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Egendomlig-a sainmanväxning-ar

Af Th. M.

îios

barrträd.

Fries.

Till de mera vanliga formerna af missbildning
hos växterna hör den, som betecknas sasoin sanimanväxning^ och som bestar deri, att organ eller delar af

organ, som normalt äro sins emellan

mindre

eller

Mänga

fullständigt

fria,

mer

blifvit

med hvarandra

förenade.

hvarpa denna förening kan ske;
förnämsta af dessa torde kiinna
vinnas med tillhjelp af nedanstaende schema:
A) Sammanväxning mellan organ pâ samma stand
a) mellan samma slags organ
u) frân Organen s bas ett längre eller kortare
stycke iippat (t. ex. mellan tvenne eller liera,
ur samma lök uppkommande stänglar *) mellan
stam och derifran utgaende gren; mellan tvenne

en

äro de

öfversigt

satt,

af

de

;

blommor
ß)

gre

eller

npp

(t.

manvuxna
fötter,

b)

men

o.

s.

v.);

ex.

blad

med

hattarne förenade
slags

stândare

organ

med

(t.

tili

ex.

Med
de

dylika stamsammanvâxning-ar äro
rätt

med

2

—

foderblad

fruktblad;

med annan blommas hylle o. s.
Sammanväxning mellan organ pâ

fôrvexla

och samHera
enda
en
o. s. v.);

fria skaft

skifvor; hattsvampar

mellan olika
kronblad.;

B)

frukter

vid organens bas, utan först ett stycke hö-

ej

v.).

olika stand.
ej att

förena eller

ofta hos sâvâl ört- soin trädartade växter före-

kominande handformiga stamdelarne (fasciatio), enär dessa
verket äro bildade af en enda stain eller gren.
Bot. Not. 1892.

med

blomskaft

i

sjelfva

1

2

Begge standen tillhörande samma

a)

i

Bot.

1890 sid.
och granarne

Not.

tallarne

2(jO
;

ocli

art

(t.

ex.

de

204 omtalade

rotter af 2

- flera

granar o. s. v.):
Standen tillhörande olika arter (se nedan!).
Af de samma nvaxningar hos barrträd, om hvilka jag nn vill nämna nâgra ord, bildar den ena en
kombination af de tvenne, ofvan nnder Aa« och Aa/i
grupperna.
Den karakteriseras nemligen
anförda
deraf, att tvenne eller llera organ af samma slag (grenar), som nedtill sammanvuxit, ett stycke hogre upp
äro frân hvarandra fria, for att langre upp âter förenas.
Dylika fall äro säkerligen sällsynta i fria naturel!
sâsom exempel hârpâ knnna anföras de af Türpin
i
Ann. d. acknc. natnr. XXIV (1821) tab. 17 afbildade
tvenne sparris-nyskotten, hvilka tipp- och nedtill sammanvuxit, men ett stycke nedanom spetsen äro sins
emellan alldeles fria den af Schübetær i Virid. Xorvcg.
152 afbildade granen; stândare med strängarnes nel).
dre delar och knapparne förenade o. s. v. **).
Ett synnerligen anmärkningsvärdt fall af dylik
sammanvâxning har iakttagits hos en tall ***) â Mâlby bostâlles skogsmark AVester-Fernebo socken (AA'estmanlandX I Bot. Xot. 1890 sid. 202 204 f) har jag
b)

;

;

i

—

*1

Tvenne

liknande tallar finnas afbildande

i

Sciiüheleii, Vi-

rid. norveg. sid. 149.
**)

Svârt nog âr stundom att afgora, huruvida

för sig en dubbel

sammanvâxning

man har

eller en klyfning.

—

Den

frami l'il-

lœg til Virid. norveg. sid. 16 af Scuübeleii afbildade tallen torde
hafva sin pâ midten i tvenne cylindriska stycken pâ längden delade stam att tacka en klyfning, mâhânda af menniskohand.
***) Gonom en tidningsnotis iippmiirksamgjord pâ detta märkvärdiga träd, hänvände jag mig for närmare npplVsningars vinnande tili Hemmansegaron J. A. PETTEResox i lledaker, pa hvilkéns
klara ocli noggranna beskrifning det det följande meddelade grundar sig.
t; .Jag begagnar tillfället att tili min derstädes intagna lilla
nppsats om Skandinaviens barrträd göra ett litet tillägg beträtfande granar med mycket tät krona (jfr. sid. 2.59 och 260). Professor
i

3

en forma condensata af Finns silvestris, hvilform utmarker sig derigenom, att dess korfca, âtminstone oftast af fiera sammanvuxna grenar bildade
stain uppbär en tat, pyramidlik krona, bildad af uppat
Till denna
riktade, raka eller nagot inât böjda grenar.
säkerligen
det
iffagavarande
trädet att
form är
nn
omtalat

keii

med

hänföra, fastan försedt

ovanligt hog stam, sa

att,

deraf erhölls en 17 fot lang
bjelke af 10 verktums diameter i öfre ändan "). Om-

sedan
kring

nom

det blifvit

faldt,

5 fot högre npp delade sig stammen i 6, geen hands rnellanrum frân hvarandra skilda gre-

nar (hvarje af omkring 3 verktnms diameter), hvilka,
sedan de natt ett par fots längd, ater sammanvnxit
tili en enda stam.
Denna delades i sin tur upptill i
förhallande tili hvarandra pa ofvannämda sätt
i
4,
staende grenar, som äter förenades tili en enda stam.
Detta stycke af ornvexlande 6, 1, 4 och 1 stammar
hade en längd af 10
12 fot.
Der ofvanpa befann
sig en omkring
10 fot hög, topp- eller pyramidlik
krona, bildad af 6, tätt sittande, uppat riktade grenar.
Beklagligt är, att denna besynnerliga litsus
naturcB blef sönderhnggen, innan
den blef aftecknad
eller tillvaratagen för nagot museum.
Den andra sammanväxningen, som jag nu gär
att omtala, tillhör det ytterst sällsynta slag, dâ tvenne till olika arter hörande stand med hvarandra sammanvuxit.
Att sadant kan ske, visar det välbekanta
faktum, att genom menniskans tillhjelp t. o. m. tili

—

—

iieml. benaget fast min uppmärksamhet derpa, att
(10—30 ar gamla) granar kunna äfven blifva mycket tätgre-

H. VON Post har
iinga

niga och liksom klippta
harr,

om

Ratzeb.

de hemsökas

Hos

Ultuna fanns

oss
förr,

äro

i

konisk form,

som

allsidigt stälda

dylika träd mycket sällan iakttagna.

under iO

— 12

är, ett dylikt,

qvitt sin inqvartering, erbjuder det

de

med krökta,

af Insekten Coccus {Leconinm) racemosns

ej

men sedan det

samma egendomliga

Vid

blifvit

utseen-

förr.

*) Pa sägytan visade
manväxning egt rum.

sig

tvenne ”kärnor'’,

tili

tecken att sam-

4
slägcet

kuuua geiiom ympning,
Spoutaut
d. v. s. utau
förekomoia dock, säsom sagdt,

olika växter stuiidom

okulering

o.

s.

v.

förenas.

meuuiskans atgörande
dylika sammanväxuingai’

mycket

—

sällan.

I

deu bo-

isynnerbet den äldre, finnes visserligen efct ej alldeles ringa antal af dylika fall antecknadt, men de fiesta af dessa maste dock mottagas med. minst sagdt, misstroende, t. ex. da det betaniska

literaturen,

om mer eller mindre omfattaude sammanväxningar af bvete och räg, hvete och Lolium. BanxncuI andi-a fall,
his hulbosus och BelJis perennis o. s. v.
da t. ex. en gren af en trädartad växt legat i ett
grenveck pä en annan och slntligen omslutits genom
bildning af nya ärslager hos den senare, är sammanväxningen endast skenbar.
Begge de pa detta sätt
förenade grenarne äro nemligen omgifna af sin egen
bark och de föra hvar för sig.sitt sjelfständiga lif;
man har här framför sig endast en öfvervallning eller den ena växtens delvisa omslutning af den audra.
Verklig. spontan sammanväxning mellan tvenne stammar af olika arter har jag ingenstädes fnnnit angifven *).
De olika satt, hvarpa en dylik sammanväxning
skulle kunna ske, torde företrädes\’is vara tvenne:
A) Da tvenne stammar sta sä nära intill hvarandra,
att de, sedan de vunnit en viss tjocklek och stadga, komma att tangera hvarandra och sedan för hvarje är
genom tjocklekstillväxten pressas mot hvarandra. Här\dd kan slutligen inträffa
liksom det sker, da grerättas

—

*) Af Örtekblads afhandling Om sammanväxningar hos vedstammar (t Vet. Ah. Fürh. 1884 n. 5 p. 01, 105 och 107 skulle
man kunna förledas tili antagandet, att dylik stam-sammanväx-

ning af

Göppert iakttagits "mellan silfvergran (Abies balsamea)

oeh gran (Picea exceJsa)." Pa det citerade stallet fTefe. ùu?ere Vorgänge bei dem Veredeln der Bätnne und Sträucher p. 15) talar G.
dock endast derom. att ''eine lebende Weisstanne eine abgehauene
mit ihren Wurzeln verwachsenen Rothtanne oder Fichtenstock mit
ihren .Jahresringen entsprechenden Holzlagen überdeckt" o. s. v.
(

Med

"Weisstanne’' menas naturligtvis Abies pectinata.

a

nar af samma tra.cl eller stammar af samma art saniatt barkringarne söndersprängas pa ömse
manvaxa

—

hvarigenom de bâda stammarnes delningsvafnader komma i kontakt med hvaraiidra och snart sammanväxa.
B) Bâ en gren af ett trad ligger mot hufvudstammen eller en gren af ett annat trad, i hvilket fall
afvenledes trycket under arens lopp blir allt störi’e
och till följd deraf resnltatet detsamma, som nyss
namnts, blott med den skilnaden, att genom den
nötning mellan de livarandra berörande delarne, som
tradens rörelser under blast tvifvelsutan fore sammanvaxningon astadkomma, de döda barklagren pa kontaktstallet mer eller mindre afnötas, hvilket antagligen i
nâgon man befordrar eher jjaskyndar sammanvaxninI förra fallet torde nödvändigt inträlfa, att
gen *).
pa sammanväxningsstället en del af den döda barken,
pâ gränsen mellan de begge stamdelarne, blir inneslusidor

ora berörings^dorna,

ten och

öfverlagrad af de vedlager,

sammanväxningen;
växt

i

det

som

bildas efter

senare ater kan dylik in-

gammal bark saknas

eller vara af ringare tjocklek.
barrskogar
I vara
torde af och tili sammanväxningar mellan tall- och granstammar (grenar) kunna
anträffas **), om blott man mer, an hittills varit förhalI ofvan citerade afhandling har Outknblad, tvifvelsutan
full rätt. bestridt det af ätskilliga

med

framstälda pâstâendet, att frik-

skulle vara en nödvändig förutsättning for sammanväxuing.
Lika sannt är ook, att om friktionen skulle vara sä grundlig, att
de injuka, lefvande väfnaderna pa beröringsstället förstöras, skulle
detta vara af väsentligt men för sammanväxningen, men är friktionen ej större, än att blott de yttre, döda väfnaderna mer eller
mindçe bortnötas (hvilket bör kunna ske utan de inres förstöring),
synes det mig atminstone mycket sannolikt, att den tid, som behöfves för sammanväxningen, skulle förkortas. Likaledes synes heit
naturligt, att sammanväxningen skulle blifva fastare, om ingen
eller ringa död bark komme att bilda ett lager mellan de sammanvuxna stammarne.
**) Likaledes torde sammanväxningar förelinnas mellan talloch granröttei-.

tion

uppinärksamlieteu fästad liarpâ.
Jag förderaf, att jag pä lielt kort
lid tror inig liafva kommit tre dylika fall pä spären,
nemligen tva i Upsala-trakten ooli ett vid Linköping
(E. Nyman).
Utan att fälla träden och företaga en
noggrannare undersökning, än hittills kunnat ske
är säkert afgörande liärntinnan ej möjligt.
landet,

liar

anlede.s

tili

En

denna gissning

sainmanväxning mellan tall och
deremot den märkvärdiga bildning, soin
jag nu gar att ointala, och som säkerligen uppkommit
pä ett satt, som frappant öfverensstämmer ined, hvad
trädgärdsmästarne benämna afstKjnin;! eller ablalärrauj.
Närinare underrättelser, äfvensoin afbildning al denna
tall
gran, hafVa blifvit mig benaget meddelade af
-i
Herr A. Sylven, hvarjemte jag äfven fran andra hall
Hvad jag sälunda
mottagit eil och annan npplysning.
törnnminit, kan i korthet sammanfattas sälunda
Under en längre följd af ar liafva personer, som
Hasslerörs gästgifvaregärd i Westerfärdats
Iran
grau

otvifvelaktig

utgör

:

mot

ungefär
mil frän förstatt skäda en nära landsvägen staende tall, frân hvilkens stain nedanför kronan en under sista tiden 7 fot lang, endast i tallen
Sagda gren var i full växfästad grangren utgick.
IMed
frambragte kottar.
att
den
t.
o.
m.
sa
kratt,
giitland

nämnda

ställe

Mariestad,
halt

tilltälle

man, att den under minst 40 ar varit
fran sin moderstam; under heia denna tid maskild
Da
ste den alltsa hafva hemtat näring fran tallen.
denna 1890 fahles, var grangrenen ännu fullkomligt
visshet

vet

frisk.

Uppkomsten af denna bildning kan man med
hög grad af sannolikhet angifva. Pä föga mer än 2
fots

fiüd

—

sasom en (j[varnämnda tall har
funnits en lör länge sedan
stubbe visar
Fran denna har säkerligen en gren utgran.

afstand fran

staende

—

som kommit att ligga i ett grenveck pä tallen.
Under tillväxten omslöts sagda gren mer och mer af

gatt,

tallens

nya

vedringar

pa

;

grenens öfre

sida fort-

nya vedlager, men
barken, och sammanväxning

sattes en tid bortat bildningen af

sedan söndersprängdes
Den tall- och granbark,
egde pa vanligt satt rum.
som befanns fastklämd vid beröringsytan, omslöts af
När sedan granträdet faldes,
de nybildade vedlagren.
blef grenen qvarsittande vid fallen, pa hvilken den
af naturell sjelf blifvit

inympad.

Detta märkvärdiga träd finnes, som sagdt, nu ej
Ett stycke af stammen med den in- och fastmera.
vuxna grangrenen har dock tillvaratagits och befinner

ByggnadsforUpsala botaniska museum
sadana de vid geilomsagning visât sig,
bekräfta rigtigheten at ofvan angifna satt för nppVeden är mycket hard och hartsrik.
komsteu.
I sammanhang med ofvannämnda ma här anföras
följande anteckning i "''‘Journal hällcn under en rcsa fill
Gothland âr 1790 pä välhorne Herr Hofintcndenten Pehr
Thams hekostnad och anordniny af Antiquarien C. G. G.
Hilfeiung” (manuskript i Kgl. Biblioteket i Stockholm')

sig

nu

pa

hallandena,

’’Den 15 Juni.
sus

Naturæ

i

Eftermiddagen
stor

Säwe

— Mig berättades om

:

et sällsynt lu-

Wäxtriket af K. Hof Predikanteu Säwe
gick jag til ßoma Prestegard.
Pa-

fölgde

—

mig

til

;

en dess äng, allmänt kallad

Högarden, 4 à 500 steg fran Prestegarden och Norr
Igenom ett medelmattigt Eketrä af 3
om kyrkan.
15 à 16 alnars högd
qvarters Diameter
hade
ett närstaende Björketräd, som nu ägde en Diameter
mellan 10 à 12 tum och nästan lika högd med det
förrnämda, genomvuxit Eketrädet: Hvarje träd hade
sin rot, och atskilgd Stam tili nära 3 aln. i högden.
Här hade Björken igenomträngt Eken och sammanwuxit med dess Stam nästan pa 3 alnars längd med
Eken; dock nägot lutande ifran, da Eken deremot
behöll sin raka ställning ända tili Toppen.
Der
genomgangen skedt, var stammen goda 3 qvarter bred
pa bada sidor, men de 2;ne motsvarande endast q

—

—

—

'

8

bâda foreiiade Traden äro ännn i sitt bästa Flur,
Ekens alder torde gâ till 40 à 50 âr, Björkens tyckes

alu,

Pâ en hitliôrande, vacker plancb finnas
vara yngre.”
träd afbildade och förete onekligen ett egenI marginalen finnes en med inidomligt iitseende.
tialerna P. S. (troligen Per Sâwe) undertecknad anmarkning: ’’gjordt af vidskepelsen für att skatîa bot
dessa

ât

ett

ty

ej

sjukt barn”.
blott

i

Mycken sannolikhet

fiera delar af vârt land,

ligger häri.

utan ock

i

de

andra europeiska lâarder *) har man ansett och
anser det nog ännn vara synnerligen gagneligt att
med iakttagande af vissa füreskrifter
fora sjuka barn
genom de liai, soin bildats genom en grens sammanvâxiiing med stammen eller med en annan gren. Pâ
1850- och bO-talen âtnjüt en dylik, i Upsala botaniska trâdgârd befintlig, ”vâl-” eller ’’valbunden” **) lünii
ett ej ringa anseende sâsoni medel mot "valbindan”
eller ’’vâlbindan” (fôrmodligen engelska sjukanb
Geminskades
tillvaxten
dock
lopp
hânom
under ârens
storlek allt mer, sa att slntligen barn ej langre
lets
kunde trädas derigenom, hvadau de ”kloka gummorna” mâste vânda sig ât annat hâll for utôfvande af
denna specialitet af sin medicinska praktik.
fiesta

—

—

Den 14 Maj 1891.
Kand. Stakbäck förevisade en del former af Eb/mus
Tyckte sig ha fuiinit, att nordligare former njiparenarius.
trädde med glatta skäi'mfjäll, former frân sydligare trakter
3.

