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TAXONOMIC STUDIES ON THE OVARIICOLOUS 
SPECIES OF CINTRACTIA ON SWEDISH 

CARICOIDEAE.

II. The species on Carex sect. Acutae Fr. sensu Kük.

BY

J. A. NANNFELDT and f BRITA LINDEBEBG.

In the first paper of this series (Nannfeldt & Lindeberg 1957; 
in the ensuing cited as “I”) we treated those species marked by 
small and echinulate spores. The present paper deals with the species 
attacking Carex sect. Acutae Fr. sensu Kük. This section is a most 
natural group comprising a fairly large number of polymorphous, 
often critical and easily hybridizing species but showing—at least in 
Europe—no close or unambiguous affinity to any other section. We 
feel thus entitled to assume that the smuts parasitizing sedges of 
this section do not occur outside it, unless conclusive proofs to the 
contrary are adduced.

In the Nordic flora sect. Acutae corresponds fairly well with the 
artificial group of Carices heterostachyae-distigmaticae. Only two 
Nordic heterostachyous and distigmatic species are of other affi
nities, viz. C. saxatilis L. and C. bicolor All. Acc. to Hylander 
(1955, 1959) the section numbered 15 species in the Nordic countries 
but in his latest treatment (1965) C. juncella (Fr.) Til Fr. is reduced 
to a variety (var. juncea (Fr.) Hyl.) of C. nigra. The accepted 
Nordic species are thus: C. acuta L., emend. Reich., C. aquatilis Wg, 
C. Bigelowii Torr., C. caespitosa L., C. elata All., C. halophila 
Nyl., C. Lyngbyei Horn., C. nigra (L.) Reich., C. paleacea Wg, 
C. rufina Drej., C. salina Wg, C. subspathacea Wormskj., C. trinervis 
Degl. and C. vacillans Drej. Four of them (C. Lyngbyei, C. salina, 
C. subspathacea, and C. trinervis) do not occur in Sweden. Several 
of the species are very polymorphous, and this applies especially 
to C. acuta and C. nigra. The statuses of C. halophila, C. salina and
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190 J. A. NANNFELDT AND JBRITA LINDEBERG

C. vacillans1 are highly debatable. They are morphologically inter
mediate between C. paleacea on the one hand and C. aquatilis, C. 
ubspathacea and C. nigra respectively on the other. They are certainly 
of hybridogenous origin (comp. e.g. Hjelmqvist & Nyholm 1947 
and Sylvén 1963) and possess areas that only inconsiderably extend 
outside the areas where their putative parents meet. It seems deba
table whether they should be regarded as “true” species or as partly 
fertile hybrid swarms of recent origin. On the whole, such species 
of Acutae as meet—geographically and ecologically—are apt to form 
hybrids more or less frequently and some of the combinations are 
often fertile to some degree. Hylander (1955, 1959) listed no less 
than 51 interspecific hybrid combinations from the Nordic countries, 
but due to the combining of C. juncella and C. nigra the number of 
hybrids is reduced to 41 in his latest treatment (1965).

The publication of the present part has been delayed by several 
circumstances, esp. the wish of the senior author to be able to in
corporate some of the results of Kukkonen’s thorough investigations 
into the Carex-smuts and to utilize Hylander’s treatment (1965) 
of the genus Carex in the second volume of his “Nordisk Kärlväxt- 
flora. — A third and last paper, treating the smuts on subgen. Vignea 
will follow soon as well as, by the senior author, a concluding list 
of all species of Anthracoidea known from Sweden.

Kukkonen’s investigations (1963, 1964a, 19641», Kukkonen & 
Raudaskoski 1964, Kukkonen & Vaissalo 1964) have i.a. furnished 
conclusive proofs that the ovariicolous smuts attacking Caricoideae 
(and Trichophorum caespitosum) and generally referred to Cintractia 
are very distinct from the true Cintractias and ought to constitute a 
separate genus, Anthracoidea Bref. (comp. “I” pp. 502—503). This 
genus is accordingly accepted in the ensuing. His investigations show 
also that the differences between the species with small and short 
sporidia and those with large and rod-shaped are so distinct and 
fundamental that they certainly represent two ancient and inde
pendent lines of evolution. He treats them as two subgenera, En- 
anthracoidea and Proceres. He has also been able to confirm our 
opinion that Anthracoidea—in contrast to (all?) other genera of smuts 
— is split up into a large number of distinct, genetically isolated but 
morphologically often only little different “small” species and to give

1 These three species together with C. paleacea and C. subspathacea (and their hybrids 
are in the ensuing sometimes designated as “the salina group”.
Si>. Bot. Tidskr., 59 (1965): 2
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a possible explanation for the deviating mode of speciation in this 
genus.

Most smuts on sedges passed long as Ustilago Caricis (Pers.) 
Rouss. or Cintractia Caricis (Pers.) P. Magn. H. Sydow (1924) was 
the first to show that a number of morphologically different species 
had been included under this designation. He established 10 new 
species, although none on Acutae, but described briefly the spores 
of smuts on the following members, viz. C. caespitosa, C. decidua 
Boott, C. Goodenoughii Gay ( = nigra), C. salina, C. sitchensis Presl, 
C. stricta Lam., C. stricta var. angustata (Boott), and C. trinervis. 
The descriptions are all rather similar, except that the spores of the 
C. salina smut are given as appreciably larger (19-25 x 14-19 p) 
than those of the other smuts (13-19 x 12-18 p). Our reexamination 
of his samples has shown the C. salina smut to be A. Liroi and the 
others A. heterospora.

Liro (1938) still placed most of the smuts on Acutae under Ci. 
Caricis, but referred some collections on C. gracilis Curt. ( = acuta) 
to the echinosporous Ci. subinclusa and treated the smut on C. caespi- 
tosa as a separate species, Ci. carpophila (Schum.) Liro, stating “Die 
Art stellt sozusagen einen eigenen Grundtypus dar, zu welchem die 
Pilze auf Carex dioeca, C. Goodenowii, C. salina und andere sich + 
eng anschliessen” (l.c. p. 28).

Two years later Lehtola (1940 pp. 18-74) published his thorough 
studies on the smuts on C. Goodenowii incl. subsp. juncea (i.e. nigra 
s. lat.) and its hybrid with C. elata, resulting in his creating of three 
new species, viz. the frequent small- and smooth-spored Ci. variabilis 
Lehtola, the rare large- and smooth-spored Ci. Liroi Lehtola and 
the still rarer small- and echinate-spored Ci. echinospora Lehtola. 
Unfortunately, he did not compare these species with smuts on other 
members of Acutae.

Savile (1952) in his treatment of the North American Cintractias 
referred the smuts on Acutae to no less than seven different taxa. The 
smuts on C. caespitosa and C. stricta Lam. as well as part of those on 
C. lugens Th. Holm and C. “salina var. kattegatensis (Fr.)” (i.e. 
C. recta Boott)i were referred to (1) Ci. carpophila var. carpophila; 
part of those on C. Lgngbyei subsp. cryptocarpa (C. A. Mey.) Hult. 
to (2) Ci. Caricis var. intermedia Savile; those on C. aquatilis, C. 1

1 Acc. to Hylander (1965) the North American C. recta Boott is specifically distinct 
from the Scandinavian C. kattegatensis Fr. ex Lindm. ( = C. vacillans).
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Haydenii Dewey, C. nigra, C. paleacea, C. Ramensldi Kom., C. 
“salina var. salina” (i.e. C. lanceata Dewey),1 and C. sitchensis as 
well as part of those on C. Lyngbyei subsp. cryptocarpa and C. 
“salina var. kattegatensis’’ were treated as (3) Ci. Caricis var. 
acutarum Savile; the smuts on C.? gymnoclada Th. Holm and part 
of those on C. Bigeiowii and C. lugens1 2 as (4) Ci. limosa H. Syd. var. 
minor Savile; those on C. salina var. subspathacea and part of those 
on C. Bigeiowii3 and C. “salina var. salina’’ were placed under (5) 
Ci. limosa var. limosa; a single collection (one sorus) on C. Lyngbyei 
subsp. cryptocarpa was provisionally referred to (6) Ci. limosa var. 
gigantissima (Lehtola) Savile; and finally, a smut on pretended C. 
stricta (F. columb. n. 2415) was tentatively placed with (7) Ci. 
atratae Savile.

In “I” the present authors were able to show that the echinosporous 
smut on C. acuta, previously referred to Ci. subinclusa is indistin
guishable morphologically from Ci. ecliinospora on C. nigra and 
that there are smuts on C. elata and C. trinervis possessing the same 
morphology. We treated them all as Ci. ecliinospora and pointed out 
that no corresponding smut on Acutae is known from America. The 
reason may be that the principal host, C. acuta ( = C. gracilis), is a 
Eurasiatic species absent from America. Kukkonen (1964 bp. 167) 
has added C. ? acuta x nigra to the list of hosts.

In our paper the name of Ci. variabilis Lehtola was changed to 
Ci. heterospora B. Lindeb. because of the older Ci. variabilis S. Ito. 
We also intimated that Ci. carpophila is an illegitimate name.

Ci carpophila (Schum.) Liro (1938 p. 27) is based on Uredo carpophila 
(“carpophyla”) Schum., but this name is an illegitimate renaming of Uredo 
Caricis Pers. made by Schumacher (1803 p. 234) on the same occasion 
as he described as new another Uredo Caricis, i.e. Puccinia caricina DC. 
The only host cited by him for U. carpophila is “C. caespitosa” and so Liro 
considered C. caespitosa L. to be the type host of his Ci. carpophila. In 
Schumacher’s time, however, C. nigra passed generally as C. caespitosa, 
and in the phanerogamic part of his “Enumeratio” (1801 p. 269) his citing 
of “Good, in Trans. Linnean Soc. 2 p. 195” (instead of “L.”) proves defini
tely that this caespitosa is the species later described as C. Goodenowii 
J. Gay, i.e. C. nigra, and this becomes still clearer by the fact that Schu
macher described in the same book the' true C. caespitosa L. as C. 
tenuis Schum, n.sp. His smut is most probably A. heterospora, which is

1 Acc. to Hylander (1965) the North American C. “salina” is a distinct species, 
C. lanceata Dewey.

2 In Savile’s Tab. I erroneously placed under Ci. limosa var. limosa.
3 Forgotten in Savile’s Tab. I.

So. Bot. Tidskr., 59 (1965): 2



TAXONOMIC STUDIES ON CINTRACTIA. II 193

certainly the least rare of the nigra smuts in Denmark. — As Liro does not 
give a latin diagnosis of his Ci. carpophila, his treatment cannot he regarded 
as constituting the valid publication of a new species.

During her studies of the Swedish Ustilaginales the junior author 
was able to confirm the existence of three morphologically well- 
marked Anthracoideas on C. nigra, i.e. Lehtola’s three species, and 
to recognize the smut on C. Bigelowii, i.e. Savile’s Ci. limosa var. 
minor, as different from them. According to Ihe principles formulated 
in “I” (pp. 503-505) the last-mentioned taxon will be treated below 
as a species of its own, A. Bigelowii Nannf. On the other hand, she 
felt never satisfied in regarding the C. caespitosa smut (Ci. “carpo
phila’’) and the C. aquatilis smut (Ci. Caricis var. acutarum) as 
distinct from her Ci. heterospora. The senior author has thus paid 
special attention to this problem and extended his studies to other 
parts of the world. Her doubts were found to have been only too 
well founded. The Nordic smuts on Acutae were found to fall into 
the said four species, viz. A. Bigelowii, A. echinospora, A. heterospora 
and A. Liroi, and so were also all extra-Nordic smuts of which ade
quate material could be obtained, a result which was more un
expected.1 There remain, however, some known hosts, from which 
we have not seen any smut.

A. echinospora (subgen. Euantliracoidea) is recognized at first sight 
by its echinulate spores. It has recently been treated by Kukkonen 
(19645 pp. 166-167). We have nothing to add.

In the three other species the spore walls look rather smooth but 
with strong magnification and on careful observation they are found 
to be verruculose to verrucose. In A. heterospora and A. Liroi the 
ornamentation is often barely discernible. Lehtola’s careful studies 
have shown the profoundest difference between these two species 
to be the shape and size of the sporidia, those of A. heterospora being 
ellipsoidal and small (M = 8.2 x 2.1 p) and those of A. Liroi narrowly 
cylindrical, straight or slightly curved and very long (M =55.1 x 
5.6 p). They belong thus to each of the two subgenera established by 
Kukkonen (1963), viz. Euanthracoidea and Proceres respectively. 
There is also a marked difference in size between the spores of the

1 Savulescu (Herb. myc. roman, n. 1290) has distributed a smut originally deter
mined as Ci. angulata H. Syd. and later (Savulescu 1957 p. 787) changed to Ci. baccala 
(Wallk.) H. Syd. on pretended C. Goodenowii but—at least in the UPS copy—the 
sedge is C. caryophyllea and the smut A. caryophylleae Kukkonen (1963 p. 53).

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 2



194 J. A. NANNFELDT AND ‘j'BRITA LINDEBERG

two species. Lehtola found those of A. heterospora to be (10-)12- 
19(—24) x 10—18(—19) p and the averages (of 100 measurements 
each) calculated from 142 samples showed the following amplitude 
M = 13.31-17.89 x 11.77-15.92 p. The spores of A. Liroi were found 
to be (17-)19-24(-27) x (15—)17—23(—26) p with the averages from 
14 samples: M = 20.46—22.83 x 18.04—20.64 p. As pointed out in 
“1” (p. 504) we have found Lehtola’s figures to be on the whole 
rather small.i The present authors and Mrs. Gurli Andersson have 
independently and using different microscopes determined the 
average spore length from 9 samples (13 series in all) of A. hetero
spora and from 4 samples (5 series) of A. Liroi and found M = 
16.59-18.54 p and M = 21.50-23.47 p respectively. We desisted from 
calculating the breadths, as we found it too difficult to decide if a 
spore was seen in exact plan view and not more or less in side eleva
tion and it seemed improbable that Lethola made this distinction, 
which strongly reduces the value of these figures of his.

The difference between A. heterospora and A. Liroi is so conspicuous 
that, in practice, one never feels the need of calculating spore size 
averages to make determinations sure. We have altogether studied 
about 300 samples of the former species and about 110 samples of 
the latter species. Of A. Bigelowii the number of samples amounts 
to about 200. In A. heterospora the spores in a sample are of very 
different sizes and few, if any, reach a length of 20 p. Moreover, in 
most slides a considerable number of thin- and pale-walled, seem
ingly juvenile spores are to be found. In a sample of A. Liroi the 
spores are much more uniform both as to size and to colour and 
thickness of the walls; only few are less than 20 p long and such 
24—25 p long are frequent. Only on some few occasions, were slides 
obtained that at first sight appeared doubtful, but on closer examina
tion the smut could be definitely named. Now a careful study of 
spore shape and ornamentation showed the smut to be A. Bigelowii, 
which is intermediate in size; now the doubtful slide was found to 
contain a mixture, which could be definitely proved by making new 
preparations from single sori. 1

1 Our statement that our “figures for spore-length were found to be on the average 
1.5 p larger than his” has been badly distorted by Kukkonen (1963 p. 12): “... about 
1.5 times as large ...”—Kukkonen could explain the differences by the different 
media used, Lehtola using lactic acid preparations and we ourselves lactophenol 
preparations. Kukkonen made comparative measurements and these “seem to indicate 
a constant difference of 1.5 p in favor of lactophenol”.
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 2
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In A. heterospora and A. Liroi the spore ornamentation appears 
with oil immersion merely as dark, irregular dots, often two or 
three partly confluent, and so low that they are (almost) invisible in 
side view, the spore profile thus being practically smooth. In A. 
Bigelowii, on the other hand, the wall ornamentation consists of 
distinct, rounded, irregularly spaced, sometimes elongated or even 
confluent warts, which are easily seen also in side view. The warts 
are often arranged so as to suggest traces of a labyrinthiform pattern. 
Such a pattern is more distinct in A. atratae (Savile) Kukkonen, 
a species based on this very character. One of the samples (F. 
columb. n. 2415) that Savile tentatively refers to this species is in 
our opinion typical A. Bigelowii.

The spore size of A. Bigelowii is intermediate between those of the 
two preceding species. We found the average lengths of 9 samples 
to be M = 18.04-20.34 p. The spores are as a rule very regular in 
shape (broadly oval in plan view), only rarely more irregular and 
(sub)angular. They are strongly flattened and lack internal swellings, 
whereas such are as a rule present in the two preceding species. 
According to kind information from Dr. Kukkonen (in litt.) the 
sporidia are long and cylindrical. It belongs thus to subgen. Proceres.

The spores of the four smuts on Acutae are shown in PL I and II.

The four species display inter se noteworthy differences as to both 
host range and geographical distribution.

A. echinospora has C. acuta as its principal host. It is common on 
it (at least in Finland and Sweden) and seems to be the only Anthra- 
coidea to occur on the pure species, although its hybrids are known 
to take A. heterospora and A. Liroi. Within the area of C. acuta it is 
found occasionally also on C. data, C. nigra and C. trinervis (comp. 
“1” pp. 512-513).

A. Bigelowii occurs in Europe, Siberia and Arctic North America 
only on C. Bigelowii and its hybrids. It seems to be common all 
over the area of its host. In Scandinavia it ascends to at least 1600 m 
s.m. (Norway: Oppland: Sel, Rondane, Stygghö, R. Jörgensen, O!). 
It is the only Anthracoidea found on the pure species,1 but its hybrids 1

1 Three samples of A. heterospora from Greenland, two from E. Greenland (Akorni- 
narmiut, Dronning Marias Dal, 1932, J. Devold & P. F. Scholander 01), on “C. 
rigida” and “C. rigida ad haematolepidem Drejer” respectively, and one from W. 
Greenland (Ameralik Fjord, vm.1830, J. Vahl, Cl, det. by J. Lange as C. hyperborea), 
are (at least apparent) exceptions. As C. Bigelowii shows an enormous polymorphy in 
Greenland and the taxonomic treatment of the Greenlandish forms is still far from 
satisfactory, the hosts of these samples may eventually prove to be hybrids.

Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 2
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are infected also by A. heterospora and A. Liroi. In numerous cases 
the host was given as C. aquatilis or C. nigra. In spite of the often 
very fragmentary state of the samples the senior author has been 
able to find indubitable traces of C. Bigelowii in them.1 The hybrids 
C. aquatilis x Bigelowii and C. Bigelowii x nigra are notoriously 
very common in the Scandes and evidently not completely sterile, 
forming most polymorphous hybrid swarms. Three Norwegian 
samples (vide p. 205) are on C. Bigelowiix rufina, which means a 
“nova matrix”. Pure C. rufina still remains unknown as a host for an 
Anthracoidea smut.

A. Bigelowii infects also hybrids of C. Bigelowii with the “salina 
group”.

From western North America the senior author has seen some few 
samples of C. gymnoclada, C. scopulorum Th. Holm and an unidenti
fied member of Acutae attacked by a smut morphologically indistin
guishable from Ci. Bigelowii, and Dr. Kukkonen reports finds on 
C. lugens (or hybrids) (vide p. 204).

The two remaining species have both very wide host ranges but 
attack neither C. acuta nor C. Bigelowii (n.b. as pure species).

A. Liroi was known to its author from 13 Finnish samples on C. 
nigra s. lat. and C. elatax nigra, originating from 7 localities widely 
scattered over the country, whereas he knew A. heterospora from no 
less than some 120 Finnish samples. At first the situation looked 
about the same in Sweden, but as more material accumulated from 
Sweden and Norway a distinct pattern became discernible, and 
finally it was judged worth while to map the known finds of the two 
species (Fig. 1). This map must be regarded as a preliminary sketch, 
as it only too clearly demonstrates the fragmentary mycofloristical 
exploration of the area, and yet a considerable number of the finds 
emanate from phanerogamic herbaria. Potential hosts occur all over 
the Nordic countries, and the large blank areas do certainly not mean 
that smuts are absent from them. It is obvious that the smuts on 
Acutae are on the whole much rarer in the South than in the North. 
In Denmark and South Sweden they are hardly found unless specially 
searched for (except on C. trinervis and its hybrid with C. nigra, 
which seem to be regularly and heavily smutted, comp. Wiinstedt

1 Only in one sample (Norway: Möre og Romsdal: Ålesund, Myronna, “C. Goode- 
noughii”, vii.1930, J. Lid, O!) it seems difficult to interpret the host as being influenced 
by C. Bigelowii, but in spite of its morphology it may by introgression have got the 
susceptibility to A. Bigelowii from C. Bigelowii.
So. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 2
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Fig. 1. Distribution of Anthracoidea heterospora (•) and A. Liroi (o). The localities in 
Finland are largely communicated by Dr. I. Kukkonen.

1945 p. 229). On the Arctic coast of Norway the sedges are so regu
larly infected that smuts have been found on a considerable part 
of the phanerogamic specimens in the herbaria.

With these reservations in mind, it can rather safely be stated 
that A. Liroi has scattered occurrences in the lowland (on C. nigra 
and C. data x nigra) and becomes the dominating (or only) smut 
in the mountains (infecting also C. aquatilis and the hybrids of C. 
Bigelowii and C. nigra with each other and with the former species) 
as well as on the Arctic coast (where it infects also the salina group 
and its hybrids). The chain of localities from the Baltic coast of

Su. Bot. Tidskr., 59 (1965): 2
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Uppland via the Åland Islands and the Gulf of Finland to Lake 
Ladoga may also be more than a mere coincidence. The single 
Danish find on the Island of Laeso and the occurrence on the Faeroes 
are also noteworthy. Unfortunately, no smuts on Acutae arc known 
to us from the West coast of Norway. From Iceland several collec
tions have been seen of A. Liroi (on C. Bigelowii x nigra, C. Lyng- 
bgei x nigra and C. nigra) but none of A. heterospora. From Spits
bergen, where the Acutae are represented only by C. Bigelowii, C. 
“stans Drej.” (both very rare) and C. subspathacea (Rönning 1964), 
a single sample has been seen, viz. A. Liroi on the lastmentioned 
host. According to Dr. Kukkonen (in litt.) A. Liroi is widespread and 
rather common on several hosts in Arctic and Subarctic North 
America (comp. p. 208). A single sample has been seen from Siberia 
(Krasnojarskij kraj, Dudinka) on an unidentified host (comp.
p. 208).

A. heterospora, on the other hand, is the common smut on its hosts, 
except in the mountains and on the Arctic coast. Locally it is common 
also in the mountains, e.g. at Abisko and E. thereof. From this area 
we have seen 9 collections (on C. aquatilis x Bigelowii, C. caespitosa, 
C. caespitosa x nigra, and C. nigra), which all proved to be A. 
heterospora, whereas 13 out of 14 collections (on C. aquatilis, C. 
aquatilis x Bigelowii, C. Bigelowii x nigra, and C. nigra) from the 
Riksgränsen-Låktatjåkko area (30-10 km W. of Abisko) arc A. 
Liroi and only one (on C. aquatilis x Bigelowii) A. heterospora. It 
should then be borne in mind that the climates of these nearby 
areas represent two extremes, that of the Abisko area being dry and 
continental (mean annual precipitation less than 300 mm) and that 
of the second area being wet and oceanic (mean annual precipita
tion at Riksgränsen more than 900 mm). The decrease in frequency 
of A. heterospora towards the Arctic coast is obvious. Its northern
most localities in Norway are Troms: Ullsfjord, Jövik (G. Lagerheim 
on C. nigra) and Finnmark: Sör-Varanger, Elvenes (Th. M. Fries 
on C. aquatilis x ?). As mentioned above it has not been found on 
Iceland nor on Spitsbergen. Otherwise it seems to be widely distri
buted in Europe (on C. caespitosa, C. nigra and C. trinervis). It 
reaches Greenland (from where A. Liroi is still unknown). It is known 
to us also from numerous localities in northern North America 
(Newfoundland, Quebec, Ontario, Yukon and Alaska) and Dr. 
Kukkonen (in litt.) adds Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British 
Columbia and Mackenzie Distr. to its area. It seems moreover to 
Sv. Bot. Tidslcr., 50 (1065): 2



TAXONOMIC STUDIES ON CINTRACTIA. II 199

follow the Acutae all over their area. We have thus seen it from 
South America (Chile on C. decidua and Tierra del Fuego on C. 
Andersonii) and from New Zealand on C. geminata. According to kind 
information from Dr. Kukkonen he has seen it from the latter area 
also on C. Sinclairii and C. gaudichaudiana.

