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DETERMINATION OF GERMINABILITY OF PUMPKIN 
AND SQUASH SEED WITH X-RAY 

CONTRAST METHOD.

BY

S. K. KAMRA and S. B. BHARGAVA.

Department of Forest Genetics, Royal College of Forestry, Stockholm 50, and 
Institute of Botany, University of Stockholm, Stockholm 50.

Introduction.

The x-ray contrast method has been worked out earlier for the 
determination of the germinability of cucumber and melon seed 
(Kamra, 1964 and 1966). In order to extend this method to other 
members of the Cucurbitaceae, it was tried on seed of pumpkin and 
squash. Parallel tests were made with the tetrazolium technique 
(after Lakon & Bulat, 1952). The seed samples were germinated 
on Jacobsen apparatus and these values were used as the standard. 
The present paper summarizes the results of these investigations.

Material.

Thirteen samples of pumpkin (Cucurbita pepo L.) and fifteen of squash 
(Cucurbita maxima Duch. and Cucurbita moschata (Ducii.) Duch. ex Pom.) 
were used for the experiments. The information, as far as available, regarding 
the cultivars, the years of harvest and the countries of production of the 
samples, is given in Tables I and II.

Methods.

The description of the methods is divided into two parts: Part A: dealing 
with the working out of the x-ray contrast method for pumpkin and squash 
seed, and Part B: with a comparison of the x-ray contrast method, the 
tetrazolium technique and the germination on Jacobsen apparatus. 
18-673877 Sv. Rot. 1'idskr., 61 (1967): 2



274 S. K. KAM RA AND S. B. BHARGAVA

Table I. Details of the samples of pumpkin.

Sample
No. Cultivar

Year of 
harvest

Country where 
produced

1 Connecticut Field 1963 USA
2 Connecticut Field—Dickinson 1963 USA
3 Early Sugar 1963 USA
4 Sugar or New England Pie 1964 USA
5 Large Yellow 1964 USA
6 Small Sugar 1961 USA
7 Not known 1965 Portugal
8 Not known 1965 Portugal
9 Etampes Bright Red 1964 France

10 Not known 1963 France
11 Mammouth 1964 France
12 Parisian Yellow 1964 France
13 Not known 1964 France

Table II. Details of the samples of squash.

Sample
No. Cultivar

Year of 
harvest

Country where 
produced

1 Not known 1956 Imported
2 Long White 1964 France
3 Courage 1964 France
4 White Bush 1964 Israel
5 Yellow Summer Crookneck Improved 1963 USA
6 Butternut Improved 1963 USA
7 Buttercup 1963 USA
8 Chicago Warted Hubbard 1963 USA
9 Butternut 1963 USA

10 Buttercup 1963 USA
11 Bolognese 1964 Italy
12 Black Beauty 1962 USA
13 Not known 1964 France
14 Not known 1964 France
15 Caserta 1964 USA

Part A. X-ray contrast method.
The procedure used for the x-ray contrast method was the same as that 

described earlier for cucumber seed (Kamra, 1964). However, it was not 
considered necessary to try organic contrast agents on pumpkin and squash 
seed, because of their considerably higher cost than that of barium chloride, 
which gave satisfactory results with these species.
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2



DETERMINATION OF GERMINABILITY 275

Part B. Comparison of the x-ray contrast method, the tetrazolium 
technique and the germination.

1. Germination on Jacobsen Apparatus (JA).
400 seeds ( =25 xl6 for squash, and 10 x 40 for pumpkin) were put for 

germination on Jacobsen apparatus under the following conditions:
Alternating temperature: 16 hours at 20°C and 8 hours at 30°C.
Light: About 1000 Lux (Continuous).
Germination Period =14 days.
The seeds were treated with Betoxin 50 (Tetra-methyl-tiuramdisulphide) 

at the rate of two grams of the chemical per kilogram of the seed, in order 
to prevent mould development. The first count of the germinated seeds was 
taken on the fourth day (as recommended by the International Rules for 
Seed Testing) followed by a daily count up to the fourteenth day.

2. Tetrazolium technique (TTC).
Chemical used: 2, 3, 5 Triphenyltetrazolium chloride, manufactured by 

E. Merck, Darmstadt, West Germany.
In principle, the method of Lakon & Bulat (1952) was followed. However, 

since the embryo dissection is a time-consuming process, only 1 x 100 seeds 
were used.

The seeds were soaked in water for about 16 hours at room temperature 
(about 20°C), after which the embryos were dissected out, care being taken 
also to remove the thin membrane surrounding the embryo. Treatment 
with 1 % solution of tetrazolium chloride was given for 18 hours at room 
temperature. For 100 embryos, 40=50 ml of tetrazolium solution was used. 
After treatment, the embryos were washed with tap water and placed in 
petri-dishes to study the staining. The criteria for the judgement of the 
embryos were the same, as those suggested by Lakon & Bulat (1952).

Results.

The results are presented under the same two parts as the methods, 
namely, Part A: dealing with the working out of the x-ray contrast method 
for pumpkin and squash seed, and Part B: with a comparison of the x-ray 
contrast method, the tetrazolium technique and the germination on Jacob
sen apparatus.

Part A. X-ray contrast method.
For working out the x-ray contrast method for pumpkin and squash 

seed, it was necessary to find out, whether after treatment with barium 
chloride the seeds are able to germinate or not. For this purpose, the 
following experiment was performed.

Expt. 1. The influence of barium chloride on seed germination.
Samples with high and reduced germination capacity were used for this 

experiment as follows: Pumpkin: High germination seed: Sample Nos. 4 
and 13; Reduced germination seed: Sample Nos. 7 and 12. Squash: High

So. Dot. Tidslir., 61 (1967): 2



276 S. K. KAM RA AND S. B. BHARGAVA

germination seed: Sample Nos. 8 and 13; Reduced germination seed: 
Sample Nos. 1, 6 and 12.

Representative samples of 200 seeds each were treated by soaking in a 
20 % solution of barium chloride for 1, 4, 8 and 24 hours at room temperature. 
After washing with running tap water to remove traces of the chemical 
from the surface of the seeds, they were put for germination on Jacobsen 
apparatus for two weeks along with the controls (seeds treated for the 
same time with water).

It was observed that the samples treated with barium chloride showed a 
reduction in the rate of growth of the root and the shoot, as compared 
with that of the controls. Moreover, there was a larger number of abnormal 
seedlings in the former case than in the latter. These effects increased with 
the prolongation of the time of treatment with barium chloride. Similar 
observations have been made earlier on seeds of cucumber and melon.

Since the above experiment showed that barium chloride reduces the rate 
of growth of root and shoot of the treated seedlings, it was necessary to 
find out as to how far a seed may be impregnated with it and still be able 
to germinate. This was the aim of the following experiment.

Expt. 2. The germination behaviour of the seeds possessing different degrees
of impregnation with barium chloride.
Samples of pumpkin and squash seed with high and reduced germination 

capacity were used for this investigation; for sample numbers, see Expt. 
1. They were treated by soaking in a 20% solution of barium chloride for 
four hours at room temperature, in order to get various degrees of impreg
nation of seeds. After treatment, the seeds were washed superficially with 
running tap water and dried at room temperature. They were radio
graphed and individual seeds were picked out with different degrees of 
impregnation. Each seed was treated with Betoxin 50, numbered and 
allowed to germinate on Jacobsen apparatus for fourteen days.

It was observed that the seeds possessing impregnation in the embryo 
(partial or complete) did not germinate. These observations agree in 
principle with those made earlier on seed of cucumber and melon (cf. 
Kamra 1964 and 1966). Thus, also in pumpkin and squash, seeds with 
any kind of impregnation (partial or complete) in the embryo (including 
cotyledons) were considered as non-germinable. Fig. 1 shows some patterns 
of impregnation of seeds of pumpkin and squash with barium chloride.

Empty and mechanically damaged seeds, etc. (Fig. 1) occurred to a small 
extent in samples of pumpkin and squash and showed the same germination 
behaviour as that described earlier for melon seed (cf. Kamra, 1966). 
Consequently, in the x-ray contrast method they were judged for the 
determination of the germinability in the same way as similar seeds of 
melon.

Fig. 1. 1-6: Some patterns of impregnation of pumpkin seeds with barium chloride. 
Above: Radiographs, Below: Diagrammatic sketches. 7-8: Empty (without embryo) 
seeds of pumpkin. 9-12: Mechanically damaged seeds of pumpkin and squash. Seed 
Nos. 10-12 are impregnated with barium chloride. The arrow on seed No. 12 denotes 

the mechanically damaged area.
So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2



DETERMINATION OF GERMIN ABILITY 277

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1067): 2



278 S. K. KAM RA AND S. B. BHARGAVA

Pumpkin Sauash

0 8 10 12 14
Days

8 10 12 14
Days

Fig. 2. Rates of germination of the samples investigated. A-C: Pumpkin, D-F: Squash. 
(G. - Germination; D. = Days; S. = Sample.)

Part B. Comparison of the x-ray contrast method, the tetrazolium 
technique and the germination.

1. Germination on Jacobsen apparatus. The germination rates of the samples 
of pumpkin and squash are shown in Fig. 2 and their germination per
centages in Tables III and IY.

2. Tetrazolium test. The values of germinability according to this test are 
given in Tables III and IV.
So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Table III. Percentages of germination and of germinabilily of pump
kin samples according to the germination tests, the tetrazolium 

technique and the x-ray contrast method.

Sample
No.

Germination 
% age on JA.

Germinability 
% age after 

TTC technique.
Diff. from 
JA value.

Germinability 
% age after 
XC method.

Diff. from 
JA value.

i 100 96 -4 98 — 2
2 93 89 -4 96 + 3
3 99 96 -3 99 + 0
4 99 99 ±0 98 -1
5 100 77 -23 99 -1
6 98 71 -27 95 -3
7 67 47 -20 68 + 1
8 79 62 -17 78 -1
9 93 92 -1 90 -3

10 80 80 ±0 79 -1
11 93 96 + 3 92 -1
12 54 52 _2 50 -4
13 98 100 + 2 96 _2

Average = — 7.4 Average =
+ 2.9 —1.2 + 0.4

Table IV. 
samples

, Percentages of germination and of germinability of squash 
according to germination tests, the tetrazolium technique 

and the x-ray contrast method.

Sample
No.

Germination 
% age on JA.

Germinability 
% age after 

TTC technique.
Diff. from 
JA value.

Germinability 
% age after 
XC method.

Diff. from 
JA value.

1 48 44 -4 54 + 6
2 90 90 ±0 94 + 4
3 84 77 -7 87 + 3
4 93 90 -3 92 -1
5 97 97 ±0 99 + 2
6 89 95 + 6 87 -2
7 98 96 _ 2 98 ±0
8 100 99 -i 100 ±0
9 96 97 +i 99 + 3

10 97 100 + 3 98 + 1
11 94 97 + 3 92 _ 2

12 85 85 ±0 82 -3
13 100 93 -7 99 -1
14 98 86 -12 99 + 1
15 97 97 ±0 96 -1

Average = — 1 
+ 1

.5

.2
Average = 
+ 0.7 + 0.6

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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The observations made regarding the dissection and staining of the 
embryos were similar to those reported earlier for cucumber seed (Kamra, 
1964). However, there were some embryos in a few samples (e.g. Nos. 3, 
13 and 14 in squash, and Nos. 5, 6, 7 and 8 in pumpkin) the radicles of 
which were white from the tip in more than one-third of their length, and 
had thus to be considered as non-germinable according to the standards 
laid down by Lakon & Bulat (1952).

3. Comparison of the results of the three methods.
The values of germination on Jacobsen apparatus and those of ger- 

minability according to the tetrazolium technique and the x-ray contrast 
method for pumpkin and squash samples are given in Tables III and IV. 
For tests with the x-ray contrast method, two hundred seeds were used. 

The results given in Tables III and IV will be explained in the Discussion.

Discussion.

When one compares the results of germination on Jacobsen 
apparatus with those of germinability according to the x-ray contrast 
method (cf. Tables 111 and IV), one finds that they agree in prin
ciple with each other both for pumpkin and for squash. The dif
ference of —1.2% ( +0.4) in pumpkin although significant, can, 
of course, be considered as negligible in practice. In the case of 
squash, there is practically no significant difference in the results 
of the two methods.

The values of germinability according to the tetrazolium technique 
agree in principle with those of germination on JA in most samples 
of squash. However, in the case of pumpkin the results of the two 
methods differ considerably for the sample Nos. 5, 6, 7 and 8. 
These samples had several embryos the radicles of which were 
white from the tip in more than one-third of the length, and had 
thus to be considered as non-germinable according to the standards 
laid down by Lakon & Bulat (1952). Apparently, some of these 
embryos, in spite of the partially necrotic radicles, were able to 
germinate under the favourable conditions provided in the present 
investigation.

The embryo dissection for tetrazolium tests was time-consuming. 
On an average, it took 3 to 3J hours for dissecting 100 seeds. As 
against this, the x-ray contrast method is simpler and quicker to 
work with, because no embryo dissection is required, and the 
processing of a radiograph can be completed in about 15 to 20 
minutes. In seed testing laboratories which may he short of trained 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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staff and overcrowded with samples particularly during certain 
months of the year, the use of the x-ray contrast method can be a 
time-saving factor.

The small dose of x-rays given to seed for taking a radiograph 
does not usually affect its germination percentage, as has been shown 
by Kamra & Simak (1965). Also earlier observations point to the 
same conclusion (cf. Simak & Gustafsson, 1953; and Swaminathan 
& Kamra, 1961).

On the basis of the experience gained with seed of cucumber and 
melon, the samples of pumpkin and squash were treated with a 
20 % solution of barium chloride for one hour for the determination 
of their germinability. The results given in Tables III and IV show 
that these values agree in principle with those of germination on 
Jacobsen apparatus. Thus treatment for one hour with a 20% 
solution of barium chloride is applicable to seed of pumpkin and 
squash for the determination of its germinability.

In conclusion, it may be stated that the present investigation has 
shown that the x-ray contrast method can be reliably used for the 
determination of the germinability of the seed of pumpkin and 
squash.

Summary.

This paper deals with the determination of the germinability of 
seed of pumpkin (Cucurbita pepo L.) and squash (Cucurbita 
maxima Duch. and Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Porn.) 
with the x-ray contrast method. Thirteen samples of pumpkin and 
fifteen of squash were used for the investigation. Parallel tests were 
made with the tetrazolium technique. The samples were germinated 
on Jacobsen apparatus and these values were used as the standard.

It was observed that the germinability percentages according to 
the tetrazolium technique agreed in most cases with the values of 
germination. However, in a few samples of pumpkin the results of 
the tetrazolium tests were lower than those of germination on 
Jacobsen apparatus.

The values of germinability according to the x-ray contrast method 
using a 20 % solution of barium chloride for one hour at room tem
perature agreed with those of germination on Jacobsen apparatus 
both in the case of pumpkin and squash. Thus the x-ray contrast 
method can be reliably used for the determination of the germin-

Sv. Dot. Tidskr., 61 (1967): 2



ability of seed of these species. Unlike the tetrazolium technique, the 
x-ray contrast method does not require dissecting out of the embryo 
from the seed, and is thus simpler and quicker to work with. The 
use of the x-ray contrast method can be a time-saving factor in the 
seed testing work.
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ANTECKNINGAR OM JORDÄRTSKOCKOR, 

SÄRSKILT OM DERAS BLOMNING.

AV

K. V. OSSIAN DAHLGREN.

Under en tidig novemberpromenad i Zürich 1920 förunnades 
det förf. att i en liten villaträdgård vid en väg ovanför observatoriet 
se något för honom så sensationellt som en blommande jordärt- 
skocka. En annan boreal botanist, Nils Hylander (1951, s. 20), 
har också vittnat om det forste Modets Sodme, då han i England 
under den exceptionellt varma hösten 1949 äntligen fick en gammal 
önskedröm uppfylld, nämligen att se arten i blom. Växten kunde då, 
såsom han skrev, »ha försvarat sin plats i prydnadstäppan, men 
där stod den nu inte utan i den intensiva tristess en engelsk bakgård 
erbjuder». (I trädgårdstidningen Viola, 12 nov. 1947, meddelas 
att jordärtskockor också det året hade blommat i England, vilket 
skulle ha varit första gången sedan 1921. Tyvärr har varken ort 
eller källa angivits för detta påstående.)

I den nyaste delen av botaniska trädgården i Uppsala överraska
des förf. i fjol (1965) av att finna en ruta försedd med etiketten 
»Helianthus tuberosus v. Bianka, Bjuv 1962. B. Hylmö». Växten 
där, som kanske verkade att vara gracilare än vanliga jordärt
skockor, hade utvecklat rikligt med vackra gula blomkorgar. Även 
denna höst har den ståtat med sådana. Denna efter 55 år förnyade 
bekantskap med blommande jordärtskocka animerade förf. till 
att samla ihop några noteringar om dylika fall samt också till att 
nämna något om förhållanden rörande växten i övrigt.

Dr. G. A. Küppers-Sonnenberg, grundare av Topinambur- 
Saatzucht, Niedersachsen, på Lüneburgerheden, har meddelat 
mig, alt sorten Bianka spontant uppkom i Frankrike, sannolikt 
genom en mutation. Han skrev vidare: »Ich entwickelte den fran
zösischen Stamm seit 1951 durch Selektion und auch genetisch und 
gab ihn 1953 zur Anerkennung. Seitdem wird die Sorte Bianka in

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Bundessortenamtsregister als deutsche Hochzuchtsorte geführt.» 
Han har också använt typen som utgångsmaterial för talrika av
kommor efter korsningar med andra Helianthus-arter. Om en del 
jordärtskocksbastarder och deras ättlingar skall talas litet längre fram.

De från Nordamerika stammande jordärtskockorna äro tydligen 
normalt utpräglade kortdagsväxter. Hos oss är i regel vegetations
perioden alldeles för kort för att blomning skall kunna medhinnas 
före frosten. Den nyssnämnda ovanligt tidiga Bianka-sorten kan 
dock snarare karakteriseras som en långdagstyp (Küppers-Son
nenberg 1964).

1 litteraturen har några gånger kategoriskt påståtts, att jordärt- 
skockan alls icke skulle blomma i Sverige. 1 Tengborgs disserta
tion 1764, Hortus culinaris (Linné 1769), läsa vi sålunda: »... 
nostri coeli est aptissimus, florem vero & semina non praebat» 
(— i högsta grad tillpassad för våra breddgrader, men blommor och 
frön alstrar den icke). Ett par andra uttalanden: »bl:r ej hos oss —» 
(Liljeblad 1792, s. 292 och Hom berg s. 332) samt »gifwa de 
aldrig blomma eller frö» (Jörlin 1 793). Andra uttalanden äro något 
mera modifierade såsom Linnés i Hortus Upsaliensis: »— sed vix 
umquam heic Horet», men blommar knappast någonsin här; vidare 
»— disk- och strålblommor gula hos oss knappast utvecklade» 
(Andersson 1871), »sällan hos oss», »mycket sällan» eller »ytterst 
sällan blommande» och slutligen »nästan aldrig hos oss». De an
förda citaten få räcka.

Redan den unge Linnaeus hade emellertid i november 1 727 seit 
jordärtskockan blomma i Lund (Fries 1903, s. 31. Hans källa 
har förf. ej giltat uppspåra.) I sina föreläsningar framhöll Linné 
också senare: »Efter de äro komne från Virginien och Canada, blomma 
de sällan hos oss, om icke helt sent på året (Lindfors 1907, s. 171). 
1 Sydsverige, särskilt i Skåne, där vegetationsperioden är förhållande
vis lång och där dagarna tidigare bliva kortare än norrut, bör man 
naturligtvis ha största utsikten att träffa på något för en uppsvensk 
så uppseendeväckande som en jordärtskocka med blommor. Det 
fick som nyss nämndes redan Linné erfara under sin vistelse i 
Lund; och där observerades också blomning under de varma åren 
1826 och 1834 (Lilja 1870, s. 621). I en trädgård vid Grönegatan 
i samma stad fanns i Amelie Posses ungdom »lite solroseblommande 
jordärtskocksplantor i ett hörn» (i minnesboken »Kring kunskapens 
träd», 1946). Enligt meddelande av statsagronom L. Ottosson ha 
enstaka exemplar av två stammar (en med vita knölar från Klags- 
Su. Bot. Tidskr., 61 (1067): 2
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* i

7m ^

Fig. 1. Blommande jordärtskocka, sorten Bianka, i Uppsala botaniska trädgård, 
29 sept. 1966. Den har uppkommit i Frankrike, antagligen genom en mutation, och 
sedan omhändertagits av G. A. Küppers-Sonnenberg, Topinambur-Saatzucht, Nieder
sachsen. Den har där blivit utgångsmaterialet för ett vittomfattande korsnings- och 
förädlingsarbete. Sorten är ovanligt tidig och kan knappast betecknas som en kort- 
dagsväxt, snarare motsatsen. Då fotografiet togs hade andra stånd betydligt flera 
utslagna korgar, men dessa voro i allmänhet mer eller mindre svedda av frost. — I. 
Nordin foto.

Flowering Jerusalem artichoke, type Bianka, in the Botanical Garden of Uppsala, 
Sept. 29, 1966. This clone originated in France, probably as a mutation. Later it 
was cultivated by Dr. J. A. Küppers-Sonnenberg, Topinambur-Saatzucht, Nieder
sachsen, and was made the basis of an extensive crossing and improvement work. The 
type is unusually early and can hardly be considered a short-day plant, rather the 
reverse. By the time for exposing the film other individuals of the same clone had 
several flower-heads in anthesis, but they were rather much frost-bitten. — I. Nordin 
photo.