,

deremot med

liâriga.

Den 8 Oktober 1891.
Prof. F. R. Kjellman föredrog oni

1.

De fanerogama växternas meristem.
Foredr. kritiserade till en borjan Ilaherlandts indelning af de sekundära meristemen i pheTiofjen och
Denna sista term vore jn rent
interfasciculârt l;amhmm.

**)

Danüt

tidskriften

*) .Tfr.

für finnes

i

.Tfr.

uppsatsen

:

JH'H), der en utförlig redogörelse här"Kludctrœet” af Kn. Xyrop.

Rietz Svenslct dial, lexicon

sid.

794.

9

topografisk och sâledes olämplig vid sidan af den förra,

som Haberlandt tog

af korkalstrande.

i

Hum

den fysiologiska bemarkelsen
verkligen det interfasciciüâra

kambiet kan arbeta pâ âstadkommandet af fysiologiskt
väfnader, belyste föredr. genom en skildring af stammens tjocklekstillvaxt hos Aristolochia
Sipho,
Clematis och Cobæa, hvilka i detta hänseende
hvar for sig representerade ganska olikartade typer.
Men äfven Haberlandts phellogen blir ett ur fyDet meristem,
siologisk synpunkt heterogent begrepp.
lenticellvâfnaden, som pâ intet satt
hvarur t. ex.
funktionerar som kork, leder sitt Ursprung, räknas af
Ett
Habeelandï som samhörande med phellogenet.
annat exempel pâ en nybildningsvâfnad, som efter
H:s âskâdningssâtt skulle inrangeras under phellogen,
olikartade

•

—

men
den,

vore fullkomligt skild derifrân, vore
det s. k. aërenhymet tager sitt Ursprung.

fysiologiskt

hvarur

Föredr. beskref denna af Schenck nârmare behandlade

den upptrâder hos öfversvämmade
Lythrum Salicaria. Sârdeles intressant var att hos den senare se byggnaden af de stamdelar, som vid ett högt vattenstând
af Malaren 1889 blifvit submersa.
En annan karakter eger ’’phellogen” i vissa povâfnad

*),

delar

af

sâdan

Salix

fragilis och

lakantiska fröväxters rhizom.

Här

gifver det

ej

sâl-

upphof till en upplagsvâfhad. Préparât af de i
detta hänseende synnerligen upplysande rhizomen hos
Fragaria vesca framlades och demonstrerades.
En ôkad kânnedom om den korrelation, som hos
fanerogamer râdde mellan underjordiska delars upplan

lagsnâring och de ofvanjordiska delarnes utveckling,
framhôlls som synnerligen önskvärd.

*)
H. Sehende: Ueber das Aërenchym, ein
oges G-ewebe bei Sumpfpflanzen. (I Jahrbücher

liche Botanik

von Prinyslieim. Bd.

20.

1889

p.

dem Korke homofür wissenschaft-

526.J

!
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2.

Kedogjorde Doc. Lundstköm for de fenologiska samhan förliden vâr for Landtbruksakademiens

manställningar
räkning utfört.

Meddelaiidet illustrerades af en mängd karsvenska trädslags, kulturväxters o. s. v. geografiska utbredning samt grafiska framställningar af deras periodiska feuomen.
utvisaiide

tor,

Prof. Fkies meddelade om nâgra nya fynd af hyposvampar ocli förevisade nâgra sâdana bl. a. Tuber
rapæodorum, insamlade af Kand. E. Nyjun. nära Enköpiug.
3.

geiska

Den 22 Oktober 1891.
1.

î\Ieddelade

Amanuensen Hülth

âtskilligt af biografiskt

och botaniskt intresse nr den samling bref frân C. vox LixxÉ
d. ä. till Prof. J. A. Murray i Göttingen, som Prof. IIammarSTEX nyligen förärat till Upsala nniversitets bibliotek.

Om

2.

de uplândska torfmossarnes byggnad.

Af Rutger
I

lästes

tidningen

Fossil

se

utdikats

Till

Ekbamn
för

den

14 Oktober 1891

;

elislcoy.

Hallen under

for

”F//ris”

följaude notis

Sebnaxder.

i

Fyris meddelas: Vid torpet
Vassnnda socken har en mes-

odling, hvarvid

utrymme af ungefär

tre

man

tunnland en

paträffat â ett
liel

kullfallen

Man

har lunnit stammar tili öfver 60
fots
längd, en del pâ ett djup af endast 4 till 12
tum.
Tio stammar hafva blifvit blottade.
Den appât liggande sidan var angripen af röta, men den nedat vända frisk.
Virket har en mörk färg, nästan som

skog

af

ek.

ebenholtz.

Med anledning

af denna notis begafvo sig ett
nâgra upsaliensiske geologer och
Hemmendorfif, Munthe.
botaniste!’ (herrar Hedström,
Wiman och författaren tili dessa rader) en vacker
höstmorgon nt tili Ekhamn och den omtalade torfmossen.
Det var en mindre, afläng depression, som i O.
och V. höll omkring 500 meter; största utsträckningen i X. och S. var 200 meter. Den var rundt om
kringgärdad af jökelgrusvallar, bevuxna med hland-

par

dagar

derefter

11

hvilken afven ek ingick.
De lägsta delarne af
utgjordes pa en sträcka i N. af en
Pâ sin lägungefär i O. och V. gâende ändmorän.
sta punkt hade denna för omkring 40 âr sedan blifvit genombrnten af en kanal, som nyligen upprensats

skog,

i

dessa grans vallar

till

2 meters djnp.

Denna ändmoränens

punkt

lägsta

lag 0,85 m. öfver den bredvidliggande kanten af torfmossen.
Dess centrala delar läge 1 à 1,5 m. djupare.

Messen bade nemligen sjunkit

sä inycket

genom

bade
den före denna varit ett vattensjukt kärr med en el1er annan tviuande albuske.
Nu bade torfven i detta
gamla kärr stärkt multnat ocb sa sjunkit ibop, ocb
dess underlag
lera
pa sina ställen kommit sä
nära dagytan, att bela depressionen af Sveriges geologiska undersökuing (N:o
16 bladet Sigtuna) utlagts
sasoni ’’akerlera”.
I östra delen bade förinultningen
gätt längst ocb blott ett föga djupt myllager tackte
det forna kärrets lerbotten.
I vestra delen, bvilken
afsags i tidningsnotisen, ocb med bvilken vi egentligen sysselsatte oss, var torfmjdlan ännu 40 -70 cm.
utdikningen.

Enligt

—

äldre

personers

uppgift

—

djup.

sorna
al

Myllan bade uppstatt ur Amhlgstcginm-ioxï. Mosbade nästan totalt fönnultnat, men smabitar

cyperacé-bladskidor ocb rotflagor funnos kvar.

Di-

verse träbitar, pinnar, kvistar ocb nagon enstaka rotgren

bade deremot bibehallit sig battre.
Fragment af skalbaggar anträffades sparsamt.
Torfmyllan bvilade pa en grâblâ, kompakt leraflagring atminstone 0,60 m. djup. Antagligen var det nagon
utbildningsform af Je//ma-lera ocb underlagrades troligen af ishafslera, bvilken rik pa block af röd Ortocerkalk
bär ocb der stack upp i bottnen af dikena i mossens östra
del.
Pâ denna lera lägo nu stora, af torfmyllan omgifna e/i'stammar utsträckta.
De voro langa ocb rakvuxna ocb bade som det tycktes varit föga förgrenade.
I allmäiihet var, som tidningsnotiserna bade

sagt,

den

mörk

den nppat liggande sidan angripeu af röta med
nedat vända frisk med en vacker giänsande
färg.

För
dessa

utröna under hvilka yttre förhallanden
ekar växt, räknade jag arsringarne^ vid tvenne
att

ekars basalparti.

Den ena räknade pä 32 cm. radie 223 arsringar.
Den andra egde en radie pâ 33,9 cm. Sjelfva
centralpartiet med märgen var dock borta, men blinde beraknas ha varit nâgot öfver 1 cm.
Den öfriga delen af radien uppdelades iuifrân utât

25 ârsringar

hvarje.

i

De

i

sektioner

med

respektive sektionernas längd

meddelas här nedan:

-

mm

5)

72

„

6)

33
4) 42

„

7).

„

8)

1)

29

2)
3)

9)

Den y ttersta

Sektionen

35
35
34
30
18

var

1

mm
„
„

„
„
1

mm

ocli

bestod

af 16 ârsringar.

Üm man

beräknar att det innersta, bortruttnaräknat omkring 15 ârsringar, skulle trädet* varit 256 âr gammalt och visât sin största växtkraft under tiden mell an 40 och 65 ârs âlder, hvarjemte ett tilltagande i ârsringarnes bredd ntmärkte
de

stycket

Perioden mellan det 90;nde och 115:nde âret.
Ekstammarne voro i allmânhet af samma groflek
Det
och âlder som de tvâ nu lemnade exemjieln.
meter.
Det
matte 17,5
längsta
stamfragmentet
var rakt utan nâgra bibehâllua sidogrenar och med

grof toppânda.
Till

jemförelse lemnas

följande siffror

om

trak-

nu lefvande ekar.
Pâ den vestra jokelgrusbanken râknades pâ en
nära marken afsâgad ekstubbe med 31 cm. radie 111
tens

ârsringar.

voio

Arsringarne mellan den 60:nde och 75:te
stora.
Den starkaste tillväxten under

.sardeles

13

nâgon

läiigre period

hade varit mellan 89 och 111 ai's
med sma arsringar fixnnos dock

Ett par afbrott

alder.

denna serie.
Ekarne i denna trakt utinärkte sig som vanligt
Strax söder
är i Malardalen for grof, kräftig växt.
oin Ekhanins gârd fans pâ en ât öster vettande bergssluttning en valdig ek med fôljande dimensioner (efter Hedströms och Hemmendorpfs mätningar.)
Trädet delade sig 2,5 m. ofvan marken i tvâ
ofantliga grenar och upnâdde en hôjd af 11 m. Omkretsen 1 m. ofvan marken var 7,11 meter.
Nâgon ekstubbe hade ännu ej blifvit utgräfd,

i

:

men

i närheten af en stams tjockända sâgo vi pâ graumellan leran och torfmyllan nâgra mindre rotAllra nederst i torfmyllan hittade vi
grenar af ek.
pâ ett par stallen nâgra ekollon samt tvenne hasselnötter.
Af de fyra racer, som Gunnar Andersson ^')
pâ grundval af ett synnerligen rikt material indelat
de snbfossila hasselnötterna frân Braknamossen i sôdra Skâne, tillhorde den ena nôten racen B., den andra racen D. d. v. s. Coryliis AvelJana L. var. silvestris

sen

Hort.

Dagen for var excursion utmärkte sig for sjmnerjemna barometer-kurvor. Enligt Münïhes aneroid-observationer lâg lägsta punkten af Ekhamnsmossen 22,2 m. öfver Sko-fjärdens yta, som da torde lé-

ligen

Da leran här
m. djup, skulle sâlunda Ekhamnsmossen
ha blifvit füllt isolerad frân hafvet, dä detta stod 22,5
m. högre än nu.
Jag tänker mig förklaringen af denna mosses ut-

gat

ungefär

lâg

pâ

0,8

m.

öfver Östersjön.

0,5

sâlunda.
Dâ hafvet dragit sig sa
langt tillbaka, att ändmoränen alstängde depressionen
trän hafsvägorna, herskade en period med kontinentalt klimat.
Depressionens lerbotten blef, da den natt
vecklingshistoria

—

,

Stiidier

Sv. Vet.-Akad.

öfver torfmossar

Handlingar 1889.

i

södra Skâne. Bihang

tili

K
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den

utanfür

liggande

vatteuspegelus

niva,

relativ!

torr och occuperades af de kriugliggande xerofila for-

raationerna,

hvilka antingen direkt utgjordes af eher

nagou tid uthildades tili ekskog.
Sedan denna ekskog fortlefvat ett antal generationer, inträdde efter hand i kliinatet stora ändringar,
efter

hvilka

för

iitvecklingen

depressionens vegetation

af

ödesdiger verkan.
Den arliga nederbördsökades allt mer, och ett nytt kliinatskede,
utmärkt af va ta somrar och blida vintrar tog sin början.
Ekarne komino, som den ytterligt svaga arliga
tillväxten pa de iiinna stammarne visar, under allt
mer och mer ogynsamma förhallanden. Snart brakade
den sista trädgenerationen ner, och med den utdog
den hasselunderskog, som antagligen slutit sig linder
ekarnes kronor.
Amhlystcgia växte npp öfver liken;
depressionen antog snart fullkomligt karakteren af en
försumpning ett karr
som afsatte lager pâ lager af Amblysteyiuni-ioTÎ öfver de pâ djupet hvilande
ekstam marne.
Kom sä kärrets sista, redan förnt skildrade utvecklingsmoment, dess utdikning. och tili följd deraf
torfvens hastiga liopsjunkande och förvandling tili
mylla.
Innan dess hade redan en viss antydan till
börjande uttorkning till följd af nutidens relativt kontinentala klimat visât sig genom uppträdandet af enstaka
blefvo

af

mängden

-

—

,

albuskar.

Hum öfverensstämmer denna Ekhamnsmossens
byggnad och det nu lemnade förklaringsförsöket öfver
densamma med hvad man vet om andra uplandska
torfmossars byggnadsförhallanden?

en uppsats ”Om vaxtlemningar i Skandinaviens marina bildningar” (Hot. Notiser 1889) har jag
pa grund af den lagerföljd, som jag fann râda i en tortmosse vid Rörken i mellersta Upland, framkastat möjligheten af, att, da hafvet i Upland stod 36 meter
högre an nu, Blytts atlantiska period herskade samt
I
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att det är högst antagligfc, att

derjemte uttalat,

me

forskares

subboreala

sam-

inträffade nrLder en

period

tid,
da Svealand lag högre an 36 meter under den
nuvarande hafsytan.
Genom senare undersökningar i Norrland, Upland
ocb pa Gotland bar jag kunnat gifva dessa uttalanden en betydligt mera generel form. I en uppsats
in Skandinavien”, *)
’’Die Einwanderung der Fichte
som i dagarne inkommer i Englers Botanische Jahr-

bücher, har jag ocksâ sökt visa:
att

den atlantisliu jjcrioden,

af den
I

maximum

Litorina-sänhningens

under

hörjan af
utminstone hätftcH

hvillccn

tiUh'ôr

dergyä fötjande köjningen faUcr.

hur

stör utsträckning

Upland drabbats af Lito-

man ännu

ej
med bestämdhet.
De isoanabaser för ’’den postglaciala höjningen”, som
De Geer i sitt betydelsefulla arbete ”Om Skandinaviens

»•ina-sänkningen

vet

yiiväförändringar

under

qvartär-perioden”

1888 och 1890) meddelar
pa direkta observationer

med

terpolationer

langt

i

(G.

P. F.

Upland, grunda sig ej
detta landskap, utan pa inför

aflägsna

observationslokaler

sasom utgängspunkter.
Enligt De Geer böja sig L27or'iMa-hüjningens isoanabaser i Upland i N 0. och S V.
Det lägsta värdet för sydostligaste del en af landskapet skulle ligga
nagot öfver 4-0 m.
Det nordligaste hörnet skulle ge-

nomskäras
58 meter.

af en isoanabas

Huru

med

ett

värde af ungefär

pass riktiga dessa sitfror äro, fa väl

denna har jag närmare fixerat, i hvilken betydelse jag tasom i denna uppsats användas. Hvad specielt de marina aflagringarna beträffar, har jag i den nu föreliggande uppsatsen följt den terminologi, som under en diskussion
öfver vara marina kvartärbildningars terminologi. i Naturvetenskapliga Studentsällskapets i Upsala Geologiska Sektion framstäldes af H. Munthe (referat deröfver inkommer i Geologiska Föreningens
Förhandlingars mars-häfte) och af honom skall användas i ett snart utkommande arbete öfver det baltiska hafvets
*) I

ger en del facktermer,

kvartära geologi.

)

1(5

fvamtida uiidersökningar utvisa.

Jag mi^stäuker emel-

att de äro m 3'-cket für laga.
I ett fall finues
I beskrifningen tili blaocksa ett direkt bevis derför.

lertid

det

Slrdtmansö”

mel,

att

Cleve

(S.
i

G. U. N:o 151 nämiier D. Humfran Sundsmossen, S O. om

gj'ttja

uorra äiidan af Wansjön fuiinit diatomaceer, som audenna gyttja blifvit afsatt ur ett svagt salt-

gifva, att

lialtigt vatten.
Vansjön ligger 186,8 fot ö. h.; Smidsmosseu maste efter kartan ligga äunu högre, ocb som
Munthe benaget visât mig, har A. Erdmann *1 angifvit
210 fot (62 m.) som den ifragavarade mossens höjd öfver
hafvet. Af De Geers isonabaser borde den für 52 eller 53
m. framga öfver denna trakt.
Denna siflfra är sälimda
alldeles für lag, hvarför man ntan fara torde für Upland fä
nppflytta de De Geerska isoanabasernas siffervärden med
De nya siffrorna äro dock natnrligtresp. 9 meter.
vis blott minimivärden.
Upland är som bekant ett lagland, som tili all-,
ra största delen ligger nnder de höjdpunkter, som dessa

Ai/o/'bm-liöjningens

den

tid.

da

isoanabaser skulle utvisa.

