ur
skiljas, då åtskilliga av Tetragono-Dryadetum s xerofytiskt betonade
arter där försvinner och några av kärrens hygrofyter tillkommer. I
en zon av m. el. m. fuktiga övergångssamhällen, framför allt mot
T-D hylocomietosum, håller dock Tetragono-Dryadetum’s ris ännu
stånd mot den tilltagande markfuktigheten. En övergångszon av
varierande bredd måste vanligen tolereras mellan enheterna i ett
Vegetationssystem, men det är dock önskvärt, att denna zon görs så
smal som möjligt. Det har under mitt arbete förefallit mig praktiskt
att bygga associationen Tetragono-Dryadetum kring en serie viktiga
fältskiktsris, och jag tror, att det kan underlätta förståelsen av
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/Irya.s-hedens övergång mot karren, om zonen där xerofyterna möter
de första typiska hygrofyterna ägnas speciell uppmärksamhet. Jag
har valt att urskilja en association med det av Hedberg använda
namnet Tomentypno-Dryadetum med tillägget typicum för att markera
dess avgränsning gentemot vegetationen i den nämnda övergångszonen mot Tetragono-Dryadetum. Den senare betraktar jag som en
subassociation inom Tetragono-Dryadetum, T-D tomentypnetosum.
1 T-D tomentypnetosum förekommer ännu för Tetragono-Dryade
tum diagnostiskt viktiga arter, såsom Empetrum hermaphroditum,

Rhododendron lapponicum, Cassiope tetragona, Rhytidium rugosum,
Cetraria cucullata, C. nivalis, Cladonia silvatica coll., C. rangiferina,
C. pyxidata, Cornicularia aculeata och Thamnolia vermicularis, vilka
dock visar en minskad frekvens och vitalitet. Dessa arter tycks för
svinna ungefär samtidigt vid tilltagande markfuktighet och är skilje
arter mellan Tetragono-Dryadetum och Tomentypno-Dryadetum
typicum. Skiljearter för T-D tomentypnetosum gentemot övriga delar
av Tetragono-Dryadetum är framför allt några hygrofila mossor,
Tomentypnum nitens, Bryum pseudotriquetrum coll., Drepanocladus
revolvern, Orthothecium chryseum och troligen Fissidens osmundoides,
medan Hypnum bambergeri, Drepancoladus uncinatus, Mnium
rugicum samt möjligen ytterligare ett par Mnium-arter visar preferens
gentemot T-D hylocomietosum. Inblandningen av Hylocomium splenilens är ännu betydande.
Ett exempel på vegetation, som vackert visar T-D tomentypneto
sum’ s kännetecken och karaktär av övergångssamhälle mellan T-D
hylocomietosum och Tomentypno-Dryadetum typicum, lämnas av
Nordhagen (1955 tabell III, nr 1- 5) i form av vegctationsanalyser
från ett Cassiope tetragona - bestånd på fjället Pältsa. Inom mitt
undersökningsområde förekommer Cassiope- Tomentypnum - bestånd
sparsamt, och där sådana anträffats, har alltid segmentens karaktär
av övergångssamhälle mellan torrare och fuktigare vegetationstyper
varit tydlig. I de av Kalliola (1939 tab. 16, s. 122) utförda ana
lyserna från en artrik /M/o.s-sociation ingår ett par rutor (framför
allt nr 4), som kan föras till T-D tomentypnetosum.
Kommentarer till Tabell III (Tetragono-Dryadetum tomentypnetosum).

Nr 1-5. Carex rupestris-fazies. Vakketjåkkos sydsluttning på dolomit.
700-750 m ö. h.
Inslag av Carex rupestris är vanligt inom olika delar av TetragonoDryadetum, men arten når på grund av konkurrensen från risen sällan någon
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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högre täckningsgrad. En förutsättning härför är, att någon faktor hämmar
risens utveckling, såsom stark vindexponering, ett tunt snötäcke eller frost
rörelser i marken. Inom Yrakketjåkkos västligaste alpina dolomitområde
höjer sig fjället trappstegsformigt med omväxlande terrasser och branta
sluttningar. På sluttningarna och de närmast dem belägna delarna av terras
serna utgörs vegetationen av en mosaik av olika växtsamhällen, främst till
hörande Tetragono-Dryadetum hylocomietosum. På terrassernas yttre partier
minskar emellertid flertalet ris och ersätts delvis av tätvuxen Carex rupeslris, vars bruna ax och torra bladslidor ger dessa delar av terrasserna
en från vegetationen i övrigt avvikande brungul färgton. Bottenskiktets
viktigaste komponent är vanligen Tomentypnum nitens, vilken dock sällan
blir helt täckande, möjligen på grund av att de tätt växande starr-individen
splittrar mosstäcket. Inslaget av Rhododendron, Empetrum hermaphroditum,
Cassiope letragona och Rhylidium rngosum samt ett antal busklavar placerar
vegetationen inom T-D tomentypnetosum.
Vegetationens utformning kan betingas av att terrassernas yttre delar
har ett kortvarigare och tunnare snöskydd vintertid än sluttningarna där
emellan, vilket i någon mån hämmar risens utveckling och ger Carex rupestris ökade expansionsmöjligheter. I samband med snösmältning och regn
rinner vattnet snabbt av från de branta sluttningarna, medan det tillfälligt
hejdas på terrasserna, vilket ger upphov till ett samhälle med ett mera hygrofilt betonat mosstäcke än som är vanligt vid motsvarande exponeringsgrad.
Exempel på markprofil:
S-skikt 4 cm. F-skikt 4 cm. H-skikt 8-9 cm. pH 6,9. Ren mineraljord pPI
7,3. Ytterligare två prov från samhällets H-skikt visade pH 7,1 och 7,2.
Ett liknande Carex rupes/rzs-samhälle anträffas på dolomit nära
Tornehamnstugan söder om järnvägen. Marken är plan och läget oskyddat,
varför troligen en hel del snö blåser bort vintertid. Just här finns för övrigt
ett snöskydd för järnvägen. Fuktighetsgynnade arter är t. ex. Andromeda
polifolia, Fissidens osmundoides, Tomentypnum nitens och Odonloschisma
macouni.
Från Fiskarhalvön har Kalela (1939) under rubriken »Arktische Zwergstrauchwiesen» beskrivit vegetationstyper, som i vissa avseenden påminner
om de här nämnda. Speciellt gäller det en på Fiskarhalvön vida spridd
»Carex rupestris-Wiese», där mossorna i stor utsträckning är desamma.
Jfr även en av Kalela (l.c. s. 296) beskriven »Zwergstrauchwiese» med
dominans av Scirpus austriacus och med inslag av bl. a. Dryas.
Nr 6-10. Risfazies.
850 m ö. h.

Vakketjåkkos sydsluttning på lättvittrad dolomit. 700-

I de vidsträckta hedarna av typ T-D hylocomietosum i Vakketjåkkos syd
sluttning förekommer här och var lokala fuktstråk. I dessa visar Cassiope
letragona, Rhododendron lapponicum m. fl. ris jämte flertalet busklavar klar
minskning, medan något mera fuktighetståliga arter som Vaccinium uliginosum och Salix hastata får ökad betydelse i fältskiktet. I och med att mark
fuktigheten ökar ytterligare, och vegetationen övergår i associationen
37 - 61173304
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Tomentypno-Dryadetum typicum, minskar dock i varje fall den förstnämnda
arten åter. Inblandningen av Hylocomium splendens och Rhytidium rugosum
bland Tomentypnum nitens är ännu betydande.
Association Tomentypno-Dryadetum typicum.

I samband med beskrivningen av T-D tomentypnetosum har
Tetragono-Dryadetum s viktigaste skiljearter gentemot TomentypnoDryadetum typicum angivits. Frånvaron av dessa i Tetragono-Dryadetum rikligt förekommande arter utgör det bästa kännetecknet på
Tomentypno-Dryadetum typicum. Ytterligare ett antal av TetragonoDryadetum’s mossor minskar starkt eller försvinner med den till
tagande markfuktigheten, t. ex. Ditrichum flexicaule, Tortella tortuosa, Abietinella abietina, Aulacomnium turgidum, Rliytidiadelphus
triquetrus samt Dicranum muehlenbeclcii. Hylocomium splendens
förekommer ännu tämligen regelbundet men blott med få individ.
Bland lignoserna kvarstår Dryas, Vaccinium uliginosum och några
SaZix-arter. Dryas växer dock oftast glest och når sällan täcknings
grad 5. Den minskade konkurrensen ger ökat utrymme för vissa herbider och graminider, såsom Melandrium apetalum, Saxifraga aizoides,

Polygonum viviparum, Astragalus alpinus, Carex parallela, C. vaginata
och C. atrata, vilka samtliga ofta uppträder i segment av TetragonoDryadetum men sällan i större antal individ. Inslaget av hygrofyter
från de angränsande kärrsamhällena ökar. Skiljearter gentemot
övriga delar av Drgadion är Cystopteris montana, Luzula arctica,

Mnium punctatum, M. pseudopunctatiun, Cinclidium stygium, Aula
comnium palustre och Sphagnum warnstorfianum. Associationens i
särklass viktigaste bottenskiktsdominant är Tomentypnum nitens,
medan de båda sistnämnda mossorna lokalt kan överväga i associatio
nens allra fuktigaste delar. Lavbeståndet är mycket sparsamt med en
staka bladlavar, Peltigera-arter, Lobaria linita och Nephroma expallidum, medan Cetraria islandica s.str. och Cladonia gracilis coll. är
de enda återstående av Tetragono-Dryadetum’s busklavar.
Man kan iaktta, att vissa kärlväxter med tämligen vid ståndortsamplitud, som förekommer inom Epibryo-Dryadetum’s öppna sam
hällstyper, minskar i frekvens eller försvinner inom TetragonoDryadetum. Konkurrensen med risen blir där för svår, men arterna
återkommer i Tomentypno-Dryadetum typicum och Bifloro-Dryadetum
där trycket från risen åter minskar. Exempel härpå är Poa alpina,

Trisetum spicatum, Luzula spicata, Salix polaris, Minuartia stricta,
Oxytropis lapponica och Saxifraga oppositifolia.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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Jfr vidare Hedberg (1952).
I de sydexponerade sluttningarna av fjällen norr om Torneträsk
spelar Tomentypno-Dryadetum typicum en obetydlig roll jämfört med
Tetragono-Dryadetum. Söder om sjön fr. o. m. Nuolja t. o. m.
Vassitjåkko upptar dock den förstnämnda associationen vidsträckta
arealer i nordsluttningarna och tycks där utvecklas under optimala
ståndortsbetingelser. De ekologiska tyngdpunkterna för arterna
Dryas octopetala och Tomentypnum nitens ligger otvivelaktigt långt
från varandra. Icke desto mindre griper inom Torneträsk-området
deras utbredningsområden mångenstädes över varandra i en bred
zon, från vilken man där inte kan bortse, om Dryas skall betraktas
som ledart i sträng bemärkelse för förbandet Dryadion. Inom andra
delar av Skanderna tycks dock denna zon vara betydligt mindre
iögonenfallande (Nordhagen 1955 s. 83).
Kommentarer till Tabell III (Tomentypno-Dryadetum typicum').
Nr 11-15. Tomentypnum nitens-fazies. Vakketjåkkos sydsluttning på dolomit. 700-850 m ö. h.
Nr 16-20. Som föreg. Låktatjåkkos nordsluttning på giimmerskiffer. C:a
700 m ö. h.
Inom mitt undersökningsområde torde denna fazies uppta minst 90 %
av associationens sammanlagda areal. Medan flertalet ris visar stark ned
gång eller försvinner i Tomentypno-Dryadetum typicum, kan Vaccinium
uliginosum ibland hålla sin ställning eller rent av öka, när konkurrensen från
övriga lignoser minskar. Om markfuktigheten ytterligare ökar, avtar dock
åter Vaccinium uliginosum.
Exempel på markprofiler från Vakketjåkko:

a. S-skikt 4 cm. F-skikt 4 cm. H-skikt 8-9 cm. pH 6,9. Oförändrad mi
neraljord pH 7,3.
b. S-skikt 2 cm. F-skikt 3 cm. H-skikt 12-15 cm. pH 7,0. Oförändrad mine
raljord blandad med dolomitskärvor pH 7,2.
Nr 21-25. Aulacomnium palustre-Sphagnum warnstorfianum-fazies. Kärketjårros nordsluttning på giimmerskiffer. C:a 750 m ö. h.
Denna mycket fuktiga vegetationstyp förekom under en brant med fram
sipprande vatten. Dryas växte spridd på en del av de täta SphagnumAulacomnium-tuwoma. Troligen befinner sig arten här just vid gränsen
för sin tolerans gentemot markfuktighet.

Association Bifloro-Dryadetum.

Dryas octopetala visar en betydande tolerans gentemot variation i
fråga om snötäckets tjocklek och snöbetäckningens varaktighet. På
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1061): 4
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lämpligt underlag finner man arten från de starkt vindexponerade
kullarna genom hedseriens samhällen ned till gränsen mot snölegehedarnas Reticulato-Poion alpinae (Gjaerevoll 1956 s. 250) och
ängsseriens samhällen. Som ett tecken på nedsatt vitalitet i sent utsmälta lägen kan tydas, att öryas-bestånden splittras upp i smärre
segment, vilka alternerar med nyssnämnda samhällen. Däremot
möter man sällan den uppsplittring i enskilda individ, som känne
tecknar Dryadions fuktigaste delar. De enskilda plantorna visar dock
inte tecken på vantrivsel, och deras utseende kan ofta vara ett kri
terium på associationen Bifloro-Dryadetum. Plantorna får ett tätt,
mörkgrönt bladverk utan spår av döda skott, och såväl blad som
blommor och blomskaft blir avsevärt större än inom andra delar av
förbandet. Väljer man en lämplig tid under sommaren, är det lätt
att finna bestånden av Bifloro-Dryadetum, då dessa blommar senare
än annan Dryas-hed och lyser som vita fläckar, när övrig Dryas
börjat gå i frukt.
Associationen kännetecknas av, att Dryas totaldo minerar bland
risen, medan Tetragon-Dryadetum s andra ris och samtliga större
Sa/ix-arter praktiskt taget helt saknas. Inslag av Vaccinium uliginosum förekommer spritt, medan Vaccinium vitis-idaea, som inom för
bandet i övrigt spelar en obetydlig roll och vanligen saknas, ofta ingår
med några individ i segment av Bifloro-Dryadetum. Främst karakteri
seras associationen av det starka inslaget av ängs- och snölegearter.
Av dessa kan följande arter betraktas som skiljearter gentemot för
bandet i övrigt:
Hierochloe odorata
Trollius europeus
Parnassia palustris
Saxifraga cernua

Gentiana nivalis
Erigeron humile
Taraxacum spp.

Inom Dryadion visar följande kärlväxter klar preferens för associa
tionen:
Selaginella selaginoides
Trisetum spicatum
Poa alpina
P. a. f. vivipara
Carex norvegica

Minuartia biflora
Thalictrum alpinum
Potentilla crantzii
Viola biflora
Saussurea alpina

Viola biflora når ofta relativt hög täckningsgrad inom associationen
och har fått ge namn åt densamma. Något svagare preferens gentemot
förbandet i övrigt visar vidare:
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1061): U
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Festuca rubra
Cerastium alpinum
C. glabratum
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Silene acaulis
Antennaria carpathica
Erigeron uniflorus

I bottenskiktet är lavbeståndet svagt och liknar TomentypnoDryadetum typicum’s. Dock är Cetraria islandica coli, och C. delisei
vanligare i Bifloro-Dryadetum. Bland mossorna är de viktigaste
dominanterna Hylocomium splendens och Drepanocladus uncinatus,
medan Dicranum scoparium coli, och Barbilophozia-arter tillfälligt kan
uppträda som subdominanter. Några inom vissa andra delar av
förbandet vanliga arter blir mycket sällsynta eller försvinner, t. ex.
Dicranum muehlenbeckii, Bryam pseudotriquetrum coll., Tomentypnum
nitens, Hypnum bambergeri och Rhytidium rugosum. Climacium
dendroides och Hypnum pratense är två mossor, som jag inom
Dryadion endast iakttagit i vegetation av typ Bifloro-Dryadetum. I
sluttningar, där jordflytning förekommer, kan bottenskiktet vara
svagt utbildat eller fragmentariskt.
Bifloro-Dryadetum anträffas sällan i sydsluttningar utan föredrar
fjällens övriga sidor. Associationen upptar vanligen inte några större
sammanhängande arealer och visar klara relationer till det lågvuxna
fjällängsförbandet Potentilleto-Polygonion vivipari, som uppställts av
Nordiiagen (1936). Se även Kalliola (1939 s. 132 och följ.). Detta
förbands viktiga arter (Nordhagen l.c.) är även diagnostiskt bety
delsefulla inom Bifloro-Dryadetum. Man kan därför också betrakta
associationen som ett övergångssamhälle utan självständiga drag
mellan hed och äng. Det förefaller mig dock vara av vikt att inte
tappa bort denna transitoriska zon liksom att poängtera, att vegeta
tionen inom Dryadion s mest hygrofila respektive mest chionofila
delar inte utvecklas likartat. Ibland, t. ex. i Vassitjåkkos nordslutt
ning, kan segment av associationerna Tomentypno-Dryadetum
typicum och Bifloro-Dryadetum förekomma mosaikartat blandade
samt gå över i varandra, allt efter som terrängens mikrorelief för
ändras. Vanligen uppträder dock associationerna väl åtskilda.
Huruvida Bifloro-Dryadetum kan upprätthållas inom andra delar
av Skanderna, 1. ex. dess sydligare delar, förefaller ännu osäkert.
Samuelsson (1916 s. 34) omnämner från södra Norge en Dryas-hed
av lavrik typ med bl. a. riklig förekomst av Parnassia palustris.
Tengwall (1920 s. 380) anser dock, att den av Samuelsson be
skrivna vegetationen bör räknas Lill den mossrika typen och betrak
tas som en blandning av ängssamhällen, ris- och gräshedar. ArtSe. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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förteckningen från två större Dryas-bestånd i Samuelssons arbete
(A och B i tabell 5) talar också härför. Bestånden C och 1) i samma
tabell är dock otvivelaktigt, vad Samuelsson avser med lavrika med
obetydliga inslag av mossor. Ruta C innehåller ett par av EpibryoDryadetum’s typiska skorplavar tillsammans med arter som Parnassia, Selaginella och Saussurea alpina. I den händelse att inverkan
av de olika ekologiska faktorerna inte förändras inom rutan, och
vegetationen verkligen kan betraktas som homogen, kan en yta med
denna artsammansättning knappast påträffas inom mitt undersök
ningsområde. Nordhagen (1928) beskriver från Sylarna ett artrikt
Dryas-samhälle av liknande typ. Vegetationsanalyserna (s. 243-244)
innehåller som konstanter bl. a. Potentilla crantzii, Saussurea alpina,
Silene acaulis, Thalictrum alpinum och Viola biflora (ofta med högre
täckningsgrad än 1). Vaccinium vitis-idaea visar högre frekvens än
t. ex. Vaccinium uliginosum Empetrum och Arctostaphylos alpina. Så
långt är överensstämmelsen med Bifloro-Dryadetum god. I botten
skiktet är dock lavar tämligen rikligt representerade, t. ex. arter
inom släktena Cetraria, Cladonia, Alectoria och Thamnolia samt bland
mossorna Rhytidium rugosum och Dicranum muehlenbeckii. Se även
en rutanalys (l.c. s. 250, nr I) från fjället Knutshö. Bättre överens
stämmelse med Bifloro-Dryadetum visar ett par vegetationsanalyser
av Rune (1945 s. 7-8) från nordvästra Jämtland, främst ruta 1 och
2, medan nr 3 närmare anknyter till Tetragono-Dryadetum.
Kommentarer till Tabell IV (Bifloro-Dryadetum).
Nr 1—5. Dryas-fazies utan slutet bottenskikt. Vakketjåkkos Östsluttllillg på
dolomit. 750-850 m ö. h.
Denna vegetationstyp anträffas på yttre delen av östexponerade dolomithyllor och framför allt på yttre delarna av flytjordsterrasser. Dryassegmenten har ett något mer upphöjt läge än den omgivande vegetationen
på och kring terrasserna, där samhällen ur förbanden Potentilleto-Polygonion
vivipari och Reticulato-Poion alpinae omväxlar. Rutorna står närmare sist
nämnda förband än de följande rutorna 6-15, vilkas samband med det först
nämnda förbandet är otvetydigt. Bottenskiktet är svagt utbildat eller
fragmentariskt, troligen på grund av de avsevärda kvantiteterna kvarliggande Dryas-förna samt flytj ordens instabilitet.
I den med förna och humus uppblandade mineraljorden i ett Dryassegment har pH 6,7 uppmätts.
Nr 6—10. Dryas-Hylocomium splendens-fazies. Låktatjåkkos nordsluttning
på glimmerskiffer. 750-850 m ö. h.
Nr 11-12. Som föreg. Kärkevagges östsida nära mynningen på glimmer
skiffer. C:a 700 m ö. h.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1061): 4
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Nr 13—15. Dryas-Drepanocladus uncinatus-fazies. Kärkevagges Östsida på
glimmerskiffer. C:a 750 m ö. h.
Rutorna 6-15 representerar den vanligaste typen av Bifloro-Dryadetum
inom området. I ängsvegetation av typ Potentilleto-Polygonion vivipari
uppträder Dn/as-segment, som ofta visar stor enhetlighet i sin uppbyggnad.
Bottenskiktet utgörs vanligen av tätvuxen Hylocomium splendens. Bestånd,
där Drepanocladus uncinatus är bottenskiktsdominant, är däremot ovanliga,
och anträffades i Kärkevagge i något torrare lägen än de av Hylocomium
splendens dominerade.
Nr 16-20. Dryas-fazies utan slutet bottenskikt och med skorplavinslag. Vakketjåkkos sydsluttning i skogsgränsen och strax nedom denna på dolomit.
575-625 m ö. h.
I Vakketjåkkos sydsluttning sänker sig dolomithällmarken trappstegsformigt ned i björkskogen, där den orsakar en lokal nedpressning av skogs
gränsen och skapar gläntor mellan björkbestånden. Bakre delarna av dolomittrappstegen, där mineraljordlagret är relativt tjockt, täcks vanligen av
Empetrum hermaphrodilum-Betula nana-samhällen med inslag av neutrofila arter. På de främre delarna ersätts dessa av tätvuxna /In/«,s-segment.
T den därpå följande lilla branten växer olika klippspringarter, t. ex.
Asplenium viride, och nedom branten är vegetationen ofta ängsartad.
jDrj/ös-segmenten visar anknytning till Bifloro-Dryadetum, t. ex. genom
frånvaron av Tetragono-Dryadetum’s jämte Dryas dominerande ris samt
genom förekomsten av arter som Selaginclla, Silene acaulis, Potentilla
crantzii, Viola biflora, Thalictrum alpinum, Vaccinium vilis-idaea Gentiana
nivalis, Solidago virgaurea, Erigeron uniflorus och Saussurea alpina. Åt
samma håll pekar frånvaron av Cetraria nivalis, C. cucullala, Rhytidum rugosum och Tomentypnum nitens samt inslaget av Cetraria islandica. Dryasplantorna är av den storvuxna »Bifloro-Dryadetum-typen».
Vegetationen får dock sin särprägel genom inslaget av subalpina arter,
förekomsten av ett klippspringelement samt genom lavfloran med skorplavar av delvis samma men också andra arter än de, som satte sin prägel på
associationen Epibryo-Dryadetum. Skorplavarna uppträder på mossa och
jord och inte som i Epibryo-Dryadetum på döda Dryas-kvistar, vilka här
saknas. Cladonia-arter uppträder förhållandevis art- och individrikt. Mos
sorna visar närmare anknytning till Epibryo-Dryadetum än till BifloroDryadetum.
Utformningen av detta samhälle torde bero på ett samspel mellan flera
olika faktorer, som annars mera sällan brukar samverka. Vegetationen har
ett relativt vindskyddat läge i den översta glesa björkskogen, vilket torde
garantera ett gott snöskydd vintertid, för vilket bl. a. Dryas-plantornas ut
seende talar. Snösmältningen bör dock börja tidigt och förlöpa snabbt i det
gynnsamma sydläget, varvid trappstegens Dryas-kVAdåa ytterdelar först
barläggs. Smältvattnets avrinning går fort i den branta sluttningen, och
marken torkar därefter snabbt. I det tunna jordlagret längst ut på hällen
blir dolomiteffekten starkast, och Dryas förmår hävda sig gentemot andra
ris. Det torra, varma läget och frånvaron av ett täckande bottenskikt av
luckra mossor ger skorplavar och de Cladonia-arter, som tolererar en cirkumneutral markreaktion, gynnsamma utvecklingsmöjligheter.
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Tabell IV. Association Bifloro-Dryadehim
Rutanalys nr t1/, m2)

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

Dryas octopelala .......................
Salix polaris................................
S. reticulata ................................
Vaccirtium uliginosum .............
V. vitis-idaea ..............................

5 5 5 5 5
1 1 i
3
1 1

2 4
1

3 3

Antennaria carpathica .............
Astragalus alpinas ...................
Bartsia alpina...........................
Equisetum pratense...................
E. scirpoides ..............................
E. variegalum ...........................
Erigeron uniflorns ...................
Hieracium sp...............................
Oxytropis lapponica .................
Parnassia palustris...................
Polygonum viviparum...............
Potentilla crantzii .....................
Pyrola rotundifolia v. norvegica
Saussurea alpina.......................
Selaginella selaginoid.es.............
Silene acaulis..............................
Solidago virgaurea ...................
Thalictrum alpinum.................
Viola biflora ..............................

1
1

Carex alrata................................
C. rupestris..................................
C. vaginata..................................
Festuca ovina ...........................
Hierochloé odorata.....................
Poa alpina..................................
Barbilophozia lijcopodioides .. .
Brachythecium reflexum..........
Bry um sp.....................................
Climacium dendroides...............
Dicranum fuscescens.................
D. scoparium coll.......................
Dislichium capillaceum coll. . .
Ditrichum flexicaule.................
Drepanocladus uncinatus........
Hylocomium splendens.............

