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I sista häftet av Bot. Not. (s. 395-396) kritiserar H. K YLIN vissa 
uttalanden av mig angående de primära och de sekundära ståndortsbetin
gelserna, publicerade i Sv. Bot. Tidskr. 1925 (Bd. 19, H. l, s. 49-69). Då 
de påtalade yttrandena synas vara av stor betydelse för de aktuella diskussio
nerna i växtsociologiska frågor, har jag ansett mig böra lämna nedanstående 
korta bemötande. 

Jag uppvisade i mitt anförda arbete, att KYLIN's sammanfattande slut
påstående på grund av omfattande matematiska kalkyler, »att de olika (växt)
arterna helt enkelt ordna sig oberoende av varandra efter de ekologiska 
förhållandena», ej kan vara riktigt. K YLIN försvarar emellertid alltjämt 
sin tes: »jag har aldrig påstått, att de olika arterna ordna sig oberoende 
av varandra, men väl att de ordna sig oberoende av varandra efter de 
ekologiska faktorerna» (s. 395). Försvaret är hållbart endast under en 
förutsättning, nämligen att de ekologiska förhållandena på ståndorten äro 
oberoende av vegetationen därstädes. Motsatsen är emellertid fallet, och i 
min uppsats framlade jag, som jag tror, belysande exempel därpå såväl 
från Europas kalla och tempererade delar som från tropikerna. - I sin 
kritik säger KYLIN å annat ställe (s. 396), att orden »oberoende av var
andra» i den ursprungliga tesen »kunna strykas, utan att den åsikt, som 
jag vid uttalandet velat framhålla, på något sätt ändras». Endast om be
toningen ligger på velat, är påståendet logiskt möjligt. Och då erkännes 
ju också, att det ursprungliga påståendet var ohållbart, samt att min oppo
sition mot detsamma var berättigad. --:- Den nya formuleringen blir alltså: 
»de olika växtarterna ordna sig efter de ekologiska förhållandena». Det 
göra de säkert nog inom en bestämd provyta, om man såsom K YLIN i hans 
sista skrift betecknar de kemiska och fysikaliska (såväl primära som sekun
dära) samt de biotiska ståndortsförhållandena såsom de ekologiska faktorerna. 
Men jag kan verkligen fortfarande ej tro, att han velat offra både tid och 
huvudbry på att på matematisk väg söka verifiera denna tämligen axioma
tiska sanning-. Ty påståendet innebär, som jag i min uppsats framhåller 
(s. 60), ingenting annat än att växterna förekomma endast på sådana stånd
orter, där de finna livsbetingelser. - K YLIN går väl långt i sin misstänk
samhet mot U ppsalaskolan, då han påbördar densamma att hysa den 
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orimliga uppfattningen, »att en associations s. k. konstanta arter skulle till 
varandra stå i något slags beroendeförhållande, som ej betingades av de 
ekologiska faktorerna, och vilket beroendeförhållande skulle åstadkomma, 
att de reagerade gemensamt, ej var för sig, vid förändringar i de eko
logiska faktorerna». Ä ven här har K YLIN infört en del ord, som kunna 
strykas. Var finnes i Uppsalaskolans arbeten en antydan om, att de olika 
arterna. på en viss fläck av en association skulle fördela sig efter andra 
faktorer än de kemiska och fysikaliska samt de biotiska? I dess gemen� 
samma arbete » Gesetze der Konstitution naturlicher Pflanzengesellschaf
ten» (Uppsala 1920) ägnas ett helt .k apitel åt' problemet, varför ·vissa art
kombinationer äro relativt fasta. Och i min sista uppsats anför jag en 
del enligt min mening ganska bindande exempel från tropikerna på, hu� 
vissa arter inom växtsamhällena genom sina sekundära fysikaliska och 
kemiska verkningar under tidernas längd så att säga »sållat» de nybil
dade arterna och i många fall inspärrat dem inom alldeles bestämda, 
ofta sl�arpt begränsade växtsamhällen. De för dessa växtsamhällens florist
iska sam-mansättning så utomordentligt betydelsefulla arterna kunde be� 
nä�rias determinanter (associations- resp. formations-). - Det är onödigt att 
vida�e ingå på innehållet i mitt citerade arbete, som ju är tillgängligt för 
var och en, som intresserar sig för saken. Till undvikande av varje 'miss
förstånd vill jag -endast ytterligare påpeka, att KYLIN i sin sista skrift med 
ekologiska ·faktorer menar ·såväl de kemiska och fysikalisk�L (primära och 
sekundära)· som de biotiska ståndortsfaktorerna, och att jag här för enkel
hetens skull anslutit mig till hans beg.ränsning. I min föregående uppsats 
begränsar jag i likhet med de flesta växtgeografer. de ekologiska faktorerna 
endast till de kemiska och fysikaliska förhållandena. Hur man bör göra, 
är närmast en smaksak. Både KYLIN och jag utesluta de historiska fak
torerna. Ett växtsamhälle är därför på en viss bestämd fläck på så sätt 
ekologiskt betingat, att de historiskt givna arterna här ordna sig efter de 
fysikaliska och kemiska samt ... de biotiska faktorerna. Ett växtsamhälle är 
däremot i sin helhet ej enbart ekologiskt betingat, ty inom skilda delar av 
dess ti.tbredningsområde spela understundom historiska faktorer en betydande 
roll för dess floristiska sammansättning (s. 59). 

En av huvudpunkterna i min uppsats var att påvisa, att olika för
fattare inlägga helt olika mening i begreppen ekologi och ekologisk faktor, 
utan att de själva äro medvetna därom. Eller kanske är det snarast så, 
att de ej gjort klart för sig, villren mening de vilja inlägga i de båda ter
merna (s. 60-61). Det senare torde väl hava varit fallet, då KYLI:N for
mulerade sin tes, ty någon annan förklaring är svår att finna. »Hi er haben 
wir den Grund, weshalb die vielen und langen Diskussionen der letzten 
J ahre so steril ge b lieben sin d. W elchen Zweck hat es iiberhaupt, die Frage 
zu erörtern, ob die Pflanzengesellschafte:n. ökologisch bedingt sind oder nicht, 
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wenn man sich nicht klar gernacht hat, was man darnit eigentlich meint, 
und wenn sich die recht dunklen Begriffe der verschiedenen Verfasser gar 
nicht decken?» (s. 61). 

* * 
* 

Till slut ett sista påpekande. KYLrN's ursprungliga slutsats blir riktig, 
om han stryker en enda bokstav, nämligen o i oberoende. De ol ika växt
arterna på en viss  ståndort ordna s ig  nämligen »helt enkelt  be
roende av  varandra efter de  ekologiska för  hållanden a». 

U p p sala i december 1925. 
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