Litorina-hsLfxet stod

som

Under

högst, företedde

sälunda det nuvarande Upland bilden af ett haf med
endast ett par större öar och nagra strödda grnpper
af mindre.
Endast i dessa forna öars torfmossar har man

Annu är dock
vänta lager, äldre än atlantiska.
ingen sädan tili sin inre byggnad undersökt.
S 0. om den nämda Sundsmossen höjer sig en
belägen 220
329 fot ö. h.
vidsträckt granitplata,
Jökelgruset pa denna plata, som sälunda ligger öfver
AitorOm-gränsen, har under Ancyhis- eller ishafs-tiden
blifvit mycket bearbetadt af vägsvall och ofta uppvräkt
i vackra, höga strandvallar. Da berggrunden i och försig
är temligen stärkt kuperad, och da genom de nämda vallarne en del uppdämningar bildats, har platan blifvit
att

—

*

— Bidrag

pag. 261.

tili

kännedom om Sveriges kvartära Lildningar. 1888
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rik pa torf-fylda depressionei% soin kila
mellan de i allmanket med pineta hijlocomiosa
bevuxna grus-knllarne eller sandfälten. Dessa mossars
nutida vegetation bestar af sphagneta i olika utvecklingsEj sa sallan bar utvecklingen kulminerat i
stadier.

synnerligen
in

sig

pineta sphacjnosa.

De

fiesta

npländska

torfmossar,

som ligga

ne-

danför Z(^Yorfi^a-gränsen, ega icke detta utseende. Om
vi lemna ur sigte, att en stor del äro iippodlade eller
halla pa att ntdikas, ocb endast tanka pa deras nt-

seende
ej

fore

menniskans ingripande samt pa de ännu

af kulturell vidrörda torfmossarne, utgöres Vegeta-

af /i'ärr-formationer, i livilka Amblystegierna
en vaxlande roi, men lialfgräsen alltid stâ tätt
ocb yppigt *).
Vi skola nu undersöka den underliggande torfvens beskaffenbet.
Hvad den nyss förut nämda messen vid B'ôrlcen
Not, 1. c. pag. 195) visât,
angâr, bar jag (Bot.
att
dess öfversta delar utgöras af en stärkt förmultnad, pâ trädfragment rik ’’grastorf”.
Troligen
ha nu fullstândigt fôrmultnade Amhlystegia deltagit i
dess bildning.
I dess understa delar fans ett stubblager af taU^ yran, elc ocb al.
Under denna torf lâg
ett ganska mäktigt lager af en torfart, som jag benämde Pliraginitcs-iorî ocb som i sin ordning bvilade
Messen var belagen i en utpâ Bliahdonema-gyttj?t,.
dragen dalgâng, som lutade nära 10 meter pâ unge-

tionen
spela

fär

1,5

kilometer.

Pâ

grund af dessa topografiska

Sphagnum-iorm&tiowev alldeles pâ
under L. gränsen. Sâ âr t. ex. en
torfmosse, som upptar bottnen af en nedom L. gränsen liggande
âsgrop Söder om Flottsnnd, bevuxen med ett j)inetnm sphagnosiim.
(Jmfr. A. G-. Hügbom. Vägledning vid geologiska exknrsionen i
Upsala omgifning. Upsala 1891 pag. 23). Synnerligen allmânna
*)

Naturligtvis

de fôrsumpniiigar,

saknas

som

ej

ligga

äro de emellertid icke.
Bot,

Notis,

1892,

2
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uppkommit under en kontinental period (den subboreala) och de bâda torflagren, âtminstone till största delen. under infôrhâllandeii aiisâg jag stubblagret ba

tidsskedeu

sulära

(resp.

den subatlantiska och atlan-

Perioden).

tiska

[Güxxak Anderssox har (Torfmossarnes
bidrag
kännedomeii om Skandinaviens forn-tida växtSvenska Mosskultur-Fôreniugens Tidskrift
geografi.
sökt
visa,
att pâ de delar af nieller*ta Sve1890)
som annu under den tid, dâ eken först framrige,
trängde fran Sj^dsverige, lägo under hafs^dan, seskulle komma
dan höjningen inträdt, "beslândet
att besta af en blandning utaf de i trakten herskande växtformationerna, med öfverhoppande af en stör
del af den serie, som i andra trakter är betecknande
till

—

för

dessas utveckling”.

Dertill bifogas eii not:

’'Se-

dan ofvanstaende redan var skrifvet, har förf. i det
nyss utkomna 5:te haftet af Botaniska Xotiser sid.
195 med stör tillfredsställelse sett, att R. SeexaxDEB genom fyndet af ’’tail, graii, ek och al” strax ofvanpä en gytja med BLytilus cdidis i närheten af Uplemnat det empiriska beviset för, att sä verksala,
Pa denna uppligen egt rum pa minst ett stalle.”
fattning af ßörken-mossens bildning vill jag naturligtvis

in.
Mellan den tid. da hafvet lemnade
och den, dâ stubbarne af tall, gran, ek
inbäddades i torf, ligga ofantliga tidrymder.

ej

ga

depressionen

och

al

Större delen af Fhraymite.s-iorîxen är enligt min äsigt
bildad supramarint under den atlantiska perioden, och

stubbarne anser jag représentera de skogsformationer.
som under sista delen af den subboreala tiden vuxo
pa den genom denna periods inträde torra ytan af

den atlantiska torfven.]
Da den understa delen af Fhrayndtes-ioxïxen bildades, stod Litorina-Yv&ïvet 36 m. ofvan den nutida
Östersjöns yta. Ofver Rörken torde De Geers isoanabas
för 49 meter framgâ. Med det nämda tillägget af 9

19
meter

skulle

sâlunda

denua torf ligga vid 62

af

Litorinagränsen.
I Englees Botanisclie Jahrbücher 1. c. har jag
meddelat byggnaden af en torfmosse i Husby-Lânghundra sn. S O. om Àsbergsby, sâdan jag fann den
vid en undersökning i Oktober 1890 pâ en af geologiska sektionens exkursioner.
Mossen ligger i ett
backen, omgifvet af lâga, men till en jemn ringvall
hopslutna hârdt packade morânkullar, genom hvilka
ingen naturlig drâneringskanal kunnat bryta sig genom. Det skikt af grofva
diametern ända till 1
meter
eli- *) och Zpo>’Z;-stubbar jemte
nâgra bredvidliggande stammar, soin finnes i torfmassan, häntyder sâlunda pâ en torr period.
Den ofvanliggande
omkring en meter djupa Amhh/stey in m-toxfyen hârstammar frân en vât period, och den en eller annan decimeter mâktiga torfmassa, soin under stubbarne tâcker
jôkelgruset eller, der hall trâder i dagen, ett tunnt
lager af frân denna geiioni frâtande huiiiin- och ulminsj^ror iippkommet skarpkantigt grus, kommer sâlunda att représentera sista delen af en sâdan. Mossen torde ligga omkring 30 ni. ô. h... Litonna-grànsen for denna trakt beräknar jag till 55 meter.
Sâlunda skulle mossens botten ligga vid ungefar 53 “ „
af Lüorina-gmnsen, och den undre torfven beteckna

—

—

'

senare delen af atlantiska perioden.
Ej längt frân denna niosse ligger mellan Stor-

hagen och Lunda en lângstrâckt smal försumpning,
hvilken jag fann vara sammansatt af en uppât i Amhhjsteginm-toTÎ ôfvergâende Fhraf/mites-tovf,
en eller
annan meter inâktig, hvilande pâ lera, antagligen Tel/Om-lera.
Denna mosse ligger omkring 7 m. ô. h.,
sâledes dess botten vid ungefâr 10
af Z/?foD«a-gränsen.
Antagligen skedde bâckenets isolering efter den
subboreala tidens slut.

%

1,3

*) Pâ ett hemfördt
mm. breda.

prof af virket âro ârsringarne

i

medeltal
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Dessa bâda mossar ligga pâ bladet ^’’Lhidhohn''
U. N:o Id).
Just trâu närheten af Asbergsby, men rakt soder derom, omnamner kartbladsbeskrifningeii
tillvarou af trâdstammar i nâgra torfmossar.
Der sages pag. 35:
” Under
tort dyn eller pâ grause la mellau demia
ocb leran antrâlfas i mindre kärrsänkor stundom stam~
tnar
af ek, soin under tidernas lopp antagit en mörkare fârg
blifvit hvad man kallar ’’Svartek”. Det
âr isynnerbet i kärrmarker soder om Asbergsb}^, som
dylika lânga raka stammar funnits inbâddade i torfdyn, likvâl blott pâ ett obetydligt djup under jordytan.
Alven âro lemningar af andra trâdslag, sâsom
björk ocb fur, ej sâllsynta i dylagren.”
Dessa kärrmarker soder om Asbergsby ligga strax
nedaniör den platâ, pâ hvilken messen med atlantisk
torf i bottnen âr belâgen, men högre är försumpningen mellan Storbagen ocb Lunda.
I allmänbet äro de beskrifningar öfver kartblad,
som omfatta delar af Upland, i fräga om torfmossarnes byggnad synnerligen knappbändiga. Vissa antydningar ocb uppgifter äro dock af värde. I beskrifningen tili bladet ”Enlvpinff (S. G. U. N:o 7\ säges t. ex.
’’Flerstädes batVa trädstubbar ocb trâdstammar
anträffats i dyen.
Sä finnas t. ex. i Gängmossen en
mängd dylika af ek, samt i Domta kärr ocb Skenstamossen af grau ocb tall”.
Efter kartor synas de tvä sistnämda mossarne ligga i grunda depressioner i lera ungefär 30 m. ö. b..
Dä stubbarne tyckas finnas i sjelfva ”dyn”, skulle
byggnaden vara densamma som bos den bögstbelägna
Asbergsbytrakten. Litorma-gränsen vid Enköpings omMossarne skulgifningar har jag beräknat tili 59 m.
af denna gräns.
le sälunda ligga vid ungefär 51
I beskrifningen tili bladet "^LeufsUiP (S. G. U.
N:o 29) läses pag. 47
”Stundom finner man i torfdyn trädstubbar ännu
(S.

G.

—

:
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qvarstâende pâ roten.
Skrikmossen Ostnordost

Viel

odlingen

Domarbo

oin

i

af den

s.

k.

Tolfta socken

ej mindre an trenne lager af pâ hvarandra stâende tallstubbar.
Afven i mossarne vid Enoch Akerby-sjôarne i Löfsta socken, träffas sâdana stubbar, men endast ett lager”.
De Gteers isoanabas for 55 m. torde gâ i granskapet af de nämda mossarne. Maximum for Litorinahafvets utbredning i dessa trakter skulle sâlunda va-

anträffades

ra

64 m.
Under antagande

af

att de

mossar,

som kring-

gärda de nämda sjöarne, verkligen ega eller egt sâdana dräneringsförhällanden, att det stubblager, som
kartbladsbeskrifningen tyckes ange som inbäddadt i
dess massa, mäste stamma frän en kontinental period
och under antagande af, att deras hotten ligger omkring
dessa ligga 94,1 fot (28,65
0,65 m. under sjöytorna,
m.) öfver hafvet
skulle denna ligga vid omkring
44
af L. gr. och stubbskiktet vara subborealt. Finnes verkligen torf under sOibbarne, skulle denna antagligen vara atlantisk.
Skrikmossen är en liten afiäng depression, 400 X
200 m., heit och hället omgifven af jökelgrus. Pä
hur högt den kan ligga öfver hafvet, har jag ej Ij’ckats fa reda.
Troligen ligger den nägot högre än de
förutnämda mossarne omkring En- och Akerby-sjöarne,

—

—

men

alldeles säkert ej

De trenne

öfver L. gr.

”lagren”

af tallstubbar représentera

Som redan Blytt
Norges Torfemyre
1882 pag. 5 6) pävisat, är det mycket vanligt, att
en torr periods stubblager bestär af flere pâ hvarandra stâende, af ingen eller obetydligt mäktig torfsubnaturligtvis

(lagttagelser

stans

skilda

over

—

skilda

perioder.

det

sydostlige

stubbar.

Mycket antagligt

är sâlunda,

sammansatta stubbskikt är subborealt samt
och öfverbäddadt af atlantisk och subatlan-

att detta

under-

icke

tisk torf.
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Yi atervända nu

byggnad och

till

spörsmalet

om Ekhamusmos-

andra upländUnnas de lager, som man pa
gruiid af den ifragavarande försumpningens höjd öfver hafvet genom analogi-slut kan vänta?
Dess hotDe Geers isoanabas för 47 m.
ten lag 22,5 m. ö. h.
sens

ska torfmossars,

dess förhällande

tili

Forst,

torde gâ genom de när maste omgifningarne.
ges 9 m., skulle punkten i fraga ligga vid

Tilläg-

40

af

L itorina-gränsen.
Ekstammarne tolkade jag som minnesmärken frân
den torra period, som skulle herskat, da Litorina-hafvet stod vid
period

dan

40

kom den

%

Denna

af sin maximi-utbredning.

naturligtvis

skulle

vara den subboreala.

Se-

siibatlantiska perioden, och der under bil-

dades det ofvanliggande torflagret.
af Litorùia- gränsen är ännu den
Vid 62

at-

lantiska torfven ganska mäktig (ßorken).

Yid 53

%

(eventuelt,

om man medräknar Domta

karr och Skensta-mossen, 51 %) af Litorina- grausen är
redan den atlantiska torfven af obetydlig mäktighet

högsta messen vid Asbergsby); vid 40 y visa
sâlunda subboreala lager i bottnen pâ Ekhamns-mosInom den subboreala
sen, att
en ny period inträdt.
tiden faller ock troligen upplyftningen af de försumpningars hotten, som ligga mellan 7 och 30 m. ö. h.,
Dessa tyckas tili sin byggnad
Söder om Asbergsby.
Pa gränsen mellan
mycket likna Ekhamnsmossens.
leran och torfdyn ligga enligt S. G. U. äfven här
stammar af svartnad ek, som äfven de utmärka sig
för lang, rak växt.
För att lemna en öfversigt af de under Litorinagränsen belägna torfmossarnes förhällande tili denna
gräns och der as allmänna topogra*fi, inskjiites i detta
sammanhang en skematisk framställning af följande
Den subatlantiska torfven har
fyra mossars byggnad.
betecknats med den mäktighet, den antagligen hade
tÖre de respektive försumpningarnes utdikning.

(Den

‘'
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Rörlcen: 62

1)

'“/g

a

Grastorf

b

Stubblager

af L. gr.

Elchamn: 40

3)

af L. gr.

“/g

Amblystegiuintorf

a

b Ijiggancle ekstammar
Tellinalera.

Phragmitestorf

c.

Lnnda: 10

4)

a

Ebabdonemagyttja.

Ashergshg

•2)

:

53

ximblystegiumtorf

b

Phragmitestorf

af L. gr.

Tellinalera.

,

Skala

xi ni b 1 y s t e g itim 1 0 rf

a

1

meter.

Stubblager

11

ximblystegiumtorf

c

a:

b
Jökelgrus och graihthällar.

Hvad
sar

af L. gr.

,

reala

sen

det

det

sig,

rent

:

c;

subatlautiska lager
subboreala
,,
atlantiska

paleontologiska beträfPar, sä vi-

att ehen just är ett för

lager karakteristiskt
anträffades

ej

—

,,

de

fossil.

öfriga

Uplands subbo-

Vid Ekbamns-mos-

trädslag

—

tall,

gran,

och al,
soin frân denna tid ligga bevarade
i
andra npländska torfmossar, men i stallet anmär ktes har liassel.
hjörlc
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Den 5 November 1891.
1.

De skog’bildande trädens utbreduing

i

Dalarnes fjälltrakter.
II.

Af A. G. Kellgren.
Uti ett föregaende meddelande liar jag i kortbet
för skogarnes fördelniug uti Dalarnes tjälltrakter.
Yid ett förnyadt besök nti Särna och Idre
1891 och eil samtidigt företagen resa genom Fämundstrakten, öfver ßöraas tili Härjedalen var jag i tillgöra nägra nya observationer, särskildt tili befälle
Ij’sning af granens utbredningsförhallanden.
I stört sedt erbjuda fjälltrakter inycket af intresse för växtgeografen och växtfysiognonien.
Förutom de af exposition och jordman betingade skiflningarne uti vegetationens skaplynue framträda härstädes yttringarne af kliinatets mäktiga inflytande särdeles skarpt.
Som bekant aftager arets inedeltemperatur mycket hastigt med stigande höjd öfver hafvet;
ännu hastigare tilltager vindens skadliga inverkan,
och detta gör, att Vegetationen pa större höjd öfver
Uti ett fjällhafvet är underkastad stora växlingar.
landskap kan man i ett ögonkast öfverskiida flere olika floror, och man är alltsa i tillfälle stndera alla de
Lifaktorer, som betinga vegetationens skiftningar.
kasom de meteorologiska fenomenen framträda äfven
yttringarne
af exposition och jordmansförhällanden
beskaffenhet) ganska skarpt uti
(jämte berggrundens
Annu tvä
:Qäll-landskapets stärkt knperade terräug.
vigtiga faktorer gäller det att beakta, nämligen växternas vandringar och människans inflytande pa Vegetationen.
Denna sistnämda faktor, växtgeografiens
redogjorfc

’)

en
i

till

Berggrundens inflytande pa Vegetationen har jag vidrört uti
K. Landthr.-Akademien ini. reseberättelse, (under tiyckning

L. A. Handl.

&

Tidskr. 1891. h.
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mycket brj^deri vid kitDet är derför en omständigliet, som

historiska element, vâllar ofta

hörande studier.

underlättar fysiognomiska undersökningar, att uti dessa
aflägsna ock glest bebodda orter människans inflytan-

de

iiiskränkt

är

icke

bedrifves

tili

uti

ett

minimum.