The two species A. Liroi and A. heterospora form thus an excellent 
example of parasites, infecting the same host(s) but showing mark
edly different distributions. A. Liroi can evidently be characterized 
as a northern, montane and maritime species, whereas A. hetero
spora follows on the whole the distribution of its hosts except in the 
far North. — The Swedish mycologist G. Lagerheim has repeatedly 
pointed out the existence of parasites (especially rusts) with a deci
dedly montane-maritime distribution within the Nordic countries, 
and his pupil K. Falck (1920 pp. 224—226) has mapped and discussed 
the distributions of the three rusts on Geranium silvaticum within 
Sweden. Very little has later been published on this most interesting 
subject.

If we follow Savile (1952) in using spore size as the first key 
character, the species known to occur on sect. Acutae can be distin
guished as follows:

1. Spores small, (10-)ll-21(-24) x 10-19 p (M =13.5-18.0 long). Spo- 
ridia short.

1. Wall with truncate spines, about 0.7-1.5x0.5 p. Spores 
11-20x10-16 p (M = 14.0-15.0 p long). No internal swellings. 
Crotalia state? — On C. acuta, C. elata, C. nigra and C. trinervis

1. A. echinospora.
2. Wall only faintly verruculose. Spores 10-24 x 10-19 p 
(M =13.5-18.5 p long), in plan view + angular, often very dif
ferent sizes and stages mixed. Sometimes 1-3 internal swellings. 
Crotalia state (rarely) present. — On various species (not pure
C. acuta nor pure C. Bigelowii). 2. A. heterospora.

II. Spores medium-sized, 16-23(-26) x 12-22(-24) p (M 17.5-20.5 p 
long), in plan view regularly rounded—ovate. Wall with small but 
distinct warts. Sporidia long, narrowdy cylindrical. No internal 
swellings. Crotalia state? — On C. Bigelowii (and hybrids) and on 
some North American species, e.g. C. gymnoclada, C. lugens and C. 
scopulorum 3. A. Bigelowii.

III. Spores large, 17-27 x 15-26 p (M =20.5-23.0 p long), in plan view 
rounded—angular. Wall only faintly verruculose. Sometimes low 
internal swellings. Sporidia long, narrowly cylindrical. Crotalia 
state (rarely) present. — On various species (not C. acuta nor pure 
C. Bigelowii). 4. A. Liroi.
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1. Anthracoidea echinospora (Lehtola) KuküONEN, Ann. Bot. 
Soc. Vanamo 34: 3 p. 72 (1963).

Cinlraclia echinospora Lehtola, Acta Agralia Fennica 42 p. 44 (1940).
Matr.: (sect. Acutae) *Carex acuta (= gracilis)1 (& x nigra), *C. data, 

*C. nigra, *C. Irinervis.

For further information vide “I” pp. 511-513 and Kukkonen 
1964 b p. 166-167.

2. Anthracoidea heterospora (B. LlNDEB.) Kukkonen, Ann. Bot. 
Soc. Vanamo 34: 3 p. 63 (1963).

Cinlradia heterospora B. Lindeb. ap. Nannf. & B. Lindeb., Sv. Bot. 
Tidskr. 51 p. 500 in adnot. (1957). — Ci. variabilis Lehtola, Acta Agralia 
Fennica 42 p. 45 (1940) (non Ci. variabilis S. Ito, 1935). — Typus on 
Carex nigra; Finland, Nyland, Tikkurila, 1915, E. Kitunen; Liro, Myc. 
fenn. n. 36a (sei. by Nannf. & B. Lindeb. l.c.) (UPS!)

Ci. carpophila (Schum.) Liro, Ann. Acad. Sei. Fenn. A: 42 p. 27 (1938); 
sensu Liro et Savile (p.p.). — Basionym: Uredo carpophila (“carpophyla”) 
Schum., Enum. Plant. Saell. 2 p. 234 (1803; nom. illegit., comp. p. 192).

Ci. Caricis (Pers.) P. Magn. var. acutarum Savile, Can. Journ. of Bot. 
30 p. 425 (1952). — Typus: on C. aquatilis; Canada, Yukon, S. Intake (40 mi.
E. of Dawson), 20.vm.l949, J. A. Calder (n. 4588) & L. G. Billard 
(DAOM n. 28171; isotypus in S!).

Status conid.: Crotalia Cintractiae-variabilis Lehtola, Acta Agralia 
Fennica 42 p. 61 (1940). — Typus: on C. nigra; Finland, no special collection 
designated.

Spores in plan view (10-) 13-21 (-24) x 10-19 p (M = 13.5-18.5 p 
long), rounded or angular, flattened, ca. 8—12 p thick, often very 
irregular in size, shape and colour, numerous spores remaining in a 
seemingly juvenile stage. Wall ca. 1.0—2.5 p thick, often slightly 
thicker at angles, often with 1—3(—4) low internal swellings, covered 
with small dark irregular dots (up to 0.5 p in diam. and 1.0—2.0 p 
spacing), often 2 or 3 partly confluent, clearly discernible only with 
oil immersion but even then (almost) invisible in side view, the spore 
profile thus being practically smooth.

Matr.: (sect. Acutae) *Carex Andersonii Boott, *C. aquatilis (& * x 
acuta & * x Bigelowii, & * x paleacea), *C. caespitosa (& * x nigra), 
*C. decidua Boott, *C. data (& * x nigra), C. gaudichaudiana Kunth 
(fide Kukkonen), *C. geminata Schkuhr (=C. ternaria Forst.), *C. 
halophila, *C. Haydenii Dewey, *C. lanceata Dewey, *C. lenticularis Michx, 
*C. lugens Th. Holm, *C. Lyngbyei (& * subsp. cryptocarpa (C. A. Mey.)

1 An asterisk before the name of a host means that we have personally studied 
the smut on that host.
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Hult.), *C. nigra (& * x Bigelowii & * x trinervis), *C. paleacea, *C. Ramen- 
skii Kom., C. recta Boott (fide Savile), *C. salina, C. Sinclairii Boott 
(fide Kukkonen), *C. sitchensis Presc., *C. slricta Lam. (& *var. anguslata 
(Boott) A. Gray), *C. trinervis.

Exs.:1 (On C. aquatilis) Karst., F. fenn. exs. n. 51 (“Uredo Caricis”), 
det. of host doubtful); Liro, Myc. fenn. ns. 34 (“Ci. Caricis”), 35 (“Ci. 
Caricis”); Lundell & Nannf., F. exs. suec. ns. 1557 (“Ci. Caricis”), 2752, 
2753, 2754.

(On C. aquatilis x Bigelowii) Lundell & Nannf., F. exs. suec. ined.
(On C. Bigelowii x nigra) Syd., Ustil. n. 80 (“C. vulgaris”, “Ci. Caricis”;

p.p.).
(On C. caespitosa) Kari, F. exs. fenn. n. 225 (“Ci. carpophila”); Lepik,

F. eston. exs. n. 186 (“Ci. carpophila”); Lundell & Nannf., F. exs. suec. ns. 
2755, 2756; Rom., F. scand. exs. n. 135 (“Ust. Caricis”).

(On C. decidua) Rbh., F. eur. n. 4301 (“Ci. Caricis”).
(On C. elata) Kari, F. exs. fenn. n. 224 (“Ci. Caricis”); Lundell & 

Nannf., F. exs. suec. ns. 2757, 2758.
(On C. halophila and/or hybrids) Kari, F. exs. fenn. n. 122 (“C. recta”, 

“Ci. Caricis”); Liro, Myc. fenn. ns. 38 (“C. salina”, “Ci. Caricis”), 767 
(“C. salina var. ostrobottnica”, “Ci. Caricis”), 768 (“C. recta”, “Ci. Caricis”).

(On C. nigra)1 2 Kari, F. exs. fenn. ns. 110 (“C. juncella”), 111 (“C. jun- 
cella”), 112, 113, 114 (“C. juncella”), 115, 116, 226 (“C. juncella”), 227, 279, 
280 (all “Ci. variabilis”); Lepik, F. eston. exs. n. 187 (“Ci. Caricis”); Liro, 
Myc. fenn. ns. 36a (“Ci. Caricis”; lectotypus Cintractiae variabilis Lehtola), 
36b (“Ci. Caricis”); Lundell & Nannf., F. exs. suec. ns. 1582 (“Ci. varia
bilis”), 1583 (“Ci. variabilis”), 1584 (“C. fuscavar. recta”, “Ci. variabilis”), 
2759, 2760 (“C. nigra var. recta”); Syd., Myc. germ. n. 313 (“Ci. Caricis”).

Swedish distribution:
On C. acuta x aquatilis (n. matr.): Only one find on this very rare hybrid, 

viz. Norrbotten, Nedertorneå par., Avaviken at Vuopio, 5.vm.l959, E. 
Julin (UPS!; host determined by N. Sylvén).

On C. aquatilis: Probably common within the area of the host species 
and known from Dalarne, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångerman
land, Västerbotten, and Norrbotten.

On C. aquatilis x Bigelowii (n. matr.): Although this hybrid is far from 
rare only one sample of this smut has been seen on it, viz. Torne Lappmark, 
Kiruna (earlier Jukkasjärvi par.), mire just below Kopparåsen Railway 
Station, ca 425 m s. m., 8.vm.l953, C. G. Alm (Lundell & Nannf., F. exs. 
suec. ined).

On C. aquatilis x paleacea (n. matr.): Only one find, viz. Norrbotten: 
Nedertorneå par., Seskar-Furö, 15.viii.1957, E. Julin (UPS!). The collector 
remarks that the hybrid was more heavily infected than C. aquatilis and 
that C. paleacea was free from smut.

1 Schroet., Pilze Schles. n. 427a (on C. nigra), and Seym. & Earle, Econ. F. 
Suppl. C. 101 (on C. sitchensis) have not been seen by us but may belong here.

2 Lundell & Nannf., F. exs. suec. n. 639, is in fact A. Bigelowii on C. Bigelowii x 
nigra.
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On C. Bigelowii x nigra: This hybrid is rather common but nevertheless 
only two samples of this smut have been seen on it, viz. Dalarne, Idre par., 
Slugufjäll, 11.vii.1937, Eric Kjellgren (SI) and Jämtland: Frostviken 
par., Väktarklumpen, reg. alp., 10.viii.1899, R. E. Fries (S!).

On C. caespitosa: Known only from Uppland, Västmanland and Torne 
Lappmark.1 Probably much overlooked as this host is very early to flower 
and to drop its fruits.

On C. caespitosa x nigra var. juncea (n. matr.): Only one find on this little 
known hybrid, viz. Torne Lappmark, Kiruna (earlier Jukkasjärvi par.), 
between Bergfors Railway Station and Lake Harrijärvi, in palude, lO.vm. 
1927, G. Samuelsson & A. Zander (S!).

On C. data: Known only from Uppland (2 finds) and Gästrikland (4 
finds). Certainly much overlooked.

On C. data xnigra: Known only from Gotland (Fårö par., Lake Linnar- 
träsk, the N.W. part, 27.vm.1952, B. Pettersson n. 3807; UPS!) and 
Gästrikland (2 finds). Certainly much overlooked on this not too rare hybrid.

On C. nigra: Known from Småland, Öland, Östergötland, Västergötland, 
Södermanland, Uppland, Västmanland, Närke, Värmland, Dalarne, Gäst
rikland, Hälsingland, Medelpad, Härjedalen, Jämtland, Västerbotten, 
Norrbotten, Lule Lappmark, and Torne Lappmark. Certainly distributed 
all over the country on this ubiquitous host. Common in Central and 
North Sweden, less frequent in the South (comp. p. 198).1 2

On C. nigra x paleacea (2): Norrbotten: Nedertorneå par., Äijänpojan- 
lehto, the E. side of the S. islet, N. of the harbour, 16.viii,1959, E. Julin 
(UPS!). Prof. N. Sylvén has determined the host as “C. recta f. juncelli- 
formis”. According to the scheme adopted in this paper it should perhaps 
be designated as C. nigra var. juncea x paleacea.

Occurrence in the other Nordic countries:

Denmark: Seen by us on C. nigra, C. trinervis and their hybrid.3 On the 
latter host (and its hybrid with C. nigra) it seems to be common (comp. 
Wiinstedt 1945 p. 229).

Finland: Known from the whole country on at least C. aqualilis, C. 
caespitosa, C. data x nigra, C. halophila, C. nigra, and C. paleacea.

Iceland: Not known.
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1 Lind (1934 p. 114) reports smut on C. caespitosa to be “common in Lapponia 
Suecica” but his samples (C!, UPS!) are in fact A. heterospora on C. nigra var. juncea, 
which host is indeed extremely common in Swedish Lappland and very often smutted. 
C. caespitosa is on the contrary very rare there and Lind certainly never saw it.

2 Hammarlund (1932 p. 61) reports two finds of Ci. “Caricis” from Skåne and 
SÅvulescu (1957 p. 790) one but without access to the specimens the identity of the 
smuts remains doubtful. Neither have we seen the sample from Småland, Jönköping 
(Tolf 1897 p. 226).

3 The record in Lind (1913 p. 263) of a find of a smut on C. “strida” (i.e. data) 
is erroneous, the host in fact being C. flacca and the smut A. pratensis (H. Syd.) Boidol & 
Poelt.
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Norway: Known from Östfold and Akershus in the south to Troms and 
Finnmark in the north but seems to become relatively rarer in the northern
most two provinces and to be totally absent from the extreme North 
(comp. p. 198 and Fig. 1). The known hosts are C. aquatilis x?, C. nigra 
and C. vacillans.

Notes on the general distribution:

Europe: Most records of smuts on its potential hosts belong probably to 
this species. It is certainly not common (except on C. trinervis). We have seen 
samples on C. caespitosa from Esthonia, on C. nigra from Germany (Flarz) 
and U.S.S.R. (Esthonia, Latvia, and near Leningrad), and on C. trinervis 
from Great Britain.

North America: Three samples seen from Greenland on C. Bigelowii x ? 
(comp. p. 195). Several samples from Alaska and Canada on C. aquatilis, 
C. Haydenii, C. lenticularis, C. lugens, C. Lyngbyei subsp. cryptocarpa, C. 
Ramenskii, C. sitchensis, and C. stricta (& var. angustata). Farther south it 
becomes evidently rarer.

South America: In Chile on C. decidua (“ad ripas lac. Quillen in alpibus 
Valdivianis”, F. W. Neger; Rbh., F. eur. n. 4301). In southernmost Argen
tina on C. Andersonii (Tierra del Fuego, E. end of Lago Fagnano, 30.m. 
1940, R. Santesson n. S. 54; S!, UPS!).

New Zealand: Seen by us from three stations (North Island) on C. geminata 
Dr. Kukkonen (in litt.) reports having seen it also on C. gaudichaudiana 
and C. Sinclairii.

3. Anthracoidea Bigelowii NaNNF. nov.nom. el stat.

Cintractia limosa H. Syd. var. minor Savile, Can. Journ. of Bot. 30 
p. 426 (1952) (non Ci. minor (Clinton) Jacks., 1920). Typus: on Carex 
Bigelowii; Canada, Prov. Quebec, Great Whale River, 28.vn.1949, D. B. O. 
Savile (n. 536) (DAOM n. 28197; isotypus in S!).

Spores in plan view (14-)17-23(-26) x 12-22(-24) p (M =17.5-20.5 p 
long), broadly oval, mostly regularly rounded, exceptionally subangular, 
flattened, ca. 9-13 g thick. Wall ca. 1-2 g thick, without internal swellings, 
covered with low but distinct + hemispherical warts, 0.2-0.4 g high and 
ca. 0.5-0.7 g in diam., clearly discernible in profile and in plan view mostly 
subcircular but often elongated, irregularly (mostly 1.0-2.0 p) spacing but 
sometimes partly confluent and occasionally giving rise to a faintly laby- 
rinthiform pattern.

Matr.:1 (sect. Acutae) *Carex Bigelowii (& * x aquatilis & * x nigra & * x

1 Savile (l.c.) referred also more or less provisionally smuts on sedges of some other 
sections to this taxon, viz. such on C. atrofusca, C. Douglasii Boott, C. joenea Willd., 
C. misandra, and C. scirpoidea. In so far as specimens have been available to the senior 
author he considers them as distinct from A. Bigelowii. The smuts on C. atrofusca and 
C. misandra have been described by Kukkonen (1963 pp. 82-85) as A. misandrae, 
that on C. scirpoidea as A. scirpoideae (l.c. pp. 78-80). — Finally, Savile refers here a
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mfina & * xsalina & * x subspathacea), *C. gijmnoclada Tu. Holm, C. lugens 
Th. Holm (and/or hybrids) (fide Kukkonen)1, *C. scopulorum Th. Holm.

Exs.* 1 2: (On C. Bigelowii and hybrids) Erikss., F. par. scand. n. 252 (“Ust. 
Caricis”); Lundell & Nannf., F. exs. suec. ns. 639 (“C. Goodenoughii”, 
“Ci. Caricis”, later changed into “Ci. variabilis”; C. Bigelowii x nigra, det.
J.A.N.)3, 642 (“Ci. Caricis”), 1560 (“Ci. Caricis”), 1578 (“C. fusca”, “Ci. 
Liroi”; C. Bigelowii xnigra, det. J.A.N.); Schneid., Schles. Pilze n. 184 
(n.v.); Syd., Ustil. n. 80 (“C. vulgaris”, “Ci. Caricis”; C. Bigelowii xnigra 
det. J.A.N.; p.p.)4; Vgr., M. rar. sel. n. 449a (“C. rigida”, “Ci. Caricis”; C. 
aquatilis x Bigelowii, det. J.A.N.); Zillig, Ustil. eur. n. 121 (“C. Goodenowii, 
“Ci. Caricis”; C. Bigelowii x nigra, det. J.A.N.).

(On C. gymnoclada) Cal. F. n. 862 (“C. sp.”, “Ci. Caricis ).
(On C. sp.) Barth., F. columb. n. 2415 (“C. stricta”, “Ci. Caricis”).

Sw cd ish d is tribut ion:
On C. aquatilis x Bigelowii: Several collections from Härjedalen, Lule 

Lappmark and Torne Lappmark. This hybrid is common and polymorphous 
in the north part of the Scandes.

On C. Bigelowii: Evidently common throughout the whole range of the 
host. Known from Dalarne, Härjedalen, Jämtland, Lycksele Lappmark, 
Lule Lappmark, and Torne Lappmark.5

single specimen on C. paupercala Michx ( = C. magellanica), which is evidently an 
unusually small-spored A. limosa, and remarks that some samples on C. vaginata 
approach this taxon while the majority on this host are placed under Ci. limosa var. 
limosa. They are certainly all identical with the smut commonly infecting the same host 
in Scandinavia, viz. A. paniceae Kukkonen.

1 Savile (l.c.) refers the smuts on C. lugens in part to Ci. limosa var. minor, in part 
to Ci. carpophila var. carpophila. Of his material the senior author has seen one sample 
under each name (DAOM n. 28204 and DAOM n. 25469 resp.) and considers both to be 
A. helerospora (q.v.). Dr. Kukkonen (in litt.) agrees with this and reports having seen 
in all 5 samples of C. lugens with A. helerospora. Four other samples labelled as on 
C. lugens (one of them seen also by the senior author) show A. Bigelowii but the hosts 
of them are clearly different and may represent another species or some hybrid.

2 The host of Liro, Myc. fenn. n. 104, is given as C. rigida but is in fact (at least in 
the UPS copy) an obvious hybrid, probably with C. aquatica, and the smut is A. Liroi 

(q.v.).
3 This collection ( = J. A. N. n. 4748) was studied by Lehtola (l.c. p. 19, n. 149) 

and referred by him to Ci. variabilis. His measurements of the spores arc M = 17.56 x 
15.81 p, whereas the junior author found M = 20.05 x 17.32 p.

t The material in the UPS copy is A. helerospora (q.v.) but the material of this col
lection kept by Lagerheim (now in S) is A. Bigelowii. Lehtola (l.c. p. 19, n. 151) 
found the spores of the H copy to be M = 21.64 x 18.04 p and referred the sample to 
Ci. Liroi. Dr. Kukkonen has reexamined the H copy and finds the material to be 
indubitable A. Bigelowii but with unusually irregular spores.

5 Lind (1934 p. 114) reports smut on C. rigida ( = Bigelowii) from Abisko. It is true 
that this smut is common there but his material (Cl) is C. vaginata with A. paniceae 
Kukkonen.
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On C. Bigelowii >' nigra: Several collections from Härjedalen, Jämtland, 
Pite Lappmark, and Torne Lappmark. This hybrid is common and very 
polymorphous.

Occurrence in the other Nordic countries:

The Faeroes: One sample seen.
Finland: Certainly common and coextensive with the host. We have seen 

numerous samples from Lapponia enontekiensis on C. Bigelowii as well as 
on its hybrids with C. aquatilis and C. nigra.

Iceland: Certainly common and coextensive with the host. Numerous 
samples seen on C. Bigelowii and C. Bigelowii x nigra. In one sample (Rangår- 
vallasysla: Tjörsårtiin, 23.vii.1911, H. Jönsson n. 259; O!) the host is 
given as C. aquatilis and seems in fact to be C. aquatilis x Bigelowii (det. 
J.A.N.), although C. aquatilis is not mentioned in recent Icelandic floras. 
One sample (Suöur-Mfdasysla: Reyöarfjöröur, the mouth of Noröurå, 
31.vn.1939, “C. subspalhacea”, J. Lid n. 599; O!) is evidently on C. Bige
lowii x subspathacea (n. matr.).

Norway: Certainly common and coextensive with the host. Seen by us 
from Hedmark to Finnmark. Several samples on C. Bigelowii x nigra s. lat. 
Two (Sör-Tröndelag: Oppdal, Kongsvoll, 23.vm.1929, J. G. Gunnarsson, 
UPS!; and Nordland: Nordfold, Mörkesvik at Kjerringvand, 5.IX.1884, 
J. M. Norrman, O!) are on C. aquatilis x Bigelowii, one (Troms: Tromsö, 
1841, N. Moe, O!) on C. Bigelowii xsalinaO!) and one (Nordland: Saltdal, 
the mouth of the Saltenelf, 22.vn.1869, H. Schlegel & H. W. Arnell, 
UPS!) on C. Bigelowii x subspathacea (det. N. Sylvén). Finally, three samples 
are on C. Bigelowii x rufina (n. matr.), viz. Hordaland: Voss, Björnset and 
and Vetlebotn at Björnset, 20.vm.1935 (O!; hosts determined by J. A. N.) 
and Sör-Tröndelag: Oppdal, at the Gravebekken below Mt. Blåhö, 1050 m 
s.m., 11.vin.1950, J. Lid (O!; host determined by J. Lid).

Notes on the general distribution:

On C. Bigelowii: Probably coextensive with the host. Seen by us from 
Siberia, Greenland (also on C. Bigelowii x subspathacea), Labrador, and 
Quebec. Reported by Dr. Kukkonen (in litt.) from Scotland. No samples 
seen from Central Europe but the smut known to occur there on C. Bigelowii 
belongs most probably to this species.

On other species: Seen by us on C. gymnoclada from California (2 samples), 
on C. scopulorum (n. matr.) from Wyoming (Albany Co, C. L. Porter n. 
4099 Fung, UPS!), and on an unidentified member of Acutae from Nebraska 
(Barth., F. columb. n. 2415; comp. p. 192).