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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hamn söder om Malmö och en med violetta knölar från Halland) 
blommat vid Alnarp under åren 1947, 1955 och 1959 (men däremot 
icke under den gångna ganska varma sommaren 1966). (I)e svenska 
klonerna, som hade planterats nere i Italien, utvecklades väl och 
blommade rikligt.) Doktor fru Inez Uddenberg, Göteborg, har 
omtalat, att hon någon gång före 1912 såg blommande jordärtskocka 
mellan Hör och Hörby. Docent Hylmö vill minnas, att han under 
den torra och varma sommaren 1959 såg blommande jordärtskockor 
på olika håll i Skåne, och han nämner särskilt AB Findus’ stora 
odlingar i Strövelstorp socken och dem i trakten av Ystad. 1 träd- 
gårdstidningen Viola (1947, 5 nov.) omtalas också, att handels- 
trädgårdsmästare G. Nord hade skickat in prov av blommande 
jordärtskockor från Ystad.

Även utanför Skåne har man någon gång noterat blomning. Enligt 
Sv.D. (6 okt. 1961) överraskades trädgårdsmästare J. Wixberg 
i Halmstad av att ett verkligt jätteexemplar (4,40 m) hade utvecklat 
blommor, något som han förut aldrig hade fått se. Docent G. Lo
hammar i Uppsala har berättat, att han en gång omkring år 1940 
råkade få se blommande exemplar i en odling vid Estuna, Norr 
Malma, vid sjön Erken i Uppland.

Också från våra grannländer uppges blomning icke förekomma 
eller vara mycket sällsynt. Lid säger i första upplagan av sin flora: 
»Blomstrar ikkc hos oss»; men i andra editionen (1952) står angivet 
»September». Schübeler omtalar, att enligt en pastor Wilse »jord- 
aeblerne» i Spydeberg (59° 35') voro år 1775 »nser ved at blomstre». 
Även i dansk litteratur framhålles också, att växten »blomstrer 
sjseldent hos oss» för att nu blott citera Lange.

Även söder om Östersjön kan blomning utebliva eller först in
träda sent på året. I Hegis (s. 515) stora doraverk omtalas som något 
särskilt märkligt, att jordärtskockan t. o. m. hade blommat i Ost- 
preussen 1909: »was ausserordentlich selten geschieht». I norra 
Frankrike uppges blomning ej ske tidigare än i medio av oktober 
(Bois 1927, s. 263). För att kunna få frön till en del av sina försök 
förläde också den bekanta ViLMORiN-firman i Paris en del odlingar 
till Corsica och Marocko (Küppers-Sonnenberg 1952, s. 204).

Den sovjetiske forskaren Marschenko (1962, s. 321) framhåller, 
att jordärtskockor na i Ukraina vanligen icke blomma eller göra 
det endast undantagsvis under ovanligt milda och långa höstar. Han 
har dock särskilt arbetat med en typ, Belyi Kievskii, som saknar 
strålblommor och som i motsats till andra sorter visade sig ha en god 
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ferti litet. I Sofiadistriktet i Bulgarien blomma jordärtskockorna 
först frampå senhösten och förmå i allmänhet icke att alstra mogna 
frön (Kostoff 1934, s. 431).

Det bör dock framhållas, alt bland den mängd kloner, som fram- 
tagits ur Helianthus tuberosus, finnas sådana, som i likhet med den 
nyssnämnda Belyi Kievskii blomma tidigare än vanligt. I sin års- 
översikt för 1958 meddelar Rådet för hagebruksforsok i Oslo, att 
man från Tyskland hade erhållit två Fj-bastarder, som äro tidiga 
och av vilka en blommade under nämnda år. I årsöversikterna fram 
till 1965 meddelas dock intet om dessa jordärtskockor. Flera forskare 
ha arbetat med fotoperiodiska undersökningar av Aräxten (Rudorf 
1958, s. 350). Både blomning och knölbildning äro (i allmänhet) 
kortdagsbetingade företeelser. Den kritiska ljusperioden ligger 
ungefär vid 10 timmars längd, och behandlingen måste ske under 
en rätt lång period; 6 veckor ger ett bättre resultat än 4 och 8 ett 
bättre än 6. Man har dock nu också påträffat kloner, som äro dags- 
neutrala. Om sorten Bianka har förut talats.

Mycket har skrivits om jordärtskockor. I sin förträffliga »Über
blick» talar också Küppers-Sonnenberg (1952, s. 201) om »die 
überaus reichhaltige Literatur»; och Rudorf (1958, s. 327) har 
framhållit, att Ch. Pätzold 1957 sammanställde en förteckning på 
1304 nummer, vilka beröra »Die Topinambur als landwirtschaftliche 
Kultur-Pflanze».

En ingående skildring av jordärtskockans överförande till Europa 
under 1600-talet och dess tidigare odling där har lämnats av Wein 
(1963). Han förmodar att växten ursprungligen skulle ha fram
kommit i Mexico, varifrån den sedan långt tillbaka i förcolumbiansk 
tid skulle ha blivit spridd längs Amerikas ostkust upp till trakterna 
kring S:t Lawrencefloden.

Linné, som tidigt hade angivit Canada som växtens hemland, 
har senare i Species plantarum menat, att den stammade från Bra
silien, en uppgift, som också går igen i ett par gamla lloror. Han 
hade väl influerats av Bauhinii benämning Chrysanthemum lati- 
folium Brasilianum (in Prodromo), en beteckning, som också fanns 
i Rudbecks (1658, s. 12) katalog över Uppsala-trädgårdens växter. 
Det är dock av andra uppgifter alldeles tydligt, att Bauhinius med 
Brasilien icke avsåg landet i vår mening utan just Canada. Så 
småningom återgick Linné till sin gamla uppfattning, att arten 
hörde hemma i Nordamerika. Bauhinius har i sin Pinax (1623, s. 277) 
också upptagit benämningen »Canada», ett namn, som också har
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använts av vår Franck samt av ett par av våra äldre författare av 
trädgårdslitteratur.

»Toupinabaulti»-indianerna, som voro lierade med fransmännen 
i deras kamp mot engelsmännen, ha fått låna sitt namn åt jordärt- 
skockan. På kontinenten är nämligen topinamb(o)ur den vanliga 
benämningen. 1 England och USA användes tidigt (enligt Encyclo
pedia brittanica redan 1622) beteckningen Jerusalem artichoke. 
Det första ledet i namnet anses vara en förvrängning av det italienska 
girasole (solvändare, en benämning på solrosen), och det senare 
syftar på den genom inulinet kanske något om kronärtskockor 
erinrande smaken. (Enligt den nyssnämnda encyclopedian är 
dock benämningens uppkomst »not definitely known».) Ordet Jeru
salem har genom fröfirmor spritt sig i de skandinaviska länderna 
såsom en beteckning för de vita skockorna. Vid Alnarp odlas t. ex. 
en sort med tämligen släta knölar, som ursprungligen har kommit 
från England under beteckningen »Suttons Jerusalem» (Åvai.l 
1961, s. 16). De röda-rödvioletta skockorna odlas allmänt i Halland.

Den som nämnt på 1600-talet införda jordärtskockan blev så 
småningom en uppskattad matväxt, men med potatisodlingens 
utbredning på kontinenten avtog dess betydelse. Skockorna kunna 
ju vara besvärliga att skala och avkasta mindre än potatisen. Om 
de hos oss ännu sällsynta potatisarna (»tartufller») skrev Aiilicii 
(1722, s. 115): »Är ett annat slag af Jord-Artiskocker, och tiänar wäl 
i köket, såsom en behagelig spis, och kan ther lil brukas öfwer hela 
Winteren.» Hos oss har jordärtskockor i allmänhet odlats i mindre 
skala, och enligt Åvall är det nästan endast i Skånes, Hallands och 
Blekinges kusttrakter, där större arealer användas för detta slags 
kulturer. Detta sammanhänger med de sydsvenska konservindus
triernas behov av råvara för sina soppkok och barnmatsburkar.

Linné (1751, s. 155), som var en smula skeptiskt inställd mot 
solanacén potatis, framhåller i sin Skånska resa, »at Jord-ärt- 
skockerne bättre tåla climatet än Potater; jag skulle ock hålla före, 
at de woro både smakligare och hälsosammare».

1 Rothofs (1762, s. 733) Hushålls-Magazin läsa vi om jord- 
ärtskockorna: »rötterne brukas i såppor, stufwas äfwen och tillagas 
på Here sätt och ätas med mycken begärlighet, så at man kan undra 
hwarföre ej denna jordfrukt odlas mer hos oss.» (Han meddelar 
också efter Stockholms Weckoblad 1759, att stjälkens kärna »kan 
brukas såsom fnöske at deruti slå eld.»)

Kanske ett av Cajsa Wargs (1759, s. 394) recept på tillagning kan 
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intressera någon: »Jordärt-skocker förwällas och skalas, sedan 
doppas de uti sönderklappade ägg och wältras uti hvetemjöl, då 
hafwer man smält smör til reds uti pankakspannan och lägger dem 
deruti, samt låter dem hlifwa gulbruna, sedan tagas de up och då 
lägges persilja, hwarifrån de grofwa stielkarne äro plåckade, i 
pannan igen; låt henne stekas til des hon något styfnar; ärtskåckerne 
läggas på fatet och garneras med persiljan; detta smakar bäst när 
det är wärmt.»

Och så kanske ett uttalande från förf:s eget födelseår: »Stufvad 
såsom potatis, eller i soppor, smakar den ungefär som kronärt
skockor, och räknas numera bland våra läckraste köksväxter» 
(Rosenberg 1888, s. 107).1

Några ord om de litterära beläggen för jordärtskockans tidigare 
odling i Sverige kunna kanske vara av ett visst intresse. Första 
gången växten omtalades var av professor Franck (1638), en man 
som av Linné (i Flora lapponica) betecknades såsom »Primus e 
Suecis in Botanicis clarus». I Francks Speculum botanicum, som 
innehåller listor på växternas lärda och svenska benämningar, står 
som nämnts: »Canada, Erttskock under jorden». Med anledning av 
universitetsjubileet 1877 utgav Fristedt Francks (Franchenius) 
Botanologia, och där få vi (s. 48) till livs en underlig utsaga. Knö
larna sägas nämligen hava en viss egendomlig förmåga att öka 
mängden av sädesvätska (genitale semen), om de tillsättas med aro
matiska kryddor (ingefära, kanel, saffran etc.) och därjämte socker. 
Ehuru han inledningsvis omtalat att jordärtskockan (radix) an
vändes till föda, framhåller han, att det endast (!) är på grund av 
nyssnämnda egenskap, som växten odlas i trädgårdar och dukas 
fram bland bordets övriga rätter (»ob id unum in hortis colitur et 
inter cetera fercula mensae apponitur»). På herrmiddagar? I Francks 
påstående spökar väl den gamla signaturläran, ty knölarnas efter 
kokning lösa och vita innehåll kunde kanske tänkas ge en associa
tion till sperma.

Växten odlades som nämnts i Rudbecks (1658, s. 12) trädgård 
(Chrysanthemum Brasilianarn), och enligt honom (1666, s. 14) fanns 
den (Flos solis tuberosus) också vid Vallis Jacobi, Jacobsdal ( = 
Ulriksdal).

1 I sin Sundhetzens speghel talar Sparrman (1642, s. 52) om ärtskockor, varmed 
måste avses kronärtskockor, då de behandlas mellan pumpor och smultron och ej 
hänföras till »ätbare Grääs och Rötter». Emellertid verkar hans recept för tillagningen, 
som om han måhända i stället skulle ha fått nys om den nymodiga jordärtskockans 
tillredning. Han skriver nämligen: »The blifwa kokade medh Köttsoppa riifwit Brödh, 
Pepar och Smör, och för en delikatess ätne til Köttsens Lusts Upreetelse».
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Om jordärtskocksodling i medio av 1600-talet talar också den 
trädgårdsintresserade friherren riksrådet Schering Rosenhane 
på Säby i Sollentuna, vilkens manuskript har utgivits och kommen
terats av Swederes (1886, s. 77). 1 överstlöjtnant Åke Rålamrs lilla 
bok (Utaf adelig öfning etc., 1694, s. 4) läsa vi: »Det som skal skiuta 
needer i Jorden måste uthi Nedanet, men det öfwer Jorden växer, 
uti Månans tiltagande sätlias». Detta upprepas sedan på s. 29, där 
det är fråga om »tartufler» (potatis), men det gäller förstås också 
för de omedelbart därefter omtalade jordärtskockorna. Om sådana 
meddelar Kammecker (1731, s. 291) i sin Trädgårdzman, att de 
fortplantas genom »Knollen och igenom stora Rötter», — »som ned- 
sättes uti aftagande Måna».

1 förbigående kan kanske omnämnas all Rudbeck den yngre 
(1686, s. 8) i sin för den liden ansenliga dissertation om växters 
förökning endast refererar till en auctor, som hade häfdat raka mot
satsen i fråga om rätt planteringstid.

Naturligtvis fortlevde växten i Linnés Uppsala och fanns också 
med i amiralitetsapotekaren Ferrers (1739) förteckning över väx
terna i hans berömda trädgård i Agerums socken utanför Karlskrona 
(med ett långt företal av J. Rothman samt granskad och bearbetad 
av Linné själv — »Totus Linnaei est» slår det i självbiografin.). 
Detta må räcka för 1700-talet.

Det amerikanska Hel ia nt hus-släklet, »a genus of infinite and be
wildering variability», omfattar enligt Watson (1929, s. 307) ett drygt 
hundratal, stundom rätt kritiska arter. Jordärtskockan har liksom 
några andra knölalstrande arter t. ex. II. inacrophyllus Wiled, och 
H. subcanescens (Gray) Wats. 102 kromosomer. (H. macrophyllns 
odlas — se t. ex. Hegis flora, s. 509 och 515 — också som nyttoväxt, 
och knölarna gå i handeln under benämningarna »Helianthi» eller 
»Stilsi/is».) Arter utan knölar (såsom H. Maximiliani Schrad, H. 
mollis Lam., H. laetiflorus Pers., H. cucumerifolius T. G. o. a.) ha 
däremot liksom H. annuus talet 2 n =34.

Linné (Haartmans diss. 1751) menade, att II. multiflorus L. 
hade uppkommit efter förbindelsen H. annans x tuberosus, men detta 
var ju, i likhet med hans övriga spekulationer över hybridogen art
bildning, endast en lös förmodan. Dock enl. egen utsago »vågade 
han proclamera och gifwa äfterwerlden anledning till Specierum 
causam», såsom han nästan profetiskt sagt om denna avhandling 
i sin självbiografi.
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Helianthus-hybrider ha sedan framställts av liera forskare. Sol
rosen tycks knappast gå att korsa med arter, vilka liksom den själv 
ha 34 kromosomer, men förbindelser med den 102-kromosomiga 
jordärtskockan och några av dennas vilda släktingar kunna giva resul
tat. (Särskilt kombinationen H. subcanescens x nnnuus går ganska 
läll all få till stånd.) Ett villkor är dock att den ettåriga solrosen an
vändes som faderplanta (Marchenko). Wagner (1932) har däremot 
konstaterat, att, om den likaledes ettåriga H. ciiciimerifolius begagnas 
som faderplanta, lyckas korsningarna »äusserst schwer», men bättre 
om den får vara moderplanta.

Jordärtskockan har en hög procent abortiva pollenkorn eller 
sådana av anormal storlek. Vid reduktionsdelningen uppstå, såsom 
Kostoff först påvisade, många oregelbundenheter, vilka tyda på 
växtens hybridogena ursprung. Härigenom fick han också en för
klaring av några resultat, som hade publicerats i Paris-akademiens 
C. R. och vilka hade tolkats i lamarckistisk anda. Efter ympning av 
jordärtskoeka på andra arter, hade nämligen efter självbefruktning 
erhållits avkomlingar, som kunde avvika från den inympade typen.

Jordärtskockans bastarder med solrosen få 68 ( =51 +17) kromo
somer liksom den sistnämndas förbindelser med vilda knölför- 
sedda 102-kromosomiga (hexaploida) arter. I)e 68-kromosomiga 
hybriderna mellan Ii. macrophyllus och solrosen äro överraskande 
fertila. De kunna utbilda 34 bivalenter, vilket vittnar om en full
ständig autosyndes av macrophyllus-kromosomer. Det tetraploida 
talet 68 har också två ryska cytologer påvisat hos ett par Helianthus- 
arter (Marchenko 1962 b, s. 248).

Förbindelserna jordärtskoeka x solros fann Marchenko resultera 
i en mycket variabel Fj-generation. Knölbildningen t. ex. dominerade, 
men skockornas vikt kunde variera mellan 4 kg och ned till ett 
eller annat hekto pr planta. Även Fj-plantorna i Wagners kombina
tion H. ciiciimerifolius x tuberosus visade en stor mångformighet. 
Självpollination liksom återkorsningar med föräldrarna blevo utan 
resultat. Marchenkos bastardplantor, H. tuberosus x annuus, hade 
en ytterligt dålig fertilitet; vanligen voro de alldeles sterila (s. 321). 
Efter återkorsningar med föräldrarna erhölls dock här en avkomma, 
som visade en ännu större »formative process» än den som utmärkte 
Fj-individerna. Emellertid voro återkorsningsplantorna sterila; 
men bland tusentals av dem uppträdde dock ett enda exemplar, 
som visade god fruktsättning.

Marchenko har i stor skala arbetat med Helianthus-korsningar
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lör att vinna praktiskt användbara resultat. Han har använt den 
just omtalade fertila återkorsningsplantan för att söka framställa 
en solrostyp, vilken liksom Fx-plantorna vore resistent mot angrepp 
av Puccinia helianthi Schw., och han säger sig ha kommit en bra hit 
på väg mot målet. Efter förbindelser mellan jordärtskocka och solros 
har han också fått fram kloner, som dels utveckla en större grön
massa (för ensilage) och dels producera en riklig mängd av skockor, 
som sitta mera lätt tillsammans än hos vanliga sorter.

I Tyskland har man liksom också på andra håll länge använt 
jordärtskocksväxten till utfodring och därvid funnit, att grönmassan 
har ett högt näringsvärde. Den unga blastens äggvitehalt kan mäta 
sig med den hos klöver och luzern, men den avtager självfallet med 
stigande ålder. Om man föredrar att få en mindre men värdefullare 
fodermängd, bör därför den första skörden börja förhållandevis 
tidigt under sommaren. Küppers-Sonnenberg (1964) framhåller, 
att i Tyskland slätter under juni knappast nämnvärt minskar skör
den av skockor. Vid hans försöksstation och försäljningsföretag 
finnas över 200 stammar i kultur, och många av dem äro särskilt 
lämpliga för mera speciella ändamål: köksvara, grönfoder, ensilage 
samt för sirup- och alkoholutvinning. Även som vindskydd, för 
ogräsbekämpning och till prydnad ha jordärtskockor funnit an
vändning.

Den kände ärftlighetsforskaren Erwin Baur ivrade för att man 
skulle försöka få fram jordärtskockor, som skulle kunna nyttjas 
som ett slags »Zuckerrübe für leichte Böden». 1 de tjocka stammarna 
hos en av Marchenkos hybridkloner har konstaterats en socker
hall av 12 till 15 %, ja, vissa år upp till 18 % av färskvikten. Särskilt 
i knölarna är halten av fruktsocker mycket hög. Marchenko menar 
också att den utan tvivel kan ökas ytterligare till gagn för socker
industrin.

Enligt Marchenko har man i Ryssland vid uppfödning av grisar 
i stor skala först skördat de ovanjordiska delarna av den omtalade 
typen med tält hopgyttrade skockor för all bereda ensilage; och sedan 
ha svin släppts ut tidigt på våren för att på billigaste och bekvämaste 
sätt få skockorna ur jorden och djuren utfodrade. Vid odling av 
vanliga jordärtskockstyper blevo efter grisarnas kalas gärna delar 
av knölar eller av stoloner kvarliggande i marken och vållade sedan 
odlaren en del besvär, då han skulle ändra växtföljden. Vid gris
uppfödning i Tyskland har man i viss mån tillämpat andra metoder 
t. ex. att under sommaren i följd öppna område efter område för 
So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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grisarna, och sedan på hösten lämna hela området tritt för genom- 
bökning.

Uppsala, Institutionen för systematisk botanik, den U3 november 
1966.

Summary.

Notes on Jerusalem Artichoke (Helianthus tuherosus), especially on its 
flowering.

II is evident that the North American Helianthus tuherosus is 
normally a pronounced short-day plant. (Remark, however, the 
comment of the figure on page 285!) As a rule, its vegetative period 
is in Sweden too short to allow it to reach flowering before the frost 
sets in. In the literature on the subject it has occasionally been asser
ted that the Jerusalem artichoke does not flower at all in our country. 
On the other hand, it has also been maintained that flowering has 
been observed once or twice but that it occurs extremely seldom.

Naturally, it ought to be in the south of Sweden that flowering has 
been noticed, especially in the province of Skåne, where the vege
tative period is longer and the days begin to draw in earlier than further 
north. During his stay at the University of Lund, the young Linnaeus 
had already seen the plant in bloom. The present writer has compiled 
some other statements from the same province. Also outside Skåne, 
however, flowering has been noticed, though not often. It has occur
red even as far north as in Uppland, near Lake Erken, which is 
situated some 70 kilometres east of Uppsala.

A great deal has been written about the plant, particularly from 
an agricultural point of view. A German writer, Dr. Pätzold, has 
compiled a list of works containing over 1,300 items. The Jerusalem 
artichoke was introduced into Europe in the 17th century and soon 
became much appreciated as food. When the potato arrived, however, 
the cultivation of Jerusalem artichoke decreased considerably. 
Today it is grown on a large scale only in the coastal areas of the 
southern provinces of Sweden, mainly in order to satisfy the demand 
of the canning industry. The writer has collected the information 
given in the literature on the growing of Jerusalem artichokes in 
Sweden in the 17th century. The earliest record dates from 1638, 
when the plant was cultivated by Professor M. .1. Franck in Uppsala. 
He believed that the consumption of the bulbs would increase the 
production of sperm (»ob id unum in hortis colitur»).
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Linnaeus thought that Helianthus mulli/torus had originated from 
the crossing of Helianthus annuus and H. tuherosus, but this was of 
course only a surmise. The writer gives a brief account of some in
vestigations into hybrids, especially between Jerusalem artichoke 
and sunflower, and of the importance of these hybrids and their 
re-crossings for the production of better varieties.
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STUDIES IN THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF 
OCEANIC BRYOPHYTE COMMUNITIES.