Skogsafverkning

de högt belägna skogarne, större

deremot skogseldarne; emellertid kunna dyäfven utan människans inverkan, t. ex.
De hafva alltsa kemsökt dessa orter
genom äskeld.
langt före deras besittningstagande af människan, ock
bland de meteorologiska företeelatt räkna
äro
rol spela

uppsta

lika

serna.

mitt föregaende

Uti

meddelande

tallen är karaktärsträdet för norra

att

gar, ock att det är tallskogen,

som ger

anförde jag,
Dalarnes sko-

')

at kela

land-

en köjd öfver kafBarrskogsgränsen (o. 850
vet al omkr. 800 meter.
meter ö. k.) bildas af gran, gran ock tall samt nagon gang af ensamt tall. Den smala gördel af gies
granskog (bör af flere skäl ej benämnas granregion),
som bildar barrträdsgränsen, kar i allmänket en vertikal mäktigket af 30 meter.
En starkare utbildad
’’granregion” antecknades 1890 endast fran Städjeprägel, atminstone

skapet dess

fjällets

1891

sydvest-sluttning

var

jag

i

tillfälle

tili

omkring

sätern Asvallen.
iakttaga större granskogar

nämligen Gordalen mellan EulufjälDrefifjällets ostsida, samt Foskdalen
Nipfjällets
ostsida ock Ulandskögens vestsida.
mellan
En kräftig granskog träffades dessutom pa Nipfjällets
vestsluttning vid Gammel-sätern ofvan tallgränsen.
Gördalens granskog, otvifvelaktigt den största uti
Dalarnes fjäll, kar en vertikal mäktigket af omkr. 300
meter ock uppfyller kela den ganska langa ock breda fjälldalen.
Björk ingar nästan som en konstant
beständsdel i vexlande mängd, men tall saknas deremot
uti tva fjälldalar,

vestsida

lets

'
,

ock

Botaniska Notiser 1891

lit.

5.

och

lielt

sträckt,

(äfven

hâllet.

men

tall).

Foskdaleiis graiiskog ar ganska vid-

och stärkt upphlandad med björk
Glesheten hos denna granskog kommer sig
gles

som härstädes forsiggâr pâ nästan
hvarom mera nedan.

af dess fortplantning,

uteslutande vegetativ väg,

Förutom de

iin

omnämda

större graiiskogarne fö-

rekomma smärre sadana här och der i fjälldalarue,
dessa knnna emellertid alltid förklaras pä grund af
jordmânsforhâllanden och exposition.
De ofvan näinda stora granskogsomrädena knnna emellertid icke förklaras blott pä dessa grunder.

Särskildt gäller detta

Gördalen, der vi hafva att göra med ett heit, afskildt skogsomrade, sa godt som i saknad af tall.
Ovilkorligt sträfvar man att söka djnpare orsaker tili
dessa företeelser, och mau ledes da in pä den tolk-

om

som af Kihlman

angaeude Wahlenbergs
Bland annat pa grund
tallregion (Regio subsylvatica.)
af granens förekomst lika högt och t. o. m. högre tili
fjälls än tallen samt pa grund af granens oförmaga att
ning,

emotsta

försökts

skogseldar söker Kihlman förklara tallregio-

Granen sjuies
nen sasom en ’’granregion utan gran”.
visserligen i det stora heia fora ett ganska tynande
lif uti Dalarnes fjälltrakter, men undantag fiunas saA sistsom t. ex. vid Gördalen och Gammelsätern.
nämda stalle uppnar grauen i genonisnitt 18 à l‘J
meters höjd och är qvitt den besvärliga lafbeklädnaden af Alectoria jubata, som alltid tyder pa sjukDet kan ej heller bestridas, att grauen äger
lighet.
större förmaga än tallen i att tillpassa sig tili klimatet.
Jag hänvisar i detta afseende tili Kihlmans ofvan
citerade arbete och vill endast i korthet beröra graDet egendomliga härnens fortplantningsförhallanden.
vid

är,

försiggär

gränsen

)

att vegetativ
i

för

fortplantning medels afläggare,

stör skala nästan allestädes vid

granens vertikala utbredning.

den

öfre

Detta är

Pflanzenbiol. Studien aus Russisch Lappland. Helsin gf. 1890.

AT
form af tillpassniug nti ett klimat,
en gräns for fröbildningen, sasom förSe vi nn nagot närhallandet är ined fjällklimatet
mare pa, burn denna förökning tillgar^ finna vi, att
den pa det nogaste sammanhänger med fjällgranens
De ända ned vid roten utgaende grenarne
form.
blifva liggande pa marken, öfvertäckas af mossor och
grenspetsen' bojer sig nppat och antager
sla
rötter,
toppskott-form samt utväxer tili ett dotterträd. Fr an
ett moderindivid uppstar pa detta satt en hei koloni
af 10
40 träd af olika alder; vanligen dör moderträdet, innaii kolonien ännu hunnit sin medelalder.
En dylik ’’ailäggargrupp” har vanligen formen af en
cirkelsektor, hvars centrum, moderträdet, nästan utaii
undantag är vändt mot norr. Trädbestandet nti afläggargruppen är af olika alder, äldre närmare centrum, 5uigre vid pereferien, och är detta sä konstant,
att man häraf ledes tili det antagandet, att samma
Angaeude
gren ger upphof tili fiera dotterindivid.
koloniernas riktning uti bestämda väderstreck far man
söka
orsaken uti den härstädes radande vindriktVindens inverkan är härvidlag ytterst tydningen.
lig, sä att i allmänhet inga grenar förekomma at norr
utan endast at söder.
Pa grund af detta fortplanten

beaktansvärd

som söker

sätta

—

ningssätt

erhalla

egendomligt

vissa

utseende

fjäll-granskogar
(ex

ett

ytterst

Foskdalen): skogen bestar

af talrika täta klungor af i det närmaste samma form
och dessutom paralella, hvilket redan pa langt afstand
är märkbart.
I Foskdalen bildas heia dalgangens
granskog
utaf
afläggargrupper,
för
öfrigt
uppträda dylika mera sparsamt öfverallt vid öfre barrträdsgränsen.
Det finnes alltsa alltid en utväg för
granen att kunna fortplanta sig äfven â Ställen, der
klimatet lägger hinder i vägen för en regelbunden

*)

Jmf.

J.

M. Norman, Naturens Granskovhusholdning

Vidensk. Selsk. Forh. 1864.

tilfjelds
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frosättniiig.

Graneiis

fortplantning

spelar

alltsa

en

rol

fjälls,

livarför jag har tillatit

stör

vid

dess

genom

afläggare

ntbreduing

mig denna

tili

afvikelse frän

det egeiitliga ämnet.

Icke

nog denned,

att

granen äger eu utpräglad

den anses äfven (af Norman
allmänhet lärnpad tili ett sadant klimat, som i fjälleii är radande.
Fjällen äga ett slags varklimat, liög
värme i seien, relativt kallt i skuggan, Ijustillgangen
är riklig, och skadliga dimmer äro sällsynta.
A andra sidan maste det medgifvas. att jormänsförhällaudena bättre lämpa sig für tallen. Kiselsanden, som
bildar hufvudmassan af de öfversta lösa jordlagren
äger icke förmaga att (j^varhalla den fuktighet, som af
granen ertordras. Kihlmans antagande, att jordmanen
fordomdags varit bättre lärnpad for granskog, men genom skogseldar utarmats, later om ock icke bevisa sig
De nn förekomsä atminstone icke häller osannolikt.
mande mera isolerade granskogsomradena lata emelur denna hj'potes, och det är ju
lertid förklara
sig
derhän man med dylika öiiskar komma, att man vill
ur de samma söka gründen tili förut outredda spörstillpassningsförmäga,

i

mäl.

Men granens rikliga förekomst uti de ofvan nämda fjälldalarne skulle müjligen kunna utan nämda hyDet är just af intresse, att
potes finna sin förklaring.
dessa dalgängar äro tranga samt för öfrigt sa belägna,
Beträffanatt i de samma hopas ofantliga snömassor.
faktum,
att snö
de Gördalen är det ett allmänt kändt
härstädes faller i större mängd än annorstädes i trakten.
Om Foskdalen saknas dylika uppgifter, all den
Dalens
stund härstädes inga vinterbostäder finnas.
belägenhet i norr och söder likasom Gördalen talar
A fjällemellertid för m3mken snö äfven härstädes.
sidor, som icke äro begränsade af dalgängar, har jag
)

J.

M. Xorman

op. cit.
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granen gâ högst pâ vestsluttningarne, den sida
der snön seiiast smälfcer.
Nordsluttningar liar
man föga tillfälle att iakttaga uti Dalarnes fjäll,
emedan de i regeln sträcka sig fran norr tili söder.
funnit
alltsâ,

Granens förekomst synes alltsâ sta i ett visst sammanhang med nederbörden vintertid, vare sig direkt
eller indirekt, derigenom att mycken nederbörd befordrar för vittringen och matjordens ökning.
Berggrundens inverkan pa skogsvegetationen är
man icke sällan i tillfälle iakttaga sä tili vida nämligen,
att lätt vittrande bergarter befordra granens

Jag behöfver endast nämna de med granskog beväxta Frönbergen (ögongneis) samt granförekomsterna vid Skärvagen
â dervarande skifPrar.
I
hvilket samband granskogen vid Gammelsätern star
till
Nipfjällets qvartsitskiffer, künde jag pa grund at
svarigheten att finna anstaende fast klyft icke afgöra.
Da man passerat riksgränsen och inkommer i
Fämundstrakten i Norge, är det slut pâ granförekomsterna likasä i Röraas-trakten samt i gränstrakten
mellan Norge och Härjedalen, ätminstone omkring
gränsfjällen
Vigeln och Ruten.
Visserligen äro dessa
fortkomst.

trakter,

särskildt

Fämunds

oma:ifnina:

med

sluttande sandmoar, olämpliga för granskog,
ifrän

tili

den grad,

att

dess fösfa

men

längt

saknaden af gran häraf kan

fä sin förklaring.

Troligtvis är förklaringen att söka
granens vandringsförhällanden. Sernander
har för
Skandinavien sarumanstält bevis för granens invandring ffän öster i en jämförelsevis sen tid och alltsâ

iiti

bekräftat Middendorffs förmodan, att granens vestgräns

Skandinavien ej är af klimatisk natur.
Orsaken tili
saknaden af gran uti Fämundstrakten torde alltsâ
vara den, att granen ännu icke hunnit öfverstiga

i

Se A. G. Kellgren, Agronomiskt- botaiaiska Studier i uorra
')
Dalarne sommaren 1890. L. A. Handl. & Tidskr. 1891., h. 2.
Die Einwanderung der Fichte in Skand. Engl. Jahrb. 1891.
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Norge

vatteiidelaren mellan Sverige ocli

uti

kärvaraude

trakter

Augaende

utbrediiing

taUcns

kar jag

mgentmg

mina foregaende undersökninsak att
i
1891 som I 89 O loretogs
saval
resa
Som min
gar.
imdersökning af skotor
än
annat ändamal
i kelt
tillägga

ock

gariie,

alltsa

till

dessa studier maste göras blott

i

för-

egna den uppmäikbigâende, bief jag ej i
samket ât tallens vertikala utbredning, som jag kade
Nâgra ytterligare bevis for tallgrânsens nedâmnat.
âtgâende än de i mitt foregaende meddelade anforda
tillfâlle att

var

icke

jag alltsâ

icke heller lyckades

i

tilltalle

mig

konstatera, likasom det

finna nâgra orsaker

till

det-

Ej keller om den subalpina
faktum.
tillägg att gor a.
nâgra
jag
björkskogen bar

ta

intressanta

Förevisade Prof. Cleve en större sanding fotolitograedel (nära
utförda af J. D. Möller i
Diatoinaceer,
af

2.
fier

Hamburg.)

Meddelade Prof. Fries ett längre bref frân Dr. Jusgtill
deri bland annat skildrades en expedition
Kamerun,
NER
Kamerunbergets bögre regioner.
3.

i

,

Genmäle.

Af Rutger

Seknandee.

pycnoen afkandling ’^Om bâlbildning genom
C.
2 »-«svia
conidier kos CaUlIaria denigrata (Fe.) ock
Botaniska
käfte at
(Fe.)” af T. Hedlund i nästföregäende
not (pag. 209
längre
en
i
författaren
Notiser liar
uppsats af under210) kritiserat nâgra delar af en
gammalt
tecknad: ”Om förekomsten af stenlatvar pa
till denär
Det
käftet).
Första
fra” (Bot. Not. 1891.
foga
gensvar
sasoin
fa
att
ber
jag nu
I

—

na kritik, som
nâgra anmärkningar.
att jag

')

mäste for

att

en borjan fâr jag beklaga,
stöda mina pâstâendeu fatta mig
Till

Clira 1885.
Jmf. Schiibeler, Korges Væxtrige.
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genom att aterupprepa dels vissa
punkter a£ derma miu uppsats, i hvilka jag anser mig
af hr. Hedlund hafva blifvit missuppfattad, dels vissa

temligen omständligt

delar af Irans kritik.

Herr
komsten

Hedlund

— — —
•

del lafvar halla sig

”I en uppsats: Om förehar författaren sökt visa att en

sager:

till

vissa substrat därföre, att det

andra substrat finnes bakterier, soin ’’angripa” deEmellertid aro bögst fâ
ras ’’lafanlag” (1. c. p. 27).
fall kända, dâ bakterier angripa och förstöra Jefvandc
växtdelar, och äunu har ingen iakttagit nagot dylikt
beträffande lafvarne. hvilka genom de syror, de innehalla, torde vara väl skyddade mot dem.”
Hörst maste jag papeka, att den absurda sammanställningen ”deras (d. v. s. en del lafvars) lafanlag” heit och hallet far sta för den ärade författarens
räkning.
I den enda punkt (pag. 27), der jag användt det för öfrigt temligen olämpliga ordet ”lafanlag”, star ”och angripa naturligtvis äfven här lafanlagen”.
Herr Hedlund hänvisar tili sidan 27 i min uppsats.
Jag skall anföra nagra bitar af, hvad jag der
pa

sagt

:

—

”huru ödesdigert diverse svampar, framförallt
och olika mögelarter, bruka härja i dessa
kulturer och just i deras första utvecklingsstadier.”

bakterier

—

lafvarne

”Nu
pa

later det sig
sitt

naturliga

mycket väl tänka,
substrat

att sten-

besväras

af ett

jemförelsevis ringa antal sädana fiender, bland hvilka
det för öfrigt

genom framtida forskningar kanske

skall

visa sig, att äfven andra organismer inga.”

—

”Pä i fria naturen liggande hart trä infinna sig
allmänhet svamparne snart och i stör massa.
Bland
dem finnas kanske här sädana, för hvilka de unga
stenlafs-individen, som söka rotfäste, mäste duka under”
’’förruttnelsebakterierna
göra det otjenligt
för dem och Here andra svampar.”
Jag har, som synes, flere ganger endast pä den-

i

—

—
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na sida framhâllit bakterierna blott som en af de
svampgrupper, soni angripa den unga lai-individen, och
derjemte gëra troligt, att bland
dessa fiendei’
andra organismer ingâ, och bar sâlunda visst
som herr Hedlünd säger, ”sëkt visa, att en del laf-

sëker

äfven
ej,

var

hâlla

andra

sig

till

substrat

Hans

anmärkningar

nâgon

generel

’’lafaulag””

derfër

fâ

ej

vissa siibstrat dârfëre, att det pà
som ’’angripa” deras

finnes bakterier,

i

detta liänseende

betydelse, utan drabba

endast mitt antagande, att bland de organismer, som
att
forstëra groende soredier, ascosporer och

genom

pycnoconidier

utëfva

bestämmande inflytande pâ

ett

lafvarnes fërekomst pâ olika substrat, bakterierna troligen sj)ela en vigtig roi.

Vi skola

se

märka deremot.
dâ

da,

delar,

till,

Han

hvad herr Hedlund har
säger,

att

hëgst fâ

att

an-

äro kän-

fall

bakterier angripa och fërstëra hfvande växt-

och att annu ingen iakttagit nâgot dylikt belafvarne.
Detta torde vara alldeles riktigt,
hindrar naturligtvis ej, att man i en framtid blir

träfifande

men
i

att iakttaga,

tillfälle

Säkert

af bakterier.

att lefvande lafhyfer

att vid

är,

mânga

angripits

kulturer oaf-

och *vid macerationer afsigtligt lafhyfer bort-

sigtligt

genom fërruttnelsebakteriers verksamhet. Naturligtvis kunna de fërut af en eller annan anledning
ruttnat

*)

Om

hänvisat

framkastat
visa

i

herr lleâlund vid

till

sitt référât

sidan 27. ntan specielt

om

de oheständigheter

i

till,

af min framstâllning ej
hvad jag pafoljaiide sida

val af substrat,

som en

del lafvar

arktiska och aljnna trakter, hade detta référât varit af mera san-

ningsenlig natur.

