
Svensk Botanisk 
Tidskrift

Utgiven av

SvensKa BotanisKa Föreningen

Redigerad av

STEN AHLNER

v

BAND 63 1969 HÄFTE 3



Svenska Botaniska Föreningen

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS

styrelse och redaktionskommitté år 1969.

Styrelse:

J. A. NANNFELDT, ordförande; T. HEMBERG, v. ordförande;
L. ELIASSON, sekreterare; S. AHLNER, redaktör och ansvarig 

utgivare av tidskriften; A. L. STORK, skattmästare; E. BJÖRKMAN,
N. FRIES, G. HARLING, E. v. KRUSENSTJERNA, T. NORLINDH, 

W. RASCH, H. WEIMARCK.

Redaktionskommitté:

F. FAGERLIND, N. FRIES, E. HULTÉN, J. A. NANNFELDT,
B. PETTERSSON, C. O. TAMM.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT utkommer med fyra häften årligen.
Prenumerationsavgiften (för personer, som ej tillhöra Svenska Botaniska 

Föreningen) är 45 kronor. Svenska och utländska bokhandlare kunna 
direkt hos föreningen erhålla tidskriften till samma pris.

Medlemsavgiften, för vilken även tidskriften erhålles, är 35 kronor för 
medlemmar, bosatta i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, och 
kan insättas på föreningens postgirokonto 29 86 eller översändas på annat 
sätt. Giroblankett för inbetalning av påföljande års medlemsavgift åt
följer häfte nr 4. Har inbetalning ej skett före utgivandet av häfte nr 1, 
utsändes detta mot postförskott, varvid porto debiteras. Medlemmar er
hålla i mån av tillgång äldre årgångar av tidskriften till ett pris av 
24 kronor per årgång. För årgångarna 1965-66 är dock priset 25 kronor 
och fr. o. m. årgång 1967 35 kronor per årgång.

Generalregister över de första 40 årgångarna finnas nu tillgängliga.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT, edited by Svenska Botaniska Föreningen 
(The Swedish Botanical Society), is issued quarterly.

An annual fee of 45 Sw. Kr., which includes the journal, applies to mem
bers outside Sweden, Denmark, Finland, Iceland and Norway. The jour
nal is available to booksellers for the same amount. Back volumes are 
available to members at 24 Sw. Kr. according to supply. For the volumes 
1965-66 the price is, however, 25 Sw. Kr. and from 1967 forth 35 Sw. Kr.

A general index, in two parts, to Volumes 1-40 is now available.

Inträde i föreningen kan vinnas genom anmälan hos någon av styrelsens 
ledamöter eller direkt hos föreningen.

Föreningens adress är Svenska Botaniska Föreningen, 104 03 Stockholm 50.



Svensk Botanisk Tidskrift. Bd 63, H. 3. 1969.

MICROLOMA HEREROENSE 
WANNTORP (ASCLEPIADACEAE), A NEW 

SPECIES FROM SOUTH WEST AFRICA.

BY

HANS-ERIK WANNTORP.

Institute of Botany, University of Stockholm.

Microloma hereroense Wanntorp spec. nov.

Fruticulus ad 1 m altus, ramis volubilibus. Caules circa 1.5 mm crassi, 
teretes, virides, apicem versus puberuli, basi subere verrucosi-striati. Folia 
linearia, plana, apice acuta, basin versus angustata, 20-50 mm longa, 
1—1.5 mm lata, petiolata; petioli circa 2 mm longi. Inflorescentiae umbellatae 
(floribus 5-10). Pedunculi circa 5 mm longi, patentes, minute puberuli. 
Bracteae 2 mm longae. Pedicelli 5-9 mm longi, tenues. Sepala anguste 
triangulata, 5-7 mm longa, basi 0.5 mm lata, extus sparsim puberula, vinosa. 
Corolla tubulosa, calyce sesquilongiore. Tubus 6-8 mm longus subvinosus, 
basi 1.5-2 mm diametro, apice 2.5-3 mm diametro, sursum 5-cristatus. 
Lobi acuminati, lateralibus compressis, virides, marginibus coccineis, 2 mm 
longi, apice conniventes. Gijnostegium 3.5-4 mm longum, stipitatum; stipite 
1.5 mm longo. Antherarum appendices angulato-ovatae, ad apices hirsutae. 
Folliculi fusiformes, laeves, murini, 60-70 mm longi, 4-6 mm crassi, leviter 
curvati. Semina 6 mm longa, plano-ovata, minute tuberculata, penicillo 
30 mm longo instructo.

Type: Henni and Hans-Erik Wanntorp 839 a (Holotype in the Museum 
of Natural History, Stockholm).

Collections: South West Africa, Omaruru District: Nordenstam 2801, 
31.5.1963, Brandberg, Königsstein, summit, 2575 m s. m. (Botanical 
Museum, Lund); H. and H. E. Wanntorp 839 a and 839 b, 11.4.1968, table 
mountain by Ozondati, 90 km along the road Omaruru-Fransfontein 
(Mus. Nat. History, Stockholm).

Microloma hereroense is a woody twiner, branches and leaves at 
first slightly puberulous, soon becoming glabrous; leaves 20—50 mm 
long, 1—1.5 mm broad, linear, acute and tapering into the 1-2 mm 
long petiole. They are spreading or somewhat reflexed; inter nodes 
50—70 mm long; cymes subaxillary, 5-10-flowered; peduncles 2—5 mm
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338 HANS-ERIK WANNTORP

long, minutely puberulous, projecting perpendicularly from the 
stem; bracts 2 mm long, subulate; pedicels 5-9 mm long, minutely 
and sparingly puberulous; sepals ascending-spreading, narrowly 
lanceolate, usually § as long as the corolla, pale vinaceous within, 
more whitish without, sparsely and minutely puberulous; corolla 
tubular with 5 sharp longitudinal ridges, which are minutely asperu- 
lous; tube 5-8 mm long, pale vinaceous, widening towards the mouth. 
It is provided inside with 5 tufts of dellexed, fulvous hairs; lobes 2 mm 
long, pale green with purple margins, laterally compressed, so that 
the ridges of the tube turn into sharp crests on the lobes; staminal 
column 4 mm long, spurred below the middle; staminal appendages
0.8 mm long, 0.4 mm broad, ovate-lanceolate, membranous and 
hyaline, apically provided with 0.5-1 mm long hairs; follicles 60-70 
mm long, 4-6 mm thick, slightly curved, usually solitary; seeds 6 mm 
long, Hat, ovate, minutely tuberculate and furnished with a 30 mm 
long tuft of silvery hairs.

Microloma hereroense is a distinct species, easily distinguished from 
all other South West African species by its long and slender leaves. 
Superficially it resembles M. tenuifolium K. Sciium., to which, how
ever, it shows no close affinity. By its essential characters M. here
roense comes close to M. calycinum E. Mey., M. pennicillatum Schlech
ter, and M. schaeferi Dinter, and also to the tomentose M. incanum 
Done. This group of species is characterized by similar flower shape, 
and especially by the anthers. These are all slender and spurred as 
in M. hereroense (Fig. 1 D).

In floral parts M. hereroense differs from M. calycinum in the 
shorter sepals, the conspicuously 5-crested corolla-tube which widens 
towards the mouth, and especially in the lobes which are acuminate, 
crested and short (not more than i of the total corolla length). In
M. calycinum the corolla tube is bluntly 5-angled, the lobes taper 
gradually towards the apex, they are evenly rounded on the back 
and are at least of the total corolla length.

The type of the new species was collected on ledges of a south
facing precipice of the rhyolite plateau which projects southwards 
from the Okonjejc Mountain in the centre of the Otjihorongo Native 
Reserve. On this site it was locally abundant near the top (approxi
mately 1400 m s.m.), twining in grass and shrubs. A white-flowered 
form (H. and H. E. Wanntorp 839 b) occurred in the same locality. 
In all characters, except the flower-colour it was identical with the 
type described. A previous collection of M. hereroense was made by 
Sv. Bot. Tidslcr., 63 (1969): 3



MICROLOMA HEREROENSE 339

Fig. 1. Microloma hereroense Wanntorp spec. nov. — A: Branch with cymes and ripening 
follicle, 0.5 x . — B: Leaf, 5 x. — C: Cyme, only one flower shown, 5 x . — D: Anther, 20 x . 
— E: Pollinium, 25 x. — H. and H. E. Wanntorp 839 a.

Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3



340 HANS-ERIK VVANNTORP

Dr. B. Nordenstam on the Brandberg Mountain, about 80 km to the 
west of the locality described.

From a phytogeographical point of view these new finds of 
Microloma are interesting, as they move the limit of the known dis
tribution of the genus more than 300 km northwards. As both collec
tions of this new species were made on rather inaccessible mountain 
slopes, it is likely that further investigations of the little-known 
mountain flora of the Damaraland Region will show that Microloma 
hereroense has a wider distribution there.

Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969) : 3
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PHYSCIA KAIRAMOI IN SCANDINAVIA.

HY

ROLAND MOBERG.

Institute of Systematic Botany, Uppsala.

During my work on some taxonomic problems concerning the 
genus Physcia in the Scandinavian mountains, I found in the Uppsala 
herbarium two collections, one from Kongsvoll (Dovre, Norway) and 
one from Hamrafjället (Härjedalen, Sweden), not referring to any 
earlier known species from this region. The material was sparse and 
in summer 1968 1 visited the two places and collected additional 
material.

By the study of the description of some less known Physcia species, 
the new material was supposed to be Physcia kairamoi Vain. (Vainio 
1921) and this was later verified by the study of Ihe type.

I he thallus is irregular in shape, up to 15 cm across with 1-4 mm 
broad lobes. The young lobe margins are isidious but the isidia 
develop later into erect-squarrose lobules (PI. 1:1, 2; compare also 
Hale 1967 p. 22), sometimes covering small parts of the thallus. On 
old herbarium material these isidia-lobules may be broken (PI. 1:3) 
why the identification of such collections may be difficult.

1 he underside is black, usually with long, black and simple 
rhizinae which project beyond the lobe margins, but sometimes the 
rhizinae are short and white-tipped. Even on the isidia-lobules there 
are rhizinae, very typical for the species. The upper side is epruinose, 
usually ochraceous brown (Hair Brown in Ridgway 1912) but varies 
from greenish to brown-black. Upper cortex of the thallus para- 
plectenchymatous, 20-35 /a, medulla and algal layer 100-200 /u, and 
lower cortex paraplectenchymatous, 15-25 y.

Apothecia are fairly common, 1—3 mm across and usually with 
black epruinose discs. A “corona” of rhizinae projects from the 
underside of the apothecia. Hymenium hyaline, 85-110 y, with the 
upper part dark brown. Asci cylindrical, containing 8 two-celled

So. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3



342 ROLAND MOBERG

spores which have the wall thickened at the apices and the septum, 
forming round to angular lumina. Spore size 20-24(-27)x 10-12 
(-15) y.

Pycnidia flask shaped, scattered over the thallus and except for 
the uppermost part totally immersed in thallus. Pycnoconidia 
ellipsoid, 2-4x1 /.i.

Chemical reactions: K=, C=, KC = , Pd=. Hymenium 1+ blue. No 
lichen substances found.

Physcia kairamoi seems to be closely related to Ph. sciastra (Acu.) 
Du Rietz, even if some old material has incorrectly been determined 
lo Ph. muscigena (Ach.) Nyl. These three species are compared in 
the following table.

Ph. kairamoi Ph. sciastra Ph. muscigena

brownish, 
no pruina

greyish, 
no pruina

dark brownish, 
white pruina

narrow to broad 
lobes, irregular 
and isidious 
margins

narrow and linear 
lobes, no isidia 
on the margins

lobes broad with 
rounded tips and 
irregular nonisidious 
margins

black, simple1 and 
long rhizinae, 
projecting beyond 
the margins

black, simple1 
rhizinae, seldom 
projecting beyond 
the margins

black, squarrose1 
rhizinae, forming a 
dense felt

isidia to isidia- 
like lobules,1 
marginal

isidia laminal or 
marginal

no isidia

apothecia with 
marginal rhizinae

apothecia without 
marginal rhizinae

apothecia without 
marginal rhizinae

Another species probably closely related to Ph. kairamoi but with 
more southern distribution is Ph. hispidula (Ach.) Frey. The latter 
has somewhat larger size and laminal soredia instead of marginal 
isidia.

Some material of Ph. kairamoi was incorrectly identified as Ph. 
norrlinii Vain. (Vainio 1921). The type of this species seems to be 
Ph. ciliata (Hoffm.) Du Rietz in very bad condition.

Physcia kairamoi was earlier known only from the type locality in 
Orlow on the Kola peninsula (Kihlman 1891). The big distance to i

i Cf. Hale p. 22.
Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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the new localities, Oppland, Sör-Tröndelag and Härjedalen, may indi
cate that the species has been overlooked.

In Härjedalen and Sör-Tröndelag (Dovre) the species seems to 
prefer calcareous schistose bedrock in the subalpine birch forest 
region. Either it grows directly on the rocks or on mosses on the rocks.

The locality in Härjedalen is a limited area at the base of the very 
steep and dry southwestern slope of Hamrafjället (PI. 11:4 and 5). 
Associated lichens: Buellia alboatra, Caloplaca obliterans, C. stil- 
licidiorum, C. tiroliensis (=C. suboliuacea), Cladonia macrophyllodes, 
Collema tunaeforme, Lecanora albescens, Lobaria scrobiculata, 
Pannaria pityrea, Parmelia subargentifera, P. sulcata, Physcia ciipolia, 
Ph. caesia, Ph. constipata, Ph. dubia, Ph. endococcina, Ph. farrea, 
Ramalina pollinaria, Xanthoria elegans.

In Kongsvoll the species grows on steep W-exposed rocks both in 
the ravine of Driva and on the lower parts of the western slope of 
Mt. S. Knutshö. Associated lichens: Caloplaca stillicidiorum, C. 
tiroliensis (=C. suboliuacea), C. tegularis, Candelariella vitellina, 
Collema nigrescens, C. tunaeforme, Lecanora albescens, L. arctica, 
Lecidea stigmatea, Pannaria pityrea, Parmelia glabratula v. fuliginosa,
P. infumata, P. subargentifera, P. sulcata, Peltigera spuria, Physcia 
ascendens, Ph. caesia, Ph. constipata, Ph. dubia, Ph. endococcina, Ph. 
enteroxantha, Ph. farrea, Ph. wainioi, Rhizocarpon disporum, 
Xanthoria elegans, X. sorediata.

On the numerous Norwegian localities, visited by Dr. Sten Ahlner, 
Ph. kairamoi was found on boulders in rather open Alnus incana, 
Betula or Pinus forests.

A name to be referred to Ph. kairamoi as a synonym is Ph. ulothrix 
ssp. pityrophylla Nyl. (in Norrlin, in Medd. Soc. F. Fl. Fenn., 1 :20. 
— Ph. obscura var. orbicularis f. pityrophylla Blomberg et Forss. in 
Enumer. Plant. Scandin. 1880 p. 66. — Ph. constipata ssp. pityro
phylla Räsänen in Ann. Bot. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo, Tom 
12, N:o 1 p. 98). The holotype (H) has been examined and found 
to be Ph. kairamoi. The collection is sparse and not in good condition.

Specimens examined.
USSR

Lapponia ponojensis. Orlow, 1889 Kihlman (H, holotype).
Karelia onegensis. Walkiamäki, 1870 Norrlin (H), “Ph. pityrophylla”.

SWEDEN
Härjedalen. Hamrafjället, SW-slope, alt. 850-900 m, 1958 Santesson

Su. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3



344 ROLAND MOBERG

n. 12.531 b (UPS), “Physcia sp.”; 1968 Moberg n. 986, 993, 996, 999, 1007 a, 
1010, and 1012 (all in UPS).

NORWAY
Sör-Tröndelag. Dovre, Kongsvoll, 1870 Zetterstedt (UPS) “Ph. pulve- 

rulenla var. muscigena”; 1927 Nilsson (Degelius) (UPS) “Physcia sp.”; 
1946 Frisendahl (UPS) “Ph. muscigena det. G. Degelius”. Dovre, Kongs
voll, alt. 850-1100 m, 1964 Tibell n. 2209 j, 2213 b (UPS) “Ph. ciliata”; 
1968 Moberg n. 1032, 1042, 1045 b, 1059 a, 1063, 1070-74, 1077, 1088 (all 
in UPS).

Oppland. Nord-Fron, Kvarn, alt. c. 280 m, 1949 Ahlner (S) “Ph. norrlinii”. 
Nord-Fron, Sjoa, alt. c. 280 m, 1958 Ahlner (S) “Physcia sp.”. Vågå, 
Tolstadskriu, alt. 340-370 m, 1937 and 1958 Ahlner (S) “Physcia sp. and 
Ph. norrlinii”. Lom, Böverdalen, Hågå, alt. c. 440 m, 1948 Ahlner (S) “Ph. 
norrlinii”; alt. c. 460 m, 1948 Ahlner (S) “Ph. norrlinii”. Lom, Böverdalen, 
N. Bövertjern, alt. c. 950 m, 1948 Ahlner (S) “Ph. norrlinii”.

I wish to express my gratitude to Docent R. Santesson for valuable 
help and stimulating discussions. For the loan of herbarium material from 
H, S, and UPS I want to thank the curators of the herbaria, especially 
Docent S. Ahlner. I also thank Mrs. G. Fällman, Husum, for correcting 
the English text.
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Explanation of the Plates.

Plate ].
1. Physcia kairamoi. Part of the thallus with apothecia. Note the rhizinae of the apo-

thecia and the marginal isidia. Moberg 1012. 2 x .
2. Ph. kairamoi. Irregular lobes with rhizinae projecting beyond the margins. Moberg

999. 6 x .
3. Ph. kairamoi. Part of the holotype. Somewhat different appearance to this old 
specimen is due to the broken marginal isidia and rhizinae. 1889 Kihlman. 2 x.

Plate 2.
4. Mt. Hamrafjället from West. Physcia kairamoi was found at the base of the steep

rock-wall.
5. Detail of the rock-wall seen from a distance of c. 2 m. The Physcia kairamoi com

munity indicated by the arrow.
Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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XYLOGONE SPHAEROSPORA, A NEW 
ASCOMYCETE FROM STORED PULPWOOD CHIPS.

HY

J. A. VON ARX and T. NILSSON.

Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn, and Skogshögskolan, Stockholm 50.

A large number of fungal cultures isolated in Sweden from stored 
pulpwood chips by the second author have been sent to the Cen
traalbureau voor Schimmelcultures for identification. Some of the 
strains representing a member of the Eurotiales (Ascomycetes) 
could not be identified with any of the genera or species known to 
the authors. Therefore the name Xylogone sphaerospora gen. & spec, 
nov. is proposed for this organism:

Xylogone gen. nov.
Ascomata globosa, obscura, parva, clausa, pariete e hyphis texto; asci in 

glomerulo centrali nati, obovati vet subglobosi, octoxpori, membrana 
evanescenti; ascosporae globosae, hyalinae, leves. Conidia (arthrosporae) 
hyalina, cylindracea, pariete inspissato, septata, ex erectis simplicibus 
conidiophoris oriunda.

Species typica: Xylogone sphaerospora v. Arx & Nilsson.

Ascomata spherical, dark, small, astomous, with a wall composed 
of hyphal cells; asci borne in a central cluster, obovate or nearly 
spherical, 8-spored, with a thin, evanescent membrane; ascospores 
spherical, hyaline, smooth. Conidia (arthrospores) hyaline, cylin
drical, thick-walled, septate, arising by septation and breaking up of 
simple, erect conidiophores.

Type species: Xylogone sphaerospora v. Arx & Nilsson.

Xylogone sphaerospora spec. nov.
Coloniae celeriter crescentes, appressae, primum hyalinae, deinde obscurae 

ascomatibus maturescentibus. Hyphae radiales regulariter septatae et rami- 
ficatae, tenuitunicatae, hyalinae, 4-7 y latae; hyphae aeriae lateraliter natae,

Sv.Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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Fig. 1. Electronmicrograph of a radial longitudinal wood section showing lumenal 
erosion in a birch fibre-tracheid attacked by Xylogone spliaerospora. Shadowed with Au. 

(Cambridge Stereoscan Electron Microscope.)
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hyalinae vel brunneolae, 2-4 latae, hyphae submersae plerumque tenues 
et hyalinae.