BY

KAARE ARNSTEIN LYE.

In two previous papers (Lye 1965 and 1966) some important and 
dominating oceanic bryophyte communities are described in detail, 
and much emphasis is placed on their relation to different soil- 
depths. Here their development in time will be considered.

The investigated area is situated in south-west Norway, reaching 
from the Atlantic sea-border near Stavanger to the mountainous 
area of Sirdalen. The regions concerned are parts of Jaeren, Dalane, 
Ryfylke, and Sirdal, including the famous bryophyte and lichen 
localities at Dirdal and Frafjord.

The oceanic bryophyte communities mentioned are chiefly 
found on steep north-, east-, and west-facing mountain slopes 
(Fig. 1). Most rocks consist of gneisses and granites, and belong to the 
Telemark-Rogaland region, one of the Precambrian provinces of 
southern Norway.

The climate is highly oceanic with January mean temperatures on 
the coast as high as +1.5 for the normal period 1901-30, and + 0.8 
for the period 1931-60. The annual mean precipitation probably 
exceeds 4000 mm in some mountain-areas, although the highest 
mean precipitation recorded is 2356 mm. The annual maximum 
precipitation is 3584 mm.

Since the publication of Clements’ classical work on plant 
succession (Clements 1916), much has been written on the im
portance of bryophytes in the initial stages of vegetation develop
ment. Richards (1929) studied the successions in an English sand- 
dune system, Leach (1930) studied the succession on British non- 
calcareous screes, Paton (1956) studied the succession on English 
sandstone rocks, Watson (1960) studied the successions on an

Su. llot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Fig. 1. Ragsvatn towards east. Frafjord in the background. On the northern slopes ot 
the mountains there are dense Betula woods where recent landslides have not damaged 
the vegetation. The boulder vegetation is well developed with dense carpels of Rhaco- 
mitrium lanuginosum on the top of the boulders, and dense carpets of Bazzania trilobata 
under the boulders. In more sheltered localities Pleurozia purpurea grows intermixed 

with Rhacomitrium lanuginosum.- Photo: Wideröe’s.

exposed Scottish island, and numerous papers are published on the 
successions of plant communities after burning.

Successions in plant communities are best traced by Ihe study of 
marked quadrats, but autecological studies as well as studies of a 
particular environmental factor may shed light on Ibis complicated 
process. Another approach is the study of subfossil material. This 
approach is only possible in bogs and in regions with an oceanic 
climate. Here the process of decay in old plants is slowed down 
owing to oxygen-deficiencies.

During my work 1 paid much attention to old decayed moss-stems 
under the living mosses. If parts of these decayed mosses are still 
living, they are easily identified in the field. Also old decaying plants 
of Rhytidiadelphus, Hylocomium, Polytrichum, and Thuidium can 
be identified macroscopically. The subfossil approach to succession 
study was initiated by von Post and Sernander’s classical work on 
the growth and development of Swedish mires (Post & Sernander 
1910).
Sv. Bot. Tidskr.f 61 (1967): 2
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Fig. 2. The development of oceanic boulder vegetation. Description in text.
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Fig. 3. Rhacomitrium lanuginosum society on the top of a boulder. In front pioneer 
vegetation consisting of crustaceous lichens and Andreaea rupestris.

In steep oceanic woodland land-slides occur at certain intervals 
burying the old vegetation and providing an area of boulders without 
vegetation. The development from such boulders to a dense wood
land or heathland vegetation is depicted in fig. 2a~h.

The first pioneer plants are usually Rhacomitrium lanuginosum 
(fig. 3) on the top of the boulders, and Diplophyllum albicans in 
more sheltered habitats on the vertical parts of the boulders. Crus
taceous lichens are not considered in this context. In some localities 
Rhacomitrium is preceded by Andreaea rupestris. Rhacomitrium 
usually develops on the top of the boulders (a-b), and thus a more 
humid microclimate is provided inside the tussock. Here small 
hepatics such as Lophozia ventricosa often enter, but Rhacomitrium 
lanuginosum has few or no competing species at this stage. In some 
localities Cladonia species such as C. arbuscula can be found growing.

When the moss-tussock has grown for some time soil will be formed 
by the decaying lower parts of the moss. Leaves are also blown from 
the nearest trees, and thus the accumulation of soil has already 
started. When more soil is formed a few vascular plants may enter 
Sv. Bot. Tidskr.f 61 (1967): 2
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Fig. 4. Hymenophyllum wilsonii colonizing a vertical rock together with Deschampsia 

flexuosci, Polytrichum formosam, and Breutelia chrysocoma.

the Rhacomitrium tussock, but only as rarities, never as dominating 
plants. O.valis acetosella is Ihe vascular plant most frequently found.

Rhacomitrium lanuginosum soon reaches the edge of the boulder, 
and being unable to fasten on to the vertical rocks, the Rhacomitrium—

Sv. Dot. Tidskr., 61 (1967): 2
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carpet hangs down over the edge (c). In the first place it overgrows 
parts of the Diplophyllum colony, but bringing with it a more humid 
atmosphere i( provides habitats for other plants. At this stage 
Hymenophyllum wilsonii may be able to colonize the vertical rocks 
(fig- 4).

But before long the suspending Rhacomitrium carpet becomes too 
heavy and is peeled oil the rock (d). Such peeling-oil usually takes 
place in rainy and stormy weather. The water-soaked carpets are 
then heavy, and the wind may then more easily peel them off the 
rocks. Parts of tire Hymenophyllum carpet are also quite often seen 
peeled off.

These decaying pceled-off plants will then, in time, provide new 
soil between the boulders. New growth and new peeling off continues 
until the hollows between the boulders are filled in (e-7i). Eventually 
when enough soil is formed such dwarf-shrubs as Vaceinium 
myrtillus and Calluna vulgaris invade the area together with the trees 
Betula odorata, Sorbus aucuparia, and Populus tremula.

In very open and dry localities Rhacomitrium lanuginosiim may 
have a stronghold for a very long time, but in more sheltered locali
ties it is soon overgrown by other species. Which species depend 
much on the humidity conditions in the respective habitats. Tai.i.is 
(1964) has found an inherently slow growth rate in Rhacomitrium 
lanuginosiim, and this explains the fact that this often very large 
moss is not able to compete with most other plants.

The development from the initial Rhacomitrium lanuginosiim 
community goes through many other species, such as Sphagnum 
plumulosum, Rhytidiadelphus loreus, and occasionally Pleurozia 
purpurea and Scapania ornithopodioides. This development is as yet 
little understood, but the end result (the climatic climax vegetation) 
usually consists of a deep swelling moss tuft in the bottom-layer 
made up of Sphagnum nemoreum in more humid localities, and of 
Hylocomium splendens in dry localities. In the field-layer Calluna 
vulgaris and Vaceinium myrtillus are the dominating plants, and the 
common trees are Betula odorata, Sorbus aucuparaia, and Populus 
tremula. These plants will then form a more or less stable vegetation 
until a new landslide brings the vegetation cycle back to its starting 
point.

It should be noted that no plants with an oceanic distribution play 
any important part in the climatic climax vegetation. It thus seems 
as if oceanic plants are dependent on Ihis cyclical change for their 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Fig. 5. Breutelia chrysocoma tussock on a wet rock overgrowing Campylopus atrovirens 
and Hymenophyllum wilsonii. A few shoots of Plagiothecium undulatum and Sphagnum 
sp. are also seen. Although Hymenophyllum is overgrown by the swelling Breutelia 
tussock, a suitable micro-climate is provided for the fern along the edge of the tussock. 
Hymenophyllum may consequently continue to grow along this edge as the Breutelia

tussock pushes forward.

development. But near rivers and waterfalls and on narrow ledges 
on steep mountain-sides, this climatic climax vegetation will hardly 
ever develop, and here the oceanic plants have their natural niche 
because the oceanic bryophytes may colonize the rock again and 
again after each peeling-off. It will, of course, take thousands of years 
to raise the soil-level to the habitats of plants growing several metres 
above the present soil-surface, and in narrow cracks and niches 
any appreciable accumulation of soil is impossible.

In a few localities oceanic bryophytes were found as scattered 
stems in more stable communities. The rare hepatic Herberta 
hutchinsiae was found in intimate association with vascular plants. 
Plants with a suboceanic distribution can also be found in apparently 
stable vegetation.

In very humid localities Rhacomitrium lanuginosum is not even 
found in the initial phase of the succession. In such localities 
Campylopus atrovirens and Hymenophyllum wilsonii are often the

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Fig. 6. Rhacomitrium lanuginosum and Hymenophyllum wilsonii overgrown by Mylia 
laylorii and Polytrichum formosum. A few leaves of Linnaea borealis to the right.

pioneer plants, being in time overgrown by Breutelia chrysocoma, 
Mylia taylorii, or Sphagnum plunmlosuni (figs. 5-7). Near running 
water Campylopus atrovirens probably forms a more stable com
munity together with such plants as Marsupella enmrginata, Andreaea 
alpina, Anthelia julacea, and Gymnomitrium species. Hymenophyllum 
is here regarded as a bryophyte since its lifeform is so closely related 
to that of bryophytes.

The cyclical development of bryophyte communities in different 
habitats is shown in figs. 8-10. All successions represented by sub
fossil material are given a special sign. The length of the black part 
of the circles in relation to the white part of the circles around the 
numbers is a subjective valuation of the importance of the respective 
communities. Likewise on the arrows the length of the black part in 
relation to the white part shows the importance of the respective 
successions. Arrows with no white part show successions of which no 
importance-valuation has been made.

The first succession type considered (fig. 8) is frequently found in 
suboceanic woodland. This development is most common in sheltered 
localities in regions with an annual precipitation between 1000 and 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Fig. 7. Sphagnum plumulosum overgrowing Hymenophyllum wilsonii. The fern may, 
however, be able to grow on along the edge of the tussock (cf. fig. 5). Vaccinium vitis- 

idaea and Deschampsia flexuosa in upper part of photo.

1500 mm, or in more open localities in regions with a higher precipi
tation. The successions most commonly observed in subfossil 
material are the ones from Thuidium tamarisciniun or T. delicatulum 
through Rhytidiadelphus loreus and Polytrichum formosum to 
20 - 673877 Sv. Dot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Bare rock

Hylocomium

triquetrum

See

text
below

Hylocomium
splendens

See I

text
below

Polytrichum

formosum

® Subfossil evidence
Hylocomium loreum

(T) Diplophyllum albicans, Scapania gracilis, and Hypnum cupressiforme.

(2) Plagiothecium undulatum, Isothecium myosuroides, and Thuidium 

tamariscinum.

Fig. 8. The cyclical succession of some bryophyte communities in suboceanic woodland.

Hylocomium splendens. In sheltered localities Diplophyllum albicans 
and Scapania gracilis are the common pioneer plants, in more open 
localities Hypnum cupressiforme is very common. Polytrichum 
formosum characteristically overgrows Rhytidiadelphus loreus when 
a few mm soil has accumulated (fig. 11). The climax vegetation has 
a bottom layer rich in Hylocomium splendens. Rhytidiadelphus 
triquetrus may become the dominating bryophyte on better soil.

The next succession type (fig. 9) occurs only in sheltered woodland 
in regions with high precipitation. In this cycle all stages are represen
ted by subfossil material. Direct peeling olf of Hymenophyllum- 
Su. Bot. Tidskr.y 61 (1967): 2
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Bare rock

Sphagnum

plumulosum

Hymenophyllum

peltatum

Diplophyllum

albicans

Rhacomitrium 
lanuginosum (mixed)

® Subfossil evidence

Fig. 9. The cyclical succession of some bryophyte communities in sheltered oceanic
woodland.

carpets is especially common. Mylia taylorii and many other plants 
are included in the Rhacomitrium lanuginosum (mixed) stage 
(fig. 6).

The third vegetation-cycle (fig. 10) is that on top of boulders in 
sheltered localities. Most facies are here represented by subfossil 
material. Since Pleurozia purpurea is not a common plant, its facies 
is rather rare. The most important step in this cycle is probably the 
direct succession to Sphagnum plumulosum, often through Sphagnum 
tenellum and Mylia taylorii.

Unfortunately nothing definite can be said about the time required 
for each of these successions. These investigations were made in the 
course of about two years, and no marked change was observed

Sik Hot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Bare rock

Rhaco-

mitrium
lanugi- Sphagnum

Pleurozia

purpurea

Sphagnum

plumulosum

Subfossil evidence

Fig. 10. The cyclical succession of some oceanic bryophyte communities in relatively 
open vegetation in regions with high precipitation.

during that time, except changes in localities where peeling-off had 
occurred.

The Mnium hornum community, however, is an exception and 
seemed to be extremely unstable. This moss often plays the same 
part on new soil as Rhacomitrium lanuginosum does on new rock, 
but Mnium hornum dominates the vegetation for a very short time 
only. Being one of the mosses favoured by man’s activities, Mnium 
hornum often flourishes for a short time after the felling of trees in 
spruce forests. In one locality it was found to dominate in one year, 
the next it was reduced to scattered small tufts between the spreading 
Deschampsia /lexuosa tussocks.

Most successions, however, need a much longer time for their 
development. The completion of a full cycle as described here 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Fig. 11. Rhytidiadelphm loreus community. In upper half where a little soil has accumu
lated, Polylrichum formosum and Trientalis europaea are developing.
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probably takes several hundred years. Doignon (1949) has estimated 
that 25-30 years are required for the completion of the full cycle in 
the burn regeneration of woodland. The fdling-in of holes among 
boulders in screes may take from a few to several thousand years 
depending on the size of the hole and on the climate in the respective 
locality. The more humid the climate is the more rapid is the 
development.

Botanical Institute, Agricultural College of Norway, Vollebekk.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Nordisk bryologisk förenings första möte i Nora 1966.

Efter drygt ett års förhandsundersökningar, startade och ledda huvud
sakligen av Kjeld Holmen i Danmark och Elsa Nyholm i Sverige, konsti
tuerades den 18 augusti 1966 i Nora i Västmanland en ny förening, Nor
disk bryologisk förening.1 Upprop hade sänts till ett antal bryologer, som 
kunde tänkas intressera sig för saken, och när mötet öppnades den 15 au
gusti på Turistgården i Nora hade följande personer infunnit sig:

Ingvar Andersson, trädgårdsmästare, Älvhyttan, Gyttorp
Pell Algot Eriksson, folkskollärare, Tyngsjö
Sven Fransson, fil. mag., Arvika
Nils Hakelier, förste länsnotarie, Örebro
Kjeld Holmen, lektor, Köpenhamn
Johan Kielland-Lund, lic. agric., Vollebekk, Norge
Timo Koponen, fil. lic., Helsingfors
Edvard von Krusenstjerna, lektor, Djursholm
Unto Laine, fil. mag., Åbo
Bodil Lange, cand. mag., Köpenhamn
Bengt M. P. Larsson, fil. lic., Uppsala
Jim Lundquist, fil. lic., Uppsala
Kaare Lye, assistent, Vollebekk, Norge
Oskar Lönnqvist, folkskollärare, Övertorneå
Allan Nicklasson, fil. mag., Växjö
Elsa Nyholm, intendent, Stockholm
P. Olof Nyman, fil. lic., Göteborg
Herman Persson, fil. dr, Stockholm
Per Störmer, förstekonservator, Oslo
Ingrid Störmer, fru, Oslo
Ivar Söderberg, apotekare, Växjö
Antero Vaarama, professor, Åbo

Som exkursionsledare hade man förvärvat förste länsnotarie Nils LIake- 
lier i Örebro, och valet av den lilla bergslagsstaden Nora som förläggnings
ort hade bestämts av avstånden till av Hakelier rekognoscerade ex- 
kursionsplatser i av honom väl kända områden i Vikers sn (urkalksten),

1 Jfr Sv. bot. tidskr. 1966 s. 443!
Sik Bot. Tidskr., til (1967): 2
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Några av deltagarna i den nybildade bryologförcningen på trappan till Turistgården 
i Nora. Från vänster: Per Störmer, Kjeld Holmen (i dörröppningen), Nils Maku
lier, Elsa Nyholm, Ingrid Störmer, Anteho Vaarama ocli Bengt M. P. Larsson.

— Foto Oskar Lönnqvist 19.8. 1966.

Ljusnarsberg (kalkfritt) och Lanna i Närke (kambrosiluravlagringar). Fär
derna till exkursionsmålen företogs i buss eller (mest) i privatbilar, och 
utfärder gjordes i Vikers sn den 16, 18 och 19 augusti, till Ljusnarsberg 
den 17 och till Lanna i Närke den 20 (halvdagsexk.) Måndagen den 15 var 
allmän bekantskaps- och installationsdag. Utfärderna gynnades hela tiden 
av vackert väder.

Stencilerade exkursionsprogram, kartskisser och artlistor upptagande säll
synta eller på annat sätt intressanta arter hade i god tid tillställts del
tagarna.

Vikers sn, särskilt trakten kring sjön Älvlången, är sen länge känd för 
sin på kalkarter rika kärlväxtflora (Binning 1921), och av tidigare bryologer 
har kapten C. Stenholm (f 1939) och redaktör C. Alb. Tärnlund (f 1953) 
samlat där. Ännu noggrannare har S. Waldheim undersökt trakten, om 
man får döma av samlingar i våra offentliga herbarier.1 Upptäckten av 
flera nya och sällsynta arter samt av områdets användbarhet som exkur- 
sionsmål måste dock tillskrivas Nils Hakelier. Flera fynd har han redan 
tidigare anmält i denna tidskrift (Hakelier 1963, 1966). H. har också 
(1963) påpekat förekomsten av talrika nordliga arter (t. ex. Orthothecium 
rufescens) och samtidigt en del uppenbart sydliga (t. ex. Seligeria pusillo), 
som här har »förekomster långt utanför sina tidigare kända utbrednings-

1 Jfr även Waldheim 19351 
Sv. Bot. Tidskr., (il (1967): 2



områden». Nora bergslag ligger också strax N om ekgränsen (»Limes norr- 
landicus»), som bildar skiljelinjen mellan nordsvensk och sydsvensk na
tur (se S. De Geers karta hos Fransson 1965!). Ek iakttogs ej under ex
kursionerna i Västmanland och är heller ej upptagen i Binnings lista 
(1. c.).

Nedan behandlas i första hand klippmossor, myrmossor och små jord
mossor. Inom alla tre grupperna finns kalcilila och kalcifoba artkon
stellationer. Någon fullständighet i artlistorna är ej eftersträvad, utan dessa 
bör kompletteras med Hakeliers listor (1. c.). För att ge ytterligare någon 
relief åt växtsamhällena har viktigare kärlväxter i en del fall medtagits.

1 a. Klippmossor på kalk.
Väster om sjön Älvlången i Vikers sn (domänreservatet Tullportaberget 

i Näsmarkerna) undersöktes en örtrik granskog med hassel, olvon, try och 
några lindar. I det artrika fältskiktet bl. a.

Actaea spicata 
Anemone hepatica 
A. nemorosa 
Astragalus glycyphyllus 
Calamagrostis arundinacea 
Coeloglossum viride 
Daphne mezereum 
Epipogium aphyllum1 
Eupteris aquilina 
Galium Iriflorum 
Geranium silvaticum

Lastrea dryopteris 
Lathy rus niger 
L. vernus 
Linnea borealis 
Oxalis acetosella 
Paris quadrifolia 
Solidago virgaurea 
Vaccinium myrtillus 
Vicia silvatica 
Viola mirabilis

Här fanns både bergsbranter och jätteblock av urkalk med sprickor och 
nischer och rikt skulpterad mikrotopografi samt talrika mindre block med 
ytor i olika exposition, allt som allt miljöer för en rikt varierande kalkmoss- 
flora. Utan tvivel är detta en idealisk trakt för kalkmoss-sociologer. På be
skuggade block växte t. ex. Seligeria campylopoda Kindb. på nästan hori
sontella ytor och S. doniana på + vertikala. Ytterligare tre arter av dessa 
mossflorans dvärgar kunde exkursionsledaren demonstrera inom den allra 
närmaste omgivningen, nämligen S. diversifolia, S. pusilla och S. recurvala.2 
Vidare antecknades av kärlväxter Asplenium ruta-muraria och Woodsia 
alpina samt av lavar Collema auriculatum och Solorina saccata. Följande 
mossor förekom mer eller mindre allmänt:
Anomodon viticulosus 
Ctenidium molluscum 
Distichium capillaceum 
Ditrichum flexicaule 
Encalypta streptocarpa 
Eurhynchium pulchellum 
Homalothecium sericeum

Isothecium myurum 
Mnium cuspidalum 
AL stellare 
Neckera complanala 
N. crispa 
Plagiopus oederi

1 Ett blommande exemplar anträffat av T. Koponen.
2 Jfr utredningen hos Hakelier 1963!

Si>. Bot. Tidskr., (il (1967): 2
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Timmia austriaca Plagiochila asplenioides
Tortella tortuosa Scctpania aspera
Zygodon vulgaris S. calcicola

Från grövre, eurytrofa skogsmossor i Hylocomium-täcket, vilka ofta fö
rekom som inblandningar, bortses här. Sällsyntare förekom på liknande 
ståndorter:
Cirriphyllum tenuinerve ( Vaucheri) Orthothecium inlricatum 
Eurhynchium strialulum Taxiphyllum wissgriili ( Isoptery-

gium depressum)
Neckera besseri Trichostomum crispulum.