Ty der söker jag

teriefattigdomen

dessa trakter mäktigt bidragit

i

verkligen göra troligt, att just baktili

framkallandet af

denna obeständighet och nämner inga andra af de unga lafindividens fiender.
Detta har berott pâ, att der fattigdomen pâ bakterier är konstaterad, men att man ännu ej vet nâgot omutbredningen af de andra eventuelt "lafanlag” dödande svamparne. Emellertid är heia denna hypotes mycket lös, dâ inflj^tandet af vissa rent
fysiska fenomen bland dem, som jag i min uppsats särskildt framhäller, fuktighetsförhällandena här mäste vara af stör betydelse

,
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ha

dött,

iniiaii

bakterierna började

sitt

lörstürelsear-

ha sabete (vare sig de varit lefvande eller döda.
skydda
dem
kumiat
Jimda ej de syror, de iiinehallit,
be
visa.
att
Detta aterstar dock
mot bakterierna')
Om en ofnllständigt steriliserad lafknltur dör, och
de döda hyferna blott bakterier och ej nagra
svampar t. ex. nagoii Miicor, FcnictUivDi eller
As2)crfjiJhis-&rt anträffas, men andra knlturer af sam-

bland
andra

ma
men

slag

nes

det

och

ntsatta

för

samma

yttre förhallaiiden,

fnllständigt steriliserade, lefva och ntbildas, sy-

mycket

gripit hyferna,

Jag
mig med
dicera

vill

antagligt, att bakterierna direkt an-

medan

stört

ej

allt

för

mycket uppehalla

organismgrupp vininflytande pa laîvarnes ntbredning i

att soka at

ett

dessa ännii egt lefvande plasma.

emellertid

nagou

viss

'

Vid studiet af de substrat-vexliiigar, hvilka
meddelas i min nppsats, trängde sig lifligt en tanke fram, hvilken blef ledande för mitt resonnemang
i
nämda fraga om lafvarnes fördelning i natiiren, nemligen den, att denna fördelning ej blott, soin allmänt
antages, beror pa siibstratets kemiska och fysiska beskaffenhet i och för sig, utan kanske i än liögre grad
pa en komplicerad vexelverkan med de andra organisiner, som jemsides sökte utveckla sig pa detta sub-

naturell.

strat.
0111

stört sedt,

I

ville jag

lafformationernas utveckling

man

salunda bringa fragaii
i

samklang med, hvad

om

de formatioiier, i hvilka kärlväxter och
Pa det
mossor utgora de vigtigaste konstituenterna.
substrat,
der dessa senare uppvuxit, kiinna otaliga
organismer ha kommit tili utveckling och hafva äfven
sa gjort, men i den sliitformation, hvilken tili sist
beherskar detta substrat, finnas ej manga af dessa
vet

kvar.

Denna

slutformatioiis utvecklingshistoria gifver

blott af invecklade symbiotiska förliallanden mellan de olika organismer, hvilka kommit i
beröring med hvarandra, utan äfven af den mest komoss

bilden

not. N'it. ]S02.

ej

3
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plicerade och häiis3'iislösa kainp,

livilkeii

iir

stämda tonner gâ segrande, under det

nägra be-

att otaliga aii-

dra Uläst duka under.

Nägra direkta undersökningar
bade jag

ej

fräga

i

om

i

detta hänseende

lafvarne att referera mig

tili.

Jag t'ramkastade nägra sjuipunkter, hvilka tj’cktes
mig inj'cket tala för, att en r ensuing, niera storartad
an, hvad förhallandet är bland groende fanerogain-frön
och inoss-sporer, försiggär vid groningeii af lafvarnes
ascosporer, soredier och pj'cnoconidier, och sökte göra
troligt. att svamparne t. ex. bakterier och niögelarVidare framhöll
ter härvidlag spelade en vigtig roh
jag bland annat äfven beU’delsen af den kamp, lafvarne sinseinellan maste föra.
3 Ien just den nänida bristen pa verkliga fakta
gör, att gründen för dessa funderingar blir ganska
Kart vore det mig dock, om de tillsammans
lös.
künde bilda en ivorTchifi hi/2)ofJiesis'\ som gafve upphof tili direkta forskningar i denna fräga, eller atminstone riktade uppmärksamheten pa densamma.
Herr Heülund har i fragan framkastat en h3^potes,

som

S3uies

mig

S3’nnerligen tilltalande.

Han

an-

den iuverkan, bakterier och andra mikroorganismer ha pa döda organiska ämnen ('närmast tänker
han väl da pa gammalt trä), kan vara af olika slag
och salunda orsaka ändringar i substratets kemiska
beskaffenhet, hvarigenom detta kan bli lämpligt för
ser,

att

vissa lafvar,
Till

men

sist

icke för andra.

nägra ord nied anledning af det egenhvarpa herr Hedlüxd framstält sina tan-

domliga satt,
kar 0111 betydelsen af reservnäringen for ascosporernas groning och af gonidierna för sorediernas. Ehurii
vi i denna sak i och för sig äro af ungefär sanima
mening, maste det för dem, som endast last herr
kritik,
3’ttrat
Hedlüxds
frainga,
jag
skulle
att
i
nagon
slags
motsatt
riktniug.
behöfver
mig
Jag
emellertid endast citera

t.

ex.

sidan 25

:

”En

soredie
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nemligen genoni siii sammansâtfciiing ej vara
behof af nâriugsâmnerL frân underlaget an en
ntvnxen laf, och genom den vanligen ymniga upp-

torde
inera

i

lagsnaring,

soin de fiesta ascosporer innehâlla,

knnna

ganska langt, äfven om
det sknlle dröja temligen länge, innan groddslangarne
hnnnit nppspâra ocb omslingra nâgon gonidie-bildande alg.”
Vid bans resonnemang om pycnoconidiernas groning framgâr dock, att jag uttalat mig i samma riktning.
Deremot bar berr Hedlund ’’svârt att fôrstâ”,
burn, som jag velat göra troligt, den massvisa utd.e

oberoende

ntveckla

sig

bildningen af pycnoconidier kan i nâgon mân ersätta
det stora nederlag, som mâste ske vid deras groning,
dâ npplagsnâringen sa fort tager slut ocb lamplig
annan nâring kanske ej alltid finnes genast till bands.
Jag skall försöka att bjelpa berr Hedlünds för-

stand

pä trafven.
berr Hedlund, t. ex. för Edra experiment öfver groddplantors kväfvebalt beböfver 10
groddplantor af rag, sä kan Ni ju utsa ett dussin ragkorn af prima kvalitet. Men förntsatt, att endast dalig vara stode Eder tili buds, sa utsâdde Ni troligen
för att säkrare erhâlla tillräckligt antal groddplantor
âtminstone ett 20
tal korn.
litet

Om

Ni,

—

Upsala

i

november 1891.

Frân Botaniska Sâllskapets

i

Stockholm

för-

handlingar.

Den 29

april

1891.

1.
Prof. J. Eriksson demonstrerade fask. 7 och 8- af
exsiccatverket ’’Fungi parasitici scandinavici exsiccati”.
2.
Prof.
Chr. Aurivillius lemnade ett référât öfver fikonsteklarnes utveckling och pollinationen hos nâgra Ficusarter [F. lioxhurglni. och carica) hufvudsakligen efter Cuuninghamns ”0n the fertilisation of Ficus Roxburghii” (Annals of
the hot. Garden in Calcutta).
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Om

3.

fera G. F.

Phrag’mites

communis

W. Mey. och om

Trin.

f.

stolon i-

skottförhällandena

i

allmäiihet hos Ph. communis Trin.
Af Veit Brecher Wittrock.

Under en botanisk

resa pa Gotland ar 1888 anjag den form af Phragrnites communis Trin.,
af G. F. W. Meyer blifvit benämd först var. sto-

träffade

som

lonifera *)

och senare

h

repens **).

Denna

infressanta

form liar förut blifvit iakttagen pa nägra ställen i
Tyskland, Frankrike och Danmark.
I Hannover har
den först blifvit iakttagen och detta af G. F. W.
Meter, som i ”Chloris Hannoverana” 1. c. beskrifver
den pa följande sätt ”Die Spielart h repens treibt 1
16’ lange Ranken, die über den Boden fortkricheii
und aus den Gelenken Wurzeln treiben”.
J. Ch. Dole lemnar oin denna form i ’’Flora des
Grossherzogthum Baden. 1 Band. 1857” sid. 203 följande meddelande: ’’Wenn das Wasser niedriger geworden ist, kriecht die Pflanze oft an flachen Uferstellen des Rheines und seiner Nebenflüsse 30—40
Fuss weit der Feuchtigkeit nach, wo dann der auf
dem Boden liegende Stengel an den Knoten Wurzeln
:

—

schlägt.

dann

oft

An

die

noch

feuchtere Stelle gelangf, erhebt sich
die Pflanze

und gelangt zuweilen noch

zur Blüthe”.
P. Aschersok uttalar sig i ’’Flora der Provinz
Brandenburg. 1 Abth. Berlin 1864” sid. 836 pa följande sätt: ”An trockenen Ufern und auf angeschwemm-

tem oder aufgeschüttetem Sande

findet

man

öfter

30

—

lange kriechende Laubstengeln (var. repens G. F^
Mey.), welche sich zuweilen an der Spitze aufrichten und eine kleine Rispe mit schwärzlichen, einblüthigen Aehrchen (var. suhunißora D. C., Calamagrostis

40’

W.

iiif/rictwi

Mérat, auch sonst au trockneren Standorten

vorkoramend) tragen.
*)

Hannoveranscli. Magazin

**) Chloris

Hannoverana

s.

vom
650.

Jahre 1.S24. St.
Göttingen 1836.

'22.

s.

1^9.

2
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sid.

E. Fiek anför i ’’Flora von Schlesien. Breslau 1881”
50G om Amndo Phragmites L. jj nana G. F. AV.

Mey. följande: ”An trocknen, vorzüglich sandigen Orselbst auf Flugsand, dann nicht selten mit weithin kriechender Grundaxe (var. repens G. F. AV. Aley.).”
Ch. Royer meddelar i ’’Flore de la Côte d’ Or.
Tome II. Paris 1883” sid. 582 om Phragmites comten,

munis Trin. följande iakttagelser ’’Parfais les drageons sortent de terre et se transforment en stolons, qui
s’étalent
sur la vase des étangs et peuvent atteindre
jusque à 15 mètres de longeur. Ces stolons sont radicauts au poiu’tour de la plupart des noeuds, d’où
sort ordinairement un bourgeon, qui s’enfonce en terre,
pour y prendre le rôle de drageon.”
JoH. Lange anför i ’’Haandbog i den danske Flora 4:de Udg. 1 Heft. Kjöbenhavn 1886” sid. 69 följande: Phragmites communis Trin. ß rep)ens Mey. Lav
med talrike, nedliggende og krybende Grene, 1
blomstrede smaaax.
I strandsandet f. ex. Jylland me:

''''

—

get almindelig

i

Klitterne fra Agger

til

Fjaltring.”

August! mânad’1888 och
1889 denna intressanta form växande pa bottnen af
det ett par âr förut urtappade Eörviks träsk (= sjöl
i Öja och Hamra socknar.
Den förekom här i riklig
*).
mängd
Ofvanpa den af fin, temligen hardt tillpackad kalksand bestäende marken växte i alla riktningar talrika gröna, eller pa öfre sid an nagot rödaktigt färgade utlöpare.
Dessa egde i allmänhet en
längd af mer än 6 meter; de längsta voi’o füllt 11

Pa Gotland fann jag

Nämnas mä,

i

communis Trin.
Skane pa den sandiga hafsstranden
uära Engelliolm, dock blott i ringa mängd. Enligt benagen nppgift af lektor L. A. Nilssoii förekommer denna form äfven i Norratt

/. stolonifera G. F. YV.

jag âr 1886 iakttog Ph.

Me3^

i

lands socken pä Gotland, likaledes pä sandig hafsstrand.
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lânga

laeter
ej

Internodier

*).

sällsynta.

Utlöparnes

blad

—

af 30 cmrs längd voro

livilka,

sasom ofvanjordiska

—

bade starka
voro klorofyll-gröna
slidor, som omklädde internodierna tili mer än hälften
blad

i

*)

PJi.

allmänliet,

Bland växter med lânga utlöpare

communis

f.

—

vandringsskott

otvifvelaktigt främst,

ej

blott

skandinaviska. utan äfven inom heia den europeiska floran.

samma

— star

inom den

—

Pa

pa södra Gotland som nämnda vast forekom äfven
Lysimachia vulgaris L. med synnerligt lânga (rosenrödaj vandringsskott ofvan jord.
De längsta höllo ända tili 2 m. 4 dm.
i

längd.

lokal

39
af dessas

som

vor,

längd samt temligen svagt utvecklade skifaldrig nadde sa stör längd som slidorna.

Se vidstäende träsnitt, a.
Vid de leder, der iitlöparen passerade öfver meStällen (växtlokalen var tili största delen
fuktiga
ra
af temligen torr beskaffenket) hade kransvisa bir otter ntvecklats.

Fran de

bladvecken utsände ntlöparen nppoch hallet gröna skott, som egde blad

flesta

at uppräta, heit

af vanlig beskaffenket, se träsnittet,

c.

annat stalle vuxit fram
öfver vatten eller niycket vat och lös mark, var den
i färd med att fran bladvecken utveckla skott af den
beskaffenhet, som är vanlig hos «-formen af PI/, comSkotten växte bagformigt ned i vattnet eller
munis.
i
den väta marken, saknade klorafyllfärg och egde

Der ntlöparen pa

blott lagblad;

ett

se träsnittet,

eller

h.

Hos Phragmitcs communis Trin. f. stolonifercc G.
F. "VV. Mey. framträder salunda en arbetsfördelning,
som är vida längre gangen än hos «-formen. Enligt
E. Warmings framstäilning i det innehallsrika arbetet

”Om Skndbygning, Overvintring og
62

*)

af

eger

skott,

Pli.

communis

forma

«

Foryngelse”
blott

ett

sid.

slag

det vid groningen alstrade primära skottet

oberäknadt.
Dessa skott besörja växtens saväl vandring som assimilation, fruktifikation och öfvervintring.
Hos forma stolonifera finiras tre heit olika slag
af skott: l:o horizontala, tätt utefter marken snabbt

växande vandriiigsskott, hvilkas väsentliga nppgift det
är att nppsöka för växtens fortkomst gynsammare växeplatser, men hvilka tillika i nägon man sörja för assimilationen

äfven

ter)

dö
lat

dessa

och (enligt Dölls och Aschersons nppgifför inflorescensbildningen.

Vid

arets slnt

skott bort efter att fran sig hafva ntveck-

de bäda andra skottsorterna.
*)

havn

Aftryck
1884”.

tir

"ISTattirliistorisk

Forenings Festskrift. Ivjöben-
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2:o vertikala,

med

vaiiliga

gröna blad försedda
sadana axiller

skott, hvilka utvecklas isyuiierhet frâu

bos

vandringsskotteu.

som aro vända uppat, mot

Iju-

Dessa skott äro assimilationsskott samt enâriga.
3:o bâgformigt iiedât växande, färglüsa skott med
lagblad samt tjocka stamdelar, livilka skott utvecklas
frau sadana axiller bos vandringsskotten, som äro i
beröriiig med vatteu eller m 3mket vat mark.
Dessa
skott växa ned i marken ocb lefva ofver tili iiästa
ar, da de fortsätta utvecklingeu.
De äro saluiida växset.

tens öfvervintringsskott.

Hos exemplar af Vh. comnmnis, hvilka liksom
stolonifera

sandig

terräng,

Iran

att

växa pä det
det

men

torra,

ej

utan pa ängsmark, tinner

marken närmast varande

vanliga

skottens ofvanjordsdel

stundom

tili

f.

sasom denna pa

man

ofta,

partiet af de

utga uppräta grenar,

ett antal af sex (eller

mabända ännu

fle-

Dessa grenar äro smala, bära vanligen örtblad ocb
ntveckla ej sällan en oftast temligen svag blomställ-

ra).

ning

sin topp.

i

Af

det

sagda

framgar, att Fhraf/niites conimunis

Trin. eger en sjmnerlig förmäga att snabbt

lämpa

sin

skottbj^ggifad efter förändrade jdtre förballanden.

Den 23 September 1891.
1.

D:r L. Romell forevisade ett större antal iutressansl. Ihisstilu, dels kritiska former,

tare Ilymeyionujceter, mest af
dels

nya

arter.

Lektor C. Lisdmax
inuseets Bromeliaceer.
2.

demoiistrerade

migra af Riks-

Den 28 Oktober 1891.
0. Juel lemnade migra
botaniska trädgärd,
hufvudsakligen utgörande referat af de i Catalogus llorti
Bergiani (Acta llorti Bergiaui X:o 3) förekommaude “Xotulæ",
jämte förevisning af ifràgavarande växtcr, hvarvid följande
former omnämiides:
Folypndium vnlrjare L. u connnune'SliXde och ß rotiindcdiim Milde, Picca cxcelsa (Lam.) Lk. f. acutissima Hort.; Sagina inlermediu Fenzl. (= niralis (Lindl.)
1.

sniärre

Prof.

V.

WiTTUOCK och

meddelanden

frau

l):r

Bergieliuuls
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ß Zaxa Lindbl.) RamincuJus lepcns'L. î.obcorclata M'ittr.;
Sedum album L. var. pallcns Hartm. (= S. balticum C. Hartm.);
Geum ]>iS2)idum (Wg) Fr. x urbanum L., liisptidum x cliilcnse
Balb. vel coccineum L. & Sm.; JDracocepjhahon ausfriacum L. x
Fr.

;

Ruysclikma L.; Verbascum oh/mincuni Boiss. x niyyum
Cenlaurca Jacea L. var. lacera Koch, Lge.

L.;

D:r F. Antoni beskref och förevisade CJiri/santhevnini
2.
cori/mbosuin L. samt redogjorde för dess förekomst vid Gam-

meluddeu â Wärmdö.
Prof. Chr. Aurivillius

3.

geii

om

af
eil

i

lemnade meddelande

om hanhän-

Corylus Arellana L. med t 3xlliga honblommor samt
boniiigsrum blommande Phoenix (daifylifera?)

I):r
L. Romell förevisade jdterligare iiagra miirkligare Hymenomyccfcr frän Stockholmstrakten.
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Smärre

notiser.