4. Anthracoidea Liroi (Leiitola) Nannf. n.comb.

Cintraclia Liroi Leiitola, Acta Agralia Fennica 42 p. 46 (1940). 
Typus: on Carex nigra ( = Goodenowii); Finland, no special collection 
designated.
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Status conid.: Crotalia Cintradiae-Liroi Lehtola, l.c. p. 61. — Typus: 
on C. nigra; Finland, no special collection designated.

Spores in plan view (17-)19-24(-28) x (15-)17-23(-26) g (M = 20.5- 
23.5 g long), subcircular-subangular, flattened, ca. 12-14 g thick. Wall ca. 
12 g thick, often slightly thicker at angles, often with 1-2 low internal 
swellings, covered with small dark irregular dots, up to 0.5 g in diam. and 
ca. 1 g spacing, often 2 or 3 partly confluent, clearly discernible only with 
oil immersion but even then (almost) invisible in side view, the spore 
profile thus being practically smooth.

Matr.: (sect. Acutae) *C. aquatilis (& * x Bigelowii &* xnigra &* x 
paleacea & * xsalina & * x subspathacea), *C. caespitosa, *C. lanceata 
Dewey, C. Lyngbyei (& subsp. cryptocarpa fide Kukkonen & * x nigra), 
C. Middendorffii F. Schm. (fide Kukkonen), *C. nigra (& * x Bigelowii &* x 
elata & * x subspathacea), *C. salina, and *C. subspathacea.

Exs.: (On C. Bigelowii x nigra) Liro, Myc. fenn. n. 104 (“C. rigida”, 
“Ci. Caricis”); Samuelss., PI. Suec. exs. n. 388 Fung. (“C. Bigelowii x 
juncella“).

(On C. nigra1) Kari, F. fenn. exs. n. 118 (“C. juncella”); Lundell & 
Nannf., F. exs. suec. n. 1579 (“C. juncella”).

(On C. salina) Syd., Ustil. n. 78 (“Ci. Caricis”).

Swedish distribution:
In order to show the general features of the distribution of this species it 

seems appropriate to desist from our practice of listing the finds according 
to their hosts, as there are no signs of a physiological differentiation and as 
more than half of the samples are on hybrids and the material often is in
sufficient for an exact identification of the host. The large proportion of 
hybrids does certainly not mean that this smut prefers hybrids to pure 
species but reflects only the fact that the samples to a large extent emanate 
from phanerogamic collections, where specimens aberrant in some way or 
other are relatively more numerous than typical and thus “trivial” ones.

Västergötland: Sandhem par., Grimstorp, 24.vn. & 2.vm.l881, O. Nord- 
stedt (LDI, SI, UPSI) on C. elata ( xnigral).

Uppland: Möja par., Bockö, 29.vn.1918, T. Vestergren (S!) on C. elata x 
nigra.

Dalarne: Våmhus par., the shore of Lake Orsasjön at Östra Storbyn, 
15.viz.1919, E. Asplund (UPS!) on C. aquatilis.

Ångermanland: Flärnösand, 17.vn.1881, C. Reuterman (UPS!) on 
C. nigra.

Härjedalen: Tännäs par., Fjällnäs, 9. & 19.vm.l933, and Malmagsvålen, 
20.vm.1933, O. Östergren (S!, UPS!) on C. nigra. — Storsjö par., Mt. 
Gråvålen, W. slope, ca. 900 m s.m., 22.vin.1950, H. Smith (n. 1333; UPS!) 
on C. Bigelowii x nigra(?). — Vemdalen par., Mt. Oxsjövål, vin. & lO.vm. 
1887, Fl. Behm (S!) on C. aquatilis x Bigelowii.

1 Lundell & Nannf., F. exs. suec. n. 1578 (“C. fusca", “Ci. Liroi” is in fact A. 
Bigelowii on C. Bigelowii x nigra. —- Syd., Ustil. n. 80 (“Ci. Caricis”, “C. vulgaris”) 
is according to Lehtola (1940 pp. 19, 40) Ci. Liroi. In the samples seen by the present 
authors we have found A. Bigelowii and A. heterospora on C. Bigelowii x nigra.
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Jämtland: Åre par., Storlien, the Visjö road, 14.vin.1934, G. A. Falken
ström (S!) on C. nigra var. juncea; Handöl, Sandarna, 26.vn.1946, J. A. N. 
(n. 8648; Lundell & Nannf., F. exs. suec. n. 1579) on C. nigra var. juncea. 
— Undersåker par., Edsåsen, 28.vn.1945, S. Kalander (UPSl) on C. nigra.

Norrbotten: Över-Torneå par., 1892, A. N. Lundström (UPS!) on C. 
nigra var. juncea.

Lycksele Lappmark: Tärna par., Mt. N. Storfjället above Björkfors, 
ca. 750 m s.m., 19.ix. 1953, C. M. Norrman (UPS!) on C. aquatilis ( x Bige- 
lowii?).

Pite Lappmark: Arjeplog par., Mt. Uljapuoda, reg. alp., ll.viii.1936,
G. Wistrand (S!, UPS!) on C. Bigelowii x nigra.

Lule Lappmark: Jokkmokk par., Kvikkjokk distr., at the upper end of 
Lake Paije Puolejaure, 30.vn.1936, J. A. N. (n. 5578; UPS!) on C. aquatilis 
( x Bigelowii?); Piete at Lake Virihaure, 31.vu.1943, S. Selander & N. 
Dahlbeck (S!) on C. aquatilis x Bigelowii; Lake Sitojaure, 25.vn.1901, 
T. Vestergren (S!, UPS!) on C. nigra var. juncea; Puorek, 12.vn.1901, 
T. Vestergren (S!) on C. nigra var. juncea. — Gällivare par., Mt. Palta- 
luokte (at Lake Kaska Kaitumjaure), 28.vn.1894, J. W. Hamner (Hb. 
Romell n. 17380; S!, UPS!) on C. aquatilis ( x Bigelowii?); Mt. Akavare
S. of Lake Vuolle Kaitumjaure), 22.vn.1894, J. W. Hamner (S!) on C. 
aquatilis x Bigelowii.

Torne Lappmark: Kiruna (earlier Jukkasjärvi par.), the valley W. of 
Mt. Njutum, ca. 650 m s.m., 21.vixi.1926, C. G. Alm (S!, UPS!) on C. nigra 
var. juncea; Vassijaure, vm.1901, T. Vestergren (S!) on C. aquatilis x 
Bigelowii, 6.vm.l922, C. G. Alm (S!) on C. aquatilis, in palude, 550-650 m 
s.m., 12.viii.1927, G. Samuelsson & A. Zander (S!, Sam., PI. Suec. exs. n. 
388 Fung.) on C. Bigelowii x nigra var. juncea; Riksgränsen, at the lake, 
2.viii.1937, M. Engstedt (S!, UPS!) on C. aquatilis x nigra; Mt. Vassitjåkko, 
N. W. slope, 650-750 m s.m., fen, 18.vui.1953, C. G. Alm (n. 1869 Fung., 
UPS!) on C. aquatilis x nigra var. juncea; Låktajokk, 30.vn.1910, H. Dahl- 
stedt (S!, UPS!) on C. aquatilis x Bigelowii; Tornehamn, E. slope of Mt. 
Råntjokåppe, at a calcareous lake, 15.ix.1954, G. Sandberg (UPS!) on 
C. aquatilis; 4.5 km E. of Kopparåsen Railway Station, N. slope of Mt. 
Låktatjåkko, ca. 450 m s.m., 8.viii.1953, C. G. Alm (n. 1767 Fung., UPS!) 
on C. nigra var. juncea; Kärkevagge, N. of its mouth, 21.ix.1954, G. Sand
berg (UPS!) on C. aquatilis x Bigelowii; Mt. Järta, 17.vin.1917, E. Asplund 
(UPS!) on C. aquatilis x Bigelowii; Mt. Lulletjårro, 3£ km N.E. of Djup- 
viken, ca. 700 m s.m., 19.viu.1953, Åke Persson (LD!) on C. aquatilis.1

Occurrence in the other Nordic countries:
Denmark: One sample seen, viz. Island of Lseso, 1870, J. P. Jacobsen 

(C!) on C. nigra.1 2

1 A collection on C. aquatilis labelled “Abisko, vn.1930, J. Lind” (C!, UPSl) and 
cited in Lind (1934 p. 114) as Ci. Caricis is certainly collected during Lind’s stay at 
Abisko but not in its close vicinity.

2 This find is cited by Jacobsen (1879 p. 88) as Ust. urceolorum (DC.) without men
tioning the host and by Lind (1913 p. 263) as Ci. Caricis on C. glauca (=flacca).
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The Faeroes: One sample seen, viz. Kalsoy, Miklidalur, 5.vm.l897, C. H. 
Ostenfeld (C!) on C. nigra.

Finland (and Russian Fennoscandia orientalis): Known from scattered 
localities, probably with concentration to the mountains of Kuusamo and 
Lapponia enontekiensis and to the Arctic coast, perhaps also to the coast 
of the Gulf of Finland and of the White Sea. We have seen one sample 
(Enontekis par., Jatuni, 13.vn.1936, H. Roivainen & I. Liro; H!) on C. 
caespitosa (n. matr.), and Dr. Kukkonen (in litt.) reports another from 
Kuusamo.

Iceland: Several samples seen on C. nigra, certainly common. One has been 
seen on C. Lyngbyei (Eyjafjaröarsysla: Mööruvellir, 12.vn.l903, O. Davids- 
son (UPS!) and two on C. Lyngbyei x nigra, viz. Suöur-Mülasysla: Stöö- 
varfjöröur, moist meadow at the head of the fiord, 4.vm.l951, J. Grontved 
n. 193 Fung. (UPS!) and Egilsstaöir (Egilstaöaskogur), l.viii.1939, J. Lid 
n. 663 (O!, “C. recta”).

Norway: Known from scattered localities throughout the country with 
concentration to the mountains (on C. Bigelowii x nigra and C. nigra) and 
to the Arctic coast (esp. on the salina group and its hybrids).

Spitsbergen: One sample seen, viz. West-Spitsbergen: Isfjorden, Kapp 
Wijk, 27.1939, E. Hadac (O!) on C. subspathacea (n. matr.).

Notes on the general distribution:

Europe: No occurrences known outside the Nordic countries.
North America: Two samples seen, viz. Labrador: Goose Bay, 21.vn. 

1950, J. M. Gillett (n. 5411) & W. I. Findlay (DAOM n. 28193 as Ci. 
limosa var. limosa; S!) on C. lanceaia, and Franklin Distr., Ellesmere Isl., 
Mäzen Camp (81°49' N, 71°21'W), 18.vi.1962, D. B. O. Savile (n. 4404 
as Ci. aff. atratae; DAOM n. 91203; UPS!) on C. “aquatilis var. stans (Drej.) 
Boott”. Dr. Kukkonen (in litt.) reports having seen it from Arctic and 
Subarctic North America on C. Lyngbyei subsp. cryptocarpa, C. nigra, and 
C. subspathacea as well.

Asia: The sample (Siberia: Krasnojarskij kraj, Dudinka, 24.vn.1915, 
Y. Vuorentaus; IT!) cited by Liro (1938 p. 248) under C. holostoma Drej. 
seems to be A. Liroi on an unidentified member of Acutae (comp. “I” 
p. 497).

For this study the material in the same museums has been con
sulted as in the first part and the same botanical colleagues have 
given their help. The senior author is deeply indebted to them all. 
Dr. Ilkka Kukkonen (Åbo) has most generously contributed nu
merous still unpublished results from his monographic studies of 
the genus and also read the manuscript. His benevolence cannot be 
too highly prized.

Institute of Systematic Botany, University of Uppsala, Jan. 1965.
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Upper row: Anlhracoidea echinospora (J. A. N. n. 14121). Lower row: Anthracoidea 
heterospora (J. A. N. n. 5320 = L. & N., F. exs. suec. n. 1582). — Ca. 700 and ca. 1600 x

Photo O. Hedberg.
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Upper row: Anthracoidea Bigelowii (J. A. N. n. 8669 L. & N., F. exs. n. 1560). Lower 
row: Anthracoidea Liroi (J. A. N. n. 8648 L. & N., F. exs. suec. n. 1579). — Ca. 700 

and ca. 1600 x . Photo O. Hedberg.
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THE STATUS OF BARBULA VALIDA AND ITS 
RELATIONSHIP TO B. ACUTA.

BY

A. C. CRUNDWELL and ELSA NYHOLM.
(Glasgow University and Naturhistoriska Riksmuseum, Stockholm.)

One of us (Nyholm, 1956) has previously reported that the pub
lished Scandinavian records of Barbula acuta (Brid.) Brid. (B. 
gracilis Schwaegr.) are erroneous, many of them being based on 
specimens of B. valida (Limpr.) Moll., a species otherwise known 
only from central Europe. In 1964, however, Lars Påhlsson 
discovered typical B. acuta in Skåne. A few years ago Dr. E. F. 
Warburg sent to one of us (A. C. C.) a British moss which he 
suspected might be B. valida. Study of a number of British specimens 
of B. acuta showed that there was great variation between them and 
that some plants were hardly to be distinguished from some Scandi
navian B. valida. The relationship between the two species is evi
dently in need of clarification.

Those authors who have not considered B. valida a good species 
have treated it as a variety or subspecies of B. rigidula. We have 
examined two authentic specimens (including the type) from 
Herzog’s herbarium in Jena of B. valida fo. gemmipara Herz. 
(Wien. Bot. Zeits., 93(\), 39, 1944), and these are both certainly 
forms of B. rigidula, of which Herzog’s name must now be regarded 
as a synonym. There is certainly a superficial resemblance between 
these two species, but they are distinguished by a number of good 
characters. The leaf, for instance, is of a different shape, the margins 
in B. valida are unistratose above (bistratose in B. rigidula), the 
nerve is strongly excurrent (very rarely excurrent in B. rigidula) 
and gemmae, normally present in B. rigidula, are absent. B. valida 
is certainly very variable, but its variation is not in the direction 
of B. rigidula, nor are there intermediate forms between them. We 
are convinced that they are not closely related.

To the best of our belief a close relationship between B. valida
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and B. acuta has not been suggested by any other bryologists. They 
were put in separate genera (Didymodon and Barbula) by Limpricht 
(1888) and this arrangement has been maintained by many subse
quent authors. Nevertheless, the differences between them are not 
great. A comparison of Limpricht’s original description of B. valida 
with his description of B. acuta shows that the principal differences 
that he recognised between them were as follows:

(1) B. valida is more robust, with shoots 5 cm long, those of B. 
acuta being filiform and only 1-2 cm long.

(2) The stem is dark brown in B. valida, red in B. acuta.
(3) There is a slight difference in leaf shape. In B. valida the 

leaves are gradually linearly contracted from an elongate-ovate 
base, while in B. acuta they are evenly contracted from an ovate 
base which is one third the length of the leaf.

(4) In B. acuta, in the leaf-base, there is a slight fold near each 
of the recurved margins. This is not mentioned in the description 
of B. valida.

(5) In B. valida the cells are 9—10 /j, and rounded-quadrate, in the 
base of the leaf elongate-rectangular in the middle, gradually be
coming quadrate toward the margins. In B. acuta they are smaller, 
8-9 [å, rounded-quadrate to rounded-hexagonal, in the base of the 
leaf quadrate and rather looser.

Both species are dioecious. In B. valida the fruit and male plant 
are unknown.

We have seen type material of B. valida and observed most of the 
differences from B. acuta reported by Limpricht, though we cannot 
find that there is any real difference between the colours of their 
stems nor in the form of the basal cells of their leaves. The slight 
fold near the recurved margin in the leaf-base of B. acuta is often 
conspicuous, but it is only present in about half the specimens we 
have examined. At first sight the other characters, however, appear 
to be good. Fig. 1 illustrates leaves and cells of extreme forms of the 
two species. There is a striking difference in the length of their leaves, 
up to 4 mm in B. valida, down to 1 mm in B. acuta; and the difference 
in their shape described by Limpricht is clearly visible. The rather 
regular rounded-quadrate leaf cells of B. valida appear quite different 
from the smaller (sometimes less than 8 /i), thicker-walled, very 
angular and irregular cells of extreme forms of B. acuta. The nerve 
in B. valida is larger and more convex and contains more rows 
of stereids.
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Fig. la-/ Barbula acuta (Brid.) Brid. from a specimen from the Vosges, a, b, c leaves; 
d cells in middle of leaf; e cross section of the nerve from upper part of the leaf; f cross 
section of the nerve and half of lamina from about the middle of the leaf, g-k Barbula 
valida (Limpr.) Moll, from a Tyrolean specimen, g and h leaves; i cells in middle of 
leaf; / cross section of the nerve from upper part of the leaf; k cross section of the nerve 
and half of the lamina from about the middle of the leaf. Leaves x 20; cross sections

and cells x 340.

Unfortunately the more material one examines the less clear does 
the situation become. We have seen from Austria plants that combine 
the large size and leaf shape of B. valida with the small angular 
thick-walled cells of B. acuta. Small forms with leaves of the acuta 
shape not infrequently have the large rounded-quadrate cells 
characteristic of B. valida. There is no constant difference between
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them in the nerve section. Certainly we have never seen either very 
small forms with valida-shaped leaves or very large ones with acuta- 
shaped leaves; but on plants of intermediate size the leaves are often 
intermediate in shape, and one cannot use this character to distin
guish B. valida from B. acuta except on an arbitrary basis.

There is not much difference between the ecology of the two 
species. Both are found on similar limestone soils, and in the British 
Isles B. acuta is also found on calcareous sand dunes, a habitat 
from which we have seen no B. valida. Geographically B. acuta is the 
more widely distributed, and it is the only species reported from 
America. None of the rather small number of American specimens 
we have seen resembles B. valida.

Because of the impossibility of distinguishing satisfactorily be
tween them we have reluctantly come to the conclusion that B. valida 
must be reduced to a synonym of B. acuta. It is probable that some 
of the variation found in B. acuta has a genetic basis and it could 
well be that the larger cells characteristic of the valida forms are 
associated with some chromosome difference. In this connexion 
the sterility of the valida forms may be relevant, but since a high 
percentage of the populations of small-celled acuta forms are also 
sterile it may not be of much significance. But whether or not the 
variability of B. acuta has a genetic basis, we cannot find sufficient 
correlation of characters to enable us to maintain B. valida as a 
species, or even as a variety.

A plant which is often regarded as a subspecies or variety of B. 
acuta is B. icmadophila Schimp. ex C. Müll. One of the characters 
used to distinguish it from B. acuta is its larger cells. If B. valida is 
included in B. acuta then this distinction is of less worth. Nevertheless, 
we believe it to be a good species, though certainly close to B. acuta. 
Its leaves are of a different shape, relatively shorter and broader, 
and more sharply contracted to the acumen. The nerve is more 
longly excurrent than in B. acuta leaves of the same size. Its geo
graphical distribution is more northerly and it has a different ecology, 
being a plant of wet silt-covered rocks by rivers and streams.

The widespread acceptance of Didymodon as a genus distinct from 
Barbula is no doubt largely responsible for the failure hitherto to 
realise the true systematic position of B. valida. Didymodon is 
distinguished from Barbula exclusively on peristome characters. 
There is no reason in theory why this should not work well, but in 
practice it is extremely unsatisfactory. There is no general agreement 
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as to exactly what species should be included in Didymodon, and 
however it is defined its acceptance leads to the generic separation 
of closely related species.

We are grateful to the Institut für Spezielle Botanik, Jena, for the 
loan of specimens, and to Mrs. A. L. Nilsson for drawing the figure.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden om
märkliga växtfynd o. d.

En öländsk Epipactis phyllanthes G. E. Sm.

Från Öland äro hittills fyra förekomster av autogam Epipactis kända, 
norrifrån i ordning tagna:

Boda: »nära Grankullavik» (Karl Hasselrot 1947, Upsala bot. mus.!); 
1964! 1 ind. i dikesrenen på V sidan stora landsvägen 550 m S om avtaget 
till NO udden. — Byrum, sandig barrskogsmark S eller SY om byn (R. 
Sterner, aug. 1916, Upsala bot. mus.!). — Källa: Eskilsmossens SSY kant, 
spridd i ek-hassel-lund, flera tiotal ind., 1964! — Köping: ca 1 km V om 
prästgården (H. Berggren 1963, 4 ind.), glest spridd i hassel-lund 1964!

Härutöver bör i sammanhanget ej förtigas den av Sjöstrand 1863 
beskrivna Epipactis microphylla Ehrh. Arten skall av honom 1849 ha blivit 
funnen i Högsrum, mellan Ekerum och Halltorp, och 1879 av »Stud. 
Pettersson» (Lagerheim 1880) återfunnen på platsen. Beträffande 
nomenklaturen må hänvisas till Nannfeldt 1946, som för övrigt anser det 
i realiteten vara frågan om en form av Epipactis Helleborine (L.) Cr. Sjö
strands av Ljungström 1881 granskade belägg har jag ej sett, ej heller 
ett enligt Sterners liggare i Upsala förefintligt ark, insamlat 1878 av 
scholaris Const. Pettersson. Däremot har jag i de öländska markerna sett 
åtskilliga förekomster av gracil E. Helleborine, som lett tankarna till Sjö
strands nyss antydda beskrivning. Det är Sjöstrands uppgift som går 
igen hos Nyman 1868 (jfr Bengt Pettersson 1951).1

På säkrare fot stå de fyra 1900-talsuppgifterna. Sterners fynd 1916, 
som av honom ursprungligen åsattes etiketten Helleborine latifolia (L.) 
All. var. viridiflora Rchb., bestämdes sedermera av Nannfeldt till Epi
pactis persica Hausskn. och av Young i sin tur till Epipactis confusa Young. 
Av allt att döma rörde det sig om ett enstaka individ. Sterner, som ej 
ogärna återvände till sina gamla valplatser, har ingen anteckning om att 
arten blivit återfunnen i Byrum, och själv har jag aldrig sett den där.

Hasselrots fynd 1947 presenterades från början som ordinär E. Helle
borine men blev av Young ombestämt till hans E. confusa. Ej heller här 
torde det ha varit frågan om någon rik förekomst. Jag har sökt rätt ordent-

1 Ljungström uppger, att Sjöstrand beskrivit arten efter levande exemplar; 
varpå detta påstående grundats, är icke känt, och jag finner det av fiera skäl tvi
velaktigt. Hos Nyman har beskrivningen blivit icke så litet »förbättrad» och hänförd 
till E. microphylla Sw.
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ligt i det uppgivna området men, som redan angivet, funnit blott ett 
individ, och därtill där jag ungefär minst tänkt mig det. Mitt eget belägg 
var för länge sedan utblommat och ganska medfaret men ändock användbart.

De båda förekomsterna i Böda skola här ej vidare diskuteras. Att de 
kunna åsättas beteckningen E. persica sensu Nannfeldt, är ostridigt; och 
ej heller behöver det på sakens nuvarande ståndpunkt betvivlas, att de gå 
in under Youngs E. confusa. Jag övergår nu till det egentliga ämnet för 
min framställning.

På senhösten 1963 erhöll jag från läroverkseleven Hans Berggren i 
Kalmar ett med svartvitt foto bestyrkt meddelande, att han samma år i 
hemsocknen Köping funnit E. confusa. Uppgiften inrycktes antydningsvis 
(»söderut en enda lokal») i en strax efteråt publicerad sammanställning 
över norra Ölands orkidéer (Lundqvist 1963), i anslutning till Sterners 
terminologi under beteckningen Helleborine persica (Hausskn.) Soö. Den 
12 augusti 1964 besökte jag platsen för Berggrens primärfynd, där för 
året 1 skott i avancerat fruktstadium var att se samt dessutom i omgiv
ningarna något dussin individ.