Dessa arter är nästan samtliga +fotofoba. Eftersom kambrosilurisk kalk 
finns vid Lanna i Närke, knöts rätt mycket intresse till vad en jämförelse 
av artlistorna skulle kunna ge. En flyktig granskning visade riklig förekomst 
av Camptothecium lulescens vid Lanna (saknades på undersökta ställen i 
Viker) tillsammans med Thuidium abietinum, Tortula ruralis och en form 
av Hypnum cupressiforme, alltid på exponerade ytor. Barbula-arter spelade 
större roll här än bland de fotofoba arterna i Viker.

Inga Seligeria-arter anträffades på Lanna-kalken, ej heller den rätt 
starkt glänsande Cirriphyllum tenuinerve. Jfr f. ö. Waldheim 1935.

1 b. Klippmossor på kalkfritt berg.
Exemplen är från området Ö om Kopparberg i Ljusnarsbergs köping, 

4-5 mil norr om Nora, och Hakeliers exkursionsguider utlovade flera 
intressanta såväl nordliga som västliga (oceaniska) element bland de acidi- 
fila arterna. Urkalksten är ej känd härifrån.

Genom trivial hedskog på grovblockig morän och klipphällar (Rhacomi- 
trium microcarpum fanns på alla block och hällar, ibland R. lanuginosum, 
ej R. heterostichum; Sphagnum quinquefarium fanns överallt både på hällar 
och skogsmark) leddes vi ned i en smal sprickdal (»Jämmerdalen») med 
skrovliga, ibland lodräta väggar och fuktig botten. På bergväggarna an
tecknades:
Bartramia halleriana 
B. pomiformis 
Cynodonlium suecicum 
Dicranodontium denudatum 
Dotichotheca (Plagiothecium) 

striatella
Hypnum imponens 
Isopterygium pulchellum

Kiaeria blyltii 
Mnium hornum 
Rhabdoweisia denticulata

För dagen ny var 
jord i lodytan.
Sv. Bot. Tidskr., 01 (1007): 2

Rhacomitrium aquaticum 
Rh. fasciculare 
Telrodontium ovatum

Bazzania tricrenata 
Diplophyllum albicans 
D. taxifolium 
Gymnomilrium oblusum 
Leiocolea helerocolpos 
Marsupella emarginata 
Mylia taylorii 
Scapania nemorosa

den alpina Moerchia blyttii (leg. Hakelier) på fukti
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2 a. Myrmossor i kalkområdet.
I låg, gles tallskog med busklika Betula pubescens och Salix pentandra

besöktes ett rikkärr (med inslag av fattigkärr) i domänreservatet nära 1 a.
I fältskiktet noterades här bl. a.

Calluna vulgaris Equisetum paluslre
Carex capillaris Eriophorum latifolium
C. diandra Filipendula ulmaria
C. dioeca Lastrea thelypteris
C. flava Malaxis monophylla
C. fusca Menyanlhes trifoliata
C. hostiana Molinia coerulea
C. lasiocarpa Oxycoccus palustris
C. rostrata Potenlilla erecta
Corallorhiza trifida P. palustris
Drosera rotundifolia Selaginella selaginoides
Equisetum fluviatile Trichophorum alpinum

I bottenskiktet växte:
Aulacomnium paluslre Polytrichum affine
Bryum neodamense Sphagnum plumulosum c. fr.
Calliergon giganteum S. teres
C. trifarium S. Warnstorfianum
Calliergonella cusp idala Tomentypnum nitens
Campylium stellatum
Catoscopium nigritum Calypogeia sphagnicola
Cinclidium stygium Leiocolea rutheana
Drepanocladus revolvens Mylia anomala
Paludella squarrosa Preissia quadrata

2 b. Myrmossor i kalkfritt område.
Från ett myrområde (kalkfritt) V om Kopparberg i Nittälvens dalgång

har följande lista sammanställts: 

Sphagnum balticum Sphagnum subfulvum
S. inundatum S. tenellum
S. magellanicum S. dusenii
S. papillosum Calliergon stramirieum
S. rubellum Mylia anomala

Även i Vikers sn undersöktes talrika småmyrar, sista exkursionsdagen 
(19/8) ett Schoenus-kärr med bottenskikt som i 2 a ovan. Detta gränsade 
nästan omedelbart intill ett fattigkärr (hjortronmyr med dominerande 
Scirpus caespitosus) och följande Sphagna i bottenskiktet: S. cuspidalum, 
fuscum, magellanicum, rubellam och tenellum. 3

3 a. Jordmossor på kalkrik jord.
Det mossamhälle (Pogonalum-iörbundet) av små, konkurrenssvaga blad- 

och levermossor som kännetecknar sandiga skärningar vid vägar etc. och
So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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mest består av ±acidii'ila arter, har troligen en motsvarighet på mer kalk- 
blandad jord, som kan förtjäna att ytterligare studeras. T. v. meddelas en
dast en anteckning från »Sjöändan» i Vikers sn:
Barbula convolula 
B. fallax
Bryum bicolor (enl. Hakelier) 
B. caespiticium 
Dicranella grevilleana 
D. subulata

Ditrichum cylindricum (riklig!)
D. heteromallum 
Leplobryum pijriforme 
Polytrichum juniperinum (obetydl.) 
Tortella loriuosa (d:o)

3 b. Jordmossor på kalkfattig jord.
ster om Kopparberg, nära Finnfall, antecknades vid vägkanter på ett 

par ställen artkonstellationer, som direkt överensstämde med det ovan 
nämnda, acidifila samhället Pogonalion:
Alrichum tenellum 
A. undulatum 
Bryum tenuiselum 
Dicranella crispa 
Ditrichum pusillum

Oligolrichum incurvum 
Pogonatum urnigerum 
Pohlia bulbifera 
Tremalodon ambiguus 
Scapania curia

De flesta nu nämnda konstellationer är bekanta i den moss-sociologiska 
litteraturen och kan i stort sett placeras in i redan beskrivna samhällen 
sålunda (jfr Krusenstjerna 1945, beträffande Pogonalion även Waldheim 
1947):

1 a: Encalypta streplocarpa-iörbunäzt (Encalyption)
1 b: Plagiothecium denticulatum-förbundet (.Plagiothecion)
2 a: Scorpidmm-förbundet (Scorpidion)
2 b: antagligen närmast Sphagnum apiculatum-Sövhundet (Apiculation), ev. 

Fuscion.
3 b: Atrichum-Pogonatum-förbundet (Pogonation)
3 a: kan tänkas utgöra ett nytt förbund men är otillräckligt undersökt.

Utöver detta studerades epifyter, skogsmossor, bäckmossor, åkermossor 
etc. Vid sjön Älvlångens norra del hade en åker med något sandblandad 
lera följande arter:

Barbula convolula Eurhynchium distans (obet.)
B. unguiculata Potlia truncala
Bryum argenteum Riccia sorocarpa

Denna konstellation tillhör uppenbarligen förbundet Phascion (Krusen
stjerna 1945; jfr Waldheim 1947), även om Phascum cuspidatum sakna
des. På en annan åker med mörkare mullrik jord noterades Anthoceros 
laevis och A. pundatus samt Pohlia albicans. Dessa anser jag ej höra till 
Phascion.

Ur IIakeliers exkursionsprogram må dessutom följande två levermossor 
omnämnas från området söder om Älvlången: Calypogeia suecica och
Trichocolea tomenlella.
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Den 20 augusti gjordes efter besöket i Lanna kalkbrott en tur västerut 
till södra stranden av Vålsjön, ca 1 mil SÖ om Karlskoga Bofors. Där 
studerades en förekomst av Schislostega pennala, vars protonerna i en 
klippskreva i barrskogen bildade en gröngnistrande yta av brett rektangu
lär form och nära två dm längd.

För granskning av manuskript och för goda råd tackar jag Elsa Nyholm 
och Nils Hakelier!
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Björkskärs kärlväxtflora.

Västerskär i Björkskärs skärgård, vanligen kallat Björkskär, är en av de 
mest besökta öarna i Stockholms yttre skärgård, och en inventering av 
kärlväxtfloran synes mig därför vara av intresse.

Ön är belägen i Möja socken i Djurö kommun, cirka 14 kilometer från 
Möja respektive Sandhamn. Björkskär är en liten ö (29 hektar), vars 
högsta punkt ligger 19 meter över havet. Berggrunden utgöres av huvud
sakligen gnejs och granit. Kalk har eftersökts men utan resultat.

Björkskär är beläget ute i havsbandet utanför barrskogsgränsen, och 
trädvegetationen utgöres därför helt av lövskog. Ön är synnerligen kupe
rad, och vegetationen kommer på grund härav att uppdelas på huvudsak
ligen två komplex: dels de artfattiga bergiga områdena med björk som do
minerande träd, dels de artrika större sänkorna med al som dominerande 
träd. Förutom dessa två finns emellertid på öppnare mindre kuperade om
råden artrika ängsartade gräsmarker.

De högre delarna av Björkskär utgöres av torra bergiga områden, ofta 
med mycket tunt jordtäcke. På för vinden exponerade ställen ligger berget 
ibland kalt och skrovligt utan skog. Övervägande delen av dessa områden 
täckes emellertid av gles björkskog, som växer på torr mark och i fuktiga

Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2



skrevor i berget. På torr mark karakteriseras den av Betula pubescens, 
Sorbus aucuparia, Juniperus communis, Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Vaccinium myrtillus och Vaccinium vitis-idaea. I små torra skrevor i berget 
växer huvudsakligen Deschampsia flexuosa, Festuca ovina, Carex canes- 
cens, Carex leporina, Chamaenerion anguslifolium, Hieracium umbellatum, 
Sedum telephium, Rubus idaeus och Rumex acetosella.

I sänkor i berget samlas vatten, och vitmossan breder ut sig. På dessa 
lokaler växer förutom Belula pubescens, Calluna vulgaris, Empelrum 
nigrum och Vaccinium myrtillus även Alnus glutinosa, Eriophorum vagina- 
tum, Carex nigra och Rubus chamaemorus.

De artrika större sänkorna med al är nästan uteslutande begränsade till 
öns lägsta delar, ej högre än 2 meter över havet. Vegetationen är här skyd
dad för havsvindarna, och jordtäcket är tjockt och mycket fuktigt. En 
tredjedel av öns arter är övervägande utbredda inom dessa områden, vilka 
utgör en mycket liten del av öns yta.

Träd och buskar är synnerligen rikliga och kan bilda täta, nästan ogenom
trängliga snår. Det vanligaste trädet är Alnus glutinosa. För övrigt kan 
nämnas Belula pubescens, Sorbus aucuparia, Rosa dumalis, Ribes alpinum, 
Rubus fruticosus och Rubus idaeus. Marken är ofta mycket fuktig, ibland 
rent kärrartad. Kärrmarkerna utgöres dels av Iris-kärr karaktäriserade 
av Iris pseudacorus, Carex nigra, Potentilla palustris, Lysimachia vulgaris 
och Peucedanum palustre, dels av Sphagnum-kärr med bland annat Vacci
nium uliginosum, Vaccinium oxycoccus och Eriophorum vaginatum. Fig. 1 
visar ett Iris-kärr.

På mindre fuktig mark finns en mängd olika arter, varav Calluna vulgaris, 
Convallaria majalis, Cornus suecica, Filipendula ulmaria, Angelica silveslris, 
Dryopteris filix-mas, Paris quadrifolia, Rumex acetosa, Trientalis europaea 
och Vaccinium vitis-idaea är de viktigaste.

De artrika ängsartade gräsmarkerna är belägna på ganska låg och jämn 
mark. Utmärkande för dessa områden är gräsen. De viktigaste är Anthoxan- 
thum odoratum, Arrhenatherum pubescens, Dadylis glomerata, Calamagrostis 
epigeios, Calamagrostis arundinacea, Alopecurus pratensis, Poa pratensis, 
IIierochloe odorata, Melica nutans och Deschampsia flexuosa.

De flesta träden är A lnus glutinosa och Betula pubescens. Den senare före
kommer i något lägre frekvens. Buskvegetationen är väl utvecklad och 
utgörs mest av Ribes alpinum, Rubus frudicosus, Rubus idaeus, Rosa duma
lis, Juniperus communis och Sorbus aucuparia.

En mängd olika ”ängsväxter” finns i dessa gräsmarker. Det är Achillea 
millefolium, Pimpinella saxifraga, Fragaria vesca, Galium boreale, Galium 
verum, Geranium sanguineum, Hypericum perforatum, Polenlilla argentea, 
Potentilla erecta, Scrophularia nodosa, Veronica officinalis, Alchemilla 
glaucescens, Chrysanthemum vulgare, Myosotis hispida, Planlago lanceolata, 
Polygonatum odoratum, Primula veris, Ranunculus acris, Rhinanthus sero
tinus, Sedum acre, Taraxacum sp., Vicia cracca, Viola riviniana, Geum 
rivale, Hieracium umbellatum, Platanthera bifolia och Sedum telephium.

Vid stugan finns en del arter, vilka uppenbarligen är beroende av männi
skan och de ståndorter i form av rabatter, ask-, jord- och skräphögar, som 
hon erbjuder. Dessa arter är Barbarea vulgaris, Capsella bursa-pastoris, 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Fig. 1. /rzs-kärr på Björkskär i Stockholms skärgård. Iris marsh in Björkskär, Archi
pelago of Stockholm. Foto: M. Gillberg.
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Fig. 2. Den lilla sjön på Björkskär med Typha lati/olia. I bakgrunden skymtar björk
skogen. The small lake in Björkskär with Typha latifolia. In the background the birch 

wood is visible. Foto: M. Gillberg.
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Elytrigia repens, Cardamine hirsuta, Epilobium monlannm, Geranium luci-
dum, Matricaria matricarioides, Myosotis arvensis, Slellaria media, Stellaria
graminea, Plantago major, Rumex crispus, Trifolium repens, Turritis glabra,
Urtica dioeca och Viola tricolor.

På Björkskär finns även en liten insjö, cirka 50 meter i diameter. Den
liknar närmast ett hällkar med sött vatten. Stränderna och botten är
klippiga, och vegetationen föga riklig. De viktigaste arterna är Typha lati-
folia och Scirpus lacustris. Fig. 2 visar sjön med Typha lalifolia. I bakgrun-
den skymtar björkskogen.

Björkskärs stränder är mest klippiga utan någon plats för högre växter.
På vissa ställen har emellertid 1 inare material samlats och steniga grus-
stränder bildats. På dessa växer bland annat Allium schoenoprasum,
Angelica archangelica v. litoralis, Asler tripolium, Glaux maritima, Juncus
gercircli, Lylhrum salicaria, Potentilla anserina, Scirpus maritimus, Eleocharis
uniglumis, Scutellaria galericulata, Triglochin maritimum, Centaurium iml-
gare och Valeriana salina. Även Phragmites communis är vanlig, även om
man knappast kan tala om några större vassruggar.

Förutom de hittills nämnda förekommer på Björkskär följande arter. De
med asterisk utmärkta har även observerats av S. Qvarfort 1936.

Agrimonia eupatoria C. palustre
Agrostis canina C. vulgare
Ajuga pyramidalis *Cochtearia danica
* Allium scorodoprasum * Cgstopteris fragilis
A. vineale Dactylorchis incarnata
Alopecurus arundinaceus D. sambucina
*A. genieulatus Deschampsia caespitosa
Anlhriscus silveslris Drosera rotundifolia
*Arabidopsis thaliana * Elymus arenarius
* Arabis hirsuta Epilobium palustre
Atriplex lalifolia Equisetum fluviatile
* Bromus hordeaceus E. pralensc
*Caltha palustris Eriophorum angustifolium
*Cardamine pratensis Festuca rubra
Carex caespitosa Fraxinus excelsior
*C. disticha Galeopsis sp.
C. echinata Galium aparine
C. magellanica G. odoratum
C. oederi G. palustre
C. pallescens G. uliginosum
C. tumidicarpa Geranium robertianum
C. vaginala Hieracium pilosella
C. vesicaria H. sp.
* Carum carvi Hippuris vulgaris
Centaurea jacea Juncus artieulatus
*Cerastium semidecandrum J. effusus
* Chrysanthemum leucanthemum Lastrea dryopteris
Cirsium arvense Lathy rus pratensis
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Leontodon autumnalis 
Linam catharticum 
Listera cordata 
*L. ovata
*Lonicera xylosteum 
*Luzula campestris 
*L. multiflora 
L. pilosa
Lychnis flos-cuculi 
Lycopodium annolinum 
*L. selago 
Lycopus europaeus 
Lysimachia thyrsiflora 
*Maianthemum bifolium 
*Menyanthes trifoliata 
Milium effusum 
Molinia coerulea 
Myosotis laxa ssp. caespitosa 
*M. strida 
*Myosurus minimus 
*Ophioglossum vulgatum 
Origanum vulgare 
Parnassia palustris 
Pinus silvestris 
Platanthera chlorantha 
*Poa annua 
*Polygala vulgaris 
Polypodium vulgare 
*Populus tremula 
Prunella vulgaris

Galeopsis-arten är antingen G. tetrahit eller G. bifida. Endast ett för
krympt och ej blommande exemplar.

Beträffande Empelrum har E. hermaphroditum eftersökts, men ej på
träffats.

Följande arter synes hittills för Björkskär ha varit helt okända (finns ej 
registrerade i Hulténs ”Atlas över växternas utbredning i Norden”, 
Almquists och Asplunds ”Stockholmstraktens växter” och Almquists 
”Upplands vegetation och flora”). De synes överhuvudtaget vara mycket 
sällsynta i den yttre skärgården.

Carex caespitosa. — Arten finns i ett tiotal tuvor på två skilda lokaler. 
Carex vaginata. — Ett fåtal exemplar i en sänka på västra ön.
Platanthera chlorantha. — Enstaka exemplar på två skilda lokaler.
Scirpus lacustris. — Tämligen riklig i den lilla insjön med sötvatten. På 

andra sidan ön vid stugan sparsam i saltsjön.

*Pteridium aquilinum 
Pyrola rotundifolia 
Ramischia secunda
* Ranunculus auricomus 
R. Baudotii
* R. bulbosus
* Rhamnus frangula 
*Rubus saxatilis 
*Sagina procumbens 
*Salix caprea 
*Satureja vulgaris 
*Saxifraga granulata 
*Sedum annuum 
*Sesleria coerulea 
Senecio vulgaris 
Sonchus arvensis 
Stachys palustris 
Trifolium pratense
* Triglochin palustre
* Tripleurospermum maritimum 
Tussilago farfara
Veronica arvensis
* V. chamaedrys 
V. longifolia
* V. verna
* Viburnum opulus
* Viola canina 

V. palustris
* V. stagnina
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Summary.

The vascular plant flora of Björkskär, Archipelago of Stockholm.

Björkskär is a small island, situated in the parish of Möja in the com
mune of Djurö, Uppland. The island is rocky, and as a consequence there 
are chiefly two kinds of vegetation: the more elevated parts with only few 
species, dominated by Betula pubescens, and the hollows rich in species 
mostly Alnus glutinosa. Besides there are grassy spaces abounding in spe
cies. The list of species does not include the species mentioned in the Swed
ish text above. Being very rare in the outer archipelago of Stockholm, 
the species Carex caespilusa, Carex vaginata, Platanthera chlorantha and 
Scirpus lacustris seem to be of special interest.

Kåre Bremer.

Boletus satanas funnen på Gotland.

Sedan några år tillbaka har jag varje år under svampsäsongen ägnat 
större delen av min fritid till inventering av svampbeståndet i Hörsne och 
närliggande socknar inom Dalhems kommun på Gotland. De närmast lig
gande lokalerna har jag besökt så ofta som en gång i veckan under den 
gynnsammaste svamptiden. Detta intensiva inventeringsarbete har givit 
en del intressanta resultat. För dagen vill jag som säker svensk art presen-

■ ■■

Fig. 1. Boletus satanas från Vallstena. Foto: Ingvar Nordin. 
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tera djävulssoppen, Boletus satanas. Den har tidigare några gånger angivits 
för landet. Men dessa uppgifter äro samtliga av äldre datum. Något belägg- 
exemplar har ej heller förelegat. Artens förekomst i Sverige har därför an
setts mycket osäker.

Den 18 aug. 1963 påträffade jag arten för första gången. Det var i Vall
stena i en äng med hassel, ask, alm, ek och lind. Detta år påträffade jag sam
manlagt 6 exemplar. År 1964 besökte jag lokalen ofta men påträffade då ej 
ett enda exemplar. Men 1965 fann jag på samma lokal 2 exemplar. Ett av 
dessa sändes som beläggexemplar till Botaniska Institutionen i Uppsala. 
Två tyska botanister, som just då gästade Stockholm, eftersändes för säker 
identifiering av svampen. De kände väl till Boletus salanas från Tyskland, 
och de kunde omedelbart konstatera, att det insända exemplaret hörde till 
denna art. Under 1966 har jag ej funnit något exemplar av djävulssoppen. 
Den synes uppträda endast under varma och eljest för arten gynnsamma 
somrar.

Gunnar Eriksson.
Hörsne prästgård, Gotl. Hässelby.

So. Bot. Tidskr., 01 (1967): 2
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KECENSIONEK.

Corner, E. J. H., A Monograph of Cantharelloid Fungi.
Ann. Bot. Mein. 2. Oxford Univ. Press 1966. 255 sid., 134 textfig., 5 färgpl. 
Pris £ 4. 10s.