Conidiophora lateraliter e hyphis radiantibus vel e liyphis aereis cras- 
sioribus orta, plerumque simplicia, erecta, deorsum 2-2.5 /i lata, sursum 
expansa, primum oblonge clavata, deinde cylindracea, apice rotundato, 
usque ad 150 n longa; mox crassitunicata numerosis septis divisa in ar- 
throsporas secedunt, quae sunt cylindraceae, septatae, usque ad 4-cellulares, 
8-18 /x longae, 3-4 fi latae (cellulae quaeque 3-6 /i longae), pariete crasso 
duplici circumdatae.

Ascomata e primordiis spiralibus lateralibus prodeunt; maturitate glo- 
bosa vel subglobosa, superficialia, brunnescentia, clausa, usque ad 50-90 
in diametro; paries 4-7 n crassus e hyphis 1.5-2.5 /x latis, brunneo-tunicatis 
dense textus. Asci in glomerulo centrali irregulari oriuntur e hyphis ascogenis 
ramificatis; obpyriformes vel subglobosi, pariete mox evanescenti, octospori, 
8-12 /x in diametro; ascosporae globosae, hyalinae, leves, crassitunicatae, 
refringentes, 3-4.5 n in diametro.

Holotypus: Suecia, Ångermanland, Örnsköldsvik, isolatus e ligno pineo 
dirupto. 1966 T. Nilsson (herb. S).

Cult. CBS 186.69 =E 7-2 (Baarn).

Colonies fast growing (on corn meal agar 9-11 mm in 24 h. at 
24°C), appressed to the substrate, at first colourless, becoming dark 
with age due to the ascomata which ripen within 2 weeks. Main 
Six. Hot. Tidskr., 63 (1969): 3



XYLOGONE SPHAEROSPORA 347

hyphae radially spreading, regularly septate and branched, thin- 
walled, hyaline, 4-7 p broad; aerial hyphae borne as side branches, 
hyaline or brownish, 2-4 p broad, intramatrical hyphae mostly thin 
and hyaline.

Conidiophores borne as side branches of the main hyphae or of 
thicker aerial hyphae, mostly simple, erect, at the base about 2-2.5 p 
broad, becoming broader above, when young elongated clavate, 
later cylindrical, rounded at tip, up to 150 [x long. They soon become 
thick-walled, abundantly septate and break up into arthrospores, 
which are cylindrical, 2-4 celled, 8-18 fx long and 3-4 [x broad 
(single cells 3-6 p long) and have a thick, double wall.

The ascomata develop from side branches of hyphae which be
come coiled. The filaments of the coils are 1.5-2.5 p broad, but 
become broader in the central part of the developing ascoma. Mature 
ascomata are spherical or nearly so, superficial, at first bright, 
becoming brown or black when ripe, astomous, reaching a diameter 
of 50-90 ix. The wall of the ascomata is 4-7 p thick and composed 
of 1.5—2.5 [x broad, brown-walled, densely woven hyphal cells. rl he 
asci are borne from the central part in an irregular cluster on a 
different level lo the branched ascogenous hyphae. They are obpyri- 
forrn or nearly spherical, thin-walled, evanescent when mature, 
8-spored and 8-12 fx in diameter. The ascospores are spherical, hya
line, glabrous, thick-walled, refractive, 3-4.5 ix in size.

Holotype: Sweden, Ångermanland, Örnsköldsvik, isolated from 
pine chips. 1966 T. Nilsson (herb. S).

Cult, in Baarn as CBS 186.69 = E 7-2.
Other strains studied were CBS 187.69 = D 25—17, isolated from 

spruce chips from Böksholm (Sweden) and CBS 188.69= K 103—3, 
isolated from birch chips from Jössefors (Sweden).

A number of other strains have been isolated by the second author 
from stored pulpwood chips of different trees.

Monosporic cultures from ascospores of Xylogone sphaerospora 
again produced ascomata with ripe ascospores. Therefore the fungus 
can be considered as being homothallic. Suitable media for the 
production of ascomata are malt-, cornmeal- or oatmeal-agars. 
Conidiophors and conidia are observed especially on media devoid 
of sugars, especially on potato-carrot-agar.

This fast growing fungus is typically cellulolytic; cellulose agar is 
cleared. The fungus is able to attack different kinds of hardwoods 
(e.g. aspen, ash, birch, and beech). The attack starts as a lumenal
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erosion which ultimately leads to a general dissolution of the cell 
walls. In a decay experiment the fungus was cultured on birch wood 
blocks that had been impregnated with a solution of ammonium 
nitrate. After 3 months’ incubation at 35°C the loss of wood substance 
was 11%.

The taxonomical position of the genus Xylogone within the Euro- 
tiales is uncertain. Conidia borne as arthrospores in this order are 
known only in the Gymnoascaceae. Barron and Booth (1966) 
described a new species with an Oidiodendron conidial state as 
Arachniotns striatisporus. Oidiodendron-conidia are further known 
for Myxotrichum cancellatum Phillips and Myxotrichum ochraceum 
Berk. & Br. (Apinis, 1964). The conidial state of Xylogone sphaero- 
spora however is not related to Oidiodendron, to Sporendonema or to 
another genus of the imperfect fungi with arthrospores.

1 he ascigerous state has to be compared with genera such as 
Pseudeurotium van Beyma, Emericellopsis van Beyma, Anixiopsis 
Hansen, Aphanoascus Zukal or Allescheria Sacc. In Emericellopsis 
the ascospores are provided with winged appendages and conidia 
are borne on phialides when present. In Anixiopsis llie ascomata are 
bright brownish and the ascospores are reticulate (de Vries, 1969). 
In Pseudeurotium and Allescheria the ascospores are smooth. In the 
former genus the wall of the ascomata is composed of flattened cells, 
in the latter of hyphal elements. In both genera the ascospores are 
not strictly hyaline and conidia are aleuriospores (chlamydospores) 
or blastospores (radulaspores) when present.
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Explanation of the Plate.

Xylogone sphaerospora.
1. Conidial state.
2-5. Ascogonial coils.
6. Cross-section of a ripe ascoma, x 1400.
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ÉTUDES URÉDINOLOGIQUES.

PAR

LENNART HOLM.

9. Sur 1’urédo des Gymnosporangium.

Un trait caractéristique du genre Gymnosporangium est 1’absence 
presque totale d’un stade urédien. D’apres Kern (1964) 55 espéces 
en seraient connues au stade télien, dont trois seulement pourvues 
d’un stade urédo, å savoir Gymnosporangium Gaeumannii, G. noot- 
katense et G. paraphysatum. Quant å la premiere espéce nous en 
avons fait une investigation, publiée dans l’étude précédente de cette 
serie (Holm 1968). Le prétendu urédo s’en est révélé si extraordi
naire, que nous avons étendu nos recherches å toutes les espéces de 
Gymnosporangium auxquelles on avait attribué un stade urédien. Les 
résultats en sont présentés ci-aprés. Nous croyons qu’ils sont aussi 
de conséquence plus générale comme référant au probléme principal 
si le manque d’urédo chez le genre est en somme un phénoméne 
de reduction ou non.

Cette question fut aussi traitée par Kern, dans sa grande mono
graphic (1911) et ii y répondit par 1’affirmative. A ce temps-lå le 
stade urédo était connu chez un seul Gymnosporangium, å savoir
G. nootkatense. Puisque cette espéce a des écidies cupulées — condi
tion primitive selon Kern — le maitre américain supposa selon ses 
premisses, que 1’urédo représente un trait primitif de Gymnosporang
ium et que l’absence de ce stade est un phénoméne de reduction. 
Cette doctrine n’a guére été contestée mais eile mérite certainement 
d’etre discutée. Avant d’aborder ce probléme nous présenterons les 
cas prétendus des Gymnosporangium urédiniféres.

Gymnosporangium nootkatense Arthur.
/

Cette espéce semblait longtemps le seul Gymnosporangium urédo- 
sporé. Il doit étre observe que des téliosores n’y sont pas connus, mais 
que les téliospores prennent naissance dans les urédosores, ce qui
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est évidemment un trait avancé. Cependant, il n’y a pas de télio- 
spores dans le seul matériel que nous ayons examiné (USA, Oregon, 
Mt Jefferson, sur Chamaecyparis nootkatensis, 15.VIII.1914, hérb. 
Jackson no. 1394, S). Les urédospores — qu’il s’agisse de telles 
semble incontestable — possédent une paroi hyaline, épaisse de 2.5 p 
environ, finement verruculeuse, et percée de nombreux pores ger- 
minatifs épars (Pl. 1:2). (D’apres Arthur 1934, p. 358, la paroi est 
épaisse de 3-4 g et pourvue de deux pores équatoriaux. La derniére 
indication, du moins, doit étre erronée.) En somme les urédospores 
chez G. nootkatense présentent une tres grande ressemblance avec les 
écidiospores (PI. 1:1). Nous reviendrons ci-aprés å cette condition 
remar quable.

Pendant ces derniéres années, un stade urédo a été rapporté chez 
encore quatre espéces de Gymnosporangium (sensu lato), ä savoir 
G. Gaeumannii (Zogg 1948), G. paraphysatum (Viennot-Bourgin 
1960), Uredo cupressicola et Uredo apacheca (Peterson 1967 a, b). 
Cependant, il faut observer que le terme « urédo » y est employé pour 
des structures fort differentes, comme nous allons le démontrer. 
Quant å G. Gaeumannii nous renvoyons ä notre étude récente (Holm 
1968) ou est émise la supposition que les urédospores prétendues 
sont en réalité des téliospores unicellulaires. Méme si elles peuvent 
fonctionner comme des urédospores, leur parenté morphologique 
avec les téliospores est manifeste.

Gymnosporangium paraphysatum Viennot-Bourgin.

G. paraphysatum n’est connu que de la récolte originale (Viet-Nam, 
Dalat, sur les feuilles de Heyderia (Calocedrus) macrolepis, I. 1959, 
leg. P. Tixier), déposée å 1’Institut National Agronomique de Paris. 
Gråce ä Pobligeance de M. Viennot-Bourgin nous avons pu examiner 
ce matériel, ce qui nous permet de confirmer dans 1’essentiel la 
description détaillée fournie par le savant francais (Viennot- 
Bourgin 1960).

Aucun stade écidien n’est connu. L’espece a des urédosores et des 
téliosores séparés. Ceux-lå contiennent et des urédospores et de 
nombreuses « paraphyses », les unes comme les autres d’un type 
extraordinaire (PI. II). A ce que nous sachions, les urédospores ne 
ressemblent pas å d’autres spores, rencontrées parmi les Rouilles, 
mais il est probablement juste de les qualifier d’urédospores. Elles 
ont å peu pres la forme de cylindres courts, en moyenne de 30 x 18 g 
environ, å paroi hyaline, verruculeuse, et pourvue de pores proémi- 
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nents et bien distincts. Il y en a 8, le pore apical excepté, disposés 
å deux niveaux, c.-å-d. 4 pores sous-apicaux et 4 pores supra-basals. 
(Viennot-Bourgin n’indique que 2 pores å chaque étage.) Les 
urédospores se détachent tres facilement de leur pédicelle.

Dans les urédosores on trouve en plus d’abondantes structures 
singuliéres, désignées « paraphrases » par Viennot-Bourgin. Elles 
sont renflées en forme de massue, å paroi extrémement épaissie, et 
deviennent de bonne heure fortement pigmentées. La pigmentation 
n’en est pas toujours uniforme; une partie sous-apicale, intérieure, 
plus ou moins sémi-globuleuse, est souvent plus noircie (PI. II: 2, 3). 
Cette partie semble solide mais représente probablement une löge 
supérieure rabougrie et engorgée. Il parait évident que les paraphyses 
sont des téliospores métamorphosées.

Les téliosores, rares dans ce matériel, hébergent également des 
structures différentes (PI. III). La plupart sont des téliospores å paroi 
mince, du type Gymnosporangium normal, c.-å-d. å deux cellules, 
dont chacune å un pore. On trouve aussi des téliospores å trois 
cellules et, plus rarement, celles å quatre cellules. Mais, en plus, il y 
a des téliospores unicellulaires assez fréquentes, dont la paroi est 
fort épaissie, jusqu’a 10 [i å l’apex. Celles-ci deviennent fort colorées, 
de teinte presque brun-noir. Nous ne croyons guére qu’elles fonction- 
nent comme des téliospores. Certaines d’entre elles ont aussi une 
loge apicale rabougrie. II semble que ces structures exceptionelles 
furent septées å un stade tres jeune, apres quoi la cellule supérieure 
est presque disparue å cause de l’épaissisement de la paroi. Leur 
ressemblance avec les paraphyses des urédosores est manifeste. Il 
est remarquable que Viennot-Bourgin ne fasse pas allusion å ces 
structures; pourtant elles doivent étre représentées dans la fig. 2 de 
1’ouvrage cité.

Uredo cupressicola Peterson.

Cette Bouille est certainement un Gymnosporangium. Elle engendre 
des galles sur les rameaux de Cupressus pygmaea et jusqu’a ce jour 
eile n’est connue que de cinq collections de Californie et de Basse 
Californie. Peterson (1967 a) en a donné une bonne description. 
Ces matériaux sont préservés å l’herbier de « Intermountain Forest 
and Range Experiment Station », Ogden, Utah, USA, etM. Richard 
Krebill de cet Institut les a aimablement mis å notre disposition, 
ce qui nous permet de confirmer la description originale (Peterson 
1967 a) dans l’essentiel.
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Comme indiqué par Peterson les spores de YUredo cupressicola 
(PI. IV), le pédicelle å part, sont du type écidiosporé caractéristique 
de Gymnosporangium. Elles sont d’une couleur brun-roux, å paroi 
forte, de 2.5 g environ, finement verruculeuse, mais percée en 
général de 6 pores germinatifs seulement; ceux-ci sont entourés d’un 
renforcement annulaire ä 1’intérieur.

Les spores sont attachées å un long pédicelle hyalin, atteignant au 
moins 125 g (selon Peterson jusqu’a 145 g). Un fait non remarqué 
par Pauteur américain est que le pédicelle est trés souvent septé, 
parfois méme bisepté (PL IV: 1, 3). Une cloison est généralement 
formée å une distance de 15-30 g du point d’insertion sporée. Les 
pédicelles septés sont quelquechose de trés remarquable chez les 
Roubles — å ce que nous sachions on les connait seulement chez les 
téliospores de Tranzschelia. Le pédicelle sporé de YUredo cupressicola 
a ainsi une cellule apicale, longue de 15-30 g, et celle-ci devient le 
plus souvent nettement renflée. Par exception cette cellule peut se 
transformer en une spore inférieure ce qui donne deux spores en 
chaine (PI. IV: 4). Peterson a également remarqué ce phénoméne: 
« Urediniospores are occasionally borne in tandem on a single 
pedicel and then appear somewhat like teliospores » (op. cit., p. 50 et 
fig. 2). Un phénoméne encore plus singulier doit aussi étre observé 
å litre exceptionnel: deux spores aux extrémités du méme pédicelle 
(voir PI. IV: 2 et Peterson op. eil. fig. 3). Cela peut å peine s’ex- 
pliquer autrement que par ce que le pédicelle fut bisepté de bonne 
heure et que la cellule sous-apicale y fut transformée en une spore 
secondaire.

De quelle sorte de spores s’agit-il ici? Peterson les nomine, sans 
hésiter, semble-t-il, des urédospores. Des données cytologiques, en 
état d’élucider ce probléme, nous font défaut, malheureusement. 
Cependant, Peterson a observé des spores germantes et il en repro- 
duit une microphotographie, ou l’on voit un tube de germination, se 
ramifiant au sommet. En effet, la figure n’est pas trop dissemblable 
de deux épibasides malformées. Mais 1’auteur cité n’a vu aucune 
formation de sporidies et e’est probablement pourquoi il qualifie les 
spores comme des urédospores. En tout cas, Uredo cupressicola est 
une Rouble remarquable, dont les ressemblances de Gymnosporan
gium Gaeumannii sont évidentes. Ainsi, nous tenons å indiquer la 
possibilité que ces spores sont, en réalité, des téliospores. Quoi qu’il 
en soit, leur homologie avec les téliospores est incontestable.
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Uredo apacheca Peterson.
Uredo apacheca, enfin, provoque également la formation de galles, 

sur les rameaus de Juniperus deppeana, étant connu jusqu’ä ce jour 
seulement de trois récoltes, du Nouveau-Mexique. Nous avons eu 
l’occasion d’étudier aussi ces matériaux, grace a l’obligeance de 
M. Krebill, de Ogden, et nous pouvons attester l’essentiel de la 
description originale; on peut ajouter, pourtant, que les spores 
possédent 10 pores germinatifs épars, environ.

Comme il ressort de la description, et comine Peterson (1967 b) 
l’indique lui-meme, ce champignon est de point de vue morpholo- 
gique un Caeoma. Tant que les téliospores sont inconnues l’espece 
doit indubitablement étre classée dans le genre d’attente Caeoma 
(si l’on ne veut la placer directement dans les Gymnosporangium, 
ou eile appartient sans aucun doute). Peterson l’a qualifiée de 
Uredo, vu que les sores évidemment prennent naissance d’un mycé- 
lium dicaryotique — 1’auteur américan en a fait une investigation 
cytologique qu’il référe. Cette condition singuliére est d’ailleurs 
indiquée déjå par 1’absence de pycnides, et, conformément å la 
terminologie d’Arthur, Peterson regarde cette Rouille comme un 
stade Uredo. Certes, nous avons ici affaire ä des urédies au sens 
d’Arthur, mais il n’est pas pour cela justifié de placer 1’espéce dans 
le genre imparfait Uredo, qui est établi sur des critériums non cyto- 
logiques mais strictement morphologiques.

Une espéce parallele en est, en quelque mesure, le singulier Gymno
sporangium bermudianum, espéce autoique, également dépourvue 
de pycnides, formant seulement les stades I et III, qui évidemment 
sont engendrés du méme mycélium. Ainsi il y a toutes les raisons 
de croire que les écidies y prennent naissance d’un mycélium dica
ryotique et, en conséquence, qu’elles représentent un stade urédo, 
au sens d’ARTHUR. De telles conditions mettent en évidence les 
conséquences singuliéres d’une adhérence stricte å la terminologie 
arthurienne (voir aussi la critique de Savile, 1968).

Comme résumé de 1’exposé précédent il convient de souligner: 
Gymnosporangium nootkatense a un stade urédo dont les spores sont 
fort ressemblantes aux écidiospores de 1’espéce — qui sont assez 
differentes du type écidiosporé normal du genre. G. paraphysatum 
est également pourvu d’urédo dont les spores sont d’un type unique; 
en plus 1’espéce est le seul Gymnosporangium aux paraphyses. Quant 
å G. Gaeumannii les urédospores prétendues sont å notre avis plutötdes 
24 - 693877 Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969) : 3
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téliospores unicellulaires. En tout cas leur homologie avec les télio- 
spores est manifeste. Uredo cupressicola en est assez proche. Uredo 
apacheca, enfin, est un Caeoma.

Discussion.

Apres cet apercu succinct des cas reels ou prétendus d’uredo chez 
Gymnosporangium nous sommes å meine de prendre position å 
1’opinion soutenue par Kern qui dit que la présence d’uredo est un 
Irait primitif chez ce genre et que 1’absence générale en est un 
phénoméne de réduction.

La suppression du stade uredo est en soi un phénoméne assez 
commun parmi les Urédinales. 11 est ä remarquer, cependant, que 
cela se rapporte en premier lieu aux Micro-formes, dont le manque 
d’uredo est la conséquence du raccourcissement du cycle évolutif, 
réduit å une seide génération. Pour élucider le probléme qui nous 
concerne, il faut examiner les Opsi-Urédinales. On y observe que 
presque toutes ces Rouilles, les Gymnosporangium å part, sont des 
formes autoiques. En eilet, les seules exceptions sont Puccinia inter- 
veniens et Pucciniastrum goeppertianum. Il est interessant que la 
premiere espéce est evidemment apparentée aux Gymnosporangium. 
Quant a la seconde, il n’est guére douteux que la suppression d’uredo 
en soit un trait avance comme chez les Opsi-formes autoiques. 
(Puccinia e/J'usa, P. Podophylli etc.). L’hétéroicité est considérée 
comme une condition fort ancienne chez les Urédinales, et chez le 
genre Puccinia eile est certainement originaire. Par consequent il 
n est pas surprenant que la suppression d’uredo ait eu lieu chez les 
Puccinia autoiques seulement, abstraction faite de P. interveniens 
ou cependant 1'absence d’urédo peut étre primitif. Sur ce fond il 
semble en soi fort singulier qu’une telle réduction ait frappé si 
complétement le genre voisin Gymnosporangium, également hété- 
roique.