Vet6ILSkapsakad.eilli©ll d. 13 jan. 1892. D:r Gunnar
Andersson redogjorde for de undersökningar, ban med understöd af akademien företagit dels i nordöstra Skâne^ dels ock
kring Omberg for att genom undersökning af torfmossar utroiia sättet for den sydsvenska vegetationens invandring;

—

sfuut iiileniiiade for intagaiule

i

Ofversigtea en af liononi sjelf

författad n])psats, Viixtpaleontologiska nndersökniiigar af sven-

ska torfinossar. I.
Sekreteraren inleinnade for intagande i akadeiniens skrifter en ni)psats af d:r Jonx af Klejîker,
rflanzenphysiologiscke IMittlieilnngen. 2. Ueber die Bewegnngserscbeinungen der
ährenständigen Yfvonita ]51ütlien.

pro Fauna et Flora fennica den 5 dec.
liöll
ett
föredrag om
sin
resa tili Nno-

Societas
Kand.

Liniikn

tjawr-Lapi)inark senaste soniinar och forevisade ett antal aninärkningsvärda kärlväxter frän dessa trakter, deriblaud den
for finska floran nya Salix hcrhucca X lannta, hvilken äfven
var funnen pä ett par stallen vid isliafskusten af d:r KiiilMAN. Prof. Sælax framlade den for floran nya Salix myrt il laides X rosmarinifolia, frân Nyland hvilken tagits jemväl af
Till 2 )uhlikation anniäldes 'TleINIag. Arriiexiü.s nära .n.ho.
jiaticæ frân Inari Lappmark“ af A. Osw. Kiulman.

—

Naturforskaremöte.

Styrelsen for det fjortonäe skannalu>forskarcnwlcf har tillkännagifvit att detta
kommer att ega rum i Köpenhamn d. 4 9 juli 1892. -De,
som önska deltaga i mötet, anmodas att före den 11 juni anmäla sig med angifvande af hefattning och adress och af den
Sektion,
i
hvars arheten de önska deltaga, lios en af generalsekreterarne, für Sverige prof. Axel Key i Stockholm, for

dinarisku

Norge

—

prof.

Mohn

II.

i

Kinstiania, for Danmai'k d:r IIaldok

Kohenhavn V. Samtidigt önskar man att om möjligt fâ anmälda de föredrag. som kunna paräknas för de olika
sektionerna.
De ämnen, som komma att framläggas tili diTopsöe

i

vid sektionssammanträde)ia, höra anmälas hos den
danske generalsekreteraren före den 15 maj.
skussion

Hugo

Erik

Eberliard

Wahlén

afled

i

Stockholm

var född i Ed s:n i Kalmar län d.
30 sept. 1842, hlef student i Upsala 1859, amanuens vid
hotan. trädgärden derstädes 1867, slutligen assistent vid nieteorologiska Observatorium i Petersburg 1872, hvilken hed.

2G

dec.

1891.

Ilan

midten af 1880-talet.
i
de Skandinaviska arterna af slägtet
liotan. Nötiger 18G8|.
T. Kkok.

fattning han af helsoskäl lemnade

har ])uhlicerat
eus

(i

:

Johan Severin Axell
baden,
okt.

fil.

.

l Jan. 1892 i WiesIlan var född d. 22
i
Tor]) i Vesternorrlauds län, hlef student i T psala
Efdoktor och docent i hotanik derstädes 18G9.

der

1843

18G1,

M

Om

lian

atled

den

för tillfället vistades.

47
att liafva skrifvit “üiu det

ter

växten,,

i

1868

Bot. Not.

ocli

färgade hyllets betydelse for

utgifvit sin gradualafhandlings

„Om anordningarne

for de fanerogaraa växternas befriiktning’"
slutade bau sin lofvande bana som botanist for att efter faEtt portdrens dödöfvertaga demies trävaruaffär i Sundsvall.
rätt af honom nieddelades i Ny illnstrerad tidning ii:o 2 för i ar.

—

Döde utländske botanisier
Den 2

1891.

Arthur Barclay i Simla i Ostindien, född
Den 23 jan. Thomas Richard Archer Briggs
d. 3 aug. 1852.
Den 13
pa Fursdon vid Plymouth, född d. 7 maj 1836.
aug. d;r

—

—

Berlin F. C. Dietrich, född
Den 28 maj einer, prof, vid King’s College i Lon1805.
Den 10 febr. prof. Otdon Peter Martix Duxcax, 66 ar.
Den 26 dec. Isabella
TOK.AR Feistmantel i Prag, 42 ar.
Den 4 juli kardinal erkebiskop LudGipeord i iMinehead.
Den 26 okt. prof.
iviG Hayxald i Kalocsa. Ungern, 74 ;ir.
vid

custos

sept,

—

universitetet

i

—

—

—

—

— Den 31 aug.
— Den 11
trädgärdsiuspektor
— Den 6 maj Massox LauFranz Maly
Wien, 67
sanne. — Den 16
akademikern Carl Lvanoavitscu
född
23 nov. 1827. — Den
Percy WatFenton IMyles
Ealing, född
27
1849. — Den
— Den 8
10 maj
Carl
Hermann Hoepman, född
L. Just

prof.

i

d.

22 april 1810.

Karlsruhe.

sept,

Ro.sa

ar.

i

i

febr.

IMaxi-

7 okt. rev.

d.

YiOM’icz,

kins

febr.

d.

i

prof.

N.egeli, 7-1 ar.

v.

okt.

f.

d.

lifmedicusen hos Shahen af Persien d:r J. F. Polak, 71 ar. —
Den 26 okt prof. E. Reichardh i Jena, 64 ar
Den 8 nov.
prof. A. Reyer i Graz.
Den 28 dec. d:r K. Richter i Wien vid 36 ärs aider.
Den 3 febr. dr Carl S.anio i Lj’ck,
Ostpreussen.
Den 3 febr. kapten F. Sarrazin, 66 ar. —

—

—

-

—

—

—

30 mars prof. August Schenk i Leipzig.
I slutet af
mars direktorn för botaniska träclgarden i Adelaide Richard
1).

ScHOMBURGK,
Brünn.

—

i

föcld

cl.

5 okt. 1811.

—

I

Febr. prof. Tom.asciiek

Den 9 mars Tuefen West, född 1823.
Rättelse.

Bot. Notiser för 1891, haftet 3 s. 117 förekom under
5 af Botaniska Sektiouens af Naturv. Studentsällskapet

I

N:r

Upsala

förhandlingar för den 25 nov. 1890 en notis om
i
skansk kalktuff.
Denna notis hör sasom oriktigt atergifven i sektiouens
Protokoll, hvilket utau medclelarens hörande lades till grund
vid Publikationen, ur litteraturen utga.
Upsala den 7 Febr. 1892.
Redaktören af Bot. Sektiouens förhandlingar.
i

fyiid

af Dry.as

—
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Flora Europæ terrarnmque adjacentiiim,
auctore M. Gandoger
Vol.

à 27
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M.
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à Arnas (Rhône) France.
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A

liel

enioUages

àrgàng af Botaniska Notiser för är ISO 2, 6 n:r,
prenumeration pä alla posfaristalter i Sverige,

Norge och Danmarh mcd sex (6) hr., postbefordringsufgiften
inherähnad, samt hos tidshrijtens distributor, hr C. W. K.
Gleerups

samma

Förlagsbokhandel

i

Lund, och

i

alla bohlädor

tili

pris.
C.

F.

0.

Norclsteclt.

Innehall.
Fries, Th. M., Kgendomliga samnianväxningar hos barrträd, s. 1.
Kjellgrex, A. G., De skogbiklaude trädens utbredning i Dalarnes fjälltrakter. II., s. 24.

Kjellmax, F. R., De fanerogaina viixternas nieristeni, s. 8.
A. 0., Finak botanisk literatur 1888 — 1890, s. 41.
Serxaxder, R., Geumäle, s. 30.
Oni de upländska torfinossarnes byggnad, s. 10.

Kiiiem.-ix,

—

Wittrock,
nifera.

W.
s.

Rr.,

Oni Phragmifes communis Trin.

f.

36.

Smärre notiser,

s.

45.

Lunti, Kerlingska Boktryckeri- ocli Stilcrjuteri-Aktietiolaget 1S‘V292.

stolo-

Nâgra
Af P.
Under
början

flere

E. Theorin.

om

lafvar.

man

pâ 1870-talet och

isynnerhet

af 1880-talet liar jag

insamlat
hvilka

rige

âr

lafväxtställen.
Gr.

i

i

iiâgra trakter af Sve-

Bland dessa befinna

sig

ej

sa

de vuxit pâ de
Det âr allom
Ställen,
frân hvilka jag hemtat dem.
bekant, att det öde drabbar alla mindre enskilda vaxtsamlingar att förr eller senare förskingras och förstöras.
Det har under sâdana förhällanden synts mig,
fâ,

som
ra

förut

ej

vetat,

att

skulle publicerandet af dessa lafväxtställen ej va-

utan

allt

intresse for Sveriges lichenologer,

heist

tänka sig kunna inpa länge skulle komma att besöka âtminstone here af de yäxtställen, frân
hvilka nedan uppräknade lafvar insamlats.
I qjlmänhet skall jag ej omnämna nagon lafart,
for hvilken särskilda växtställen ej äro upptecknade i
Lichenographia Scandinavica.
Undantag hârifrân maste naturligtvis göras for de lafarter, som ej äro behandlade i nämde verk.
I afseende pâ artnamnen fôljer jag Lichenographia Scandinavica af prof. Fries och rörande de lafvar,
som ej upptagas i detta arbete, Hellboms Nerikes lafflora, Koerbers Eichenes Germanise, Polyblastiæ Scandinavicæ af prof. Pries och monographia Arthoniarum
Scandinaviæ af S. Almqvist. Nedanför begagnade forkortningar betyda, Smâl. = Smâland, Vg. = Vestergötland, Boh.
Bohuslân, Göt. = Göteborgstrakten, üg. =
Ostergötland och Dal. = Dalarne.
Ej sa fâ bland nedan uppräknade lafvar frân Smâland, Bohuslân och Göteborgstrakten har Prof. Fries god-

som den
träffa,

möjligheten

att

lätt later

nagon lafsamlare

ej

hetsfulltgranskattemligensnartefterinsamlandet,hvarfôr
jag nu, om ân mânga âr for sent, uttalar min tacksamhet.
Rot. Nvt.

lSâ2.

i
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Alcdoria hicolor (Eheh.') Nyl. Smâl. Gnllâkra
Odestugu pâ
en bergvâgg.
liamalina jwllinaria (Westr.) Acii. Smâl. Ljunga och Svenarum pâ klippvâggar.
polt/iiiorjdui Ach. Got. pâ steii
,,
Pilopliorus * crreohis (Ach.) Th. Fk. Smâl. Svenariim pâ fuktii

tiga stemu’.

Cladonia

Flk. Got.

(Leight.)

alcicornis
kyrkogâicleu.

pâ berg

invicl

iiya

tiliacea (Hoffm.) Fr. Bob. Stenungsuml pâ asp.
Acetahiilnm (Xeck
Dur. Smâl.* pâ asp i Svencirum
och lîogberga.
* son (liât a (Ach.) Th. Fk. Dal. Bocla
,,
pâ grâsteu.
Âloiigeotii Schær. Smâl. pâ glimmerskiffer i Svenarum.
,,
Gyrophora proboscidea (L.) Acii. Smâl. Forseriim pâ sten.
Calopïaca nnidhilis (Peks.) Th. Fr. Dal. Bocla pâ kalksten.
fcmiyinm (Hms ) Th. Fr. y oiscccm Th. Fr. Smâl.
,,

Pannelia
,,

)

Almesâkra pâ sten.
E cinnumomea Th. Fr. Smâl. Svenarum (ad

„

„

saxa friabilia domicilia).
Th. Fr. Smâl. Hakarp och lîogberga,
ÖG. (Kinberg och Dal. Bocla, allt pâ sten.
* ai enai ia (Hefp)
Th. Fr. Smâl. Almesâkra pâ

suhsitmlis

,,

Rinodina

sten

med

fuktigt läge.

sophodes (Ach.) Th. Fr. ß milvina (Wnbg.) Th. Fr.
Boh. Fddevalla och Oroust vid Svanesiind pâ sten.
hiato) ina Körb. Got. ».cfverâs pâ granit.
exigua (Ach.) Th. Fr. ^ conßagosa (Acii.) Th. Fr.
Smâl. Svenarum, Xyclalila, ()destugu och Almesâki-a,
Boh. Oroust vid Svanesund, Got. i Masthuggsber-

,,

,,
,,

„

c).

,,

gen, allt pâ sten.
fatiscens Tu. Fr Smâl. Briugetofta

Acarospora
,,

IjCcanora

* discrdn (Ach.)

Th.

pâ klippa.
P’r.

Almesâkra pâ sten.
Heppii (N.eg ) Körb. Dal.

hypnorum

(IIoffm.)

Smâl.

i

Bocla

Ach. Smâl.

i

IMalmbâck och

pâ sandsten.
Svenarum, Xy-

dahla, Odestugu och Almesâkra, Bob. vid Ucldevalla,

„

och
„

Dal. Bocla, allt

Sambnci

pâ jord,

Smâl. i Svenarum, lîogberga
Boh. pâ Oroust vid Svanesund,

(Pers.) Xye.

Oggestorp,

Dal. vid Falun, allt pâ trâcl.
IRigeni (Ach.) Körb. vur. apotheciis mox eraarginatis, convexis & atrobrunneis, Dal. Bocla pâ sandsten.

51
- pcrsi»iilis ïii. Fr. Smâl. Wrigstad pâ en.
* dispersa (Pehs.) Flk. Smâl. Ödestugu pâ sten.
niriseda (Fr.) Nyl. Smâl. i Malmbäck och'Rog-

,,
,,

„

berga

jiâ

.sten.

(L ) Sairft. DaF Boda pà kalksten.
phceo])S (Nyl) Th. Fr. Smâl. Almesâkra iDâ sten.
,,
Lecania NplcDuh riara Mass. Smâl. Nydahla pâ klosterruinen.
(Ach.) Th. Fr. forma saxicola (= Biatocprtella
,,
rina proteiformis Ma.s.s.) Smâl. Rogberga, Dal. Boda.
Skârgârden,
Hceniafomma vcntcsiim (L.) Mass. Bob. allm.
Smâl. i Hylletofta pâ klippblock, Dal. Falun d;o.
Bacidia albescens (Arn.) Zw. Smâl. Svenarum pâ ruttna stubbar.
herbartim (Hepp) Arn. ÖG. Omberg pâ mossa.
,,
Smâl. i Svenai’um, IMalmbâck,
„ innndata (Fr.I Körb.
ocb Almesâkra, Bob. vid Uddevalla, Got. bar ocb der,
calcar (a

„

i

pâ fuktiga stenar.
ahhrerians (Nyl.) Th. Fr. Smâl. i Svenarum ocb Ôggestorp pâ björk samt i Almesâkra pâ gran.
Br. & Rostr. ß turgida (Körb.) Th.
„ umbrina (Ach.)
Fr. Smâl. Forserum pâ sten.
,,
„
y compacta (Körb.) Th. Fr. Smâl. Ödestugu pâ gneis.
allt

,,

BiUmbia rvfdula Gr.ewe Smâl. Almesâkra pâ Salix.
** mkrocarpa Th. Fr. Dal. Boda pâ mossa ofver kalksten.
,,
chlorococca Gr.e\ye Dal. Falun pâ al.
meleena (Nyl.) Arn. Smâl. Svenarum pâ koladt trä.
IjOpadiiim pczizcidßum (Aci-i.) Körb, ci d/sci/c^rme (Fw.) Körb.
Smâl. i Almesâkra ocb Malmback pâ. gïan.
,,
,,
ß miiscicolum (Smrft.) Th. Fr. Smâl.
,,

,,

Rogberga, Bob. Stenungsund pâ mossa.
Blastenia Icucorœa (Ach.) Th. Fr. Dal. Boda pâ kalksten.
Biatorella deplanafa Almqv. Dal. Boda pâ en.
nioriformis (Ach.) Th. Fr. Smâl. Wrigstad pâ en,
,,
Dal. Falun pâ fur.
,,

,,

granulosa

&

ß ahdacca

nov. var.

;

Crusta tenuis,

cinerascens. Apotbecia convexa, immargi-

nata, alutacea, ad maginein fuscidula, bumectata ocb-

Hypotbecium

Parapbyses disupra ascos epitbecium incoloratum vel sursum granulosum stramineum percurrentes. Asci ventricoso-clavati. Sporæ rotundæ 0,'02.')— 0,u03.î mm. in diajn.; Smâl. Svenarum
ad corticem altarum Salicum.
Prof. Fries, non nominans, bunc licbenem fortasse
roleuca.

stinctæ, gelatinam

incoloratum.

copiosissiçiam

&

novani specieiii declaravit,

quern emuaerareiii, varie-

tatem moriforinis appellavi.
,,

Claws

(l)c.)

&

lia.

(1K\n*)

sitïiplcx

Rustr.

Fk. Clot,

'I’ll.

i

l)al. Rocla pa l<alk.
Slottsskogeii pa klippor.

Acii. Smal. Svenai-um pa fur.
Malmbäck och Sveuarum pasteu.
„ cinereorufa Scuæu. Smal.
pa. eu milstolpe.
Sveuarum
Smal.
Ani.
riipesfris
,,
* helvola (Köeb.) Tu. Fr. Smal. Alme.sâkra pâ ga-au.
”
ulhohyalina (Nil.) Tu. Fk. Smâl. i Sveuarum och Almesâkra pâ Salix, i Nydahla pâ as]).
sytnancfella Nyl. Smâl. Almesâkra pa trä.
,,
fusconibens Nyl. Smâl. i Sveuarum och Forserum pâ

Lecidea Friesii

'

milstolpar,
.