När E. J. H. Corner1 i början på 1930-talet publicerade sina nu klas
siska undersökningar över hyfsystem och byfstrukturer hos några poly- 
poréer, lades grunden till en ny systematik inom flera svampgrupper till
hörande den taxonomiskt svårbemästrade ordningen Aphyllophorales. Den 
gamla, föråldrade indelningen av homobasidiomyceterna, vilken i stort 
sett byggde på hymeniets yttre form och som av praktiska skäl ännu be- 
hålles i de flesta populära svampfloror, har sedan länge uppluckrats och 
delvis försvunnit. I modern systematik lägges mycket större vikt vid 
mikroskopiska karaktärer av de mest skiftande slag, men de taxonomiska 
problemen har inte blivit färre för den skull, snarare flera. När gängse 
mikroskopiska data inte har räckt till, har det varit nödvändigt att finna 
nya metoder och karaktärer, och här har Corners arbeten inneburit ett 
nytt grepp, vars verkningar vi ännu inte sett slutet av, vad beträffar 
klassificeringen inom Aphyllophorales.

Tillämpningen av Corners idéer kulminerade i hans stora monografi från 
1950 över clavarioida svampar, ett oöverträffat standardverk över denna 
svampgrupp. Mer än 20 års studier låg bakom boken, som på ett över
skådligt och föredömligt sätt behandlade över 500 arter. Corners syste
matik innebar bl. a., liksom i fråga om de flesta moderna, systematiska 
revisioner, en släktuppsplittring. Nu var detta i föreliggande fall välmoti
verat. Tidigare samlades alla fingersvampar och klubbsvampar i några få 
släkten, av vilka det största var Clavaria, men hela gruppen har visat sig 
vara mycket heterogen och uppenbarligen polyfyletisk. Det inledande 
avsnittet om fruktkroppsmorfologi och fylogeni är därvidlag en stimule
rande läsning. De clavarioida svamparna har anknytning till flera olika 
grupper av homobasidiomyceter, t. ex. lhjmenochaetaceae, Thelephoraceae 
och Cantharellaceae, i sistnämnda fall via släktet Clavariadelphus.

Fruktkroppsmorfologin hos Cantharellus och likartade svampar samt 
klassificeringen av dessa uppvisar många gemensamma drag och problem 
med de clavarioida svamparnas. Detta har inte lämnat Corner någon ro, 
och följaktligen har han nu åstadkommit en monografi även över de förra. 
Den är upplagd efter samma mönster som CZauaria-boken, men mindre om
fattande. Bildmaterialet utgöres dels av utmärkta, stora och tydliga text-

1 Tidigare vid Botanic Gardens, Singapore, nu prof. i tropisk botanik i Cambridge, 
England.
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figurer av diverse morfologiska detaljer och även hela fruktkroppar, dels av 
färgplanscher av god kvalitet. På de senare, som visar habitusbilder enbart, 
skulle kunna anmärkas, att några av figurerna är utförda i för liten skala 
för att komma till sin rätt.

På de 22 första sidorna gör Corner en genomgång av morfologin och släk
tenas placering i svampsystemet. Han definierar gruppen och behandlar de 
olika morfologiska organen under särskilda rubriker. Så följer en nyckel till 
alla upptagna släkten, som liksom alla lägre taxa är uppställda i bokstavs
ordning. Släktena är Arrhenia Fr. med 1 art, Cantharellula Sing., vilken en
dast kortfattat omnämnes, Cantharellus [Adans.] Fr. 65 arter, Caripia 
O. K. 1, Craterellus Pers. 10, Dichantharellus Corner n.gen. 1, Geopetalum 
Pat. 1, Gloeocantharellus Sing. 1, Gomphus [Pers] S. F. Gray c. 16, Goossen- 
sia Heinem. 1, Hygrophoropsis (Schrot.) Maire 6, Leptoglossum Karst. 
c. 16, Mycenella (Lange) Sing., totala antalet arter ej omnämnt, men minst
3, Nyctcilis Fr. 2-3, Pseudocraterellus Corner 9, Pterygellus Corner n.gen.
4, Rimbachia Pat. 1, Trogia Fr. minst 46. Boken avslutas med två sidor 
bibliografi och ett niosidigt register, där synonymer, species incertae sedis, 
nya taxa och kombinationer är tydligt markerade. Dock borde i ett regis
ter av denna längd samtliga artnamn ha ordnats alfabetiskt från början 
utan hänsyn till släkttillhörighet. Nu blir det ett onödigt bläddrande, in
nan man hittar var t. ex. Cantharellus slutar och Craterellus börjar, efter
som båda namnen är förkortade till ett »C». Corner nybeskriver 2 släkten, 
5 undersläkten, 55 arter, 11 varieteter och gör 36 nya kombinationer.

De cantharelloida svamparna definieras på ungefär följande sätt: homo- 
basidiomyceter, fruktkroppar med pileus, gymnokarpa, skivlingliknande, 
köttiga, ruttnande efter mognaden, ej perennerande eller möjliga att upp
liva efter intorkning. Fot steril eller fertil bara i toppen. Hymenium slätt 
eller veckat med radiära, ofta anastomoserande och greniga, trubbiga åsar. 
Sterilt topparti. Hyfer vanligen uppsvällda.

Viktiga karaktärer är förekomsten av en pileus med steril översida, ut
vecklad medelst marginal tillväxt från fotenstopp, hymeniets trubbiga skivor 
och dess struktur, samt den köttiga konsistensen. Den första skiljer gruppen 
från nästan alla clavarioida svampar, den andra skiljer den från Agaricales, 
och den tredje skiljer cantharelloida svampar med slätt hymenium från 
thelephoracéer och andra slätsvampar.

Byggnaden av hymeniet är viktig ur taxonomisk synpunkt, och det är 
först genom att studera denna struktur som man i många fall kan avgöra 
om en art tillhör gruppen i fråga eller är en äkta skivling. Hos de senare bil
das lamellerna av en särskild steril vävnad, trama, vars hyfer går vinkelrätt 
mot hyfernas riktning i pileus. Kanten är steril, men f. ö. täcks tramat av 
ett enkelt lager av basidier (och ev. cystider). Nya basidier växer ut mellan 
de gamla och når samma längd. Hos de cantharelloida svamparna uppkom
mer alla skivor och åsar genom en interkalär tillväxt av hyferna i pileus. 
Typiskt trama saknas. Genom denna tillväxt ökar skivorna i höjd och för
tjockas sedan genom att hymeniet bildas utanpå, varvid även kanten blir 
fertil. Hos de flesta släkten förtjockas åsarna kontinuerligt (liksom hos 
många clavarioida och stereoida svampar) genom att nya basidier växer 
över de gamla. Vissa cantharelloida svampar är alltså mycket skivlinglika,
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som exempelvis Trogia- och Cantharellus-arter, och det ej utan orsak: 
gruppen rymmer flera släkten, vars arter uppenbarligen är reducerade 
skivlingar.

Vad beträffar fruktkropparnas yttre form i övrigt, finns det trattlika så
dana (Cantharellus- och Craterellus-arter), tunglika (Leptoglossum, Trogia- 
arter), pleuropodala (Dichantharellus), stereoida (Trogna-arter), greniga 
(Pterggellus), resupinata {Leptoglossum-arter) och ytterligare andra. Basi- 
dierna är övervägande långa och smala och säkerligen stichobasidier. Gom- 
phus tycks dock ha chiastobasidier, men dylika cytologiska företeelser är då
ligt kända inom gruppen. Corner tillmäter inte dessa olika basidietyper nå
gon större taxonomisk betydelse, och däri gör han säkert rätt; hos släktet 
Exobasidium t. ex., kan man hos ett och samma hymenium finna båda slagen 
av basidier. Sporantalet är vanligen fyra men kan variera från två till åtta. 
Sporerna är mestadels släta, hyalina, ej amyloida. Vårtiga, ockrafärgade 
sporer förekommer hos Gomphus och amyloida hos bl. a. T/ogua-arter och 
Cantharellula. Cystider saknas hos de flesta släkten. Fruktkropparna är 
mestadels monomitiska, för att använda Corners egen term, d. v. s. har 
hyfer av ett enda slag. I föreliggande fall är de tunnväggiga och uppsvullna. 
Tjockväggiga, smala, s. k. skeletthyfer finns dock hos Rimbachia, Trogia 
Geopetalum och Dichantharellus, och även andra slag av hyfer kan före
komma. Schnallen finns vanligen, men saknas hos Craterellus, Dichantha
rellus, Pseudocraterellus och Pterggellus. Att känna till dessa vävnadsstruk- 
turer och hyftyper är ytterst viktigt för förståelsen av systematiken inom 
den cantharelloida svampgruppen, och de utgör givetvis också en huvud
punkt i Corners framställning.

Som redan antytts är de cantharelloida svamparna ingen naturlig grupp 
utan består av både primitiva och avancerade arter. Ett slätt hymenium, 
t. ex., behöver ej vara ett ursprungligt drag. Det är Corners bestämda 
uppfattning, att de små arterna med enkelt byggda fruktkroppar och ofta 
specialiserad ekologi är långt komna i evolutionen och utgör reduktionsfor- 
mer av arter med större och massivare fruktkroppar. Somliga är att be
trakta som avkomlingar av skivlingar, hos vilka lamellerna mer el. mindre 
tillbakabildats och förändrats, andra arter är säkert i detta avseende primi
tivare. Det är dock osäkert, vilket fylogenetiskt värde man skall tillmäta 
sådana företeelser som stichobasidier, högt sporantal per basidie eller even
tuell likhet med clavarioida svampar. Många problem väntar här på sin 
lösning, och Corner poängterar (sid. 2) — liksom i C/auaria-monografin 
vilken stor betydelse som utforskandet av tropikernas svampflora har här
vidlag. Dessa områden bör innehålla åtskilliga oupptäckta, primitiva arter, 
som kanske kan ge oss besked om uppkomsten av den mångfald olika 
fruktkroppstyper, som finns hos homobasidiomyceterna. Just de cantha
relloida svamparna har här en viktig position.

En primitiv, cantharelloid svamp har alltså enligt Corner en stor, massiv, 
troligen grenig, sammansatt fruktkropp, som genom förenkling transfor
merats i olika riktningar till tidigare nämnda fruktkroppstyper. Anknyt
ningar till de clavarioida svamparna finns mellan exempelvis kantareller 
och klubbsvampar (Clavariadelphus Donk), och mellan trumpetsvampar 
(Gomphus) och vissa fingersvampar (Ramaria [Holmskj.] S. F. Gray). 
Sv. Rot. Tidslcr., 61 (1967): 2
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Clav, pistillaris ([L.] Fr.) Donk har veckat hymenium av kantarellutseenae, 
och Clav. truncatus (Quél.) Donk har ett sterilt topparti. Om den senare 
fruktkroppstypen skulle få en marginal tillväxt, uppstår en pileus liknande 
den hos Caniharellus, men Corner antyder (sid. 32) också möjligheten av 
en evolution i motsatt riktning. De två släktena skiljs även åt genom att det 
förra har chiastobasidier, det senare stichobasidier. Ramaria sensu Donk 
och Gomphus har av Donk (Persoonia 3(2), 1964) placerats i hans nya famil j 
Gomphaceae, som även innehåller hydnoida och corticioida element, vilket 
om något visar hur den nya systematiken kan skära tvärs igenom äldre upp
ställningar.

Flera av de behandlade släktena har ej förtjockat hymenium, t. ex. 
Cantharellula, Arrhenia, Hygrophoropsis, Leptoglossum och Nyclalis. De är 
systematiskt svårplacerade men får uppenbarligen betraktas som reducerade 
skivlingar. Cantharellula har t. o. m. ett riktigt trama i lamellerna, och den 
på kremlor och riskor parasiterande Nyctalis har basidier med karmosino- 
fila korn, vilket anknyter den till Lyophylleae inom Trlcholomataceae hos 
Agaricales.

Något som bör intressera nordiska mykologer är hur Corner har be
handlat Caniharellus och Craterellus. Ett par välkända arter, såsom tratt- 
kantarellen och den gula trumpetsvampen, har ju i flororna flyttats fram 
och tillbaka mellan dessa släkten. 1957 (Beih. Sydowia 1) publicerade 
Corner en studie över fruktkroppsbyggnaden hos Caniharellus och Crate
rellus och påvisade flera viktiga skillnader. Flan har inte haft anledning att 
ändra sina åsikter sedan dess, och släktgränsen är av allt att döma helt skarp. 
Hos Caniharellus är pileuskanten redan från början inrullad, och frukt
kroppen kan sedan eventuellt bli trattformig eller ihålig. Hymeniet föir 
tjockas enbart genom utväxt av nya basidier. Hos Craterellus saknar pileus 
inrullad kant, fruktkroppen får tidigt en schizogen hålighet, som sträcker 
sig uppåt och öppnar sig i toppen. Hymeniets åsar är ej förtjockningar hos 
hymeniet, utan av en underliggande medulla. Corner har rensat Craterellus 
på en mängd arter, varav de flesta förts till Caniharellus. Kvar står tre accep
terade arter, däribland den svarta trumpetsvampen, C. cornucopioides, 
([L.] Fr.) Pers., som är typart, medan ytterligare åtta arter betecknas som 
ouppklarade.

Caniharellus däremot är ett stort släkte med c. 65 arter. Det är övervä
gande tropiskt, och speciellt Kongo tycks ha många representanter (Heine- 
mann, som utforskar detta område, har helt nyligen (1966) nybeskrivit fem 
arter och två varieteter, som Corner ej hunnit få med). Den vanliga C. ciba- 
rius Fr. är en verklig kosmopolit, känd från samtliga världsdelar, t. o. m. 
Australien. Den är också en mycket mångformig och säkert systematiskt 
besvärlig art, ty inte mindre än 18 varieteter upptages.

Andra arter, som har vållat mykologerna huvudbry, är trattkantarel- 
lerna C. infundibuliformis [Scop.] Fr., C. tubaeformis [Bull.] Fr. och den 
gula trumpetsvampen, C. lutescens [Pers.] Fr. Corner godkänner alltså 
de två förstnämnda som skilda arter och följer därvid Fries, Quélet m. fl. 
äldre författare. I våra svampfloror råder en viss förvirring på denna punkt, 
men vanligtvis behandlas namnen som synonymer. Det är dock felaktigt, 
som Corner påstår, att Fries (1838) var den förste att urskilja dessa två
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arter, ty den äran tillkommer Scopoli 1772, som f. ö. citeras av Fries både 
1821 och 1838.

Epitetet lutescens har använts i fem olika betydelser, och kvar hos 
Corner står nu tre accepterade taxa: den gula trumpetsvampen, en var. 
lutescens (Quél.) Corner under C. infundibuliformis och en var. lutescens 
([Bull.] Fr.) Fr. under C. tubaeformis. Samtliga tillhör enligt hans uppfatt
ning kantarellsläktet. Nomenklaturen är rätt tilltrasslad och kan ej här be
röras närmare.

Beträffande de från nordiska floran kända arterna kan nämnas, att för 
mosskantarellerna använts släktnamnet Leptoglossum gentemot det mer 
bekanta Leplolus. Den klubblika trumpetsvampen, Crat. clavatus ([Pers.] 
P'r.) Fr., tillhör Gomphus, ett släkte som uppställdes för denna art redan 
1801 av Persoon. Crat. crispus [Sow.] Fr. (ej att förväxla med Canth. 
crispus [Pers.] Fr. Plicalura crispa Rea) och Crat. piisillus [Fr.] Fr. är 
identiska med den kruskantade trumpetsvampen, Pseudocraterellus sinuosus 
(Fr.) Corner. Den grå k., Canth. cinereus [Pers.] Fr., är dock en äkta 
kantarell. Fläckkantarellen, Canth. umbonatus [Gmel.] F’r., är en riktig 
skivling och har av Singer placerats i släktet Cantharellula. Den vita k., 
Canth. albidus F'r., och den falska k., Canth. aurantiacus [Wulf.] Fr., 
tillhör Hygrophoropsis. Den av Pilat på 1950-talet beskrivna men sedan 
länge kända hasselkantarellen, Canth. cibarius var. pattens, som är blekare, 
köttigare och tidigare än huvudarten och huvudsakligen förekommande i 
lövskog, anses numera av Pilåt vara en god art, och Corner har med tve
kan accepterat denna ståndpunkt. Cortin har i Svampar i färg, sid. 173, 
1956, kallat arten för Canth. corylus, »en blekgul variant», men det namnet 
torde mig veterligt inte ha blivit giltigt beskrivet.

Utrymmet här medger inte någon grundligare redogörelse för övriga upp
tagna taxa, men det stora, tropiska släktet Trogia med 46 arter bör dock 
framhållas som ett utmärkt exempel på Corners taxonomiska uppfattning. 
Nyupptäckta drag i fruktkropparnas anatomi har lett till att släkten som 
Hymenogloea Pat. och Vanromburghia Holterm. måste reduceras till syno
nymer, och t. o. m. några tempererade Mycena-arter (el. Hemimycena-nrX.tr), 
M. acicula ([Schaeff.] Fr.) Quél., M. gypsea (Fr.) Quél. och M. laclea 
([Pers.] Fr.) Quél., har överflyttats till Trogia. Fruktkropparna hos detta 
släkte kan likna Slereum, Canlharellus, Pleurotus, Lentinus, Omphalina och 
Mycena, i sistnämnda fall såväl med som utan lameller. Corner framhåller 
(sid. 184-185), att en förståelse av Trogia hade varit omöjlig, om han 
inte hade kunnat studera levande exemplar, och att herbariemykologin här 
inte hade kunnat föra taxonomin längre.

Corners bok är inte i alla avseenden en fullständig monografi, men det 
har väl heller inte varit författarens avsikt att skriva en dylik. Den allmänna 
litteraturförteckningen, t. ex., förefaller ganska mager. Corner redovisar 
heller inte sitt material i detalj annat än för nya arter och varieteter, och 
han har tydligen uteslutit detta för att ej fördärva bokens karaktär av över- 
siktsverk. Utbredningsuppgifterna är synnerligen inskränkta, oftast bara 
»Asien», »Kongo», »nordtempererad», etc. En brist är att typkollekterna och 
deras placering sällan omnämnes vad beträffar tidigare beskrivna arter. 
(Material av sina nya arter har Corner deponerat i Cambridge, England; 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (11)67): 2
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övriga kollekter ligger på diverse andra håll, se Regnum Vegetabile 2, 1954.) 
De flesta här upptagna namn torde dock numera ha typifierats. Endast 
för några arter, vars typer ligger i Kew, ges en sådan redovisning. Han cite
rar då originaldiagnoserna, tillägger egna mikroskopiska data men ute
sluter alla uppgifter om fyndort, datum, insamlare, eventuell leetotyp, etc. 
I sitt index upptar Corner ca 135 namn på mer el. mindre ouppklarade 
arter, som med få undantag ej omnämnes i texten. Endast årtal och auktorer 
finns utsatta men inga fullständiga litteraturreferenser, vare sig här eller i 
bibliografin. Den stora mängden av dylika namn visar, att mycket uppröj- 
ningsarbete ännu återstår, innan de cantharelloida svamparna är tillfreds
ställande bearbetade ur ren dokumenteringssynpunkt. Åtskilligt auten
tiskt material finns naturligtvis bevarat på skilda håll i världens herbarier, 
men Corner har (temporärt?) lämnat problemet med dess bearbetning åt 
sidan. Som förklaring säger han, att det är viktigare att först ge noggranna 
artbeskrivningar baserade på levande exemplar, även om det skulle innebära 
att flera av hans nya namn senare skulle reduceras till synonymer. Ibland 
är man osäker på om Corner accepterar ett taxon eller inte. Det gäller bl. a. 
flera av de kortfattat beskrivna varieteterna under C. cibarius.

Hur pass fullständiga synonymlistorna är, har jag givetvis inte kontrol
lerat genomgående, men där finns dock åtskilliga uteslutningar. Å andra 
sidan upptages många litteraturreferenser och felapplicerade namn, som 
inte har i en synonymförteckning att göra. De utgör i och för sig viktiga 
fakta men borde delvis ha fått en fylligare presentation på särskild plats. 
Vissa värdefulla uppgifter om namnens status undanhålles nämligen läsa
ren, vilket Caripia, Craterellus och Nyclalis är goda exempel på. Under 
Caripia O. Kuntze 1898 nämner Corner Hypolyssus Berkeley 1842 och 
Perona Fries 1849 som synonymer, men man får inte veta, att det förra, 
som grundar sig på Hypolyssus Persoon 1825, är ett nomen confusum 
och dessutom har missuppfattats av Berkeley, ej heller att Perona likaså 
är ett Persoonskt namn från 1825. Det finns även andra i sammanhanget 
utelämnade namn. Nomenklaturen hos detta taxon i Berkeleys och senare 
författares mening utredes visserligen inte på ett par rader, men tyvärr är 
även Corners hänvisningar till de forskare, som har arbetat med problemet, 
mycket bristfälliga. Åtminstone Rogers (Farlowia 3:451, 1949) borde ha 
kommit med.

Likaså frågar sig läsaren, varför Corner utan kommentarer accepterat 
namnet Craterellus Persoon 1825 framför Cralerella [Pers.] S. F. Gray 
1821 eller Slerbeeckia Dumortier 1822 (Fries upptager ej dessa namn i 
sina nomenklatoriskt viktiga arbeten). Vad man inte upplyses om är att 
Slerbeeckia är ett illegitimt homonym och att det tillika illegitima Craterellus 
nyligen föreslagits till konservering versus homonymet Cralerella (Regnum 
Veget. 34, 1964; förslaget hann dock ej behandlas vid kongressen i Edin
burgh samma år).

Beträffande Nyclalis Fries 1825 kan kanske det korrekta namnet vara 
Asterophora [Ditmar] S. F. Gray 1821. Corner ansluter sig dock till 
Donk (Taxon 13, 1964), som anser släktet grundat på ett konidiestadium, 
nämligen de i pileus förekommande chlamydosporerna. Singer (The Agari- 
cales in Modern Taxonomy, Ed. 2, 1962) har emellertid motsatt uppfattning
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och hävdar, att beskrivningen måste innefatta hela fruktkroppen, m. a. o. 
även det perfekta stadiet. Det skall påpekas, att Fries accepterade namnet 
Asterophora i Systema Mycologicum 3, 1829.