Den 15 augusti 1964 fann jag i Källa, 3| mil norrut, det hittills rikaste 
beståndet av autogam Epipadis på Öland. Typen överensstämde till alla 
delar med den tre dagar tidigare i Köping iakttagna. Ett allmänt intryck 
förmedlar fig. 1, som visar pressat material från Källa i olika utvecklings
stadier den 15.8.1964.

Tyvärr var jag den gången väl sent ute. Enligt Berggrens uppgift, som 
indirekt bestyrkes av mina egna iakttagelser, börjar hans Epipadis blomma 
omkring den 15 juli. Till jämförelse kan omtalas, att detta är två veckor 
efter Epipadis atrorubens (Hoffm.) Schult, och lika mycket före E. Helle
borine. De båda sistnämnda arternas blomning infaller på Öland vid från 
år till år nästan oföränderlig tidpunkt. Väderleksförhållandena synas 
härvidlag spela in endast så till vida, att i särskilt torra somrar knopparna 
ej gå i blom på m. e. m. exponerade individ, utan efter hand svedas bort. 
Detta var i synnerhet fallet 1959 men i ej ringa utsträckning även sommaren 
1964. På lokalen i Källa finnes även något E. Helleborine. Av denna art 
hade vid det aktuella tillfället endast ett individ orkat gå i blom; i bjärt 
kontrast häremot kunde något liknande svaghetstillstånd ej observeras 
hos den autogama Epipadis.

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att något närmare karak
terisera de förevarande ståndorterna. Berggrens primärfynd i Köping 
gjordes i kanten av en arbetsväg, bland Potentilla anserina, Alchemilla sp., 
Prunella vulgaris, Plantago lanceolata m. m., i tät mossa. Omgivningen, där 
flertalet individ anträffades, var en mörk hassellund på hög nivå, något 
fuktig men väldränerad och med inslag av björk och en. Epipadis stod här 
mest för sig själv i naken jord; som grannar förekommo bl. a. Equisetum 
hiemale, Urtica dioica, Anemone hepatica, Ranunculus acris, Filipendula 
ulmaria, Rubus caesius, Geum intermedium(?), Geranium robertianum, Viola 
sp., Taraxacum sp.

Lokalen i Källa bildar en hästskoformad ram kring en stor grop med 
Cladium. Epipadis står även här tämligen mörkt bland hassel, mestadels 
i eklövsförna tillsammans med murgröna, i rätt torr svartmylla med sand;
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Fig. 1. Epipactis phyllanthes från Öland, Källa, i olika utvecklingsstadier. —
Foto Mia Ferm.

övriga örter i närheten huvudsakligen Anemone hepatica, Sanicula och 
Primula veris.

Sandens roll som genomgående substrat är omisskännlig. Böda-lokalerna 
ligga båda på gammal flygsand, vid Grankulla bunden av någon grästorv. 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 2
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Jordmånen i Källa är nyss beskriven, och till överlopps karakteriserad 
genom närvaron av Hedera. I Köping har man en liknande indikation i 
förekomsten av Equisetum hiemale. — Man konstaterar, att de öländska 
ståndorterna påfallande återspegla den ekologi, som enligt Young 1952 
utmärker den engelska Epipactis phyllanthes G. E. Sm.

Om de mindre bekanta Epipactis-arterna heter det hos Weimarck 1963 
genomgående: »lik E. helleborine». Detta kan esomoftast även vara fallet 
med pressat och i synnerhet odaterat material av E. atrorubens1 men är 
ungefär det sista som kan sägas om den form, som här presenteras. Omedel
bart påfallande voro i synnerhet de om Fuchsia-knoppar minnande bild
ningar, som befinnas sammansatta av fruktämnet och det efter blomningen 
länge kvarsittande grönvita hyllet, endast i spetsen brunaktigt och något 
skrumpnande. Därnäst observerar man de utåtriktade, båtformade, starkt 
vågiga och från sin mitt nedåtböjda stjälkbladen. Bladens veckning och 
undulering gör sig i viss mån gällande även i fig. 1, oaktat pressningen måst 
göra våld på dessa karaktärer för att få fram dimensionerna hos bladen. 
Till sin allmänna habitus företer vår form en slående likhet med den Epi
pactis vectensis Brooke & Rose, som finnes återgiven i färgfoto hos 
Summerhayes 1951. Ej mindre är likheten med den typteckning av E. 
phyllanthes, vilken ingår som fig. 2 B hos Young 1953. Den sistnämnda 
bilden visar ännu en överensstämmelse med vårt herbariematerial (fig. 1), 
nämligen i fråga om rotsystemets struktur.

I ett viktigt hänseende saknas tillräckliga observationer beträffande vår 
form. När jag kom tillstädes, var anthesen redan förbi, med undantag för 
ett enda individ, som återfinnes i mitten på fig. 1 och som jag ej ville spoliera. 
Jag kan därför ej med säkerhet uttala mig om blomdelarnas byggnad; men 
även det postflorala hyllets struktur torde säga något (jfr Young 1953, 
p. 259, rubr. Fruit). Det skulle överraska mig, om ej läppen framdeles be- 
finnes odifferentierad, på motsvarande sätt som hos Epipactis phyllanthes 
G. E. Sm. var. phyllanthes enligt fig. 9 A hos Young 1953. Ett indirekt stöd 
för denna förmodan finner jag bland annat i en av Nannfeldt 1946 med
delad iakttagelse, till vilken jag återkommer.

Att vår ölandsform utan vidare går in under E. persica sensu Nannfeldt, 
behöver ej framhållas. Svårigheter uppstå emellertid, så snart det gäller 
att pressa in den i det artschema, som på 1950-talet ställdes upp av Young 
och vars i sammanhanget aktuella former heta E. confusa Young, E. phyl
lanthes G. E. Sm. var. phyllanthes och E. phyllanthes G. E. Sm. var. pendula 
Young. Habituellt är vår form, som redan påvisats, identisk med E. 
phyllanthes var. phyllanthes. Den företer emellertid minst två karaktärer, 
som av Young uttryckligen tillskrivits E. confusa.

Den ena av dessa con/usa-karaktärer hänför sig till rötternas grovlek (se 
Young 1953, p. 258). Det taxonomiska värdet av denna redan i Youngs 
version tämligen vaga karaktär synes mig dock ovisst. Vad jag hittills sett 
av E. persica Nannf. har låtit förmoda, att rötterna i grovlekshänseende

SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

1 Lägg materialet under preparermikroskop. I normala fall är hos E. atrorubens 
papilleringen ungefär lika kraftig på nervernas undersida som i bladkanten, hos E. 
Helleborine betydligt svagare.
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äro korrelerade till stjälken, som ju f. ö. är ett bekvämare observations- 
föremål. Ej heller är det veterligen utrett, i vad mån rottjockleken är 
genetiskt betingad och icke fastmer ett uttryck för individuella ålders- och 
nutritionsförhållanden.

Den andra con/iisa-karaktären är grundad på bladkanternas morfologi, 
beträffande vilken må hänvisas till fig. 3 hos Young 1953. I detta hänseende 
uppges det svenska och huvudparten av det danska materialet odiskutabelt 
skilja sig från de engelska phyllanthes-formerna.

Liknande svårigheter att anpassa verkligheten till Youngs schematik 
ha i själva verket försports redan tidigare från andra håll. Den odifferentie
rade blomläpp, som Young tillskriver E. phyllanthes var. phyllanthes, finnes 
sålunda anmärkt redan hos Nannfeldt 1946 i fråga om skånska persica- 
exemplar från Röddinge 1905 och 1907. Måhända har Young 1953 tagit 
väl lätt på detta i en fotnot inryckta meddelande, som underminerar en 
av hans huvudkaraktärer.

Till det värde det kan hava, vill jag i anslutning till Nannfeldts nyss 
refererade observation omtala, att även visst danskt, i Riksmuseum be
fintligt con/ksa-material synes mig — med undantag för bladkanternas 
papiller — snarare hänförligt till E. phyllanthes var. phyllanthes. Detta 
gäller närmast ett ark från Sorgenfri ved Auen (13.8.1851, C. Visby) och 
ett ark från Fyen, Nyborg i Teglverksskoven (aug. .1868, B. F. Cöster).

Det torde ävenledes vara tillåtet att anmäla en liknande tvekan inför 
ett skånskt confusa-ark i Riksmuseum — Näsbyholms skog (juli 1908, 
N. Ahlin & H. Cristoffersson) — dock med den skillnad att alternativet 
här synes mig vara E. phyllanthes var. pendula. För det senare talar i någon 
mån fruktens form, men i synnerhet den påfallande tidiga fruktsättningen.

De allvarligaste invändningarna mot den i sammanhanget f. n. vedertagna 
systematiken ha emellertid framförts av Bengt Pettersson 1958, med 
utgångspunkt i gotländskt material. Man behöver blott betrakta bilderna 
av E. persica hos Rosvall & Pettersson för att E. phyllanthes skall komma 
i tankarna. Frapperande äro i synnerhet bladen, vilka bl. a. ej förete den 
m. e. m. uppåtböjda spets, som Young & Renz 1958 velat tillskriva E. 
confusa (jfr även fig. 2 hos Young 1953). Vad Pettersson i synnerhet fäst 
sig vid — och därigenom kommit i opposition till ej blott Young, utan i 
viss mån även Nannfeldt — är dock något helt annat, nämligen den av 
honom påvisade existensen av ett glandulärt rostellum hos den gotländska 
formen. I detta läge har han ej ansett sig kunna benämna sin form vare sig 
E. confusa eller E. persica, utan tillgripit den mera neutrala beteckningen 
Epipactis phyllanthes G. E. Sm. coll.

Har nu Pettersson för sin del lämnat frågan öppen, hur den gotländska 
formen rätteligen borde betecknas i anslutning till Young, skulle vår 
öländska form mycket väl ha kunnat avfärdas på analogt sätt. Dessförinnan 
ville jag dock höra med min vän Berggren, om han kunde ha något 
material från Köping till frågans ytterligare belysning. Två färgfoton 
anlände, båda tagna den 17.7.1964. Det ena av dessa återges här i svartvitt 
som fig. 2.

Man torde utan vidare förstå, att detta inte var, vad jag hade tänkt mig. 
Hyllet var ögonskenligen det samma som hos Rosvall & Petterssons 
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Fig. 2. Blomställning av Epipactis phyllanthes från Öland, Köping. — 
Foto H. Berggren.

gotländska form, vilken till yttermera visso, efter vad Bengt Pettersson 
under hand meddelat, i sin tur konstaterats identisk med levande material 
från Omberg och Båstad. Å andra sidan företedde i synnerhet de båda 
nedersta blommorna kapslar, som både genom sin tidiga utveckling och 
genom sin form indicerade E. phyllanthes var. pendula. Att här icke förelåg 
någon E. vedensis-typ, var i varje fall uppenbart. Vad Berggren och jag 
sett på en och samma lokal, var alltså två skilda saker.

Men var nu detta så märkvärdigt? Ur Young 1953 kan sammanställas, 
att Stouby Skov i Jylland, där han själv 1952 första gången konstaterade 
E. phyllanthes var. pendula i Danmark, året innan befunnits hysa E. confusa. 
Och Teglverksskoven vid Nyborg på Fyn, som jag ovan funnit misstänkt 
för E. phyllanthes var. phyllanthes, är ingenting annat än locus typicus för 
E. confusa (bl. a. enligt Young 1953)1 Går man vidare till England, så
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finner man (Young 1952) flerstädes populationer av E. phyllanthes, som 
floralt äro långt ifrån enhetliga.

Med sådana yttringar av bimorfi för ögonen kommer man givetvis strax 
att tänka på genetisk utklyvning ur en och samma population. Sambandet 
kan emellertid vara av en ännu enklare natur. Att förhandenvaron resp. 
frånvaron av glandulärt rostellum står i direkt samband med allogami resp. 
autogami hos Epipactis, har exempelvis hos Young & Renz formulerats 
sålunda: »In the autogamous species the rostellum is either completely 
absent, or else it only exists in the bud and disappears when the perianth 
opens. As a consequence the pollinia cannot possibly be removed by insects, 
and they are eventually transferred to the stigma of the same flower. 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. stands in an intermediate position, as 
its rostellum is functional when the flower is first open, but if cross-fertili
zation is not soon effected the rostellum dries up and self-fertilization takes 
place.» Youngs artbeskrivningar utgå ifrån att rostellum saknas hos de 
autogama Epipactis-formerna; av Nannfeldt anges rostellum hos hans 
E. persica vara rudimentärt. Häremot står Summerhayes’ utsago, att både 
E. vectensis och E. pendula C. Thomas åtminstone i knoppstadiet äro 
försedda med rostellum, som emellertid tidigt sättes ur spel. Man har vidare 
Petterssons redan åberopade iakttagelse att den gotländska formen har 
glandulärt rostellum.1

Utgår man nu ifrån existensen av ett från början mer eller mindre väl 
utbildat resp. på ett tidigare eller senare stadium eliminerat rostellum, så 
kan man vara mycket nära en förklaring av den florala polymorfi, som i sin 
avsevärda mån föranlett Youngs artavgränsningar. Man kan då också 
reservationslöst ansluta sig till Petterssons visserligen mycket försiktigt 
formulerade uttalande, att allogami åtminstone teoretiskt är tänkbar.

Beträffande de autogama Epipactis-tormerna föreligga veterligen ännu 
icke sådana observationer på levande material, att modaliteterna för rostel- 
lums utveckling eller tillbakabildning klarlagts i sådant hänseende, som 
det här gäller. Däremot kunna, med generöst medgivande av Bengt 
Pettersson, här meddelas vissa iakttagelser på en av de notoriskt allogama 
arterna. Efter vad Pettersson funnit, uppträder E. atrorubens under 
ogynnsamma väderleksförhållanden ofta ulan glandulärt rostellum. Detta, 
framhåller Pettersson särskilt, synes vara helt avhängigt av de yttre för
hållandena.

Vågar man nu finna troligt, att rostellums utveckling även hos de auto
gama formerna i avsevärd mån påverkas av yttre förhållanden, så behöver 
man ej längre stå frågande inför deras florala polymorfi. — I förbigående 
kan man då också få förklaringen till den Epipactis cleistogama C. Thomas 
1948, som av Young & Renz anföres under den här ej aktuella Epipactis 
tcptochila (Godf.) Godf.

Vi ha således två parallella serier av sannolikt alltigenom fiktiva former, 
på den ena sidan E. phyllanthes var. phyllanthes ( = E. vectensis) och E. 
phyllanthes var. pendula, på den andra sidan E. confusa, E. confusa wec- 
tensiformis» och E. confusa »penduliformis». För en fullständig parallellism

1 Detsamma gäller enligt Young 1953 för E. persica s. s. och E. Troodi (jfr nedan). 
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skulle endast erfordras en ännu ej konstaterad E. phyllanthes »confusiformis»; 
måhända saknas de yttre förutsättningarna för dess utbildande.1

Som artskiljande karaktärer i fråga om dessa båda formserier skulle 
numera kvarstå endast bladkantspapillerna och kromosomtalet. Vissa 
detaljer hos Young 1952 böra måhända åberopas med varsamhet, då de 
helt förbigås i hans senare framställningar. Det är dock frestande att vilja 
finna honom själv ha slagit en direkt bro mellan de engelska och de nordiska 
formserierna, när han (l.c., p. 267-268) påpekar, att »the Isle of Wight 
examples of var. vectensis» (T. & T. A. Stephenson), comb, nov., avvika 
genom »poorly developed marginal ciliolae», under samtidigt hävdande att 
»the leaf characters of Epipactis are so variable that it is better disregarded 
taxonomically».

Vad slutligen beträffar kromosomtalen — för E. phyllanthes anföres 
(Young 1953) 2n ™36, för E. confusa 2n =40 — torde Young ha fått dem 
från Hagerup 1947.1 2 Huruvida dessa danska värden sedermera befunnits 
gällande jämväl för engelskt resp. svenskt material, är mig ej bekant. 
Oavsett detta kan emellertid frågan om deras taxonomiska relevans belysas 
av en parallell. Hos Clapham, Tutin & Warburg 1962 anföres för E. 
Helleborine i jämbredd dessa samma kromosomtal, 2n =36 och 2n =40. 
Endast det förra anges belagt på brittiskt material; det senare värdet, 
som är det vedertagna, är känt från både Sverige och Danmark.

Till de av Nannfeldt 1946 under hans E. persica inbegripna östliga 
formerna Epipactis persica Hausskn. sensu stricto och Epipactis Troodi 
Lindb. f. kan jag ej på något vis taga ställning.

Under sådana omständigheter har jag valt att i rubriken till förestående 
framställning åsätta mitt öländska material samma beteckning som tidigare 
för sin del Bengt Pettersson.

Bromma, 3 dec. 1964.

Summary.

Epipactis phyllanthes G. E. Sm. found on Öland, southern Sweden. 
An autogamous Epipactis form from the Swedish island of Öland is 
described as an intermediate between E. phyllanthes G. E. Sm. and E. 
confusa Young. Moreover, it is believed to be florally bimorphic, the flowers 
in some individuals showing the features of E. phyllanthes var. phyllanthes, 
in others those of E. confusa. Such a bimorphism is believed not to be 
exceptional and to occur also in connection with E. phyllanthes var. pendula 
Young. In the light of an unpublished observation by Bengt Pettersson 
that, due to meteorological conditions, the allogamous E. atrorubens (Hoffm.) 
Schult, sometimes has no glandular rostellum, it is believed that the auto-

1 Jag avstår således här ifrån att söka direkt belägga denna teoretiska form ge
nom någon av de former, som beskrivits av Young 1952 men sedermera modifierats 
eller övergivits.

2 Det förra värdet står visserligen angivet för dansk E. leptochila, men i verklig
heten torde det avse E. phyllanthes var. pendula —- jfr Young 1953.
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gamous forms may be modifiable in a similar fashion by external conditions. 
This means that the time of fertilization and the shape of the perianth 
will constitute non-heritable characters to the extent that they are connected 
with the development of the rostellum. Consequently, each of the species 
E. phyllanthes and E. confusa is believed to be essentially uniform, the 
varieties formerly noted being of no taxonomic value. It is pointed out that 
E. phyllanthes and E. confusa parallell each other in such varying appearan
ces. Finally, as to Young’s remaining distinction marks between E. phyl
lanthes and E. confusa, doubts are raised about the validity of the leaf edge 
papillae and the chromosome number.
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Åke Lundqvist.

Ny lokal för Osmunda regalis i Västergötland.

I juni månad 1963 fick jag uppgift om att man sett en »ovanlig» ormbunke 
vid en bäck i Öxabäcks socken, södra Västergötland. Den 7 juli samma år 
var jag själv i tillfälle att se den och den visade sig då vara den fridlysta 
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och sällsynta Osmunda regalis. Det bestånd, som jag då såg, utgjordes av 
3 exemplar.

Ett år senare, i juli 1964, var jag åter på lokalen med några andra bota
niskt intresserade för att närmare undersöka bäcken och omgivningen 
däromkring. Nu fann vi 3 bestånd med 3-5 exemplar i varje.

Närmast kända lokal för O. regalis är belägen vid Torestorpsån i Torestorp 
sn ca 1,5 mil väster om den ovannämnda lokalen och tillhörande samma 
vattensystem.

F. ö. växte i och vid bäcken: Alisma plantago-aqualica, Angelica silveslris, 
Cardamine pratensis, Cornus suecica, Crepis paludosa, Corallorrhiza trifida, 
Comarum palustre, Filipendula ulmaria, Geum urbanum, G. rivaie, Lysi- 
machia vulgaris, Menyanthes trifoliata, Peucedanum palustre, Scirpus sil- 
vaticus, Valeriana sambucifolia m. fl.

Olof Leandersson.

Ett fynd av Juncus tenuis Willd. i Dunker, Södermanland.

Den 17 aug. 1964 upptäckte undertecknad på skogsvägen Gropstugan- 
Söd. Norlång i Dunker ca 200 m från Norlångstugan ett ex. av en Juncus- 
art, som jag ej sett förr. Den bestämdes på platsen enligt text och fig. 
113: 6 i C. A. M. Lindman, Svensk Fanerogamflora, till Juncus tenuis. Före
komsten här verkade emellertid vid kollationering med Hulténs Atlas, 
karta 435, något suspekt. Fr. Hermann, Flora von Nord-und Mitteleuropa, 
och senare H. Weimarck, Skånes Flora, rådfrågades och gav samma resul
tat. Ett strå med basalblad och blomställning pressades och har idag ge
nom vänligt tillmötesgående av lektor Helge Bruun jämförts med i 
Strängnäs Läroverks herbarium befintligt material, varvid kunde kon
stateras, att bestämningen måste vara korrekt. Trots ivrigt sökande kunde 
förra sommaren ej något mer ex. upptäckas på platsen eller i dess närhet, 
om icke möjligen en del småplantor med liknande blad kunna höra hit. Ett 
sörmländskt nyfynd? Närmaste lokaler tycks ju ligga omkring Stockholm.

Det är frestande att spekulera om spridningsväg. I Norlångstugan har 
sedan femton år bott stockholmare dels som bofasta, dels som sommar
vistande. Även om arten ej är vanlig i Stockholm, synes den rimligaste 
spridningen vara att något av de små klibbande fröna följt med skodon hit.

Dunker den 17 mars 1965.
C. A. Fagerlund.
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J. Hutchinson, The Genera of Flowering Plants (Angio- 
spermae). Based Principally on the Genera Plantarum of G. Bentham 
and J. D. Hooker. Dicotyledones, Vol. I. — Clarendon Press: Oxford 
University Press, Oxford 1964. xi +516 s. Pris inb. £6. 6s.

A. Engler’s Syllabus der Pflanzenfamilien. II. Band. Angio
spermen. Übersicht über die Florengebiete der Erde. 12., völlig neuge
staltete Auflage. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Melchior. — Ge
brüder Borntraeger, Berlin-Nikolassee 1964. 666 s. med 249 avbildningar, 
5 stamträd och 1 florakarta. Pris inb. DM 110.

Följande rader vill fästa uppmärksamheten på två stora, just utkomna, 
respektive under utgivning varande växtsystematiska verk. På omslaget 
till det förstnämnda av dessa anges, att den ifrågavarande volymen är den 
första i en projekterad serie om tio band. Författaren, den brittiska fanero- 
gamsystematikens mycket lärde, sympatiske och exceptionellt flitige nestor 
är nu över åttio år. Skall han hinna slutföra sitt verk? Var det klokt att ensam, 
utan medverkan av disciplar, insatta i verkets uppställning och redigering, 
påbörja ett dylikt jättearbete? Farhågor av detta slag bör dessbättre inte 
överdrivas. Manuskript till samtliga volymer lär nämligen redan praktiskt 
taget vara klara. Återstår alltså att var nionde månad leverera en del till 
tryckning. Fortare lär det inte kunna gå: korrekturläsning av omkring 500 
sidor komplicerad text per volym tar ju sin rundliga tid. Att på höga 
ålderdomen producera så många barn — och så mirakulöst tätt på varandra 
— är en fantastisk prestation. Botanister världen runt hoppas varmt, att 
det måtte lyckas.

Vol. 1 omfattar sju ordningar (Magnoliales-Leguminales). Huvudparten 
faller på Rosaceae och Fabaceae (Papilionaceae). Familjerna, som är ordnade 
efter Hutchinsons system, beskrivs på följande sätt (som exempel har 
valts familjen Annonaceae A. L. de Jussieu):

1. Uppräkning av för familjen särskilt utmärkande karaktärer. Typ
släkte: Annona Linn. 122 släkten; omkring 1100 arter.

2. Taxonomisk litteratur från Dunal 1817 till R. E. Fries 1959.
3. Anatomi: hänvisning till Solereder samt Metcalfe & Chalk 1: 44.
4. Pollenmorfologi: hänvisning till Erdtman 1952, s. 49.
5. Övrig litteratur. — 6. Diskussion av avvikande släkten.
7. Nytto- och prydnadsväxter. — 8. Fylogeni. —- 9. Utbredning.