1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

4 4 5

i
i

1
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Tabell IV, forts.
Rutanalys nr (1/4 m2)

Mnium orthorrhynchum...........
Pogonalum alpinum...................
Pohlia cruda ..............................
Ptilidium ciliare.........................
Tomentypnum nitens ...............
Torlula norvegica.......................
Rinodina mniaraea...................
R. roscida ....................................
R. turfacea..................................
Cetraria islandica coll................
Cladonia gracilis coll.................
C. pyxidata..................................
C. silvatica coll............................
C. symphycarpia.......................
Vett iq era canina coll...................
P. malacea ..................................
Antal arter

1

2 3 4 5

1

1
1
1

6 7

8 9 10

1112 13 14 15 16 17 18 19 20

1

1

1
1
1
1

1
2
1

1 1

1

1

1

1
1

11111
1
1

2

1
i

17 19 17 13 26 22 12 15 18 16

1 1
1
1
1

1
11111
1
1
1
1
1
1
1 1

16 15 17 13 14 10 24 23 22 24

Tillägg till tabell IV. I samtliga fall täckningsgrad 1.
Antennaria alpina i ruta 15, Campanula rotundifolia (15), Cerastium glabralum (15), Gentiana
nivalis (17), Geranium silvaticum (17), Minuartia biflora (6), Oxyria digyna (9), Saxifraga oppositifolia (6), Taraxacum sp. (17), Trollius europaeas (1), Veronica fruticans (17), Carex bigelowii
(9), Festuca rubra (6), Roegneria borealis (13), Abidinella abietina (14), Barbilophozia hatcheri
(5), Blepharostoma trichophyllum (5), Brachythecium lurgidum coli. (5), Mannia pilosa (20), Mnium
medium (6), M. rugicum (5), Polytrichum funiperinum (19), Rhytidiadelphus triquetrus (10), Tritomaria
quinquedentata (6), Blastenia leucoraea (20), Lecidea berengeriana (20), L. vernalis (20), L. wulfeni
(18), Psoroma hypnorum (20), Cetraria delisei (5), Cladonia cf coccifera (19), C. crispata (18), C.
uncialis (18), C. sp. (18), Pelligera spuria v. erumpens (20), Solorina bispora (19), Stereocauton paschale
(18).

Exempel på markprofil från ett Drt/as-segment:
S-skikt + F-skikt 4 cm. pH 5,0. H-skikt 2-5 cm. pH 6,2. Mineraljord ovanpå
dolomithäll 4-6 cm. pH 7,0.
I två andra Dryas-segment uppmättes pH-värdena 6,9 och 7,1 i det
tunna jordlagret (en blandning av organiskt och oorganiskt material) ovan
hällen.
I liknande lägen och omväxlande med Dryas-segmenten förekommer i
dolomithällmarken ytor med tunn, öppen jord utan vare sig täckande fälteller bottenskikt. Här ökar antalet av sådana konkurrenssvagare arter som
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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Poa alpina, Minuartia strida samt olika Saxifraga-arter. Flertalet av de på
jord och mossa levande lavarna ökar. Dessa subalpina dolomithällmarker
rymmer en ovanlig ansamling av arter, som även förekommer på kalkhäll
marker i södra Sverige, t. ex. bland lavarna Psoroma hypnorum, Lecidea
decipiens, L. lurida, Fulgensia bradeata, Solorina saccala, Cladonia symphycarpia och Toninia lobulata. Vi finner här en nordlig motsvarighet till
»de brokiga kalkjordlavarnas samhälle» från alvarmarkerna (Reimers 1940,
Du Rietz 1945 b, s. 107). Jag hoppas i framtiden få tillfälle att återkomma
till de subalpina sydsluttningarnas dolomithällmarker.
De nyss behandlade Dryas-segmenten kan betraktas som övergångs
samhällen mellan rishedarna och denna föga studerade vegetationstyp.
Förutom på Vakketjåkko har Dryas-segment av samma typ iakttagits på
Lullihatjårro samt nordväst om fjället Snoritjåkko. Placeringen inom
Bifloro-Dryadetum får betraktas som ett provisorium.

Association Arctostaphyleto-Dryadetum.
Den glesa vegetationen av kalkgynnade, konkurrenssvaga arter i
rasmaterial (talus) av cirkumneutrala bergarter har, som tidigare
nämnts, sammanfattats av Nordhagen inom förbandet Arenarion
norvegicae. 1 anslutning till en diskussion angående benämningen av
förbandet Kobresieto-Dryadion framhåller Nordiiagen (1943 s. 574)
som ett argument mot användandet av namnet Dryadion octopetalae
(Kalliola 1939), att Dryas även förekommer i förbandet Arenarion
norvegicae. I de av mig undersökta talusbranterna i regio alpina
finner man fläckar men mera sällan enskilda individ av Dryas eller
Arctostaphylos uva-ursi (någon gång även A. alpina). Omväxlande
med risfläckarna förekommer öppna talusytor, som är vegetationsfria eller bevuxna med en gles vegetation av konkurrenssvagare
arter. Det är naturligt, om de mattbildande konkurrenskraftiga risen
och nyssnämnda arter inte blandas i någon större utsträckning, då de
starka eliminerar de svagare. I likhet med Nordhagen (1936) väljer
jag att skilja risfläckarna från Arenarion norvegicae, och jag betraktar
dem som segment av en association inom Dryadion, som här benämns
efter sina två viktigaste dominanter.
Talusbranternas risfläckar präglas av underlagets instabilitet och
kännetecknas av ett tätt växtsätt, artfattigdom så länge inte bestånden
splittras sönder samt total avsaknad av bottenskikt. Betula nana,

Empetrum hermaphroditum, Rhododendron lapponicum, Cassiope tetragona och Vaccinium vitis-idaea hör till de arter, som saknas. Till
fälliga inslag av för Arenarion norvegicae karakteristiska arter kan
förekomma i risfläckarnas utkanter. Kryptogamlösheten är associaSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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tionens viktigaste kännetecken gentemot förbandet i övrigt. I väl
stabiliserade lägen kan en och annan mossa eller lav uppträda, och
därvid kan en övergång, vanligen mot Tetragono-Dryadetum, sägas
ha börjat.
Inom Torneträsk-områdets Dryadion visar Arctostaphylos uva-ursi
stark preferens för denna association och står på gränsen till att vara
absolut skiljeart gentemot förbandet i övrigt. Arten uppträder dock
även i dolomithällmark i en zon kring skogsgränsen på Vakketjåkko.
Litteratur uppgifter om förekomst av mjölon i Dryas-hedar är spar
samma. Jfr Nordhagen (1936 s. 38) och Arwidsson (1943 s. 230).
Arctostaphylos uva-ursi visar en anmärkningsvärt vid pH-amplitud
i Skanderna och kan bli beståndsbildande vid så olika pH som 4,0
och 7,8 (Nordiiagen 1943 resp. 1936). Inom Torneträsk-området
tycks arten vara klart gynnad av ett sydexponerat läge samt föredra
dolomit framför andra cirkumneutrala bergarter. Den bildar dock
också täta mattor i till synes näringsfattiga moränskärningar, t. ex.
i Kårsajåkks flodbädd. Däremot har jag aldrig iakttagit arten som
beståndsbildande i alpin fattighed, så som ofta är fallet i fjällkedjans
södra del (se t. ex. Du Rietz 1925, Nordhagen 1943 och Dahl 1956).
Det här publicerade analysmaterialet har hämtats från Vakke
tjåkko och dalgången Kärkevagge. I skogsgränsen på Vakketjåkko
ligger en vida synlig sydexponerad dolomitbrant med betydande
talusbildningar nedanför, där växter som Epipactis alrorubens och
Lastrea robertiana förekommer. Alpina och subalpina arter blandas
i talusbrantens skoglösa delar. I öster övergår dolomitbranten i en
skifferbrant med likartad talusvegetation nedanför som under dolomit
branten. Talusbranterna i Kärketj årros sluttning är växtexponerade
och uppbyggs av en delvis ganska finkornig blandning av skiffer
och kalksten. Nivån är c:a 750-900 m ö. h., och vegetationen saknar
helt sydväxtinslag samt utpräglat subalpina arter. Braya linearis och
Arenaria norvegica (där först funna av laborator Gustaf Sandberg)
förekommer lokalt ganska rikligt.
Rörelser, transport och ackumulation i talusbranter har under se
naste år studerats av Rapp, bl. a. i Kärkevagge och på Spetsbergen.
Se Rapp (1957). Genom jämförelser mellan fotografier av olika ålder
har denne kunnat påvisa, att risfläckarnas läge, storlek och form i de
undersökta talusbranterna förändras mycket litet, samt att endast
en ganska obetydlig pålagring av nytt material från väggen för när
varande äger rum. Det är förvånande, att vegetationen under så
lugna förhållanden inte visar någon tendens att sluta sig, att risSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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fläckarna inte förstoras och att inget bottenskikt utbildas. Arctostaphy
los- och Ztryas-tläckarna kan följaktligen knappast betraktas som
någon koloniserande pionjärvegetation utan som ett väl stabiliserat
växtsamhälle. Under sådana omständigheter är stabilitet i artsam
mansättningen trolig även i den glesa vegetationen mellan risfläc
karna. Jfr Nordhagen (1954 s. 248).
Kommentarer till Tabell Y (Arctostaphyleto-Dryadeturn).
Nr 1-5. Dryas-fazies. Vakketjåkko. Sydexponerad talusbrant av dolomit.
C:a 600 m ö. h.
Nr 6-10. Arctostaphylos uva-ursi-fazies. Som föreg.
Nr 11-15. Dryas-fazies. Vakketjåkko. Sydexponerad talusbrant av lättvittrad glimmerskiffer intill dolomitbranten. C:a 625 m ö. h.
Nr 16-20. Dryas-tazies. Kärketjårro. Västexponerad talusbrant av glimmer
skiffer och kalksten. C:a 800 m ö. h.
I Vakketjåkkos dolomittalus förekommer omväxlande vegetationsseginent dominerade av Dryas och Arctostaphylos uua-ursi (någon gång även A.
alpina) med övervikt för den förstnämnda arten. Inga tydliga kvalitativa
skillnader i artbeståndet mellan de båda segmenttyperna har kunnat iakt
tas. Arctostaphylos uva-ursi tycks dock ha något större krav pä stabilitet i
underlaget. I mjölonsegmentens yttre kanter finns ofta en bård av Dryas,
som bildar gräns mot vegetationsfri talus. Inslaget av Carex rupestris är så
gott som konstant. De genomgående konkurrenssvaga sydväxterna i bran
ten saknas vanligen i risfläckarna. Samtliga arter i de aktuella brantavsnit
ten på Vakketjåkko är funna i såväl dolomit- som skiffertalus. Dock kan
individantalet variera med substratet, t. ex. i fråga om Carex rupestris, som
spelar en obetydlig roll på den lösa skiffern jämfört med förhållandena
på dolomiten. Artantalet på de instabilare, finkornigare skifferytorna blir
större än i grövre, mera stabilt skiktad dolomittalus. Den stabilare skikt
ningen gynnar arter som Juniperus, Arctostaphylos-arterna och Vaccinium
uliginosum.
I ett Drj/as-segment från Vakketjåkkos dolomittalus har uppmätts pH
7,7 och i ett Dryas-segment från skiffertalus pH 7,6.
Från Junkerdalen, Nordland, har Nordhagen (1936) publicerat vegetationsanalyser från en Dryas-Carex rupestris-sociation och en Dryas-Arcto.
staphylos uva-ursi-sociation, som visar stora likheter med de här beskrivna
talussamhällena, framför allt de från Vakketjåkko.

Summary.

Differentiation and Ecology of the Low Alpine Dryas Heath in the
Torneträsk Area, Northern Swedish Lappland. II.
The first part of this paper has been published in Svensk Botanisk
Tidskrift 1961:2, where the ecology of the different associations of the
Dryadion alliance is treated in the English summary. The distribu
tion of some species in Ihe different plant communities of the inSu. hot. Tidskr., 55 (1961): 4
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Tabell V. Association Arctostaphyleto-Dryadetum.
Rutanalys nr (*/4 m2)
Ardostaphylos alpina............................
A. iiva-arsi .............................................
Betala nana............................................
Dryas octopetala ....................................
Jun ipenis communis ...........................
Salix has tat a ..........................................
■S', reticulata ............................................
Vaccinium uliginosum .........................
Antennaria alpina ................................
A. dioeca...................................................
Astragalus alpinus ................................
Bartsia alpina........................................
Braya linearis........................................
Campanula rotundifolia.......................
Equisetum variegatum...........................
Epipactis alrorubens..............................
Erigeron uniflorus ................................
Hieracium spp.........................................
Geranium silvaticum..............................
Gymnadenia conopsea...........................
Oxytropis lapponica ..............................
Pinguicula alpina..................................
P. vulgaris ..............................................
Polygonum viviparum...........................
Potent ilia cranlzii ..................................
Iiubus saxatilis........................................
Saussurea alpina....................................
Saxifraga aizoidcs..................................
S. oppositifolia........................................
Solidago virgaurea..................................
Thalictrum alpinum.............................
Tofieldia pus ilia....................................
Veronica fruticans..................................
Viola rupestris ssp. relicta...................
Carex capillaris......................................
C. rupestris..............................................
Fesluca ovina ........................................
Roegneria borealis..................................
Trisetum spicatum ...............................
Antal arter
Su. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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Table VI. The occurence of some species in different plant commu
nities of the Dryadion alliance.
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Carex glacialis...................... + + (D)
++
Potentilla nivea......................
+
+ +
Euphrasia lapponica...........
+
+ + +
Lecanora epibryon...............
+
+ + +
Rinodina roscida.................
+ + +
+ +
Alectoria ochroleuca ...........
Ochrolechia frigida............... + + + (D) + + +
Celraria nivalis.................... + + + (D) + + + (D)
+ + +
+ + +
Cornicularia aculeata...........
+ + +
+ 4* +
Thamnolia vermicularis .. .
+ +
+ +
Tortella tortuosa...................
+
+ + (D)
Arctostaphylos alpina.........
+
+ + (D)
Rhododendron lapponicum .
+ + + D
+
Empetrum hermaphroditum
++ +
+ +
Rhytidium rugosum.............
+ + (D)
Cassiope letragona...............
+
Aulacomnium turgidum . . .
Salix myrsinites .................
S. hastata..............................
+
Vaccinium vitis-idaea.........
Carex parallela......................
+
Pelligera aphthosa...............
Melandrium apetalum.........
Tomentypnum nitens...........
Aulacomnium palustre ....
Selaginella selaginoides ....
Viola biflora ........................
Parnassia palustris.............
Poa alpina............................
+
Trisetum spicatum .............
+

+
+ + +
+ +
++
+
+ + (D)
+ + (D)
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Dryas octopetala ................. + + + D
Carex rupeslris...................... + + + D
+ +
Vactinium uliginosum ....
+ +
Polygonum viviparum.........
+ +
Silene acaulis........................
+ + +
Cetraria islanclica coll..........
+
Hylocomium sptendens ....

+
+

+ + + Species occurring in most of the stands of a community. + + Species occur
ring rather often but not regularly in the stands of a community. + Species occurring
sporadically. D Species occurring frequently as dominants or subdominants in some
layer of a community. (D) Species occurring more seldom as dominants or subdomi
nants in a community.
38 -61173304
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vestigated area is demonstrated in the Table VI. The associations of
the alliance are there numbered: 1. Epibryo-Dryadetum, 2. TetragonoDryadetum, 3. Tomentypno-Dryadetum typicum, 4. Bifloro-Dryadetum,
5. Arctostaphyleto-Dryadetum.
Tetragono-Dryadetum is differentiated in 3 subassociations:
2 a. Tetragono-Dryadetum alectorietosum with a bottom layer rich in
shrubby lichenes.
2 b. Tetragono-Dryadetum hylocomietosum with a closed bottom layer
of mooses.
2 c. Tetragono-Dryadetum tomentypnetosum with a closed bottom
layer of mooses and containing some hygrophytes, foremost

Tomentypnum nitens.
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Albertson,

Rättelse.
I del I av denna uppsats (Sv. Rot. Tidskr. 1961:2) står på s. 357 rad 26
samt s. 372 rad 4 Tomentypno-Dryadetum, skall vara Tomentypno-Dryadetum
typicum.
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SOME VIEWPOINTS ON THE EVOLUTION OF THE
USTILAGINALES.
BY

LENNART HOLM.
It is really surprising how little attention has been paid to this
subject, even by otherwise speculative spirits, especially in com
parison with the lively interest devoted to the rusts, the evolution of
which has been much discussed and in considerable detail by several
investigators, latest by Savile in a number of stimulating papers
(1953, 1954 a, b, 1955).
For the smuts the situation is quite different. In the ordinary text
books the group is divided into two families Ustilaginaceae and Tilletiaceae (and sometimes Graphiolaceae) but the rest is almost silence.
There is hardly any discussion of the interrelationships of these
families and still less an attempt to analyze the evolutionary trends
within the group. I know of only one recent paper where these pro
blems are touched upon (Sävulescu, 1957). That author indicates
a number of characters which he considers to be primitive and se
condary, respectively, in the group, in all 22 “ursprüngliche Eigen
schaften” contrasted to as many “abgeleitete Eigenschaften”. They
are according to SÄvulescu “die Prinzipien, auf denen das natür
liche System der Ustilaginales beruht”. This is an interesting list but
it is a pity that he does not present any reasons for his principles,
as many of them are debatable. If we try to establish some criteria on
say a hypothetic group of “Proto-Ustilaginales” I think we should
take inter alia the following points into consideration:
1. Characteristic for all smuts is the fact that the chlamydospores
are formed by an internal mycelium, within the host-plant. Among
the “sooty” forms which form the great majority, the chlamydospores
are liberated like a dusty mass, after rupturing the host-tissues. To
me it seems impossible to doubt that this singular condition is a
secondary feature in the evolution of the smuts, which must be COnSe. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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sidered an adaptation to dispersion by air. We find, for instance, a
similar evolutionary trend among the rusts; the primitive ones, like the
Pucciniastreae, having internal teliospores, germinating in situ,
while in many members of the Pucciniaceae the teliospores are libera
ted, after rupturing the epidermis, and function as diaspores. The
primitive smuts must have been of the “non-sooty” type, with chlamydospores either germinating in situ or after having been liberated by
the decomposition of the host-tissues. (According to Sävulescl,
just the contrary is true, as he lists “chlamydosporen ... eingeschlos
sen bleibend” among his “abgeleitete Eigenschaften”. No reason is
given for this.)
2. In most smuts the spore membrane is sculptured in one way or
another. If this phenomenon has a “meaning” at all, it would be to
make the spores more able to fly (or float). In other words, the wings,
echinulations, etc. are an adaptation to air (or water) dispersal. But
even disregarding this functional aspect it seems natural to suppose
that the primitive smuts had smooth spores.
3. A highly remarkable feature in the Ustilaginales is the often
very specialized mode of infection—embryo infection, seedling in
fection or shoot infection—giving rise to a systemic mycelium. This
can hardly be a primitive condition in the group. Forms with systemic
mycelia are met with in many other groups of fungi, but always as ex
ceptions. If we compare again with the rusts, we will find among them
several systemic species, in several genera, but it can hardly be
maintained that those forms represent the primitive condition among
the rusts. Thus the probably most primitive forms among the
recent rusts—those with pycnia and aecia on Abies and uredia and
telia on ferns, like the genera Hyalopsora and Uredinopsis—have
localized mycelia. The bringing about of a systemic infection is, more
over, not an easy task for the fungus or, to put it into the wording of
Savile (1953, p. 80): “The initiation of a systemic infection appears
always to require quite exacting conditions.” And its being so is
perhaps necessary, especially in the smuts. For if a fungus is dele
terious to the host-plant, or its reproductive parts, it has to be com
paratively rare. If it is too successful, the host will he eradicated, and
then the fungus is lost. This probably has happened several times in
limes past.
4. Very characteristic for the systemic smuts is that the sori as a rule
are formed in a fixed organ, and often a peculiar one. There is a
great interval, in time and space, between the infection and the formaSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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tion of the spores. This can hardly be anything but secondary. To me
it seems probable that the primitive smuts had localized mycelia
with sori developed close to the point of infection.
If we confront these considerations with the recent smuts, it appears
as if the genus Entyloma will come pretty close to the established
ideal.
It may be of some interest to examine the smuts from quite another
point of view. For parasitic fungi on the whole we must assume that
their evolution has taken place in intimate connection with that of
their hosts, and that the most primitive members of a certain group
are generally to be found on relatively primitive host-plants. That
holds true, e.g. for the Uredinales. If we examine the Ustilaginales in
this respect, we find: three species of Tilletia are claimed to occur
on bryophytes, one of which, however, viz. T. Sphagni, has been
unmasked as the conidial stage of a discomycete, Helotium Schimperi
(cf. Bauch, 1938), and even the remaining two are highly suspect
in this connection. Three species are further reported on Pteridophytes, viz. two species of Melanotaenium on Selaginella and 1 species of
Ustilago (or Entorrhiza) on Isoetes. The true nature of these fungi
is, however, uncertain and their domiciliary rights among the Usti
laginales seem doubtful. One species of Ustilago is described from
Welwitschia, but is “doubtful” according to Zundel (1953, p. 220).
An indisputable smut is, in return, Ustilago Fussii, on Juniperus
communis, a highly remarkable host-plant. This is, so far as is known,
the only case of a smut fungus occuring on a Gymnosperm; thus, on the
whole, these two groups of plants are strangers to each other. More
over, Juniperus communis is, to be sure, not a primitive form.
Of course the proper host-plants for the smuts are the Angiosperms.
There seems to be considerable unanimity among the investigators
on the phylogeny of the “higher” plants, that the Polycarpicae and
the Helobiae are the most primitive groups among recent Dicots and
Monocots, respectively. I have made an extract from Ihe survey in
Fischer & Holton (1957) in order to find out which genera of smuts
are known to occur on these two major groups. The figures in
parentheses denote the number of species in the genera.
Polycarpicae.
Berberidaceae: Entyloma (1)
Lauraceae: Melanopsichium (2)
Menispermaceae: Entyloma (1)
Sv. Bot. Tidskr., 55 (iORl): 4

Nymphaeaceae: Doassansia (1), Entyloma (2)
Ranunculaceae: Doassansia (2), Entyloma (11), Melanotaenium (1), Urocys-

tis (24).
Helobiae.
Alismataceae: Burrillia (3), Doassansia (12), Narasimhania (1)
Butomaceae: Doassansia (2)
Hydrocharitaceae: Tracya (1)

It is obvious that Entyloma is well represented in the above list
as are the aquatic genera Burrillia, Doassansia and Tracya which no
doubt are germane to Entyloma. Moreover, all these genera are pro
bably underrepresented, being easily overlooked, in contrast to other
smut fungi. No doubt it should be kept in mind that the above figures
may in part reflect the fact that Entyloma is a large genus and is in no
way restricted to primitive host families. According to the tabulation
in Fischer & Holton (op. cit., pp. 60-66) there are 151 species of
Entyloma, inhabiting 34 families of Angiosperms, inter alia such
highly advanced families as Compositae, Leguminosae and Gramineae. It is interesting to note the very wide host-range of Entyloma,
which is unsurpassed among the smuts: next comes Ustilago with 331
species inhabiting 27 families, and if we include Sphacelotlieca it will
give us 468 species on still 27 families. (These figures should be
taken cum grano salis as probably impaired by several errors for
different reasons, e.g. the true generic position of several species
not being established for certain. The general picture to be sure is
fair.) That Entyloma has such a wide host-range may perhaps be
explained in two ways, which will not at all exclude each other: (1)
Entyloma attended the scene very early and has developed side by
side with the Angiosperms. (2) Its simple mode of life will make it
relatively easy for the genus to infest new hosts.
Are there any facts speaking against the assumption that Entyloma
is primitive? One such reason is the presence of a conidial generation
(Entylomella). This must be a secondary phenomenon and can pro
bably be regarded as an attempt of the fungus to compensate for its
handicap that the chlamydospores are not diaspores.
If we are right in regarding Entyloma as a rather primitive form
among recent smuts this will force us to consider the Tilletiaceae an
older family than the Ustilaginaceae. The tabulation above strongly
supports such an assumption. Of the 64 species listed all save 2
(Melanopsichium) are tilletiaceous. If this implies that the so-called
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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Tilletia-type of promycelium is primitive in comparison with the
Ustilago-tyge, it would be something to think about. The latter has
often been compared to the Auricularia-basidium, the similarity
being striking, and generally considered to indicate an affinity bet
ween Auriculariales and Ustilaginales (and is as far as I can see, the
only reason speaking in favour of such an assumption). If the
Ustilago-basidium is to derive from the Tilletia-type, its resemblance
with the Auricularia-type would be a mere coincidence. It should be
emphasized that the “Tilletia-type” displays a very considerable
variation, e.g. in the number of the apical “primary sporidia”
(the true nature of these structures is a matter of dispute and the
possibility should not be excluded that they are rather a sort of
epibasidia than the true basidiospores but this is not relevant in this
discussion). The basic number to be sure is 4, a number often met
with in Entyloma (cf. Kaiser, 1936). A basidium with 4 apical sporidia
is commonplace among the Basidiomycetes and thus it seems to be
somewhat unnecessary trouble to derive the Entyloma-basidium from
the specialized Ustilago-type, if we are not for other reasons obliged
to derive the Tilletiaceae from the Ustilaginaceae.
Résumé.

Quelques points de vue sur revolution des Ustilaginales.
L’auteur examine un certain nombre de caractéres, rencontrés
chez les Ustilaginales, en discutant leur primitivité possible. II en
sernble ressortir qu’il y a de bonnes raisons pour regarder les
Tillétiacées comme un groupe plus ancien que les Ustilaginacées,
et que le genre Entyloma représente un type primitif parmi celles-la.
L’auteur est bien obligé å MM. J. A. Nannfeldt et D. B. O. Savile
pour des remarques précieuses.
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TAXONOMIC STUDIES WITHIN THE SUBGENUS
BLINDIADELPHUS LINDB. OF THE MOSS
GENUS SELIGERIA BB. EUR.
BY

PER OLOF NYMAN.
In 1879 S. O. Lindberg published a paper in which he described
the moss species Seligeria subimmersa from Finland and established
the subgenus Blindiadelphus. S. subimmersa was included in this
subgenus together with Seligeria polaris which had some years earlier
been described by Berggren (1875) from Spitsbergen. Lindberg
(1879) pointed out the close relationship which may exist between
Blindiadelphus and the genus Blindia Br. Ear. Hagen (1910) referred
Blindiadelphus to Blindia but in most later publications Blindiadelphus
has been retained within Seligeria.
According to the original description (Lindberg, 1879), Seligeria
subimmersa differs from S. polaris in general size. Lindberg placed
special emphasis on the difference in seta length and took this
characteristic into consideration when naming the new species.
In later Fennoscandian bryology, uncertainties in the classification
of Blindiadelphus material seem to have existed and the need for a
revision has been pointed out (Mårtensson, 1956).
Material and methods.