Ytterligare en sak man kan beklaga är att all information om namnens 
ursprung före deras nomenklatoriska utgångspunkt (i detta fall 1.1.1821) 
saknas. Det är tillåtet enligt nuvarande regler, men det hade inte skadat 
att få veta, varifrån namnen härstammar. Corner tycks helt utgå från 
Fries’ uppfattning av arterna i Systema Mycologicum och senare arbeten. 
Det är dock inte självklart, att Fries’ material är typ för namnen, om han 
citerar tidigare källor. Reglerna för typifiering av »pre-starting point 
names» är inte helt entydigt utformade i dessa fall. Till de läsare, som när
mare vill studera typifiering och nomenklatur hos de cantharelloida svam
parna, rekommenderar jag ett arbete av Donk i Persoonia 3, 1964.

Den kritiske läsaren kan alltså inte utan vidare godtaga Corners nomen
klatoriska uppgifter utan är i många fall hänvisad till mödosamt letande i 
källskrifter och annan litteratur. Däremot förefaller Corners referenser och 
citat vara i stort sett pålitliga (om än ofullständiga). Företagna stickprov 
har avslöjat få fel. Sid. 51: Merulius odoratus Schweinitz beskrevs 1822, ej 
1882. Sid. 148: Sidohänvisningen till Nyctalis Fries i Syst. Orb. Veg. skall 
vara 78, ej 203. Leptoglossum Karsten 1879 (och Leptotus Karsten) be
skrivs på sid. XVII, ej 242.

Ovanstående kritik gäller emellertid endast formella saker och kan inte 
dölja bokens stora förtjänster. Corners systematik är i många fall banbry
tande för uppfattningen av släkten och högre taxa inom Aphyllophorales, 
och de cantharelloida svamparna har varit ett givande arbetsfält för hans 
klassificeringsprinciper. Mängder av egenhändigt nyupptäckta fakta har 
utgjort en viktig grund för den taxonomiska nyordningen. Värdefullt är 
också att i en och samma volym få så många data som möjligt samlade om 
denna svampgrupp. Nyttan av dylika kompileringar kan inte nog betonas. 
Detta verk är — även om det inte helt når Chwaria-monografins nivå - 
utan tvekan en av de viktigaste publikationer, som utkommit på många år, 
om homobasidiomyceternas systematik. Alla mykologer med taxonomisk 
inriktning bör självklart bekanta sig med verket, och även lekmannen kan 
ha mycket att hämta här. Boken är mycket lättläst och lättillgänglig (bort
sett från att den fordrar en viss bekantskap med terminologin), såväl stil
mässigt som genom den hjälp man har av de många teckningarna. Även 
typografin bidrar till det trevliga intrycket.

Nils Lundqvist.

Greene, John C., The Death of Adam. Evolution and Its Impact on 
Western Thought.—The Iowa State University Press, Ames, Iowa, U.S.A. 
1959. 388 s. Pris $7.50.

John Greene, professor i historia vid Iowa State University, föresatte 
sig att analytiskt och syntetiskt skildra den enorma omvälvningen i fråga 
om uppfattningen av evolutionen och närliggande problem under de två 
århundraden som låg mellan Newton och Darwin. Han inskränker sig 
därvid icke till biologin, utan sammanställer idéerna inom astronomi och 
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2

330



RECENSION Kli

geologi såväl som paleontologi och antropologi. Detta är också nödvändigt 
i en studie över den mänskliga tankevärldens utveckling under tidrymder, 
då ännu begreppet polyhistor existerade i sin fulla innebörd. Framställ
ningen berör även inblandningen av teologi och religion i naturvetenska
perna och man kan följa hur dessa successivt luttrades från den övertro och 
vidskepelse som klavbundit nästan allt tankeliv före den av Greene 
skildrade perioden.

I tio kapitel passera de viktigaste representanterna för utvecklingen av 
utvecklingsläran revy, börjande med John Ray och med tyngdpunkt på 
dennes bok, “The Wisdom of God Manifested in the Works of Creation”. 
Ray trodde, liksom Linné, att den i tidernas början skapade världen beva
rats oförändrad. Vad som hände efter Ray, hur idéerna uppkom, växlade 
och kämpade med varandra skildrar Greene levande och utförligt, med 
rikliga, långa citat tagna från förgrundfigurernas skrifter och med ypperliga 
bilder efter deras egna illustrationer. Man kommer dessa författare in på 
livet på ett sätt, som endast torde överträffas av individuella biografier och 
den personliga bekantskapen med deras skrifter.

Redan 40 år innan Darwin först publicerade sin »Origin of Species» 1859 
fanns alla elementen i hans teori i den vetenskapliga världen — men de 
fanns inte sammanfattade. Det var detta Darwin gjorde. I sin första bok 
går han förbi människans utveckling från andra däggdjur. Hans tvekan 
torde kunna hänskjutas till hans hustrus traditionsbundna religion — själv 
karakteriserar han sig som teist vid denna tidpunkt för att senare,självfallet 
nog, utvecklas till agnostiker. Greenes kommentarer och avslutande lilla 
kvasireligiösa svansviftning får man antagligen hänföra till det sedvanliga 
amerikanska skrivsättet, månatligen demonstrerat i »Det Bästa» och årli
gen i intervjuer med amerikanska nobelpristagare, när Feldreich frågar 
dem om de tro på gud.

Inte ens en sammanfattning som den föreliggande kan bli fullständig. 
Greene anför vetenskapens spetsar, men hoppar över både W. Lawrence, 
som kanske inte kom med egna epokgörande idéer, men däremot åstadkom 
ett stort rabalder med sina föreläsningar 1818 över “The Natural History of 
Man” och Patrick Matthew, som framlade teorin om det naturliga urvalet 
1831 — i ett appendix till sin bok »Naval Timber and Arboriculture». Inte 
heller omnämner han Naudin eller ens »Vestiges of Creation», där utveck
lingsläran framlades på ett sätt som visserligen nonchalerades av veten
skapsmännen, men som i hög grad påverkade den allmänna opinionen. 
Fråga är väl, om »Origin of Species» skulle blivit en så fantastisk bestseller, 
om den inte haft sin Johannes Döparen i “Vestiges”.

Greene arbetade under 15 år på förberedelserna för denna bok och han 
har lyckats med att återge huvuddragen av en period av andlig utveckling, 
som avslutades med Darwin och hans verk, främst den bok som åstadkom 
en revolution i västerlandets tankevärld av den storlek, att vi nu helt enkelt 
icke kan föreställa oss tiden därförinnan. »The Death of Adam» är en i or
dets fulla bemärkelse allmänbildande bok. Den rekommenderas varmt åt 
både »fackidioter» och övriga denna tidskrifts läsare. Den ger så att säga 
ett visst perspektiv på dagens ståndpunkt.

Olof Langlet.
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Darwin, Charles, On the Origin oi' Species by means of Natural 
Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. — 
John Murray, Albermarle Street, London, 1859 (IX + 502 sid.) A Facsimile 
of the First Edition with an Introduction by Ernst Mayr. Harvard LTni- 
versity Press, Cambridge, Massachusetts, U.S.A. 1964. Pris $11:95.

Det är rätt egendomligt, att medan alla känner till Darwin och hans bok 
om arternas uppkomst, så är det i själva verket få som har läst den. Hur 
mycket detta kan bero på att darwinismen tidigare passerat en period av 
vanrykte är svårt att bedöma — det kan lika väl vara orsakat av att man 
föreställer sig att ett så gammalt verk skall vara svårtillgängligt, kanske 
torrt och oläsbart och dessutom intet ha att ge utöver vad vi nu vet om 
sakernas tillstånd. Ett verk, som för all del haft sin betydelse men som vi 
har passerat och tryggt kan lämna åt historien, möjligen idéhistorien. En 
mor, som gjort sin plikt.

Uppriktigt sagt, har nog inte heller recensenten tidigare varit helt fri 
från en liknande uppfattning, kortsynt nog. Erfarenheten har emellertid 
lärt honom att aldrig citera eller hänsyfta på ett äldre verk, utan att ta 
reda på vad där egentligen står. Lönen för mödan har också blivit rik, och 
det gäller inte minst just Darwins skrifter.

När »Origin of Species» först kom ut, slutsåldes första upplagan samma 
dag den blev tillgänglig. Den var inte stor och den är inte lätt att komma 
över. Så mycket mera tacknämligt är det då, att vi nu ha möjlighet att få 
ett nytryck, som är en kopia av originalet. Det är egentligen egendomligt, 
att en facsimil-upplaga icke sett dagens ljus förrän nu, mer än 100 år efter 
originalet. Det gäller dock en hok, som åstadkom en intellektuell revolution 
och medförde ett större inflytande på människans uppfattning om sig själv 
och om världens utveckling än något annat verk - eller ens summan av 
andra verk. Här slopades äntligen den bibliska skapelsehistorien definitivt 
— inte bara i vetenskapliga kretsar, där den redan tidigare i mycket spelat 

ut sin roll — utan i det allmänna tänkesättet. Det blev »boken som ska
kade världen».

Alldeles oavsett detta är Darwins bok allt annat än föråldrad. Den ger 
i sin första upplaga den omedelbara friskheten och nyheten och man läser 
den nästan med samma nyfikenhet som den väckte vid sin publicering. 
Den är inte helt ny och inte helt ofelbar, även om det ligger en del sanning 
bakom Sir Samuel Butlers kvalificerade elakhet, att vad som var rätt i 
Darwins bok var icke nytt, och vad som var nytt var icke rätt. Visst fog 
har även Ardrey för sitt uttalande i »African Genesis», att »... ’the 
Origin of Species’ had accounted for everything but the origin of species»!

Just det — boken avhandlar praktiskt taget allting i sammanhanget. 
Den var ju komprimerad från ett planerat verk om många volymer och man 
igenkänner det ena problemet efter det andra, som man trott vara senare ti
ders idéer och frågeställningar. Å andra sidan märks naturligtvis också la
kunerna i den tidens vetande — i främsta rummet kanske beträffande va
riabilitetens uppkomst: hur det naturliga urvalet fick något att välja 
emellan.

Man får inte heller vid läsningen av Darwin klart för sig, att praktiskt 
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taget alla ingredienserna redan fanns, mer eller mindre —vanligen mindre 
- klart uttalade. Detta gäller inte bara utvecklingsläran utan även det 

naturliga urvalet. Ovanligt klart uttalade sig Patrick Matthew, redan 
1831:

There is a law universal in Nature, tending to render every reproductive 
being the best possibly suited to its condition ... As Nature, in all her 
modifications of life, has a power of increase far beyond what is needed to 
supply the place of what falls by Time’s decay, those individuals who pos
sess not the requisite strength, swiftness, hardihood, or cunning, fall pre
maturely without reproducing—either a prey to their natural devourers, 
or sinking under disease, generally induced by want of nourishment, their 
place being occupied by the more perfect of their own kind, who are press
ing on the means of subsistence.

Darwin förnekade varje kännedom om Matthew, men förteg även vad 
han måste ha vetat: vad Lamarck yttrat om utvecklingsläran. Antagligen 
var detta tillvägagångsätt taktiskt rätt: »Origin of Species», för läsaren 
sprungen ur Darwins huvud såsom Pallas Atena ur Zeus’, slog ned som en 
bomb med helt annan psykologisk effekt än vad ett sorgfälligt referat av 
tidigare författares överensstämmande åsikter skulle ha gjort. Som det nu 
blev lyckades Darwin med konststycket att i ett slag vända upp och ned 
på tidigare hypoteser, att definitivt avskriva skapelseläran och därmed 
rubba tron på bibelns sanningsvärde.

Facsimilutgåvan återger bokstavstroget originalet. Den är dessutom för
sedd med ett företal av Ernst Mayr, som även åstadkommit ett register 
avsett att underlätta för en nutida läsare att finna sig tillrätta. Därom är 
endast gott att säga. Kvar står dock en anmärkning, en enda men icke 
helt oväsentlig: det är beklagligt, att Darwins eget register samtidigt slo
pats. Varför gjorde man det? Det var ju dock en viktig del av originalupp
lagan och hade inte tagit många ytterligare sidor i anspråk.

Hur som helst så sätter denna första upplaga av »Origin of Species» 
läsaren tillbaka till den tid då det begav sig och samtidigt frapperar den 
genom sitt i många fall moderna grepp på problemen.

Boken behöver givetvis ingen rekommendation. Det bör vara nog med 
ett påpekande att den existerar och att den finns att få.

Olof Langtet.

333

Mayr, Ernst, Animal Species and Evolution.—The Belknap 
Press of Harvard University Press, Cambridge, Mass. U.S.A., 1963. 797 s. 
Pris $11:95.

I fråga om detta verk kan det knappast bli fråga om en recension - - det 
får stanna vid ett omnämnande. Det är ett standardverk, som har karak
teriserats som den viktigaste händelsen sedan Darwins »Origin of Species» 
utkom 1859. Vi får här en magistral sammanställning av essensen av det 
samlade vetandet intill slutet av 1950-talet — litteraturförteckningen upp
tar 105 sidor, bara den.

So. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Man skall inte låta lura sig av titeln. Det är inte bara »Animal Species» 
som avhandlas, de botaniska arterna ha fått sin beskärda del och verkets 
tema har granskats, diskuterats och belysts från alla upptänkliga syn
punkter, även om inte alla aspekter har kunnat behandlas så fullständigt 
som det funnits förutsättningar för. Mayr eftersträvar icke heller att ge 
någon historisk framställning, han vill sammanfatta det vetande om art
bildningen vi ha just nu.

Boken är kort sagt oumbärlig för var och en som är intresserad av ut- 
vecklingsbiologi: vad arterna är, hur de uppkommit, hur de variera, deras 
genetiska och geografiska variabilitet. Den avslutas med ett kapitel om 
människan som biologisk art.

Ernst Mayr har här åstadkommit ett standardverk, som säkerligen icke 
på mycket länge kommer att överträffas, lika oumbärligt för botanisten 
som för zoologen.

Olof Langtet.

334

William T. Stearn, Botanical Latin.—Thomas Nelson and Sons Ltd, 
London and Edinburgh 1966. XIV +566 s. Pris inb. 105 s.

Det gamla klassiska latinet, som sedermera under många sekel blev det 
dominerande vetenskapliga språket, får nu allt mer vika för de moderna 
språken. Men redan på 1500-talet låg det i sin antika form i dödsryckningar. 
De stränga grammatiska regler, som präglade latinet och särskilt det till
krånglade humanistlatinet, var närmast orsaken till detta. Men vid medel
tidens slut rönte latinet stark påverkan från de moderna språken, vilket be
tydde en ny blomstringstid och naturligtvis en helt ny genre. I hög grad 
bidrog dissertationslitteraturen vid universiteten på 1600- och 1700-talen 
därtill. Det var helt enkelt för dyrt att trycka böcker, om de inte nådde en 
större internationell publik. Från och med 1600-talet blev dock även de 
moderna språken avhandlingsspråk (Galilei skrev t. ex. sina största verk 
på italienska), men inom filosofien och kanske främst inom botanisk och 
zoologisk systematik dominerade latinet till långt in på 1800-talet. Lyck
ligtvis — får man nog säga krävs det än i dag en latinsk diagnos för att 
t. ex. en artbeskrivning skall vara giltig. Hur skulle det vara, om vi, förutom 
de flesta västeuropeiska språk, dessutom måste studera ryska, kinesiska 
och japanska för att förstå en växtbeskrivning?

Men hur går det nu, om man själv måste författa en latinsk diagnos eller 
tolka en redan skriven? Även om man läst klassiskt latin, räcker detta ofta 
inte helt, eftersom det biologiska latinet kan sägas vara ett eget språk. Ord
förrådet är mycket stort helt enkelt därför att så många främmande ord, 
främst grekiska, assimilerats. I vårt land är vi ovanligt lyckligt lottade. 
1951 utgav E. Wikén »Latin för botanister och zoologer», ett pionjärarbete, 
som visade sig vara oumbärligt för vårt lands taxonomer. Det verk, som här 
presenteras, är f. ö. dedicerat nämnde författare.

För ett år sedan utkom nämligen en utomordentlig handledning, som man 
hoppas skall bli till stor glädje för många. Denna digra volym består av fyra 
huvudavdelningar. Den första behandlar det naturvetenskapliga latinets 
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historia och utveckling samt något litet om ordens uttal. Den andra delen 
är en ren grammatik. Vad beträffar grammatiken skiljer sig de »båda latin
ska språken» inte nämnvärt från varandra. De olika kapitlen, som behand
lar olika ordklasser och deras böjnings- och bildningsformer, är synnerligen 
grundliga. Den absolut okunnige torde med lätthet inhämta språklärans 
såväl elementa som finesser.

I den tredje avdelningen behandlas grammatikens tillämpning, syntaxen 
ett matnyttigt kapitel, som innehåller exempel på diagnoser av skilda typer 
och från skilda systematiska grupper. Förf. har valt ut välskrivna diagnoser 
representativa för de olika systematiska grupperna från hlågröna alger, 
grönalger osv. till monokotyledonerna. De är alltså lätt användbara som 
mall för egna försök. Även ståndortsbeskrivningar samt en latinsk-engelsk 
och engelsk-latinsk ortnamnsförteckning finns med. Inte heller är färgernas 
nomenklatur bortglömd, vilket ju är av särskilt intresse för mykologerna.

Eftersom grekiskan är ett av det botaniska latinets grundspråk och in
spirationskällor, har även detta språk fått en presentation.

En stor del av tredje avsnittet utgör en s. k. deskriptiv terminologi, för
sedd med goda illustrationer över t. ex. bladform och -byggnad, aestivation 
m. m. Även »kemo-taxonomen» har i ett kapitel fått sin beskärda del.

Den fjärde delen kan sägas vara ett lexikon i miniatyr, med ett stort antal 
hänvisningar. Denna ordlista, som i bokstavsordning upptar såväl latinska 
som engelska ord, är en oumbärlig uppslagsbok, där inte bara de olika sub
stantivens och verbens former utan även speciella, vanliga botaniska fraser 
och uttryck finns med. Dessutom är svårare begrepp som placentation, 
frönas ytstruktur m. m. illustrerade med tydliga teckningar.

Det enda, som man kanske någon gång saknar, är uttalsbeteckningar för 
mer ovanliga och längre ord och böjningsformer. Förf. vill tydligen inte 
störa vårt estetiska sinne genom fula accent-tecken. Han skulle i stället ha 
kunnat ge oss enstaka anvisningar om stavelselängden. Men detta är bara 
en randanmärkning till en i övrigt utomordentlig handbok.

Adelaide L. Stork.

The Vegetation of Scotland. Edited by J. H. Burnett. — Oliver & 
Boyd, Edinburgh and London. Edinburgh 1964. xm +613 s., 58 plansch- 
sid. m. 93 svartvitfig. och 1 utv.-pl. m. 3 färgfig. Pris inb. £ 6. 6 s.

Precis i tid till den tionde internationella botanistkongressen i Edinburgh 
1964 förelåg »den första, fullständiga beskrivningen av skotsk vegetation» 
färdig efter ett 6-årigt lagarbete under dåvarande St. Andrews-professorn 
John H. Burnetts ledning.

Ett mera konsekvent studium av skotsk vegetation startades först vid 
sekelskiftet av bröderna Robert och W. C. Smith, vilka initierade ett 
mångsidigt arbete av grundläggande betydelse. Efter en period av ringa 
aktivitet angreps den skotska vegetationen på nytt mot slutet av 1930- 
talet. Verklig fart fick inte utforskandet förrän 1952, då Duncan Poore 
ställde sig i spetsen för arbetet. Poores intentioner omsattes i handling och
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det första, stora resultatet — McVean & Ratcliffe: Plant Communities 
of the Scottish Highlands (1962) — förde direkt fram den skotska vege- 
tationsforskningen i det internationella rampljuset.

Stimulerad av det utomordentligt positiva mottagandet av Highlands- 
monografin och väl medveten om mångsidigheten i den pågående forsk
ningen fann Burnett tiden mogen för ett försök till en samlad bild av hela 
den skotska vegetationen. Målsättningen var att överföra Poores arbets
metodik även till andra vegetationstyper, där så var möjligt. — Resultatet 
är, sådant det nu föreligger, verkligen imponerande.

Som bakgrund till vegetationsbeskrivningarna skildras inledningsvis 
Skottlands klimat och jordmånstyper av F. H. W. Green resp. E. A. Fitz
patrick. Speciellt jordmånskapitlet förtjänar framhållas på grund av 
det instruktiva illustrationsmaterialet (bl. a. tre markprofiler i färgfoto).

Bokens huvuddel upptas av vegetationsbeskrivningar av starkt väx
lande omfång och uppläggning, för vilka landets främsta specialister en
gagerats. Dispositionen i stort var självklar: man börjar med havssträn
derna och slutar med högländernas hedar och myrar. Mycket av det material 
som redovisas har tidigare publicerats i olika sammanhang, många gånger 
i för utländska forskare svåråtkomliga småserier, men även i helt moderna 
monografier (jfr ovan). Den här föreliggande syntesen innebär en värdefull 
komplettering och modernisering av hittills erhållna resultat. I inte oväsent
lig grad redovisas även rent primärmaterial. Så är fallet i bokens till om
fånget största bidrag av D. H. N. Spence om sjöarnas makrofytvegetation. 
I referenslistor efter varje bidrag förtecknas med växlande utförlighet 
använda källor. Av största värde är de vegetationstabeller, som avslutar 
varje beskrivning. Dessa utgör ofta koncentrerade sammanfattningar av 
ett stort och splittrat faktamaterial.