L’explication la plus simple de cette condition est naturcllemcnt 
que Gymnosporangium primitivement a manqué d’urédo. Mais, si 
c’est le cas, on ne peut plus regarder la présence d’urédo chez G. 
nootkatense et d’autres comme un trait d’atavisme; au contraire 
1’urédo y représente une néoformation. Il est manifeste que, en ce 
cas, cet urédo doit étre d’un type tres primitif, tandisqu’un urédo en 
train de disparaitre devrait presenter certains traits avancés. Comment 
en est-il dans le cas actuel?

Pour répondre å cette question il faut sürement avoir certains 
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critériums sur les urédospores primitives et avancées respectivement. 
Ce probléme fut cliscuté å fond par Cummins (1936). Sur la base 
d’une statistique comparée, celui-ci conclut qu’une paroi sporale 
hyaline, pourvue de nombreux pores épars, y est å compter comme 
primitive. 11 ne discute pas 1’épaisseur de la paroi urédosporée, 
mais regarde les paraphyses comme des structures primitives. 
Si l’on part des critériums de Cummins on est sans aucun doute obligé 
de qualifier l’urédo de G. nootkatense comme primitif, et peut-étre 
aussi l’urédo de G. paraphysatum. Les soi-disant urédospores de 
G. Gaeumannii et de Uredo cupressicola sont pourtant d’un tout autre 
type: un trait primitif est 1’existence de pores nombreux mais la 
forte pigmentation de la paroi serait, d’apres Cummins, un trait avancé 
chez les urédospores.

On peut discuter le probléme aussi en partant des considerations 
plus générales. Il n’est pas douteux que le stade urédo est relative- 
ment secondaire. Selon une opinion unanime le stade téleuto est le 
plus ancien — encore plus vieux que les Urédinales peut-étre — 
tandisque les stades 0, I et II se sont dévéloppés pendant Involution 
des Rouilles. Il y a des raisons de croire que l’urédo en. est le plus 
jeune, puisqu’il n’est pas un membre nécessaire du cycle évolutif. 
Les urédospores sont de leur nature des diaspores végétatives et de 
telles structures ne représentent pas, en général, un trait archalque.

C’est un fait intéressant qu’il existe une ressemblance remarquable 
entre les écidiospores et les urédospores de plusieurs Rouilles. 
Arthur (1929, p. 143) l’a fait remarquer. On peut encore rappeier 
les genres Chrysomyxa et Coleosporium, dont les urédospores mémes 
sont formées en chaines avec des cellules intercalaires. Ces ressem- 
blances ne peuvent guére étre accidentelles et, en effet, ne sont pas 
du tout surprenantes; ce sont plutöt les dissemblances entre des 
spores de la méme fonction qui sont de nature å étonner. La proche 
parenté entre 1’écidium et Furédo est illustrée aussi par la condition 
bien connue que l’un peut remplacer l’autre dans le cycle évolutif 
(1’urédo primaire et les écidies secondaires, respectivement). En 
réalité le stade urédo est en principe une répétition du stade écidien. 
La supposition nous semble done plausible que 1’urédo des Rouilles 
avait å Forigine de grandes ressemblances du stade écidien, et en 
outre que les écidiospores étaient le « modele » å Forigine des urédo
spores. Il convient de remarquer cette ressemblance chez G. nootka- 
tensel

Pourtant, il ne parait pas impossible que 1’urédo pourrait étre
So. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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développé aussi d’une autre maniére, å savoir du stade télien. Des 
téliospores germant sans aucune fusion nucléaire pourraient fonc- 
tionner comme des urédospores, semble-t-il. Une forme transitionelle 
entre les urédo- et les téleutospores est d’ailleurs représentée par les 
« amphispores », trouvées chez Hyalopsora, entre autres.) Quant å 
Uredo cupressicola cette hypothése doit étre envisagée. Si les spores en 
fonctionnent réellement comme des urédospores — et non pas comme 
des téliospores ce que nous sommes enclins ä croire — nous croyons 
quand méme qu’elles sont dérivées de téliospores.

Dans une étude antérieure (Holm 1968) nous avons déjå développé 
des raisons de croire que les écidiospores des Rouilles avaient pri- 
mitivement une grande ressemblance des téliospores unicellulaires. 
La conséquence de notre argumentation ci-dessus est done que les 
trois types sporés — télien, urédien et écidien — sont dérivés d’un 
méme type original.

Pour conclure cet exposé sur 1’urédo de Gymnosporangium, nous 
n’avons trouvé aucun support réel de la doctrine de Kern, selon 
laquelle les cas tres peu nombreux d’urédo représenteraient le reste 
d’une condition antérieurement commune, et que le genre a ainsi 
donné lieu å une suppression presque totale de 1’urédo. Les cas 
incontestables d’urédo — Gymnosporangium nootkatense et G. 
paraphysatum — ne montrent pas d’indices d’une dégénération de la 
phase urédienne — au contraire, celle-ci est rnieux développée que 
la phase télienne, et G. nootkatense, du moins, nous montre des 
caractéres urédiniens, manifestement primitifs.

Summary.

The genus Gymnosporangium is generally devoid of uredia, this 
stage so far being reported in three species only, viz. G. Gaeumantiii, 
G. nootkatense, and G. paraphysatum. It is also reported in two 
species formally referred to the imperfect genus Uredo, viz. Uredo 
cupressicola and U. apacheca.

The present paper gives an account of the alleged uredo of these 
Rusts. A great diversity is met with, and morphologically quite 
different structures have been designated as uredospores. According 
to the author an indubitable uredo stage is found in Gymnosporan
gium nootkatense and G. paraphysatum only. As to G. Gaeumannii he 
has elsewhere (Holm 1968) put forth the view that the “uredo
spores” probably are unicellular teleutospores. The supposed uredo- 
Su. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3



ÉTUDES URÉDINOLOGIQUES 357

spores of Uredo cupressicola are rather similar to those of G. Gaea- 
mannii, and the author suggests that they may be teliospores, too. 
Irrespective of their function, they are, however, morphologically 
of the type characteristic for the aecidiospores of Gymnosporangium. 
Uredo apacheca, finally, is a Caeoma.

G. nootkatense is the only species, of those discussed here, which 
is known to possess all spore forms. Its uredospores are remarkably 
like the aecidiospores, differing mainly by their thinner spore wall 
with less distinct germ pores. The peculiar G. paraphysatum, is known 
from the type collection only, which has uredia and sparse telia. In 
the uredia are found numerous “paraphyses” (Viennot-Bourgin). 
The author reports similar structures in the telia and suggests that 
they all represent metamorphosed teliospores. The uredospores of 
this species are of a unique type, with prominent, mostly bizonate 
germ pores.

The existence of at least two truly uredosporiferous members of 
Gymnosporangium is of considerable phylogenetic interest. In his 
classical monograph Kern (1911) advocated the view that the gene
ral lack of an uredostage in the genus is due to reduction, and that 
Gymnosporangium on the whole is an advanced group. Within the 
genus, G. nootkatense was regarded as primitive by Kern (at this 
time it was the only member of the genus claimed to have an uredo).

The author points out that the uredia of G. nootkatense and G. 
paraphysatum show no signs of being vestigial structures — on the 
contrary they are abundant and much better developed than the te- 
lial stage, especially in G. nootkatense. If applying Cummins’s crite
ria we must admit that the uredia of these species are of a decidedly 
primitive type. Per se, it is obviously a plausible assumption that the 
uredo represents an innovation in Gymnosporangium and that the 
genus originally was devoid of this stage. The author also empha
sizes the remarkable similarity between the uredospores and the 
aecidiospores of G. nootkatense, and suggests that this reflects an 
original resemblance between aecidiospores and primitive uredo
spores. In a previous paper (Holm 1968) the author derived aecidio
spores and teliospores from a common ancestral “Bauplan” (sit venia 
verbo Trolliano). Now this hypothesis is generalized to include the 
uredospores, too.

The evolutionary trends within Gymnosporangium will be further 
discussed in the next paper in this series.
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Légende des planches. 

Planche I.
Gymnosporangium nootkatense.

1. Écidiospores. — x 480.
2. Urédospores.—x 480.

Planche II.
Gymnosporangium paraphysatum.

1. Urédospores et paraphyses. — x 200.
2. Paraphyses å corps sous-apical noirci. — x 480.
3. Idem.—x 200.

Planche III.
Gymnosporangium paraphysatum.

1. Téliospores.—x 200.
2. Téliospores de types diflérents; observez la spore unicellulaire å paroi épaissie et, 

au milieu, deux spores similaires, avec une loge supérieure rabougrie. — x 480.

Planche IV.
Uredo cupressicola.

1. Spores å pédicelie septé, dont la cellule apicale est renflée. — x 480.
2. Deux spores aux extrémités du méme pédicelie. — x 480.
3. Spores aux pédicelles ramiliés; septa aux lléches. -— x 480.
4. Deux spores en chaine, portées par le meine pédicelie. -—• x 480.
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STUDIES TO FIND THE EFFECT OF 
TEMPORARY REMOVAL OF BELL JARS FROM 

SEED BEDS ON JACOBSEN APPARATUS ON THE 
GERMINATION OF PINES SILVESTRIS 

AND PICEA ABIES SEED.

S. K. KAMRA.

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

Introduction.

On Jacobsen apparatus, the bell jars have to be removed from the 
seed beds in order to count the number of germinated seeds. The func
tion of the bell jars is to maintain a constantly high relative humidity of 
the air around the seeds. In those experiments of seed testing and 
research where the rate of germination is studied frequently (e.g. 
every day or every other day), it is of special interest to know, 
whether the temporary removal of the bell jars from the seed beds 
has any effect on the germination of the seed. An investigation was 
undertaken to study this problem and the results are reported here.

Material.

Six samples each of Scots pine (Pinus silvestris L.) and Norway 
spruce (Picea abies (L.) Karst.) were used for the experiments. They 
included seed with high viability as well as that with reduced viabi
lity due to age or due to incomplete development of the embryo and/ 
or the endosperm. The details of the locality and the country of 
origin, latitude, altitude and the year of collection of each sample are 
given in Table I.
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Table I. Details of the sainpies of Scots 
studied.

pine and Norway spruce

Year of
Sample Locality and country Altitude in collec-
No. of origin Latitude metres tion

Scots pine.
1 Älvsborgs län, Sweden 59°0t' 115 1968
2 Värmlands län, Sweden 59°57' 180 1968
3 Norrland, Sweden ' 64°00' 300 1968
1 Kalmar län, Sweden 57°45' 110 1963
5 Odenwald Spessart,

W. Germany 50°15' 300-600 1961/62
6 Gotlands län, Sweden 57°27' 40 1952

Norway spruce.
1 Harzvorland Westerhof,

W. Germany 51°45' Below 300 1967/68
2 Västmanlands län,

Sweden 59°00' 140 1967
3 Norrland, Sweden 67°00' 200-299 1967
4 Schwäbisch-Fränkischer

Wald, W. Germany 49°20' Not known 1961/62
5 Sosa-Torfhaus Revier,

E. Germany 50°35' 800 1958/59
6 Södermanlands län,

Sweden 59°10' 65 1950

Methods.
The germination tests were carried out on pure seed of each sample. For 

each treatment 4 x 100 seeds were used. Before putting the material for 
germination, it was radiographed using soft x-rays, in order to find out the 
number of empty and insect-attacked seeds in each lot. The conditions for 
radiography were: kV 14, mA =5, focus-film distance 50 cm, time of 
exposure 3 seconds. The X-Ray Industrial Film Type “L” (“Low speed”) 
manufactured by CEA Works, Strängnäs, Sweden was used. For further 
details of the procedure, see Kamra (1967).

Two Jacobsen apparatuses of stainless steel of the same model were used 
for the experiments. They were placed in a climate chamber, the tempera
ture (20°C) and the relative humidity (60%) of which were regulated auto
matically by special devices. The maximum deviation of the temperature 
was 1°C. The light was switched on and off automatically by an electrical 
watch at the fixed hours simultaneously for both the apparatuses. The 
following conditions were used for the germination tests:
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Temperature =20°C (constant).
Light: About 1000 lux artificial light from day-light tubes for 8 hours 

daily.
Distance between water level and seed bed on Jacobsen apparatus: 13 cm.
Duration of the germination tests: 21 days.

The germinated seeds were counted and removed from the tests every 
day up to the tenth day and every other day thereafter up to the twenty- 
first day. A seed was considered as germinated when the length of the root 
was at least equal to that of the seed itself. This criterion has been found to 
be reliable in comparative germination studies (cf. Kamra 1968, 1969 a and 
b). The advantages of this criterion have been discussed by Kamra (1969 c). 
The germination percentages of all the samples were calculated uniformly 
on the basis of the number of filled seeds only in each lot.

Although the usual time for which the bell jars are removed from the seed 
beds for counting the germinated seeds is very short, in this investigation 
three series were used from which the bell jars were removed for 5, 30 and 60 
minutes respectively at each occasion of counting the germinated seeds. The 
control series was kept covered continuously, except for counting it on the 
7th, the 14th and the 21st day.

Results.
(a) Germination percentage.

As may be observed from Figures 1-12, the fresh samples (Nos. 
1-3) of both Scots pine and Norway spruce show practically the 
same germination percentages under the different treatments as in 
the control series. However, in the case of old samples, there are 
some variations in the germination percentages of the different treat
ments as compared with the controls. But these fluctuations do not 
show any consistent trend, except in sample 4 of Norway spruce, 
where the germination percentage increases continuously with 
increase in the time of removal of the bell jars. Even if the germina
tion conditions of the treatments are different, the variations in the 
germination percentages of the treatments and the controls are not 
large. In most cases, for instance, they do not exceed the tolerance 
limits for the germination percentages prescribed in the International 
Rules for Seed Testing (1966).

(b) Germination rate.
The germination rates of the samples of Scots pine are shown in 

Figures 1-6 and those of Norway spruce in Figures 7-12. As may be 
seen, the germination rates of the samples under the various treat
ments do not show any appreciable differences.
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Germination
percentaqe G. %-a<^e

Pinus sil vest ris
Fic^. 1 

Sample

Control
— 5 min.

— 30 min. 
-• 60 min.

• 60-
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Figures 1-6. Germination of the Scots pine samples studied. 
(S. = Sample. G. = Germination.)
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Germination
percentage

Sample 1

a Control

-----  5 min.
-----30 min.
-----60 mi.n.

G. %-aqe

Fiq. 10
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S. 5

.0-0
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Figures 7-12. Germination of the Norway spruce samples studied. 
(S. = Sample. G. Germination.)
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Discussion.

From the results described above, it may be observed that the 
differences between the germination values of the controls and of the 
treatments of removing the bell jars from the seed beds for various 
periods are small and practically of no importance. This may perhaps 
seem surprizing, because the lifting away of the bell jars tends to 
reduce the relative humidity of the air on the seed beds. The reason 
why such a reduction of the relative humidity did not produce any 
appreciable effect on the germination is the fact, that the present 
investigation was carried out in a climate chamber where both the 
temperature and the relative humidity were constant (20°C and 60% 
respectively). This relative humidity is fairly high, in order to prevent 
the desiccation of seeds on uncovered seed beds for short periods. 
Thus the effect of the removal of bell jars was not well-marked in this 
study. Of course, it is possible that if the experiments are carried out 
in a room with lower relative humidity, the lifting away of the bell 
jars might affect the germination results (cf. Simancik et al. 1966, 
Table 2 and the note below the Table). However, the present inves
tigation shows that under the conditions used here, the removal of 
the bell jars from the seed beds for a short time for counting the 
germinated seeds does not seem to affect the germination results of a 
sample.

Summary.

The present investigation was undertaken to find out, if the tem
porary removal of the bell jars from the seed beds on Jacobsen appa
ratus has any effect on the germination of Scots pine and Norway 
spruce seed. Six samples each of Pinus silveslris L. and Picea abies 
(L.) Karst, from areas lying between 50°-64° and 49°-67° Northern 
latitudes respectively were used for the experiments. The material 
included seed with high viability as well as that with reduced viabil
ity due to age or due to incomplete development of the embryo and/or 
the endosperm (cf. Table I). The bell jars were removed from the 
seed beds for 5, 30 and 60 minutes at each occasion of counting the 
germinated seeds. This counting was done every day during the 
first ten days and every other day thereafter up to twenty-one days. 
The controls were kept continuously covered, except for a short time 
for counting the germinated seeds on the 7th, the 14th and the 21st 
day. There were practically no differences in the germination results 
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of the controls and of the series from which the bell jars were re
moved for the various periods. The investigation thus showed that 
under the conditions used here, the removal of the bell jars from the 
seed beds for a short time for counting the germinated seeds does 
not seem to affect the germination results of a sample.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Some new localities of rare plants in Lule Lappmark in northern Sweden.

In the summer of 1968 I was making a field study of the flora on ledges 
and cracks of the cliffs of mount Skerfe and mount Nammatj in the Sarek 
National Park, and on the uppermost parts of the talus slopes of the same 
mountains. The cliff of mount Skerfe (1206 m) and adjacent lower mountains 
faces south, towards the Rapa river and the delta landscape which has been 
built up by this river. The delta is 494.3 m above sea level. Mount Nammatj 
(826 m) stands alone, west of the delta, and has cliffs facing north, east and 
south.

On a small ledge only two meters from the base of the south-facing cliff 
on mount Nammatj, I found six small specimens of Poientilla multifida. The 
ledge appeared to be of sandstone, which was probably deposited directly 
upon the archaic rocks which are reported to be found at the bottom of the 
valley, only about 75 m vertically below the cliff. This ledge was very dry 
and there was almost no soil at all in which the plants could grow. The six 
specimens I found were small; the biggest collected had only two stems with 
a total of seven flowers, and there was only one more with buds or flowers. 
The other four had only a few small leaves.

Potentilla mullifida has been found on this mountain before, but the 
previously found locality (not published) is on a ledge which is very difficult 
to reach, high up on the eastern cliff (only one small specimen found by 
fil. stud. Mats Nettelblad in 1964; personal communication).

The next nearest locality is on mount Kebnats on the northern shore of 
lake Langas, just opposite Saltoluokta Tourist Station and about 33 km 
north of mount Nammatj.

As this new locality is so small it could easily be distroyed by even a minor 
rockfall from the cliff, and such rockfalls do occur now and then.

On the same mountain, but on the east-facing cliff and somewhat higher 
up, about 100 m vertically above the valley floor, I found some small 
specimens of Potentilla norvegica, only about 7 cm high. They were growing 
on a ledge near the base of the cliff and near the south-east corner of the 
mountain. This ledge was not quite so dry as the one where I found P. 
multifida. The rock was some sort of shale.

The collected specimens have been studied by Professor N. Hylander, 
Inst, of Syst. Botany, Uppsala. As far as Professor Hylander and I can 
find out, the nearest localities are one near lakes Saggat and Skalka to the 
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south, and around the Suorva reservoir in the north (G. Björkman: Supple
ment to the flora of Stora Sjöfallets Nat. Park. Found at Suorva 1942-43, 
1961 and at St. Sjöfallet 1943 and 1961) both about 35 km from the east
facing cliff of mount Nammatj.

Normally P. norvegica is found on ruderate places, near roads and places 
where construction works are in progress. Here it is found on a steep cliff 
7 km from the nearest human habitation, at Aktse, which is a very isolated 
place that can be reached only on foot or by air, as the nearest road, finished 
in 1968, stops about 15 km from Aktse.

As the locality is about 100 m above the track that goes into the Sarek 
National Park, and can be reached only by climbing the slope of boulders 
below the cliff, it is a place likely to be visited only by botanists and possibly 
some ornithologists and geologists. Therefore I can be fairly sure that it is a 
spontaneus locality and one not brought about by human beings.

Lektor Gunnar Wistrand has advanced a theory that P. norvegica is 
colonizing the mountains from such bases as work camps, perhaps being 
brought to the new localities by birds (Wistrand 1962 p. 116).