10. Nyckel till underfamiljer och andra underavdelningar.
11. Beskrivning av släkten. Exempel:

»Malmea R. E. Fries, Arkiv Bot. Stockh. 5: n. 4, 3 (1916). About 
13 spp., Mexico to Brazil and Peru; type M. obovala R. E. Fries, 
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Bahia, Brazil. R. E. Fries, Act. Hort. Berg. 10: 37, 319 (1930-1), 
E. P. ed. 2, 17a, 2: 61.

Trees or shrubs, flowers medium-sized, in a leaf-opposed cincinnus; sepals 3, im
bricate; petals 6, imbricate, much larger than the sepals, biseriate, subequal, rounded- 
oval, spreading; stamens numerous, connective truncate-dilated; carpels numerous; 
stigma clavate, sessile; ovule solitary, basal; fruit long-stipitate.»

Smärre inadvertenser har givetvis inte helt kunnat undvikas. Så omnämns 
det på Tasmanien, Nya Zeeland, Aucklandsöarna samt trakten kring 
Magelians sund förekommande rosacésläktet Oncoslylus på s. 178 som eget 
släkte medan det på s. 201 förs till Geum.

Det andra verket är A. Englers Syllabus der Pflanzenfamilien, Bd. II, 
Angiospermen, tolfte helt omarbetade upplagan utgiven av H. Melchior. 
Angiospermerna indelas här i 62 ordningar mot 45 i elfte upplagan (1936). 
I Hutchinsons »Families of Flowering Plants» uppgår antalet till 111. 
Melchior har bearbetat det största antalet ordningar (23), därnäst kommer 
Schultze-Motel med 9, Eckardt med 7, Wagenitz med 6, Buchheim, 
Hamann, Potztal och Scholz med vardera 4.

Fältets svårighetsgrad framgår bland annat av diskrepanserna mellan de 
på de inledande sidorna citerade indelningarna av angiospermerna alltifrån 
Skottsberg 1940 till Takhtajan 1959, resp. det i Syllabus följda systemet. 
Av stort värde är de frikostiga litteraturhänvisningarna, som ges efter 
varje ordning. På s. 30-37 anförs dessutom litteratur av mera allmänt 
intresse (inalles 274 referenser). Aktuella strömningar inom systematiken 
belyses av sammansättningen av denna litteratur: taxonomi och morfologi 
(72 referenser), nyare floror (25), anatomi (18), embryologi (14), palynologi
(13) , kromosomtal (10), frukt och frö (12), växtkemi och serologi (17), 
paleobotanik (14), odlade växter (46), farmakognosi (19), nomenklatur etc.
(14) . Endast sju arbeten av svenska botanister har anförts.

Med sina 666 sidor skrivna av nio framstående specialister, av vilka ingen 
medverkade i elfte upplagan, framstår denna andra del av Englers Syl
labus, tolfte upplagan, som ett helt nytt och för växtsystematici givetvis 
ovärderligt uppslagsverk. Förutom litteraturhänvisningarna bidrar särskilt 
det väsentligt föryngrade och utökade illustrationsmaterialet till ett gott 
intryck.

Samtidigt framstår denna Syllabus som ett monument bland många 
andra över angiospermsystemets ofullkomlighet. »Syllabus» betyder för
teckning. Englers Syllabus har namnet gemensamt med två påvliga dekret, 
det ena från 1864, det andra från 1907, innehållande förteckningar över 
och fördömande av tidens villfarelser, bl. a. rationalism och modernism 
över huvud taget. Englers Syllabus har i motsats till dessa syllabi en 
rationell trend. Att Guds kvarnar dock ibland mal mycket långsamt framgår 
bland annat av att kråkrisen först här i tolfte upplagan placerats i anslut
ning till ljungväxterna.

Till åtskilligt kan man nog ställa sig frågande. Varför har sålunda den av 
Carl Skottsberg vid flera tillfällen omskrivna familjen Lactoridaceae 
flyttats från Magnoliales till Piperales? Behandlingen av exempelvis
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Caprifoliaceae och Leguminosae sensu lato förefaller konservativ och slät
struken (jämför t. ex. beträffande leguminoserna de påtagliga skillnaderna 
mellan Hutchinsons och Schulze-Menz’ uppfattningar; i Syllabus letar 
man egendomligt nog förgäves efter släktet Macrolobium).

Det i elfte upplagan ranunculacéanslutna pionsläktet förs nu till en sär
skild familj, Paeoniaceae, som placerats i en av flera skäl troligen ganska 
heterogen undergrupp av ordningen Guttiferales. Släktet »Misodendrum» 
är ingen nyhet utan identiskt med elfte upplagans Myzodendron. Det 
anges, väl på ganska osäkra grunder, att detta egendomliga släkte skulle 
stå de mycket särpräglade sydamerikanska santalacésläktena Arjona och 
Quinchamalium särskilt nära.

I monokotyledonernas system har vissa, sannolikt fördelaktiga juste
ringar vidtagits. Bromeliaceerna, som i elfte upplagan ställdes nära de lika
ledes praktiskt taget endast i Sydamerika förekommande familjerna 
Thurniaceae och Rapaleaceae, står nu som ensam familj inom ordningen 
Bromeliales. Thurniaceae har förts till Juncales och Rapateaceae till Com- 
melinales. Vidare har cyperaceerna skilts från gramineerna, vilka, som 
tidigare påpekats i denna tidskrift, visar vissa påfallande likheter med 
Centrolepidaceae, Reslionaceae (i vidsträckt bemärkelse; en avspjälkning av 
nya småfamiljer — cui bono? — lär vara att förvänta) och Flagellariaceae.

G. Erdlman.

Knut Kegri and Johs. Iversen, Textbook of Pollen Analysis. — 
Munksgaards förlag, Köpenhamn 1964. 237 s. Pris (i svenska bokhandeln) 
kr. 40: 65.

Lagom till botanistkongressen i Sverige 1950 utkom F^egri & Iversens 
»Text-book of modern pollen analysis». Den mottogs entusiastiskt av bota
nister, geologer, arkeologer och andra forskare, som hade anledning att 
utnyttja pollenanalysen för sina olika syften. Den kunde då med fog kallas 
modern med sin sammanfattning av 1940-talets viktiga framsteg, omfattande 
särskilt ett effektivare utnyttjande av icke-trädpollen (NAP) för att belysa 
bl. a. senglacialens och kulturlandskapets karaktär. Lennart von Post 
betecknade verket »som fälttecknet för en ny era i den pollenstatistiska forsk
ningen».

Den nya upplagan har varit efterlängtad. Under mellantiden har antalet 
högklassiga pollenanalytiska undersökningar ökat starkt i antal och fått 
större geografisk spridning. Viktiga pollenmorfologiska utredningar ha 
gjorts inom många släkten eller familjer. För artbestämningen har t. ex. 
faskontrastmikroskoperingen kommit till större användning. Effektivare 
apparatur för upphämtning av sedimentlagerföljder har lanserats. Och 
C14-dateringsmetoden har med ens givit nya möjligheter till ett betydligt 
säkrare kronologiskt grepp om torv- och sedimentbildningsförloppen, om 
de pollenanalytiska och stratigrafiska lednivåerna och om den senkvartära 
vegetations- och klimatutvecklingen i allmänhet.

Den nya upplagan följer den förras disposition. Bitvis är den ganska 
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oförändrad, men stora delar äro genomgripande omarbetade. Kapitlet 
om prekvartär pollenanalys är nytt, författat av H. T. Waterbolk (Gro
ningen). Givetvis har speciallitteraturen vuxit avsevärt sedan 1950, och en 
förnyad allmän överblick över hela fältet är redan av den anledningen väl
kommen. Litteraturlistan omfattar ett urval av närmare 400 principiellt 
viktiga eller i övrigt intressanta arbeten, som citeras i texten. Beträffande 
flertalet lokala, deskriptiva undersökningar får man gå till andra litteratur
sammanställningar (under senare år i »Pollen et spores», Paris).

Boken inleds med ett kort men mycket upplysande kapitel om pollen
analysens historia. Härpå behandlas pollenmorfologin, ett nödvändigt men 
inte helt lättsmält kapitel med alla sina termer och definitioner. Man får 
sedan följa de olika stadierna på pollenets väg från tillkomsten i ståndaren 
via spridningen till sedimenteringen. Här äro alltså inbegripna pollenpro
duktionen med sina ofantliga variationer och problemen kring fj ärrtransport 
av pollen (återkommande även senare i kapitlet om felkällor). Det gäller 
här företeelser som måste allvarligt begrundas av dem, som avse att tolka 
de statistiska resultaten av pollenanalyserna, i regel framställda i diagram
form.

Presentationen av sedimentationsmiljön har fått formen av en beskriv
ning av torv- och sedimenttyper och en värdering av dessa som bevarings- 
media för pollen. Härvid komma författarna också in på torvbildningens 
komplicerade mekanik och därmed rekurrensytornas omdiskuterade natur. 
Nödvändigheten av att i dessa sammanhang studera långa torvskärningar 
poängteras. Först då kan man — i lyckliga fall — följa tillväxtförloppet 
och dra slutsatser om fuktighetsklimatets regionala variationer, förutsatt 
att inte lokala hydrografiska förhållanden verkat störande. Dock betonas 
att hela detta problemkomplex beträffande torvbildningen ännu inrymmer 
många oklarheter, som bl. a. framkommit genom moderna pollenanalyser 
och C14-dateringar av rekurrensytor med början i Holland och Nordväst- 
tyskland (van Zeist, Overbeck m. fl.) och även påvisats för svenska för
hållanden (G. och J. Lundqvist, Olausson). Till denna framställning 
ansluter sig ett kapitel om symboler för torv- och sedimentslag. — Kanske 
förtjänade det i detta sammanhang påpekas, att den vanliga termen 
Sphagnum-torv ofta används alltför schablonmässigt. Skillnaden i bild- 
ningsmiljö mellan kärrens Sphagnum-torv och mossetuvornas Sph. fuscum- 
torv är betydande.

I kapitlet fältteknik sammanfattas i fem viktiga punkter erfarenheterna 
beträffande val av lämpligaste provtagningsplatser. En konsekvens av 
vad som framförts om torvbildningens natur är att provserier och därmed 
pollendiagram från sediment, helst då homogena sådana, ge en kronologiskt 
jämnare bild än serier från mer eller mindre ryckvis tillväxande torvlager. 
Denna synpunkt borde nog mera beaktas i vårt inte bara torvmarksrika 
utan också sjörika land. Möjligheterna att upphämta provserier — och 
därtill i form av sammanhängande proppar — ur sjöbottnar ha avsevärt 
ökats genom utnyttjande av den Kullenbergska kolvlodsprincipen även 
för upptagare av sediment i grunda sjöar (Livingstone core sampler med 
senare modifikationer). Det ligger mycken erfarenhet bakom de anvisningar 
och synpunkter, som framföras i detta teknikkapitel. Detsamma gäller
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provtagningen i detalj, dvs. uttagningen av de skilda proven, som avses 
att analyseras.

Nästa led, laboratoriearbetet med prepareringen av de enskilda proven 
alltefter deras beskaffenhet, behandlas ingående i ett särskilt teknikkapitel. 
I stort sett är det de gamla, välkända metoderna som presenteras. Ett 
och annat nytt är dock infogat, t. ex. om silicon-oljan som monteringsmedel 
i stället för glycerin.

Principerna för pollenanalysen, bl. a. grunderna för användande av 
statistisk arbetsmetod med procentberäkning, behandlas i ett kort men 
viktigt kapitel. Härtill ansluter sig ett centralt kapitel om pollendiagrammet. 
De senaste två-tre decenniernas pollenanalytiska verksamhet har lett 
fram till alltmer innehållsrika pollendiagram. Ju mer omfattande de bli, 
desto viktigare är det att ge dem en överskådlig form med materialet 
grupperat efter livsformer eller i ekologiska huvudgrupper. Nödvändigheten 
att anpassa procentberäkningen efter omständigheterna, dvs. efter sanno
likheten för skogklätt eller olika slags skogfattigt landskap, betonas. Ett 
synnerligen elegant pollendiagram, av Iversen från Bornholms senglacial, 
får illustrera detta.

Åt tolkningen av pollendiagrammen ägnas ett mycket väsentligt kapitel. 
Grundläggande är härvidlag kunskap om produktionen och spridningen av 
pollen. När pollenanalysen främst används i syfte att belysa gångna tiders 
vegetationsförhållanden, fordras en god kännedom om nutida vegetation 
och om vissa edafiskt och klimatiskt känsliga växters krav. I detta samman
hang bör givetvis ett följande kapitel om felkällor beaktas, behandlande 
lokal överrepresentation, fjärrtransport (inkl. vertikal transport), inlagring 
av sekundärt pollen (från äldre skeden än det som motsvarar tiden för 
ifrågavarande lagers bildning) m. m. Härtill fogas ett kapitel om statistiska 
felkällor, som äro värda att begrunda och stämma till självrannsakan. 
Den uppenbara risken att dra för vittgående slutsatser av låga procent
värden, grundade på ett relativt fåtal räknade pollen, kan inte nog betonas. 
Det må, åtminstone för Sveriges del, tilläggas att tiden är inne att, om så 
inte redan skett, övergå från »extensiva» till »intensiva» pollenanalytiska 
undersökningar. Alltför länge har på sina håll 1920- och 30-talens analys
metod med lite över 100 trädpollen räknade per prov hållit sig kvar. Resul
taten av sådana undersökningar äro nu, när vi känna huvuddragen av den 
skogshistoriska utvecklingen, av ringa värde ur vegetationshistorisk syn
punkt.

I ett kapitel om pollenanalysens tillämpning på olika forskningsområden 
framföras många tänkvärda synpunkter, grundade på mångårig erfarenhet. 
Att andra mikrofossil än pollen kunna behandlas statistiskt likaväl som 
pollen påpekas och kommenteras i ett särskilt kapitel.

Boken avslutas med några olika pollennycklar (examinationsschemata): 
en första omfattande 24 »pollenklasser», i vilka alla kända pollenslag synas 
kunna placeras, en andra upptagande i huvudsak nordvästeuropeiska 
pollenslag (familjer, släkten, vissa arter) och en tredje med specialnycklar 
för vissa familjer. Om man vill ha illustrationer får man gå till andra arbeten 
(Erdtman, Beuo m. fl.). Allra bäst är att ha en referenssamling av pollen 
och sporer till hands.
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Ett standardverk som detta, nu i sin andra, reviderade upplaga, där ett 
omfattande och stundom svårtolkat material framläggs på ett påfallande 
enkelt och naturligt sätt med god balans mellan de olika avsnitten, mot- 
tages med tacksamhet av alla pollenanalytiker. Denna nya textbook 
kommer att stå inom räckhåll för alla som ägna sig åt pollenanalytisk 
verksamhet.

Magnus Fries.

Edvard von Krusenstjerna, Stockholmstraktens bladmossor. 
Förteckning över bladmossor (utom Sphagna) med fyndorts-, ståndorts- 
och frekvensuppgifter. — Utgiven av Botaniska Sällskapet i Stockholm. 
Distribution: Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Stockholm 1964.

Sedan Botaniska Sällskapet i Stockholm utgivit »Stockholmstraktens 
Växter» (1. uppl. 1914, 2. uppl. 1937), omfattande fanerogamer och pterido- 
fyter, framställdes inom sällskapet snart önskemål om liknande arbeten 
om Stockholmstraktens mossor, lavar och storsvampar. Redan 1941 till
delade sällskapet fil. dr Herman Persson anslag för förberedande av moss
arbetet. Sedan Persson under mer än ett årtionde fört detta arbete betydligt 
framåt men småningom alltmer kommit att få sin tid upptagen av exotisk 
bryologi, tillsatte sällskapet 1953 en kommitté med lektorn fil. dr E. von 
Krusenstjerna som verkställande ledamot för att föra mossarbetet 
vidare. Hans och hans medarbetares hängivna arbete har nu resulterat i 
ovan nämnda volym på 129 oktavsidor.

Arbetet inledes med 3 sidors förord och ett 10-sidigt kapitel om »Några 
huvuddrag i Stockholmstraktens naturförhållanden», innehållande en kon
centrerad översikt över bladmossflorans differentiering mot bakgrunden av 
klimat, berggrund och lösa jordarter och illustrerad av prickkartor över 
utbredningen inom området av de suboceaniska arterna Plagiothecium 
undulatum, Rhytidiadelphus loreus och Thamnium alopecurum, den konti
nentala Leskeella nervosa, kalkarterna Encalypta streptocarpa och Tortella 
tortuosa samt murarten Tortula muralis ävensom en karta över områdets 
73 socknar, över urkalkstensförekomsterna och över barrskogens yttergräns 
i skärgården. Därefter följer 19 sidor om »Stockholmstraktens bryologiska 
utforskande» under olika perioder, med en förteckning över områdets 
moss-samlare. En förteckning över varje sockens konstaterade representa
tion av områdets 396 arter ger kanske mera en föreställning om den ännu 
kvarstående ojämnheten i dessas utforskande än om olikheterna i deras 
artrikedom.

Bokens största del intages av en systematiskt ordnad artförteckning, i 
vilken varje arts hittills kända utbredning inom området samt frekvens och 
ståndortsval redovisas, med summariska utbredningsuppgifter för all
männare arter och lokaluppgifter (med samlare och årtal) för sällsyntare. 
Artbegränsningen står på höjden av nutida systematik; inom Drepanocladus 
ha t. ex. arterna capillifolius, procerus, trichophyllus och tundrae urskilts i 
enlighet med Tuomikoskis revisioner. Nomenklaturen överensstämmer 
närmast med den i Jensens Skandinavisk Bladmossflora (1939); här hade
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nog mera hänsynstagande till Mårtenssons kritiska granskning i Torne- 
träskarbetet 1956 varit önskvärd, så att t. ex. namnet Dicranum rugosum 
Brid. ersatts med D. polysetum Sw. ex Mich, och Polytrichum strictum Sm. 
med P. affine Funck.

»Stockholmstraktens bladmossor» är genom sin uppenbara noggrannhet 
och grundlighet ett synnerligen värdefullt tillskott till litteraturen om blad
mossornas utbredning i vårt land. Den för kännedomen om arternas före
komst och utbredning i Stockholmstrakten ett mycket stort steg framåt 
och blir givetvis oumbärlig icke blott för var och en som intresserar sig för 
detta områdes bladmossor utan även för alla för bladmossutbredningar i 
vårt land överhuvudtaget intresserade botanister. Måtte boken följas av 
liknande bearbetningar av Stockholmstraktens Sphagna och levermossor 
samt av dess lavar, svampar och alger!

G. Einar Du Rietz.

Nils Hylander, Våra prydnadsväxters namn på svenska och 
latin. 2. omarbetade uppl. 146 s. LTs förlag, Borås 1960. — Pris kr. 15: 50.

Av någon anledning har denna trevliga bok (liksom 1. upplagan, LTs 
förlag, Stockholm 1948) hittills undgått recensering i denna tidskrift, vilket 
är att beklaga på det högsta, då boken även har stor användning för rena 
fackbotanister. För trädgårdsmän och allvarligt syftande samlare måste 
den vara oumbärlig. Listan på upptagna arter är diger och mängder av 
synonymnamn från trädgårdslitteraturen redovisas. Den är uppdelad på en 
lång »allmän» förteckning över alla i trädgård, bostad eller växthus mera 
allmänt företrädda arter och en separat lista på akvarieväxter, vilket är 
klokt, då dessa två kategorier skiljas både av biologiska och försäljnings- 
tekniska skäl. Register på svenska namn följer på denna latinska lista och 
en representativ förteckning på modernare trädgårdslitteratur avslutar 
boken.

I en brett upplagd »kort översikt» ger oss Hylander inledningsvis det 
bästa — och nästan det enda — som skrivits på svenska över de moderna 
nomenklaturreglerna (t. o. m. Paris 1954). Författaren är känd som en 
moderat regeltolkare och utan minsta tvivel landets störste auktoritet på 
området; då det gäller de svenska namnen finnas inga regler utom språk
sinne och sunt förnuft. En av huvudmeningarna med föreliggande bok har 
också varit att försöka skapa ordning inom svensk namnbildning; sedan 
kan diskuteras nödvändigheten av många av dessa namn. Hylander 
följer dels de givna direktiven för boken, dels anser han själv, att det är 
bra om dessa namn finnas —■ krukväxthandlande damer vill alltid ha 
svenska namn, det blir på något sätt personligare i umgänget med de små 
stumma vännerna. Hylander har nu i denna upplaga dels kraftigt kom
pletterat, dels förbättrat den redan i 1. upplagan långa listan på svenska 
namn, och man förstår att han själv måtte ha haft omåttligt roligt då han 
skapat sina nya namn — sådana som »svärmors kudde» och »pussmun» 
kan recensenten verkligen uppskatta som tämligen nygift. Att t. ex. 
Sainlpaulia nu döpts om till »prinsessblomma» är en avgjord förbättring; 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965): 2
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»usambaraviol» (eller »afrikansk viol», som borde stått med bland syno
nymerna) är inadekvat och de »latinska» namnformerna (t. ex. »Sanpaulia»), 
som ibland använts, ha i regel varit felstavade.

Det svåraste för en författare till en bok som denna är gallringen, vilket 
ju märks också på skillnaden mellan de två upplagorna. Huvudkällan för 
urvalet är ju i detta fall ej, som man skulle tycka ligga närmast till hands, 
trädgårdshandböckerna, utan handelsträdgårdskatalogerna — det är där 
man kan följa vilka blommor som »gå» bland odlarna. Genom detta har 
också nu ett 100-tal annueller utmönstrats sedan 1. upplagan. Vad perenner 
och vedväxter beträffar presenteras ju årligen mängder av nyheter; här 
har det gällt för Hylander, som själv är trädgårdsman, att genom sitt 
yrkeskunnande avgöra om dessa skola tagas med eller ej. Avvägningen 
har fått ske mellan å ena sidan tryckningskostnader och å den andra 
behovet av en i möjligaste mån komplett förteckning. Vad jag nu möjligtvis 
kan anmärka på i urvalet är att kaktusarna kommit med väl mycket; 
storsamlare på denna grupp äro sällsynta i Sverige och frågan är väl huru 
mycket dessa skola gynnas i en lista som denna. Nu figurera t. ex. ett par 
arter Trichocereus samt Oreocereus (den sistnämnde kallad »bergs- eller 
snökaktus» — en anspelning på en nyvaknad och okammad gammal la
mako hade varit roligare, det är så den ser ut då man möter den person
ligen; dessutom finns det Opuntia-arter (s. lat.) som gå högre upp i snön 
på Anderna). Det är mycket möjligt, att småvuxna exemplar av dessa arter 
odlas i kruka; ser man dem i full frihet, har man svårt att tänka sig dem 
hemma i stugfönstret. Kaktusodlarna ha dessutom en god handbok i 
Backeberg & Knuths Kaktus ABC — där står i regel vad de behöva veta.

För att så återgå till de svenska namnen har nu Hylander gjort ett 
genomgående försök att skapa ett »system»: de olika arterna inom ett släkte 
böra ha en gemensam nämnare, hur svårt — eller närmast omöjligt — 
detta än kan synas. (Vi ha ju sett de misslyckade försök som Neuman 
gjorde och Lindmans skapelse »ögonpyrola» har ju exempelvis heller aldrig 
slagit igenom.) Att pressa släktskapen så långt att man kallar Azolla för 
»mossbräken» eller helt bryta denna regel och kalla Clethra för »konvalje
buske» äro två ytterligheter, som äro föga lyckade. Jag har ibland en känsla 
av att samlarna omyndigförklaras, då man tror att de ej kunna lära sig de 
latinska namnen, men pressen från populariserande blomsterhandlare och 
veckotidningsredaktörer har varit hård. Hylander har haft en svår — 
om ock rolig — uppgift, som lösts på ett ypperligt sätt — för en systematiker 
är det som sagt ett rent nöje till ett billigt pris att bläddra i hans bok.