I ett av bokens intressantaste kapitel beskriver C. H. Gimingham 
»Maritime and Sub-Maritime Communities» (s. 67-142). »Scotland’s coasts 
are in general unspoilt by human interference», skriver Gimingham (s. 68), 
»and hence provide a territory of exceptional interest and importance for 
the study of largely natural plant communities...». Mångformigheten i 
havssträndernas vegetation allt efter växlingar i Substrat, exposition m. m. 
belyses mycket instruktivt. För första gången får vi här en samlad bild av 
de skotska klippsträndernas vegetation. Synd bara att den litorala och 
sublitorala algvegetationen nästan helt lämnats åt sidan. Den rika litte
raturen om strandängarnas och sanddynernas vegetation och dynamik 
sammanfattas på ett briljant sätt.

Om människan endast i mindre utsträckning påverkat strändernas vege
tation, så har hennes aktiviteter medfört en så mycket större påverkan 
på markerna i övrigt. Detta framgår med skrämmande tydlighet av bokens 
övriga bidrag. Den ursprungliga skogen har sedan neolitisk tid successivt 
förstörts eller omvandlats till dagens jämnåriga renbestånd av olika träd
slag. D. N. McVean skildrar i kapitlet »Woodland and Scrub» (s. 144-167) 
vad som finns kvar av »ursprunglig» skogsvegetation. Märkligare skogs
bestånd förtecknas.

Det skotska beteslandskapet beskrives ingående av J. King och J. A. 
Nicholson i kapitlet »Grasslands of the Forest and Sub-Alpine Zones» 
So. Ilot. Tidskr., 61 (1667): 2
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(s. 168-231). Komplexet mark-vegetation-betning belyses ur ett flertal 
aspekter och illustreras med ett rikt bild- och tabellmaterial. Referenslistan, 
som upptar 135 arbeten, förtjänar ett särskilt omnämnande. — Till betes
landskapet måste även det mesta av ljunghedarna räknas. Dessa behand
las av Gimingham (s. 232 287), som föredömligt klart lyckats syntetisera 
allt väsentligt vetande om denna till sitt ursprung så heterogena vegeta
tionstyp.

1 1). H. N. Spence’s inledningsvis omnämnda beskrivning av sjöarnas 
makrofytvegetation (s. 306-425) presenteras för första gången en över
siktlig men ändå detaljerad skildring av sjövegetationen och dess förhållande 
till sin miljö (bottensediment, vattenkemi m. m.). Wests undersökningar 
från seklets början har utgjort ett värdefullt jämförelsematerial för några 
av de studerade sjöarna, och förändringar av växlande omfattning har kun
nat beläggas. Olika strand- och vattenväxters zonala differentiering i re
lation till vattendjup återges i enkla men instruktiva diagram. Ett stort 
antal växtsamhällen av låg rang beskrives i text och tabeller. För 49 så
dana enheter (community-types) presenteras deras amplitud avseende 
vattendjup (Tab. 39, s. 357). Expositionens och substratets betydelse för 
samhällenas uppträdande belyses. — De skotska sjöarnas växtplankton 
beskrives av A. J. Brook (s. 290-305).

Låglandets myrvegetation skildras av D. A. Ratcliffe (s. 426-478). 
Ett flertal kärr- och mossesamhällen definieras och beskrives i text och 
tabeller. Inledningsvis lämnas en utmärkt skildring av myrforskningens 
elementa.

De båda Highlands-monograferna svarar helt följdriktigt för motsva
rande avsnitt i denna bok, McVean beskriver hed- och ängsvegetationen 
medan Ratcliffe skildrar myrarna.

Avslutningsvis ger McVean dels en koncis sammanfattning av den 
skotska vegetationens historia, dels en översikt av olika vegetationstypers 
regionala fördelning.

Som framgår av recensionens ingress skulle boken, enligt förlagsreklamen, 
vara »den första, fullständiga beskrivningen av skotsk vegetation». Då 
man nått till sista sidan, frågar man sig i vad mån detta stämmer. Att 
uttömmande skildra alla existerande vegetationstyper inom ett så stort 
och omväxlande landområde är naturligtvis ogörligt. Luckor måste rim
ligen förekomma. Jag har tidigare efterlyst en utförligare behandling av 
havssträndernas algvegetation. Förklarligt nog är det just kryptogam- 
dominerade växtsamhällen som fått stå tillbaka. Den epilitiska och epify- 
tiska moss- och lavvegetationen tangeras i olika sammanhang, men har inte 
blivit föremål för någon samlad beskrivning. Man kunde också efterlysa 
synpunkter på åkermarkernas speciella växtsamhällen, vilka på kontinenten 
är föremål för intensivt studium.

Detta är dock högst perifera anmärkningar, som på intet vis kan för
dunkla det positiva intryck boken ger. J. H. Burnett och hans med
arbetare har åstadkommit en handbok, som för lång tid framåt kommer 
att tjäna som mönster för liknande sammanställningar i andra länder.

»The Vegetation of Scotland» är inte bara en oundgänglig uppslagsbok 
för varje botanist, som planerar att resa till området, utan innehåller också 
22 - 673877 Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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synnerligen värdefullt jämförelsematerial för forskare i andra länder och 
kanske framför allt i Skandinavien. »The Vegetation of Scotland» och »Plant 
Communities of the Scottish Highlands» bör inte saknas på någon skandi
navisk vegetationsforskares referenshylla.

Bokens typografi är mycket generös med breda marginaler och luftiga 
tabeller. Illustrationsmaterialet är välvalt om också vissa svartvitbilder 
förlorat något av sin skärpa vid reproduceringen. — En klar och redig 
disposition av text- och tabellmaterial samt goda index förhöjer bokens 
användbarhet.

Bengt M. P. Larsson.

Johannes Lid, Blomsterboka. Illustrert skoleflora. Tegninger av 
Dagny Tande Lid. Det Norske Samlaget, Oslo 1966. 199 s. med 380 
teckningar i svart-vitt samt 12 planscher i färg. Pris 22 NKr.

»Blomsterboka» är en handledning till skolans tjänst och en första orien
tering även för andra, som önska sätta sig in i hemlandets växtvärld. 
Den är väl lämpad för dessa uppgifter genom sitt goda urval av arter, här 
presenterade med upplysande beskrivningar och ett högklassigt illustra
tionsmaterial. Varje medtagen art är avtecknad i svart-vitt (några dess
utom avbildade i färg) och man kan nu som tidigare endast beundra Dagny 
Tande Lid för den säkerhet, varmed hon återger del för varje art karak
teristiska, samtidigt som hon gör varje liten bild till ett konstverk. Det 
är väl närmast hennes förtjänst, att den norska kommittén för nordisk 
bokkonst uppfört arbetet på sin lista över årets 25 vackraste böcker.

Att boken domineras av kärlväxterna, får väl anses helt naturligt. Mot 
350 arter av denna grupp stå endast 30 lägre kryptogamer. Ett förenklat 
bestämningsschema ger en översikt över den medtagna artstocken. En 
handledning i växtpressning är ävenledes bifogad.

Som de behandlade arterna samtliga tillhöra vår egen flora, bör den 
instruktiva och stimulerande boken finna intresse även på denna sidan 
Kölen.

Slen Ahlncr.
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Algologföreningen i Uppsala.

Den 9 februari.
Docent A. Nauwerck: Fytoplankton i Latnjajaure. Föredragshållaren 

gav en översikt av algekologin i denna fjällsjö. Totalt har ca 70 arter note
rats i de övre vattenskikten. De flesta förekommer synnerligen sparsamt.

Den 30 mars.
Fil.lic. B. Lindahl: Dithiokarbamat-effekter på algers tillväxt.

Den 1 april.
Dr. phil. K. Müller: Information över aktuella algologiska undersök

ningar i Messaure.

Den 25 maj
Docent Maj-Britt Florin: Sjöstudier i Minnesota.

Den 6-13 augusti.
Exkursion till det masuriska sjöområdet i Polen tillsammans med Societas 

Aquatica Lundensis. Under resan besöktes de livligt verksamma sötvat- 
tensbiologiska institutionerna i Mikolajki och Olsztyn. I exkursionen deltog 
27 personer.

Den 7 september.
Docent A. Nauwerck: Intryck från en resa i Afrika. Föredragshållaren 

redovisade bl. a. intressanta resultat från produktionsbestämningar i en 
hypereutrof tjärn. Hans försök illustrerade de mycket stora skillnader som 
kan förekomma mellan olika mätningar beroende på försökstidens längd.

Dr. A. Iltis: Présentation du lac Tchad et apergu de son phytoplancton. 
Föredragshållaren gav en översikt av makrofyt- och fytoplanktonvegeta- 
tionen i denna synnerligen intressanta ökensjö. Naturförhållandena exemp
lifierades med vackra färgbilder.

Den 12 oktober.
Docent B. Pejler: Några problem rörande sötvattensorganismernas 

taxonomi. Åhörarna hade tillfälle att konstatera att zoo- och fytoplankton- 
forskare har många beröringspunkter vad beträffar problemställningar och 
svårigheter vid bearbetningen av materialet. Föredragshållaren beklagade 
den svaga taxonomiska standarden i många zooplanktonarbeten, ett för
hållande som även gäller många fytoplanktonundersökningar.
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Den 23 november.
Dr. phil. Agnes Müller-Haeckel och Dr. phil. K. Müller: Preliminära 

resultat från Messaureundersökningar.

Den 8 december.
Resebilder från sommaren 1966. Under årets sista sammanträde visade 

och kommenterade professor H. Skuja bilder från en resa till Sicilien. Som
marens Polen-exkursion illustrerades av fil. mag. L. Granmark och docent 
K. Thomasson, som även presenterade den gamla hansastaden Tallinn. 
Assistent Eva Bonthron visade bilder från »Mälardagen» den 25 november. 
Fil. mag. S. Holmgren förmedlade fotografiska intryck från Bodensjön, 
Schweiz och Österrike. Slutligen fastslogs att det har varit ett gott Chara 
lomentosa-år såväl i Tåkern som i en vik i Norrtälje-trakten med vegeta
tionsbilder tagna av respektive docent G. Lohammar och fil. stud. Catarina 
Lundegårdii.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 28 januari.
Lektor Svante Suneson, Göteborg: »Lokalerna för murrutan i Göte

borgs och Bohus län».
Fil. lic. Uno Eliasson, Göteborg: »Några botaniska anteckningar från 

Töllsjö socken i södra Västergötland».

Den 25 februari.
Docent Björn Lüning, Stockholm, höll ett föredrag »Om orkidéer. 

Några glimtar från olika världsdelar».

Den 25 mars.
Fil. mag. Bertil Nordenstam, Lund, berättade om en botanisk resa i 

Sydafrika.
Den 26 april.

En rundvandring i växthusen företogs under ledning av prof. Per 
Wendelbo, varvid trädgårdsmästarna Ragnar Gullberg, Josef Somogyi 
och John Engström voro behjälpliga.

Den 29 september.
Lektor Reinhold Ivarsson, Borås, redogjorde för sina studier över 

Bohus-kustens lövvegetation.
Den 27 oktober.

Docent John Eriksson, Göteborg, berättade om en exkursionsresa före
tagen av göteborgsbotanister i Alperna sommaren 1965.

Den 25 november.
Apotekare Stig Ekström, Mönsterås, höll ett föredrag »I Linnés fotspår 

på Öland», illustrerat med vackra färgbilder.
Sv. Bot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Exkursioner
Vårexkursionen gick den 4-5 juni till Hallands Väderö och Kullaberg i 

Skåne. Den leddes av docent Vilhelm Gillner och företogs med buss till
sammans med medlemmar i Uddevalla Botaniska Förening. Sammanlagt 
ett 40-tal personer deltog, varav hälften kom från Uddevalla-föreningen.

Under nedresan gjordes ett uppehåll vid Morups tånge. Där blommade 
triften som vackrast på de sandiga backarna ovanför stranden. På torr 
gräsmark bort emot Morups fyr demonstrerade professor Per Wendelbo 
ett par karakteristiska maskrosarter i blom, nämligen Taraxacum limbatum 
och T. obliquum. Efter lunch på Hotell Kattegatt i Torekov togs båten över 
till Svinahallen på Hallands Väderö. Eftermiddagen ägnades åt exkursioner 
på Hallands Väderö. Vädret under dagen var i stort sett gynnsamt med 
uppehållsväder frånsett litet regn i Halland under nedresan. Övernattning 
skedde i Skälderviken, på Hotell Hoppet.

Söndagen den 5 juni bjöd ett strålande väder. På förmiddagen besöktes 
Kullaberg. I bokskogen blommade Lamium galeobdolon som vackrast. Vi 
bekantade oss med de typiska bokskogsväxterna. I det vackra vädret blev 
utsikten vid Josefinelyst och Kullens fyr minnesvärda upplevelser. Efter 
lunch i Skälderviken gick återresan via Rösjön, över Hallandsås till ljung- 
hedsreservatet vid Mästocka i södra Halland. Genista pilosa blommade som 
bäst men ej så rikligt som föregående år. Under ett kortvarigt uppehåll vid 
Steninge strand kunde vi njuta av en vacker solnedgång över havet. Åter
komsten till Göteborg och Uddevalla skedde först sent på kvällen.

Höstexkursionen, söndagen den 17 september, gick till mellersta Bohuslän. 
Exkursionen leddes av rektor Manne Ohlander och hade samlat 25 del
tagare, som färdades i privata bilar. Hela tiden rådde uppehållsväder; 
stundtals var solen framme.

Efter samling i Ljungskile, där en lokal för Rorippa silveslris visades, 
gick färden österut till gården Vargfjället, med en överraskande vacker 
lövängsnatur av ask och hassel samt fullt med blad av blåsippor. I fuktig 
ängsmark växte Trollius eiiropaeus rikligt. Vid Stockebosjöns SÖ-ände upp
söktes växtplatsen för Carex Buxbaumii. Färden gick vidare till bl.a. Vass- 
bosjöns NÖ-ände och lokalen för Asplenium rula-muraria (jfr Suneson i 
Botaniska Notiser 1966, s. 317-325). Murrutan växte här täml. rikligt i ett 
kalkspatrikt gnejsberg. F. ö. Origanum vulgäre, Geranium sanguineum, Cam
panula persicifolia m. fl. och kalkfordrande lavar, som påvisades redan en 
gång av dr A. H. Magnusson.

Via Uddevalla nåddes slutligen Kyrkesjön i Lane Ryr. Sjön föreföll ej 
särskilt näringsrik. På stränderna växte litet Carex vesicaria jämte C. 
rostrala, Calamagroslis neglecta, Stellaria palustris, Drosera intermedia, Salix 
pentandra m. fl. Efter vägen från Kyrkesjön mot gården Helgebo kunde en 
ny lokal för Radiola linoides noteras.

Vilhelm Gillner.
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Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala.

Den 8 febr.
Laborator Erik Eriksson höll föredrag under rubriken: Växtnäringsba- 

lansen ur atmosfärisk-kemisk synpunkt.

Den 10 mars.
Docent Henry Rufelt föreläste över ämnet: Vattnet i växten. Till 

skattmästare för år 1966 valdes fil. stud. Malin Pers.

Den 22 mars.
Lektor Hans Krook berättade om striden mellan Carl Peter Thun- 

derg och Göran Wahlenberg. Föredraget bar titeln: Botanikens nestor 
och det beskäftiga kammarrättsrådet.

Den 14 april.
Docent Olov Hedberg: Biologin och U-hjälpen. Om behovet av svenska 

biologer för KSTC och andra U-hjälpsprojekt.

Den 2!) april
Docent Olov Hedberg höll föredrag om Koenigia, Polygonum och den 

moderna systematiken.
Ny styrelse för läsåret 1966/67 (utom ordf.): fil. mag. Per Arne Björk

lid, sekr., fil. stud. Majvor Gummesson och fil. stud. Lars-Göran Lööf, 
klubbm., fil. kand. Monica Johansson, mikroskopförv.

Den 6 maj.
Fil. lic. Adelaide Stork berättade om Kanarieöarnas växtvärld.

Den 24 maj.
Bokauktion. Till ordf. för läsåret 1966/67 valdes fil. mag. Roland Mo

berg. Fyllnadsval av bitr. klubbm.: fil. kand. Monica Johansson.

Den 1 okt.
Svampexkursion till Steninge under ledning av tekn. lic. Olle Persson.

Den 11 okt.
Fil. mag. Tord Ingmar talade om naturvård och naturvårdsinventering.

Den 2 nov.
Agronom Dicken Johansson höll föredrag om kemiska bekämpningsme

del och miljöproblem i samband med deras användning.

Den 15 nov.
Professor Hugo Sjörs berättade om en botanisk resa genom Nordame

rika.
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Den 22 nov.
Dr. Richard Cowan föreläste över ämnet: Is Descriptive Biology Dead?

Den 2 dec.
Laborator Bertil Kullenberg visade film och berättade om polliner- 

ingen hos släktet Ophrys. Därefter följde julfest.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 15 februari.
Professor Erik Almquist berättade om Flora Upsaliensis och dess ut

forskning. Efter föredraget visade amanuens Ingvar Nordin en svit vackra 
färg- och svartvitbilder av för Uppland typiska växter och växtsamhällen.

Den 29 mars.
Fil. lic. Erik Skye talade om lavarna och luftföroreningarna. Föredraget 

illustrerades med diagram samt talrika ljusbilder visande växtplatser för 
lavar.

Den 16 maj.
Professor Tycho Norlindh demonstrerade inledningsvis den i Skogshög- 

skolans park växande hybriden mellan gulsippa och vitsippa. Därefter redo
gjorde tekn. lic. Olle Persson för hur materialet rörande Stockholmstrak
tens storsvampar kommer att bearbetas. Sedan visade agronom Nils Suber 
en svit vackra färgbilder över familjen Polyp or aceae. Som avslutning på 
sammanträdet talade professor Erik Björkman om rötsvamparnas skogliga 
betydelse.

Den 5 juni.
Yårexkursion till Andersby ängsbackar tillsammans med Svenska Bota

niska Föreningen under ledning av fil. lic. Bengt Jonsell och bildnings- 
konsulent Göran Hansson. (Se Sv. Bot. Tidskr., Bd 61, H. 2, 1967, s. 349.)

Den 23 oktober.
Höstexkursion till Rydbo, varvid studerades såväl mossor som svampar. 

Bland sakkunniga deltagare inom respektive områden märktes fru Elsa 
Nyholm och agronom Nils Suber.

Den 21 oktober.
Docent Hans Tralau höll ett med färgbilder och kartor illustrerat före

drag över några drag ur den nutida florans historia sedan jordens medeltid.

Den 6 december.
Doktor Wilhelm Rasch höll ett föredrag med titeln »Glimtar av floran 

på Tyresö». Föredraget illustrerades med talrika färgbilder och kartor.
'till styrelse omvaldes: ordf. professor Erik Björkman, v. ordf. professor 

Tycho Norlindh, sekr. tekn. lic. Olle Persson, skattm. rektor Karl- 
Gustav Kökeritz, samt läroverksadjunkt Ingmar Fröman, intendent
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Torsten Hasselrot, lektor Edvard von Krusenstjerna och docent 
Måns Ryberg.

Revisorer blev som förut lektor Arvid Hedelius och revisor Jan Knöp- 
pel samt revisorssuppl. jägmästare Sten Nordenstam och byråinspektör 
Bengt Rosenberg.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 4 februari.
Agr. o. forst. kand. Max Hagman höll föredrag om »Resultat och rikt

linjer inom den moderna skogsförädlingen».
Prof. Hans Luther hyllade minnet av Sällskapets hedersledamot pro

fessor Robert E. Fries.
Förelädes Acta Botanica Fennica 68 och 69, den förra innehållande: 

F. W. Klingstedt f, »Über Farbenreaktionen der Flechten der Gattung 
Usnea», den senare: Arthur M. Scott f & Rolf Grönblad f & FIannah 
Croasdale, »Desmids from the Amazon Basin, Brazil, collected by H. Sioli».

Fil. stud. Camilla Wikström redogjorde för iakttagelser över isdrifts- 
skador på strandträd i Nylands skärgård i samband med högvatten och 
sönderbrytning av inre skärgårdens istäcke samt inlämnade ett meddelande 
härom för tryckning i Memoranda.

Professor Joakim Donner gjorde ett meddelande om förändringar i den 
procentuella andelen av olika slags pollen, särskilt hassel, i preparat av olika 
ålder samt inlämnade till tryck i Memoranda: J. J. Donner & Irmeli Vuo- 
rela, »Differential preservation of pollen grains mounted in glycerol jelly».

Den 4 mars.
Fil. lic. Juha Suominen föredrog om »Den floristiska forskningens och 

karteringens nuvarande läge i Finland och i det övriga Europa».
Förelädes Acta Botanica Fennica 70 och 71, den förra innehållande: 

Teuvo Ahti, »Parmelia olivacea and the allied non-isidiate and non-sorediate 
corticolous lichens in the Northern Hemisphere», den senare: Simo Juvonen, 
»Über die Terpenbiosynthese beeinflussenden Faktoren bei Pinus siloestris».

Professor Hans Luther, docent Henrik Wallgren och fil. stud. Carl- 
Adam HiEGGSTRÖM beskrev, med färgbilder, naturen i Björkörs skärgård 
i Föglö, som av Landskapet Åland avsatts till naturskyddsområde.

Järnvägstjänsteman Rauno Mikkola hade för tryckning i Memoranda 
insänt en uppsats om »Järnvägsväxter vid Siitama och Lyly (i Orivesi, 
Kangasala och Juupajoki i Ta)».

Den 1 april.
Professor Pontus Palmgren föredrog om »Spindelpopulationsstudier i 

Tvärminne».
Den 13 maj.