In the central part of the middle cliff of the low mountain immediately 
east of mount Skerfe, I found some flowering specimens and about 100 leafy 
specimens of Tussilago farfara, growing on a slope with seepage water, 
together with a lot of other moisture-demanding plants, e.g., Carex atrata, 
Dadylorhiza maculata, Gymnadenia conopsea, Rumex acetosa and others.

One more locality for Tussilago farfara was found below the lower cliff 
of mount Skerfe in a place where there was some water from small springs 
in the cliff, which here consisted of shale with a rather high content of clay 
and graphite. This second locality is much more open and almost devoid of 
any vegetation, but in this one place I could count more than a hundred 
specimens of T. farfara and also specimens of other plants such as Tricho- 
phorum caespitosum, Saxifraga oppositifolia and S. aizoides, Saussurea alpina 
and Taraxacum croceum.

From July 17th to August 10th, 1968, I was a member of the botanical 
expedition to the Kaitum lake system. There is a plan to dam the Kaitum 
lakes and divert the water through a tunnel from the western part of the 
lower lake, Vuolep Kaitumjaure (575.8 m), to the water reservoir of Vietas 
power station in the Stora Lule älv river system. The water level of the 
lower lake will be raised about 15 m, and that of the middle lake, Kaska- 
Kaitumjaure (581.5 m), about 8 m. The aim of the expedition was to make 
an inventory of the flora below the future water level of the reservoir, at 
590 m, and particularly to study the area around the site of the dam and 
places where mountain streams enter the lakes and also some of the shores. 
We also aimed to make comparable studies of some places above the 590 m 
level, to show any differences in flora and vegetation. (More of this in a 
special report to The National Nature Conservancy Office; summarized 
extracts will soon be published by the Bureau, editor Jim Lundqvist.)

One day I climbed the south-east-facing talus slope of mount Råvve 
(960 m) in order to get a better view of the area around Tjuonajokk and the 
planned dam site. It turned out to be a perfect habitat for Potentilla multi- 
fida. When I reached the cliff and started climbing up to some wide
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ledges ten to twenty meters up the cliff I found a locality with about 200 
specimens of P. mullifida. They grew on small ledges and in cracks where 
there was a minimum of soil and where there was not much water, so this 
was rather a dry locality. The size of the plants ranged from very small, 
only some cm tall and with only a few leaves, up to 25-30 cm tall, with 
many stems and flowers. These plants have darker red stems than those 
from mount Nammatj, the stem of which is more yellow-brown. The Råvve 
type also seems to have somewhat narrower leaves than the Nammatj type. 
These differences might be explained by the fact that the locality on mount 
Råvve is sheltered from the prevailing westerly winds by a rock promon
tory, and by the fact that mount Råvve consists of a red granite belonging 
to the archaic rocks and not those of the Caledonian orogenesis. There is 
also more water on mount Råvve than on mount Nammatj, because of the 
many cracks in the cliff.

During the expedition to Kaitum, I was also lucky enough to find four 
different localities of Erigeron eriocophalum (DC.) Vierh. There were three 
localities below the water level of the planned reservoir and the fourth was 
on the cliff of mount Tjikkomvarto. One of the localities is on the northern 
shore of river Kaitum, half-way between Tjuonajokk and the planned dam 
site. Two of the others were on the south-western shore of Kaska-Kaitum- 
jaure, below the mountains of Tjikkompakte och Tikkomvarto. In each of 
the localities there were only one to three specimens. The plant has white 
hairs, except for the lowest leaves. The leaves are long and narrowly lanceo
late and the stem has many leaves all the way up. The plant often has many 
stems and the flower heads are wide and shallow. One of the specimens has 
four flower heads on the same stem. E. eriocephalum is a bicentric plant 
which has been found in Sweden only in Härjedalen and Jämtland in the 
central part of the country and in Lule Lappmark (Sten Selandek 1950 
p. 128 and map 443) and Torne Lappmark (Gustaf Sandberg, personal 
communication) in the far north. Many scientists, including Selander, 
consider that E. eriocephalum is only a variety of E. uniflorum, but when 
they are seen together as in these localities a clear difference between the 
two can be observed.

Institute of Ecological Botany, Uppsala.
Lage Karlsson.

A Correction.

A new genus of grasses, Lindbergia Bor, was published in this journal vol. 
62 (3): 467-470 (1968). It has been pointed out to me by Dr. Teuvo Ahti 
of the University of Helsinki that this name is already occupied in the moss 
genus Lindbergia Kindb., Gen. Eur. N. Am. Bryin. 15 (1897). A new name 
is unavoidable. I propose therefore

Lindbergella Bor, nom. nov.
Syn. Lindbergia Bor, Svensk Bot. Tidskr. 62 (3): 467 (1968), non Lindbergia 
Kindb. (1897)
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and for the species
Lindbergelia sinlenisii (Lindb.) Bor, comb. nov.

Syn. Lindbergia sinlenisii (Lindb.) Bor in loc. cit.
Royal Botanic Gardens, Kew.

N. L. Bor.

Anteckningar om jordstjärnor på Gotland.

Sedan en del år tillbaka har jag ritat av och antecknat fynd av svampar 
från den del av Gotland, där jag bor. Ett släkte, som särskilt intresserat 
mig, är Geaslrum, som är synnerligen väl representerat här. Anteckningarna 
nedan gäller ett relativt begränsat område och omfattar endast 5 (Hörsne, 
Dalhem, Norrlanda, Gothem och Ekeby) av Gotlands 90 socknar. Området 
sträcker sig från kusten i öster (socknarna Norrlanda och Gothem) mot det 
inre av ön till Ekeby, som ligger ca 15 km öster om Visby.

För några år sedan sände jag för bestämning till Geaslrum-experten 
Stanék i Prag några exemplar av en jordstjärna, som jag ej kunnat identi
fiera. Stanék var mycket inresserad av mina fynd, och han konstaterade, 
att det var G. Berkeleiji Massee, en art som tidigare rapporterats endast 
från England, Tjeckoslovakien och Tyskland. G. Berkeley i har ett strävt, 
kornigt (synes med blotta ögat) endoperidium med klart begränsar myn- 
ningsfält, som är mer eller mindre nedsänkt. Mynningstuben är cirka 7 mm 
hög, mörkbrun upptill, blekare nedtill. Exoperidiet, som har 7-9 flikar, är 
hos färska exemplar ljust rödbrunt (hos ett par exemplar från Hörsne 
nästan skärt), hos äldre exemplar rödbrunt. Endoperidiet är gråbrunt. 
Diametern hos endoperidiet är 1,4-2,2 cm och hos exoperidiet 5,5-6 cm. 
F'ynden från Tjeckoslovakien, Tyskland och Gotland har av Stanék be
tecknats var. continentale. Arten förekommer på mullblandad grusjord med 
för övrigt fattig vegetation på hällmark (kalksten) under tallar (i ett fall 
dock under en yvig gran). Hittills har jag funnit arten på 7 lokaler, 5 i 
Hörsne och 2 i Norrlanda. På två av dessa lokaler har jag påträffat arten 
mera än en gång. — Fig. 1 och 2.

G. quadrifidum Pers. är den allmännaste arten med många kända lokaler 
från hela det område jag inventerat.

G. fimbrialum Fr. kommer som tvåa i frekvens. Varje höst har jag hittat 
den på ganska många lokaler. Den återkommer regelbundet på samma 
lokal år efter år. Arten synes variera rätt mycket. Sålunda har jag på en 
lokal i Dalhem under en lång följd av år funnit exemplar med ovanligt 
ljust, för känseln mjukt exoperidium med större diameter (upp till 7 cm) 
än arten eljest vanligen har och med slakt underböjda flikar.

G. saccalum Fr. har jag påträffat endast en gång (nära stranden vid 
Hammars i Norrlanda) och i ett enda exemplar. Bestämningen av arten 
bekräftad av Stanék.

G. pseudoslriatum Holl. har jag likaledes påträffat endast på en lokal: 
på en grusås i Hörsne efter en väg mot Ganthem. Denna art har i likhet med 
G. Berkeleiji strävt endoperidium. Mynningstuben är djupt fårad och om
given av ett väl begränsat mynningsfält. Arten har bestämts av prof. 
Nannfeldt.

25 - 893877 Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969) : 3
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Fig. 1. Geastrum Berkeleyi Massee. Gotland, Hörsne, Dibjärs backe. 5/3 nat. storl. —
Foto Karin Jansson.

G. nanum Pers. har av Stanék spaltats upp i två varieteter. Båda dessa 
har påträffats inom mitt inventeringsområde, var. nanum (liten, mest i 
sand, gärna på stränder) i Norrlanda och Gothem samt var. coniferarum 
Stanék (kraftigare, i barrskog) i Hörsne, Norrlanda och Gothem.

G. striatum De Candolle ( = Bryanlii Berkeley) är ej allmän här. Jag 
har den dock antecknad från tre socknar: Hörsne, Dalhem och Norrlanda.

G. minimum Schw. anges i »Sveriges Gasteromyceter» av Thore C. E. 
Fries (1921) vara funnen i Sverige endast en gång, vid Maimorbruket i 
Östergötland 1892. I Ursings »Svenska växter» (1949) rapporteras den från 
fem svenska landskap, däribland Gotland. Jag har funnit den på fyra lokaler 
i Hörsne, en i Norrlanda och två i Gothem. Vid stranden i Gothem fann jag 
den 22 september 1962 en grupp med ett 30-tal exemplar. Den synes ej 
vara årsviss på alla dessa lokaler. Det ena året kan den förekomma i ett 
rätt stort antal på en lokal för att nästa år lysa med sin frånvaro.

G. rufescens Pers. påfräffas här i ett och annat exemplar varje år, dock 
sällan mer än 3-4 på varje lokal. Min dotter Karin fann den 12 oktober 1958 
i Norrlanda ett jätteexemplar av denna art med diameter av ej mindre än 
17 cm (notis och foto i Gotlands Allehanda).

G. pectinatum Pers. är enligt den ovan citerade förteckningen över jord- 
stjärnor av Thore Fries (1921) en av de allmännaste i mellersta och södra 
Gotland. Men här är den inte allmän. Jag känner den endast från två lokaler 
i Hörsne, en i Dalhem och en i Gothem.
Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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Fig. 2. Geastrum Berkeleiji Massee. Gotland, Hörsnc, Dibjärs backe. Endoperidium med 
mynningstub och mynningsfält. Ca 3,5 x . — Foto Karin Jansson.

mm

Fig. 3. Geastrum badium Pers. Gotland, Norrlanda, Hammars. 5/4 nat. storl. — Foto
Karin Jansson.

Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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G. coronatum Pers. ( = limbatum Fr.) förekommer likaledes tämligen 
sparsamt här. Dock har jag påträffat den i de flesta socknarna i Dalhems 
storkommun. Den synes förekomma oftast i mullrik barrskog, gärna i gamla 
myrstackar.

G. triplex Junghuhn är något mera allmän. Jag brukar påträffa den på 
flera lokaler varje år. På två lokaler, en vid Line i Hörsne och en vid 
Hammars i Norrlanda, synes den vara årsviss. På Torsburgen, som ligger 
cirka en mil utanför mitt inventeringsområde, fann jag för några år sedan 
en lokal med ett 20-tal exemplar. Den 1 nov. 1962 hittade jag i Norrlanda 
ett exemplar med en diameter av 11,5 mm.

G. badium Pers. ( = elegans Vitt.) finns ej med i Thore Fries’ Gastero- 
myceter (1921). Dock finns på Riksmuseet i Stockholm av denna art (under 
namnet G. elegans) ett exemplar från Othem på Gotland 1896 (Magnus 
Östman). Det är en art, som man inte gärna kan förväxla med någon annan. 
Jag har funnit den i Hörsne, Dalhem, Norrlanda och Ekeby. Den synes 
föredra glest gräsbevuxen sandmark. — Fig. 3.

Hörsne prästgård, 620 24 Gotl. Hässelby.
Gunnar Eriksson.

Soteskärs lavar. Till kännedomen om Iavfloran i Bohusläns yttersta
skärgård.

Under lichenologiska arbeten på Norra Skaftön i Bohuslän (se Degelius 
1939) kom jag även att ägna omgivande trakter en viss uppmärksamhet för 
jämförelses skull. Bl. a. fästes tidigt mitt intresse vid den yttersta skär
gården (dit Skaftön icke hör) med dess utarmning av artstocken o. a. olik
heter mot den innanför liggande delen. En kalzon, bestående alltså av helt 
skoglösa och m. el. m. obebodda smärre öar och skär, av samma mäktighet 
som i Stockholms skärgård finnes icke på vår västkust. Skärgården är ju 
här som helhet av mindre utsträckning. En kalzon saknas dock ej, och jag 
har under årens lopp i lichenologiskt syfte besökt den på flera ställen. I 
slutet av 1930-talet planlade jag en mer omfattande undersökning. Denna 
hann dock blott påbörjas, sedan kom kriget och därmed förknippade svå
righeter (av militärt och annat slag) att vistas i dessa delar av kusten. Före 
kriget hann jag endast göra en inventering av Soteskärs lavflora (17.6.1939). 
Ett försök i början av kriget att fortsätta med Väderöarna slog illa ut; blott 
en hastig och mycket ofullständig inventering av Storön kom till stånd, 
under ett kort uppehåll 27.7.1940 (vilken inventering skedde under direkt 
uppsikt av en marinsoldat, beväpnad med karbin med påskruvad bajonett 
för alla eventualiteters skull). Något nytt besök under gynnsammare arbets
förhållanden kunde ej ske. Jag fann mig därför nödsakad övergå till andra 
uppgifter, och ovanstående uppslag har icke fullföljts (endast mer till
fälliga anteckningar ha gjorts av mig, t. ex. i yttre delen av Strömstads 
skärgård på 1950-talet). Så vitt jag kan finna äro emellertid de nu 30-åriga 
anteckningarna från Soteskär så pass fullständiga, att de kunna publiceras. 
Lämpligheten att befordra dem till trycket är så mycket större som tidigare 
intet dylikt bidrag till kännedomen om Iavfloran i Bohusläns yttersta skär- 
Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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Fig. 1. Soteskär från söder. —■ Förf. foto 1939.

gård finnes. Dock ha lichenologer före mig samlat i detta område ehuru 
kanske mindre med tanke på en sammanfattande undersökning av denna 
skärgårdsdel i sin helhet. Främst bland dessa få G. E. Du Rietz och A. H. 
Magnusson nämnas. Den förstnämnde har framförallt företagit en inven
tering av Bonden utanför Gullmarsfjorden men också en mer ofullständig 
av Soteskär (se nedan). Den sistnämnde har bl. a. gjort insamlingar på 
Vinga utanför Göteborg.

Soteskär är det största och nordligaste skäret i en liten grupp, belägen 
ca 20 km NV om Lysekil i det av sjöfarande fruktade farvattnet Soten 
utanför Hunnebostrand. Avståndet till närmaste fastland är ca 2 km. Det 
klippiga och obebodda, mot öppna havet helt oskyddade skäret är delat i 
två hälfter och liksom format till ett H. Längden är diagonalt ca 715 m och 
bredden ca 430 m (enl. mätning på ekonomiska kartan 60 i skalan 1:10 000, 
tryckt 1939); höjden kan jag ej exakt angiva (antagligen är den icke mycket 
över 10 m). Klippmassan är genomdragen av talrika mindre sprickor och 
rämnor. Bergarten är granit. Det är ett utpräglat fågelskär, mest känt som 
häckplats för lunnefågel (den sydliga rasen, Fralercula arctica grabae, tidi
gare också häckande på den norröver liggande Stora Knappen bland Väder
öarna). (Se Runnerström 1959, Larsson 1965.) Förekomsten av denna 
fågel har föranlett Soteskärs fridlysande (1937). Av övriga fåglar märkas 
framförallt ejder och trutar av olika slag (Pehrsson 1967). — Administra
tivt tillhör skäret Askum socken.

Skäret höjer sig rätt obetydligt över geolitoralen ( =hygrohalinen). 
Den högre floran är därför tämligen dåligt företrädd (blott 35 arter notera
des, huvudsakligen i ovannämnda sprickor och rämnor, några också på
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stranden; av vedväxter sågos blott Calluna, som bildade ettljunghedsfrag- 
ment, Rosa sp. och Rubus idaeus). Detär istället lavarnasomsättasinprägel 
på vegetationen, här som nästan överallt i yttersta skärgården. En viss olikhet 
förefinnes i lavflora och lavvegetation mellan den västra, mot öppna havet 
mest exponerade delen och den östra, mot land vända, vilken senare även 
är något mer långsluttande. På den västra delens utsida når geolitoralen 
den största utbredningen i höjdled på detta skär. Nedre geolitoralen ( =un- 
derhygrohalinen), till stor del bestående av Lichina-Calothri:c-samhällen 
och ställvis (nordsidor och sprickor) Verrucaria maura-soc., når här en 
höjd av uppskattningsvis 5 å 6 m. Mäktig är här också mellersta geolitoralen 
( mellanhygrohalinen), som dock till stor del — som oftast på starkt 
exponerade ställen — är utan lavvegetation (de sparsamma lavarna 
Caloplaca marina, Lecanora adophila m. m. — följa mest sprickor i berget). 
Övre geolitoralen ( = överhygrohalinen) domineras på dessa mindre starkt 
fågelpåverkade klippor främst av Lecanora atra och Rhizocarpon constricturn. 
Ovan strandområdet, i epilitoralen ( = aerohalinen), utbreda sig på samma 
klippor såväl skorp- som bladlavsamhällen, de senare dominerade av 
Parmelia saxalilis och P. omphalodes (däremot ej P. sulcata, som är långt 
sparsammare, och Cetraria glauca, som ej alls noterades). Ofta är lavvegeta
tionen ej täckande, varför berget här och där lyser bart. Skorplavsamhällena 
äro främst de solexponerade klippornas; nordlutornas skorplavunion (med 
Lecidea tenebrica-soc. etc.), så karakteristisk för Västkusten, saknas, men 
den närbesläktade Lecidea cyathoides- soc. finns. Av utpräglade busklav- 
samhällen förekommer blott Ramalina siliquosa-soc., ställvis täckande 
stora ytor. — På östra delens mindre branta landsida, som framförallt är 
sjöfåglarnas (havstrutarnas m. fl.) uppehållsplats, domineras lavvegeta- 
lionen helt av ornithokoprofila arter. De viktigaste äro två Xanthoria- 
arter, X. parietina inom strandområdets övre delar och X. candelaria ovan 
stranden. I övre geolitoralen förekomma rikligt också arter som Caloplaca 
scopularis, Lecanora leprosescens, L. poliophaea m. fl. Mellersta geolito- 
ralens viktigaste samhälle är här Lecanora helicopis- soc. Guanogödningen 
kan ställvis bli för stark t. o. m. för de mest ornithokoprofila arterna, varför 
helt vegetationslösa ytor finnas. (De ornithokoprofila samhällena anträffas 
också på västra delen av skäret, ehuru de i allmänhet äro bäst utvecklade 
på den östra.)

Om lavvegetationen alltså i stort sett är rik, måste lavfloran sägas vara 
fattig. Detta är ett genomgående drag för yttersta skärgården (kalzonen). 
Denna artstockens utarmning där är orsakad av det mot havsstormarna 
oskyddade läget, vilket verkar både direkt och indirekt (i senare fallet 
genom förhindrande av viktiga substrattypers förekomst, såsom träd, 
vidsträcktare jordlager m. m.), vidare skärens vanligen obetydliga storlek, 
den ofta starka fågelgödningen (som gynnar blott få arter) m. m. På det 
här ifrågavarande skäret ha anträffats sammanlagt blott 84 lavarter. De 
flesta av dessa äro stenlavar (70 arter, varav 20 tillhöra det rent marina 
elementet); jordlavarna äro i stort sett föga framträdande (hit höra 14 
arter), och barklavar saknas nästan helt (två arter äro accidentellt funna på 
Calluna). Endast en art är växtgeografiskt märklig, nämligen nedan nämnda 
Opegrapha-art, förut blott en gång samlad i Sverige (se artförteckn.); de 
Sv. Hot. Tidskr., 63 (1969): 3
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flesta övriga äro m. el. m. vanliga i Bohuslän. En hel del arter (speciellt de på 
jord förekommande, t. ex. de flesta Cladonia-arter) äro avsevärt sparsam
mare samt ofta sämre utvecklade här ute på Soteskär (liksom på andra lik
nande skär) än inne på fastlandet (se artförteckn.; jfr förhållandet på 
Moskenesöy i yttersta Lofoten, se Degelius 1938). Å andra sidan före
komma några arter rikligare på de yttre skären i Bohuslän än inne på de 
delar av fastlandet jag undersökt (åtminstone Lecania aipospila och Buellia 
coniopta, av arter ej sedda på Soteskär tydligen också Buellia coniops). 
Märk vidare den sparsamma representationen av släkten som Umbilicaria 
(Gyrophora) och Cladonia samt saknaden av släkten som Stereocaulon och 
Cetraria.