Benkt Sparre.

Rune Fagerström, Giftiga växter i Sverige. — AB Ferrosan, 
Malmö 1963. Pris 40 kr.

Varje sommar dyker det upp notiser i dagspressen om förgiftningar som 
följd av inmundigandet av växtdelar. Ofta är det barn som råkat illa ut 
efter att ha fallit för frestelsen att avsmaka bär eller frukter som verkat 
särskilt lockande genom sin färg.
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Den svenska floran är ganska rik på växter som innehåller för djur och 
människor toxiska substanser, och även bland vanligt förekommande im
porterade prydnadsväxter finner man starkt giftiga ämnen, t. ex. hos 
Nerium.

Att växter som tibasten, sprängörten samt gullregnet är starkt giftiga 
har väl helt gått in i det allmänna medvetandet; mindre känt är väl att 
liljekonvaljen och ligustern är starkt giftiga och att de gett upphov till 
dödsfall. T. o. m. vattnet i vilket liljekonvaljer stått är utomordentligt 
giftigt!

Leg. apotekaren Rune Fagerström har sammanställt de vanligast före
kommande odlade och vilda giftväxterna i vårt land, vilka han redovisar 
i sin bok »Giftiga växter i Sverige» tillsammans med uppgifter om deras 
toxiska substanser, förgiftningssymptom samt dessas behandling. Boken 
som utgivits av läkemedelsföretaget Ferrosan, är närmast utformad som 
en handledning vid behandling av olycksoffren. Läkemedelsföretagets andel 
i boken lyser fram här och där vid rekommendationerna av vissa bestämda 
läkemedel med inregistrerade varumärken.

Det är märkligt att något samlat arbete över giftiga växter i Sverige 
icke utkommit tidigare, och den föreliggande boken har därför sin givna 
plats att fylla. Förf. framhåller i sin inledning att litteraturen beträffande 
växters toxiska innehållsämnen och deras toxikologi är mycket utspridd 
på många håll, men samtidigt mycket ofullständig. Han konstaterar vidare 
att medan kemin beträffande ämnena är relativt känd, är toxikologiska 
och farmakologiska undersökningar över dessa ämnens effekter gjorda endast 
beträffande ett fåtal ämnen. Detta gäller särskilt flertalet prydnadsväxter, 
importerade från tropiska trakter.

På grund av att uppgifter rörande förgiftningar samt kunskap om de 
olika ämnena förekommer spridda i såväl medicinska, kemiska, botaniska 
som allmänbiologiska tidskriftsserier, är det ett jättearbete att få fram en 
fullständig litteratur över vår kunskap i dessa frågor. Förf. har lagt ned ett 
stort arbete vid sin litteraturgenomgång och 225 arbeten är refererade. 
Man måste dock fråga sig varför det inte finns någon referens från och med 
år 1961, endast 11 från 1961 samt huvuddelen från perioden 1949-59! 
Boken är dock utgiven år 1963! En del av förf:s uppgifter om ofullständig 
kunskap om vissa ämnen är därför icke helt riktiga. Det är emellertid 
glädjande, att denna bok har kommit ut, och trots den påtagliga ålderdom
ligheten vid litteraturbehandlingen är den högst aktuell.

Bokens användning som uppslagsbok underlättas av en tabellarisk sam
manställning av olika förgiftningssymptom från vilka man sedan kan komma 
fram till de växter, som kan misstänkas. Trots sin påtagligt medicinska 
inriktning — boken är väl närmast avsedd som information för läkare — 
försvarar den väl sin plats på hyllan ute på sommarnöjet. Kunskap om 
naturen, även om dess avigsidor i form av sådant som man ej bör röra — i 
detta fall representerat av de giftiga växterna —, är alltid nyttig. Den till 
sammanställningen hörande, välgjorda färglagda planschen utgör ett 
utmärkt komplement till texten och till planscherna av mindre format inne 
i själva boken.

H. I. Virgin.
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L. Brauner und F. Bukatsch, Das kleine pflanzenphysiologische 
Praktikum. Anleitung zu bodenkundlichen und pflanzenphysiologischen
Versuchen für Hoch-, Ober- und Fachschulen. 7. Aufl. __ VEB Gustav
Fischer Verlag, Jena 1964. vm +288 s. Pris DM 26: 60.

Brauners numera klassiska handledning i växtfysiologiska experiment 
utkom lörsta gangen ar 1903 och följdes under de närmaste åren av flera 
upplagor. Efter ett mycket långt uppehåll kom det år 1961 en helt och hållet 
omarbetad upplaga den sjätte och nyligen har även en sjunde upplaga 
piesenterats. Den sjätte har recenserats av Stenlid i denna tidskrift år 
1963 (Bd 57, H 1, s. 99).

Boken rymmer ett mycket stort antal experiment från skilda områden 
inom växtfysiologin och omfattar även mikrobiologi, marklära, blombiologi 
och spi idningsbiologi. \ arje avsnitt är försett med en teoretisk inledning 
och litteraturanvisningar, hörsöken är utförligt beskrivna och i allmänhet 
uppdelade i ett antal underförsök, som tillsammans ger en ingående be
lysning av den företeelse, som behandlas. Boken avslutas med en bilaga 
innehållande tabeller, recept, anvisningar på apparater och metoder m. m.

Den nya upplagan skiljer sig från den förra genom en del smärre ändringar 
och tillägg. Bl. a. har det teoretiska avsnittet om kolsyraassimilationen 
moderniserats och försök med tunnskiktskromatografi och gibberellin till
kommit. Till gibberellinförsöken kan dock anmärkas, att detta ämne ej 
anses påverka rotbildningen, i motsats till vad som är angivet i ett av bokens 
försök. Även på några andra ställen förekommer påståenden och formule
ringar, som kan vara vilseledande för en oinitierad läsare — icke minst 
definitionen på molaritet (s. 267). Detta och en del andra missförhållanden 
har tyvärr fått kvarstå från förra upplagan och har också påtalats i den 
ovannämnda recensionen. För övrigt kan tilläggas, att antalet feltryck 
förefaller vara onödigt stort.

Irots dessa kritiska synpunkter har boken ett obestridligt värde som 
experimenthandledning. Det presenteras en uppsjö av växtfysiologiska 
försök, såväl enkla som mera avancerade. Och de enklare försöken — till 
vilka flertalet hör — kräver inte mera komplicerade apparater än att de kan
utföras varhelst det studeras botanik. , „ , ,

Arne Holst.

Harriet Hjorth, Champagne och annat festligt. — Rabén & 
Sjögren, Stockholm 1964. 206 s. Pris inb. kr. 37: 50.

Författarinnan, som är välkänd för en botaniskt intresserad läsekrets 
bl. a. genom sina »Blomstervandringar», fullföljer i ovanstående bok ett 
originellt uppslag med såväl kulturell som naturhistorisk anknytning, näm
ligen att ge den materiella bakgrunden till några av de produkter, som 
människan utnyttjat för att skapa fest kring sin tillvaro. Det är Frankrikes 
jord, som lämnat framställningen dess stoff, och alla naturens tre riken ha 
levererat ingredienserna. Från landskapet Champagne göras vi förtrogna 
med förhistorien till drycken med samma namn, ostronen i Bretagne få 
sin odlingshistoria avslöjad och Juras diamanter (som dock härstamma
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från en annan jord än den franska) bli till sist uppspårade. Normandies 
cider prövas på ort och ställe, liksom även munklikören i Fécamp, medan 
silkesmaskarnas omsorgsfulla vård på repade mullbärsblad i Cevennerna 
fått bilda slutvignetten. I reseskildringens lättsmälta form serveras alltså 
utsökta smakprov på vad fransk natur och kultur i förening kunnat åstad
komma till människans förnöjelse.

Sten Ahlner.
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TORSTEN LAGERBERG.

* 1882 8/4, f 1964 25/6.

AV

CABL MALMSTRÖM.

Den 25 juni förra året avled professor emeritus vid Skogshögskolan, 
fil. jubeldoktor Karl Erik Torsten Lagerberg, och härmed förlorade 
den svenska botaniken en av sina märkesmän under detta sekel.

Torsten Lagerberg föddes den 8 april 1882 i Linköping som son till 
rektorn, först i Söderköping och sedan i Eksjö, Per Erik Lagerberg och 
hans maka Anna Agatha Eleonora Åkerblom.

Som föräldrarna hade ett för naturen öppet sinne, kom T. L. att växa 
upp i ett hem, där intresse för och kärlek till växter och djur tidigt väcktes 
hos honom. Av stor betydelse härför var också sommarvistelser under 
barndomsåren på Getterön i den ur natursynpunkt så rika och intressanta 
Gryts skärgård. Han hade där stora möjligheter att botanisera och göra 
allehanda faunistiska iakttagelser.

Hans skolgång var främst knuten till Norrköpings högre allmänna läro
verk, där han också den 29 maj 1900 avlade mogenhetsexamen.

Efter denna examen var det helt naturligt för T. L. att söka sig till ett 
universitet för biologiska studier. Han inskrev sig därför hösten 1900 vid 
Uppsala universitet som studerande av Östgöta nation.

Sina studier i Uppsala bedrev han med stor målmedvetenhet och flit, 
och de resulterade i fil. kand.-examen 1904 30/1, fil. lic.-examen 1907 31/5 
och disputation för fil. doktorsgrad 1909 22/5.

Under sin studietid i Uppsala visade T. L. ända fram till licentiatexamen 
botaniken och zoologien ungefär lika intresse, och han företog i bägge 
ämnena såväl självständiga forskningar som studieresor. Av botaniska 
forskningsuppgifter, som han under de tidigare Uppsalaåren kom att ägna 
sig åt, kan nämnas ormbunkars könliga generation och vissa växters organo- 
grafi och blombiologi, samt av zoologiska uppgifter framför allt den svenska 
västkustens dekapodfauna.

Som inspirerande lärare i botanik och zoologi hade T. L. professorerna 
Frans Kjellman och Tycho Tullberg.

Till doktorsspecimen valde T. L. ett botaniskt ämne: »Studien über die 
Entwicklungsgeschichte und systematische Stellung von Adoxa Muscha- 
tellina L.» Adoxa hade han länge intresserat sig för, och hans första veten
skapliga skrift, utkommen 1904, gällde denna växts organografi. Genom 
16 ~ 653879 Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 2
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T. L:s doktorsavhandling blev Adoxa-släktets systematiska ställning 
närmare utredd, och släktet placerades i nära anslutning till caprifoliacae- 
erna.

Disputationen blev en stor framgång för T. L., och avhandlingen betyg
sattes med laudatur för författandet, ett betyg som då sällan utdelades.

Då T. L. som nybliven doktor skulle se sig om efter en avlönad anställ
ning, föreföllo utsikterna små att erhålla en sådan vid någon av de botaniska 
universitetsinstitutionerna. Detta gjorde att T. L. icke sökte docentur vid 
Uppsala universitet, utan istället antog ett hösten 1909 erbjudet assistent
förordnande vid Statens skogsförsöksanstalts botaniska avdelning.

Som assistent på Skogsförsöksanstalten kom T. L. att i tjänsten främst 
ägna sig åt studier över skogens skadesvampar, ett forskningsområde som 
låg sällsynt väl till för honom och som också efter sedan han lämnat Skogs
försöksanstalten upptog en stor del av hans tid och intresse.

År 1915 1/10 blev T. L. förordnad att som tf. professor sköta den efter 
Skogshögskolans omorganisation nyinrättade professuren i skogsbotanik
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med allmän botanik, och år 1918 1/6 utnämndes han till ordinarie innehavare 
av professuren.

På Skogshögskolan kom T. L. också att mellan åren 1937-47 bekläda 
prorektorskapet, och åren 1925-47 var han dessutom högskolans biblio
tekarie.

Alla befattningar vid Skogshögskolan lämnade T. L. år 1947, då han 
avgick med pension.

Då man vill teckna en bild av T. L:s insatser och verksamhet, är det i 
första hand hans lärar- och forskargärning man tänker på. Men han har 
också gjort stora insatser som utgivare av omfattande och förnämliga 
floraverk och som en hängivet och oegennyttigt arbetande kraft inom det 
botaniska föreningslivet, då icke minst som mångårig redaktör för Svensk 
Botanisk Tidskrift.

Som lärare vid Skogshögskolan under den långa tiden av 32 år har T. L. 
betytt mycket för de svenska jägmästarnas botaniska skolning. Hans 
undervisning präglades av stor ambition och reda, och han nedlade stort 
arbete på att utarbeta för studenterna lämpliga kompendier. Mycket stimu
lerande i T. L:s undervisning voro också förevisningar av mikroskopiska 
preparat, som han med stor färdighet själv åstadkom. Han ägnade också 
de botaniska skådesamlingarna stort intresse och gjorde mycket för att de 
skulle bli så instruktiva som möjligt.

På grund av sin kunnighet och allmänt välvilliga inställning till sina 
elever var han varmt avhållen och högt respekterad av dem. Hans forna 
elever bruka ofta med stor tacksamhet särskilt framhålla det rika utbyte 
de hade av T. L:s demonstrationer under studieresor och exkursioner. 
Under dessa framträdde till fullo hans botaniska lärdom och förmåga att 
sätta in skogsbotaniken i ett större, för skogsmännen nyttigt sammanhang.

Som botanisk forskare har T. L. varit inne på många olika områden. 
Den övervägande delen av hans forskning har gällt mykologiska frågor. 
Men han har också, som redan nämnts, varit verksam inom embryologi, 
blombiologi och organografi samt därjämte inom floristik och växtgeografi, 
anatomi, växtsociologisk metodforskning m. m.

Då T. L. började som mykolog vid Skogsförsöksanstalten gällde det 
framför allt att söka vidga kunskapen om de svampar, som uppträda som 
skadegörare i våra skogar och plantskolor. Hans första arbete på detta 
område gällde tallens gråbarrsjuka (Hypodermella sulcigena), vars utveck
lingshistoria, systematiska ställning, uppträdande, spridningssätt och be
kämpande han i en större avhandling av år 1910 behandlade. Nästa större 
avhandling, utkommen 1912, gällde »Studier över den norrländska tallens 
sjukdomar». I denna viktiga avhandling, vilken huvudsakligen gäller inom 
nordsvenska tallhedar förekommande, på plantväxten ofta svårt förhärjande 
svampar, har han ingående behandlat Dasyscypha fuscosanguinea, Crume- 
nula pinicola ( Scleroderris lagerbergii Gremmen), Phacidium infestans 
(snöskytte), Lachnellnla chrysophthalma, Cenangium abietis samt Peri- 
dermium pini (törskatesvampen).

Skadesvampar på skogsträd och skogsträdsplantor fortsatte T. L. att 
studera och beskriva under en lång följd av år. Av senare tillkomna under-
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sökningar må särskilt nämnas sådana över: Septoria ( = Ascochyta) para
sitica, Lophodermium pinaslri (vanligt tallskytte), Diaporthe aristata (björk
kräfta), Lophophacidium hyperboreum (gransnöskytte) och Phomopsis Pseu- 
dolsugae.

Ett stort intresse ägnade T. L. också virkets och virkesprodukters 
skadesvampar och åtgärder för förebyggande av deras skadeverkningar. 
På detta område samarbetade han ofta med tekniska experter. Så t. ex. 
har han tillsammans med direktör Wilhelm Ekman behandlat rötskador 
i lagrad pappersved, med överdirektören, civilingenjör Ragnar Schlyter 
hussvampen och konservering av trä mot röta och med professor Carl 
Forssell rötskador å barrvirke i vatten. Vidare behandlade T. L. till
sammans med professorerna Gustaf Lundberg och Elias Melin frågan 
om »Upplagring av sågtimmer i skogen» och tillsammans med dem ut
arbetade han den viktiga, ännu idag aktuella avhandlingen »Biological and 
practical researches into blueing of pine and spruce».

T. L:s egen vetenskapliga produktion inom den tekniska mykologien 
är även mycket stor, och den har lett till viktiga direktiv inom virkesvården. 
Sålunda har T. L. med skärpa framhållit risken av att lagra massaved 
obarkad. Han har också påvisat att den svamp, som framför allt förorsakar 
lagringsröta, är Stereum sanguinolentum.

Sina stora mykologiska kunskaper och erfarenheter har T. L. förutom i 
vetenskapliga avhandlingar även framlagt i mera allmänt hållna hand
böcker (t. ex. i A. Wahlgren & G. Schotte, »Sveriges skogar och hur vi 
utnyttja dem», och i senaste upplagan (1956) av »Handledning i skogshus
hållning. Utg. av Norrlands skogsvårdsförbund») samt i talrika populära 
artiklar och småskrifter.

Genom sina insatser på det mykologiska området framstår T. L. som 
vårt lands hittills främste skogliga mykolog.

Mycket betydande äro också de insatser T. L. gjort inom floristik och 
växtgeografi. Viktigast av dessa insatser är utgivandet av de stora flora- 
verken »Svenska fjällblommor» och »Vilda växter i Norden», till vilka jag 
senare, mera utförligt återkommer. Redan år 1910 utgav han en större upp
sats om skogbildande träd vid Torneträsk, där skogsförhållandena framför 
allt inom områden kring sjöns västra och norra stränder ingående skildras. 
Han har sedan under en följd av år, särskilt i Svensk Botanisk Tidskrift 
och Sveriges Natur, lämnat meddelanden om intressantare växtfynd och 
härvidlag framför allt från det av honom så högt älskade Torneträskområ- 
det. År 1944 utgav T. L. ett arbete om blomsterlyrans (Dicentra spectabilis) 
odlingshistoria. Han har vidare utgivit ett par arbeten över främmande 
barrträd värda att införas som skogsträd i vårt land. Det var särskilt 
Douglas-granen och Murrayana-tallen, som han härvidlag tänkte på. —- De 
skogliga växtsamhällena har han också behandlat, framför allt i nyssnämnda 
handbok av Wahlgren & Schotte och i »Handledning i skogshushållning».

T. L. visade alltid vedanatomin ett mycket stort intresse, och han stod 
under många år museer och enskilda forskare beredvilligt till tjänst med 
vedbestämningar. Han har också utgivit vedanatomiska skrifter, t. ex. om 
trädstammens byggnad (1914) och barrträdens vattved (1935).

Under sin tjänstgöring vid Skogsförsöksanstalten på 1910-talet sökte 
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K

WMm,Wmf:
___________

Torsten Lagerberg på skogspromenad.

T. L. att utfinna en metod, varmed markflorans sammansättning och de i 
den ingående arternas frekvens och täckning kunde objektivt bestämmas. 
Han byggde här vidare på den av C. Radnkim utarbetade formations- 
statistiska metoden, men förändrade den på sådant sätt att de småytor som 
skulle analyseras lades ut i ett fast förband istället för i ett mera godtyck
ligt sådant. T. L. införde ock ett bestämmande av arters täckningsgrad 
inom växtsamhället, vilken täckningsgrad angavs i procent. Denna T. L:s
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metod framlades i en större avhandling av år 1914 med titeln »Markflorans 
analys på objektiv grund».

Även inom flera andra forskningsområden har T. L. varit verksam. Av 
utrymmesskäl kan dock T. L:s hela vetenskapliga produktion här icke vid
röras, men den framgår av den förteckning över T. L:s i tryck utgivna 
skrifter, som åtföljer minnesteckningen.

Utanför botanisternas och skogsmännens fackkretsar är dock T. L:s 
namn kanske mest känt genom de två stora av T. L. utgivna flora-verken 
»Svenska fjällblommor» och »Vilda växter i Norden».

»Svenska fjällblommor» är ett arbete, som kom till på Svenska Turist
föreningens tillskyndan och med dess ekonomiska bistånd. De växtbilder, 
som floran innehåller, äro reproduktioner av fotografier, tagna av T. L. i 
övre Lapplands och Jämtlands fjälltrakter åren 1927-31. Av fjällväxter 
är det främst örter, ris och ormbunkar som medtagits, medan gräs och 
halvgräs äro mera sparsamt företrädda. Avsikten med boken var att ge 
fjällvandraren möjlighet att utan examinering känna igen och få namn på 
anträffade växter. Till bilderna är dock ansluten en textbilaga författad av 
T. L. själv, i vilken goda upplysningar lämnas om »Huvuddragen av fjäll- 
florans invandrings- och utbredningshistoria», »Fjällens växtregioner och 
gränslinjer», »Fjällens viktigaste växtsamhällen» och »Artbeskrivningar». 
I dessa senare ha dock i regel endast sådana förhållanden berörts, som icke 
direkt framgår av bilderna. — Detta mycket vackra arbete har kommit ut 
i tre upplagor (1931, 1940 och 1952) och fått stort erkännande och stor 
spridning.

»Vilda växter i Norden» är ett mycket omfattande arbete, som kommit ut 
på bokförlaget Natur och Kultur i tre upplagor (l:auppl. omfattande 3 band 
mellan åren 1937-39 och 2:a och 3:dje uppl. omfattande 4 band 1947-49 
resp. 1956-58). Arbetet har också efter viss omarbetning kommit ut på 
danska (i 3 upplagor), norska (i 2 upplagor) och finska. Till arbetet har även 
fogats ett band omfattande mossor, lavar, svampar och alger, detta dock 
redigerat av J. A. Nannfeldt och G. E. Du Rietz. Detta senare band av 
»Vilda växter i Norden» har kommit ut i två upplagor (1945 och 1952).

Avsikten med ifrågavarande floraverk var att med hjälp av färgbilder 
av växterna i deras naturliga miljö ge en fyllig framställning av Nordens 
vilda växter. Samtliga färgbilder ha tagits av fotografer från Esselte AB 
under ledning främst av T. L. och fil. dr Th. Arwidsson. Bilderna åtföljas 
av en utförlig text, författad av olika botaniska fackmän, bland dem icke 
minst T. L. själv. T. L. har också varit redaktör för verkets kärlväxtdelar 
i samtliga svenska upplagor samt övervakat verkets tillblivelse i övrigt. — 
Mycket varmt erkännande inom vida kretsar har detta vackra standard
verk fått.

Ett omfattande arbete nedlade T. L. inom flera botaniska föreningar och 
vissa akademier.

Detta gällde särskilt inom Svenska Botaniska Föreningen. T. L. var en 
av undertecknarna av det upprop, som föregick föreningens bildande år 
1907. Redan år 1912 23/11 utsågs han till föreningens sekreterare f. o. m. 
år 1913, och han innehade detta förtroendeuppdrag t. o. m. år 1933. Mellan 
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åren 1918-38 var han redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift, en befattning 
som han skötte med mycket stort intresse och skicklighet. Några år efter 
sedan han slutat som redaktör återinvaldes han i föreningens styrelse och 
stannade där t. o. m. 1957. Mellan åren 1948-54 fungerade han som för
eningens vice ordförande. — Vid Svenska Botaniska Föreningens 50-års- 
jubileum den 16 februari 1957 utsågs T. L. till föreningens hedersledamot 
som ett tecken på den uppskattning föreningen hyste för hans insatser. 
På hans 60-årsdag hedrade föreningen honom dessutom med en festskrift.

T. L. har också betytt mycket för Botaniska Sällskapet i Stockholm. 
Han kom in i sällskapet 1909 och beklädde åren 1939-50 ordförandeposten 
där. Han ledde även under många år verksamheten inom sällskapets 
svampkommitté. Som tack för de stora tjänster han gjort sällskapet utsågs 
han år 1951 till hedersledamot.

Ett stort intresse visade T. L. även Föreningen för Dendrologi och Park
vård, som han var med om att stifta och vars styrelse han sedan tillhörde 
under många år, däribland som vice ordförande 1946-48 och som ordförande 
1949-51. Efter avgången från ordförandeposten blev han föreningens 
hedersledamot. — Inom denna förening betydde T. L. mycket genom sina 
stora dendrologiska kunskaper, dem han frikostigt delgav föreningens 
medlemmar, särskilt under demonstrationer och exkursioner.