Collections of Seligeria polaris and S. subimmersa were kindly
placed at my disposal by the Botanical Museum, Oslo, the Institute of
Systematic Botany, Uppsala, and the Paleobotanical Department of
the Swedish Museum of Natural History, Stockholm. In this way the
investigation included, inter alia, not only Fennoscandian material
but also, Berggren’s original material of .S', polaris from Spitsbergen
(Berggren, 1875) and Simmons’s collections from the Canadian
Eastern Arctic (Bryhn, 1907). The Blindiadelphus material used in
Si>. llot. Tidslcr., 55 (1961): k
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the present study is listed below. Plate I illustrates the general ap
pearance of specimens from two of the collections.
1. Sweden: Abisko Canyon, Torneå Träsk, Swedish Lapland, 68°20' N.
lat. 23.8.1907 H. N. Dixon.
2. Sweden: Jukkasjärvi sn., Abiskojokks canyon. 15.7.1945 H. Persson,
O. Mårtensson, O. Hedberg.

3. Sweden: Arjeplogs sn., Mavas-Ikisjaure-området, Mäskevagge. 6/8
1954 P. O. Nyman.
4. Finland: Kuusamo, Salla, Hautaniitynvuoma, Lammasvuoma.
26.6.1938 A. Hülphers.
5. Norway: Finmark, Talvig. 22.7.1868 P. G. Lorentz.
6. Alaska: Kantishna, 63°33' N. lat., 150°56' W. long., C 2960', south of
Saddle, Little Annie Mine Trail. 15.7.1951 E. M. Sherrard.
7. Spitsbergen: Prins Charles Forelands Sund. 1868 S. Berggren.
8. Spitsbergen: Adventbay. 1868 S. Berggren.
9. Spitsbergen: Liefdebay 1868 S. Berggren.
10. Ellesmere Land: Cape Rutherford, 78°50'N. lat. Aug. 1898 H. G.
Simmons (No. 384).
11. Kong Oscars Land: Gaasefjord, 76°50' N. lat. July-Sept. 1901 H. G.
Simmons (No. 3314).

12. Kong Oscars Land: Havnefjord, 76°30' N. lat. July 1900 IT. G. Sim
(No. 2409).
13. Alaska: Driftwood Camp, near Utukok River, De Long Mountains,
Brooks Range, 68°53' N. lat., 161°10' W. long. No. 16570 4-16.8.1951 W. C.

mons

Steere.

The characteristics studied were the diameter of the spores and the
length and width of the seta. Before the measurements, the material
was carefully soaked in water for at least ten minutes. In order to
make sure of getting ripe spores for the measurements, only capsules
which had lost their lids were used for the preparation of spores.
Apparently damaged or deformed spores were avoided al the mea
surements.
Sporophytes with capsules without lids were also used for the
other measurements. The seta length is, in the present investigation,
defined as the distance from the top of the vaginula to the beginning
of the capsule. The seta width is the width of the seta at half the seta
length.
Results and discussion.

The results of the spore measurements are shown in Fig. 1. As can
be seen, the Blindiadelphus material could be divided into two groups
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): h
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Fig. 1. Distributions in spore
size for different Blindiadelphus collections. The num
bers to the right in the figure
refer to the numbers of the
collections on p. 592. When
several capsules from the
same collection have been
studied, the letters A, B and
C are used to mark the dis
tributions obtained from in
dividual capsules. The dis
tributions obtained after
summation of the results for
the individual measure
ments are shown in the
lower part of the figure.
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a

4.
b
Fig. 2. Microscopic pictures of the spores of Seligeria polaris (a) and S. subimmersa (b).
The spores were prepared from collections no. 11 and 4 on p. 592. Magnification x 500.
Su. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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Fig. 3. The lengths and widths of setae for Blindiadelphus material. Different signs are
used for material from different geographical areas. In the list below, the numbers in
parenthesis correspond to the numbers of collections on p. 592.
Seligeria polaris: A Spitsbergen (7, 8, 9); □ Canadian Eastern Arctic (10, 11);
V Alaska (13).
Seligeria subimmersa: O Fennoscandia (1, 2, 3, 4, 5); • Alaska (6).

on the basis of spore size. The group with the larger spore size in
cludes Berggren’s original material of Seligeria polaris from Spits
bergen and, consequently, all the collections in this group are referred
to as S. polaris. The group with the smaller spore diameter is ascribed
to S. subimmersa. The mean values of the spore diameter of S.
subimmersa and S. polaris were found to be 10.8 and 18.5 p, respec
tively. The value for S. subimmersa found here is in good agreement
with the value cited in handbooks (Jensen, 1939; Nyholm, 1954).
For S. polaris, all handbooks I have seen give a spore diameter of
13-15 p. However Holmen (1960) in his recent treatment of S.
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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groenlandica

Uggla1 stated the spore size for S. polaris to be 17—21
a value which is in excellent agreement with the results obtained here.
The difference in spore size between S. polaris and S. subimmersa
is also illustrated in Fig. 2.
Fig. 3 shows the results of the measurements of the length and the
width of the seta. The ranges of variation of the two species classified
by spore measurements are indicated in the ligure. As can be seen
from Fig. 3 Seligeria polaris shows a longer and thicker seta than .S’.
subimmersa. The mean values of the seta width for S. polaris and S.
subimmersa obtained here were 120 and 85 /<, respectively. The cor
responding values of the seta length were 2.55 and 1.30 mm. These
latter values are in good agreement with the values for the seta length
given in different handbooks of Fennoscandian mosses (Brotherus,
1923; Jensen, 1939; Nyholm, 1954). In these handbooks, the length
of the seta is used as a differentiating characteristic between S.
polaris and S. subimmersa. However, as can be seen from Fig. 3,
some overlapping exists between the species in regard to seta length
as well as seta width. This implies that metrical measurements of the
seta are not as well suited as a method for classification of Blindiadelphus material as are measurements of spore diameter, where
distributions with no overlapping were obtained (see Fig. 1).
As can be seen from Fig. 3, certain differences in seta length and
seta width exist between collections of Seligeria polaris from different
geographical areas. It is impossible to say if these differences are
genetically determined or if they are induced by modification.
The reclassification of Blindiadelphas collections performed here
has some phytogeographical implications. Earlier treatments of
Seligeria polaris (Brotherus, 1923; Jensen, 1939; Steere, 1953;
Nyiiolm, 1954; Mårtensson, 1956) report the occurrence of the
species in Fennoscandia. In the present investigation, almost all of
the Fennoscandian collections previously reported as S. polaris
(Jensen, 1939; Mårtensson, 1956) were examined. None of these
was classified as S. polaris. The occurrence of the species in Fenno
scandia thus seems doubtful. However, before anything can be stated
with certainty an examination of a collection from northern Finland
(Jensen, 1939), which was lacking in this investigation, must be
made, and furthermore a revision of the material of Seligeria diversifolia Lindb. may be necessary.
1 I have examined a scanty material of S. groenlandica and have no objections to
make to the reclassification of S. groenlandica made by Holmen (1960).
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Seligeria subimmersa has earlier been thought to be endemic in
Finland (Nyholm, 1954), where its occurrence in a few localities
within a quite restricted part of the country is known (Tuomikoski,
1939). The distribution for this species is here extended to include,
besides northern Norway and northern Sweden, also a single loca
lity in Alaska (see Fig. 1 and p. 592). This makes possible the belief
that further knowledge of arctic and boreal bryophytes will show that
S. subimmersa has a circumboreal or circumpolar distribution as has
been suggested to be the situation for S. polaris (Steere, 1953).
The present knowledge about the distribution of Seligeria subim
mersa indicates that this species is not a truly arctic species in the
same sense as S. polaris, but that it may rather occupy a zone to the
south of the distribution area of S. polaris. Such a mode of distribu
tion of closely related species is discussed by Holmen (1960) and S.
polaris and S. subimmersa may be added to the list of such pairs of
species given by him.
Summary.

1. Collections of Blindiadelphus material were studied by means of
metrical measurements on the sporophyte. The results showed that
the subgenus Blindiadelphus is constituted by two well-defined taxo
nomic entities, which were ascribed to each of Seligeria polaris and
S. subimmersa. For classification within the Blindiadelphus group,
spore measurement is found to be more useful than measurement of
seta length which has previously been utilized.
2. Reclassification of collections of Seligeria polaris and S. subim
mersa induced alterations in the previously known geographical distri
butions of the species. The present distributions are summarized as
follows:
Seligeria polaris: Spitsbergen, Greenland, Arctic America. Oc
currence in Fennoscandia doubtful.
Seligeria subimmersa: Fennoscandia, Alaska.
The author wishes to express his gratitude to Dr. Herman Pers
for encouragement and valuable suggestions.
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General appearance of Seligeria polaris (1) and S. subimmersa (2). The specimens
were obtained from collections no. 9 and 4 on p. 592. Magnification x 3.94.
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HEDERASTUDIER I NORRA
AV

HJALMAR WIJK.
I Svensk Botanisk Tidskrift, H. 1. för 1954, har jag redogjort för
de studier över förekomsten av Hedera, som jag då sedan mitten av
20-talet hade bedrivit i de tre nordligaste hallandssocknarna Släp,
Vallda och Onsala. Dessa studier ha sedermera fullföljts fram till
1960. Då de nu avslutats, vill jag härmed dels komplettera de uppgif
ter jag tidigare lämnat, dels sammanfatta vissa resultat av undersök
ningen.
Till den förteckning över förekomsterna jag 1954 avgav böra nu
fogas följande tillägg och anmärkningar om inträdda viktigare för
ändringar. När dessa gälla de enstaka förekomsternas tidigare upp
givna areal ha endast större förändringar upptagits.
Släp socken.
Örsviken.
2) Frodig, delvis mycket rik.
Budskär.
3) Spridd även S om gångstigen.
Skörvalla.
4) Delvis mycket rik. Ett stort antal klättrande.
Särö.
4) Ny lokal (55). I Nordanskog ca 65 m upp efter den väg som från
»Drottninghuset» leder norrut, och ca 25 m t. h. om vägen på marken
framför en brant bergvägg, en liten men frisk reva med ett tiotal blad.
5) Ny lokal (59). I »barrlindskärret» på öns västra sida på fuktig mark vid
kanten av gamla dräneringsdiken, två helt skilda förekomster, den
ena helt liten, den andra 1 x 2 m.
Algusered.
De kvarvarande bestånden hotade och delvis förstörda av en omfattande
sommarstugebebyggelse på området.
39 — 61173304
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Klevs allmänning.
En del små lokaler ha skadats eller redan förstörts av pågående vägbygge.
Stora Sannå.
1) 1959 återfunnen vid liv.
Lilla Sannå.
Den nordligaste lokalen, ursprungligen en av de större, nu helt förstörd av
näraliggande bebyggelse.
Släps kyrkby.
9) Nu mycket reducerad.
Prästbron.
På nedre delen av området helt utgången.
Vallda socken.

Klackartorpet.
Mycket reducerad.
Rör vik.
Förekommer även vid foten av motsatta bergväggen.
Yallda Sandö.
1) Över hela området mycket glesnad.
6) Var nu helt utgången.
Vallda-Sandö-vägen.
2) Kvarleva, fast svagare, även på södra bergväggen, ovanför rasbranten.
Vipekärr.
1) Nu nästan helt utgången.
Vrå.

1) Skadad genom avverkning.
Maa.
2) Numera mycket reducerad.
Onsala socken.

Västra Hagen.
2) Nu tätt intill och jäms med nya landsvägen.
4) Delvis mycket rik. Många klättrande.
Fj ärehals.
1) och 2) ligga inom det av Chalmers tekniska högskola nu disponerade
och inhägnade området.
Sv. Bot. TidsBr., 55 (1961): t
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Mönster.
Nu betydligt glesnad.

Till förteckningen böra ytterligare läggas följande lokaler, sedan
länge kända men förut ej medtagna då deras belägenhet tätt intill
bebyggelse eller andra skäl gjort att de ej entydigt framstått som ur
sprungliga.
Släp socken.

Sandlyckan.
Invid en gård t. v. om vägen från hållplatsen mot Kyviken och tätt intill
trädgården, en kraftig murgröna. Blommat 1958.
Male vi k.
Vid landsvägen norrut från hållplatsen strax t. h. om vägen mot och ovan
för bergvägg, en kraftig gammal murgröna. Blommande.
Budskär.
2) Väster om Nordgården i högre läge, mot bergvägg tätt bakom en nu riven
stuga, en gammal kraftig murgröna. Efter frostvintrarna försvunnen.
3) På norra sidan av vägen från hållplatsen västerut, på klippvägg t. h.
och därifrån spridd längs trädgårdsmur, ett kraftigt, blommande
exemplar, sannolikt lämning efter ett nu försvunnet som enligt uppgift
funnits i berget ovanför.
Skörvalla.
6) Inne i bebyggelsen vid Särövägen S om Budskär på låg bergvägg längs
en där befintlig väg en kraftig och delvis rik murgröna med en ut
sträckning, inkl. avbrott, av ca 17 m.
Algusereds gård.
2) Vid vägen, som norrut leder till Nötegång, på höger hand helt nära
byggnad, en murgröna klättrande och på mark 8x2 m.

Onsala socken.

Nyehage.
Vid vägen västerut från Runsås, inne på en ödetomt ovanpå berghäll
och vid dess fot, en utomordentligt kraftig och rikt blommande murgröna
om 7 x 13 m.

Under hela 50-talet har klimatet på västkusten varit särdeles
gynnsamt för Hedera. I de fall där en fortsatt avgång ägt rum har
det gällt förekomster som svårt skadats av de hårda frostvintrarna
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): h
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1942 och 1947. Genom en sällsynt samverkan av för växten olycksdigra
faktorer: intensiv och ihållande köld i förening med barmark och
hård blåst, särskilt påfrestande i utsatta lägen, åstadkom dessa vint
rar, såsom tidigare är skildrat, en våldsam förödelse i beståndet.
Inte endast svaga individer utan även gamla och till synes starka
dukade under. Flertalet överlevde visserligen men i många fall starkt
reducerade och med försvagad livskraft.
När man söker bedöma verkningarna på längre sikt av en dylik
katastrof, frågar man sig, om de förluster beståndet lidit kunna med
tiden återvinnas och såren läkas. I viss mån är det nog så: under
den klimatiskt gynnsamma period som följt, ha de ej alltför hårt
skadade individerna i många fall visat en ganska tydlig återhämtning.
En annan fråga är, om de luckor som uppstått i beståndet kunna
fyllas genom naturlig förökning. Troligtvis i mycket ringa mån. Under
den period undersökningen omfattar har jag iakttagit endast två till
synes säkra fall av dylik nybildning, båda svaga och redan året
därpå borta.
I den följande tabellen redovisas resultatet av undersökningarna i
de tre nordhalländska socknarna. Tillsammans representera de blott
en liten del av västkustområdet. På grund av deras relativt talrika
hederaförekomster och dessas varierande typ torde dock det resultat
de uppvisa kunna anses i rätt hög grad vara representativa för västkustområdet i dess helhet.
Undersökta
förekomster
Släp
Vallda
Onsala

Avgång
i antal

Avgång
i procent

147
36
12

32
8
1

21,6
22,2
8,3

195

41

21

Att antalet förekomster i Släp blivit så mycket större än i de två
andra socknarna beror huvudsakligen på att murgrönan här, i
motsats till vad fallet är i Vallda och Onsala, stundom uppträder i
grupper av delvis rätt obetydliga och ofta näraliggande små lokaler.
Då det är svårt att inom gruppen konsekvent skilja ut de mera fri
stående förekomsterna från de andra, ha alla förekomsterna inom
gruppen redovisats individuellt. Genom den bredare bas statistiken
för Släp därmed erhåller, torde den ha vunnit i säkerhet och värde.
För att få en riktig bild av nedgången i hederabeståndet inom
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Onsala, Släp och Vallda under den studerade perioden, måste man
till den naturliga avgången lägga den som vållats genom ingripande
från människans sida. Denna avgång omfattar sammanlagt 22 fall
och uppgår alltså till 11,3% av samtliga förekomster.
Orsaken till avgången har här varit:
Tomtröjning och husbygge
Avverkning
Brand
Vägbygge
Militär arbeten

9 fall
4

»

2
5

»

2

»

»

Summa 22 fall
För Onsala, Vallda och Släp stiger därmed den totala avgången av
hederaförekomster under perioden till 63 fall, motsvarande 32,3% av
det observerade materialet.
Göteborg i maj 1961.
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THE FRESH WATER ENVIRONMENT FOR NAJAS
MARINA L. IN SCANDINAVIA.

BIRGITTA and CURT FORSBERG.

Introduction.

Two new fresh water localities for Najas marina L. on the Swedish
mainland have been discovered, both in Uppland. One recent loca
lity in Uppland and four localities on the island of Gotland were
known previously. All localities are lakes of a special type, called
Chara-lakes. The discovery of Najas in Uppland stimulated a study
of the environment of the species. Najas has also been studied in
fresh water on Ihe island of Åland, and in brackish water at Tvär
minne Zoological Station, Finland.
Dr. Bengt Pettersson, Institute of Plant Ecology, Uppsala,
kindly collected water samples from the four localities on Gotland,
and this makes it possible to give more complete physico-chemical
data on the species’ environment. The chemical water analyses have
been performed by C. Forsberg together with T. Ahl, at the In
stitute of Limnology, Uppsala. For different purposes they have ana
lysed a large number of water samples from lakes mainly situated
in Uppland. Data from Norasjön was obtained by Ahl alone. The
methods will be described by Ahl in his paper “Chemical conditions
in Osbysjön, Djursholm” (in preparation).
As was early observed, Najas marina has a very interesting distri
bution in Scandinavia. The records of Najas fruits are more frequent
for the Boreal period than for later periods. The plant also had a
far wider northern range at that time. In the north of Europe Najas
is now rare in fresh water and mainly occurs in the Baltic. Backman
(1941) gives a map of the fossil and recent occurrence of Najas in
the north of Europe. Samuelsson (1934) discusses the reason for the
shift of distribution to brackish water. Godwin (1956) also expresses
Si>. Bot. Tidskr.,
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an opinion on this matter. The problem will be discussed here after
an examination of data pertaining to the environment in the present
fresh water localities.
Localities.

Some brief information about the localities in Table I is given
below. From Norway one fresh water locality is known (not investiga
ted here) and from Denmark Najas is known only from brackish
water. The localities, consisting of eight lakes and one locality in
brackish water, are (with Swedish names):
Sweden.
Uppland.

Assjö-sjön. Börstil parish. This is one of the new fresh water localities for
Najas, which was discovered on October 2nd, 1960. The lake is situated 4
km west of the town of Östhammar. Some information about the lake and its
Chara-vegetation has been given earlier by the present authors (Forsberg
C. and B., 1961). Najas, growing in luxuriant meadows, was over 60 cm tall.
Bredsjön. Roslags-Bro parish. Here Najas was first observed by Willen
(1953), who also gives some data about the lake. On July 13th, 1960, Najas
was found in big masses among Chara contraria A. Br. and Ch. fragilis
Desv.

Norasjön. Estuna and Söderby-Karl parishes. This is the second of the
new fresh water localities for the species. The lake is 400 m long and 200 m
wide, with a maximum depth of 1.5 m. Najas was found here on July 13th,
1961. Other species observed were Chara rudis v. Leonh., Ch. tomentosa L.,
Ch. contraria A. Br., Myriophgllum verticillatum L., Potamogeton pectinatus
L. and Zannichellia palustris L. var. repens (Boenn.) Koch. In Uppland,
Chara rudis was earlier recorded only from Assjö-sjön (Forsberg C. and
B., 1961).
Gotland.

Alnäsa träsk. Fårö parish.
Fardume träsk. Hellvi and Rute parishes.
Norrsunda träsk. Fårö parish.
Paviken. Västergarn and Eskelhem parishes.
Dr. B. Pettersson characterized these lakes as Chara-lakes, and Willén
(1953) gives the relevant records for Najas.
Finland.
Åland.

Bjärslrömslräsk. Finström parish. The lake was investigated by Ceder(1934) and Jaatinen (1950). The northen part was investigated by

creutz
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• Recentes Vorkommen
O Fojtilfunde (1-90 in Finnland)
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Fig. 1. The geographical position ol the investigated Iresh water localities for Najas
marina in Sweden and Finland, plotted on the map given by Backman (1941). The
lakes are: (1) Assjö-sjön, (2) Bredsjön, (3) Norasjön, (4) Bjärströmsträsk, (5) Alnäsa
träsk, (6) Fardume träsk, (7) Norrsunda träsk, and (8) Paviken. See also “Localities”.

the authors on September 14th, 1960. Najas was found growing together
with Chara tomentosa L., Ch. aspera Willd. and Ch. fragilis Desv. Jaatinen
(1950) also found Najas in Blindträsk, a lake with its outflow to Bjärströms
träsk.
Nyland.
Åkernäsfladan. Ekenäs, Skåldö. This brackish water locality is representa
tive of the present main environment of Najas in Scandinavia and Finland.
On August 25th, 1960, Najas was found growing among Chara canescens
Lois., Ch. tomentosa L., Ch. battica Bruz. and Ch. aspera Willd. See also
Luther (1951 a).
Si>. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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The environment.

C/iara-Iakes.

The term Chara-lake was suggested by Almquist (1929) for a laketype characteristic of lime-containing regions. These lakes are often
small and shallow (as a rule not deeper than 1.5 m) and generally
they are not far above sea level. Some IVu/as-containing C/iara-lakes
still communicate with Ihe Baltic. Cedercreutz (1947) gives some
examples from Åland.
The lakes are surrounded by a wide border of dense Phragmites
and Typha angustifolia (on the islands of Gotland and Öland, of
Cladium). The aquatic vegetation is poor with the exception of the
charophytes which here have seemingly optimal environmental
conditions. The whole bottom is often covered by Chara and among
this brackish water species can be found. Najas marina is found in
CAara-lakes with water of high electrolyte concentration. Luther
(1951 b, pp. 149-155) describes the biology of the species.
The ion environment.

In Table I physico-chemical data from eight fresh water localities
and one brackish water locality are given. The conductivity values
(^20° x 106) f°r the lakes show high values. These figures are however

,

tilliill

,. ■

'

...

miPsi
Fig. 2. Norasjön, one of the new fresh water localities for Najas marina in Uppland,
Sweden. The lake, a typical Chara-lake surrounded by a wide border of Phragmites, is
shallow and the bottom is entirely covered, especially by charophytes. 13.7.1961,
from the southern shore.
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subject to seasonal variations and the magnitude of which depends
upon many factors. Among other things the marl encrustation on the
hydrophytes, especially on the charophytes, can cause a decrease in
calcium content of the water during the vegetation period. This is
exemplified by results from investigations on subaquatic macrovegeta
tion in Ösbysjön, Djursholm (Forsberg, C., 1960, Fig. 6). In small
lakes rich in Chara, a decreasing Ca content due to encrustation
lowers the conductivity. The dominant role of Chara compared with
some other species in calcium carbonate encrustation is shown by
Wetzel (1960, Fig. 1).
Taking the seasonal variations of the conductivity into considera
tion it seems, however, that Najas is restricted to water of high elec
trolytic concentration, and, from the results in Table I, a lower
limit value of approximately 300 (here regarded as an average value
for the vegetation period) for the fresh water conductivity is plausible.
From Table I it is also probable that a pH of 8 is most suitable
for the species.
The major constituents mostly diverge from the “standard com
position” of Rodiie (1949). Not only the concentrations but also the
ratios between Mg and Na, and between HCOa and S04 show diver
gences. The dominant ions for Assjö-sjön, Bredsjön and Bjärströmsträsk are Ca-S04, while Norasjön and the lakes on Gotland
show Ca—HCOg dominance.
Some examples of the concentration of the minor constituents,
nitrogen and phosphorus in Norasjön and Bredsjön obtained on
July 13th, 1961, are given below:
Bredsjön: 220 y/1 of total N and 9 y/1 of total P.
Norasjön: 810 y/1 of total N and 23 y/1 of total P.
However, the concentrations of these elements show great variations;
e.g. Ahl obtained 650 y/1 of total N and 39 y/1 of total P in Norasjön
on June 12th, 1961. Other Chara-lakes without Najas have higher
concentrations of these constituents than Bredsjön, and it seems that
the nitrogen and phosphorus content of the water scarcely limits the
distribution of Najas in CAam-lakes.
Discussion.