Följande förteckning gör icke anspråk på absolut fullständighet. Anmärk
ningsvärd är saknaden i densamma av en del arter, vilka efter allt att döma 
böra finnas här (t. ex. Verrucaria Erichsenii, V. microspora, Arthonia 
phaeobaea, Candelariella vitellina, Buellia coniops). Vid mitt besök (se ovan), 
som varade en halv dag och helt kunde utnyttjas för lichenologiska studier, 
anträffades 82 arter. Du Rietz ägnade sig vid sitt besök (13.7.1928) mest 
åt lavsamhällena; 41 arter antecknades, bl. a. två av mig ej sedda (Opegrapha 
hysteriiformis, Lecanora achariana). — Uppställning och nomenklatur som 
hos Degelius 1939 med vissa undantag. Arterna äro c. ap., om ej annat anges.

Verrucaria ceulhocarpa (ställv. rikl. i mell. geolit. på starkt fågelpåverk. 
ställen), V. dilmarsica (V. del., i övre hydrolit. tills. m. Hildenbrandia 
prototypus o. Calothrix sp.), V. maura (allm. o. samh.-bild. i nedre geolit., 
jfr ovan).

Arlhopyrenia orustensis (övre hydrolit.).
Sphaerophorus fragilis (blott enstaka ex., ster.), S. globosus (d:o, d:o; 

tillhör f. congestus).
Opegrapha hysteriiformis (i Caloplaca marina-bältet, leg. Du Rietz, 

public, hos Redinger 1938 s. 301; synes i Sverige tidigare endast vara 
samlad i Skåne: Kullen, leg. Kajanus, jfr Redinger 1. c.).

Crocynia neglecta (flerst., ster.).
Pyrenopsis sp. (spars. å ett ställe).
Lichina confinis (allm. o. samh.-bild. i nedre geolit., spec, på skärets ut

sida, jfr ovan).
Pelligera canina (ett par ställen, ster.?), P. polydactyla (d:o, d:o).
Lecidea cyalhoides (allm. o. ofta samh.-bild.), L. furvella (tydligen sälls., 

ster.), L. fuscoatra (tydligen sälls.), L. granulosa (i ljunghedsfragment, 
ster.), L. macrocarpa (närmast var. convexa; ett ställe), L. pantherina 
(flerst.), L. sulphurea (täml. allm.), L. tenebrosa (allm.), L. uliginosa (L. 
humosa; flerst.).

Catillaria chalybeia (övre del. av geolit.).
Rhizocarpon constrictum (allm. i övre geolit., jfr ovan), Rh. geographicum 

(s. lat.; allm.), Rh. lecanorinum (tydligen sälls.).
Cladonia coccifera (s. lat.; enst. ex., ster.), C. foliacea var. alcicornis 

(flerst., ster.), C. furcata (ett par ställen, ster.), C. impexa (sälls., små ex., 
ster.), C. pyxidala (s. lat.; flerst. men i dåligt utveckl. ex., ster.), C. rangi- 
formis (täml. allm., ster.), C. squamosa (sälls., ster.), C. subcervicornis (ett
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enda, dåligt utveckl. ex., ster.), C. uncialis (tydligen sails., små ex., ster.), 
C. verticillata var. cervicornis (täml. allm., ster.).

Umbilicaria cleusta (ett ställe, ster.), U. polyphylla (några ställen, ster.), 
U. pustulata (d:o, d:o).

Sarcogyne simplex (ett par ställen).
Lecanora (Aspicilia) caesiocinerea (allm.), L. cinerea (flera stora ex.), 

L. epighjpta, L. leprosescens (allm. i övre geolit. på fågelpåverk. ställen, åtm. 
vanligen ster.). — Lecanora (Lecanora) actophila (flerst. i mell. geolit. men 
föga framträdande, jfr ovan), L. aira (allm. o. samh.-bild. i övre geolit., 
jfr ovan), L. badia (några ställen), L. helicopis (allm. o. samh.-bild. i mell. 
geolit. på fågelpåverk. ställen, jfr ovan), L. picea (täml. allm.), L. poliophaea 
(allm. i övre del. av geolit. på fågelpåverk. ställen), L. polytropa (flerst.), 
L. rupicola (ett par ställen), L. salina (ställv. rikl. i övre del. av geolit.).

- Lecanora (Placodium) achariana (noter, av Du Rietz).
Ochrolechia larlarea (s. lat.; flerst., ster., sored.).
Lecania aipospila (ställv. täml. rikl. i övre geolit. på fågelpåverk. ställen), 

L. erysibe [s. lal.; kumlet på V. delen och av Du Rietz på en etikett angiven 
som »allmän i Ccdoplaca marina-soc. (Cal. marina-zonen)»; erinrar i habitus 
om L. Ralfsii men sporer 10,5-17 x4-5 p\.

Haematomma coccineum var. coccineum o. var. porphyrium (flerst.).
Hypogymnia physodes (ställv. rikl. på klippor, även anträffad på ljung, 

ster.).
Parmelia conspersa (täml. allm.), P. glabratula var. fuliginosa (allm., även 

anträffad på ljung), P. isicliotyla (några ställen, ster.?), P. Mougeotii 
(flerst., ster.), P. omphalodes (allm. o. samh.-bild., jfr ovan; vanl. ster.), 
P. prolixa (allm.), P. saxalilis (allm. o. samh.-bild., jfr ovan; vanl. ster.), 
P.*sulcata (långt sparsammare än föreg. art o. P. omphalodes; blott sedd 
ster.).

Cornicularia aeuleata (s. lat.; sälls., ster.).
Ramalina farinacea (R. subfarinacea; betydligt sparsammare än R. 

siliquosa, ster.), R. polymorpha (ställv. rikl. o. samh.-bild. på fågeltoppar; 
blott sedd ster.), R. siliquosa (allm. o. ofta samh.-bild. över stora ytor).

Ccdoplaca araetina (flerst. tills. m. både Caloplaca seopularis o. Lecanora 
cdra), C. marina (allm. i mell. geolit., jfr ovan), C. seopularis (allm. i övre 
geolit. på fågelpåverk. ställen), C. thallincola (allm. o. ställv. rikl. i nedre 
delen av geolit.), C. verrueulifera (»C. granulosa»; tydligen sälls., i övre del. 
av geolit. på fågelpåverk. ställen; blott sedd ster.).

Xanthoria candelaria (allm. o. samh.-bild. på starkare fågelpåverk. klippor 
ovan stranden, jfr ovan), X. parietina (allm. o. samh.-bild. i övre del. av 
geolit. på fågelpåverk. ställen, jfr ovan).

Buellia coniopta (ställv. täml. rikl. i övre geolit. tills. m. Lecanora alra, 
jfr ovan), B. punctata var. aequata (flerst., bl. a. i Ramcdina siliquosa-soc.).

Rinodina alrocinerea (flerst.), R. salina (allm. i övre del. av geolit. på 
m. el. m. fågelpåverk. ställen).

Physcia caesia (ställv. rikl. o. samh.-bild., ster.), Ph. lenella var. marina 
(allm. på fågelpåverk. klippor).

Anaptychia fusca (allm. i övre geolit.).

37(5
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Summary. The Lichens of the Islet of Soleskär. A Contribution to the 
Knowledge of the Lichen Flora in the Outermost Part of the Bohuslän Archi
pelago (Sweden). — In 1939 (June 17th), the author made an investigation of 
the lichen flora and, to some extent, of the lichen vegetation of the small 
low islet mentioned in the title. This rocky islet, which consists of granite, 
is entirely exposed to the open sea and treeless. It is uninhabited, but very 
much visited by sea-birds. Owing to the occurrence of puffins, now, how
ever, very scarce, the islet has been protected. It reaches only a little above 
the geolittoral. The lichen vegetation is rich, but the lichen flora is poor. 
Only 84 species of lichens have been noted, most of them saxicolous. (The 
vascular plant flora is also poor, 35 species found by me.) One rare lichen 
occurs (Opegrapha hysleriiformis); nearly all other lichens are more or less com
mon in Bohuslän. Note the sparse representation of genera such as Umbilicaria 
(Gyrophora) and Cladonia, and the lack of Stereocaulon and Cetraria.

Alim. = common, täml. allm. = rather common, flerst. - in several 
places, sälls. = rare; rikl. = abundant, spars. = sparse; samh.-bild. = 
forming communities; fågelpåverk. ställen (klippor) = places (rocks) very 
much visited by sea-birds; nedre, mell., övre geolit. = lower, middle, upper 
geolittoral, respectively.
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465-metersberget SO om Vällistefjället i Undersåker) (Gr. Sernander 1920,
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s. 338) kom jag efter en kort vandring genom den kärrika granskogen och 
sedan uppför den nästan helt vegetationslösa, storblockiga övre uren fram 
till hammarens S-exponerade mittparti.

Genom den täta regnridån framträdde redan på avstånd på den 15-20 m 
höga, lodräta bergväggens (silikatsten, delvis skiffrad) över- och mellandel 
stora rödlysande ytor av Xanthoria elegans och därunder, ca 2 m över berg
roten, en större fläck med ett gyttrigt mönster i blåvitt och biåsvart av 
sammanvuxna, synnerligen rikt apotheciebärande P/ii/seia-individ, som 
påminde närmast om Ph. aipolia eller stellaris. Ovanför på hammarens 
ytterkant låg ett stort rovfågelsbo. På närmare håll syntes Physcian mig 
mera främmande; i varje fall var det inte aipolia, som i regnet skulle ha 
haft grön, vitfläckig bål. Denna Physcia-bål hade närmast en benvit färg, 
fast den var våt.

Luppgranskningen visade strax flera intressanta habituskaraktärer. En av 
de mest karakteristiska avslöjades vid mitt försök att med kniven lösgöra 
bålen med dess till synes över substratet nästan upphöjda lober. Det visade 
sig att de vita, kraftiga, rätt långa rhizinerna sutto starkt fixerade vid 
underlaget med + förgrenade hapterer. Då därjämte den till synes kraftiga 
bålen, speciellt dess äldre delar, visade sig vara mycket skör, sönderföll 
denna vid lösgörandet av rhizinerna i enkla eller förgrenade lober. Med en 
kollekt av sådana jämte den relativt stora Physcia-bålens habitusbild i 
minnet, fick jag låta mig nöja. (Hammare och mejsel voro tyvärr ej med i 
utrustningen.)

I en textfigur (en bestickande teckning av några Physcia-lober sedda från 
sidan) hos Frey 1952 (fig. 4, s. 482) igenkände jag efter en tid min 
Physcia från Välaberget. Bilden föreställde Physcia magnussonii Frey, en 
i detta arbete nybeskriven art från Schweiz. Även i diagnosen igenkändes 
Ph. m. (1. c., s. 480). Mera om arten finns att hämta hos Frey 1963 (s. 433- 
435, fig. 11, s. 434). Beträffande artens utbredning uppger Poelt 1969 
(s. 505): »südlichen Alpen, im Schwarzwald, im Böhmerwald, in der Tatra», 
sålunda en helt begränsad sådan. Thomson upptar ej Ph. m. i sin nord
amerikanska Phi/scia-monografi 1963. Dessa mellaneuropeiska förekomster 
representera ganska likartade biotoper: lodräta bergväggar, under överlutor 
på sten, alla på silikatsten och i varma lägen, ofta med kväve-fosfor-på- 
verkan. Höjden över havet växlar mellan 500 och 1 960 m (pro parte F'rey 
1952, s. 481-482; 1963, s. 435). Uppsala-museet har flera kollekter av 
P/i. /Ti. från en del av dessa mellaneuropeiska förekomster (ett par utdelade 
i exs.). Detta material blev för mig bl. a. en god tillgång vid identifieringen 
av Ph. m. i vårt lands skandinaviska museiherbarier resp. exs., vari främst 
Physcia aipolia och Ph. s/e/Zaris-materialet har genomgåtts. Sju lokaler, vari 
de två grönlandslokalerna ingår ha hittills uppdagats; exemplaren iden
tifierade av mig. Därtill komma de två fynden in situ på Välaberget.

Av de sammanlagt nio fynden ha två (från Ramunderberget och Vindel- 
len) länge figurerat i litteraturen. Se vidare »Historiska notiser».
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Fyndorter för Physcia magnussonii Frey.
Förkortningar enligt Index Herbariorum 1964.

SVERIGE.
Gotland. Hangvar: Irevik på märgel (1829 C. G. Myrin?, i en kollekt av 

Xanthoria elegans, UPS; Hasselrot 1953 s. 113). Ph. m. i underlägsen kon
kurrens med ett bladlobigt ind. Xanlh. el. Endast lobändarna synliga (ned- 
åtböjda, pruinösa, K ±) några med rikliga, små ej helt utvuxna apothecier, 
sporer ej utvuxna. Denna förekomst får väl närmast betraktas som en till
fällig fjärrspridning. Växtgeografiskt sett dock intressant, förutom Xanth. 
el. med Orchis spitzelii och Pinguicula alpina i grannskapet.

Östergötland. Söderköping: Ramunderberget ( = Ramshäll), på 
silikatsten (18?? Chr. Stenhammar, S, UPS, E. Fries, Lieh. Suec. exs., 
340: GR, LD, S, UPS; Stenhammar 1843, s. 614). Se vidare under »Histo
riska notiser».

Jämtland. Kall: Sundet, »sub rupe praerupta»(1914 A. H. Magnusson s. n. 
Physcia stellaris; Ph. aipolia det. Lynge 1934, UPS). Undersåker: Väla- 
berget, 450 m ö. h., hammarens mittparti, S-exp. (1957 Gr. Du Rietz, 
confirm. Frey 1969; S, UPS, herb. Frey); hammarens O-del, SO-exp. 
(1965 N. Hakelier, UPS, herb. Degelius).

NORGE.
Sogn og Fjordane. Lserdal h:d, B o r g u m: »Leerdal in rupibus sub Vin- 

dellen»1 (1827 Chr. Sommerfelt s. n. Parmelia, UPS; s. n. Parmelia stellaris, 
O). Husum, ca 300 m ö. h., lodrät klippvägg mot S i djup dalgång (1956 
A. H. Magnusson s. n. Physcia albinea, UPS) (Magnusson 1957, s. 17-18).

GRÖNLAND.
Julianehaab. Qaqortoq, kirkeruin (1937 Eilif Dahl s. n. Physcia stellaris, 

S). Tunugdliarfik, västra sidan av Narssaqfjäll, på silikatstenblock (fågel
topp) (1937 Eilif Dahl s. n. Physcia stellaris, O) (Dahl 1950, s. 150).

[USA, California, San Diego, på konglomerat av sand och småsten (silikat
sten) (1885 coll. & det. W. G. Farlow s. n. Physcia stellaris, UPS; det. Gr. 
Du Rietz 1969). Jfr Thomson 1963, s. 63: »Physcia stellaris f. stellaris. Ex. 
examined: Lieh. Suec. 340Parmelia incisa, F. H.» Jfr kommentarerna nedan.]

Historiska notiser.

När Stenhammar (1843, s. 614) publicerade sitt fynd från Ramunder
berget, identifierade han laven i fråga med Parmelia incisa Fr. Denna art 
hade ursprungligen beskrivits av E. Fries (1825, s. 284) från Guinea och 
senare av samme förf. (1831, s. 103) uppgivits från den europeiska delen av 
Medelhavsområdet. Stenhammars fynd citerades under namn av Parmelia 
incisa av E. Fries (1846, s. 105) och namnet användes även som beteckning 
för Lieh. Suec. exs., 340. Ett årtionde senare uppvisade emellertid Th. F"ries 
(1856, s. 124), att under Parmelia incisa tre olika taxa sammanförts, och 
Stenhammars lav beskrevs som Parmelia stellaris var. pseudoincisa, en 
beteckning, som Th. Fries längre fram (1871, s. 140) ändrade till Physcia

'Vindhellen.
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stellciris b. aipolia d. subincisa. På det sistnämnda stället hänvisas även till 
Sommerfelts ex. från Lterdal. Lynge (1916, s. 35) behandlar laven under 
kombinationen Php seiet aipolia var. subincisa.1 Magnusson, slutligen, 
upptar (1929, s. 110 o. 1936, s. 77) Lynges kombination, på det sistnämnda 
stället med den felaktiga uppgiften, att laven endast skulle vara funnen i 
Norge.

Enligt nuvarande nomenklaturregler är Phijscia magnussonii gällande 
som artnamn.
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Om lavfloran på Physcia magnussonii-lokalerna.

Välaberget. »Hammarens mittparti, S-exp.» Dennas biotop är summariskt 
beskriven i början. Vidare: Sipperyta, betydande ornithokoprisk påverkan. 
De ± sammanvuxna Ph. m.-ind:n växte under Xanlhoria elegans-popula- 
tionen på en ganska naken yta av bergväggen. Lecanora muralis, en obe
stämbar brun Parmelia (liten, tunn bål) samt Xanlhoria elegans påträffades 
i enstaka exemplar tills, med Ph. m. Ingen mossa. I närheten bl. a. r-y 
Pelligera seulala c. ap. (UPS) och Umbilicaria vellea (UPS), likaså på sipper- 
ytor. I uren nära bergroten fann jag endast enstaka små ind. av Physcia 
litholodes c. ap. (UPS), Physconia farrea (det. R. Moberg, UPS), båda på 
mossor, Umbilicaria torrefaeta (det. T. Hasselrot) och U. vellea (UPS). 
Säkerligen flera arter att finna, ej minst på hammaren.

D:o. »Hammarens O-del». Denna besökte jag en solig junidag 1919. Då 
uppfattade jag denna till såväl höjd som längd rätt obetydliga branta 
bergvägg (närmast två tättstående väggar) som Välabergets hela hammare 
(Gr. Sernander 1920, s. 339). Den utgör alltså hammarens utpost mot O. 
Granskogen gick då som nu vid dennas V-sida (då endast i en flik) ända upp 
till hammaren och skymde liksom den gör än i dag därför för blicken ham
marens ojämförligt största del, som med sin trädlösa övre ur sträcker sig från 
hörnet ca 200 m åt V. »Hammarens mittparti» härovan torde alltså grovt 
räknat ligga ca 100 m från »hammarens O-del». När jag våren 1965 fick höra 
av Nils Hakelier, att han (främst för mosstudier) ämnade göra ett åter
besök på Välaberget, gav jag honom ett prov ur min Ph. m.-kollekt och 
bad honom söka efter laven på denna hammardel, som han hade sett året 
innan från den nu även där skogbevuxna uren. Han lyckades helt. Ph. m. 
växte enligt honom rätt sparsamt på skifferväggen, med ornithokopriskt 
sippervatten, mest i sprickor. Några reducerade men någorlunda igenkänn
bara Ph. m.-lober (hårda, inbäddade i d:o grumligt till ett slags tuff om
vandlat sippervatten) sittande delvis under och intill några levande lober 
fann jag på en skifferflisa i Hakeliers kollekt (UPS). Dessa åldriga lober 
vittna ju om att Ph. m. har länge funnits på denna lokal. För bl. a. lavfloran 
på denna Ph. m.-lokal kan därför hänvisas till mitt meddelande från 1920, 
s. 338-339. Härnedan ytterligare några lavanteckningar som ej medtogos 
då, jämte några arter, som jag efter hand funnit i kollekterna från 1919. 
Vidare några andra fynd. Kollekterna från 1919 finnas i UPSV. (H “ham
maren, U = urens övre del.)