T. L. tillhörde även Svenska Linné-Sällskapet alltsedan dess stiftande 
år 1917, och han fungerade i detta sällskap som ordinarie styrelseledamot 
under den långa tiden av 31 år (eller 1928 26/11-1959).

Av akademier tillhörde T. L. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
sedan 1926 och Ingenjörsvetenskapsakademien sedan 1941, och han deltog 
ofta i dessa akademiers sammankomster.

Inom Kungl. Vetenskapsakademien tjänstgjorde T. L. som sekreterare i 
dess naturskyddskommitté under åren 1948-57 samt tillika som suppleant 
inom kommittén 1949-57.

Jag har nu tecknat den yttre ramen av Torsten Lagerbergs verksam
het. Därav framgår att han varit en god lärare och en mycket hängiven, 
intresserad och ansvarskännande forskare.

Mycket framträdande var T. L:s stora naturkänsla. Han avnjöt naturen 
både med vetenskapsmannens och konstnärens ögon. Hans konstnärlighet 
framträdde också i stor skicklighet att teckna och i ett känsligt utnyttjande 
av kameran som avbildare.

Personligen var Torsten Lagerberg en fridens man, som gick sin väg 
stilla fram. I det kamratliga umgänget var han alltid vänlig och tillmötes
gående, och han vann aktning och sympati genom sitt flärdfria och rak
ryggade uppträdande.

Han var i ett lyckligt äktenskap förenad med fil. kand. Gurli Hofrén 
och skapade med henne ett ovanligt trivsamt och harmoniskt hem, där 
fyra barn växte upp.

Vi, hans kolleger, komma alltid att med respekt och tillgivenhet minnas 
forskaren och vännen Torsten Lagerberg.
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Ark. f. bot. Arkiv för botanik, utg. av K. Vetenskapsakademien.
M Skf = Meddelanden från Statens skogsförsöksanstalt.
Skv T 1 Skogsvårdsföreningens tidskrift (fr. 1927 Svenska skogsvårds- 

föreningens tidskrift).
SBT “ Svensk Botanisk Tidskrift.

1904. Organografiska studier öfver Adoxa Moschatellina L. — Ark. f. bot. 3, 
n:r 2.

1905. Anomura und Brachyura der schwedischen Südpolar-Expedition. — 
Wiss. Ergebnisse der schwed. Südpolar-Expedition 1901-03. Bd. 5: 
Lief. 7. 39 s. +1 pl. Stockholm.

1906. Über die präsynoptische und synoptische Entwicklung der Kerne 
in den Embryosackmutterzellen von Adoxa Moschatellina. — Botani
ska studier tillägnade F. R. Kjellman, s. 80-88. Uppsala.

------ Zur Entwicklungsgeschichte des Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. -
Ark. f. bot. 6, n:r 5.

1907. Über die Blüte von Viola mirabilis. — SBT 1, s. 187 209.
1908. Morphologisch-biologische Bemerkungen über die Gamophyten 

einiger schwedischer Farne. - - SBT 2, s. 229-276 +2 tavl.
Sveriges Decapoder. — Göteborgs Kungl. Vetenskaps- o. Vitterhets
samhälles handl. 4:e följden. XI: 2. 117 s. +5 pl.

1909. Fleråriga gamofyter af Scolopendrium vulgare. — SBT 3, s. (64).
------ Några anmärkningsvärdare växtformer från Torne Lappmark. —

SBT 3, s. (19)-(24).
------ Studien über die Entwicklungsgeschichte und systematische Stellung

von Adoxa Moschatellina L. (Akad. avh.) — KVA Handl. Bd 44, 
n:r 4. 86 s.

1910. Några anteckningar om skogbildande träd vid Torneträsk. — Skv 
T 8, s. 113*-138*.

- Om gråbarrsjukan hos tallen, dess orsak och verkningar. 1-2. — 
M Skf 7, s. 127-174 +XVH-XXII. Även utg. i Skv T 8, s. 221 *-242*, 
357*-382*.

1911. Abnorm kottutveckling hos tallen. — Skv T 9, s. 135-139. 
Anteckningar till Sveriges macrolepidopterfauna. — Entom. tidskr. 
1911, s. 13-42. Stockholm.

------ En märgborrshärjning i öfre Dalarna. —• M Skf T 8, s. 159-173 +
xi-xii. Även utg. i Skv T 9, s. 381-395.

- Nya fynd av gråbarrsjuka. — Skv T 9, s. 461.
Ett par sällsyntheter från Abisko nationalpark. — Sveriges natur 2, 
s. 78-81.

------  Pestalozzia hartigi Tubeuf. En ny fiende i våra plantskolor. — M Skf 8,
s. 95-107 +V-VI. Även utg. i Skv T 9, s. 183* 195*.

1911-13. Jahresbericht über die Fortschritte, Veröffentlichungen und wich
tigeren Ereignisse des Forst-, Jagd- und Fischereiwesens für das 
Jahr 1910(-12). Schweden. — Suppl. zur Allgemeine Forst- und 
Jagdzeitung 1911-13. Frankfurt a. M.

TORSTEN LAGERBERGS 1 TRYCK UTGIVNA SKRIFTER.
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1912. En intressant bildningsafvikelse hos gran. — SBT 6, s. 884-888.
- Skogens skadesvampar. — Landtmannabladet 1912, s. 75-76.

Studier öfver den norrländska tallens sjukdomar, särskildt med 
hänsyn till dess föryngring. — M Skf 9, s. 135-170 +xxi-xxiv. 
Även utg. i Skv T 10, s. 291*-326*.

------ Topptorka på granen. — Skv T 10, s. 456-457.
------  Växternas hvila och några nyare drifningsmetoder. — Populär natur

vetenskaplig revy 2, s. 109-115. Stockholm.
1913. En abnorm barrfällning hos tallen (förorsakad av Lophodermium 

pinastri). - M Skf 10, s. 139-180 +xvn-xxn. Även utg. i SkvTll, 
s. 435*-476*.
Förteckning över periodisk litteratur, som genom byte mot Skogs- 
försöksanstaltens »Meddelanden» intill den 1 januari 1914 förvärvats 
åt dess bibliotek. — M Skf 10, s. 219-227.

- Granens topptorka. — M Skf 10, s. 9-44 +i-iv. Även utg. i Skv T 11, 
s. 173*-208*.
(tills. m. N. Sylvén) Skogens skadesvampar. (Text till Fase. 1 av 
exsiccat under detta namn.) — Skv T 11, s. 113*-139*.

1914. Grankottens svampsjukdomar. — Statens skogsförsöksanstalt. 
Flygblad, n:r 2. Även utg. i Skogen 1, s. 37-41.

------ Några fjällblommor. — Sveriges natur 5, s. 63-70.
------ (tills. m. G. Lundberg) Om trädstammens byggnad och virkets

användning. 1. Trädstammens byggnad af T. Lagerberg. 2. Virkets 
viktigaste egenskaper med hänsyn till dess användning af G. Lund
berg. — Skogsvårdsföreningens folkskrifter. N:r 35. 48 s.

1914-56. Kort handledning i skogshushållning. Utg. av Föreningen för 
skogsvård i Norrland (Norrlands skogsvårdsförbund).
1. uppl. (1914). Biologiska delarna av arbetet granskade av T. L.
2. uppl. (1918). De botaniska, pedologiska och zoologiska delarna

av arbetet omarbetade o. utvidgade av T. L.
3. uppl. (1923). De biologiska kapitlen översedda o. kompletterade

av T. L.
4. uppl. (1941). De biologiska kapitlen omarbetade av T. L. Detta

gäller särskilt kapitlen »Våra skogars utvecklings
historia» och »Växtsamhällen».

5. uppl. (1956) m. titel: Handledning i skogshushållning. I denna
uppl. svarar T. L. för de växtgeografiska, skogs- 
botaniska och mykologiska avsnitten.

1915. Markflorans analys på objektiv grund. — M Skf 11, s. 129-209 + 
xv-xxiv. Även utg. i Skv T 13, 1-72.

------ Tallskytte och snöskytte. — Statens skogsförsöksanstalt. Flygblad,
n:r 5. Även utg. i Skogen 2, s. 117-126.

1916. »Några kritiska synpunkter vid beståndsanalysen» av H. Kylin 
och G. Samuelsson. Ett genmäle. — Skv T 14, s. 401-422.

1917. Kräftskador på björk, förorsakade av Diaporthe aristata (Fr.) Karst. 
— Skogshögskolans festskrift 1917, s. 363-384.

------ Skogshögskolans park. — Skogshögskolans festskrift 1917, s. 265-278.
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1919. Botanik. — Studiehandbok för Skogshögskolan, utg. av dess lärarråd, 
s. 15-21.

------ Onygena equina (Willd.) Pers. från Dalarna. — SBT 13, s. 108.
------  Snöbrott och toppröta hos granen. — M Skf 16, s. 115-162. (Yttranden

i diskussion m. anl. av föredrag med ovanstående titel vid Skogs- 
vårdsföreningens årsmöte d. 15/9 1919.) — Skv T 17, s. 175*, 178*- 
179*.

1920. Om snöskador och deras samband med rötor hos granen. — Skogen 7, 
s. 65-77.

------  Rötskador i lagrad pappersved. Corticium evolvens Fries, en hittills
förbisedd rötsvamp på granved. — Skv T 18, s. 149-167.

-------Ytterligare bidrag till kännedomen om topprötorna hos granen. —
Skv T 18, s. 55-64.

1921. Mykologiens betydelse för vår skogsvård och trävaruhantering. — 
Skv T 19, s. 102-114.

—-— (tills. m. W. Ekman) Rötskador i lagrad pappersved. — Skv T 19, 
s. l*-2*.

1922. Cordiceps mililaris (L.) Link i Sverige. — SBT 16, s. 285-290.
------ Om uppdragning av aspfröplantor. — Skv T 20, s. 125-143.
------ Rötornas betydelse för granen och dess avkastning. (l:sta Nordiska

skogskongressens förhandlingar.) — Skv T 21, s. 313-345.
-------Ätliga svampar en biprodukt av det japanska skogsbruket. — Skv T

21, s. 53-64.
1924. Sulfitvedens behandling och lagringsrötan. — Skv T 22, s. 231-249.
1925. (tills. m. G. Lundberg & E. Melin) Om upplagring av sågtimmer i 

skogen. — Skogen 12, s. 111-117.
1927. Nekrolog. Gunnar Schotte, * 9/3 1874, f 28/8 1925. — SBT 21, s. 112- 

115.
■-------(tills. m. G. Lundberg & E. Melin) Biological and practical re

searches into blueing in pine and spruce. (Sv. resumé.) — Skv T 25, 
s. 145-272, 561-739.

•—-— (tills, m. R. Schlyter) Hussvampen och konservering av trä mot röta. 
Stockholm. 68 s. (Även utg. som Statens provningsanstalts medde
landen nr 33.)

1928. Barrvedens lagringsrötor. Föredrag vid K. Landtbruksakademiens 
sammankomst den 19 december 1927. — K. Landtbruksakad:s 
Handl. o. Tidskr. 67, s. 66-78.

—— En ovanlig flygsandbindare. — Lustgården 9, s. 127-128.
—-— Huvuddragen i vår växtvärlds utvecklingshistoria; Yåra skogstyper 

och andra skogligt betydelsefulla växtsamhällen; Skogsträdens 
skadesvampar. —• Ingå i: A. Wahlgren & G. Schotte, Sveriges 
skogar och huru vi utnyttja dem. D. 1: s. 210-223; 224-310; 311-365. 
Stockholm.

------- Rötskador å barrvirke i vatten. — Festskrift utg. med anledning av
Skogshögskolans 100-årsjubileum 1828-1928. Stockholm, s. 361-402. 
Även utg. i Skv T 26, s. 617-658, och Svenska Vattenkraftfören., 
Publ. 208 (1928: 8).

------  Über Naevia piniperda Rehm. — SBT 22, s. 282-288.
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1929. Fallsjuka hos barrträdsplantor. — Skogen 16, s. 649-653.
——■ Främmande barrträd av värde för vårt skogsbruk. 1. Douglas- 

granen. — Skogen 16, s. 259-262.
------- Ny lokal för Sedum villosum i Torne Lappmark. — SBT 23, s. 388-389.
------ Platanlhera parvula år 1929. — SBT 23, s. 389-390.
1930. Främmande barrträd av värde för vårt skogsbruk. 2. Murraytallen. —■ 

Skogen 17, s. 49-56.
------ Till Tor Jonsons 50-årsdag. — Trävaruindustrien 15, s. 612-613.

Stockholm.
-------(tills. m. C. Forssell) Rötskador å barrvirke i vatten. — Ingenjörs-

vetenskapsakademien. Handl. n:r 104.
1931. Hsia Tsao Tung Ch’ung. — SBT 25, s. 543-545.
1931-52 Svenska fjällblommor. (Svenska turistföreningens handböcker om 

det svenska fjället I.) 1. uppl. 1931. 154 s. +184 pl.; 2., tillök, uppl. 
1940. 185 s. +200 pl.; 3. uppl. 1952.

1932. Kamerajakt på blommor. Hur fjällblommornas bok kommit till. —• 
Svenska turistförems årsskr. 1932, s. 257-276.

* En ny nordlig lokal för Anemone nemorosa. — SBT 26, s. 464.
------Toppmurklor i Kiirunavaara gruvor. — SBT 26, s. 463-464.
1933. Ascochyta parasitica (Hartig), en skadesvamp på granplantor. — 

Skv T 31, s. 1-10.
------En virkesförstörare — hussvampen. Om strävandena att öka virkets

livslängd. (Observer intervjuar Torsten Lagerberg.) —- Skogen 
20, s. 153-155.

------Rötskador i byggnader. Föredrag i Byggnadstekniska Föreningen i
Göteborg. — Tidning f. byggnadskonst 25, s. 56-60, 72-74, 81-84, 
104-106.

1934. Några synpunkter på takkonstruktioners varaktighet. — Taktäcka- 
ren 1934, n:r 1, s. 5-6. Malmö.

------ Phomopsis Pseudotsugae Wilson, en i Sverige obeaktad barrträds-
parasit. — Skv T 32, s. 71-86.

1935. Barrträdens vattved. 1. Yattvedens natur och praktiska betydelse. — 
Skv T 33, s. 177-264. Referat i Skogen 22, s. 455-458.

1936. Några synpunkter på beståndsvård och virkesvård. (Eng. resumé.) 
— Skv T 34, s. 396-406, 472-473.

1937-58. Vilda växter i Norden. (I detta verk behandlas under textmed
verkan av flera fackmän kärlväxterna. Samtidigt utkom verket även 
efter viss omarbetning på danska, finska och norska.) Stockholm.
1. uppl. Bd 1-3. 1937-39, s. 1-1341 +804 färgbilder.
2. uppl. Bd 1-4. 1947-49, s. 1-1732 +50 pl. +919 färgbilder.
3. uppl. Bd 1-4. 1956-58, s. 1-1748 +50 vedanatomiska pl. +919 
färgbilder.
(Till arbetet har också fogats ett band omfattande kryptogamer, red. 
av J. A. Nannfeldt & G. E. Du Rietz. 1. uppl. 1945; 2. uppl. 1952.) 

1938. Några ekonomiskt viktiga rötskador på granen och dess virke. Före
drag hållna vid Centralskogssällskapets Föreningens för Skogskultur 
sammankomst den 3 april 1938. — Centralskogssällskapet Föreningen 
för Skogskultur. Årsbok 9 (1937), s. 1-37. Borgå (tr.) 1938.
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1942. Blomning och kottutveckling hos några barrträdstyper. — Lust
gården 23, s. 47-92.

------ Ett fynd av Merulius sclerotiorum Falck. — SBT 36, s. 1-8.
1944. Coniophora fusispora, en rötsvamp i norrländsk tall. — Norrlands 

skogsvårdsförbunds tidskr. 1944, s. 123-134.
------ Om blomsterlyrans (Dicentra spectabilis) odlingshistoria. — SBT 38,

s. 81-101.
------- Om blomsterlyrans odlingshistoria. (Sammanfattning av föreg. upp

sats i SBT.) — Sv. Linné-Sällskapets Årsskr. 27, s. 119-122.
------ Ett småländskt Blechnum-fynd. — SBT 38, s. 435-436.
1945. Blomsterlyrans odlingshistoria. Ett tillägg. — SBT 39, s. 236-238. 

Ett fynd av Brefeldia maxima (Fr.) Rost. — SBT 39, s. 432-434.
- (tills. m. Th. Streyffert m. fl.) Den svenska skogen. Radioföredrag 

1944-45. Stockholm & Uppsala. 175 s. (Radiobiblioteket. 7.)
1949. Alrik Hülphers f. — Lustgården 30, s. 143.
—-— Some notes on the Phacidiaceae and a new member of this family, 

Lophophacidium hyperboreum nov. gen. et sp. — SBT 43, s. 420-437.
1951. Ernst Andersson f. — Lustgården 31/32, s. 131-132.

- Camillo Karl Schneider |\ — Lustgården 31/32, s. 132-133.
----- Föreningens (Föreningen för dendrologi och parkvård) tredje de

cennium. — Lustgården 31/32, s. 127-130.
T. L. har dessutom skrivit ett flertal recensioner, publicerade i olika

tidskrifter.
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Algologföreningen i Uppsala.
Den 12 februari.

Docent A. Nauwerck: Yäxtplankton i högfjällssjöar.

Den 11 mars.
Docent M. Wzern talade om algerna i havet.

Den 8 april.
Professor H. Skuja gav en översikt över rödalger i sötvatten och demon

strerade herbariematerial i samband med förarbeten till en monografi över 
dessa alger.

Den 2 september.
Exkursion med m/f Torssund på Ekoln för studium av plankton och 

limnografiska förhållanden.

Den 1 september.

Dr. Robert Wilce (Univ. of Massachusetts): Ecology of Benthic Algae 
in Cold Arctic Seas.

Den 16-22 september.
Symposium över ämnet »Algologin i Sydosteuropa».
Dr. K. Anagnostidis (Tessaloniki), den enda grekiska sötvattensalgo- 

logen, gav under detta symposium en översikt av algvegetationen i termer.
Dr. S. Golubic (Zagreb) visade och kommenterade ett antal färgfoton 

av serbiska algbiotoper, samt höll två föredrag »Zur Fixierung und Mobili
sierung von Calciumkarbonat unter Mitwirkung der Vegetation» och »Einige 
Probleme in der Erforschung der Mikrophyten-Gemeinschaften», baserade 
huvudsakligen på föredragshållarens undersökningar över Vrana sjö och 
floden Krka.

Dr. G. Uherkovich (Szeged) höll två föredrag »Die Tisza, der grösste 
Nebenfluss der Donau. Ein potamobotanischer Überblick» och »Die hydro- 
biologischen Forschungen in Ungern». Dr. Uherkovich, som är ledare för 
utforskningen av floden Tisza, gav i sitt första föredrag en översikt över det 
pågående forskningsarbetet över floden Tisza och behandlade därvid speciellt 
potamoplankton. Det andra föredraget behandlade organisationen av söt- 
vattensforskningen i Ungern och där verksamma forskare och deras forsk
ningsområden. Särskilt berörde föredragshållaren utforskningen av olika
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typer av natronhaltiga vattendrag och verksamheten vid det berömda 
Biologiska Institutet i Tihany.

Den 9 december.
Professor H. Skuja presenterade den nyutkomna Chaelophorales-mono- 

grafin av professor H. Printz.
Assistent L. Kronborg refererade några aktuella arbeten över de epi- 

fytiska algernas produktionsbiologi.
Docent M. W^rn visade några vegetationsbilder från Östersjöns stränder 

tagna under lågvatten.
Docent K. Thomasson visade ett antal färgfoton av algologer på bota

nistkongressen i Edinburgh.

Botaniska Föreningen i Göteborg.
Den 31 januari.

Apotekare R. Fagerström, Uddevalla, höll ett föredrag om giftväxter.

Den 21 februari.
Amanuens T. Nitzelius berättade om »En dendrologisk resa genom 

Italien».
Den 20 mars.

Försöksledare Åke Ljunger, Brunsberg, talade över ämnet »Från jätte
aspar till skogsfröplantager».

Den 21 april.
Notarie G.-A. Westfelt, Borås, redogjorde för sina undersökningar av 

»Floran i Marks härad».
Den 21 maj.

Den japanska dalen och delar av arboretet i Botaniska Trädgården 
visades under ledning av amanuens Tor Nitzelius.

Den 24 september.

Rektor Manne Ohlander talade om »Floran i Fjärås socken».

Den 29 oktober.
Konservator Johannes Lid, Oslo, kåserade om floraintryck från Kanarie

öarna.
Den 27 november.

Lektor Gunnar Lysén, Göteborg, höll föredrag »Om sötvattensplankton 
i naturlig och kulturpåverkad miljö».
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Exkursioner.

Föreningens vårexkursion gick till norra Jylland. I strålande försommar
väder företogs således en två dagars färd i buss runt Limfjorden. Den hade 
lockat ett 30-tal deltagare. Vid ankomsten med båten till Fredrikshamn 
lördagen den 30 maj mötte oss cand. mag. Simon Lzegaard från Århus, 
som fungerade som ledare under de båda dagarna.

Det första målet blev ängsbokskogen i Ssebyåns dalgång vid Sseby. Där 
började Galium odoratum att blomma och f. ö. sågs Veronica montana, 
Cardamine bulbifera, Sanicula europaea, Carex silvalica, Melica uniflora, 
Milium effusum, Festuca gigantea m. fl. för ängsbokskogar typiska arter. 
Grönsångaren sjöng intensivt, liksom bofinken, som lät höra den för oss 
ovanliga sydliga dialekten!

Nästa mål var Hammer Bakker i det kuperade ändmoränlandskapet ca 
10 km NO om Ålborg. Betningen av hedarna hade upphört för ett 30-tal 
år sedan och igenväxningen var i full gång. På grund av inslag av lera i den 
sandiga jordmånen vandrade boken in på flera håll i stället för eken. I 
ljungbackarna blommade Genista anglica och Cytisus scoparius. Vi sågo 
Carex ericetorum och Galium saxatile; på ett håll också Blechnum spicant. 
Litet överraskande var det kanske för oss att finna Pulsatilla pratensis och 
Arrhenatherum pratense i hedbackar.

Vi hunno också med att som hastigast besöka Rebild Bakker och att i 
närheten av dem se Chrysosplenium oppositifolium och Dactylorchis majalis. 
Färjan förde oss över vid Sallingsund till Mors och övernattning skedde i 
Nyköbing.

Söndagen den 31 maj besöktes först Hanklit. På solexponerade sydslutt
ningar noterades Cirsium acaule, Filipendula vulgaris m. fl. och i rasmarker 
Hippophaé rhamnoides. Även vid Nytorp nära Hanstholm studerades 
torrängsvegetation men en stark betespåverkan gjorde, att utbytet ej blev 
det bästa. I dynerna vid Bulbjjerg sågos Rosa pimpincllifolia, Geranium 
sanguineum m. fl. samt givetvis Hippophaé rhamnoides i mängd. Slutligen 
hunno vi också med ett kortvarigt besök vid Svinklöv, där vi sågo Primula 
acaulis. Via Lökken gick färden sedan åter till Fredrikshamn på eftermid
dagen och båten förde oss tillbaka till Göteborg på kvällen.

Söndagen den 13 september företogs en exkursion till Asige socken i 
mellersta Halland för inventering av floran i trakten. Exkursionen kom 
att i stort sett beröra den tämligen kuperade och oligotrofa brytningszonen 
mellan sydsvenskt högland och halländsk slättbygd. Ett 15-tal medlemmar 
hade mött upp i det vackra höstvädret. Färden företogs med privatbilar.