„ coarcfafn

Boda pâ

l)al.

kalksteu.

a ornata (Surft.) Th. Fk. Smâl.

Xyl.

(Su.)

Sveuarum.
Almesâkra pâ jord.
y ohteyens Tu. Fr. Smâl.
(Körr.) Tu. Fr.
gemdnu
a
Fr.
Tu.
i^Flk.)
levcophœa
,,

Dal.

Boda pâ saudsteu.

Nîjlanderi CAnz.)

,,

,,
,,
,,

Fa. Smâl.

Th..

pâ grau.
„ silaceu
,,

Acu. Smâl.

macrocarpa
Dal.

,,

(De.)

Boda pâ

Sveuarum, Odestugu,

Malmbäck och Almesâkra pa

i

Fr.

Tu.

ß

steii.

superha (Korb.) Tu. ka.

saudsteu.

Boh.
neglccta Xyl. Smâl. i Odestugu och Oggestorp,
Oroust, allt pâ mossa öfver steu.
Rogberga
intumescens (kbv.) Xyl. Smâl. i Almesâkra,

och Sveuarum,
,,

i

Malmbäck, Forserum' och (iggestoiq), 'allt pâ bjhrk.
tra.
hypogtia Acu. Smâl. i Sveuarum ocli Almesâkra pâ
grau.
pullaia XoRYi. Smâl. i Almesâkra ocb Malmbàck pâ
asserctilorum Am. Smâl. Almesâkra pâ trà.
savguinaria (L.) Acjt. ji alpma kR- Smâ). Sveuaium

fiirvella

uarum pâ

Xyl.

îlôt.

Smâl.

Oamlestadeu, allt pâ stem
iMalmback, Rogberga ocb Sve-

iiivid
i

steu.

Slottsi
tenebrosa F\v. Smâl. Almesâkra pâ steu, Cröt.
skogsbergeii.
\ uT R.
Fa. / mnscorum (M ulf.) lu.
„ elæochroma (Acu.) Tu.
Smâl. Almesâkra pâ jord.
ocb Sycerraticu Körb. Smâl. i Malmbäck, Oggestorp
,,

,,

1-

iiarum pâ steu.

Sveuarum pâ steu.
„ sylvicola Fyv. Smâl.
confercfida Xyl. Dal. r>oda pâ saudsteu.
Catillaria * Neusclnldii (Körb.) Tu. Fr. Smâl.
Oggestorp och Almesâkra pâ ek.

i

Ilagsbult.

i
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,,

lentifMlcuis (Ach.j Th. Fr. a

Dal.

Boda pâ

„ prasina

(Fr).

akra pâ
„

,,

ß

vulgaris (Köru.) Tu, Fr.

kalksteii.

Tu.

Fr.

u lœta Tu. Fr. Smal. Almes-

trä.

hyssacea (Zw.) Tu. Fr. Smäl.

Almesakra, Göt.,

allt

pâ

i

Sveuarnin och

al.

Smal.
Almesakra pâ
Tu.
Fr.
(Nvi,!)
vissnad hark.
„ grossa (Pbr-s.) Blomb. Smäl. Almesakra pâ asp.
suhnitida IIellb. Dal. Boda pâ kalksteu.
,,
Artlirospora accUnis (l'hv.) Körb. Smäl. i Kogberga och Svenaruiu pâ syréu, vid .Töuköping pâ björk.
Bttidlia parasenia (Acu.j Tu. Fr. y frijyliragnna (Xyl.) Tji.
Fr. Smäl. Sveiiarum pâ trä.
ö muscorum (Sciurr.) Tu. Fr. Dal. Boda
,,
,,
pâ mossa pa kalksteu.
Schcereri Dntrs. Smäl. i Kogberga och Almesakra pâ trä.
,,
Ifptocline (Flot.) Körb, u Moitgeofü (IIebb) Tu. Fr. Smäl.
,,
Kogberga pâ sten, Bob. Stenuugsuud och Oroust pâ steu.
sororia Tu. Fr Dal. Falun pâ steu.
,,
lîJ/iz'ocarpon budioatruvi (Flk.)
Tu. h’R. ß vulgaris Körb.
Smal. i Malmbäck och Sveiiarum pâ sten.
polycarpmv- (Hebb) Tu. Fr. Smäl. Sveiiarum pâ sten.
,,
A applanativm (Fr.) Tu. Fr. Sniäl. i Odestiigii och Sve,,

erysihoides

.

nariiui
,,

,,

„

„
,,

pâ

sten.

i Wrigstad, Xydahla och
Kogberga, Dal. Falnii, allt pâ sten.
distincium Tu. Fr. Dal. Ludvika pâ steu.
* Oederi (Web
Körb. Smäl. i Sveiiarum och Malin)

ignohile Tu. Fr. Smäl.

bäck pâ sten.
ohscuratum (Acti.) Körb. Dal. Boda pâ sandsten.
ruhescens Tu. Fr. Smäl. Sveuarnm pâ sten.
calcarettm (Weis.) Tn. Fr. a Weis' i (M.yss) Th. Fr.
forma, psettdo-speirea Tu. Fr Dal. Boda pa

),

,,

„

,,

kalkhaltig granit.
ß conieniricum iDav.) Tu. Fr Smäl. Wrigstad pâ glininierskifi'er.
forma excentrica Acu. Smäl. Öde,,
stngu pâ talkhaltig glimm er skiffer.

Artlioniu vagans Almqv.

r.

Korber

(Lahm;

Aljiqy.

Dal. Bo-

da pâ saudsten.'
Cypdielium tigillare Acu. Smäl. Almesakra pâ trä.
lenticulare Hobbm. Smäl. pa-ek i Svenariini, Xydahla. och Almesäkra samt vid Jönköping.

Calicium

,,

&

curtnm Tukn.
ocli

Xyilalila

pa

Sniâl.

I>oiu(.

i

Ixogberga, Sveiiaruin

trii.

melanoplicaa (Acii.) P’r. Sinai. Svenaruni pa
Jönköping pâ ganiinal triidbark, Bob. Uddevalla pa
hrnnneola (Br.) Snial. Svenarum pâ nitten gran.

Chccnolhcca

,,

trii,

trä.

Coniocjjhe paJJida (rER.s.) Sunil. Hakarp pA ahn.
iurljinata
(Pers.) Snial. Nydabla
Sphinctrinu
crusta
pâ
till Pertnsaria coinniunis
microcephala Sm. SniAl. Almesakra pâ giirdesgârdar.
,,
Dcrniaiocarpnn miniafum (L.) ß coniplicuiim Sw. Smâl. Almesakra pâ ster.
PohßhlasHa Thelcoch's (Smri't.) Th. P'r. var. obdvciu nov. var.
areolato-verrucosa,
pallida.
Apotbecia
(’rusta
magna, adnata, in verrucis tlialli non immersa sed
tela thallina obdncta, umbilicato-depressa. Sporæ
magnæ, 0,).-)6~0,o8 mm. longa; & usque ad 0, 4 mm.
erassae.
Dal. Boda ad saxa granitoidea loco abscondito & aipia distillante bnmectato ad Stygforsen.

Microfjleva Nt:riciensis IIellb

Dal.

Boda

jia

sandsten.

Almesakra pâ jord.
Segestria Icetisftinia Fa. Smâl. Almesâkra pâ berg. Bob.
devalla, Oroust pa klippor.
(hloiodca (Am.) Smâl. llusqvarna ]ia stem
,,

rcdîicia Tii. P'r.

Simil.

I'd-

,,

Staiirofhcle

clopinia

AVxrg

bergen pa

Thelidhtm

Zwadüài

)

Bob. Oroust,

(iöt.

i

Slottsskogs-

klijjpor.

Hepi’

Smâl.

Svenarum;

Dal.

Boda

sandsten.
Vrrructtria fiisceUa ('I’i-rx.) Smâl. Plusqvarna })â fuktig
Acrocordia Icrsa Körr. Smâl Almesakra aspbark.

mediocris,

.

2-blastis),

allt

(sp.

])â

stem

Arthop)grenia stenospora luma. Smâl. Xydabla pâ triidliark.
LeptorapJiis lucida Körb. Smâl. Almesâkra pâ as]).
Tomasellia opegraphella Tm P'r. Smâl. Almesâkra pâ liasse!.
Solorina saccata (L.) Dal. Boda- pâ jord öfver kalkstem
Pclfigeru venosa (L.) Smâl. Malmbâck, Dal. Boda pâ jord.
Siicfa sglvaiica
Boli. Oroust vid Svanesund pâ klippvâgg.
l’annaria plumbea Lionir. Smâl. i P’ryeled, Svenarum och

Wrigstad
„
,,

])â

klippvâggar.

Icpidiota (SMRFr.) 0(i.
tri])tophyJla

iAcii.

Mariedam jiâ mossa.
Svenarum och Xydabla
i

Smâl.

pâ trâdgrenar.
Schœrcri AIa.ss. VO. Skôfdetrakten ])a kalkstem
hrunnea (Sw.) 00, Omberg jiâ jord, Smâl. Almes,,
âkra och Odestugu, Dal. Boda, Bob. Fddevalla.
Maftsalongia carnoso (Dcks.) Smâl. i Bjunga, Almesâkra och
,,
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Sveiiai’um, Boh. Uddevalla,
allt

Gyaleda

Stenungsmid

ocli

Oroust,

pa jord.

dilufa

(Pers.)

Boh. Stenuhgsimd pa trad, Got

pa

Dal. |}oda pa mossa pa jord, Smal. Almesakra pa al.
truncifjena Ach. Smal. Hakarp pa aim.
al,

,,

cupidciris (Eium.) Smal.

„

fagicola

,,

(Heppj

Smal.

Rogberga pa granit
i

i djup
adal.
Nydahla, Svenaruni, Almes-

âkra och Malmbäck pâ träd.

'

Lecotheciant coralUnoidiS (Hofèm.) Dal. Boda pâ kalk.
Colleina furvum Ach. Dal. Boda pâ kalk, Boh. Plddevalla
•
pâ sten.
l.eptogium tenuisdmum Dcks. Boh. Uddevalla pâ klippor.

Botaniska Sektionen af Naturvetensk'apliga
studentsallskapet

i

Upsala.

Den 19 Nov. 1891.
1

.

Subfossila sötvattensalger frân Gotland.

Af
Af
liar

lie.

Henr. Munthe

erkâllit

ja-g

O. Borge.

dels

ocli kand. Rutger Sernandek
gytja frân Tomtemyr-kanal i

Tofta s:n. dels bleke frân Göstafs i Fi’ôjel s;n. pâ
Gotland for att undersöka de alger, livilka lie. Munthe vid inikroskopisk nndersôkning funnit dessa jordarter inneliâlla.
Sâvâl gytjan som bleket âro eid.
iiisamlarnes uppgifter ôfverlagrade af mâgtiga Ancj^lus-vallar *).
For de nârmare lagerfôrhâllandena vid
Frôjel ber jag att fâ. hâuvisa till ett i dagarne utkommande hafte af Englbrs Bot. Jahrbücher, inneliâllande en uppsats af Rutger Sernander
Eimmn:

derung der Fichte in Skandinavien.^'

Iramgar

Af denna

uppsats

Sernander i bleket funnit rester af en
flora med glacial och subglacial natur, sâsom lemningar
af JJryas octopetala, Behda nana och odorata, Popidtis
treninla etc.
T gytjan frân Tofta hafva dessutom pollenkorn af tall anträffats.
*) dÎY.

fluviatilis
10, p.

att

Henr. Mimthe: Om postgiaciala aflagringar med Ancylus
pa Gotland (Öfvers. af K. Vet.-Akad. Förh. 1887, n:o

719).

gytjan Iran Tof'ta patraffades folj. alger.
Fediastrum Foryanum dPurp.) Ehrenb. ß yranulatxnn (Kg) A. Br.
Eiiastrum binale (Turp.) Ralfs ß hmdare Wittr.
I

•

Long, semicell. 12

— 13

lat.

jn^

20

18

u.

Cosniariuni ochtodes Kordst.

Long, semicell. 35
Lat.

„

Cosmarium
Kordst. Spetsb.

— 39 — 43 — 49

crenatiim Ralfs
tab.

30,

p.

/i

60—60—64—59

— 14

6,

/'.

fig.

crenis Jateralihiis

2

8.

23
25 f.i.
art bar
denna
Al
Cosinarmm yranatum Bréh.
foiöfvergäende
iunnit en sene af i hvarandra

Long

semicell.

13

lat.

jag
mer, af hvilka jag bar afbildat en del {Tab.
1

—

8).

Af

dessa

komma

figg.

1

—2

figg-

1,

ganska nära

Brit. Desm. pag. 96, tab.

t.

XXXII,

yranatum Br<b. i Ralfs
nagot mei afrunfig. 6, eburu cellbalfvorna bafva en
dad form ocb derigenom närma sig C yranatum Bréb.
tab. Ill, fig. 26. En
ß Klebs Desm. Ostpreuss. p. 32,
annan mycket närstaende form är C. subquadratum
figXoEosT. f. Borges. Desm. Bras. p. 946, tab. L\
isjmformer,
snbfossila
bâda
dessa
med bvilken
fib,
nerbet fig. 2, kanske närmast öfverensstämma.
ebnru
/i.nnu närmare Ralfs’ figur kommer fig. 3,
sidorna
hvarjemte
äfven den är väl mycket afrnndad,
äro nägot, eburii obetydligt, mbugtade.
8 närma sig deremot mei ocb mer
Fignrerna 4
Bréb. J. alata .Iacobs.. eburu inbugtninC. yranatum
.

,

—

pa cellbalfvornas sidor aldrig blir sä stark som
Nordstedta
hos denna. Jmf. C. yranatum Bréb. var.
t.
Hamsg.- Prodr. pag. 193 (syn. C. yranatum Bréb.
XoRDST. Desm. Grönl. p. 7, tab. ^ II, fig- !)•
närstaende form är äfven (\ yranatum Bréb. i Del21, som väl
poxte Desm. Ital., Tab. ^ II, figg- 16
sasom en
utan
typica
forma
en
sasom
betraktas

gen

ej

kan

öfvergangsform tili /. alata Jakobs.
Möjligen är nagon af dessa

subfossila former

.

4

(figg.

—

8) identisk ined C.

jrancttum Breb.

ß

conca-

Contr. Fb. Alg. Ecuador pag.

16 (Extracto dés los numéros 27 y 31 de ’’Los Anales’' de
la Universidad de Quito,
1890); dock tyder den af
Lagerheim gifna diagnosen *) pâ att hans varietet mer
liknar de af Delponte gifna figurerna öfver C. granatum Bréb.
Alla formerna liafva membranen fini scrobiculerad.
Dimensionerna voro fôljande.
17
19
19
20 21 u
17
Long, semicell. 16
Lagerh.

vxmi

— — — — — —

Lat.

21—23—25—21—22—26—27

,,

Cosmarium

Bréb.

Meneghinii

/.

„

latmscula JakobS.

(Syn. C. impressidum Elfv.) Long, semicell. 13 /g ]atl8/<.
Forma ad formam latiusculam Jakobs, accédons
1,

fig.

9.

Long, semicell. 11

sig frân f.

Skiljer

hitiiiscîiJa

15

lat.

hufvudsakligen ge-

nom mot

toppen mer afsmalnande cellhalfvor.
Cosmarium Phaseo/us Bréb. Long, semicell. 13
25 jH.

lat.

Bleket
sâvâl

frân

form

till

var

Frôjel

—

som

ju,

fattigare pâ desmidieer

individ-antalet.

I

detsamma

pâtraffâdes fôljande former.

Cosmarium hohniense Lund. ß integrum Lund. /. ad
formam Nordst. Desm. Spetsb. pag. 28, tab. VT, fig.
5

a’

valde accedens.

Membrana

—

—

Tah.

1,

Fig. 10.

subtilissime punctata. Long, semicell.

lat. 29
31 ju.
Cosma,rmm ochtodcs Nordst. Long, semicell. 39
lat. 58
59 /f.
Cosmarium granatum Bréb. If. figg. 2 o. 4. Long,
semic. 17
18 u, lat. 2S u

25

//,

—

—

Cosmarmm
•exemplaren

tetraophthalmum (Kürz.) Bréb.
Alla
voro mycket skadade, hvarför bestämnin-

gen är osäker.
*)

”A forma genuina ....

fronte visariim concavis”.

differt

lateribus semicellularum a

58
Eaastnon binale Tuki*.) Ralfs jj insulare Wittb.
20 a.
Loug. semicell. 14 ,//, lat. 19
Af cle ofvan uppraknade formerua äro endast
Euastfîtm binale ß insulare och Cusniariuni tetraoplitliall'râu Gotland.
niuin iörut kända
Dock äro af Fediastrum Borijanum tva och af Cosmarimn Mencyhinii
tre andra former kända frân denna ö äfvensom Cosj«ari»»<
holmicnse ß inteyrum samt hufvudformen at C. yranatum.
Nastan alia äro förut kända frân arktiska eller
subarktiska trakter; undantag gör, förutom de nya
(

—

'

formerna, endast Euastruni binale ß insulare.
Dock
äro andra, denna mycket näi'staende former, kända
Yidare äro af Cosmarium yranafrân sâdana trakter.
typiea som var. Xordsfedfii, inellan hviltum säväl
ka enl. det föregäende de af mig omnämda formerna
äro öfvergängsformer, samt Ç. Meneyhinii f. latiuseula
och C. hohniense ß infeyrum kända frân sâdana trakter.