In Scandinavia Najas marina nowadays mainly occurs
water. The fossil records of Najas fruits show that in
period the species was more common in fresh water than
The disappearance has often been discussed, usually in
Sv. Bot. Tidskr.y 55 (1961): 4
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of two main factors: the progressive worsening of the nutritive condi
tions of the lakes, and climatic change with lower summer temperalure.
Samuelsson (1934) suggested that the disappearance of N. marina
can be related to nutrient impoverishment. Godwin (1956) thinks,
as Jessen (1949), that the disappearance is due to climatic changes.
Jessen gives examples from some Irish lakes where Najas disap
peared whilst the lakes were still eutrophic. Today there are Charalakes with Najas which, as mentioned, still connect with the Baltic.
In the near future these lakes will become entirely fresh water due to
the land-uplift, and the Najas will be subject to a changed water en
vironment. Most of the present fresh water localities are situated at
a low height above sea level, and it seems that the species obtains the
present fresh water environment simply as a result of the land-uplift,
as was pointed out by Samuelsson (1934).
During this change the species encounters a hypotonic medium with
different osmotic conditions and ionic composition. Lehtoranta
(1956) shows that the cationic composition of Najas (Ca, Mg, Na
and K) is relatively constant in different environments. Unfortunately
Lehtoranta has no analyses from water with a Cl concentration of
below 1065 mg/1. For Najas in brackish water (Åkernäsfladan) the
relation between the sum of the cations in the plant and the cor
responding figure for the water gives a concentration factor of 1.9.
A similar concentration factor of 1.7 was obtained in brackish
water from the ratio between the conductivity of Najas plant sap
(x20° xK)6= 15,100) and the conductivity of the water (*2o"x106 =
9,100). The size of this value is in agreement with the above figure
obtained from the concentration of the cations.
In Norasjön the concentration factor based on the ratio between
the conductivities is 20 for Najas and 30 for Chara tomentosa. Both
species occur in water of high electrolytic concentration. In Charalakes in Uppland with conductivity figures of 200-300, Ch. tomentosa
has been found but not Najas. This could be due to the difficulty of
the latter species in obtaining electrolytes in sufficient amounts.
Some data from the only British localities, the Norfolk broads,
support this picture of the electrolyte requirement of Najas. Barry
and Jermy (1952) give the following data: salinity (p.p.m. of NaCl)
85-2800, alkalinity (p.p.m. of CaCQ3) 100-240. They also give a
mean pH of about 8.0. The lowest Cl concentration corresponds to
52 mg/1 while the lowest Ca figure is 40 mg/1. The size of these lowest
Sv. Bot. Tidskr.,
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figures would be expected to correspond to an approximate conduc
tivity figure of 300.
The disappearance of Najas marina from Scandinavian fresh
waters during the later part of the post-glacial period is of course due
to several factors. The electrolytic composition of all localities today
indicates however, that a high ionic concentration in the surrounding
water is a requirement of the species. The main factor in the disap
pearance of Najas from fresh water is probably its inability to con
centrate electrolytes sufficiently, when the electrolytic concentration
of the lake water is lowered below a certain limit. This lowering of the
electrolytic concentration results from the process of the land-uplift.
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Summary.

Two new’ fresh water localities for Najas marina L. in Sweden
have been discovered, both in Chara-lakes. Chemical analyses of
water from eight such lakes with Najas and one locality for the species
in brackish Avater are given. The fresh Avater analysis figures show
that Najas is found in Avater of high electrolyte concentration. The
reason Avhy Najas has disappeared from many fresh Avater localities
in the latter part of the post-glacial period is discussed. It is probable
that the main factor is the inability of Najas to concentrate electrolytes
sufficiently when the electrolytic concentration of the surrounding
Avater is loAArered beloAAr a certain limit, Avhich corresponds approxi
mately to a conductivity
xlO6) of 300 (regarded as an average
Aralue for the vegetation period).

Institute of Systematic Botany and Institute of Physiological
Botany, Uppsala, August 1961.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

Nyare och äldre svenska fynd av gasteromyceten Mycenastrum corium
(Guers.) Desv.

1937 skrev Carl Th. Mörner en uppsats om Mycenastrum corium och
dess förekomster i Fennoskandia och visade, att Sverige och Finland var
de enda nordiska länder, som tycktes hysa denna sällsynta röksvamp. De
svenska fynden är i huvudsak gjorda i Stockholm med omgivningar, där den
flerstädes är vanlig i parkerna. Arten är också funnen i Malmö, men därmed
är Mörners lista på fyndlokaler slut.
1960 fann jag M. corium i Föra socken på Öland. Den växte intill en champinjonring på en betad äng mittemot Föra järnvägsstation vid banvallen.
De färska individen var söndertrampade, men det fanns gott om fjolårsexemplar. Vid en granskning av det material av arten, som ligger i Botaniska
Museet i Uppsala, uppenbarade sig några kollekter, som — vilket senare
visade sig vid en litteraturkontroll — aldrig varit publicerade. Jag beslöt
då att undersöka om Botaniska Museet i Lund och Riksmuseet i Stockholm
kunde ha opublicerat material av M. corium. Först i maj 1961 har jag fått
möjlighet till dessa studier. Efterforskningarna i Lund var negativa, men
Riksmuseet hade både äldre och nyare kollekter av M. corium, vilka aldrig
blivit publicerade.
Eftersom de svenska fynden är relativt få och det kan vara praktiskt att
ha en komplett fyndortsförteckning, har jag här även tagit med Mörners
och andra författares uppgifter, vilka här har utmärkts med en asterisk.
I övriga detaljer hänvisas till Mörners arbete.
Skåne: Malmö: leg. Angelin (Ups). Vallbergasn: Kåseberga, 20.IX.1947,
R. Rydberg (S).
Öland: Ås sn: vid Ås kyrka, på gräsmark, 15.IX.1946, Rydberg (S). På
åsen mellan kungsgården och kyrkan, 28.IX.1947, Rydberg (S). Föra sn:
på en äng intill Föra järnvägsstation, 14.VII.1960, N. Lundqvist nr 2579
(Ups, preparat i glasburk).
Västergötland: Lagmansered sn: Kobergs slottspark, 28.X.1933, C. Th.
Mörner (Ups, preparat i glasburk). Mölndal: på fet trädgårdsjord under
lövträd, 27.VIII. 1958, comm. F. Karlvall (Ups).
Södermanland:
Stockholm: ♦Skanstull, 1886, enligt O. Juel. *Tantolunden, på 30-talet, enligt meddelande från E. Ingelström till Mörner.
Uppland: Stockholm: *in loco graminoso in einer Anlage, 27.VIII.1892,
comm. Romell (S). 8.IX.1897, L. Romell; originaletikett saknas (S).
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): b
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Sabbatsbergsparken, 1.IX.1938, B. Cortin (S). Humlegården, loco graminoso, 27.VIII.1892, leg. ..., 10.III.1893, comm. Romell (Ups). Humle
gården, under Tilia, IX.1893, Romell (S). Humlegården, 3.VII.1894,
Romell (S). Humlegården, under Tilia, 7.VI.1895, Romell (S). Humle
gården, 27-28.V.1895, Romell (S). Humlegården, under Tilia, 6.VI.1895,
Romell (Ups, preparat i glasburk). Humlegården, 7.VIII.1896, Romell (S).
Humlegården, under Tilia, 29.VII.1897, Romell, (S). »Humlegården, 14-20.
VIII.1897, Romell (Ups, Lundell & Nannfeldt, F. exs. Suec. nr 583).
Humlegården, 1920, Stelin (S). Humlegården, Floras kulle, 1946, Ingelström (S). »Norrtull, 7.VIII.1886, Juel (S). »Nedanför sandåsen vid
Norrtull, 20.X.1886, Juel (S). »Experimentalfältet och Vanadislunden, på
30-talet, enl. meddel. fr. Ingelström t. Mörner. Solna: »Karlbergsparken
och Hagaparken, på 30-talet, enl. meddel. fr. Ingelström t. Mörner.
* Gustavsberg sn: Aspvik, sept. 1886, H. Kugelberg (S). »Ö. Ryd sn: Rydboholm, på 30-talet enl. meddel. fr. Ingelström t. Mörner. *Stockholms-Näs
sn: Almarestäket, på 30-talet, enl. meddel. fr. Ingelström t. Mörner.
Västerbotten: Umeå sn: Stöcksjö, på en tennisplan på sandmark, 12.
VIII.1953, L. Hjortsberg (Ups).
Av ovanstående framgår att Juels två kollekter finns på Riksmuseet,
vilket kanske bör särskilt påpekas, eftersom Mörner framhåller att »ma
terial från Juels Stockholmsfynd icke finnes bevarat i något av våra
museer». Från samma källa stammar också uppgiften, att Riksmuseet har
Kugelbergs exemplar, men jag har inte lyckats hitta detta.
Något överraskande är att Mörners eget fynd från Västergötland ej är
medtaget i hans uppsats. Mörners anteckningsböcker, som finns bevarade
på Botaniska Museet i Uppsala, ger ej heller några upplysningar om detta,
men dr Seth Lundell har underrättat mig om att han vid ordnandet av
obestämt material fann denna kollekt i början på 40-talet. Troligen kände
Mörner inte år 1933 M. corium.
På Riksmuseets material av Romells exemplar från 1892 omnämnes på
originaletiketten ej Humlegården, men kollekten får troligen anses vara en
dubblett till Uppsala-exemplaret. De är insamlade samma dag och består
båda av en snittad skiva av ett nngt individ. Stockholmsexemplaret har
nr 452, vilket hänvisar till Romells mykologiska anteckningar. Uppsalaexemplaret har nr 13, men detta nummer anger förmodligen endast att
Romell delade ut 13 eller flera dubbletter till sina kolleger.
Summary. New and old Swedish finds of the Gasteromycete Mycenastrum
eorium (Guers.) Desv. — A complete list is given of Swedish localities for
Mycenastrum corium, based on studies of botanical literature and of ma
terial preserved at Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, and at the
Institute of Systematic Botany, Uppsala.
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Ett bidrag till frågan om ekens nordgräns.

Under en något sentimental midsommarnattsvandring detta år 1961 i
barndomens marker inom Sköns köping iakttogs en liten ekplanta. Upp
täckten av den för orten ovanliga plantan gjordes av lantbrukare Martin
Olsson, Målås, Sundsbruk. Yäxtplatsen är belägen nära höjdpunkt 176
(m) omkring 1 km norr om M i Målås på kartblad 79 Sundsvall N.O.,
något väster om Sköns kyrka. Plantan är omkring 30 cm hög med flat
krona, vilket antyder att toppskottet en eller flera gånger frusit bort.
Närmaste bestånd av ek, planterad, är enligt uppgift Märlo gård belägen
omkring 1,5 km norr om fyndplatsen och endast några få meter över havs
ytan. Det ollon, som givit upphov till plantan, måste således ha transporte
rats av någon fågel, troligen en nötskrika, minst 1,5 km i längd och 150 m i
höjd. Ekollon torde på denna breddgrad mogna endast under varma som-

BBUk'
Fig. 1. Ekplanta inom Målås by, Sköns köping, i midsommarnattsbelysning.
Foto Alfr. Åslander.
40-61173304
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rar. En sådan inträffade år 1947 och ekplantans storlek motsvarar må
hända detta tidsavstånd. Men det kan också tänkas att plantan är äldre. I
slutet av 30-talet var väderleken under flera år så gynnsam att man talade
om en klimatförbättring. Under de mycket bistra vintrarna i början av
40-talet kan plantan ha skyddats av snötäcke. Tyvärr förefinnes inga ut
sikter att den upptäckta ekplantan skall utveckla sig på sådant sätt, att
den ger skäl för det latinska namnet. Växtplatsen är den olämpligast tänk
bara. Jordlagret är tunt, hopsamlat i en fördjupning i berghällen och när
mast råhumus. Ljung och blåbärris är den naturliga vegetationen och denna
är omkring ekplantan så frodig att det är förvånande att plantan på denna
plats funnit tillfredsställande ljusförhållanden. Omgivande trädvegetation
utgöres av spridda martallar och lavhängda, förkrympta granar. Läget är
också oskyddat för vind, vilket troligen förklarar plantans oförmåga att ut
växa över den skyddande vegetationen av ljung och blåbärris. Fyndet före
faller intressant därför att det visar att en ekplanta kan börja spira under
mycket ogynnsamma förhållanden, men onekligen skulle det varit intres
santare, om plantan råkat hamna på en lämpligare växtplats, så att fortsatt
mera normal utveckling varit möjlig.
Något 100-tal meter öster om fyndplatsen för ek finnes ett litet bergstup
med sydbergskaraktär. Där upptäcktes av undertecknad för mer än 50 år
sedan, likaledes under en midsommarnatt, ett par små plantor av lind. De
var då obetydliga, krypande efter bergsidan. I år befanns lindplantorna ha
utvuxit till ett par frodiga, meterhöga buskar, dock fortfarande utan stam
bildning. Den numera frodiga tillväxten torde få tillskrivas det förhållandet
att tidigare skuggande hög granskog tydligen för flera år sedan avverkades,
så att ljusförhållandena nu är utmärkta. Omkring lindbuskarna var vege
tationen mycket frodig, i all synnerhet av en vickerart, troligen skogsvicker,

Vicia silvatica.
Alfv. Åslander.
Berula erecta (Huds.) Cov. i Östergötland.

Berula erecta har i Sverige sin huvudutbredning i Skåne och Blekinge,
utmed västkusten samt på Öland och Gotland (jfr karta 1330 hos Hultén
1950). I Västergötland har denna umbellat anträffats — förutom på ett
par platser i den del av landskapet som ligger inom Göteborgs och Bohus
län (se Fries 1945) — i Skövdetrakten samt i Segerstad socken, Gudhems
härad. Se Hård 1924, s. 161, och Walters 1948, s. 438. Enligt Samuelsson
1934, s. 103, härrör förekomsten av Berula vid Skövde från en inplantering
av växten på 1880-talet.
Vad beträffar Östergötland, är Berula sedan länge känd från Vallerstad
socken, där den växer i Skenaån. Denna lokal omnämnes f. f. g. i littera
turen av Thedenius 1855 (s. 67). I Kindbergs »Östgöta Flora» finns arten
med — under namnet Sium angustifolium —- i samtliga fyra upplagor (1861,
1874, 1880 och 1901). I de tre sista preciseras förekomsten till »Wallerstad
Skenaån (Skenan) mellan prästgården och Ljungstorp samt vid Lindevad».
Vid ett besök i Vallerstad den 16 juli i år (1961) kunde jag konstatera, att
Berula finns kvar på de i Östgötafloran angivna platserna, vid Lindevad
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961):
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dock endast i några få individ. På båda lokalerna — mellan vilka det endast
är en knapp kilometer — växer bäckmärket i grunt, något strömt vatten;
vid Ljungstorp tillsammans med bl. a. Alisma plantago-aqualica, Caltha
palustris, Sparganium ereclum och simplex, Thalictrum flavum samt Ve
ronica anagallis-aquatica.
Förutom på de ovan nämnda lokalerna i Vallerstad finns Berula i Öster
götland i Åsbo socken (c:a 1 mil S om Mjölby och c:a 2 mil S om Vallerstad),
där den växer vid Stråisnäs stationssamhälle i Lillån (Huruån), en förgre
ning av Svartån. Bäckmärket har här en synnerligen rik förekomst och
bildar på några ställen mycket täta bestånd. Det växer på en sträcka av
c:a 700 m (ned till Huru kvarn), ymnigast nedanför reningsverket i när
heten av en kloakmynning. Bland de arter som uppträder tillsammans med
Berula kan nämnas: Alisma plantago-aqualica, Elodea canadensis, Equisetum
fluviatile, Hippuris vulgaris, Iris pseudacorus, Mentha aquatica x arvensis,
Menyanthes trifoliata, Myosotis palustris, Myriophyllum allerniflorum,
Nuphar luteum, Nymphaea alba, Oenanthe aquatica, Potamogelon gramineus
och natans, Ranunculus lingua, Scirpus lacustris samt Sparganium erectum
och simplex. Huvudsakligen vid åkanterna förekommer Caltha palustris,
Carex acuta, rostrata och vesicaria, Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus, Lysimachia thyrsiflora och vulgaris, Lythrum salicaria, Peucedanum
paluslre, Potentilla palustris, Scutellaria galericulata, Solanum dulcamara,
Thalictrum flavum samt Typha latifolia. Strändernas träd- och buskskikt
domineras av Alnus glutinosa, Myrica gale och Rhamnus frangula.
Berula erecta påträffades av mig i Åsbo 1954 men har av allt att döma
funnits där tidigare. Till Åsbo sockens flora, som erbjuder mycket av in
tresse, hoppas jag återkomma i annat sammanhang.
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Fig. 1. Pollen of Jncobinia sp. Left high focus, right optical section. 1500 x .
Photo Lars-König Königsson.

An Acanthacean Pollen Grain as Contamination in Analysis Samples.

While working on the pollen analysis of material from the lower Quater
nary strata of the fen Dröstorps mose, Parish of Sandby, Öland, the author
discovered in one sample a pollen grain of the family Acanthaceae (Erdtman
1952 p. 30). Dr. Bhoj Raj of the Palynological laboratory, Solna, has been
so kind as to classify it as belonging to the genus Jacobinia of the tribe
Justiciae.
Since all the genera conceivable in this connection (Jacobinia, Beloperone, and Justicia) are tropical and moreover are pollinated by insects, the
occurrence of this pollen in the Uppermost Late Glacial of Öland is not
likely, and there is no reason to expect secondary pollen of Tertiary age in
this position. Since the plant is pollinated by insects the possibility of a
transport by equatorial rising air-currents should perhaps not be taken into
consideration. The pollen must, then, be a contamination.
The series of samples was collected in June 1957 and prepared for pollen
analysis at the Institute of Palaeontology, Uppsala, during the spring of
1958. Then, and during the final preparation and analysis in October 1960,
customary cleanliness and precautions were observed.
It is practically out of question that the tube or the cork could have been
Sv.Bot. Tidskr., 55 (1961):
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contaminated with fabrication or that the cork raw material could have
been exposed to such a contamination. It is most likely by far that the con
tamination took place in the laboratory through some person, who had been
in contact with Jacobinia — air-borne contamination from this insect-pol
linated plant is not very probable.
None of the staff at the laboratory had Jacobinia at home (J. magnifica
at least might be expected as a pot-plant in private homes). Consequently
the nearby Botanical Gardens must be considered as the source of the
pollen which must have been transported from the greenhouses by some visi
tor or, less probably, by insects or in the air. Further control proved, too,
that there was ample foundation for the first of these alternatives.
A similar contamination could, if it consisted of a pollen from a less exotic
plant than in this unusual case, lead to most dangerously wrong con
clusions. The pollen dealt with in some detail here may serve as a highly
illustrative memento as to the caution necessary when dealing with isolated
pollen grains in analysis material and as to the need of statistically suf
ficient material in NAP analyses.
REFERENCE.
Erdtman, G., 1952: Pollen morphology and plant taxonomy. Angiosperms.

Stockholm (printed Uppsala) and Waltham, Mass.
Institute of Quaternary Geology, Uppsala, June 23rd, 1961.
Lars-König Königsson.
Bovistella paludosa funnen i Närke och Västmanland.

Vid exkursioner inom Närke och Västmanland under juli och augusti
månader 1961 har jag påträffat gastromyceten Bovistella paludosa. Då denna
art icke tidigare uppgivits för dessa landskap, lämnar jag nedan en förteck
ning över och en kortare beskrivning av lokalerna. Beläggexemplar från
samtliga lokaler har tillställts Botaniska Museet, Uppsala, samt från några
av lokalerna Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.
Närke.
Axberg: kärr ca 750 m SSV om Brunstorp. Svampen förekom här i ett
30-tal exemplar i kärrets nordvästra del, där påverkan från den nordväst
om kärret vid Kvinnerstatorp belägna urkalkförekomsten är tydlig. Bovis
tella växte på mattor av Drepanocladus revolvens. Bland andra mossor på
lokalen kan nämnas Calliergon giganleum, Cinclidium stygium, Mnium
seligeri och Tomenthgpnum nitens. 1 fältskiktet ingick bl. a. Carex appropinquata och diandra, Dactijlorchis incarnata samt Eriophorum latifolium.
Västmanland.
Linde: Mårdshyttan, kärr vid nordvästra sidan av Dammsjön, ett 30-tal
individ. Lokalen är belägen inom ett område med rik förekomst av urSv.Bot. Tidskr., 55 (1961): k
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bergskalk. Flerstädes — såsom ovan östra stranden av Dammsjön — går
kalken i dagen. Området närmast kärret visade dock knappast några tecken
på kalkpåverkan. Vid en bäck, som rinner till sjöns södra del, växte flera
kalkgynnade mossor, såsom Cratoneurum filicinum, Ctenidium molluscum,
Dichodontium pellucidum, Mnium serratum och Leiocolea bantriensis. I
BoyisZeZZa-kärret, som var mycket blött, antecknades följande mossor:
Calliergon giganteum och trifarium, Campylium stellatum, Drepanocladus
revolvens, Scorpidium scorpioides samt Riccardia sinuata. Bland kärl
växterna kan nämnas Carex Buxbaumii.
Viker: 1. Venakärret. Bovistella förekom i ett 15-tal exemplar i västra
delen av detta kilometerlånga extremrikkärr bland följande mossor: Cam
pylium helodes och stellatum, Catoscopium nigritum, Drepanocladus revolvens,
Scorpidium scorpioides samt Moerchia hibernica. I fältskiktet ingick bl. a.
Carex hostiana, Dadylorchis incarnala, Epipactis palustris, Eriophorum
latifolium och Schoenus ferrugineus. — 2. Kärr ca 300 m NO om Ängalund.
Svampen förekom här i fem exemplar bland Calliergon trifarium, Campylium
stellatum, Drepanocladus revolvens och Scorpidium scorpioides. Bland kärl
växterna kan nämnas Epipactis palustris. — 3. Röjängen. Bovistella före
kom här i ett 10-tal individ i södra delen av detta intressanta extremrik
kärr, som är beläget i en sänka mellan två åsar av kalk strax ovan västra
stranden av sjön Älvlången. Förutom de vanligaste rikkärrsmossorna fanns
på växtplatsen Calliergon trifarium. Längre norrut i kärret växer bl. a.
Campylium helodes, Catoscopium nigritum, Meesia triquetra, Paludellci
squarrosa, Leiocolea rutheana och Moerchia hibernica. Även kärlväxtfloran i
kärret är rik och innehåller bl. a. Carex lepidocarpa, Dadylorchis Traunsteineri, Epipactis palustris, Lastrea thelypteris, Malaxis monophylla och
Schoenus ferrugineus. Detta kärr är numera av Kungl. domänstyrelsen av
satt såsom reservat.
Nils Hakelier.
Carex globularis L. funnen i Bohuslän.

Under en kortare botanisk exkursion sommaren 1961 till Naversta socken
i Bohuslän påträffades ovannämnda Carex-art av mig och min färdkamrat
folkskollärare I. Granlund. Fyndplatsen ligger c:a 75 m väster om en
nyanlagd körväg, som här löper strax väster om Sladsjön. Nämnda sjö är i
sin tur belägen omkring 6 km öster om N. Bullarsjöns södra del och 1,5 km
väster om Södra Kornsjön, vilken delvis utgör gräns mellan Bohuslän och
Dalsland. Närheten till de i botaniskt hänseende tämligen outforskade
skogsområdena i sistnämnda landskap öster och nordost ut är således
påfallande.
Enligt Hulténs Atlas över växternas utbredning i Norden (1950) är
Carex globularis eller klotstarren funnen på ett par ställen i Dalsland. Dessa
anknyta i sin tur till talrika växtplatser i Värmland, där arten särskilt i norr
är tämligen allmänt förekommande liksom på norskt område i Östlandet
norr om Oslofjorden (jfr Lid, Norsk Flora, s. 167). Även om ett flertal före
komster äro noterade från Småländska höglandet och dess förgreningar på
ömse sidor om Vättern, synas huvuddelen av Götaland samt Svealand
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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öster om en linje mellan Vätterns nordspets och Dalälvens utlopp icke i
allmänhet kunna inräknas i klotstarrens utbredningsområde. Såväl i Halland
som i Skåne och Blekinge är arten ifråga okänd. Däremot är den vanligt
förekommande i Norrland och Finland särskilt i skogstrakterna norrut, men
synes undvika egentlig fjällterräng.
Den nyfunna lokalen på Koxerödfjället (högsta punkten 208 m ö. h.)
skiljer sig på intet sätt från växtens naturliga ståndort enligt uppgifter i
gängse floror. Markbeskaffenheten kunde således betecknas som fuktig
skogsmark. Frekvensen var talrik. På vissa ställen täcktes flera kvadrat
meter av markytan uteslutande av klotstarr tillsammans med björnmossa.
I närheten påträffade exemplar av Listera cordata vittna ävenledes om en
relativt stor markfuktighet på fyndplatsen.
Området, inom vilket Carex globularis påträffades, är ett av Bohusläns
mera otillgängliga och glest bebodda. Det karaktäriseras främst genom sin
rikedom på mossar, småsjöar och ljungbeväxta, ofta kala gråstensberg,
dock här och var på lämpliga platser omväxlande med ojämna och relativt
glesa barrskogsbestånd. Under sådana förhållanden är det knappast märk
värdigt, att den påträffade Carex-arten så länge kunnat undgå upptäckt
och icke förrän nu blivit införlivad med Bohusläns flora.
Manne Ohlander.
Nya fynd av brandnäva i Åker.

Brandnävan (Geranium lamiginosum), som ju är en sällan anträffad art,
har åter visat sig inom storkommunen Åkers område (norra Södermanland).
I mitten av 40-talet hade jag turen att för första gången träffa på den
ovanliga växten. Det var på en brandplats i en beteshage inte långt från
Åkers styckebruk. Där växte då en 5-6 individ och samtidigt däromkring
massor av svedjenävor (G. bohemicum).
Nära ett decennium senare fann jag på tre nya platser inom Åkers socken
och på en lokal i Länna (nu delkommun i Åker) brandnäva. Endast ett ex.
iakttogs på varje plats. Alla växtlokalerna var blottad morän vid nybrutna
vägar.
I mitten av juni i år 1961 träffade jag ännu en gång på brandnävor.
De växte på brandfläckar i ett fall i nordvästra Länna på en halv mils
avstånd från den närmaste förut omtalade fyndplatsen. Ungefär tio exem
plar fanns här på två brandfläckar. På den ena var några nävor anmärk
ningsvärt stora med massor av blommor och frukter. En del svedj enävor
växte också i närheten på brandfläckarna, och det var enkelt att jämföra
de båda arternas utseenden och lätt att se olikheterna.
Ännu ett fynd av brandnäva har jag i början av juli gjort i skogsområdet
öster om Klemmingen i Frustuna socken. På en brandplats växte tre ex. I
närheten förekom några svedjenävor.
Allan Johansson.
Epipogium i Södermanland.