Från Asige kyrka följdes vägen mot Knobesholm. I den genom dämning 
störda strandvegetationen av Åkersjön noterades Typha angustifolia. De 
natursköna trakterna vid Borrsjön besöktes. På stranden i sydvästra delen 
av Borrsjön växte Lobelia, Isoétes lacuslris, Littorella uniflora, Elatine 
hexandra, Hydrocotyle vulgaris, Gnaphalium supinum, Ranunculus reptans 
m. fl. Skogen i omgivningen utgjordes av tall och gran, med en del ek och 
bok. I barrskogen påträffades Monotropa hypopitys. Omväxlande med sko
gen förekom kärrmarker med Carex lasiocarpa, C. rostrata, pors och myr
lilja, i kärrgölarna vit näckros och missne. Vid Knobesholm antecknades
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Bidens tripartita och B. cernua, Rumex obtusifolius, Glyceria maxima, 
Myosotis caespitosa, Stetlaria alsine, Malteuccia filicastrum m. fl.

Efter en vacker skogsväg bar det iväg till Tubbared, ca 4 km NO om 
Knobesholm. Där påträffades bl. a. Thalictram simplex. Den lilla sjön 
mellan Tubbared och Ängsjön föreföll rel. oligotrof och omgavs av kärr
ängar med Carex rostrata, C. lasiocarpa, C. limosa, Equisetum fluviatile, 
Lysimachia vulgaris, L. thyrsiflora, Lythrum salicaria, Calla palustris m. fl. 
Nästa uppehåll gjordes vid Suseåns högra strand, ca 1,5 km SV om Bjärna- 
red. Kärrängsvegetationen hade här även partier med vitmossa, där Carex 
dioeca och C. pauciflora växte rikligt, och gjorde fortfarande ett utpräglat 
oligotroft intryck. I en bergssluttning alldeles V om vägen fanns en ek
dunge av hedkaraktär med blåbärsris, men också med Calamagrostis arundi- 
nacea, Melica nutans och Carex pallescens.

Folkskollärare Filip Karlvall antecknade ett 70-tal svampar, huvud
sakligen skivlingar och polyporacéer. Bland anmärkningsvärda fynd från 
Knobesholm med omgivningar kunna nämnas följande: Sparassis crispa (på 
basen av en tall, vid Dammstugan), Naucoria erinacea (på en död Salix- 
gren, vid Semb), Bolbitius vilellinus, Collybia platyphylla, Lactarius scro- 
biculatus och Tricholoma decorum. Vid Tubbared insamlades Boletus 
sanguineus och vid Bjärnared Schizophyllum commune.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala.
Den 4 februari.

Fil. kand. Lars Kers höll föredrag om en resa i Sydvästafrika.

Den 25 februari.
Dr. Lawrence Pearsson: »Mikroklimat och lavar.»

Den 17 mars.
Fil. lic. Erik Skye höll föredrag om luftföroreningar.

Den 7 april.
Docent Lennart Holm: »Något om evolutionen hos Puccinia.fi

Den 21 april.
Fil. lic. Karl-Bagnar Sundström höll föredrag om »Artavgränsning 

inom Exobasidium sedd ur morfologisk, fysiologisk och serologisk synvinkel».

Den <5 maj.
Valdes för läsåret 1964-1965 till ordförande fil. mag. Jan Borg, till 

sekreterare fil. mag. Gunnar P. Eriksson och till klubbmästare fil. mag. 
Mats Garme.

Den 10 maj.

Företogs en vårutflykt till Vreta udd. Exkursionsledare prof. emer. 
G. Einar Du Rietz.
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Den 11 oktober.

Mykologisk exkursion till skogsområdet Vänge-Broby. Exkursionsledare 
fil. dr Sven Nilsson.

Den 13 oktober.
Fyllnadsvaldes till skattmästare fil. stud. Sven Bråkenhjelm. Intryck 

från 10:e internationella botaniska kongressen i Edinburgh 1964 med
delades av professorerna J. A. Nannfeldt (systematik) och N. Fries (fy
siologi).

Den 10 november.
Docent Gunnar Eriksson höll föredrag om »Något om botaniken i 

Sverige före Linné».

Den 11 december.
Docent Gunnar Lohammar berättade om en resa i Rumänien sommaren 

1964.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 11 februari.

Docent Mats W.ern höll ett med färgbilder illustrerat föredrag om 
algerna i havet och deras utforskande.

Den 20 mars.
Fil. lic. Sven Nilsson berättade om en botanisk resa till Venezuela. 

Föredraget illustrerades med talrika färgbilder.

Den 1 maj.
Fil. lic. Gunnar Jonsson höll ett föredrag med titeln: »Från alvar och 

strandbrim. Botaniska strövtåg på Gotland.» Vackra färgbilder illustrerade 
föredraget.

Den 31 maj.
Vårexkursion till Björkö i Mälaren tillsammans med Svenska Botaniska 

Föreningen under ledning av överantikvarie Karl Alfred Gustawsson 
och professor Erik Almquist. (Se Sv. Bot. Tidskr., Bd 59, H. 2, 1965, 
s. 258.)

Den 29 oktober.
Professor Åke Gustafsson talade om nya metoder inom växtförädlingen. 

Föredraget kompletterades med ljusbilder i såväl svartvitt som färg.

Den 3 december.
Professor Erik Björkman talade om naturvårdsforskning och natur- 

vårdsutbildning i USA. Föredraget illustrerades med färgbilder.
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Till styrelse valdes: ordf. professor Erik Björkman (efter professor Carl 
Malmström, som undanbett sig återval), v. ordf. tf. professor Tycho 
Norlindh (efter professor Erik Björkman), sekr. tekn. lic. Olle Persson, 
skattm. rektor Karl-Gustav Kökeritz, samt läroverksadjunkt Ingmar 
Fröman, intendent Torsten E. Hasselrot, lektor Edvard von Krusen- 
stjerna och docent Måns Ryberg. Revisorer blev som förut lektor Arvid 
Hedelius och revisor Jan Knöppel samt revisorssuppl. jägmästare Sten 
Nordenstam och byråinspektör Bengt Rosenberg.

Professor Carl Malmström valdes till hedersledamot av Sällskapet.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Den 7 februari.

Ordföranden yttrade minnesord över Sällskapets den 3 februari avlidne 
hedersmedlem, professor Sven Petrus Ekman. Till korresponderande 
ledamot hade han invalts år 1913, till hedersmedlem år 1958.

Professor Hans Luther meddelade, att uppgifterna om Ranunculus 
circinatus’ förekomst i Satakunta berott på felbestämning. Intet fynd av 
arten föreligger från Bottniska viken. Om arten verkligen saknas där kan 
orsaken möjligen vara den lägre näringsstandard som synes utmärka 
Bottniska viken vid jämförelse med Östersjön i övrigt.

Den 3 mars.
Professor Carl H. Lindroth, Lund, höll ett föredrag benämnt »Ett 

levande glacialrefugium på Island».
Professor Arthur D. Hasler, Madison, Wis., invaldes till korresponde

rande ledamot.
Docent Göran Bergman redogjorde för inkvarteringsmöjligheterna på 

den av Ålands Fågelskyddsförening upprätthållna fågelstationen på Signil- 
skär samt på dess annex på Lågskär. Logi står här även till buds för kortare 
exkursioner av personer som vistas vid Nåtö biologiska station.

Den 3 april.

Docent Gustaf Sirén föredrog om »Mexico i går och i dag».
Ordföranden redogjorde för de åtgärder som vidtagits i fråga om Nåtö 

biologiska station. Ålands landskapsstyrelse har beviljat medel för repara
tionerna och Sällskapet anskaffat en utombordsbåt till stationen.

Professor Hans Luther redogjorde för de svårigheter som yppat sig i 
fråga om bevarandet av lövängsnaturen på Idö och Brunnskär i Kökar. 
Professor Erik Jorpes hade insänt en redogörelse för det aktuella läget. 
Beslöts att anhålla om att Ålands landskapsstyrelse upptar frågan om 
representativa lövängars fortbestånd till allsidig prövning.

Den 13 maj.

Årsmöte. Docent Ilmari Hiitonen redogjorde för iakttagelser i Finland 
om örtartade växters övervintring i vintergrönt tillstånd.
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Fil. mag. Pentti Aliionen inlämnade till tryck: Radiocarbon age of 
waternut (Trapa natans L.) in the sediments of Lake Karhejärvi, SW- 
Finland.

Vid förrättade val förblev styrelsens sammansättning oförändrad.

Den 2 oktober.
Docent Teuvo Ahti föredrog om »Den arktiska och boreala vegetationens 

zonering som cirkumpolärt fenomen».
Ordföranden höll ett kort minnestal över kustos, fil. dr Gunnar Mark

lund, som avlidit den 23 juli. Förslag hade på årsmötet väckts om hans 
kallande till hedersmedlem, men valet hade ej hunnit ske.

Till korresponderande ledamöter invaldes professor FIugo Sjörs och 
laborator Magnus Fries.

Förelädes Acta Botänica Fennica 66, innehållande Rolf Grönblad, 
Arthur M. Scott & Hannah Croasdale: »Desmids from Uganda and Lake 
Victoria, collected by Dr. Edna M. Lind» samt Acta Botanica Fennica 67, 
innehållande Carl Eric Sonck: »Die Gefässpflanzenflora von Pielisjärvi 
und Lieksa, Nordkarelien» samt ytterligare Acta Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica 77: 3, innehållande Carl Eric Sonck: »Drei neue Taraxaca.»

Docent Lars von Haartman meddelade om fynd av blommande Gentiana 
uliginosa på Lemsjöholm W om Åbo den 27 september. Det är flera år 
sedan växten senast konstaterades på fyndplatsen, som regelbundet besöks.

Den 6 november.
Förelädes Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 40, omfat

tande förhandlingarna under verksamhetsåret 1963-64. Tornen är redigerad 
av fil. dr Lars Fagerström. Som supplement till denna tom kommer ett 
register till Memoranda-tomerna 21-40 att utges.

Mr G. Robin South (Liverpool) hade insänt ett meddelande om fynd av 
brunalgen Chorda tomenlosa vid Segelskär utanför Tvärminne i juni 1964. 
Till följd av bristfällig undersökning av våralgsfloran kan intet sägas om 
eventuellt samband med Östersjöns något ökade salinitet. Möjligen kan den 
långa perioden med kallt vatten försommaren 1964 ha bidragit till att arten, 
som är en kallvattensalg, levt kvar så länge. Fil. stud. Thure Strand
ström anmälde, att några ex. påträffades ännu midsommartid på samma 
lokal.

Den 4 december.
Professor Sven G. Segerstråle höll föredrag om »Musslan Macoma 

baltica i Östersjön — ett exempel på biotiska faktorers inverkan på utbred
ningen och fluktuationerna av ett marint bottendjur».

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 20 mars.

Sällskapets årsmöte. Styrelseval: ordförande professor Hugo Sjörs 
(1964), vice ordförande laborator Magnus Fries (1963-64), sekreterare 
fil. lic. Bengt M. P. Larsson (1964-65), skattmästare fil. kand. Folke
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Björkbäck (1963-64), redaktör docent Mats Wajrn (1964-65) och klubb
mästare fil. lic. Gunnar Wassén (1963-64); övriga ledamöter docent Olov 
Hedberg (1963-64), professor John Axel Nannfeldt (1964-65) samt 
docent Nils Quennerstedt (1964-65).

Ordf. hyllade minnet av korresponderande ledamöterna professor Franz 
Firbas, Göttingen, och lektor, Dr. phil. Paul Gelting, Lyngby, samt av 
handelslärare G. Henriksson, Sandviken, och civilingenjör S. Quarfort, 
Lidingö.

Valdes Sällskapets avgående ordförande, professor em. G. Einar Du 
Rietz, till förste hedersledamot och dess likaledes avgående vice ordförande, 
professor em. Hugo Osvald, till hedersledamot.

Föredrag av tf. professor Tycho Norlindh, Stockholm: »Något om 
flora och vegetation i Sydafrika.»

Den 26 november.
Ordf. hyllade minnet av hedersledamoten professor Dr. Hermann Paul, 

München, samt av professor Torsten Lagerberg, Stockholm, och fil. dr 
A. H. Magnusson, Göteborg.

Valdes Professor Dr. Heinz Ellenberg, Zürich, till korresponderande 
ledamot.

Föredrag av docent Eilif Dahl, Oslo: »Klimaet og plantenes utbredelse- 
grenser.»

Av Acta Phytogeographica Suecica har Sällskapet under året utgivit tre 
band:

47, Kuno Tiiomasson, Araucanian Lakes. Plankton studies in North 
Patagonia, with notes on terrestrial vegetation.

48, Erik Sjögren, Epilithische und epigäische Moosvegetation in Laub
wäldern der Insel Öland, Schweden.

49, Olov Hedberg, Features of afroalpine plant ecology.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträdet 1964.

Föreningen sammanträdde den 23 april å Stockholms Universitet under 
ordförandeskap av professor R. Florin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat en av sina medlemmar, nämligen fil. kand., redaktör 
Sigurd Lindman. Ordföranden erinrade om den bortgångnes botaniska 
gärning och lyste frid över hans minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
På förslag av styrelsen beslöt föreningen med acklamation att välja 

professor Carl Malmström till dess hedersledamot.
Föreningen godkände styrelsens åtgärd att inom sig utse ett av ordföran

den, sekreteraren, redaktören och skattmästaren bestående arbetsutskott 
för handläggning av brådskande ärenden under sommarmånaderna, ärenden 
av mindre vikt samt sådana, som styrelsen eljest delegerar till utskottet.

Revisionsberättelsen för år 1963 upplästes av jägmästare S. Norden
stam. På revisorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren 
full ansvarsfrihet.

Professor Tycho Norlindh höll ett med talrika färgbilder illustrerat 
föredrag över ämnet: »Något om flora och vegetation i Sydafrika.»

Sammanträdet bevistades av 43 personer.

Årsmötet 1964.

Föreningen sammanträdde den 20 november å Stockholms Universitet 
under ordförandeskap av professor R. Florin.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat sex av sina medlemmar, nämligen professor Thore 
Halle, professor Torsten Lagerberg, fil. dr Hugo Magnusson, med. lic. 
Bernhard Saarsoo, fil. kand. Ulf Starbäck och professor Ojvind 
Winge. Ordföranden erinrade om de bortgångnas botaniska gärning och 
lyste frid över deras minne.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Vid det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1965 utsågos: till ord

förande professor R. Florin, till vice ordförande professor E. FIultén, 
till sekreterare fil. mag. L. Brunkener, till redaktör för tidskriften docent 
S. Ahlner, till skattmästare bankdirektör V. Björklund, till övriga leda
möter av styrelsen professor N. Fries, professor G. Harling, professor
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T. Hemberg, lektor E. von Krusenstjerna, professor J. A. Nannfeldt, 
dr W. Rasch och professor H. Weimarck.

Till medlemmar av redaktionskommittén valdes professorerna G. E. Du 
Rietz, F. Fagerlind, N. Fries, E. Hultén, J. A. Nannfeldt och C. O. 
Tamm.

Till revisorer utsågos jägmästare S. Nordenstam och kamrer P. Olrog. 
Revisorssuppleanter blevo lektor L.-O. Lundkvist och fil. kand. B. Kuy- 
lenstierna.

Professor Folke Fagerlind höll ett med talrika färgbilder illustrerat 
föredrag över ämnet: »Organisationstyper inom palmfamiljen.» 

Sammanträdet bevistades av 40 personer.

Svenska Botaniska Föreningens och Botaniska 
Sällskapets vårexkursion 1964.

Söndagen den 31 maj företog Svenska Botaniska Föreningen och Bota
niska Sällskapet i Stockholm en gemensam exkursion till Björkö i Mälaren. 
Som ledare fungerade överantikvarie Karl Alfred Gustawsson och 
professor Erik Almquist. Deltagarantalet blev 56. Utom ledarna märktes 
Svenska Botaniska Föreningens ordförande professor Rudolf Florin med 
maka, fru bibliotekarie Hellen Malmström (maka till Botaniska Säll
skapets ordförande professor Carl Malmström) samt följande (flera med 
fruar): fil. dr Karl Afzelius, docent Sten Ahlner, generalläkare Carl- 
Johan Clemedson, civilingenjör Gillis Een, major Per Egersten, över
assistent Harry Ekstrand, f. d. undervisningsrådet Kurt Falck, lektor 
Arvid Hedelius, fil. dr Ivar Holmgren, revisor Jan Knöppel, rektor 
Karl-Gustav Kökeritz, docent Britta Lundblad, lektor Gunnar 
Lundeqvist, jägmästare Sten Nordenstam, professor Tycho Norlindh, 
professor Ivar Palmer, tekn. lic. Olle Persson, docent Måns Ryberg, 
friherre Benkt Sparre.

Strax före kl. 10 avgick M/S »Slandö» från Klara Mälarstrand. Vädret 
var klart men tämligen blåsigt. Efter två timmars färd var vi framme vid 
Björkö och landade vid Nya bryggan på Ångholmen, där Gustawsson 
mötte. Utanför Färdstugan gav han en mycket intressant redogörelse över 
öns natur. Björkös växtlighet får sin prägel av lövträd, lövbuskar, enar 
och ett stort antal örter. Barrskogen får hålla sig på avstånd. Stora delar 
av det svenska landskapet såg ut på detta sätt ännu för ett par mansåldrar 
sedan, och de måste ända sedan forntiden ha haft denna karaktär, som de 
fått genom boskapsskötsel på gammalt vis. Först under 1800- och 1900- 
talen förvandlades det mesta av hagmarkerna till åker eller granskog. 
Landskapet på Björkö har emellertid genom omsorgsfull skötsel efter 
gammalt mönster kvar mycket av sin ursprungliga prägel. Gustawsson 
redogjorde också för olika landskapsvårdande åtgärder, som vidtagits under 
de sista årtiondena, bl. a. hur man lyckats få tillbaka backsippor i stora 
mängder.

Vi passerade sedan gravfältet i Borgs hage och följde den norrut löpande 
stigen, som ligger strax nedanför den forna strandlinjen. Gustawsson gav 
Sv. Bot. Tidskr., 59 (1965) : 2
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Fig. 1. Professor R. Florin avtackar överantikvarie K. A. Gustawsson vid exkur
sionens slut. — Foto T. Ingmar.

I'V

en mycket intressant historisk redogörelse över det gamla Birka allteftersom 
vi passerade Borg, Bystan och Hemlanden. Under vandringen studerades 
floran under Almquists ledning.

Omkring kl. 14.30 kom vi tillbaka till Färdstugan, där en något sen lunch 
intogs i mindre grupper. Båtfärden hem startade kl. 15.30 och två timmar 
senare var vi åter i Stockholm.

Nya medlemmar

Vid styrelsesammanträdet den 23 april 1964 invaldes: På förslag av 
docent S. Ahlner: fil kand. Lars-König Königsson, Uppsala, fil. mag. 
Birgitta Pedersen, Stocksund; på förslag av fil. mag. L. Brunkener: 
fil. mag. Åke Nilsson, Lidingö; på förslag av professor J. Jalas: fil. mag.
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Matti Lähdeoja, Helsingfors; på förslag av museiassistent B. Sparre: 
fil. stud. Mats Nettelbladt, Täby; på förslag av lektor Gunnar Wistrand: 
fil. mag. Lars Thofelt, Falun; på förslag av konservator A. Zander: 
folkskollärare Oskar Lönnqvist, Övertorneå, herr Jörgen Andersson, 
Södertälje, ingenjör Gerhard Nilsson, Malmberget, de la Gardieskolan, 
Lidköping, Biblioteka Akademii Nauk, Vilnius, SSSR, Sibirskoe Otdelenije 
Biblioteka, Novosibirsk, SSSR, herr Olof Leandersson, Öxabäck, Alingsås 
Biologiska Förening, Alingsås, civilingenjör Per-Gustav Wikström, 
Stockholm, fil. kand. Uno Eliasson, Göteborg, herr Lars Ericson, Gävle, 
studerande Torleif Ingelög, Gävle, Statens Centrala Frökontrollanstalt, 
Åkarp, fil. lic. Allan Klingström, Stockholm, fil. mag. Gunnar Eriksson, 
Uppsala.

Vid styrelsesammanträdet den 16 oktober 1964 invaldes: På förslag av 
kamrer O. Molin: redaktör Alfons Gustaf Julius Carlholm, Stockholm; 
på förslag av konservator A. Zander: Asoc. Venezolana para el Avance de la 
Ciencia, Caracas, Venezuela, Statsfrökontrollen, Köpenhamn, stud. Claes 
Linder, Bromma, aukt. revisor Erik Skarp, Bandhagen, herr Tommy 
Fröberg, Alingsås, Principal Maharaja Bir Bikram College, Agartala, 
Indien, Portsmouth College of Technology, Portsmouth, England, herr 
Sven Erik Jönsson, Laholm, Clemson University Library, Clemson, U.S.A.

Vid styrelsesammanträdet den 20 november 1964 invaldes: På förslag av 
docent S. Ahlner: fil. stud. Gunvor Westling, Kallhäll; på förslag av 
konservator A. Zander: Institutionen för virkeslära, Skogshögskolan, 
Stockholm, Milner Library, Illinois State University, Normal, U.S.A.
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Enligt styrelsens beslut (den 17 januari 1962) får medlem i tidskriften trycku liögst 3 ark 
( = 48 trycksidor) per årgång. Från denna bestämmelse kan styrelsen dock meddela dispens, 
om särskilda skäl föreligga.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas av veder
börande författare, likaså extra kostnad för sättning av svårläsligt manuskript. 
Detta bör därför vara maskinskrivet.

Av större uppsatser och avhandlingar lämnas kostnadsfritt 100 separat med omslag 
utan tryck; för tryck på omslaget debiteras 22 kr. Extra separat kunna beställas 
mot särskild avgift. Av smärre uppsatser och meddelanden, liksom av recensioner, 
lämnas särtryck endast efter överenskommelse.

För utformning av text gäller följande:
Avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll böra publiceras på engelska, 

franska eller tyska; i varje fall skola de förses med en sammanfattning på något 
av dessa språk. Manuskript på främmande språk skall vara granskat av sakkunnig 
språkman, vars namn meddelas redaktören.

Koncentration i utformningen av all text eftersträvas, och, där så kan ske utan 
olägenhet för läsaren' användas förkortningar (t. ex. frekvens- och lokaluppgifter 
i artlistor). Noter under texten torde undvikas.

Tabeller förses med kort rubrik och numreras med romerska siffror.
Erforderliga bibliografiska uppgifter om citerade arbeten sammanföras i en till 

avhandlingen bifogad litteraturförteckning, där de ordnas alfabetiskt efter författar
namn och uppställas enligt följande exempel:

Raunki^r, C., 1912: Measuring-apparatus for Statistical Investigations 
of Plant-formations. — Bot. Tidsskr., Bd 33, H. 1. Kobenhavn.

Citeras två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår, 
betecknas de med a, b, c etc. Dessa beteckningar införas omedelbart efter tryckåret; 
i texten enligt exemplet: »(Raunki/er 1912 a, s. 45)», i litteraturförteckningen: 
»Raunkijer, C., 1912 a: —•—».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, dock ej auktorsnamn, sättas med Kapitaler (understrykas i manu

skriptet med två streck).
2. Latinska växtnamn i text och figurförklaringar sättas med kursiv slil (under

strykas med ett streck).
Text, som skall spärras, understrykes med en bruten linje (------ ).

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart kunna kiicheras.
Retusch betalas ej av tidskriften, ej heller montering av planscher eller samman
ställning av textfigurer, som omfatta flera smärre bilder.

För klichering avsedda fotografier utföras i svart-vitt på blankt papper.
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. Sam

manföras flera bilder under samma figurnummer, betecknas de enskilda bilderna med 
bokstäver, ej med siffror.

Planscher numreras med romerska siffror (en nummerföljd för varje uppsats). 
Omfatta de flera figurer, numreras dessa med arabiska siffror (en nummerföljd för 
varje uppsats, ej för varje plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse måndagar och 
tisdagar kl. 14-15 på Riksmuseets Botaniska Avdelning (tel. 321219, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Botaniska Avdelning, Stockholm 50.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.
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