Årsmöte. Förelädes Flora Fennica 4, innehållande: Gunnar Marklund-)-, 
»Der Ranunculus auricomus-Komplen in Finnland. II. Diagnosen und Fund
ortslisten einiger Sippen von R. fallax (W. & Gr.) Schur, R. monophyllus 
Sa. Rot. Tidskr., 61 (1967): 2
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Ovcz. und R. cassubicus L.». Författarens nästan tryckfärdiga manuskript 
hade slutredigerats av prof. Jaakko Jalas och prof. Hans Luther. Pub
liceringsdatum 21.12.1965.

Professor John \Y. Thomson (Madison, Wisconsin) anmälde för publika
tion i Memoranda: »The relationship of Baeomyces fuscorufescens Vainio and 
B. carneus (Retz.) Floerke».

Till tryck i Memoranda inlämnades: Matti Haapasaari, »Mossor från 
Kittilä (Lk)» samt Reino Fagerstén & Matti Haapasaari, »Neckera bes- 
seri (Lob.) Jur., a moss insufficiently known in Finland».

A. H. Pieterse (Amsterdam) hade till tryckning i Memoranda insänt: 
»Polamogeton zoslerifolius in Nylandia».

Docent Teuvo Ahti gav ett sammandrag av mera anmärkningsvärda ny- 
fynd och revisioner, baserade på belägg i Helsingfors Universitets Botaniska 
Museum. Museets Oeno/hera-material har reviderats av professor K. Rostan- 
ski (Wroclaw), som anser, att det i Finland hittills som O. biennis anförda 
materialet hör till 6 arter och några korsningar. Vanligast är av dem i Fin
land O. renneri. Dr K. Browicz (Poznan) har reviderat det östfennoskan- 
diska materialet av Lonicera coerulea och fört de spontana, östliga förekoms
terna till ssp. pailasii, bland belägg från odlade och förvildade förekomster 
fann han däremot såväl denna underart som nominalrasen ssp. coerulea. En 
av professor Viljo Kujala 1949 i Fredrikshamns skärgård påträffad, helt 
naturaliserad Me/ica-förekomst har visat sig höra till Melica picta, som när
mast anförs från Moskva-trakten. Erica tetralix har visat sig växa i Kuhmo 
(Ok), detta är det första säkra fyndet från Finland. Det under Carduus nutans 
inordnade materialet från Finland har visat sig höra till 3 taxa: C. nutans 
ssp. nutans, C. nutans ssp. macrolepis och C. thoermeri. Laven Dadylina 
madreporiformis har av dr A. J. Huuskonen påträffats i Enontekis (Le), 
närmaste kända fynd är från Spetsbergen, Ural och Karpaterna.

Vid förrättat styrelseval återvaldes sällskapets funktionärer. Till styrelse
medlem i stället för professor Harry Waris, som undanbett sig återval, 
valdes docent Teuvo Ahti, till ny suppleant agr. o. forst. kand. Max Hag
man. Till intendent för de östfennoskandiska kärlväxtsamlingarna valdes 
t. f. kustos, docent Teuvo Ahti.

Ben 16 september.
Extra möte, till vilket Societas Zoologica-Botanica Fennica Vanamos 

medlemmar inbjudits.
Professor Harry Godwin (Cambridge) föredrog om »The history of the 

British flora».
Den 7 oktober.

Fil. stud. Göran Gyi.lenberg föredrog om »Energiflödet genom en popu
lation av gräshoppor».

Professor Viljo Kujala valdes till Sällskapets hedersledamot.
Förelädes: Acta Botanica Fennica 73, innehållande: Max von Schantz & 

Simo Juvonen, »Chemotaxonomische Untersuchungen in der Gattung 
Picea» samt Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica 42, omfat
tande förhandlingarna under verksamhetsåret 1965-1966 (tomen är redi
gerad av fil. dr Lars P'agerström).
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Fil. lic. Ti mo Koponen meddelade, att bladmossan Aloina breviroslris 
insamlats i Pargas (Ab) nära kalkbrottsområdet. Mossan är ny för Finland, 
om än sporer av den tidigare av fil. dr Bror Pettersson infångats ur regn 
och odlats.

Den 3 november.
Professor Harry Godwin (Cambridge) invaldes till korresponderande 

ledamot.
Förelädes Acta Botanica Fennica 72, innehållande: Leena Hämet-Ahti, 

»Some races of Junens articulatus L. in Finland».

Den 2 december.
Professor Alf G. Johnels (Stockholm) föredrog om »Några problem och 

resultat inom svensk biocidforskning».
Redaktör Aksei.i Valta förevisade 5 av honom nyurskilda majranunkel- 

underarter (R. anricomus ssp. amabilis och tessiflorus, R. fallax ssp. luxuri- 
osus, ssp. Oinonenii, ssp. quadrivaginatus) samt inlämnade deras beskriv
ningar för tryckning.

Hans Lulher.

Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Den 25 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelseval: ordförande professor Hugo Sjörs 

(1966), vice ordförande laborator Magnus Fries (1965-66), sekreterare fil. 
kand. Håkan Hytteborn (1966-67), skattmästare adjunkt Kerstin 
Cedergren-Gelting (1965-66), redaktör docent Mats Wfern (1966-67), 
klubbmästare fil. kand. Sven Bråkenhielm (1966 fyllnadsval), övriga leda
möter professor John Axel Nannfeldt (1966 67), docent Nils Quenner- 
stedt (1966-67), docent Olov Hedberg (1965-66).

Professor G. Einar Du Rietz hyllade minnet av professor Robert 
Fries, Stockholm, vice ordföranden minnet av fil. dr Rolf Krogerus, 
Helsingfors och trädgårdsmästare Erik Hedström, Uppsala.

\ aides Professor Dr. Heinrich Walter, Stuttgart-Hohenheim, till kor
responderande ledamot.

Föredrag av professor Per Wendelbo, Göteborg: »Inntryck fra Afghani
stans flora og vegetasjon».

Den 5 juni.
Kust- och skärgårdsexkursion med undersökningsfartyget Sunbeam till 

Norrpada Storskär i Roslagen.

Den 2 november.
Högtidlighölls hundraårsminnet av professor Rutger Sernanders fö

delse med kransnedläggning på graven och minnestal av ordf.

Den 24 november.
Ordf. hyllade minnet av hedersledamoten professor Lucien Hauman, 

Bryssel, och korresponderande ledamoten professor Walther Rytz, Bern. 
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Fyllnadsval av sekreterare fil. kand. Sven Bråkenhielm (1966-67) och 
klubbmästare fil. mag. Lars Westman (1966).

Föredrag av laborator Nils Malmer, Lund: »Några huvuddrag i de syd
västsvenska myrarnas ekologi».

Av Acta Phytogeographica Suecica har under året intet band utgivits.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträdet 1966.

Föreningen sammanträdde den 14 april å Stockholms Universitets bota
niska institution, Lilla Frescati, under ordförandeskap av professor J. A. 
Nannfeldt,

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat två av sina medlemmar, nämligen med. dr Gustaf 
Ankarswärd och professor Robert Fries. Ordföranden erinrade om de 
bortgångnas botaniska gärning, och föreningen hyllade deras minne med en 
tyst minut.

Ordföranden läste upp tackkort från familjen Fries för blomsterhyll
ningen vid jordfästningen av professor Robert Fries samt meddelade, att 
tacksamhetsskrivelser även inkommit från professor Ossian Dahlgren, 
som valts till föreningens hedersledamot och från konservator Arild Zan
der, som uppvaktats på sin 75-årsdag.

De nya medlemmar, som av styrelsen invalts i föreningen, anmäldes.
Revisionsberättelsen för år 1965 upplästes av kamrer P. Olrog. På revi

sorernas hemställan beviljades styrelsen och skattmästaren full ansvars
frihet.

Fil. lic. Adelaide Stork höll ett med färgbilder illustrerat föredrag över 
ämnet: »Kanarieöarnas växtvärld».

Sammanträdet bevistades av 75 personer.

Årsmötet 1966.

Föreningen sammanträdde den 23 november å Stockholms Universitets 
botaniska institution, Lilla Frescati, under ordförandeskap av professor 
J. A. Nannfeldt.

Ordföranden meddelade, att föreningen sedan föregående sammanträde 
genom döden förlorat en av sina medlemmar, jägmästare Nils Schager, 
och höll därefter ett minnestal över den bortgångne.

Sekreteraren meddelade, att styrelsen invalt 33 nya medlemmar i för
eningen.

Sekreteraren meddelade, att föreningens 60-årsjubileum skulle firas med 
en festsammankomst fredagen den 10 februari 1967 i Svenska Läkaresäll
skapets lokaler i Stockholm samt att professor Per Wendelbo utsetts till 
föredragshållare.

Det stadgeenliga valet av funktionärer för år 1967 förrättades. Valet 
skedde genom öppen omröstning. Härvid utsågs: till ordförande professor 
Sv. Bot. Tidskr., til (1067): 2
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J. A. Nannfeldt, till vice ordförande professor E. Hultén, till sekreterare 
fil. mag. L. Brunkener, till redaktör docent S. Ahlner, till skattmästare 
kamrer P. Olrog (efter bankdirektör V. Björklund, som undanbett sig 
återyal), till övriga ledamöter av styrelsen professorerna N. Fries, G. Har- 
ling, T. Hemberg, lektor E. von Krusenstjerna, professor T. Norlindh, 
doktor 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 utsågs docenterna B. Nyman och M. Ryberg (efter kamrer 
P. Olrog, som valts till skattmästare, och jägmästare S. Nordenstam, som 
undanbett sig återval). Revisorssuppleanter blev fil. mag. Å. Nilsson och 
fil. mag. H. G. Wallentinus (efter lektor L. O. Lundkvist och fil. mag. B. 
Kuylenstierna, som undanbett sig återval).

Ordföranden framförde föreningens varma tack till den avgående skatt
mästaren.

Ordföranden meddelade, att styrelsen beslutat att till föreningens av
görande framlägga ett förslag om höjning av den årliga medlemsavgiften 
för nordiska ledamöter från 25 kr till 35 kr, för utomnordiska från 35 kr till 
45 kr och en höjning av engångsavgiften för ständiga ledamöter från 300 kr 
till 350 kr. Höjningen skulle gälla fr. o. m. 1967. Ordföranden omtalade, 
att skälet till den föreslagna höjningen var, att forskningsrådet utfärdat 
nya riktlinjer vid tilldelning av anslag till Tidskriften. Redaktören redo
gjorde kortfattat för dessa bestämmelser. Ordföranden meddelade vidare, 
att styrelsen beslutat att till föreningens avgörande framlägga ett förslag 
om ny formulering av § 7 i stadgarna. Paragrafen skulle lyda: »Den årliga 
medlemsavgiften för ordinarie ledamot bestämmes av årsmötet. Engångsav
giften för ständig ledamot skall vara tio gånger högre än den summa, som 
årligen erlägges av nordisk ledamot.» f överensstämmelse med § 26 i stad
garna bordlädes dessa båda ärenden.

Fil. mag. Tord Ingmar höll ett med färgbilder illustrerat föredrag över 
ämnet: »Några drag i myrområdet Florornas utveckling».

Sammanträdet bevistades av 45 personer.

Extra sammanträde 1966.
Föreningen sammanträdde den 19 december å Stockholms Universitets 

botaniska institution Lilla Frescati, under ordförandeskap av professor 
E. Hultén.

Två från föregående sammanträde bordlagda förslag till stadgeändring 
godkändes av föreningen.

Sammanträdet bevistades av 7 personer.

Föreningens vårutflykt till Dannemora-trakten 1966.
FfSvenska Botaniska Föreningen företog tillsammans med Botaniska Säll
skapet i Stockholm sin traditionella exkursion söndagen den 5 juni 1966, 
då kosan ställdes till Dannemora-trakten i norra Uppland, närmare bestämt
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till »Andersby ängsbackar» utmed sydöstra stranden av Dannemorasjön, i 
Dannemora s:n just på gränsen mot Tensta. Med den avgränsning området 
fått i naturvårdsinventeringen av Dannemora kommun (G. Hansson & 
T. Ingmar, 1962) omfattar det 83 ha bestående av skog, lund, hage, åker 
och äng.

Den odlade bygd som utmed Fyrisåns (här kallad Vattholmaån) dalgång 
och Dannemorasjön når upp till trakterna av Dannemora och Film är 
på visst sätt en utpost av Mälarområdets landskapstyp, kontrasterande mot 
omgivande skogsbygd. Särskilt påtaglig blir denna kontrast genom dalgång
ens många ekar, som kring Dannemora sluter sig till rena bestånd, och genom 
den rika örtflora som därmed följer. Andersby ängsbackar präglas i hög grad 
av rika och ställvis dominerande förekomster av ädellövträd ekar, lindar, 
askar, lönnar och enstaka almar, av vilka de två sistnämnda arterna kanske 
spritts från planterade bestånd i trakten. Andersby-området har troligtvis i 
sin helhet ingått i det äldre odlingslandskapet och nyttjats till slåtter och 
bete. Ännu brukas där en del åkrar och finns öppna hagar, men de befinner 
sig till stor del i mer eller mindre framskriden igenväxning. I vissa delar av 
området har denna process pågått sedan länge och lett till täta, slutna 
ädellövträdsbestånd med rik undervegetation av hassel, try, måbär, tibast 
m. m., särskilt på den låga grusås som till stor del bildar Andersby-områ- 
dets strand mot Dannemorasjön. I andra partier finns numera närmast slu
ten granskog, fast ännu med inslag av hassel och dess följeväxter, t. ex. 
Lathraea i undervegetationen. Mångenstädes bidrar också aspen starkt till 
igenväxningen. I området ingår också ett par sankängar invid sjön, där 
sedan slåttern upphört Filipendula ulmaria alltmer brett ut sig.

Sedan ett par år pågår under ledning av bildningskonsulent Göran 
Hansson ett energiskt arbete på att så långt möjligt bevara områdets ka
raktär och delvis återställa det sådant det tidigare tett sig. Medan redan slu
ten skogs- och lundvegetation och många kraftigt igenvuxna partier lämnas 
åsido, har omfattande röjningar skett i hagar och ängar så att landskapets 
öppna karaktär återvunnits. Med ett avpassat bete inom bestämda områden 
ämnar man bibehålla denna. Detta arbete måste ur både odlingshistorisk 
och »naturhistorisk» synpunkt anses mycket välkommet och värdefullt. 
Samtidigt som man här får möjlighet att se prov på gamla tiders odlings
landskap, har man också talrika exempel på igenväxning av betade och 
slåttade partier i olika typer av mark och i skilda faser.

Exkursionen, som försiggick i ett för denna junimånad ovanligt väder med 
molnig himmel och tidvis duggregn, hade samlat ett 35-tal deltagare. Grup
pen möttes vid ankomsten av konsulent Hansson, som berättade om 
Andersby-området och det pågående naturvårdsarbetet och om framtids
planerna sedda mot bakgrunden av de förändringar som denna bygd har 
att vänta ifråga om sitt jordbruk. Vandringen utgick över Gissleby gård, 
genom skog med hassel, där ännu Lathraea växte rikligen, och ned till den 
största av sankängarna, Storängen. Där dominerade Hierochloe över stora 
ytor och i övrigt må Sesleria, Carex caespitosa och Chrysosplenium (vid äng
ens tillflöde) nämnas. I lundarna var Cardamine bulbifera och Lathyrus ver
mis i praktfullaste blomning och där märktes i övrigt Polygonatum multi- 
florum, Milium och Daphne. På stigarna stod Poa supina i sitt bästa skick 
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och prof. J. A. Nannfeldt kunde demonstrera också hybriden Poa an
nua x supina på ett flertal ställen, liksom ett antal småarter av Ranunculus 
auricomus, som nu hade sin bästa tid. I Dannemorasjön rådde efter den 
ovanligt snörika vintern ännu högt vattenstånd och strand- och vatten
vegetationen hade ännu knappt kommit igång. Vandringen avslutades vid 
Andersby gård, där återfärden till Uppsala ocli Stockholm anträddes.

Bengt Jonsell.

Nya medlemmar.
Vid styrelsesammanträdet den 14 april 1966 invaldes: På förslag av do

cent S. Ahlner: civilingenjör Olle Lindgren, Stockholm, tjänsteman Jean 
Condé, Johanneshov, fil. lic. Sven Snogerup, Lund, odont. stud. Martha 
Bergöö, Danderyd, skogstekniker Rune Axelsson, Stockholm, fil. dr 
Gösta Zetterberg, Uppsala; på förslag av fil. mag. L. Brunkener: folkskol
lärare Claes-Erik Bjällerud, Jakobsberg, avdelningschef Berndt Wal- 
lerfors, Linköping; på förslag av professor G. Degelius: fil. kand., assistent 
Gunnar Storm, Göteborg; på förslag av förste länsnotarie N. Hakelier: 
laborant Anders Bohlin, Karlskoga; på förslag av privatlärare O. Molin: 
fil. lic. Gunnar Reinhold Jonsson, Enskede; på förslag av fil. stud. M. 
Nettelbladt: fil. stud. Lars-Gunnar Brå vander, Bromma; på förslag av 
fil. dr E. Nilsson: trädgårdsmästare John Kraft, Malmö; på förslag av 
konservator A. Zander: hemmansägare Knuth Nyländer, Nordingrå, 
Simon Fraser Library, Burnaby, British Columbia, Canada, Mr. John 
Adams, Southampton, England, civilingenjör Göran Wendt, Växjö, 
Istituto Botanico, Pisa, Italien, fil. kand. Bertil Ström, Västra Frölunda, 
stud. Lars-Åke Gustavsson, Falköping, Department of Forestry, Ottawa, 
Canada, Norin-sho Ringyo Shikenjo, Tokyo, Japan, herr Bengt Lind
ström, Flen, assistent Oddvar Skre, Vollebekk, Norge, Umeå Universi
tetsbibliotek, University of Alabama, Alabama, U.S.A., folkskollärare Ulf 
H-son Waller, Stenkullen, direktor Friedrich Pustet, Regensburg, 
Tyskland, Minerva GmbH Buchhändlerei, Frankfurt, Tyskland, Instituto 
Forestal Latino-Americano, Merida, Venezuela, Ministére de 1’Agriculture, 
Quebec, Canada, herr Bill Ericsson, Linköping, Statsbiblioteket, Aarhus, 
Danmark, New Hampshire University, Durham, U.S.A., University of 
South Dakota, Vermillion, U.S.A.

Vid styrelsesammanträdet den 23 november 1966 invaldes: På förslag av 
docent S. Ahlner: fil. lic. Bo Sjöstedt, Glimåkra, assistent Anita Dunbar, 
Solna; på förslag av apotekare L. Bennich-Björkman: lantmäteriingenjör 
Gösta Vult von Steyern, Färjestaden; på förslag av Botaniska Sektionen 
av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Uppsala: fil. kand. Håkan 
Hytteborn, Uppsala, fil. mag. Per Arne Björklid, Uppsala, fil. kand. 
Erik Gunnerbeck, Uppsala; på förslag av laborant A. Bohlin: brukstjänste- 
man Olle Ericsson, Karlskoga; på förslag av professor T. Hemberg: fil. lic. 
S. K. Kamra, Stockholm; på förslag av byrådirektör Å. Lundqvist: med. 
kand. Jan Mascher, Örnsköldsvik; på förslag av professor J. A. Nannfeldt: 
professor Per Wendelbo, Göteborg; på förslag av fil. lic. B. Peterson: fil. 
stud. Linda Andersson, Göteborg, amanuens Inger Asplund, Mölndal,
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fil. kand. Staffan Wall, Göteborg; på förslag av förste byråsekreterare 
L. Rodenborg: herr Sigge Samuelsson, Degerhamn, herr Fred Svensson, 
Wentlinge; på förslag av advokat F. Widstrand: ekonomichef Åke Flock, 
Södertälje; på förslag av konservator A. Zander: fil. stud.., Karin Bengts
son, Johanneshov, fil. mag. Jan Borg, Uppsala, fil. lic. Hans Edsbagge, 
Trollhättan, f. d. kraftverkstjänsteman Eric Kihlberg, Vänersborg, herr 
Lars Lindblad, Stockholm, fil. lic. Sten Schager, Vällingby, tekn. lic. 
Erik Sundström, Karlskoga, professor Harold Brodie, Edmonton, Ca
nada, Botanical Survey of India, Dehra Dun, Indien, professor Mesquita 
Rodrigues, Lourenco Marques, Mozambique, Göteborgs Universitet, Bota
niska Trädgården, Biblioteket, Göteborg, Ohio University Library, Athens, 
Ohio, U.S.A. University of Florida, Gainesville, Florida, U.S.A., The Book- 
syndicate, Deveka Malral Opp., Hyderabad, Indien, Universitätsbibliotek, 
Konstanz, Västtyskland, Serials Section, University of Oregon Library, 
Eugene, Oregon, U.S.A., Serials Department, Idaho State University Lib
rary, Pocatello, Idaho, U.S.A.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift,
Enligt styrelsens beslut (den 18 november 1966) får medlem i tidskriften trycka högst 2 ark 

( = 32 trycksidor) per årgång. Från denna bestämmelse kan doek dispens meddelas, om sär
skilda 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 24 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:

Raunkier, 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: »(Raunkier 1912 a, s. 45)*, i litteraturförteckningen: 
»Raunkier, C., 1912 a: ——».

Med avseende på stilblandningar gäller:
1. Personnamn, även auktorsnamn, sättas med Kapitälkk (understrykas i manu

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

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

Illustrationer bifogas manuskriptet i sådant skick, att de omedelbart kunna klicheras.
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, plansch).

I tidskriftens ärenden träffas redaktören efter överenskommelse måndagar och 
tisdagar kl. 14-15 på Riksmuseets Botaniska Sektion (tel. 34 91 20, växel).

Manuskript, korrektur och skrivelser angående uppsatser sändas till redaktören 
under adress: Riksmuseets Rotnniska Sektion, Stockholm SO.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får icke äga rum.

Redaktionen.
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