1 Uppgiften hos Lynge om positiv K-reaktion hos märgen är felaktig (Freys och 
mina egna prov ha givit K±).
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Alecloria ochroleuca. U, »sparsamt» mellan stenblocken. Ej insamlad.
Anaptychia speciosa. H, U. Förutom det 1920 omnämnda fyndet,1 stora 

vackra ind. på några andra block (zenitytor) samt på hammaren, alltid på 
mossa (1964-65 N. Hakelier, UPS).

Arthroraphis citrinella. U.
Lecanora melanophthalma. H. Många hopgyttrade mikrolober under en 

»kaka» av sammanvuxna ind. av Parmelia subargentifera, Physconia farrea 
(confirm. R. Moberg) och Ph. pulverulenta; ett flertal utvuxna, mest små- 
lobiga L. mel.-ind. c. ap. (1965 Hakelier, UPS). [På Yälabergets hammare 
längst mot V såg jag 2 ind. c. ap. 1957, UPS. Jfr Ahlner 1944 s. 57.]

Lobaria pulmonaria. H, U. Mycket stora ind. på hammarens basparti. 
I urens övre del var den riklig upp till ca 3 m på Betula-stammar. Även 
på sten.

Lobaria scrobiculata. H, U. Som föregående. Dessutom högt upp på 
Sa/ix-stammar samt riklig på Pzcea-grenar över ett block med samma art.

Ochrolechia pallescens. U. På Pieea-kvist med Lob. scr. över samma sten 
som föreg.

Pannaria pityrea. U. Förutom den 1920 omnämnda stenförekomsten 
(med Anapt. spec.) ett litet ind. under Lob. scr. på N-sidan av blocket under 
Plcea-grenarna. Se ovan.

Ramalina pollinaria. U. Gamla kraftiga ind. (kan vara obtusata), på 
sten under överluta. [Ramalina obtusata, på hammaren längst i V (som föreg. 
men här med tydliga utåtvända sorediehjälmar 1957, UPS).]

Umbilicaria vellea. H, U. Mest under överlutor, högst upp i uren rikligast.
Ett speciellt suboceaniskt drag i den övre urens Poftaria-samhälle synes 

framgå av Lobaria scrobiculata - Ochrolechia pallescens - konstellationen på 
samma Picea-kvist jämte Pannaria pityrea - Lob. scr. - d:o på stenen under 
samt med Anapt. spec. - Pann. pityr. - sociationen i grannskapet. Betr. Anapt. 
spec, jfr Frey 1963 s. 400, 409. Från Vallsjö-skog i Dorotea uppger Arnborg 
Lob. scr. och den oceaniska Cavernularia hultenii tillsammans i Plcea-gren- 
verk (Arnborg 1940, s. 150-151, pl. 171). I en Cavernularia-kollekt från 
samma gran har jag sett även Ochr. pall. (UPS). (Jfr Ahlner 1944, s. 24, 
61, 63.) 6-7 km V om Välaberget (Väfjällets fot-Ö Skavhuggets fäbod, 
Grovfjället) påträffade jag 1959 en rad mindre populationer av Cavern, 
hult. På de grankvistar, som denna växte på, fanns upp till 90 % även Ochr. 
pall. Som regel intill Cavern.-ind:n, ibland inunder dem (UPS, UPSV). 
Endast på en gran fann jag inom området enbart Ochrolechian.

I detta samband erinras om den »oceanklimatiskt gynnade» Peltigera 
scutata, från den andra Ph. m.-lokalen på Välaberget.

Tillägg: Umbilicaria leiocarpa och U. rigida. »Valberget, klipphäll» 1912
H. och S. Arnell, UPS (Hasselrot 1941, s. 19, 32).

Välaberget ligger utanför det oceaniskt påverkade området i Jämtland. 
Nedanför berget ligger dock i SO en 1 km lång, blöt hjortronmyr och i SV 
ligger på ca 4 km avstånd det ganska molnrika Välliste-fjället. Enligt en

1 Rättelse. S. 338, rad 10 nedifrån, står »foten av bergets», skall stå »foten av 
hammarens». Rad 7 nedifrån står »nedre del», skall stå »övre del».
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Fig. 1. Phgscia magnussonii Frey. Östergötland, Söderköping, Ramunderberget, på 
granit, leg. Chr. Stenhammar (S). På stenens vänstra, övre del Lecanora demissa i 4 ind.

Foto F. Hellström. 2 x .
Phgscia magnussonii from Östergötland, Söderköping, Ramunderberget, on granite 

stone. On the left, upper part Lecanora demissa in 4 specimens. 2 x .

ortbos utsago svepa ofta, tidvis regelbundet, täta morgondimmor fram 
längs med Välabergshammaren. Jag har själv sett dessa dimmoln uppifrån 
Hosgården, NO om Yälaberget.

Att de båda Ph. /n.-populationerna på Välabergets hammare liksom 
många andra lavar på hammaren till stor del äro betingade av ornithokop- 
riskt sippervatten är uppenbart. För anrikning av sippervattnet bör de ovan 
omnämnda morgondimmorna vara en betydande faktor att räkna med. Ph. 
m.-förekomsterna på Välaberget äro de enda av de för närvarande kända 
skandinaviska Ph. m.-förekomsterna, vilka ej äro belägna intill vatten eller 
i närheten till stora vatten. (Betr. Husum-lokalen se nedan.)

Då jag ej besökt de övriga Ph. 777.-lokalerna kan för kännedomen om deras 
lavflora endast de på Ph. m.-stenkollekterna kring denna lav sittande 
arterna jämte några uppgifter från litteraturen åberopas.

Irevik. Se fyndortsförteckningen.
Ramunderberget (6 kollekter). Tills, med Ph. m.: Caloplaca »legularis» 

1 ind. (det. I. Nordin), Lecanora demissa (enstaka-riklig, saknas i 
Sv. Bot. Tidskr., 63 (1969) : 3
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GB-kollekten), L. muralis (med stora breda st. lober). Flertalet i få och 
små ind. (Olika fördelning inom kollekterna.) Gott om bara ytor på stenen 
(fig. 1). Observeras bör dock, att på stenen finns här och var många ned- 
liggande »förstenade» rhiziner med svart färg från sedan länge försvunna 
Ph. m.-bålar (jfr Välaberget). Någon uppgift om växtplatsen på berget 
ger ej Stenhammar. Med ledning av den sällsynta här med Ph. m. as
socierade Lecanora demissa och dennas nu kända skandinaviska kustut
bredning och biotopval (Degelius 1952, s. 488, med bl. a. Ramunder- 
berget; Lindahl 1953, s. 530, 1957, s. 563) samt av Ph. m.-biotoperna 
på Välaberget (jfr även Husumslokalen), bör Ph. m. främst sökas på 
Ramunderbergets S branter invid Göta kanal; på eller under över-lutor 
samt på lodräta väggar. Ur Ramunderbergets märkliga lavflora, som 
Stenhammar fäste uppmärksamheten på i sin lilla intressanta skrift från 
1843, i vilken man finner förutom »Parmelia incisa» bl. a. Nephroma arcticum 
omnämnd (1. c. 1843, s. 614), må här endast två lavarter utväljas: Umbili- 
caria grisea (Degelius 1932, s. 382) och U. vellea (Hasselrot 1941, s. 54).

Vindellen. Tills, med Ph. m.: Candelariella sp., Lecanora muralis (med 
långa, breda st. lober).

Husum. Tills, med Ph. m.: Caloplaca »tegularis» (1 ind., det. I. Nordin), 
Lecanora demissa (2 små ind.), L. muralis (med långa, breda lober), Physcia 
caesia invid och över Ph. m.-bålen (möjligen en Ph. caesia - Ph. m. - soc. 
på bergväggen: »mixed intimately with Physcia caesia») (Magnusson 1957, 
s. 17), Xanthoria elegans riklig på lokalen (1. c., s. 17). Bara ytor på 
silikatstenbiten med fragment av här skivliknande rhizinhapterer från 
Ph. m. Lecanora demissa sålunda även här tills, med Ph. m. De två ind:en 
tyda väl på att Ph. m. växte i varje fall i närheten av Lecanora demissa- 
populationen, från bergväggens »lower part», enl. herbarieetiketten »under 
overhanging rock» (1. c., s. 17). Gammal strandlokal?

Turnugdliarfik. Tills, med Ph. m.: Xanthoria elegans, i övrigt bar sten. 
»Always together with Caloplaca elegans» (Dahl 1950, s. 150). Bland de 
lavar, som Dahl uppger från Julianehaabdistriktet och som liksom Ph. m. 
ej påträffats på andra delar av Grönland (1. c., s. 157), igenkännes flera, 
övervägande sydliga arter, från Välaberget. Att även den oceaniska Lobaria 
hallii (det. S. Ahlner) samlades av Dahl 1937 vid Turnugdliarfik bör 
nämnas i detta sammanhang (Ahlner 1948, s. 62, Dahl 1. c., s. 60).

Sammanfattning av lavfloran.
Genom botaniseringen på de inalles 10 stenkollekter med Ph. m. samt 

1 in situ-granskning på Välaberget (artantalet är ej 100% återgivet) har 
framgått: 1. Ph. m. omgives av mycket glest sittande lavar (obs. inga 
mossor). Intryck av bar sten är påtagligt. 2. Arternas antal är lågt, likaså 
individernas. Genom hela materialet en i stort sett homogen sammansätt
ning. 3. Krustalavar dominera. 4. Den enda vitala bladlaven, Physcia 
caesia, föreföll att vara stark i konkurrensen med Ph. m., som kan tyda på 
— liksom de bara ytorna — att artens tillväxt är konkurrensbetingad (jfr 
Irevik). Ph. m.-kollekterna från Mellaneuropa ge ett liknande intryck i detta 
hänseende.
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Ur växtgeografisk synpunkt är bland de få arterna Lecanora demissa 
av särskilt intresse. Den har en inom södra Skandinavien reliktbetonad 
kustutbredning. Husum är den hittills högst belägna lokalen. Är ej på
träffad i Danmark eller Finland, ej heller i Storbritannien.

Lavfloran i övrigt torde genom en del artnamn inom densamma (några 
kommenterade härovan) ha fått en viss växtgeografisk belysning.

Ph. m. är tydligen även i Skandinavien en ± ornithokoprofil extrem 
silikatstenlav växande på bar sten på lodräta bergväggars sipperytor, på 
eller under överlutor i varma ± fuktiga lägen. På SV-Grönland på (enbart?) 
fågeltoppar (silikatsten) samt en kyrkoruin.

Beträffande Ph. m:s utbredning i Skandinavien må tillsvidare de få 
men intressanta fyndorterna tala för sig själva. Denna studie avser i första 
hand att särskilt uti fält fästa de nordiska lichenologernas uppmärksamhet 
vid arten.

Beskrivning.

Ur Freys utförliga diagnos (1952, s. 480) tar jag mig friheten att citera 
följande:

»Thallus suborbicularis, ca. 3-8 cm, non dense ad substratum adpressus, crebre laci-
niatus---- supra modice vel valide convexae, subtus concavae et rhizinis satis longis
vestitutae, apice digitato- et inciso crenatae et substratum versus inflexae. Thallus
supra cretaceus, albus---- vel ochraceo-albus vel in statu vetusto coeruleogriseus —
pro maxima parte distincte albo-pruinosus,---- subtus albus vel pallide testaceus,
rhizinis ca. 1 mm longis, albidis---- . Apothecia copiosa---- . ad basin constricta, —
margo thallino albo---- , disco primum albopruinose, demum nudo et fusco-nigricante
----sporis----- apicibus angustis pro maxima parte 16-19 x 6,5-7,5 y. — Conidangia
---- , globulosa vel pyriformia.---- medulla K — .»

Kommentarer. Thallusfärgen: I väta oförändrad med undantag för de 
yngsta lobändarna, som då bli ljust gröna (jfr Frey 1963, s. 420). »Cre
taceus» gäller depruinösalobytorna. Rhizinerna: Ofta även marginala. Grov
lek och längd mycket variabel. Om deras påtagligt effektiva, ofta förgrenade 
hapterer erinras ännu en gång. Freys i och för sig adekvata beskrivning: 
»lose dem Substrat anliegend» (om thallusbålen) kan nämligen missförstås 
(1. c., s. 434), jfr min inledning. Apothecierna: Även margo ofta pruinös. 
Disk som bar ofta blå eller biåsvart. Sporerna: Med svag åsstruktur (vidi 
R. Moberg 1969). För kontrollbesiktning av sporerna tackar jag G. Gilen- 
stam och R. Moberg.

Ett speciellt tack vill jag rikta till fil. lic. Bengt M. P. Larsson för 
värdefull kritisk granskning av manuskriptet. För en omarbetning av av
snittet »Historiska notiser» tackar jag redaktören.

Summary.

Occurrences of Physcia magnussonii in Scandinavia and SF. Greenland. 
In 1952 Dr. E. Frey described a new silicious Physcia species, Physcia 
magnussonii Frey (Frey 1952, p. 480). With the help of a lucid drawing, 
combined with a long and pertinent diagnosis of the new species dealt with 
So. Bot. Tidskr., 63 (1969): 3
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in Frey’s monograph (1. c., pp. 480 & 482), I was after some time able to 
identify a Physcia specimen collected by me in Sweden (Välaberget) in 1957.1 
Further information on the species was given in Frey 1963 (p. 433). In spite 
of Frey’s excellent descriptions of Ph. m. the species seems until now to be 
unknown in the Scandinavian countries, as also in USA (Thomson 1963). 
In Poelt 1969 (p. 505), we find its known distribution restricted to the 
central southern part in middle Europe. Search in the larger part of the 
Physcia aipolia and Ph. stellaris material (according to Frey 1963, p. 420, 
Ph. m. belongs to »die Serie Stellaris») in Swedish Scandinavian herbaria 
yielded seven Ph. m. localities, including two in Greenland. The specimens 
from Ramunderberget and Vindellen were provided with a series of names 
allied to each other (now obsolete) during the period 1843-1936. The species 
was thus early paid attention to (see “Historiska notiseri’ in the present 
paper, p. 379, and the information concerning the San Diego collect p. 379). 
In Scandinavia there are seven known populations in all, of them two 
studied by me in nature. Five of these belong to the prealpine region in the 
middle western parts of Scandinavia, mostly on steep hillsides in valleys. 
Two populations belong to the south-eastern coast of Sweden, one of them, 
Ramunderberget, being a steep hillside at an earlier incursion of the Baltic, 
since then at “Göta Kanal”. In Greenland with four populations in all 
(two of which with a locality name) there is at least one from a fiord valley 
(Dahl 1950, p. 157).

The species is to be found on bare silicious stone of perpendicular cliffs (on 
ornithocoprogene seepages), and on bare stone, on and under overhanging 
rocks, in warm and not too dry places. For the lichen flora of the Ph. m. 
localities the reader is referred to the names of the species themselves, 
given on pp. 380-384 in the present paper. Only a few species, and those 
mostly crustose, have been seen growing on the stone together with Ph. m. 
Large surfaces are bare (cf. Fig. 1). The growth of Ph. m. may possibly to 
some extent be indicated by the degree of competition with specially non- 
crustose lichens.

Description. Parts of Frey’s Latin diagnosis of 1952 are given on p. 384 
in the present paper. Of the comments added by me, the rhizines may be 
mentioned. They vary a great deal in size and are sometimes also marginal. 
Most of them are very strongly attached to the stone. Although the thallus, 
with its obviously convex lobes, gives an impression of a lichen loosely 
attached to the stone, it is impossible to separate a fairly complete specimen 
from the stone surface without the use of hammer and chisel (cf. Frey 1963 
p. 434). The spores have a ridgy structure (vidi R. Moberg 1969).
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Hortobågyi, T., 1969, Phytoplankton Organisms from Three 
Reservoirs on the Jamuna River, India. — Studia Biologica 
Hungarica, 8. Akadémiai Kiadö, Budapest. 80 pp. & 36 pi. Price approx. 
$4.80.

The river Yamuna (Jamuna), a tributary of the Ganga (Ganges), is not 
as famous as the Ganga but it has drained at least a thousand years of 
Indian history. On its banks many cities have risen and fallen, only their 
ruins mark the sites where they once flourished. Here lies Delhi, the seat of 
imperial power since the 10th century. On the river bank of the turbid 
brownish Yamuna are the famous Red Fort, the Ferozeshah Kotla, and 
many other historic buildings. On the flood plain are Rajghat and Shanti 
Yana, side by side, both marking the end of important periods in recent 
Indian history. Downstream from Delhi is Agra, the city of the Taj Mahal.

The water of the Yamuna is used for water supply and irrigation. There 
are two reservoirs in the neighbourhood of Delhi, and one close to Agra. The 
phytoplankton of these reservoirs has recently been studied by the eminent 
Hungarian phycologist, Prof. Hortobågyi. The resulting publication is 
divided into two parts, general and taxonomic. In the general part, the 
description of the river and reservoirs might have been fuller, e.g. a map 
showing the location of sampling stations would have been very useful, as 
the location of the three reservoirs in relation to the direction of the current 
and to the city of Delhi is not clearly apparent from the text. As the matter 
is of great ecological interest, the succession is Wazirabad ->Okhla -> Agra, 
and Delhi is located between Wazirabad and Okhla. In the discussions and 
elsewhere the sampling stations should have been arranged in order related 
to direction of the current, to facilitate the interpretation of the ecological 
data. Anyway, the relatively low coliform count as shown in Table 1 is 
remarkable. The sight of myriads of people from the riverside villages gath
ering along the river at sunrise makes one aware of the many-sided role 
of the Yamuna in their everyday life. Even in Agra reservoir, which is 
located farthest downstream and is below Delhi, the coliform count is 
surprisingly low. On the other hand, the increase of chlorides and sulphates 
is significant.

The present study is based on three random samples only, one from each 
reservoir. To many readers this might seem very few. However, it is neces
sary, as usual, to work up the collections within a reasonable time, and to 
fulfil the requirements for reliable phycological work involving an extensive 
documentation. One must admit that the result, with 327 recorded taxa, 
surpasses most of the studies based on long series of frequent samplings. It 
also illustrates the importance of having specialists engaged for such studies.
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Of course, at least a few additional samples, taken in winter, would have 
been desirable.

From the qualitative point of view, the Chlorophyta are dominant, fol
lowed by diatoms. Quantitatively, the dominance of Chlorophyta at Okhla 
is replaced downstream by the dominance of Cyanophyla at Agra. In 
Wazirabad reservoir, diatoms as well as Cyanophyla and Chlorophyta are of 
quantitative importance. The total numbers of taxa recorded from each of 
the reservoirs are of about the same magnitude. The quantity of phyto
plankton increases considerably downstream.

The main part of the book is devoted to the taxonomy of plankters. 
Naturally, because of the special interest of the author, the Chlorococcales 
have been treated in particular detail. Note that whereas Biswas (1949) 
listed 29 taxa of Scenedesmus from India, Hortobågyi reports as many as 
71 taxa from only three samples. There is a list of diatoms compiled by Dr. 
G. Szemes. Strangely enough, the Cyanophyla which usually bloom in our 
temperate lakes seem to be absent from the Yamuna reservoirs. In Agra 
reservoir, 81.8% of phytoplankton is made up of Cyanophyta, but I have 
not managed to find out which of the recorded Cyanophyta bloom in that 
reservoir. Among Xanthophyceae, Psephonema aenigmalicum Skuja (1937) 
should have been transferred to Planctonema, as was done by Skuja him
self in 1956. The Xanthophyceae include some of the Tetraedron taxa, e.g. 
Tetraedron reguläre and its var. incus which properly belong to Tetraedriella 
regularis (Kütz.) Fott. Considering Tetraedron, note that T. Irigonum var. 
attenuatis seems to be closely related to T. Irigonum var. gracile (Reinsch) 
De Toni, and that T. lumidulum f. arcus closely resembles T. Irigonum var. 
crassum Reinsch e.g. in Printz (1916). Regarding desmids, the plant in 
Fig. 269 might well be Cosmarium bicardia var. latius Gutw., that in Fig. 
274 Cosmarium pseudoprotuberans Kirchn., and in Fig. 277 we might have 
Cosmarium hians Borge.

These are just a few remarks in passing. It ought also to be pointed out 
that 37 new taxa have been described in this book. On the whole the book 
is of high quality, and confirms my statement (1966) that a rich flora of 
Scenedesmus is to be found in many places if detailed investigations are 
made. I have emphasized above the importance of documentation in 
phycological studies. In this book the requirements have been fulfilled 
excellently: there are 431 original figures of high quality and adequate size 
gathered on 36 plates.