Bråtön i Länna församling av Åkers storkommun i norra Södermanland
är ju känd i botanistkretsar som fyndort för Epipogium. År 1848 gjordes
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961):
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första fyndet, och sedan har vid flera tillfällen skogsfrun observerats där.
Varje sommar i mer än tio års tid har jag varit på Bråtön och letat efter
rariteten. Först i år i början av augusti har jag äntligen sett den i — 18
exemplar. Hälften var mer eller mindre utblommade, två tre var endast
ett par cm höga med en ynklig, nästan färglös liten blomma högst upp.
Ståtligaste exemplaret var drygt två dm med en väl utvecklad blomma i
toppen. Några stjälkar hade tre fyra blommor. I en grupp växte tio individ.
Cirka 40 m var det mellan de ytterst växande exemplaren. I den glesa barr
blandskogen var vegetationen på växtplatsen så frodig, att man måste
komma ända inpå de oansenliga blommorna för att upptäcka dem.

Allan Johansson.
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M. G. Stålfelt, Växtekologi. Balansen mellan växtvärldens
produktion och beskattning. — Scandinavian University Books.
Svenska Bokförlaget, Stockholm 1960. 444 s. Pris inb. 25: —.
Växtekologien har blivit en alltmer expanderande vetenskapsgren inom
botaniken och markläran, men begreppet växtekologi är ingalunda enhetligt
definierat och ämnet har behandlats på en mångfald olika sätt i de talrika
utländska läroböcker som finnes på detta område. Medan en riktning inom
denna vetenskap övervägande sysslar med beskrivning av växtsamhället
och ståndorten, har andra skolor lagt huvudvikten vid de enskilda ståndortsfaktorernas inverkan och samspel, ofta i extrema miljöer såsom fjäll
eller öknar. Endast sällan har människan själv såsom ekologisk faktor vid
växtvärldens förändringar behandlats i tillräcklig utsträckning.
I professor M. G. Stålfelts nyligen utkomna stora arbete »Växtekologi»
har emellertid denna utomordentligt viktiga sida inom växtekologien beak
tats och detta i så hög grad, att förf. själv säger, att framställningen »huvud
sakligen tagit sikte på de växtekologiska sammanhang, vari människan in
griper eller kan ingripa och som just därigenom är av särskild betydelse
för henne att lära känna». Förf. vill emellertid även skildra, hur olika ståndortsfaktorer påverkar växtens utveckling och hur olika växter lever i be
roende av varandra. I samband härmed vill förf. särskilt understryka de
rubbningar av jämvikten i naturen, som ägt rum under den historiska ut
vecklingen, och »vilka utkomstmöjligheter som växtvärlden haft att bjuda
människan, vilka hon hittills utnyttjat och delvis förbrukat och vilka som
återstår och ännu ej tagits i bruk». I samband härmed kommer förf. in på
naturvårdssträvandena såsom synnerligen betydelsefulla icke blott ur t. ex.
estetisk eller naturbevarande synpunkt utan även i rent ekonomiskt hän
seende såsom »i grund och botten ingenting mindre än en sparsam hushåll
ning med det viktigaste av alla kapital, som människan har att förvalta,
nämligen den levande naturen och vad den under tidigare skeden byggt
upp och samlat och som människan under de sista årtusendena delvis för
brukat och som just nu med teknikens hjälp allt snabbare exploateras».
Stålfelts teser utgör en synnerligen nyttig tankeställare för envar och
väger tungt i debatten om naturtillgångarnas utnyttjande samt i frågan om
ett på vetenskaplig grund uppbyggt naturskydd.
Stålfelt ger i sin bok en synnerligen intressant framställning över män
niskans förhållande till växtvärlden under olika tider och visar hur just hus
hållningen med växtvärldens resurser i många fall varit förklaringen till hela
kulturers utveckling. I samband med skövlandet av skogen och betesbru
kets dominans utarmades sålunda marken i många kulturländer, t. ex. i
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Medelhavs-området, och möjliggjordes den jorderosion som bortfört de lösa
jordlagren från tidigare rikt ekonomiskt produktiva områden. Forks exposé
över dessa processer i historiskt perspektiv är synnerligen klarläggande och
späckad med kulturhistoriska data och intressanta jämförelser.
Yid behandlingen av växtekologiens olika områden har förf. medvetet
uteslutit vissa avsnitt, som i andra framställningar av detta slag brukar
utförligt behandlas, t. ex. pollinationsbiologi samt frukt- och fröspridning.
Detsamma gäller i viss utsträckning även sådana miljöfaktorer som män
niskan säges icke kunna ändra, särskilt ljus och temperatur. Denna in
skränkning av stoffet är lätt begriplig, då det torde vara praktiskt taget
omöjligt att i en bok av detta slag medtaga allt som kan inrymmas i be
greppet växtekologi. Dock synes det beklagligt, att just ljuset blivit så snävt
behandlat, eftersom denna faktor är av så fundamental betydelse både
direkt vid energiproduktionen och därigenom även indirekt i samspelet
mellan de levande organismerna. Härtill kommer dessutom att förf. själv
är en framstående specialist på ljusekologiska problem icke minst beträf
fande skogsträden, vilkas utveckling människan i hög grad påverkar med
hänsyn till ljuset vid gallringar i bestånden.
De områden förf. ägnat sig åt i sin framställning är emellertid desto ut
förligare behandlade. I kapitlet »Sambandet mellan växten och ståndorten»
fäster man sig särskilt vid en ingående analys av minimilagen och diskus
sionen i samband med denna. Kapitlet »Vattnet» sammanfattar i överskåd
lig form olika sidor av denna livsviktiga ekologiska faktors funktioner, ett
område där förf. själv gjort förnämliga vetenskapliga insatser. Förnan och
förnanedbrytande organismer ägnas en mycket utförlig framställning, vari
även den zoologiska sidan beaktas på ett sätt som icke torde vara vanligt i
växtekologiska sammanhang. Texten är här liksom i övrigt i boken rikligt
försedd med tabeller med utförligt faktamaterial från olika författare.
Förnans humifiering och mineralisering ägnas stor uppmärksamhet, och
framställningen är här till stora delar rent kemisk såsom man kan vänta av
en förf., som samtidigt är växtfysiolog. Att behandla begreppet mykorrhiza
under denna rubrik förefaller dock mindre lyckat. Förf. har påfallande snålt
behandlat detta avsnitt, där samspelet och jämvikten mellan olika organis
mer är alldeles särskilt framträdande. Genom förmedling av mykorrhizasvampar upptages nämligen som regel all växtnäring ur marken, och den
symbios som här förekommer kan i hög grad påverkas av människan genom
reglering av olika miljöfaktorer. Dessa problem kunde med fördel ha fått
ett särskilt kapitel, vari avsnittet »Symbiosen mellan ärtväxter och bak
terier» lämpligen kunde ha fått ingå. Beträffande alrötternas knölar, som
nämnes i detta sammanhang, uppges att man isolerat flera bakteriearter,
av vilka dock ingen hittills visat kvävefixering, men att sådan dock kan
försiggå genom en okänd organism. Det är emellertid nu visat, att kväve
fixeringen försiggår genom en actinomycet, som man även lyckats odla i
renkultur.
Särskild vikt lägges i boken vid växtnäringsämnenas kretslopp, ett
kapitel som i kortfattad form behandlar både den kemiska och den mikrobiella sidan av saken. Inför uppgiften att ammoniak är föga lämplig som
kvävekälla för de högre organismerna (s. 105) och att den ammoniak som
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bildas i råhumus sannolikt omedelbart blir förbrukad av de talrika svam
parna (s. 147) ställer sig dock rec. frågande. Kapitlen om de organogena
jordarterna och jordmånens mineralbeståndsdelar, kolloider och fysikaliska
egenskaper samt sambandet mellan vegetationen och de klimatiska jordmånstyperna torde höra till det bästa som finnes sammanfattat på dessa
komplicerade områden. I kapitlen om växtnäringens sammansättning och
fysiologiska och ekologiska verkningar ger förf. en mycket lättläst och över
skådlig framställning även av nyare rön på dessa områden. Framställningen
av de fysiologisk-ekologiska betingelserna för de s. k. saltspecialisterna bland
växterna samt icke minst för de s. k. kalkväxterna och nitratväxterna utgör
ett utomordentligt klargörande bidrag till litteraturen på detta område. I
slutkapitlet »Människan som växtekologisk faktor» behandlas bl. a. svedje
bruket, ljungheden, den svenska ängen, beteskulturen, åkerbruket och
skogsbruket både ur historisk, planhushållnings- och naturskyddssynpunkt.
Stålfelts »Växtekologi» utgör en länge efterlängtad lärobok. När den
nu kommit och en tid hunnit noga studeras, kan man blott konstatera att
förväntningarna i hög grad infriats. Boken kan rekommenderas till studium
långt utanför de egentliga växtekologernas och växtfysiologernas led som en
synnerligen innehållsrik, allmänbildande och tankeväckande läsning.
Illustrationerna och diagrammen är goda och tryckfelen icke många.
Ett enda skall dock påpekas. På s. 238 står Dumbleby (1952) och i lit
teraturförteckningen Dumbley. Yederbörandes rätta namn är Dimbleby.
Man är Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd mycken tack skyldig
för bidraget till tryckningskostnaderna, varigenom priset på boken kunnat
sättas så lågt, att det lockar till förvärv av detta utomordenliga tillskott
till den svenska naturvetenskapliga litteraturen.
Erik Björkman.
Flandbuch

der

Pflanzenphysiologie,

herausgegeben

von

W.

Ruhland. Band V: 1, 2, Die C02-Assimilation, redigiert von A. Pirson. —

Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1960. 1 881 s. Pris 530 DM.
Med de två delarna av femte bandet av denna handbok har en betydelse
full lucka i den långa raden av handboksband äntligen blivit utfylld. Det
skall icke förtigas att denna del av det stora verket, omfattande en av
växtfysiologiens centrala delar, länge har emotsetts med stor förväntan.
Att inom tvenne band kondensera vårt vetande om denna fundamentala
process, kolsyreassimilationen, kan synas en oöverstiglig uppgift, och de
svårigheter som bandets redaktör, professor A. Pirson, haft att brottas
med har han i inledningen talande uttryckt med orden: »Ein Gebiet, dessen
Bearbeitung sich in vollestem Fluss befindet, widerstrebt von Natur aus
einer handbuchsmässiger Darstellung.»
De två delarna har i huvudsak redigerats så, att den första inledes med
redogörelser för kolsyrans dissociation och jämviktsförhållanden, dess före
komst i luften och i marken, i havet och i sötvattnet samt dess upptagande
av växten. Sedan följer bokens huvudavsnitt, där den ljusberoende kolsyre
assimilationen, »fotosyntesen», behandlas som fysikalisk process, varvid
huvudvikten lägges vid de olika momenten i processen från ljusenergiens
infångande och till den egentliga assimilationen av koldioxiden. I denna del
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återfinnas också redogörelser över de olika metoder, som användes vid stu
diet av de skilda delprocesserna. I andra delen behandlas växternas kolsyreassimilation in vivo. De första kapitlen ägnas de olika inre och yttre fakto
rer, som på olika sätt inverkar på processerna. Delens dominerande avsnitt
behandlar kolsyreassimilationens förlopp hos olika typer av ekologiska an
passningar. De sista kapitlen, slutligen, ägnas de fotosyntetiska bakterierna
samt kemosyntetiska organismer.
Under de allra senaste åren har utvecklingen inom vissa delar av forsk
ningen rörande kolsyreassimilationen gått mycket snabbt — detta gäller
framför allt processens biofysiska och biokemiska delar — och i Loomis’
historiska framställning av ämnets utveckling får man en god bild av dessa
framsteg. Yid genomläsandet av dessa två volymer får man också en utom
ordentligt stark känsla av den enorma vidd som den moderna forskningen
på detta område omspänner, och av hur snabbt nya upptäckter har ut
vecklats till nya forskningsområden, mer eller mindre isolerade från var
andra. Det är numera också knappast möjligt att ens tillnärmelsevis full
ständigt behärska mer än en liten detalj inom detta jättelika ämneskomplex.
En handbok som denna, vilken är resultatet av en mångfald specialisters
bidrag över närliggande ämnen, kommer med nödvändighet att innehålla
uppsatser, som delvis behandlar samma saker. En dylik upprepning har
blivit speciellt påtaglig i bandets förra del, som behandlar problem i sam
band med de primära fotosyntesprocesserna. Här framträder också starkt
författarnas personliga uppfattningar om reaktionsförlopp och processer,
vars enskildheter ännu så länge endast är kända i ringa grad. En läsare,
som inte från början är insatt i problemen, får sålunda efter genomläsning
av Arnons f. ö. välskrivna artikel om kloroplasten som funktionell enhet
vid fotosyntesen den uppfattningen, att det är mer eller mindre absoluta
sanningar som framläggs. Har han emellertid tidigare läst t. ex. Clendennings kritiska uppsats om den fotokemiska aktiviteten hos isolerade
kloroplaster torde han börja att tvivla på en del av de slutsatser som åter
finnas i den förstnämnda uppsatsen osv. Liknande motsatser i uppfatt
ningar och idéer är rikt förekommande i denna del. Detta gör läsningen
stimulerande, men medför att det ibland blir svårt för läsaren att bilda sig
en uppfattning om läget, speciellt som litteratururvalet hos de olika författ
arna ofta är mycket olika.
Uppsatserna i en handbok av detta slag bör enligt rec:s mening framläggas
i form av monografier över ett förelagt ämnesområde, där en väsentlig
detalj bör vara en så noggrann litteraturbehandling som möjligt. I skuggan
av Rabinowitch’s stora mästerverk över fotosyntesen, har det för många
författare legat nära till hands att hänvisa till detta arbete, medan andra
redogjort för sitt ämne från grunden. Här skulle mera fasta instruktioner
från redaktörens sida varit önskvärda. Dessa anmärkningar är emellertid
av mera perifer karaktär. Det allmänna intrycket av den första delen är att
den väl täcker det behandlade ämnesområdet, och författarnamn, förutom de
ovan nämnda, som Aronoff, Bassham, Buch, Galvin, Franck, French,
Egle, Goodwin, Haxo, Kessler, Koepf, Kok, Kupke, Livingston,
Meyer, Myers, Ö hEocha, Ruttner, Simonis, Steemann Nielsen,
Thomas, Van der Veen och Witt borgar för artiklarnas höga kvalitet.
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Att här särskilt framhålla någon artikel framför de andra är icke möjligt
eller ens riktigt, då bidragen över lag är av mycket hög klass. Rent allmänt
kan konstateras att denna del av handboken sammanfattar praktiskt taget
allt vi f. n. vet om de primära reaktionerna; från ljusenergiens infångande
av pigmenten till syntesen av de första påvisbara organiska föreningarna.
De sista årens forskningar på detta område har ju särskilt mycket koncen
trerats omkring pigmentens roll och vad som händer med dem, och av bo
kens 1013 sidor är inte mindre än omkring 470 helt ägnade de olika pig
menten, deras bildning, konstitution och ev. medverkan vid den primära
ljusenergiomvandlingen till kemisk energi.
Andra delen av bandet har, jämfört med den första, en mera monografisk
karaktär. Efter en kort allmänt hållen redogörelse över bladet och andra
assimilerande organ (Stålfelt) följer uppsatser över olika yttre faktorers
inverkan å fotosyntesförloppet. Gabrielsen behandlar ljusabsorptionen
och fotosyntesens beroende av ljusstyrka och våglängd. Inverkan av kol
dioxidfaktorn, temperaturen, luft- och vattenrörelser, gifter och sjukdomar
behandlas av Stålfelt och de mineraliska faktorerna av Pirson. De inre
faktorernas inverkan inledes med uppsatser av Gabrielsen (klorofyllhalt,
antocyanfärgämnen), Müller (assimilat) samt Stålfelt (vattenhalt och
plasmatillstånd). Detta är korta men intressanta redogörelser över ämnes
områden, som tyvärr under de senare åren blivit relativt litet beaktade. I
trenne omfångsrika uppsatser redogör Stålfelt för assimilationens beroende
av förbehandling, induktionsperioden med dess delprocesser, begreppet uttröttning, inverkan av sårning samt för tidsfaktorns betydelse. Även detta
är saker som i den moderna, framförallt anglosachsiska, litteraturen föga
beaktas, kanske beroende på att fotosyntesforskningen de senare åren allt
mera inriktats på de biokemiska förloppen, varvid de ekologisk-fysiologiska
synpunkterna fått träda i bakgrunden. Det är glädjande att hithörande frå
gor, liksom även problemen rörande de begränsande faktorerna, har fått en
uttömmande behandling med en riklig litteraturförteckning. För den som
skaffar sig enstaka band av detta verk kan man möjligen beklaga, att hela
klyvöppningsmekanismen behandlats i band III (växterna och vattnet).
Dock motiverar väl kanske klyvöppningarnas stora roll vid transpiratio
nens reglering denna placering.
Energiomsättningen på jorden genom fotosyntesen behandlas av Müller
i en uppsats, som är rik på data som det hitintills har varit svårt att få tag
på utan att behöva leta i många böcker.
Den ekologiska fotosyntesforskningens enorma omfång framträder på
tagligt starkt i de följande uppsatserna där Simonis behandlar experimentellt
framkallade anpassningar, Tranquillini ljusklimatet i olika växtsamhäl
len, Huber koldioxidkoncentrationen i växtsamhällen, Haxo fotosyntesen
hos alger med speciella pigmentsystem samt Stålfelt lavarna och mos
sorna.
I en serie uppsatser av specialister på sina resp. områden följer sedan de
speciella fotosyntetiska anpassningsformerna som vi påträffar på olika typer
av ståndorter. Pisek redogör för växterna i arktis och på högfjället samt
för de ständigt gröna växterna, Stocker för stepp- och ökenväxter, Gessner för den tropiska regnskogen, de högre vattenväxterna samt för fytoSu. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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plankton. Dessa uppsatser, som är rikt illustrerade med utomordentligt
omfattande litteraturförteckningar, kommer att bli oumbärliga som källor
för blivande forskare på dessa områden och är guldgruvor när det gäller att
hitta data för olika växter.
Kännedomen om fotosyntesens omfattning i olika växtsamhällen torde
under kommande tider av allt kraftigare exploatering av den naturliga vege
tationen med därmed följande omdaning av växtsamhällena och deras
ståndorter bli av allt större betydelse. Även om dessa härföreliggande upp
satser till sin natur givetvis är av grundforskningskaraktär, har de mycket
att ge även de läsare vars intresse är inriktat åt mer »matnyttigt» håll.
De fotosyntetiska organismernas kolsyreassimilation avslutas med en
uppsats av Gest och Kamen över de fotosyntetiska bakterierna. Dessa
organismer har ju under de senare åren kommit att spela en allt större roll
vid studiet av fotosyntesens primärprocesser, inte minst p. g. a. arbeten av
den föreliggande uppsatsens författare. Mycket av vår kunskap om dessa
processer hos de högre växterna har ju emanerat från studier av dessa or
ganismer. Här behöver endast erinras om de nu klassiska arbetena av Van
Niel. Denna uppsats och de därefter följande är till sina uppläggningar
mer eller mindre biokemiska. De ansluter sig direkt till första delens upp
satser över processerna i kloroplasterna med de olika diskussionerna över
olika steg i ämnesomsättningen, framförallt den stora frågan om sambandet
mellan fosforylering, oxidation och fotokemisk aktivering, där det fortfa
rande finns många luckor och motsägelser i vår kunskap. Genom ett extra
tillägg till litteraturförteckningen är denna aktuell fram t. o. m. början av
våren 1960.
Av volymens 731 sidor (registrets 134 sidor undantagna) är de sista 121
sidorna ägnade kemosyntesen. Denna process som begrepp samt dess hi
storik behandlas uttömmande av Larsen med början med Winogradskys
stora bidrag på detta område fram till Van Niel’s epokgörande generali
serade fotosyntesformel och avslutas med en sammanfattande diskussion
över utvecklingsmässiga aspekter på kemosyntesen, där de olika teorierna
av framförallt Jensen, Haldane, Oparin och Van Niel över de första
organismernas utveckling på vår jord behandlas.
De viktigaste grupperna inom de kemosyntetiska organismerna behandlas
till slut i fristående uppsatser. Järnbakterierna, väteoxiderande bakterier
samt kolväteutnyttjare av Schlegel, nitrifikanterna av Engel samt slut
ligen svavel- och selenbakterierna av Umbreit.
I detta stora verk på 1881 sidor har bidrag lämnats av 41 olika specialister
på skilda områden från olika delar av vår jord, och det är en triumf för det
vetenskapliga samarbetet, att det varit möjligt att från trycket få fram ett
dylikt jätteverk, som dessutom karakteriseras av hög typografisk standard
och en utmärkt redigering.
Det som här ovan framförts beträffande bandets mångskiftande och syn
nerligen omfattande innehåll har ju tyvärr endast kunnat bli fragment och
enstaka stickprov. Detta arbete är just nu — och kommer sannolikt även
för en lång tid framåt att vara — den mest omfattande monografi som finns
tillgänglig över detta viktiga område inom växtfysiologien.
H. I. Virgin.
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Plant Physiology. A Treatise. Edited by F. C. Steward, Cornell
University, Ithaca, New York. Vol. II: Plants in Relation to Water and
Solutes. Academic Press, New York and London 1959. xvii + 758 s.
Pris 22 dollar.
Växtfysiologerna har under det senaste årtiondet fått två ovärderliga
bokliga hjälpmedel i Annual Review of Plant Physiology och Handbuch der
Pflanzenphysiologie. Med hjälp av dessa verk och talrika specialmonografier
kan man ganska lätt komma in i originallitteraturen inom olika grenar av
växtfysiologien. Däremot är det alltjämt ont om mera omfattande allmänna
läroböcker i växtfysiologi lämpliga för t. ex. licentiatstudier. Detta hänger
säkert samman med att den tid numera ohjälpligt är förbi, då en enda person
mäktade med att skriva en utförlig lärobok i hela växtfysiologien.
Med detta i minnet har man med spänning avvaktat den nya växtfysio
logi som Academic Press börjat utge med professor F. C. Steward som
redaktör. Den är uppbyggd av ett antal artiklar av olika författare, som
enligt förordet har full frihet att framföra sina egna åsikter, men där redak
tören dock strävar att samordna det hela. Omfånget har vidgats från de
första prospektens tre band till sju band och verket kan därför snarare
betecknas som handbok än som lärobok, vilket medfört att man inte nu
fått den lärobok många kanske hoppats på. De enskilda banden är dock
användbara som fristående monografier, och inte bara handboks- utan även
lärobokslitteraturen har därför fått ett värdefullt tillskott.
Det först utgivna bandet (Vol. II) behandlar växternas förhållande till
vatten och lösta ämnen. Vattenomsättningen behandlas både ur cellens
och hela växtens synpunkt, medan de lösta ämnenas fysiologi ses huvud
sakligen ur cellens synpunkt. Ämnesomsättningen och växternas utnytt
jande av de lösta ämnena kommer att behandlas i senare band, medan i
detta band huvudsakligen upptagning och transport beröres. Avgränsningen
vållar givetvis vissa svårigheter, då de olika processerna är intimt samman
bundna i många fall, och det är nödvändigt att samma sak återkommer på
flera håll, om banden skall bli användbara som enheter.
Vol. II inleds med en översikt av cellmembranernas permeabilitet av
professor Runar Collander i Helsingfors. Han lägger stor vikt vid
den historiska utvecklingen och ger en lättläst översikt av de många
olika åsikter som framförts på området. Han betonar att man behöver mer
fakta och mindre spekulationer och framhåller att en stor del av förvirringen
på detta område beror på att man inte skilt på permeabilitet (som är en
egenskap hos cellen) och upptagning (som är ett förlopp där mycket annat
än permeabiliteten är bestämmande). Artikeln utmynnar i en försiktigt
avvägd syntes av de olika permeabilitetsteorierna.
Professor Bennet-Clark har fått cellens vattenbalans på sin lott och
behandlar under denna rubrik framför allt osmos och plasmolys. Också
detta är ett mycket diskuterat område där forskarna bl. a. haft svårt att
enas om terminologin. Bennet-Clarks uppfattning avviker i flera punkter
från andra läroböckers, men han definierar och motiverar sina ståndpunktstaganden och man behöver därför ej tveka om vad författaren avser med
sina termer. Växtens vattenbalans behandlas i två artiklar, en mera speciell
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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av Heath om klyvöppningarnas roll i växternas vattenhushållning och en
mera allmän översikt av Kramer om transpiration och växtens vatten
ekonomi. Klyvöppningarnas fysiologi har härigenom blivit behandlad i
detalj medan andra viktiga delar av vattenhushållningen beröras mera i
förbigående. Måhända hade det därför varit lyckligare om Heaths fram
ställning kunnat inarbetas i kapitlet om vattenekonomin. Kramer har
tidigare i ett flertal arbeten visat sin förmåga att skriva översikter om väx
terna och vattnet och även nu har han lyckats framställa invecklade problem
på ett överskådligt sätt.
F. C. Steward står tillsammans med J. F. Sutcliffe för bandets om
fångsrikaste avsnitt: »Plants in relation to inorganic salts.» En stor del av
det som innefattas i denna titel kommer dock i senare band och här be
handlas huvudsakligen saltupptagningen. Saltupptagningens mekanism
är som bekant ett av de mest omstridda kapitlen inom växtfysiologien.
Steward är själv en av pionjärerna på detta område och hans personliga
åsikter ger givetvis sin prägel åt framställningen. Han betonar därför fram
för allt det nära sambandet mellan saltupptagning, tillväxt och äggvitesyntes, men han ger ett fylligt och detaljrikt referat av olika forskares insatser,
och även andra åsikter än hans egna refereras grundligt. Några definitiva
slutsatser om saltupptagningens biokemiska bakgrund vågar han inte dra ur
sitt material utan lämnar helt diplomatiskt frågan öppen.
De två återstående uppsatserna behandlar transporten inom växten.
C. A. Swanson ger en översikt av de organiska ämnena och O. Biddulph
av de oorganiska. Vid studiet av transporten har användning av papperskromatografi och framför allt av radioaktiva isotoper medfört revolutio
nerande framsteg och framställningen bygger till stor del på resultat vunna
med denna teknik. Dessutom ges här som i de andra kapitlen historiska
översikter. Också när det gäller transporten måste många viktiga frågor
lämnas öppna; någon allmänt antagen hypotes som förklarar ex. floemtransporten och den polära transporten av många ämnen inom växten har man
ännu inte.
Redaktören har ingripit med varsam hand i de olika bidragen, och man
hade i fråga om hänvisningar, register och litteraturuppgifter i vissa fall
önskat en något fylligare behandling. Så hänvisas ingenstans till R. Browns
utförliga behandling av cellens byggnad i vol. I A, där bl. a. framställningen
av cellmembranernas byggnad och elektronmikroskopiska studier i mycket
kompletterar Collanders uppsats. En del uppsatser är relativt sparsamt
illustrerade, och man undrar därför kanske över att man kostat på salt
körtlarna hos Statice två nästan likadana bilder på sidorna 186 och 448.
Den typografiska utstyrseln är förstklassig, men priset tyvärr i högsta laget
för att boken skulle kunna få den spridning den utan tvekan förtjänar.
Göran Stenlid.
C. Stapp, Bacterial Plant Pathogens. Transl. by A. Schoenfeld. —
Oxford University Press 1961. xvm +292 s. 100 fig. Pris 42 sh.
Denna bok utkom i sin ursprungliga, tyska version 1958 (C. Stapp,
Pflanzenpathogene Bakterien, Veil. Paul Parey, Berlin och Hamburg)
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-och hade varit förtjänt av en anmälan redan då. Men bättre sent än aldrig,
och därför kan det vara lämpligt att ta publiceringen av den engelska över
sättningen som anledning att presentera arbetet för S.B.Trs läsare.
Boken är tänkt som ett komplement till Stapps stora översikt »Bak
terielle Krankheiten» i Sorauers Handbuch der Pflanzenkrankheiten del 2,
2:dra uppl. (1956). Där finner man en praktiskt taget uttömmande beskriv
ning av alla fram t. o. m. 1953 kända bakterioser hos växter. Som handbok
är »Sorauer» oersättlig men den är ju ingen lärobok, som sådan är den onödigt
vidlyftig, samtidigt sparsam på grundläggande tekniska detaljer och för den
enskilde väl dyr i inköp. Syftet med denna nya bok är att till överkomligt
pris och inom ett måttligt format ge den blivande bakteriologen-växtpatologen en introduktion i ämnet med särskild vikt lagd vid metodik och tek
nik. Stapps livslånga erfarenhet inom den botaniska bakteriologin och er
kända ställning som en av världens ledande på området ger garanti för
innehållets kvalitet.
Den allmänna delen redogör på 54 sidor för substratberedning, renkultur,
infektionsförsök, biokemiska och serologiska metoden för artbestämningen,
klassificering och nomenklaturprinciper. Allt verkar mycket klart och lätt
fattligt framställt och är kryddat med anvisningar på praktiska små knep
och anordningar, som man förstår grundar sig på författarens egenhändigt
förvärvade erfarenhet. Liksom i »Sorauer» har Stapp beträffande systematik
och nomenklatur i huvudsak följt Bergey’s Manual, 6:te uppl. (1948)
men motiverar i en särskild översikt över de fem släkten, som är represente
rade i den speciella delen, sina i vissa stycken från Bergeys avvikande syn
punkter.
Den speciella delen är begränsad till 24 bakterioser, som Stapp ansett
vara av särskilt intresse i Centraleuropa; bland dessa 24 torde återfinnas alla
av betydelse för svenska förhållanden och åtskilliga till. Under varje rubrik
beskrives ingående patogenen, av den framkallade sjukdomssymptom, in
fektions- och spridningsvägar, värdväxtkrets, förekomst av resistenta sorter
hos f. ö. mottagliga kulturväxter, geografisk utbredning och bekämpningsåtgärder samt, icke minst värdefullt, ges anvisning på ett antal viktigare
litteraturreferenser. Etthundra goda illustrationer och ett omfattande sak
register bör ytterligare anföras på förtjänstkontot.
Till såväl uppläggning som syfte erinrar det nu anmälda arbetet om W. J.
Dowsons 1957 utkomna, till omfånget något mindre »Plant Diseases due
to Bacteria» (anmält i denna tidskrift 51 (1957), s. 575-576). Någon jäm
förelse mellan de båda arbetena skall inte här göras och behövs heller inte;
båda är skrivna av framstående bakteriologer och kan med fördel användas
som utgångspunkt av den som vill orientera sig inom den botaniska bak
teriologin, en sektor av växtsjukdomsläran som just nu synes gå in i en
ny period av livlig aktivitet.
Daniel Lihnell.