This important study is indispensable not only to students of tropical 
algae but also to every serious phycologist working on freshwater algae.

Kuno Thomasson.

388

Drouet, Francis, Revision of the classification of the Oscilla- 
toriaceae. — The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Mono
graph 15. 370 pp., 131 figs. Lancaster, Penn. 1968.

Two manuals on Cyanophyta have been published in the last year, viz. 
one on Hormogoniophyceae by Kondrateva, published as a volume of the 
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Ukrainian Flora of Freshwater Algae, and the second by Drouet on 
Oscillatoriaceae. They represent opposite approaches to the study of Cyano- 
phyta. Drouet, through tremendous effort, has reduced the 2,400 species 
or subspecific taxa of Oscillatoriaceae to 23 autonomous species disposed 
in six genera. For a phycologist this monograph is about as useful as the 
previous one on coccoid Myxophyceae by Drouet & Daily (1956).

Kuno rThomasson.

Kuhn, N., Natürliche Waldgesellschaften und Waldstandorte 
der Umgebung von Zürich.—Veröffentlichungendes Geobotanischen 
Institutes der ETH, 40. Heft. Stiftung Rübel, Zürich, 1967. 87 S., Tabellen, 
Karten. Preis Fr. 45.—.

Der Verfasser hat auf Grund sehr zahlreicher Vegetationsanalysen von 
Waldbeständen (die er aber zum grossen Teil nicht selbst ausgeführt hat!) 
den durch das Geobotanische Institut verwalteten Lehrwald Albisriederberg 
unmittelbar im Südwesten von Zürichs Zentrum in eine grosse Zahl von 
Vegetationseinheiten geteilt. Dabei hat er sich für seine Kartierung haupt
sächlich der Differentialartengruppen bedient. Der den Feldstudien 
zugrundeliegende Wald liegt 500-800 m ü. d. M. mit westlicher und nord
westlicher Exponierung auf einem Ausläufer des nahegelegenen Üetliberges 
(871 m ü. d. M.; Züricher See 406 m ü. d. M.). Auf einer Oberfläche von etwa 
2,5 x 1 km erbietet er einen Waldkomplex, der innerhalb eines durch 
Einmischung von Buche dominierten, subozeanischen Gebietes viele 
charakteristische Waldgesellschaften repräsentiert.

Zufolge des menschlichen Einflusses lässt sich im Gebiet von Zürich eine 
natürliche Zonierung in Höhengürtel nicht länger wahrnehmen, doch 
existiert eine sehr feine Gradierung sowohl innerhalb der Vegetations
einheiten, die Standorte auf ebenem und schwach abfallendem Boden 
charakterisieren als auch auf Standorten mit steiler Böschung auf Molasse. 
Tiefe und Feuchtigkeit des Bodens sind wichtige Faktoren. Quercus petraea- 
Buchenwald mit Carex montana zieht die trockensten Lagen auf tieferem 
Boden vor, während Pinus silvestris die allerseichtesten Steilhänge bevor
zugt.

Der Verfasser hat den Versuch gemacht, auf phänologischer Basis, durch 
die Aufstellung phänologischer Karten nach einer von Ellenberg eingeführ
ten Methode (vgl. Schreiber 1968, siehe die folgende Besprechung) einen 
klareren Einblick in die Wärmezonierung zu erhalten. Diese Ergebnisse 
gründen sich aber nur auf die Entwicklung der Vegetation bei vier Ge
legenheiten, Frühling-Sommer. Abgesehen von seiner subjektiven Natur 
ist das Material also zu knapp.

Unter anderem durch Studium der Gleyfleckigkeit im Boden hat sich 
der Verfasser ein gutes Bild von der Verbreitung und Zusammensetzung 
der Wälder im Naturzustand vor den menschlichen Eingriffen gebildet. 
Aus diesen Studien geht hervor, dass man in den allerwärmsten Tallagen, 
also in einem lokal-kontinentalen Klimatypus, wahrscheinlich Wälder mit 
Quercus robur und Car pinus betulus dort zu erwarten hätte, wo heutzutage 
durch Buche dominierte Wälder und Kulturboden, usw., herrschen. Der
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artige Wälder sollten auch in gewissem Ausmass in den höher gelegenen, 
sehr warmen südexponierten Hanglagen vorgekommen sein, was auch durch 
Beobachtungen in anderen Gebieten innerhalb des Ausbreitungsgebietes 
der Eiche unterstützt wird.

Jim Limdqvisl.

390

Schreiber, K.-F., Les conditions thermiques du Canton de 
Yaud et leur graduation. — Editions Hans Huber, Berne, 1968. 
31 S., Karte.

Diese Arbeit ist der Faszikel 49 der Beiträge zur Geobotanischen Landes
aufnahme der Schweiz unter der Redaktion von Prof. Dr. H. Zoller. 
Gleichzeitig mit dieser Arbeit hat der Verfasser als Fase. 50 in derselben 
Serie eine grössere Arbeit mit dem Titel Écologie appliquée å l’agriculture 
dans le Nord vaudois veröffentlicht, an die sich die vorliegende Arbeit nahe 
anschliesst. Sie ist aber doch von so grossem allgemein-ökologischem 
Interesse, dass ihr der Unterzeichnete einige Kommentare widmen will.

Der Verfasser erklärt, dass sich die thermoklimatischen Verhältnisse 
auf zwei Weisen definieren lassen, teils durch direkte Messung der Tem
peratur, teils indirekt durch Feststellung des Einflusses der Temperatur 
auf die Entwicklung der Pflanzen, also durch botanische Phänologie. Zur 
Charakterisierung des Klimas hat er etwa 60 Arten von Pflanzen verwendet, 
deren Entwicklung im Frühling und Sommer studiert wird. Dies geschah 
entlang einem Wegnetz. Er hat den mittleren Zustand einer gewissen 
Pflanze an einem gewissen Standort eingeschätzt. Für die phänologische 
Beurteilung hat er sich einer durch Ellenberg (1954) eingeführten lOgra- 
digen Beurteilungsskala bedient. Gewisse extreme Witterungsverhältnisse 
wurden bei der schliesslichen Klassifizierung der 15 verschiedenen “thermi
schen Niveaus” (niveau thermique, Wärmestufe), in die der Kanton Waadt 
eingeteilt wurde, ausgeschlossen.

Die Methode hat gewisse Vorteile. Sie ermöglicht nämlich eine rasche, 
anwendbare thermische Gradierung eines grösseren Gebietes (natürlich 
unter der Voraussetzung, dass ein reich entwickeltes Wegnetz vorhanden 
ist). Ausserdem ermöglicht die gleichzeitige Verwendung einer grösseren 
Zahl von Pflanzen als botanische Instrumente für die Beurteilung der 
thermischen Verhältnisse eine präzise Definition der Wärmemänge, die in 
der Gänze mit Rücksicht auf die lokalen Umstände den Pflanzen zur 
Verfügung stehen.

Es erscheint jedoch wünschenswert, dass die Methode durch einige Tem
peraturwerte für eine Anzahl von Referenzpunkten innerhalb des Gebietes 
komplettiert würde. Unter den vorliegenden Umständen besteht der 
Nachteil, dass sich die vorgelegten Resultate ausschliesslich auf eine relative 
Skala ohne exakte Anhaltspunkte gründen. Das gleichzeitige Studium der 
Temperaturvariationen längs der gleichen Wegstrecken hätte eine annehm
bare Temperaturskala ergeben.

Jim Lundqvist.
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Regri, K., and van der Pijl, L., The Principles of Pollination 
Ecology. — Pergamon Press, Oxford 1966. 248 s. med 51 textfig.

Att blombiologin, enkannerligen de delar som är grupperade kring polli- 
neringen och i samband därmed stående företeelser, ännu inte alldeles 
fallit i glömska framgår bland annat av ovannämnda sammelverk.

Som titeln anger har den allt vidare definitionen av begreppet ekologi 
medfört att denna vetenskapsgren nu fått ännu ett nytt tillskott, det blom
biologiska. Samtidigt har denna avdelning av växtbiologin så att säga bytt 
ansikte: sjutton- och adertonhundratalens blombiologiska koryféer 
Darwin, Knuth, Koelreuter, H. Müller, Sprengel etc. — kunde i sin 
forskning inte använda den arsenal av remarkabla tekniker med snudd 
bland annat på den avancerade biokemins och molekylärbiologins ämnes
sfärer, som står våra dagars pollinationsekologer till buds. Ett årsfärskt 
exempel kan här anföras. Vissa i pollinationsekologiskt sammanhang aktiva 
fjärilar är okänsliga för giftet hos Asclepias curassavica. Genom att suga i 
sig saft av denna växt blir de själva farliga (giftiga) för högre djur, exem
pelvis fåglar som sannolikt skulle ha ätit upp dessa fjärilar om de inte hade 
innehållit det skyddande giftet. Pollenväggarnas findetaljer, tryfinets (pol- 
lenkittets) bildningssätt m. m. studeras nu på elektronmikroskopisk och 
biokemisk-organisk kemisk väg. Härigenom har man kunnat avslöja många 
tidigare okända fakta med direkt eller indirekt anknytning till pollina- 
tionsekologin.

I anslutning till R. Y. Berg talar författarna om pollinationsenheter, för 
vilka de föreslår termen anthier, sing, anthium. Som en rent ekologisk term 
för pollinationsenhet används termen »blossom». I motsats härtill är 
»flower» en uteslutande morfologisk term. Växterna i de instruktiva, av 
illustrationer belysta beskrivningarna (»case histories») av olika pollina- 
tionstyper är till övervägande del valda bland tubiflorer, leguminoser och 
orkidéer.

Texten är delvis sträv och en smula magistral men den kännetecknas 
samtidigt av kritisk skärpa, koncentration och idérikedom. Bärkraften av 
flera synpunkter, som där framläggs, bör med fördel kunna kontrolleras 
och omprövas i andra delar av världen — kanske med särskilt stor fördel i 
Australiens egendomliga växtvärld — än de områden, Nordeuropa och 
Indonesien, varifrån författarna hämtat huvuddelen av sina egna erfaren
heter och exempel.

Det är till fördel för boken — så är åtminstone anmälarens intryck—-att 
den på flera punkter inbjuder till opposition. Detta kan till en del bero på 
att författarna inte alltid följt de invanda hjulspåren. Ibland blir man om 
inte chockad så dock lätt konsternerad; man stannar en stund och be
grundar. Följden blir kanske ett instämmande i tankegången eller åt
minstone ett mera vagt »Why not?»

En viss knapphet beträffande termförklaringar m. m. bidrar till att boken 
inte alltid gör ett direkt läsar-vänligt intryck. Det vare sålunda en icke
zoolog, resp. icke-entomolog förlåtet om han råkar haja till inför begreppen 
»psychophily» m. m. hos växterna. »Coleopters» i stället för »Coleoptera» 
(se Oxford Dictionary!) är kanske symptomatiskt för en tid där den språk-
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liga miljöförstöringen (press, radio, TV m. m.) hotar förgifta känslan för 
ord- och uttalsriktighet.

Avslutningsvis kan här ett par rader tillfogas om en bok, som endast 
har ett av författarnamnen — K. Ftegri — gemensamt med »Principles 
of Pollination Ecology». Boken är utgiven på J. W. Cappelens forlag, Oslo 
1966, och heter »Krydder på kjokkenet og i verdenshistorien». Författare 
är som sagt den mångfrestande Knut F^egri. På 125 sidor, som också in
rymmer ett hundratal illustrationer och dekorativa kapitelanfanger, ges 
här en lättläst, doftande och behagligt aptitretande skildring av våra van
liga kryddor, deras användning och deras i vissa fall nog så betydelsefulla 
roll i en del världspolitiska sammanhang.

Till detta goda resultat bidrar inte minst konstnären Ornulf Ran- 
heimSjEter. Hans teckningar är både skickligt gjorda och originella — fler
talet förtjänar högt beröm. Det är en bok för alla, inte bara för botanister, 
en utmärkt presentbok. Den kan man utan omsvep rekommendera.

G. Erdtman.

J. Hutchinson, The Genera of Flowering Plants. Dicotyle- 
dones. Vol. II. — Clarendon Press: Oxford University Press, 1967. 
650 pp. Price in United Kingdom: £9 10 s.

Den andra delen av den nutida fanerogamsystematikens grand old man’s 
stora verk om blomväxternas släkten är inemot 150 sidor omfångsrikare 
än den tidigare i denna tidskrift anmälda första delen. Från uppställning 
och lay-out ned till de minsta smådetaljer ger den dock samma vederhäftiga 
och sympatiska intryck som del ett. Det är en i hög grad användbar och 
för taxonomiska specialister oumbärlig bok.

Boken behandlar 27 ordningar, från Cunoniales via Fagales, Proleales, 
Cactales m. fl. till Malpighiales. Visst kan man ha synpunkter på dikotyle- 
donernas »stamträd» som avviker från Hutchinsons åsikter. Det kan också, 
men mera sällan, hända att Hutchinson själv biter ifrån sig, som t. ex. när 
han på sid. 202 anför en avhandling med titeln »Die systematische Stellung 
der Dioncophyllaceen». Han säger där bland annat att den innehåller »some 
taxonomic absurdities as to relationships, for example with Droseraceae!». 
Detta är emellertid av underordnad betydelse — det är framför allt som 
uppslagsverk som »Genera of Flowering Plants» är så användbar. I detta 
sammanhang är bl. a. det utförliga registret (sid. 631-659) med cirka 4 250 
namn på ordningar, familjer, triber och släkten av särskild betydelse.

Antalet släkten har ibland, så till exempel inom Cactaceae, kraftigt ned- 
skurits. Av andra goda gärningar kan framhållas att författaren i vissa 
svårutredda fall vänt sig till yngre specialister på ifrågavarande områden. 
Så har t. ex. L. L. Forman utarbetat en nyckel till fagacéernas under
familjer och släkten.

G. Erdtman.
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Leif Ryvarden, Flora over kjuker. — Universitetsförlaget, Oslo 
1968. 96 s. med 19 textfig. Pris inb. Nkr 24.50.

I »Blyttia» 1967 har Leif Ryvarden publicerat en flora över Norges icke- 
resupinata tickor, som 1968 utkommit i bokform på Universitetsförlaget 
med titeln »Flora over kjuker».

Boken ingår i serien Scandinavian University Books och riktar sig väl 
främst till studenter och intresserade amatörer. Bland de arter som behand
las är flera av mycket stor ekonomisk betydelse för skogsbruket. I en 
ekologiskt inriktad undervisning bör Ryvardens flora vara av intresse 
och värde som hjälp vid identifieringen av större rötsvampar. Någon lik
nande sammanställning för Sveriges vidkommande existerar ej. Eftersom 
arterna är desamma i de skandinaviska länderna, kan boken utnyttjas även 
i vårt land vid exempelvis bestämningsövningar i samband med krypto
gamexkursioner för studerande vid universitet och skogsskolor.

Arturvalet är helt traditionellt, vilket innebär att de vanligen stora 
svampar som har eller kan ha hatt behandlas, medan de rent resupinata — 
som vanligt är i sammanställningar av detta slag — utelämnas. Det finns 
många invändningar mot denna uppdelning, som är rent praktisk. Det mest 
betänkliga är att vissa släkten härigenom splittras, det gäller bland annat 
Phellinus, inom vilket det finns en hel serie från stora arter med hovformade 
fruktkroppar till helt resupinata arter. Coriolellus campeslris, å andra sidan, 
är en art som upptages här trots att den saknar hatt. Flera olika arter kan 
uppträda som semiresupinata med en fristående hattkant, och detta är ej 
alls så ovanligt (till exempel hos Antrodia ramentacea och Tyromyces 
semipileatus). Med samma rätt kunde man i floran ha behandlat exempelvis 
Meruliopsis iaxicola och Schizopora paradoxa, av Lundell (i Lundell & 
Nannfeldt, Fungi exsiccati Suecici) benämnda Polyporus haematodes res
pektive Polyporus versiporus; arterna fördes av den nämnde svenske myko- 
logen till Polyporus på grund av att de ibland uppträder med små hattar.

I Ryvardens flora behandlas 105 arter, av vilka dock ett tiotal ej är 
funna i Norge men väl i grannländerna, där de representerar dels ett nord- 
ligt-östligt element (Amylocystis lapponicus och Piploporus pseudobetulinus 
samt Hirschioporus laricinus som borde ha upptagits i boken eftersom den 
är funnen), dels rent sydliga, värmekrävande arter såsom Coltricia cinna- 
momea, Ganoderma pfeifferi och Trameles extenuata.

Arbetet följer mycket nära Hermann Jahns utmärkta »Mitteleuropäische 
Porlinge» (årsband av »Westfälische Pilzbriefe», 1963) i fråga om artom
fattning, uppläggning av text samt materialbehandling. Nomenklaturen är 
i överensstämmelse med den på kontinenten numera gängse, se arbeten av 
exempelvis Jahn, Kreisel, Domanski, Donk etc.

Uttalsbeteckning för de vetenskapliga namnen saknas som vanligt. Med 
tanke på att studenter aldrig och äldre botanister mer sällan behärskar 
denna sida av botaniken borde hjälp med uttalet lämnas åtminstone i 
Hororna.

Synonymiken är relativt utförlig men ojämn, så saknas exempelvis de 
välkända släktnamnen Cerrena och Coriolus bland äldre namn samt Cartilo- 
soma (C. subsinuosa = Antrodia ramentacea) och Dichomitus (D. campest-
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ris = Coriolellus c.) bland de yngre. Författaren gör tre nykombinatio
ner i boken, en art Tyromyces och två Dalronia, som blir giltiga i floran. 
Ryvarden har för övrigt nyligen i Svensk Botanisk Tidskrift publicerat en 
artikel om släktet Datronia. Det är här fråga om ett litet släkte med den 
välkända D. mollis [syn. Antrodia, Trametes mollis, Polyporus cervinus\ 
samt den sällsynta, i Norrland förekommande D. stereoides. Av den sist
nämnda upptar Ryvarden ett subspecifiskt taxon, var. epilobii (Karst.) 
Ryvarden [basionym Trametes epilobii Karst.], funnen för 100 år 
sedan vid Mustiala på gamla stjälkar av Chamaenerion (Epilobiam) angusti- 
folium. Det tycks mig vara ett helt onödigt arbete att än en gång behandla 
denna svamp, som helt säkert endast är en hungerform, analog med dvärgar 
av Fornes fomentarius på Corylus avellana ochTrametes zonata på diverse 
odlade lignoser, såsom Cotoneaster, Cornus etc. Donk (1967) upptar för arten 
epitetet epilobii i stället för stereoides.

Släktena (och inom dessa arterna) ordnas i bokstavsföljd, vilket är radi
kalt men inte särskilt lyckat. Härigenom försvinner all känsla för samhörig
het ovan släktnivån. Ett exempel på konsekvenserna av att ordna släktena 
alfabetiskt är följande: Bjerkandera fumosa, Bolelopsis subsquamosa [syn. 
Polyporus leucomelas] och Coltricia cinnamomea, representerande tre skilda 
familjer, följer direkt på varandra i floran (som nr 11-13).

Liksom de stora frieska släktena nu accepteras som uppdelade i en mängd 
mindre, mer naturliga, har familjen Polyporaceae s. lat. delats upp. I den 
skandinaviska floran finns sex familjer representerade: Boletopsidaceae 
(här monotypiskt), Ganodermataceae, Polyporaceae s. str. och Scutigeraceae 
samt Hymenochaetaceae och Poriaceae. De fyra förstnämnda familjerna är 
företrädda av vardera endast ett släkte. Hymenochaetaceae (näst största 
familjen efter Poriaceae) finns med sina fyra släkten spridd i hela boken. 
Fistulina hepatica, utan annan beröringspunkt med fickorna än levnads
sättet, behandlas i floran utan reservation. Andra vedbeboende aphyllopho- 
racéer kunde med samma eller större rätt ha medtagits.

Polyporus varius är den kanske mest polyfaga bland de skandinaviska 
polyporéerna, som dessutom erbjuder taxonomiska problem: tolkningen av 
vissa småvuxna former. Ryvarden upptar såväl Polyporus elegans som 
nummularius bland synonymerna. Sistnämnda är en diminutiv form från 
lösa och tunna kvistar, en hungerform med tanke på mycelets ringa utbred
ning i substratet. Förf. anger att den är mindre allmän än huvudarten, och 
härav får man väl sluta sig till att han ändå tillerkänner nummularius en 
viss subspecifisk status. Foten anges som central, vilket är tvärt emot 
recensentens erfarenhet från Sverige.

Att finna elegans bland synonymerna till varius är emellertid ej godtag
bart för den som studerat svampen i fråga på Salices i norra Sverige och på 
Fraxinus i Mellan- och Sydsverige. Polyporus elegans — enligt recensentens 
uppfattning — är påtagligt tunn i hatten och med vanligen tunn, central 
fot, alltså en riktigt »elegant» art.

Ekens eldticka (Phellinus robustus) anges som parasiterande på Quercus 
och Hippophae; på sistnämnda substrat ger svampen ett så starkt avvikande 
intryck, att det är fullt befogat att belägga den med ett eget varietetsnamn.

Ryvardens »Flora over kjuker» har både positiva och negativa sidor. 
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Boken gör ett tilltalande intryck och kommer utan tvekan att vara en stor 
stimulanskälla. Det kan komma mycket värdefullt ur ett intresse som blir 
väckt genom denna bok.

Urvalet av illustrationer — teckningar och fotografier — verkar mycket 
tillfälligt hopkommet. I ett arbete som främst riktar sig till studenter och 
rena amatörer kunde man ha önskat ett fylligare illustrationsmaterial, ej 
minst av de allmännare arterna. Goda fotografier tycks bäst återge dessa 
organismer. Florans pärm pryds av en härlig svampbeväxning på en björk
stam — men vilken art som avbildas kan man inte veta, och ej heller lämnas 
något besked (kan det vara Trametes pubescens?).

Författaren har skridit till verket med en beundransvärd snabbhet, 
vilket dessvärre medfört en del vådliga konsekvenser. På 96 sidor text före
finns 80 korrekturfel enbart på vetenskapliga namn, auktorer och i littera
turlistan. Därtill kommer ej så få inkonsekvenser i texten. Tyromyces 
gloeocyslidialus är felstavat på 12 ställen i floran (jfr Kotlaba & Pouzar 
i Ceska Mykolog., 1964).

Artepiteten suaveolens, igniarius, hoehnelii och stereoides har även berett 
betydande svårigheter.

I fråga om den geografiska utbredningen hade större stringens med veder
tagna angivelser i fylken och herreder varit befogad; de ortnamn som upp
räknas säger nog ganska litet för en läsekrets utanför Norge. En översikts
karta över Norge hade varit en god hjälp.

Ett genomgående fel i floran är, att man aldrig får reda på om uppgifterna 
baseras på författarens egna insamlingar eller på andras herbariematerial 
(och var detta i så fall är förvarat), om uppgifterna grundas på egna revi
sioner, andras muntliga rapporter eller publicerade studier. Dessa klar
göranden skulle ha varit av betydelse i flera fall.

Det framgår ej heller om Ryvarden i fråga om substratvalet anger de 
norska eller generella förhållandena. I vissa fall (exempelvis för Hapalopilus 
croceus — troligen även Trametes trog ii) framgår direkt att de angivna 
Substraten avser hela utbredningen. För flera andra arter misstänker man 
att så även är fallet. Uppgifter som »s*rlig Betula» för Gloeoporus dichrous, 
»vokser nesten bare på Populus tremula» (Inonotus vulpinus), »sj. på nåle- 
trser» (Laetiporus sulphureus), »sjelden på Picea abies» (Phellinus pini), 
»på Primus og Pyrus spp. saerlig foredlete arter» (Ph. pomaceus), »på 
Populus tremula, sj. på andre loviner» (Ph. tremulae) är mycket förbryllande; 
dessa antydningar lämnar den verkligt intresserade läsaren i okunnighet på 
flera viktiga punkter. Här särskilt undrar man vad det är för källor för
fattaren stöder sig på.

Det är att förvänta, att som en positiv följd av denna flora mycket nytt 
material skall inrapporteras, fakta som kan berika bilden av arternas bio
logi; deras utbredning, substratval, frekvens etc. Det förefaller mindre 
troligt att en art som Trametes hoehnelii, som är tämligen allmän omkring 
Göteborg, skulle praktiskt taget saknas i Norge — en detalj som nog kommer 
att bli lillrättad när kunskapen om svamparna blir mer utbredd.

Det som mest saknas i Rwardens »Flora over kjuker» är en referens på 
mycket synlig plats till Hermann Jahns »Mitteleuropäische Porlinge». Att 
författaren tagit mycket starkt intryck av Jahns förträffliga bok (med
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erfarenheter och illustrationer bland annat från minst tjugo somrars ex- 
kurrerande i Sverige) är fullt klart. Det blir en fråga om hur långt man kan 
gå i influens från en annan författare utan att ge någon anvisning därom. 
Man märker genast att för tillkomsten av den norska polyporéfloran har 
Hermann Jahns bok spelat en väsentlig roll, och detta skulle ha påpekats 
av Ryvarden, vars arbete därigenom inte alls minskat i värde — snarare 
tvärt om.

Ingvar Nordin.

Modern Methods in Plant Taxonomy. Edited by V. H. Heywood.
Botanical Society of the British Isles, Conference Report no. 10. Aca

demic Press, London & New York 1968. 312 s. Pris inb. 84 s.

C. Jeffrey, An Introduction to Plant Taxonomy. — J. & A. Churchill 
Ltd., London 1968. 128 p. Pris hält. 24 s.

Den 11-12 september 1967 hölls i Liverpool ett symposium, som behand
lade den moderna taxonomins metoder. Föredragshållarna hade uppmanats 
att ha sina anföranden i tryckfärdigt skick. De ofta livliga diskussionerna 
bandades men kunde av utrymmesskäl inte tagas med i den skriftliga 
rapporten, som här recenseras. Artiklarna står i stort sett i den ordning, 
som anförandena hölls.

Inledningsvis behandlas taxonomins ställning och hjälpmedel i dag 
(Heywood). Elektronmikroskopet och inte minst »scanning»-elektronmikro- 
skopet har öppnat nya möjligheter inte bara för pollenforskare och algologer 
utan även för kromosomforskarna. Likaså är den numeriska taxonomin 
särskilt vad beträffar mikroorganismerna med datateknikens hjälp under 
stark utveckling.

Herbariernas roll för modern taxonomi behandlas i artiklar av bl. a. 
Cronquist & Brenan. Artikelrubriken är något missvisande, då bakom 
denna döljer sig bl. a. ett intressant resonemang om monokotyledonernas 
fylogeni. Herbarieexemplar som utgångspunkt för anatomiska, cytolo- 
giska, palynologiska och kromatografiska undersökningar samt för popula
tionsstudier behandlas också. Metcalf diskuterar hur anatomisk-histologiska 
studier kan vara till hjälp för en växtsystematiker. Han påpekar dessutom, 
att sådana resultat beaktats alltför litet hitintills. Den gren av cytologin, som 
fått den allra största betydelsen under 1900-talet, studerar karyotyper 
inte bara kromosomtalen som sådana utan även kromosomernas storlek 
och form, egenskaper som i och för sig är genkontrollerade men även modi- 
fikativa. Kemotaxonomi och serologi har blivit ord på modet, och forskarna 
har riktat sitt intresse särskilt på flavonoiderna. Det finns redan flera 
större arbeten och mest känt för svensk publik torde vara H. Erdtmans 
Pmus-arbete (1963). Fairbrothers’ artikel om allt detta förtjänar upp
märksamhet. Den numeriska taxonomin är som nämnts också av sent 
datum, ja, så sent, att Cullen, en ortodox taxonom, uttrycker detta så
lunda: »... today’s dogma may well be tomorrow’s heresy». Dale beskriver 
i en följande artikel den numeriska taxonomins metoder och praktiska till- 
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lämpningar. Datatekniken kommer vanligen till användning i denna forsk
ning, vilket illustreras av Stearn i en liten växtmonografi.

Växtgeografi och ekologi behandlas i bokens sista avdelning. Där får 
läsaren många intressanta exempel på genekologisk differentiering samt 
artvariation. Inte minst poängteras vikten av att taximetriska (!) resultat 
redovisas grafiskt på ett överskådligt sätt.

Denna »antologi» är det modernaste som taxonomisk forskning kan bjuda 
på. Därigenom blir den en värdefull uppslagsbok.

Ett arbete av mindre omfång är Jeffrey’s handledning i taxonomi och 
nomenklatur. Dessa vetenskapsgrenar anses ofta som en de lärdas syssel
sättning, obegriplig för gemene man. Förf. vill nu avliva denna uppfattning 
och gör i stället gällande, att klassificering i själva verket är grundvalen 
för vår existens — den grönsakshandlare som förväxlar mat- och tulpan
lökar förlorar snart sina kunder; vore han i stället vetenskapsman skulle 
han helt förlora sitt anseende. Efter några inledande, skäligen enkla kapitel 
om klassificering i vårt dagliga liv och om variationen inom olika arter, 
följer kortfattade avsnitt om olika växtsystem och om den taxonomiska 
hierarkin. Dessa har blivit ytliga, men bokens enkla förra hälft kompen
seras i fullt mått av dess senare. Här behandlas ingående och på ett utom
ordentligt sätt nomenklaturens regler om publicering och typifiering. 
Vidare tar förf. upp olika växtsystem till jämförelse.

Rec. vill särskilt rikta uppmärksamheten på denna lilla skrift, som borde 
läsas av alla som i någon form ämnar syssla med systematisk botanik.

Adelaide L. Stork.

Ådåm Boros, Bryogeographie und Bryoflora Ungarns. — Buda
pest 1968. 470 s., 88 ill.

Ovannämnda verk är ett massivt arbete, som innehåller nästan allt man 
rimligen kan önska sig om (det nuvarande) Ungerns mossor, levermossor 
såväl som bladmossor. Det bygger delvis på samme författares Bryophyta 
Hungariae (1953, på ungerska, recenserat i SBT 47, 1953, s. 542, av Herman 
Persson). Genom att det nya arbetet är skrivet på tyska, kan det nå en 
välförtjänad internationell spridning. Det är utomordentligt klart och redigt 
uppställt och försett med detaljerad innehållsförteckning, varigenom man 
lätt hittar vad man söker.

Förf., som är 70 år i rappet, har med denna bok fullföljt ett arbete på att 
sammanställa alla arter, som är funna i Ungern, varvid han och hans med
hjälpare av olika slag gjort kompletterande undersökningar framför allt i 
lågländerna och i sådana delar, som av tidigare samlare försummats såsom 
»ointressanta» jämfört med Karpaterna, Siebenbürgen och andra bergs
trakter. Fältarbetet har pågått sedan 1920. Före 1945 anser förf. själv, att 
Ungern bryologiskt var bristfälligt känt. Här tillkommer även att landet 
flera gånger ändrat gränser, och förf. framhåller noga att den icke-ungrare 
som ägnar sig t. ex. åt att studera mossornas utbredningsförhållanden i
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Ungern, bör se upp med vad tidigare bryologiska författare menar med 
Ungern.

I kap. 10 anges antalet mossor (alla grupper) till 566 (motsvarande antal 
1953 var 519). På 15 år har alltså ej mindre än 47 nya arter tillkommit. Vä
sentligen är emellertid boken en vegetationsbeskrivning, där alla viktigare 
arter placeras in i moss-samhällen av olika rang och mängder av ekologiska 
data serveras. Dessa moss-samhällen söker också förf. inrangera i de ungerska 
flerskiktade växtsamhällen, som urskilts (av R. Soö m. fl.).

Anmälaren satte sig genast att söka efter det pontiska elementet och fann 
det i några korta, opretentiösa rader på s. 188 och 414. Däremot finner man 
i boken på många ställen en nästan förvånande överensstämmelse mellan 
nordiska och ungerska bryosociologiska förhållanden. Bland vattenarterna 
återfinner man Cinclidotus minor, Drepanocladus aduncus och Fontinalis 
antipyreiica i steniga åar resp. eutrofa vass-samhällen eller submerst i sjöar 
och steniga bäckar — alldeles som i Sverige; Grimmia campestris och G. com- 
mutata, Ceralodon och Hedwigia som pionjärsamhällen på soliga silikatsten- 
block osv. Exemplen kan mångfaldigas. Skillnaderna mot de nordiska 
förhållandena framträder mera i floran än i vegetationen.

De sociologiska kapitlen omfattar nära 200 sidor, de som berör arterna 
ungefär lika mycket. Till det senare avsnittet hör bl. a. en lista på bryolo
giska auktorsnamn, säkerligen välkommen för många. Exempel:

Gmel. = Gmelin, Johann Friedrich, 1748-1804, Deutschland 
Grönv. Grönvall, Troed Axel Ludvig, 1838-1892, Schweden 
Nyh. Nyiiolm, Elsa, 1911-, Schweden.

Bilderna är i allmänhet ej av den klass man är bortskämd med i Norden. 
De som visa ståndortsförhållanden är dock tillräckligt tydliga för att visa 
väsentligheter, och utan dem skulle boken förlorat åtskilligt.

Det är säkerligen ingen överdrift att nämna detta arbete som utom
ordentligt skickligt och mångkunnigt sammansatt, ett standardverk som är 
förf:s testamente till sitt land och sin vetenskap. Det är betydligt mer fängs
lande för en mossintresserad att läsa än vad dessa enkla rader ger vid han
den, och det kommer att bli en länge kvarstående hörnpelare i den bryolo
giska litteraturen, en tankegång som dess författare själv flera gånger 
snuddat vid.

Edvard von Krusenstjerna.

398

Kåre Arnstein Lye, Moseflora. — Scandinavian University Books. 
Svenska Bokförlaget, Stockholm 1968. 140 s., 60 ill.

Denna nya mossflora av den unge norske bryologen Lye är »spesielt ut- 
arbeidet for bruk ved skogskolene og 4 H klubbene. — Boka vil også kunne 
brakes i undervisningen ved våre universitet og höyskoler.» Därmed är re
dan i förordet sagt vilken publik förf. vill nå. Samtidigt ersätter boken Per 
Störmers »Moser fra skog og myr» (Oslo 1945), som sen länge varit ut
gången från förlaget.
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I olika kapitel tas upp: mossornas systematik, deras yttre och inre bygg
nad, ekologi, utbredning, ekonomiska betydelse och användning. Vidare 
beskrivs insamlings- och förvaringsteknik (allt tillsammans 30 sidor), var
efter följer bestämningsnycklar och artbeskrivningar (omkr. 100 sidor). 
Boken avslutas med ordlista över botaniska begrepp och termer samt la
tinskt och norskt namnregister.

Först som sist kan sägas, att boken i format och utstyrsel, tryck och il
lustrationer gör ett mycket sympatiskt intryck, som blir bestående. Efter
som den är skriven av en norrman för i första hand andra norrmän, är dess 
användbarhet för motsvarande svenska förhållande av intresse.

Boken tar upp 224 arter, vilket i mycket avrundat tal torde utgöra drygt 
en femtedel av samtliga norska. En uppgift härom har anm. saknat. Läsaren 
bör vara klar på att en funnen mossa kan saknas i denna flora, även om 
mossan är tämligen allmän.

I första hand omtalas självfallet mer eller mindre allmänna, oftast stora 
eller medelstora skogs- och myrmossor. De flesta av dessa är vanliga på 
jämförbara ståndorter (växtplatser) även i Sverige. En svensk läsare får 
också, både genom delar av de ekologiska grupperna 3, 5 och 7 (s. 23-25) och 
i artbeskrivningarna göra bekantskap med det oceaniska elementet i moss- 
floran, vilket med tacksamhet noteras. En svensk motsvarande flora skulle 
väl snarare ha ägnat motsvarande utrymme åt arter och samhällen på mer 
eller mindre lerig jord i låglandet. Sådana saknas i allmänhet här — av rätt 
förklarliga skäl.

Kapitlen »Mosens bygning», »Utbredelse» m. m. ger goda upplysningar 
och kan naturligtvis användas för självstudier även i Sverige med det extra 
kraftuppbåd som översättningen av de norska mossnamnen innebär. La
tinska artnamn förekommer ej här.

Kapitlet »0kologi» innehåller förf:s uppdelning av »de mest karakteris- 
tiske eller mest hyppige moser» på olika grupper, t. ex. lavrik ljungtallskog 
På torr mark, blåbärsgranskog, lövskog på djup mulljord etc. 12 olika så
dana grupper jämte några undergrupper urskils. De ska här ej diskuteras, 
även om anm. har olika uppfattning på flera detaljer. Arterna i varje grupp 
står i bokstavsordning efter latinska namnen, vilket underlättar uppsökan
det av dem men utsuddar alla andra ekologiska begrepp. En i princip bra 
sak är tab. 1 och 2 (s. 29-31), där de olika arternas »meringskrav» anges. 
Minus-tecknet med två punkter är dock olämpligt och alltför lika plus
tecknet för att ge en klar och snabb bild.

Genom att ett norskt mossnamn i den löpande texten praktiskt taget all
tid åtföljs av en figur- eller sidhänvisning underlättas identifieringen av 
omtalade arter. Detta hindrar inte, att den som vill använda denna flora 
spar mycken tid, om han även behärskar den latinska nomenklaturen. Ska 
man önska sig en kommande upplaga med danska och svenska namn vid 
sidan av de norska? Knappast! Och de latinska namnens viktigaste uppgift 
torde väl vara att överbrygga språkbarriärer. Danska och svenska namn 
kan naturligtvis bilda särskilda listor i slutet av boken i den mån sådana 
namn blir sanktionerade.

Med de utomordentliga illustrationer (från Watsons British Mosses and 
Liverworts) och de goda beskrivningar och examinationstabeller boken inne-
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håller, bör den vara en förträfflig hjälp särskilt för nybörjaren men även för 
den mer försigkomne såväl i mossornas systematik som skogs- och myr
mossornas ekologi. En fråga: Spelar inte lågfjällsarterna tillräcklig roll för 
att i en norskfödd flora förtjäna några rader, gärna som inramning till den 
vackra färgade omslagsmossan (nr 25 c, sid. 85; namnet borde ha stått på 
försättsbladets insida)?

Slutomdöme: En utmärkt bok, som önskas all tänkbar framgång och 
ständigt utvecklade, nya upplagor.

Edvard von Krusenstjerna.

Watson, E. V., British Mosses and Liverworts. 2. uppl. — The 
University Press, Cambridge 1968. 495 s. med 242 fig. och 18 pl. Pris inb. £4.

Bryologisk litteratur brukar ej alltför ofta återfinnas bland best-sellers 
på bokhandelsdiskarna. Ett lysande undantag utgör dock Watsons redan 
klassiska bok, som utkom första gången 1955, på grund av den livliga efter
frågan omtrycktes först 1959 och sedan 1963 för att nu föreligga i en helt 
omarbetad och betydligt utökad upplaga.

1956 hade jag nöjet att i denna tidskrift anmäla detta verk och jag 
konstaterade då — som många andra — att det utgjorde en förstklassig 
reklam såväl för engelsk bryologi som för engelsk bokkonst. Det vänder sig i 
lika hög grad till nybörjaren som till den mera avancerade. För nybörjaren 
utgör det genom sina åskådliga och sällsynt vägledande beskrivningar och 
avbildningar den bästa inkörsport till mossornas fängslande värld, som 
anmälaren känner till. Och för den mera avancerade bryologen är det en 
skattkammare att ständigt ösa ur då det gäller ekologi och sociologi, där 
förf. är en verklig expert. Men även den systematiska delen går ingen lik
giltigt förbi.

Watson avbildar och beskriver utförligt drygt 200 arter, som — på 
mycket få undantag när — förekommer allmänt i Storbritannien. För den 
nordiska läsekretsen är det angeläget att framhålla att praktiskt taget samt
liga dessa arter jämväl förekomma i Norden och i regel äro vanliga även 
där. Men dessutom omtalas och karaktäriseras mera kortfattat ett än större 
antal blad- och levermossor, som i regel ha en mera inskränkt utbredning på 
de brittiska öarna. Av denna senare grupp saknas endast ett 20-tal i Norden. 
Allt som allt upptas ej mindre än 482 arter, av vilka ett 90-tal äro nya för 
upplagan.

Herman Persson.
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