41 -61173304
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G. Williams, Virus Hunters. The lives and triumphs of great
modern medical pioneers. — Hutchinson & Co. Ltd., London 1960.
xvi + 430 s. Pris 30 sh.

»Virus Llunters» är både vad titel och innehåll beträffar en modärn mot
svarighet till Paul de Kruifs år 1926 utgivna »Microbe Hunters», på
svenska kallad »Mikrobjägare». Liksom den vill »Virus Hunters» ge ett för en
större allmänhet begripligt stycke medicinsk och mikrobiologisk upptäcktshistoria. Skillnaden är att intressecentrum nu icke längre är mikroben, bak
terien, utan viruspartikeln, i storleksordning att finna någonstans mellan
mikroben och molekylen men trots sin litenhet många gånger ett väl så
stort gissel för människan som någonsin en mångdubbelt större och mera
komplicerad bakterie.
Författaren, Greer Williams, är enligt förlagsreklamen ursprungligen
journalist men har ägnat sig åt medicinska spörsmål sedan 1938 och synes
numera helt ägna sig åt uppgiften att popularisera vad som händer på den
medicinska fronten. Att han gör detta med stor skicklighet ger »Virus
Hunters» belägg för. Stilen är journalistiskt snärtig och de dramatiska po
ängerna effektfullt utnyttjade. Det allmän-virologiska finns med i bakgrun
den. Bl. a. ägnas ett utförligt avsnitt åt Beijerinck, »den förste virologen»
och hans insats — med ett förmodligen sant men föga respektfullt porträtt i
ord av B. som person — och även Iwanowsky, Wendell Stanley och
Fhaenkel-Conrat är med i bilden. Men i överensstämmelse med bokens
syfte ägnas huvudparten av utrymmet åt de medicinska aspekterna på virus
jakten. Smittkoppor och påssjuka, gula febern och röda hund, mässling,
influensa, vanlig förkylning, vårtor och polio, bakom var och en av dessa
och många andra av våra mer eller mindre vanliga sjukdomar finns som
orsak ett virus. Att spåra upp dessa olika vira har av »jägarna» krävt en
myckenhet skarpsinne, ihärdighet och god tur. Samma egenskaper har i rikt
mått krävts också när det gällt att finna vapnen i kampen mot de virusbetingade sjukdomarna. Med kemoterapi, som givit en så värdefull hjälp
mot bakterioserna, kommer man inte långt mot viroserna; vacciner slår
bättre, såsom en rad envetna virusjägare allt från Jenner och Pasteur till
Salk och andra hans samtida kunnat visa.
Den mycket nutidsbetonade historiska återblicken går avslutningsvis
över i en diskussion av virus som orsak till cancer och av nukleinsyrornas
centrala roll som styrare av cellens och organismers liv. Sist kommer ett
kapitel med titeln »What’s next?» innehållande förmodanden och förhopp
ningar om vilka gåtor virusj ägarna härnäst kommer att ta itu med och kan
ske lösa.
Att »jägarna» i regel presenteras med en mer eller mindre utförlig och inte
alltid så vördnadsfull personkaraktäristik ger framställningen något av
den familjära ton man ofta finner i amerikansk populärlitteratur. Ameri
kansk är också den absoluta majoriteten bland dem vilkas insatser skildras.
Det kanske är riktigt med denna amerikanska dominans i detta fall men nog
hade en utomstående väntat sig något flera icke-amerikaner vara förtjänta
att komma med i sällskapet.
I de hänseenden anmälaren kunnat kontrollera har sakuppgifternas korSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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rekthet icke blivit lidande på den populära framställningen. Ett urval lit
teraturhänvisningar underlättar fortsatta studier för den som önskar tränga
längre på djupet i ett eller annat avsnitt.
Daniel Lihnell.
Steric aspects of the chemistry and biochemistry of natural
products. Biochem. Soc. Symp. No. 19, edited by J. K. Grant and W.
Klyne. — Cambridge, at the University Press, 1960. 137 s. Pris 20 sh.
Det ämnesområde, som anges av föreliggande symposiums titel, är hart
när outtömligt och omfattar strängt taget det mesta av biokemin. Det
torde därför i första hand vara av intresse för den presumtive läsaren att
veta hur den nödvändiga begränsningen skett. W. Klyne (London) ger
först en översikt över olika metoder att fastställa konfigurationen hos asym
metriska ämnen, varpå följer en artikel om terpenernas och steroidernas
biosyntes av D. Arigoni (Zürich). Nästa bidrag, av R. B. Barlow (Edin
burgh), ger en utförlig framställning av sambandet mellan struktur och akti
vitet hos substanser med fysiologiska effekter jämförbara med acetylkolinets. Cis-trans isomerier hos det i synpurpurn ingående retinenet (som står
nära vitamin A) diskuteras av G. A. J. Pitt och R. A. Morton (Liverpool).
Så följer till slut tre bidrag av mera allmänt biokemiskt intresse, som be
handlar steriska faktorer i enzymreaktioner. E. C. Webb (Cambridge) be
handlar hydrolytiska enzymer, E. C. Slater (Amsterdam) oxiderande och
reducerande enzymer och G. R. Barker (Manchester), enzymer som med
verka i nukleotidernas metabolism. Många framstående forskare har sålunda
samverkat till att ge en överblick, som självfallet är långt ifrån fullständig,
men som i stället ger en inträngande analys av forskningens aktuella läge på
några viktiga punkter. Därigenom blir den av stort intresse även för dem
som arbeta med närbesläktade problem och analoga problemställningar.
Börje Åberg.
William C. Darrah, Principles of Paleobotany. Second edition.—
The Ronald Press Co., New York 1960. 295 s., 63 fig. och 12 tab. Pris 6.50$.

Den första upplagan av föreliggande arbete utkom 1939 i en serie publi
cerad av Chronica Botanica. Den anmäldes i denna tidskrift (Bd 33, H. 4,
1939, s. 433) av R. Florin. Den nya upplagan har här i Sverige redan er
hållit en mycket välvillig recension av Hellmut Merker i Botaniska No
tiser (Vol. 113, Fasc. 2, 1960, s. 220-222).
De 23 kapitlen motsvara i stort sett den första upplagans. Man noterar
dock som i viss mån signifikativt för förändringen i synsätt under de senaste
20 åren att kapitlet 6 »The Psilopsida (continued)» nu heter »Other De
vonian Plants». Under mellanperioden har nämligen uppträtt en tendens att
betrakta utvecklingen inom de olika huvudgrupperna av kärlkryptogamer
i devon som parallell med snarare än direkt konvergerande bakåt mot
Psilophijtales (jfr t. ex. en uppsats av S. Leclercq i denna tidskrift, Bd 48,
H. 2,1954, s. 301-315: »Are the Psilophytales a starting or a resulting point?»).
— Palynologiens ökade betydelse för paleobotaniken framgår av att kapitel
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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21, som i första upplagan hette »Floral Change», nu kallats för »Pollen
Analysis and Floristics — Keys to Floral Change». Av skäl, som antytts i
recensionen av bokens första upplaga, är man enbart glad över att krono
logien i slutet bortfallit.
Typografiskt är den andra upplagan mycket bättre än den första, både i
fråga om papperets och illustrationernas kvalitet, och man dröjer gärna vid
de talrika vegetationsbilderna från olika geologiska tider. De flesta härröra
från väl kända sammanställningar gjorda av andra paleobotanister och
publikationer av typen »paleontologiska bilderböcker», men några, med ursprungsbeteckningen »Brooklyn Botanic Garden», äro i varje fall nya för
referenten.
Med särskilt intresse studerar man kapitlet »Paleobotanical Techniques».
Som bekant har Darrah själv lämnat ett värdefullt bidrag till den paleobotaniska tekniken genom att utveckla metodiken för tillverkning av s. k.
»peel sections». Tyvärr finner man snart, att åtskilliga viktiga upplysningar
tappats bort. Någon hänvisning till den enkla metoden att frigöra växt
lämningar ur bergart genom upplösning av den senare i fluorvätesyra
återfinner man ej, och man saknar också ett omnämnande av Harris’
metod för »bulk-maceration» (1926); att Schultzes blandning kallas för
»The Schultz mixture» (s. 24) är irriterande. Man saknar vidare en redo
görelse för den moderna metodiken att tillverka plastavgjutningar från av
tryck (polyvinylklorid + dibutylftalat).
Bland de viktiga nya upptäckter inom paleobotaniken, som medtagits i
den nya upplagan, märkes t. ex. Tyler och Barghoorns fynd av svampar
och blågröna alger i prekambriska (huroniska) avlagringar från Ontario,
med en förmodad ålder av 1500-2000 miljoner år (1954), upptäckten av
Aldanophyton antiquissimum (Kristofovic 1953) i Ostsibiriens mellankambrium (daterad genom association med trilobiter), Höegs beskrivning
av den problematiska Enigmophyton från Spetsbergens devon (1942),
S. Leclercqs rekonstruktion av den primitiva ormbunksliknande Rhacophyton zygopteroides (1951), Sahnis uppställande av gymnospermgruppen
Pentoxyleae (1948), Florins undersökning av urginkgofyten Trichopitys
heteromorpha 1949 (den kända bilden av det fertila långskottet har tyvärr inte
återgivits hos Darrah), Browns fynd av palmliknande blad i Colorados
trias (1956; släktnamnet, Sanmiguelia, borde ha nämnts), samt, last but not
least, upptäckten av Metasequoia.
Men man saknar åtskilligt. Det är sålunda inte längre möjligt att i den
utsträckning som tidigare skett, ignorera den ryska paleobotaniska lit
teraturen. Man är förvånad över att Darrah ej citerar sista upplagan av
Kristofovics lärobok (»Paleobotanika», 1957), och hänvisningar till viktiga
specialarbeten av ryska författare saknas. M. Neuburgs fullständiga be
skrivning av de fossila bladmossorna från permiska avlagringar i Kuz
netsk-, Tunguska- och Petjorabäckenen kom visserligen så sent som 1960,
men redan 1956 förelågo preliminära rapporter därom. Från Angarafloran
kunde även ha nämnts den av samma författarinna 1955 beskrivna Vojnovskya paradoxa. Att en hänvisning till Samylinas första rapport om nya
fynd av angiospermer i underkretaceiska avlagringar nära floden Kolyma
i Ostsibirien (1959) ej hunnit införas, är mera förståeligt. — Men det är inte
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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bara ryska arbeten som kommit bort. Man blir lätt chockerad av att den
intressanta upptäckten av reproduktionsorgan av Glossopleris (Plumstead
1952 etc.) över huvud taget inte omnämnes av författaren. Halles viktiga
uppsats om Noeggerathiineae (1954) har inte beaktats, ej heller Florins
avhandling av år 1958 om »Jurassic Taxads and Conifers ...». Avsnittet
om charofyterna borde ha försetts med en hänvisning till den svenske for
skare, som arbetat på detta område, Horn af Rantzien. Trots att både
Prolosalvinia och Foerstia nämnas, finner man inga referenser till Kräusels (1941) eller Arnolds (1954) arbeten om detta komplex (Arnold in
kluderar f. ö., i motsats till Darrah, det sistnämnda släktet i det förra).
Man saknar också en hänvisning till Kräusels viktiga avhandling om
ginkgofyterna från triasflororna vid Lunz och Neue Welt (1943). — Listan
kan utan svårighet göras fullständigare.
Det är tyvärr ofrånkomligt att framhålla, att boken inte går fri från slarv
och ytlighet. I kapitlet 11, »Carboniferous Floras», återfinner man också
ett avsnitt med titeln »Permian Floras»; det torde knappast behöva an
märkas, att begreppen i stället bort sidoordnas. Inte heller är det särskilt
lyckligt att under den nämnda kapitelrubriken föra in avsnitt med titlarna
»The Gondwana Floras» och »Floral Provinces in the Late Paleozoic», där
bl. a. Glossopleris-ftoran och den permiska Gigantopteris-iloran diskuteras.
- Inom den historiska geologiens område förekomma även rent felaktiga
uppgifter. På s. 192 får man till sin förvåning om indelningen av trias läsa
följande: »The lowest (earliest) division is the Keuper, the middle called the
Bunter, and the upper, the Rhaetic. »Trias i kontinental utbildning brukar i
de geologiska läro- och handböckerna indelas i Buntsandstein (Bunter),
Muschelkalk och Keuper. I vår litteratur har rät vanligen betraktats som
den översta delen av keuper (särskilt i franskspråkig litteratur förs dock
rät ibland till lias, dvs. uppfattas som understa jura). På s. 34 läser man
följande: »Bogheads and kerosene shales occur in many parts of the world
from the Cambrian to the present:kolm (Cambrian) Gotland ...». Veterligen
finner man ingen kolm i den gotländska siluren. — Oklarheter förekomma
även, som t. ex. visas av följande textprov (s. 79): »In the early Mesozoic
there are a few survivors of the lepidodendrids. However, Pleuromeia
(Triassic) and Nathorstiana (Cretaceous), which represent a distinct phyletic line, are typical.» — På tal om Nordeuropas postglaciala historia läser
man på s. 253 följande: »The stages so set forth were associated with a de
finite stratigraphy and archeology, and have been dated with great accuracy
through the varve-counting method of De Geer». Slår man upp i författarregistret på s. 281 finner man härtill endast följande hänvisning: »DeGeer,
E.H., 253».
Hellmut Merker har alldeles riktigt anmärkt på att Skånes rät-lias
kommit till korta i Darrahs bok. I beskrivningen av den både botaniskt
och stratigrafiskt viktiga Lepidopteris ottonis — tillhörande de s. k. mesozoiska pteridospermerna — frapperas man t. ex. av att arten varken nämnts
från Sverige eller från Tyskland, varifrån den först beskrevs. Men även det
som skrives om de räto-liassiska flororna från Scoresby Sound i kapitlet
16, »Mesozoic Floras», är missvisande (s. 195): »The richest northern hemis
phere Rhaetic flora has been found in the vicinity of Scoresby Sound in
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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East Greenland. Similar but smaller floras occur in England and Sweden.
Harris, employing modern techniques, has recognized nearly 60 plants, and
these portray the characteristic vegetation of the time». Att tala om enbart
en rätisk flora i sammanhanget förefaller omotiverat både vad Grönland och
Sverige beträffar; från England känner man en mycket liten rätisk flora,
intressant emedan den innehåller en märklig bryofyt, Naiadita. Varifrån
Darrah fått uppgiften om de 60 växterna har jag inte riktigt klart för mig;
artförteckningen i den avslutande delen av Harris’ monografi över rätliasflororna vid Scoresby Sound (1937) upptar nära 200 arter. De svenska
flororna äro troligen minst lika artrika, men de ha ännu ej undersökts i full
utsträckning med användande av moderna metoder. — Av textsamman
hanget på den nyss citerade sidan i Darrahs bok får man vidare uppfatt
ningen, att den av Halle 1913 beskrivna floran från Graham Land i An
tarktis skulle vara triassisk. Den är enligt Halle »av typisk juraprägel» och
brukar ofta citeras som ett exempel på vegetationens likformighet under
juraperioden.
Även rent botaniska fakta behandlas legert. I kapitlet 14, »Bennettitales
and Cycadales», finner man inga upplysningar om den för systematiken så
viktiga skillnaden i klyvöppningsbyggnad mellan dessa två grupper. För
vånande nog behandlas Nilssoniales under rubriken »The Bennettitales»; då
gruppen står ganska nära Zamioideae bland de recenta cykadöerna brukar
den vanligen anslutas till Cycadales. Under rubriken »The Cycadales» sägs
det på s. 175, att Beania och Bjuvia (Palaeocycas) simplex — den sistnämnda
en välkänd art från Skånes rät — genom sina »sporangiate structures»(!)
närma sig de äkta cykadéerna. Det därpå följande påståendet att de mot
sagda fruktifikationsorgan svarande sterila bladen (av typen Nilssonia
resp. »Taeniopteris») skulle antyda släktskap med Bennettitales är svårför
klarligt med hänsyn till deras epidermisbyggnad. Den enda upplysning som
över huvud taget ges om epidermisstrukturerna hos inkolade blad av cykadofyter är f. ö. mycket intetsägande: man får veta (s. 175) att bladen hos de
ovan nämnda Nilssoniales ha »a very thin epidermis» och »dorsal stomata».
— Andra exempel av liknande art kunna utan svårighet andragas.
Referenten har liksom Merker funnit Darrahs arbete lättläst, men har
intrycket, att det skrivits av en person, som så länge varit borta från den
aktiva forskningen inom paleobotaniken att han förlorat det sinne för
exakthet och för stoffets rätta balans, som man måste kräva av en läroboks
författare.
Britta Lundblad.

Arthur J. Eames, Morphology of the Angiosperms. — McGrawHill Book Company, Inc., New York-Toronto-London 1961. Pris 5£ 4s 6d,
resp. Kr. 75,80.

I detta verk har professor A. J. Eames, en av de ledande forskarna inom
den botaniska morfologin, givit en sammanfattande framställning av anSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): U
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giospermernas morfologi med särskild hänsyn till ontogeni och fylogeni. I
företalet framhåller han, att stora framsteg gjorts inom morfologin i detta
århundrade, icke minst därför att kunskap kunnat hämtas från alla botani
kens olika grenar. Han skriver även, att han imponerats av äldre tiders
forskare, särskilt från mitten av 1800-talet, vilka nu glömts, men vilkas
resultat voro märkliga med tanke på de få fakta, som de hade att bygga på.
Förf. uppdelar sitt ämne i tolv kapitel av vilka de tio första behandla
växtens olika organ. I det elfte diskuterar han några växtfamiljer, som äro
av betydelse för fylogenin eller erbjuda svårigheter att placera in i systemet.
Det tolfte och sista tar upp frågan om angiospermernas fylogeni. Samtliga
kapitel åtföljas av förteckning över viktigare litteratur.
Redan i första kapitlet, som ägnas själva växtkroppen, framhåller han,
att specialisering likaväl kan leda till komplicerad som till förenklad bygg
nad, och det gäller att avgöra, om de enkla byggnadsdragen äro ursprungliga
eller bero på reduktion. Detta är viktigt att avgöra med tanke på att man
tidigare alltid ansåg, att enkel byggnad vittnade om ursprunglighet.
I andra kapitlet, som behandlar inflorescensen, påvisar förf. omöjligheten
i att ge klara och bestämda definitioner. Det finns många mellanformer, och
det är t. ex. ingen skarp gräns mellan cymösa och racemösa blomställningar.
Det är omöjligt att ge en definition, som nöjaktigt beskriver och avgränsar
alla de blomsamlingar, som kallas inflorescenser.
I det tredje kapitlet, som gäller blomman, går han in på svårigheten att
begränsa begreppet blomma till angiospermerna, och den gängse definitionen
passar lika bra på många kottar. Han ger sig även i kast med den mycket
omdebatterade frågan om periantets uppkomst, och beträffande kronan an
ser han, att den troligen uppstått på två vägar, dels genom övergång av
bractéartade organ till petaloida bildningar, dels genom sterilisering och
petaloid utbildning av ståndare. I de flesta familjer torde dock kronan
bestå av petaloida ståndare.
I de närmast följande kapitlen genomgås androeceum, pollen, pollina
tion, hangametofyt, gynoeceum med karpeller, placentation m. m. Vad
beträffar pollinationen framhåller förf., att det är av fylogenetiskt intresse,
att skalbaggar, som äro en gammal och primitiv insektsgrupp, pollinera de
primitiva Eupomatiaceae och Calycanthaceae liksom även Magnolia, Paeonia
och Nymphaeaceae. Detta styrker den numera allmänt godtagna uppfatt
ningen, att de vedartade Ranales äro de mest ursprungliga nu levande an
giospermerna. Det finns bevis för att angiospermerna voro fullt utbildade
och troligen talrika, innan de högre insekterna uppkommo. Vidare kan näm
nas, att det numera är klarlagt, att det undersittande fruktämnet har ut
vecklats på två morfologiskt olika vägar, dels genom sammanväxning av
hyllekransar, dels genom urholkning av blomaxeln. Vid den ofta förekom
mande kritiska granskningen av termerna går han bl. a. in på begreppen coenokarpi, parakarpi och synkarpi och förklarar dessa termer mindre goda, då
det t. ex. är omöjligt att draga någon skarp gräns mellan synkarpi och
parakarpi och då ett och samma fruktämne kan vara synkarpt i den nedre
delen och parakarpt i den övre.
Kapitlen 7 och 8 behandla fröämne, arkespor och embryosäck. Förf. ger
en ingående redogörelse för fröämnena och deras tänkbara ursprung, framSv. Bot. Tidskr., 55 (1061): 4
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håller, att den höggradiga reduktionen av embryosäcken gör det svårt att
utreda dess ursprung och att få klara bevis för någon av de olika teorierna
om dess uppkomst. Det nionde kapitlet agnas åt befruktning och embryo
med utförlig genomgång av embryots delar och dess anatomi samt de båda
huvudtyperna av embryot. Det tionde kapitlet ägnas åt frö och frukt, och
förf. förklarar, att fröt lika litet som många andra av växtens delar kan
klart definieras. Även begreppet frukt kan fattas på flera olika sätt. De
flesta indelningar äro artificiella och ha gjorts för taxonomiska ändamål samt
äro ur den synpunkten av vikt. Han diskuterar här olika frukttyper endast
i den mån de ha morfologisk och fylogenetisk betydelse.
I kapitel 11 genomgås en del taxa, som ha betydelse på grund av sina
utvecklingslinjer och sina sannolika fylogenetiska samband. Jämte sådana
taxa, som allmänt erkännas som primitiva, medtagas även några familjer,
som erbjuda gåtfulla byggnadsdrag, såsom t. ex. Casuarinaceae. Största
utrymmet upptaga Ranales. Fam. Winteraceae är märklig därigenom att den
visar många primitiva angiosperma drag samtidigt som den nått klar spe
cialisering bl. a. i blommans byggnad. Karpellerna äro dock icke ännu dif
ferentierade i fruktämne, stift och märke och äro från långskaftade till
oskaftade. Veden saknar tracheer. Beträffande Magnoliaceae ha nyare mor
fologiska studier lett till att flera släkten uteslutits, varefter familjen synes
tämligen enhetlig. Familjen Eupomatiaceae får en utförlig beskrivning, då
den hittills endast skildrats ofullständigt och delvis felaktigt. Även flera
andra familjer bland Ranales genomgås, så t. ex. Degeneriaceae med dess
blandning av primitiva och mera framskridna drag. Som helhet förklaras
dock familjen vara en av de mest ursprungliga bland nu levande angiospermer. Till slut följer en sammanfattande redogörelse för Ranales och ett för
sök att med anlitande av alla tillgängliga fakta ge en skiss av släktskaps
förhållandena inom gruppen. Nära Ranales placerar Fames Dilleniales,
till vilken ordning han liksom Takhtajan för Paeoniaceeae, som numera
oftast bryts ut ur Ranunculaceae och uppställes som egen familj.
Casuarinaceae har tidigare ofta ansetts som den mest ursprungliga famil
jen bland dikotyledonerna och satts först i systemet, ibland även i anslut
ning till Amentiferae, men är en starkt reducerad, ingalunda primitiv typ av
ännu oklar ställning.
Helobiales och Liliales diskuteras även, då de till en del omfatta former,
som anses primitiva, även om vissa släkten äro ganska långt specialiserade.
Den sista grupp, som förf. behandlar och ger en ganska utförlig framställning
är palmerna. Bladbyggnaden talar för att de endast äro avlägset släkt med
andra monokotyledoner. Sammanfattande förklarar han, att de äro primi
tiva monokotyledoner, som hunnit långt i specialisering i åtskilliga avseen
den. Familjen är mycket mångformig, och allt vittnar om en lång utveck
lingsperiod. Familjen är utan tvivel av hög ålder. Fossil visa, att den säkert
fanns i jura och sannolikt redan i trias.
I ett avslutande kapitel går förf. in på frågan om angiospermernas fylogeni
och då först om sambandet mellan monokotyledoner och dikotyledoner.
Han anser, att någon skarp gräns mellan dem icke existerar. Monokotyledonerna ha måhända utvecklats från en dikotyledon stam tidigt i angio
spermernas historia. Då flera linjer bland de mera primitiva monokotyledona
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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ordningarna visa föga eller ingen inbördes släktskap, kan man antaga, att
dessa grupper uppstått oberoende av varandra.
Förf. ger en kort översikt av de olika teorier, med vilkas hjälp man velat
klara upp angiospermernas ursprung, och går därefter in på frågan, om grup
pen är polyfyletisk eller monofyletisk. Som de flesta andra forskare anser
han, att de starkaste skälen för monofyletiskt ursprung äro den allmänt före
kommande åttakärniga embryosäcken och den dubbla befruktningen, vidare
blommans grundplan och karpellernas och pollenets byggnad.
Förr ansågs allmänt, att angiospermerna uppstått i undre krita, men
fossila fynd från jura och trias visa klart på högre ålder. Släkten från krittiden, såsom Populus, Sassafras och Platanus, äro vittnesbörd om att angio
spermerna redan då voro högt specialiserade, och ursprunget måste ligga
mycket längre tillbaka i tiden, kanske i perm.
Det är i en kort anmälan endast möjligt att ge några spridda prov ur
denna synnerligen innehållsrika bok. Man är tacksam för den fullständighet,
med vilken förf. behandlar sitt ämne. Välgörande är hans skepsis i många fall
och hans framhållande av hur litet vi ännu kunna vara fullt säkra på i en hel
del viktiga frågor. Flans kritiska granskning av terminologin är också mycket
nyttig. Den som vill ha en klar och grundlig översikt över de områden, som
falla inom bokens ram, har här en utmärkt källa att ösa ur.
Karl Afzelius.
Arthur Cronquist, Introductory Botany. — Harper & Brothers,
Publishers, New York 1961. 892 s. Pris $9.25.

På senare år har studenter vid svenska universitet och högskolor allt mer
önskat en engelskspråkig ersättare till Strasburgers lärobok i botanik,
men ingenstädes har man funnit en värdig sådan, som på samma gång och
på ett inte alltför svindlande antal sidor uppfyller kraven på att vara både
allsidig och grundlig. Ett sådant försök har vi nu fått i Cronquists hand
bok, som åtminstone kan sägas uppfylla det förra kravet men väl ej i alla
avseenden det senare. Förf. ger i de första kapitlen en liten introduktion
till växtfysiologin och genetiken. Därefter vidtar den systematiska delen,
som inleds med kryptogamerna och gymnospermerna. Angiospermdelen,
som följer därpå, är helt självständig i förhållande till den nyssnämnda
delen, så att de, som så önskar, utan olägenhet kan börja med angiosper
merna, emedan de termer, som där används, definieras på nytt, även om
de skulle ha förklarats i tidigare kapitel. Angiospermerna inleds med några
kapitel, som behandlar växtens olika delar, och avslutas med ett avsnitt om
nyttoväxterna. Bokens senare del upptas av ärftlighets- och utvecklingslära, ekologi och växtgeografi. I ett bihang finns en nyckel för bestämning
av växterna till olika ordningar. Sedan följer ordförklaringar och ett utför
ligt register.
Det är naturligtvis mycket svårt att inom ramen av c:a 900 sidor prestera
en lika stor utförlighet på alla områden. Vissa delar är mycket ingående
behandlade, medan andra, som vi anser viktiga, har fått en styvmoderlig
behandling, såsom t. ex. fysiologin och systematiken, som vardera av
verkas på några tiotal sidor. Den enda beskrivningen av växtordningarna
So. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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finns i bihanget. I själva texten är utplockade endast vissa representativa
släkten, som inte ens får en hänvisning till vare sig ordning eller familj.
Som en fördel kan emellertid nämnas, att lavarna helt dragits in i ascomyceterna, och inordnas på ett naturligt sätt i svampkomponentens
system. Även om kryptogamerna och gymnospermerna något så när ut
förligt beskrivits, kan detsamma ingalunda sägas om angiospermerna, trots
att de »make up more than half the plant kingdom and form the dominant
land vegetation» (s. 677). Förf. har själv 1957 publicerat ett eget dikotyledonsystem, som här återfinns i komprimerat skick, och som till stor del över
ensstämmer med de system, som återfinns hos Takhtajan och Hutchinson
(vilken senare man underligt nog förgäves letar efter bland de i historiken
nämnda systematikerna genom tiderna). Monochlamydeerna och sympetalerna som grupper betraktade har slagits sönder, och deras olika ordningar
återfinns följaktligen såsom avgreningar av olika dialypetalordningar. Bl. a.
kan nämnas att förf. anser Salicales såsom en reducerad ordning (i motsats
till vad Hjelmqvist 1948 visat), Garryales har här, såsom redan Bentham
och Hooker gjorde, placerats intill Cornales, som inte längre återfinns i
grannskapet av Umbellales; Primulales har med försiktighet satts i närheten
av Caryophyllales, för att bara nämna några exempel. I övrigt är angiospermsystematiken mycket knapp. Endast ett fåtal utvalda representativa
familjer har fått en halv spalt var. Den enda familj, som (naturligt nog)
fått en något utförligare beskrivning, är Compositae.
Det följande kapitlet om nyttoväxterna är mycket trevligt skrivet, men
man saknar nog ändå en del uppgifter om var och hur växterna används.
Som exempel kan nämnas kaffet och kakaon. Visst står det, att de båda od
las i Sydamerika och Afrika, men inte tillräckligt poängterat den intressanta
historiska tyngdpunktsöverflyttningen mellan ursprungsland och nuvarande
kommersiella odlingscentra.
De två sista avsnitten, växtsamhällslära och växtgeografi, är mer än
något annat i denna handbok avpassade för amerikanska förhållanden.
Det förra är helt byggt på Kerners och hans lärjungar Cowles’ och Cle
ments’ samt Gleasons serier och klimax-samhällen, och de europeiska
skolorna omnämns med Braun-Blanquets ord om de skandinaviska eko
logerna såsom »Herren Quadratiker». Det senare avsnittet är i stort sett en
karta, som utvisar Nordamerikas olika växtregioner.
Beträffande illustrationerna kan intet annat än lovord sägas. En del
foton är rena tävlingsbilderna, så t. ex. helsidesbilderna på s. 64 av Orobanche uniflora, s. 132 av Hydrodictyon reticulatum, som f. ö. speciellt
gjorts för förf., s. 756 av en Bidens-irukt, och s. 780 av en Pinus flexilis
från Rocky Mountains för att bara nämna några. Bilden på s. 580 vill anm.
också gärna nämna, en bild av groende kokosnötter, något som man ju
sällan får se. Många teckningar är originalteckningar, och detta gäller
framför allt illustrationer till algernas, mossornas och kärlkryptogamernas
generationsväxlingar. Tyvärr ger dessa bilder intryck av lilliput-format och
skillnaden mellan de haploida och diploida faserna skulle ha kunnat
göras mer tydlig och därmed mer pedagogisk. Som veritabla godbitar får
nog elektronmikroskop-fotona av bakterier betraktas, visande bl. a. spor
bildning och -groning, celldelning och konjugation. I det växtgeografiska
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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kapitlet hade man dessutom kunnat önska några fler utbredningskartor.
Kanske saknar man även många gånger litet utförligare litteraturhänvis
ningar, särskilt som många botanister är avporträtterade, men helt förbi
gångna när det gäller deras originalarbeten.
Det är, som redan ovan sagts, inte lätt att klämma in en hel botanisk
lärobok på ett begränsat sidantal, men ändock har förf. lyckats att få med
det väsentliga inom modern forskning. Förf. anger med titeln »Introductory
botany» vad den egentligen är, näml. en introduktion i ämnet botanik.
Såsom sådan är det en utomordentlig bok, där man på ett trevligt och lätt
fattligt sätt får stifta bekantskap med botanikens skilda grenar för att senare
kunna fördjupa sina kunskaper inom det område, som tilltalar och berör
ens eget intresse. Inte minst är det de utmärkta illustrationerna som gör
att boken är väl värd sin plats i en botanikstuderandes bokhylla.
Adelaide Stork.
Frank Kingdon-Ward, Pilgrimage for plants. With a Biographical
Introduction and Bibliography by W. T. Stearn. — George G. Harrap &
Co. Ltd, London 1960. Pris inb. 18 s.

»Plant Hunter» är ett begrepp som knappast ger några närmare as
sociationer på svenska. I de anglosachsiska länderna och främst i England är
förhållandet ett annat. Under början av detta århundrade rönte träd
gårdskonsten ett starkt uppsving i England. Samtidigt försköts tyngd
punkten av intresset från varmhusväxter till frilandsväxter. De trädgårdsintresserades och inte minst de stora plantskolornas uppmärksamhet rikta
des därför mot främmande länder med en rik flora, som ännu inte utnyttjats
i den europeiska hortikulturen och som kunde tänkas ha en framtid i ett
land med Englands klimat. Sydostasien blev det främsta resemålet. Särskilt
kom västra Kina och angränsande trakter av Burma och Tibet att visa sig
vara växtsamlarnas eldorado.
Till viss del var det yrkesbotanister av traditionell typ som ägnade sig åt
denna nya gren av sin vetenskap. Så hade det alltid varit fast i liten skala.
Insamlingen av fröer, lökar etc. var en sysselsättning, som fick bedrivas på
mer eller mindre lediga stunder. Särskilt under 1800-talet skänkte sådana
expeditioner många värdefulla bidrag till hortikulturen. Med den ökade
efterfrågan på odlingsvärda nyförvärv kunde insamlingen av levande
material emellertid inte längre bedrivas som bisysselsättning. I stället
framträdde en ny kategori av samlare, som på uppdrag av enskilda eller
firmor for ut till okända trakter av Kina eller Tibet med uppgift att i första
hand samla material av odlingsvärda växter. »The plant hunter» hade
gjort sitt intåg på scenen.
Nu får man inte tro, att dessa män avstod från att skicka pressat material
till de stora museerna. Förhållandet var snarare det motsatta. De många nya
fynden och inte minst den hortikulturella verksamheten krävde beläggexem
plar. På så sätt fortsatte de på den bana som tidigare botanister i Östasien
utstakat. Bland de senare kan särskilt nämnas flera franska missionärer i
Yunnan under slutet av 1800-talet, som till Paris sände hem omfattande
samlingar och däribland även fröer. Någon större betydelse för hortikultuSu. Bot. Tidskr., 55 (1961): i

642

RECENSIONER

ren fick emellertid inte dessa sändningar. Tvärtom blev många upptäckter
bortglömda och fick göras om igen av den nya tidens män.
Dessa utgjorde en liten exklusiv samling. Det är märkligt hur stor del av
Östasiens flora som lancerats av en handfull män. Det är alltid riskabelt
med värderingar, men det torde inte vara någon större överdrift om man
låter fyra namn kröna listan på »the plant hunters» i nyare tid: E. H.
Wilson, G. Forrest, R. Farrer och F. Kingdon-Ward. Deras sociala
bakgrund, utbildning och kynne var helt olika, men det viktigaste hade de
gemensamt, viljan att underkasta sig vilka mödor och faror som helst
samt förmågan att helt ägna sig åt sin uppgift och stå ut med långvarig
isolering i vildmarken. De tre förstnämnda namnens bärare tillhör sedan
flera decennier historien. Deras verksamhet inföll i huvudsak under 1900talets tre första årtionden. Med Kingdon-Ward förhöll det sig annorlunda.
Visserligen anträdde han sin första resa till Kinas inre så tidigt som 1909,
men han återvände från den sista så sent som 1957.
I motsats till de flesta av sina kollegor hade Kingdon-Ward tagit aka
demisk examen med botanik som viktigaste ämne. Hans far var professor
i botanik, bl. a. i Cambridge. Sonen Frank föddes 1885, tog sin examen vid
universitetet i Cambridge och for omedelbart därpå till Kina, där han tog
anställning som lärare vid en engelsk skola i Shanghai. Av en slump blev
han erbjuden att följa med en amerikansk zoolog på en expedition till
västra Kina. Det kom att avgöra hans framtid. I fortsättningen kom han
under så gott som hela sitt liv att befinna sig på resande fot. KingdonWards levnadshistoria blir därför berättelsen om mannen, som under en
tidrymd av 48 år hann med 22 expeditioner till Kina, Burma, Tibet, Bhutan,
Assam, Manipur och Ceylon. Burma och gränstrakterna mot Tibet var
huvudmålet, som han med förkärlek återvände till. Han avled i London den
8 april 1958.
Under sina resor samlade Kingdon-Ward såväl för museerna som för
trädgårdarna och gjorde dessutom viktiga iakttagelser av geografisk natur.
I själva verket var han minst lika mycket upptäcktsresande som växtsam
lare. I den senare egenskapen var han främst inriktad på att samla material
av växtgrupper som kunde tänkas få en framtid som härdiga prydnadsväx
ter i hemlandet. Släkten som Rhododendron, Primula, Gentiana, Meconopsis
och Lilium ägnade han därför särskild uppmärksamhet. Som ofta är fallet
var det emellertid många av hans nyförvärv som inte kunde hålla sig kvar i
marknaden. Om de vedermödor och besvikelser som alltid är förknippade
med det yrke han valt, får man en antydan i kapitlet »And Some fell by the
Wayside» i hans sista bok, som är anledningen till dessa rader. Men även i
vårt hortikulturellt jämförelsevis outvecklade land kan man finna ett par
av de växter han introducerat, Meconopsis betonicifolia och i synnerhet
Primula Florindae.
Flertalet resor skildrade Kingdon-Ward i bokform och skrev dessutom
ett otal artiklar i fackpressen. Sammanlagt gav han ut 15 reseskildringar.
»Pilgrimage for Plants», som utkom efter hans död, har emellertid annan karak
tär och innehåller en serie fristående avsnitt behandlande olika tilldragelser
under hans liv som botanist och samlare. Symptomatiskt är att trots den
genomgående sj älvbiografiska karaktären är det växterna som intar huvudSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): k
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platsen, vilket också framgår av kapitelrubrikerna: »Rhododendrons un
seen», »The Inconstant Cherry», »Magnolia Mixture», »Lilies in the Sun»,
»In Search of Tea», etc. Det är inte meningen att referera innehållet. Det
må räcka med att säga, att många gånger är Kingdon-Wards beskrivning
av sina skyddslingars öden lika spännande som vilken thriller som helst.
Han hade nämligen stor fallenhet för att skriva och ge uttryck åt sina upp
levelser under arbetet i fält. Bakom den ihärdige och tålmodige samlaren
dolde sig romantikern, som inte hade hunnit återvända till England och
civilisationen och nödtorftigt vila upp sig efter den senaste resans strapat
ser, förrän han längtade tillbaka till Burmas fjäll och dalar. Han säger det
bäst själv: »Planthunting has always seemed to me a romantic occupation—
and romance must be a part of life, or people would not cling to it so irratio
nally, even when the pursuit of it gives so much unease». Och på vilket sätt
kunde man göra sina medmänniskor hemma i England mer delaktiga av
sin upptäckarglädje än genom att föra hem prov på Sydöstasiens slösande
rika blomsterprakt? »The happy traveller must seek to convey some of that
romance to others who have not had the good fortune to enjoy it; and what
better means can there be of doing just that, than by introducing the plants
which grow in these remote places into English gardens?» Ja, säg det. Säkert
är att det är ett mycket exklusivt sätt och att utan män som Frank Kingdon-Ward och hans föregångare skulle växtbeståndet i Europas trädgårdar
ha varit endast en skugga av vad det nu är.
Måns Ryberg.
Curt Backeberg, Die Cactaceae. Handbuch der Kakteenkunde.
Band V. Cereoideae (Boreocactinae). Mit 737 zum Teil farb. Abb. im Text
und 44 Tafeln. S. xxxix-xliii, 2631-3543. Stor 8:o. VEB Gustav Fischer
Verlag, Jena 1961. Pris inb. DM 107.—J
F. Buxbaum, Die Entwicklungslinien der Tribus Pachycereae
F. Buxb. (Caclaceae-Cereoideae). Mit 55 Abb. im Text. S. i-vi, 1-107.
Stor 8:o. — Bot. Studien, herausgeg. von W. Troll und H. von Guttenberg, Heft 12. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena 1961. Pris häftad DM
15.50.
Backeberg och G. Fischers förlag följa noggrant sitt uppgjorda tids
schema och ha nu utsänt det femte bandet, avslutningen av den systema
tiska avdelningen, av den stora kaktusmonografien. Vi få hoppas, att sista
bandet även det kommer att följa lika punktligt på våren 1962. Till detta
band har utlovats mycket, förutom register även storsystematiska utred
ningar och växtgeografi, dessutom beskrivningar och lokaluppgifter till en
del arter, som mera knapphändigt omnämnts i tidigare band. Då så mycket
av så skilt innehåll lämnas kvar, blir det kanske svårt att hålla tidsschemat,
men framför allt för registrets skull få vi hoppas, att det kommer i tid.
Verket är nu uppe i 3543 sidor och 155 planscher (på en del av dessa stå
artdiagnoser) vilket är ganska svårarbetat om man vill finna någon giltig
art och hart när omöjligt om man söker något synonymnamn.
1 Tidigare band ha recenserats i SBT 52: 358, 53: 326, 54: 290, 608.
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): A
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Detta femte band omfattar de nordliga klotkaktusarna, eller vad vi enk
lare kunna kalla Echinocactus- och Mamillaria-gnippen\a. Echinocactus
är här taget i samma snäva omfattning som släktet fick hos Britton &
Rose, dvs. endast de ofta både jättelika och matnyttiga »barrel cacti» från
Mexico. Mamillaria har vuxit ut till det största släktet i familjen med 301
numrerade arter, plus 29 sidor »wenig bekannte Arten», plus en 5 sidor
lång lista på katalognamn, om vilka man egentligen endast vet, att de äro
katalognamn. För att nu återgå till de (mer eller mindre) säkra 301 arterna,
möta vi här en ganska underlig historia. De första 223 arterna följa Craigs
»Mamillaria Handbook» (Pasadena 1945), t. o. m. så noga att en ny för
kortningslista införts, för att passa till beskrivningarna. De övriga num
rerade arterna stå som »nicht klassifizierte Arten — Craigs »Unclassified
Spezies» ... und die seitdem neu beschriebenen Arten». Trots titeln stå
dock dessa arter inordnade på sektioner och »Reihen». Jag förstår, att
Backeberg velat följa Craigs moderna handbok — det har naturligtvis
förenklat arbetet betydligt — men jag anser dock att det varit betydligt
bättre om Backeberg inordnat dessa på sin plats tillsammans med de
övriga och själv gjort en nyckel för alla de godtagna arterna. Dessutom har
Backebergs uppdelning på »Reihen» föga värde, då de craigska arterna ej
äro det. Nu finns alltså ingen nyckel för ungefär ett 80-tal arter; skall man
hitta dessa lar man först gå till Craigs nyckel och där finna en närstående
art, så bestämma denna till »Reihe» eller »Unterreihe» i en huvudnyckel,
Backeberg själv gjort, och till sist söka upp denna grupp bland de tunklassifizierte» och där leta reda på arten ifråga. Denna geniala idé är dock
ej recensentens, den är Backebergs egenl (s. 3100).
Ett nytt bevis för den stora osäkerheten inom kaktussystematiken, som
Backeberg beklagade sig över i ett inlägg till sitt andra band, få vi genom
Buxbaums arbete. Här ger oss författaren en storsystematisk översikt av
vad han kallar Trib. Pachycereae — hos Backeberg kallas denna Trib.
Cereae, Semitrib. Boreocereae, Subtrib. Boreocereinae, Sippe Pachycerei och
Sippe Polyanthocerei. Buxbaum går här tillbaka på ett förelöpande arbete i
Madrono 14 (1958), The Phylogenetic Division of the Subfam. Cereoideae,
kuriöst nog ej omnämnt av Backeberg i band 4 (1960); men Buxbaum
nämner ej heller Backebergs arbete, varför man väl får anta, att de arbeta
helt utan förbindelse sinsemellan.
Av princip har jag tidigare ej tagit upp andra moderna system till diskus
sion vid mina recensioner av Backebergs arbete, då man därigenom i viss
mån skulle kommit ifrån grundmeningen med dessa, och har därför velat
vänta med detta tills det sista bandet kommer. Så även nu; innan man kan
jämföra Buxbaums och Backebergs system, måste man veta vad Backe
berg verkligen menar med sina nord- och sydliga utvecklingslinjer. Bux
baum — vars mest kända tidigare arbeten just handla om kakteernas blom
morfologi — har inga sådana synpunkter, och hans tribus innehålla ofta både
nord- och sydliga släkten. Vad hans Pachycereae beträffar, har han reducerat
Backebergs 23 släkten till 13 (därav ett nytt) — detta kanske orsaken till
att Backeberg förbigår honom med tystnad. Genom denna reduktion bli
de i all kaktussystematik tydligen obligatoriska nykombinationerna många.
Benkt Sparre.
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Curt Backeberg, Wunderwelt Kakteen. — VEB Gustav Fischer
Verlag, Jena 1961. 242 s. med 176 fig., delvis i färg. Pris inb. DM 19.50.

Efter att de beskrivande 5 delarna av Backebergs stora monografi nu
utkommit har författaren återvänt till sitt populärvetenskapliga författar
skap och utgivit ovanstående mycket vackra arbete. Illustrationerna äro ett
urval från de nämnda 5 banden, här bättre presenterade än tidigare — en
mängd bilder över monstrositeter ha utelämnats, vilket arbetet vunnit på.
Texten, som i huvudsak berör historik, folklore, insamling (med reseanekdoter), odling och litet systematik, är litet väl krystad, rikt sockrad med
»Oh doch ...», »Wie schön ist nicht...» och »der wohl interessantesten Pflanze
der Erde» (el peyote, se nedan) för att vara riktigt nöjsam. Historiken är
intressant och hemsk, jättekakteernas användning vid aztekernas männi
skooffer är ju ej så välkänd. Ej heller att det bland de kvarvarande indian
stammarna i västra U.S.A. finns en kraftigt utbredd American National
Peyote Church, där hostian består av torkad peyote, troligtvis nedsköljd
med pulque (agavealkohol). Peyote är den på senare tid mycket omskrivna
Lophophora williamsii, som bl. a. lämnar mescalin till droger och läkemedel
för bl. a. sinnessjukvård. Tar man in den, av indianerna röktes den i regel,
kommer man in i ett behagligt trancetillstånd, som kan räcka i dagar, med
underliga färggranna syner och en ganska svår baksmälla. Yad Backeberg
säger om att mescalin förminskar pupillerna är nog direkt fel; det är tvärtom
ett atropinämne, troligtvis ungefär detsamma som i den chilenska Latua
pubiflora (solanacé), där använt av indianerna som en drog för att sätta sig
i trance till religiösa högtider. Recensenten hade tillfälle att pröva det en
gång, med typisk atropininverkan — jag kunde ej läsa på tre dagar. Mot
lathe finns dock ett botemedel, som dock måste tagas under pågående trance
(som jag tyvärr ej då visste), en Solanum-art av MorcZZa-gruppen.
Det populära inslaget kommer litet för mycket fram här och var, bl. a.
då Backeberg kåserar om de jättelika »barrel cacti» och som storleksjämförelse tar upp »die über menschengrossen Blüten des Amorphophallus
titanum» (sic!) eller då han hoppas att i likhet med Metasequoia finna »le
vande fossil» av kakteer för att bevisa vissa gruppers släktskap. Man kanske
också redan nu hade kunnat vänta att få höra litet om hans tidigare ofta
berörda »nordliga- och sydliga utvecklingslinjer» men därav blev intet —
de ha endast tagits upp som »nördliche säulige Gattungen, deren Zentrum
Mexico ist» etc. I det systematiska kapitlet tages nu med endast de karak
tärer som nämnas i nycklarna i monografien. Flertalet släkten omnämnes
med en kort beskrivning och några representativa artnamn.
Innan jag slutar denna genomgång skall jag varmt tacka Backeberg för
att han tagit med det mexikanska julkortet på s. 237. Det är dels utomor
dentligt vackert i modern mexikansk stil, dels representerar det så väl det
moderna Mexiko. Den stora opuntian står för den outrotliga indianreligio
nen, madonnan och barnet i mexikanska dräkter för den speciella kristen
dom som finns i landet och de båda fredsduvorna för det stora kommunist
inflytande som finns i konst och dagligt liv. Lammet kan ju tänkas represen
tera FN, en ej alltför påtaglig realitet i Centralamerika, och kannan med
pulque får stå för denna världens goda, ej heller det alltför påtagligt i denna
krok av världen.
Benkt Sparre.
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Elsa Nyholm, Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. II.
Musci. Fasc. 4. — C. W. K. Gleerup, Lund 1960. 122 s„ 97 fig. Pris 15: 50
kr. (12 kr. för medlemmar av Lunds Botaniska Förening).

Efter att i tredje häftet av sin flora med glans ha bestått det eldprov,
som en bearbetning av det »omöjliga» släktet Bryum måste sägas innebära
för envar floraförfattare har Elsa Nyholm nu i och med detta fjärde häfte
hunnit en bra bit in på pleurokarperna. Häftet gör redan vid en flyktig
granskning ett mycket gott intryck. Därtill bidrar i hög grad det utmärkta
illustrationsmaterialet. Detta har ökat i kvalitet från häfte till häfte och
står nu på en mycket hög ståndpunkt.
Liksom då det gäller föregående häften, imponeras man av det gedigna
arbete, som förf. nedlagt. Den fallgrop, som en floraförfattare så lätt ramlar
i, nämligen att blint lita på och mer eller mindre ordagrant skriva av vad
de stora auktoriteterna haft att säga, har hon på ett föredömligt sätt undvi
kit. Man kan ej nog beundra den ambition, som drivit henne till att så långt
som möjligt själv pröva och undersöka allt.
De svåraste släktena i detta häfte ha varit Fontinalis, Orthotrichum och
Philonotis. Vad beträffar det förstnämnda släktet, som jämte Andreaea
närmast står i särklass vad beträffar svårighetsgraden, så är det av intresse
att jämföra Nyholms framställning med dels den som Jensen lämnade i sin
nordiska bladmossflora av 1939, dels med den som Winona Welch gett i
sin beundransvärda Fontinalacé-monografi, tryckt ungefär samtidigt som
föreliggande verk. Under det att Jensen tar upp ej mindre än 12 Fontinalisarter för Norden, så godkänner Nyholm endast 6 arter samt placerar dess
utom F. Kindbergii Ren. & Card, som underart till F. anlipyretica. Welch
räknar endast med 5 Fontinalis-arter i Norden, hon tar upp F. Kindbergii,
uppgiven från ett rätt litet antal lokaler i Europa, som synonym till F.
Howellii Ren. & Card. Denna anser hon vara en rent amerikansk art med
tyngdpunkten förlagd till västra Nordamerika. Vad beträffar F. sparsifolia
Limpr., som Nyholm, tydligen med stor tvekan, tar upp som art, så förs
densamma av Welch som synonym under F. anlipyretica var. gracilis
(Lindb.) Schimp. Själv är jag benägen att godkänna Lindbergs F. gracilis,
vars utbredning är inskränkt till Europa och Asien, som art med F. sparsi
folia som synonym. Jag vill emellertid kraftigt understryka, vilka sällsynt
stora svårigheter man möter inom detta släkte, som man får hoppas snart
kommer att behandlas såväl genetiskt som med odlingsförsök.
Orthotrichum-släktet kommer ej långt efter ifråga om svårighetsgrad. Det
är näst Bryum det största bladmossläktet i Norden. Brotherus tar upp ej
mindre än 37 arter för Norden, hos Jensen har antalet krympt till 29.
Nyholm går ett steg längre, hon godkänner 24 arter och tar dessutom under
»Doubtful species» upp ytterligare 4 arter. Hennes framställning bjuder på
mycket av intresse och måste betraktas som ett klart framsteg. Intressant
är Nyholms teori att den gamla kända arten Orthotrichum affine Brid. (O.
octoblephare Brid.), beskriven redan 1801, skulle vara av hybridogent ur
sprung, framkommen genom korsning mellan O. fastigiatum Bruch och O.
speciosum Nees. Hon räknar även med att direkta korsningar mellan dessa
två arter skulle förekomma. Det senare anser jag vara ytterst sannolikt,
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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Orthotrichum-arterna böra ju på grund av sitt växtsätt — en stor del av dem
växa ju på trädstammar och ofta flera arter tillsammans — ha mycket stora
möjligheter att korsa sig med varandra. Vad det hybridogena ursprunget av
arten beträffar, så förtjänar teorien väl att undersökas närmare.
Ett hybridogent ursprung antar Nyholm också då det gäller den gamla
kända arten Ulota Bruchii Hornsch. De ursprungliga föräldrarna skulle
vara U. Drummondii (Hook. & Grev.) Brid. och U. crispa (Hedw.) Brid.
Här måste jag erkänna, att jag ställer mig mycket tveksam. Sant är att
flera karaktärer kunna sägas vara mer eller mindre intermediära, peristomet
hos U. Drummondii är emellertid så starkt avvikande från vad de andra två
arterna har att uppvisa att detta synes mig bestämt tala däremot. Sannolikt
har förf. influerats av det förhållandet, att sporerna ofta äro så variabla vad
storleken beträffar just hos U. Bruchii. Vi få emellertid komma ihåg, att
samma förhållande kan iakttagas här och där även annorstädes bland blad
mossorna. Mest frappant i detta avseende är väl släktet Cinclidium. Där
finner man, även hos den vanligaste arten, C. slygium, i samma kapsel dels
sporer omkring 20p stora, dels sådana, som ligga mellan 45 och 64//. Man
har mycket svårt att föreställa sig ett hybridogent ursprung i detta sist
nämnda fall.
Philonolis-släktet behandlas på ett förträffligt sätt. Av betydande in
tresse är att Nyholm fastställer, att de exemplar hon sett av P. marchica
(Hedw.) Brid. från flora-området samtliga varit felbestämda och utgjorts
av P. Arnellii. Släktet behandlades vad vårt land beträffar av Hj. Möller
år 1925. P. marchica upptas där från 7 lokaler i sex svenska landskap från
Småland och upp till Medelpad.
Inom familjen Leskeaceae har en ordentlig ommöblering ägt rum. Släktet
Leskeella, uppställt av Loeske 1903, har försvunnit, dess två arter, L. ner
vosa och L. tectorum har flyttats över till släktet Pseudoleskeella Kindb.
1896, vilket innebär en nykombination. Hit har också förts den hos bl. a.
Brotherus och Jensen under släktet Heterocladium upptagna H. papil
losum Lindb. Denna kombination var emellertid ej ny, den gjordes av
Kindberg 1896 -1897 (s. 491) i hans europeisk-nordamerikanska bladmossflora. Samman med Pseudoleskeella catenulata (Brid.) Kindb. blir det fyra
nordiska arter av släktet Pseudoleskeella. Att Heterocladium papillosum ej
hör hemma i Heterocladium-släktet synes mig, trots att arten hittills ej är
känd med frukt, alldeles klart. Vad de två Leskeella-arterna beträffa så är
jag nog mest benägen att ej förena dem i samma släkte som Pseudoleskeella
catenulata, vilken senare art synes mig såväl vad det vegetativa som vad
frukten beträffar alltför avvikande. Jag är emellertid den förste att erkänna,
vilka hart när oöverkomliga svårigheter man möter då det gäller släktbe
gränsningen hos pleurokarperna.
Vad beträffar släktena Lescuraea och Pseudoleskea så har Nyholm in
kluderat det senare i det förra och sålunda följt Elva Lawton, som 1957 på
ett förtjänstfullt sätt behandlade de europeiska och nordamerikanska ar
terna. Själv skulle jag nog helst vilja bibehålla dem som skilda släkten, men
givetvis stå de varandra mycket nära.
Mycket förtjänstfull är bearbetningen av Zygodon-släktet. Detta monografiserades av den framstående lettländske bryologen Malta, tyvärr alltför
42 - 61173304
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ung ett av det sista världskrigets många offer. Malta studerade närmare
vad Correns vid sina groddkroppsundersökningar hade varit den förste att
upptäcka, nämligen att den gamla arten Zygodon viridissimus består av två
skilda taxa, den ena med östlig, den andra med västlig utbredningstyp.
Malta uppfattade dem som varieteter, Elsa Nyholm har gått längre och
upphöjt dem till arter. Själv har jag haft tillfälle att sedan många år ägna
dem litet extra intresse och jag är helt överens med förf. De äro närmast att
uppfatta som ett parallellfall till det väst-östliga artparet Eurhynchium
striatum — E. Zetterstedlii.
Som slutomdöme skulle jag vilja säga att föreliggande häfte förtjänar
mycket beröm. Elsa Nyholm har all heder av detsamma och med stort
intresse motses fortsättningen av detta betydande verk, som då det första
gången planerades av förf. närmast avsåg att komplettera vad som saknades
i Jensens flora, nämligen illustrationer. I stället har det blivit ett arbete av
internationell räckvidd, som ej kan förbigås av någon, som arbetar med den
norra hemisfärens bladmossor.
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Bryum-släktet har ofta nämnts som den verkliga stötestenen då det
gäller bladmossornas systematik. Frågan är väl emellertid om inte rang
platsen då det gäller »omöjliga» släkten i stället bör tilldelas antingen släktet
Fontalis, som helt dominerar familjen Fontinalaceae, eller också släktet
Andreaea, särskilt då sektionen Enerviae, vilken med sitt 100-tal beskrivna
arter är i sällsynt hög grad förtjänt av en revision. B/r/um-släktets svårig
heter ligga delvis på ett annat plan än då det gäller de sist nämnda släk
tena: dels är släktet mycket artrikt, dels krävs i allmänhet fertilt material
för en säker bestämning och särskilt då det gäller alpina och arktiska exem
plar är frukterna ofta omogna eller på annat vis olämpliga för undersökning.
Då det gäller Fontinalis och Andreaea, så bero svårigheterna till stor del på att
den morfologiska byggnaden av gametofyten är så likartad hos de olika
arterna, men även på det förhållandet att fruktkaraktärerna i motsats till
Rryum-släktet lämna så litet ledning. Vad morfologien beträffar, så kanske
Andreaea-sektionen har en — om möjligt — ännu mera ensartad sådan
Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): i
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att uppvisa än Fontinalis. Detta uppväges emellertid väl av det förhållan
det att Fontinalis-släktets arter samtliga äro vattenväxter och därför
underkastade samma oerhörda variabilitet som flertalet andra vattenmos
sor, såsom t. ex. Drepcinocladus och de hydrofytiska Sphagnu m-arterna.
Att ge sig på ett sådant släkte som Fontinalis fordrar därför mod, är
modet som i detta lall sedan kombinerat med skicklighet och uthållighet,
så kan ett mästerverk som föreliggande monografi åstadkommas. Förf.,
sedan länge känd som en av Amerikas ledande bryologer, har med detta
arbete ytterligare befäst sin ställning.
Det är inget hastverk, som nu erbjudes världens bryologer. Redan år
1934 publicerade förf. en monografi över de nordamerikanska arterna av
familjen, vilken publikation ingår i Grouts amerikanska bladmossflora och
utgör en av toppunkterna där. Det var för övrigt på dr Grouts förslag, som
iöif. åtog sig uppdraget. Då Nordamerikas Fontinalacéer dominera inom
lamiljen (de utgöra ej mindre än 29 av det totala antalet av 36) så var en
god grund lagd för en kommande världsmonografi. 1943 byggde förf. yt
terligare på denna grund. Hon publicerade då ett utomordentligt intressant
arbete om de tre släktena Hijclropogon, Hydropogoniella och Wardia, vilka
tidigare allmänt förts till familjen Fontinalaceae. Förf. visade upp att det
monotypiska Kap-släktet Wardia bildar en egen familj Wardiaceae och att
de två andra släktena, bägge tropiskt sydamerikanska, måste hänföras till
den nya familjen Hydropogonaceae.
Den monografi, som tidigare funnits över familjen är av Cardots hand
och går så långt tillbaka i tiden som till 1892. Då såsom redan omtalats
Fontinalis-släktet helt dominerar familjen, kan en jämförelse mellan de
resultat som Cardot och Welch kommit till vara av intresse. Cardot rör
sig med arter av fyra olika storleksgrader samt dessutom med varieteter,
Welch nöjer sig med arter och varieteter. Av Cardots 11 arter av första
storleksordningen godkänner Welch 7 och har dragit in de övriga 4 som
synonymer, av hans 8 arter av andra storleksordningen upptar Welch 3
som arter och en som varietet, av Cardots 11 arter av tredje storleksord
ningen godkännas 3 och 3 tas upp som varieteter, av fjärde gruppens 5
arter godkännas slutligen 3. Av Cardots 11 varieteter godkännas 4, ingen
av dem upptages som art.
Av speciellt intresse för nordiska bryologer är givetvis behandlingen av
de alter, som tillhöra vårt floraområde. Möller (1922) tar i sin monografi
över Sveriges Fontinalacéer upp 10 arter. Brotherus följer i sin fennoskandiska flora 1923 Möller och tar dessutom upp den endast i Norge
funna F. Bryhnii Limpr. År 1939 uppger Jensen i sin nordiska bladmossflora
12 arter, även han följer Möller men har dessutom med, från en lokal i
Norge, den förut endast från England kända F. Dixoni Card. Slutligen ha vi
Elsa Nyholm, som i det nyss av trycket utkomna 4:e häftet av sin nordiska
bladmossflora även behandlar Fontinalis-släktet. Nyholm har som alltid
ett självständigt grepp om ämnet. Hon reducerar artantalet till 6 samt tar
dessutom upp en underart och en varietet. Welch godkänner för Nordens
vidkommande endast 5 Fontinalis-arter samt tvenne varieteter, nämligen
F. antipyretica med varieteterna giganlea och gracilis., F. Bryhnii, F.dalecarlica, F. hypnoides och F. squamosa. Av de arter Nyholm upptar anses
Sv. Bot. Tidslcr., 55 (1961):
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F. antipyretica subsp. Kindbergii (Ren. & Card.) Card, vara en rent ame
rikansk art, vars rätta namn skall vara F. Howellii Ren. & Card. F.
sparsifolia Limpr. betraktas som synonym till F. antipyretica var. gracilis
(Lindb.) Schimp., F. dichelymoides Lindb. (som Cardot förde till en särskild
sektion Slenophyllae) och F. gothica Arn. & Card., vilka tvenne senare
taxa jag vid studiet av sjöbottenmossor (1944 resp. 1942) ansåg mig böra
reducera till extrema modifikationer av F. dalecarlica resp. F. antipyretica,
uppfattas på detta sätt av Welch liksom senare av Nyholm.
Utmärkta beskrivningar och avbildningar ges av samtliga arter och på
såväl Synonymik som utbredning har ett mycket förtjänstfullt arbete ned
lagts. Anmälaren har, i den mån hans erfarenhet medger, inga större an
märkningar att göra. Vad det systematiska arbetet beträffar, så har förf. i
stor utsträckning och på ett övertygande sätt arbetat med kombinationer
av egenskaper för att karaktärisera de olika arterna. Med största sannolik
het komma resultaten att stå sig. Möjligt är att den av Lindberg år 1867
uppställda Fontinalis gracilis, som av förf., i likhet med flertalet bryologer
upptas som varietet, kan komma att uppfattas som art eller underart.
Visserligen är jag den förste att erkänna, att det finns former, ej alltför få,
där man är villrådig, huruvida man skall hänföra dem till antipyretica eller
gracilis men detta kan man ju möta även annorstädes. Anmärkningsvärt
är, vilket ej framhålles av Welch, att gracilis har en utbredning starkt av
vikande från den som antipyretica uppvisar. Under det att den senare har en
vid utbredning på norra hemisfären är gracilis’ utbredning inskränkt till
Europa, där den uppvisar en klart östlig utbredningstyp, och Asien.
Därmed har jag satt fingret på vad man saknar i boken, nämligen växt
geografiska aspekter. Tydligt är, att det rent systematiska arbetet varit så
oerhört krävande och tidsödande att förf. varit tvungen att koncentrera
sig på detta. Det är ju bl. a. ett jättelikt material från all världens muséer
hon gått igenom. Man skulle dock önskat att få se en del utbredningskartor,
sådana saknas helt. De skulle knappast ha behövt uppta mera utrymme än
de sju sidor i boken, som upptas av en förteckning över vilka Fontinalisarter, som finnas i olika länder. Här hade kartor varit på sin plats. Liksom
då det gäller F. antipyretica var. gracilis (så som förf. upptar detta taxon)
skulle beaktandet av växtgeografiska synpunkter ha kunnat understödja
och styrka det med morfologiska medel bedrivna arbetet. Det finns så
lunda en annan varietet av antipyretica, oreganensis Ren. & Card., av
Cardot belagd med tvenne artnamn in herb. Dess utbredning är inskränkt
till västra Nordamerika, där den tydligen är synnerligen allmän i Washing
ton och British Columbia och vidare har flera lokaler i Oregon samt enstaka
i Idaho, Nevada och Wyoming. En värdefull fingervisning för taxonomen.
Fontinalis-släktet är så gott som helt inskränkt till den norra hemisfären.
Det har därför sitt intresse att granska de mycket fåtaliga uppgifter, som
föreligga om Fontinalis-iynd å det södra halvklotet.
Det rör sig om endast fyra uppgifter, en vardera från Argentina, Brasilien,
Peru och Sydafrika. För att börja med Sydafrika, så upptas den å norra he
misfären vanligaste Fontinalis-arten, antipyretica, för Stellenbosch i Kapprovinsen. Jag erinrade mig, att jag någonstans läst en notis om att denna
isolerade förekomst skulle bero på att arten inkommit vid fiskdammsSv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4
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anläggningar och skrev till den utmärkte kännaren av Sydafrikas mossflora
mr. S. Garside, Kapstaden. Jag citerar ur hans brev, som bör intressera
även icke bryologer: »Regarding Fontinalis in S. Africa. It has an extremely
restricted distribution so far, as it occurs at the Fish-Breeding Station a few
miles from Stellenbosch, where it has probably been introduced along with
living trout from Europe; probably accidentally as in that area will be found
Callitriche sp. and Juncus bufonius; but also probably introduced in the
same way. From the Hatchery, a river runs through Stellenbosch and water
from it is used in irrigation canals for the street of the town. In these irriga
tion canals, Fontinalis antip. is common and has obviously spread from the
Hatchery.»
Från norra Argentina (Corrientes, 1855, E. Palmer) anges den i västra
Nordamerika allmänna Fontinalis neo-mexicana Süll. & Lesq., som har en
ej ringa habituell likhet med F. gracilis och kan i viss mån sägas ersätta
gracilis i Nordamerika. Från Brasiliens sydligaste provins Rio Grande do
Sul uppges en lokal för F. Duriaei Schimp.: Santa Cruz, Feb. 19, 1898, E.M.
Reineck. Denna art har en vid utbredning å nordhemisfären, i Europa har
den sin huvudutbredning i det mediterrana området och går knappast
över Alperna. Den är även funnen i Marocko, Mesopotamien och Eritrea.
Från Peru uppges slutligen, utan närmare angiven lokal, F. Howellii
(F. Kindbergii Ren. & Card.), samlad av Ruiz och Pavön. Detta är en
F. antipgretica närstående nordamerikansk art, som har en vid utbredning i
västra Nordamerika men av Welch också anges för enstaka lokaler i de
östra delarna.
Jag har velat fästa uppmärksamheten på dessa enstaka fynd i sydhemisfären emedan, ej minst med hänsyn till vad som ovan angetts beträffande
den sydafrikanska förekomsten, stor försiktighet är på sin plats då det gäller
att tolka dessa förekomster växtgeografiskt. Sydamerika är ju dock berest
av så många samlare, många av dem av högsta klass, och det rör sig ju här
om ofta massvis förekommande, iögonfallande mossor, vilkas utseende och
förekomstsätt bruka vara kända även av icke-bryologer. Såvida det rör sig
om autentiska insamlingar och det ej är fråga om etikettförväxlingar så
måste man räkna med möjligheten av att förekomsterna helt eller delvis
ej äro av högre ålder utan kan vara betingade av spridning genom fåglar
(vattenväxter sprides ju mycket lätt på så vis) eller genom människans
förvållande.
Vad jag här ovan anfört om Fontinalis-släktets växtgeografiska ställning
innebär ingen kritik mot förf. Hon har lyckats med vad säkert mycket få
andra skulle ha förmått, nämligen att ge oss en förstklassig systematisk
behandling av ett sällsynt svårt släkte och jag har bara att uttrycka min
stora beundran och uppskattning av detta mästerverk, som dessutom ur
typografisk synpunkt presenteras på ett mycket förnämligt sätt.
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NOTISER.
Doktorsdisputationer. För vinnande av skogsvetenskaplig dok
torsgrad försvarade vid Skogshögskolan skogsvet. lic. Sten Karlberg
den 11 mars 1961 en avhandling »Development and yield of Douglas fir
[Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.] and Sitka spruce [Picea sitchensis
(Bong.) Carr.] in southern Scandinavia and on the Pacific coast», för vin
nande av filosofie doktorsgrad vid Lunds universitet fil. lic. Camilla Odhnoff den 24 mars en avhandling »The influence of boric acid and phenylboric acid on the root growth of bean (Phaseolus vulgaris)», vid Stockholms
universitet fil. lic. Bhoj Raj den 30 september en avhandling »Pollen
morphological studies in the Acanthaceae» och fil. lic. Jarl Runeberg den
25 november en avhandling »Studies on wood extractives» samt vid Uppsala
universitet fil. lic. Bertil Walldén den 2 december en avhandling
»Misteln vid dess nordgräns».
Utmärkelser. Professor Elias Melin, Uppsala, har valts till heders
ledamot i Deutsche Botanische Gesellschaft. The Pacific Science Associa
tion har utsett professor Carl Skottsberg, Göteborg, till hedersledamot
och The Botanical Society of America professor Eric Hultén, Stockholm,
till korresponderande ledamot. Professor Carl Malmström, Stockholm, har
valts till utländsk ledamot i Finska vetenskapsakademien. Docent Olof
Langlet, Stockholm, har tillagts professors namn. Fil. lic. Rolf Dahl
gren, Lund, har tilldelats Bengt Jönssons pris av Kungl. Fysiografiska
sällskapet i Lund.
Uppsala universitet. Fil. dr Karin Aschan-Aberg har förordnats
till docent i botanik.
Göteborgs universitet. Fil. dr John Eriksson har förordnats till
docent i botanik.
Riksmuseets botaniska avdelning. Förste museiintendenten vid
Lunds botaniska museum, docent Tycho Norlindh har förordnats till
innehavare av ett vikariatlöneförordnande som professor och föreståndare
fr. o. m. den 1 juli 1961.
Tryckningsanslag. För tryckningen av Svensk Botanisk Tidskrift
under år 1962 har Statens naturvetenskapliga forskningsråd beviljat Svenska
Botaniska Föreningen ett anslag å 21 000 kronor.
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Särtryck ur Svensk Botanisk Tidskrift till salu.

Särtryck av följande uppsatser i Svensk Botanisk Tidskrift kunna till
angivet pris erhållas från Föreningens expedition. Beloppet i fråga insättes därvid lämpligen på postgirokonto 2986, varvid på talongen anges,
vilka uppsatser som önskas.
Sondén, Mårten, Anteckningar om floran inom Tornejavreområdet.
— SBT 1907, s. 215-242. Pris 1 kr.
Törnblom, Gustav, Om Potentilla fruticosa L. på Öland. — SBT
1911, s. 91-132. Pris 2 kr.
Hesselman, Bengt, Ombergs kärlväxtflora. — SBT 1938, s. 1-88.
Pris 5 kr.
Hultén, Eric, Sektion av 2400-årigt Sequoia-träd. Ett märkligt ny
förvärv till Riksmuseets samlingar. — SBT 1954, s. 429-448. Pris 1 kr.
Westfeldt, G. A., Floran i nordöstra delen av Sjuhäradsbygden. —
SBT 1954, s. 649-770. Pris 8 kr.
Walldén, Bertil, Misteln vid dess nordgräns. •— SBT 1961, s. 427549. Specialomslag. Pris 8 kr.

Dessutom äger Föreningen en mindre upplaga av nedanstående arbete,
som kan erhållas på samma sätt som de ovannämnda särtrycken:
Kotilainen, Mauno J., Über Flora und Vegetation der basischen
Felsen im östlichen Fennoskandien. Floristische, ökologische und sozio
logische Studie. I. — Ann. Bot. Soc. Zool. Bot. Fenn. Vanamo, Tom. 20,
N:o 1 (1944), s. 1-199. Pris 10 kr.
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Fridén, Lennart, Carex Buxbaumii Wg och Sphagnum contortum
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västra Sverige (Carex Buxbaumii Wg and Sphagnum contortum
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I nedanstående förteckning ha i regel endast sådana arter upptagits, som i
något avseende blivit utförligare behandlade, som helt eller delvis avbildats,
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med fetstil, helt eller delvis avbildade eller karterade arter med asterisk.
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Jacobinia*...................................... 618
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Sv. Bot. Tidskr., 55 (1961): 4

VIII

Sid.

Sid.

N.
N.
N.
N.

spectabilis*............................
submodesta*...........................
Succisae*.................................
Volkartii* ..............................

70
64
69
77

Pedicularis albertae*.................
P. sudetica ssp. albolabiata*. . .
P. sudetica ssp. arctoeuropaea*
P. sudetica ssp. interior* .........
P. sudetica ssp. interioroides * . .
P. sudetica ssp. novaiaezemliae*.....................................
P. sudetica ssp. pacifica* .........
P. sudetica ssp. pacifica v.
pilosicalyx ..............................
P. sudetica ssp. sudetica*
Phialopliora...................................
Picea abies ...................................
Plagiochila Lehmanniana* . . .
P. socia v. longidentata...........
Polyporus cervinus* .................
Polysiphonia nigra......................

193
203
202
203
203
202

203
204
202
130
397
205
210

2
234

Quercus robur*............................ 615
Rhodotorula................................. 130
Rumex crispus*........................... 319
Salix hastata x myrtilloides*. .
Selago canescens* ......................
S. corymbosa* ............................
S. fruticosa*................................
S. geniculata*..............................
S. glutinosa*.................................
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