Man kan

mer,

som

bildandet

af

man

oni

alltsä,

kunnat

hevaras,

dessa

fär

anse,

Slutligen bör kanske äfven
hei

mycket

material

desmidiecell

af de fä for-

vid tiden för

aflagringar en arktisk eller sub-

arktisk algfloi’a varit förherskande

rätt

döma
att

blifvit

j^a

Gotland.

omnämnas

nndersökt.

ehuru
en enda

att,

ej

päträffats utan endast halfva celler.

samband med detta künde kanske förtjena omnämatt enligt nppgift frân hrr Mönthe och Sernaxnas,
I

bäde gytjan och bleket äro mj’cket rika pä enfoFlanorbis- och Liinmostracéer, skal af Fisidium-,
Möjligen künde desmidiéerna passencea-àYter etc.
rat dessa dpirs tarmkanal, hvilket skulle kunna vara
ett
förklaringssätt för det ofvan nämda förhällandet.
])ER

2.

Algologiska Notiser. l~2

Af

O. Borge.
1

.

Cldoropbyllophyeecr fr an Japan.

Xedan

nämda

alger insamlades under Vega-exJt. Kjellman dels vid Kobe dels

peditionen af prof. F\
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viel
Hirosama, tvänne platser i närlieten af staden
Nagasaki belägeii pa Kin- siu, den sydligaste af de

större japanska öarne.

reticidatum (L.J

Hi/drodictpon

Ar

meddelande

enligt

algerna i Japan.
Sfemrasfrum
lat. 31 u. Hirosama.

ste

33

Cosmarmm crenaünn
Nordst. Desni.

23

19

w, lat.

Spetsh. p.

— 20

ii,

rectangidarc

C.

1

15,
istbm.

t.

fig.

—

9

lionialodcnnum

34

fig.

7

//,

cell.

u. Hirosama.

Desm

Boldt

f.

cell.

Long.

fig. 8.

—

Grönl.

27 n;

lat.

p.

lat.

11. Hirosama.

Nordst.

bet 3^dligt afvikande

till

storleken.

Botrgtis Mcnegh. var. japonica n. var. Var. semi-

C.

granulis nullis ornato truncatis, supra

cellulis apice

mum

—

Ralfs f. crenis latcralibus 2

Grrnn.

1,

32

paminner ^denna form liögligen om
var.
maxima Istv., eburu

Till utseendet
C.

Bréh. Long. cell.

30, tab.- 6,
lat. istlim. 6

18. Long.

Tab.

Hirosama.

Lagerli.

af Kjellman en af de vanliga-

bus

medio glabris; e vertice
rotundatis,
medio utrincpie

Tab.

1.

et in

istli-

visis ellipticis apici-

tumore

instructis.

12.

fig.

F. major Long.
F. medio

cell.

„

„

F. minor

„

57

— 46

/c

„

,,

36

,.

„

,,

„

„

26

„

„

„

lat.

/(,

44-46
31—33

45

lat.

i.stlini.

14

fi

10 „
6

—7

„

Hirosama.
Njetlmani Wille

6'.

margine

micellulis

dente

26

simplici

— 27

p

]

AVille.

istlim.

9

— 10
2

('hloroplnjltop)lujceer

Forma

se-

4 bidentulatis, basi
cell.
31
33 /<, lat.

Long.

præditis

lat.

ß ornatum

laterali granulis

u.

—

Hirosama.

,

fràn

Spteisbergen..

Följande alger päträfPades viel undersökning af
nâgra mossor och lafvar, insamlade pa Spetsbergen
1861 af Dr. A. J. Malmgren.
Frasiola

bay,

cns2K(

(Lightf.)

Danskön samt ”en

liten

Brandewijne

Menegh.
ö norr

om

Stenön.’

60

Low

FJeurococcus vuJyaris Menegh.

32

—

Cosinariiiin

spcsiosum Lund. Long.

33 u

isthm.

lat.
;

F. major Lone.

F. media

cell.

F. minor

64,«,

45— 46

„

Desm.

,/(;

39

lat.

„

,.

27

„ „

Long.

Spetsb.

isthm. 12

45— 46

„

R.vlps

crencituni

C.

lat.

53,,

.,

,.

„

19— 20 „

„

crenis

/.

Jatercil.

27

cell.

Desm. Spetsb."
60 65
lat.
Kobbebay.

tab.

—

35

— 36

Lund

lat.

Figurförklaring.
A.
Fig.

:

lat.

Xordst.

f.

Tail.

—

1.

Subfossila sotvaltensalyer frchi Gotland.
1

— 8.

Fosmarium

9
.j

ti

Long. cell.
21 a.
isthm, 19
b’

a’,

;

2. Nordst.

22

lat.

;

5

fig.

6,

Kobbebay.

„Treurenbei-gbay.

14

„

Treiirenbergbay.
Lüxd. ß inieyrum

a.

</,lat.

isthm. 26 «. Trenrenbergbay.

hohniense

C.

49

18 u. Kobbebay.

ß simplex Xokdst.

spcciosnin

C.

Island.
cell.

10

,,

Menegliinii

breb.
Brèb,

holmiense

Lund ß

granatvim

Lund.
li.

f.

f.

,,

integrimi

f.

Alyoloyisla Cotiser.

1.

Fig.

11. Cosmariuin rectangulare Gritn.,

Fig.

1-2.

C.

f.

f.

Boldt

Botrytis Menegb. v. japonica n.

v.

Bryhnia scabrida.
At'

Chr. K.aurik.

Xavn paa en Plante,
under Xavn af
beskrevet
har
som Professor Lixdberg
beskrev
Luîdberg
da
var,
Planten
Hypnion scnhridnm.
Xils
Doktor
at
Tjömö
den, kun funden steril paa
Jeg

liar

at foreslaa et nyt

Beyhn og af Doktor J. Hagex ved Fredrikstad.
den er den funden Here Steder, t. Ex.i Xatrheden
Sandefjord og Laiirvik,

i

Sande Jarlsberg

o.

11.

Si-

St.

af

61

December 1889 og
opdaget i Nærheden

Jaiiuari

I

ten

1890 blev Drug-

af Sandefjord af Realkan-

didat E. Jorgensen. Beskrivelsen af Frugten folger her;
Seta 12 mm. longa, 0,20 -0,22 mm. crassa, dense

et grosse papillosa.

sa

ut

—

—

Theca nutans, gibba, cras-

— 3 mm. longa cum oper— Operculum omnino bracliytheciacum, conicum,
tertiam partem thecae metiens. — Peristomiam, externum
Bracliytheciis, 2

in

culo.

rufobrunneum, dense striatum, apice (V 3 ) hyalinum et
hyalino-limbatum, papillosum, 0,50 mm. longum, inparte

lima
iiava,
ta.

—

pillosi.

—

0,22

mm.

—

latum.

Membrana

papillis singulis sparsis instructa,

0,28

hasilaris

mm.

al-

Processus vix perforati, dentibus aecpiilongi, pa-

—

Cilia

Annulus

longa, bina, papillosa, exappendiculata,
millus.

labilis

—

Sjmri parvi,

pellucidi

(0,014 mm.j.

Da
han

Professor

Lindbekg

beskrev

Planten,

antog

EuDet viser sig nu, at den i Virkeligheden
nærmest Brachythecierne eller maaske heller

den

for

at höre enten

til

Isotliecium eller

rhipichium.

staar

Scleropodierne.

Da

den emidlertid har en ganske særegen habirunde, krummede Grene, og desuden er forskj eilig fra alle sine Slægtninge ved de
paa Bagsiden papillose Blade, vil jeg foreslaa at opstille
den som Repræsentant for en egen slægt og
kalde den Brylmia
scabrida, idet jeg saaledes faar
Anledning til at give Planten dens forste Opdagers Navn.

tus ved

sine tykke,

Sande Præstegaard

i

Jarlsberg 15 Januari 1892.

Frân Botaniska Sällskapets

i

Stockholm

fôrhandling-ar.

Den 25 november 1891.
1.

Hieraciernas innovationssätt och morfologiska
typer inom gruppen Archieracia.

Af H.

Dahlstedt.

At’ de hos gruppen Piloselloidea Ibrekommande
hufvudslag af innovation; shdna Jmoppar, sitfandc
rosetter
och stoJoner, saknas hos Archieracia stoloner
helt och hallet, hvaremot de bâda första slagen fôrekomma bade väl utpräglade och i mânga ôfvergângar sinsemellan.
I
bestâmdt samband med innovationen stâr hos Archieracia liksom afven hos Piloselloidea utbildningen af den ofvanjordiska stamdelen,
genom hvilkens morfologiska och âtven biologiska
egendomligheter fiera ganska skarpt utpräglade typer
framstâtt.
Vissa af dessa typer âro sa skarpt markerade, att de skilda och sâsom sedan skall antydas ofta ej genetiskt sammanhörande formerna af hvar och
en af dem af olika författare sammanfattats som na-

tre

turliga arter.

De här

framstalda typerna

gen

grupperna

Vulgata Fr. af

och

Trklentata

Fr. samt

tillhôra hufvudsakli-

Pubnomria Fr.

Epier.

Fmbellata Fr. af Accipitrina

âro
mestadels
studerade inom de
och
formerna af dessa grupper, men samma eller analoga typer träflas äfven inom andra grupper, sâsom inom Alp)ina Fr. och Alpestria Fr., ehuru
mer eller mindre modifierade, och de finnas äfven
Fr.

c.

1.

sj'dsvenska

med

men

oftast

stôi’re

modifikationer

inom

ôfriga

grupper.
I

närmaste samband med de mest utpräglade inno-

vationssätten stâ hos de nyssnämde grupperna tvâ skarpt
skilda

typer, hvilka

samband

och

kunna

ej

synas äga närmare genetiskt

betraktas som hufvudtyper,

till

63
Dessa bai olika grad aiisluta sig.
da äro siJvatictim-ty<^en, kos hvilken innovationen sker
geiiom öfvervintrande bladrosetter, och tonbeUahtm-typen, hos hvilken den sker genom slutna knoppar. '^)
Mellan dessa bäda innovationssätt finnes en serie öfvergangar och tili följd deraf en serie morfologiska
typer, hvilka dock tili stör del kunna utan större
svarighet hänföras tili nagra fà hufvudslag
Den oflivilka de öfriga

vanjordiska stammen star
sättet

i

det

bestämda

i

stört sedt

i'örhällandet,

tili

innovations-

att jn

mera

ut-

vecklad den öfvervintrande rosetten är, desto mera
tenderar den under en följande vegetationsperiod utvecklade stjelken att förkorta de nedre internodierna
och salunda bilda en bladrosett vid sin bas, hvarvdd
den pa samma gang far allt färre och at allt mera
langsträckta internodier skilda öfre stjeikblad; deremot

mera typiskt innovationen äger rum genom slutna
knoppar, desto bladrikare blir stjelken och pa desto
större afständ sitta de iiedi-e stjelkbladen, hvilka salunda ej bilda en rosett och derjemte tidigt bortvissna.
Pa samma satt ju mera typisk den öfvervintrande bladrosetten är, desto bredare äro stjelkens följande ar
utbildade basalblad, hvaremot dessa hos former med
väl utvmcklade slutna knoppar äro i samma man smala
och sma. *

ju

Man

sälunda inom nyssnämda grupper att
med innovationen i samband staende
morfologiskt-biologiska typer
Typ. I. Sllvatimm-typen.
Innovation genom öivervintrande bladrosetter.
Den under följande vege-

har

urskilja följande

:

na

*)

Under säregna omständiglieter

ej

liinna

utbilda

sig eller

t. ex. tidiga höstar, da rosetterunder milda höstar, livarigenoin de

bestämda rosetterna proleptiskt utveokla sig tili
kunna former af den första typen sasom C. v.
Nägeli papekat öfvervintra med slutna knojjpar. Hos former af
nml) eil cftum-tjTjieji och närstaende utväxa ibland under milda höstar
de slutna knopparne tili sma rosetter, hvilka öfvervintra.
för öfvervintring

blommande

stjelkar,

utvecklade

tatioiisperiüd

nedre

interiiodierna

blommaude

stjelken

förkortade,

yttei’st

vid dess bas eu vanligeii rikbladig rosett

salbladen äro längskaftade, breda
bas

pillik

ibland

eller

tvär

med

— kort

har de

hvarigeuom
bildas. Ba-

ty])iskt hjertlik-

men

vigglik,

all-

atminstone de iure bladen tandade eller llikade af tättsittande, olikstora. djupa, utät eller bakat
Stjelrigtade flikar eller tänder med buktiga sidor.
ken är antingen bladlös eller har ett fjällikt eller ett
utveckladt och tätt tandadt eller llikadt och skaftadt blad
(mera sällan 2 skaftade), hvilket geiioin langa internodier är skildt saväl fran basalbladen som infloreHolkarne sma och smala.
scensens brakteer.
Af denna kan urskiljas tva undertyper
tid

äro

:

Suhtyp.

Suhccesiiini-typeii.

1.

Blad

glatta

eller

föga häriga, de inre basalbladen och stjelkbladet langt
och skarpt spetsade. Inflorescens med mera afiägsnade

och utstaende, länga och temligen raka grenar, ofta
nästan gaffelgrenad. Ex. H. * stenoh-pns Lhy.. H. lacenfolkoti Almqu. och 11. irmnynlare Almqu. m. fl.
S/ibfyp

inre

2.

SiibvtiJyafwn-tißicn.

basalbladen

hvilka

ibland

kortspetsade.

och

äro

2,

Blad rikhariga.

De

stjelkbladet (eller stjelkbladen,

skaftade) mera trubbade eller

Inflorescens

med närmade,

ofta flock-

bagbojda grenar.
Ex. H. * melanolepris Almqu. & Norrh, H. ciliatu»i
Almqu. m. fl.
TjqD. II.
Cœskmi-typen. Innovation genom öfverlikt ställda,

vintrande bladrosetter.
Den blommande stjelkens neBasaldre l)lad samlade tili en bladrosett vid basen.
blad breda med typiskt at bâda ändar spetsade blad,
sällan med nagot tvär eller rundad bladbas, kortskaftade.
Bladtänder och
glesa, ofta langa och
flikar
oregelbundet anordnade, i;tät eller framatrigtade med

— —

1.
m. raka sidor. Stjelk med 1
2(
3) afiägsnade och oskaftade (eller det nedre kortskaffadt) blad,
liknande de iure basalbladen och hastigt decrescerande.

m.
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Holkar stora och grofva, samlade

i

gles, utsparrad, laiig-

och rakgrenig, ej sallan gaffelgrenad och nedât obegränsad inflorescens.
Ex. H. * cæsium Fr., H. * hasifolium (Fr.) Alniqu.,
*
H.
lœticolor Almqu. m. fl.
Suhtyp.
^

stjelken

Rcmiosum-typen.

— 5-bladig,

4

oftast

I allt lik fôregâende,

men

langt ned grenig af ut-

spärrade grenar och vanligen med smarre holkar.
Ex. H. * variabile Lönnr. m. fl.
Typ. III. Vulyatum-typen. Innovation genom smâ,
fâbladiga

rosetter eller

Den blommande
de

ellei

genom tnnna

slutna knoppar.

stjelkens nedre blad smalare, trubba-

med

kortspetsade

glesa och vanligen smâ.

framâtrigtade, mera jemnstora tänder.

Stj elkblad 3

—

5,

skilda af temligen utvecklade internodier och smalare

an hos fôregâende, trubbeller

endast

det

nedre

eller kortspetsade

kortskaftadt,

oskaftade

fâtandade

och

smâningom uppât decrescerande, men med tvart albrott
mot inflorescensens brakteer. Inflorescens hopdragen,
ej sallan med flocklikt stalda grenar.
Holkar smâ eller mßdelstora.

Ex. H. * vulyatimi (Fr.
noides Lbg. m. fl.

p. p.)

Almqn., H. * cliapha-

Suhtyp. Suhrigiclum-typen. Innovation genom mera
utvecklade slutna knoppar eller smâ bladrosetter. Den

blommande

s^ëlkens

sare

med

rosett

nedre blad samlade

korta

internodier

eller

till

en gle-

genom me-

ra strâckta internodier uppstigande pâ stjelken (de nedersta eller flesta snart afvissnade) medelbreda, trub-

bade och fôga tandade. Stjelkblad mânga, 4 —8 eller
oskaftade gles- och ofta lângtandade, spetsiga,
uppât smâningom decrescerande, men hastigt ôfvergâende i inflorescensèns brakteer. Inflorescens sammandragen med rakare grenar, nedât mera obegrânsad.
Ofvergângstyp till rigidum-typen.
Ex.
subvigidum Almqu. m. fl.
flera,

H

Bot. Not. 1892.

5
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Typ. IV. VnibcUdtum-typen. Innovation genoin slutoch m. 1. m. köttiga knoppar.
Den blommande stjelkens nedre blad ej samlade tili en rosett ntan skilda af m. 1. m. langa internodier, för ötrigt sina och smala af löst otandade och vid blomningen
vanligen alla afvissnade.
Stjelk för öfrigt mang- och
tätbladig af ända ,till 20 eller flera smala trnbbade
blad, skilda af jemförelsevis korta internodier och tili
storleken först tilltagande sedan aftagande samt iitan
gräns öfvergaende i inflorescensens brakteer.
Inflorescens kortgrenig, upptill ofta flocklik, nedat ej sällan
svagt begränsad.
Subtyp. Riyidum-typèit.
Till innovation och nedre stjelk blad, hvilka dock äro bredare och oftast korttandade. liknande föregaende.
Stjelkblad bredare, spetsade, färre 8
Stjelk med
och
glest
langtaudade.
15)
uppat tilltagande internodielängd, aftagande bladlängd
Blad meoch bladstorlek, men tilltagande bladbredd.
Inra hastigt öfvergäende
inflorescensens brakteer.
florescens ungefär som hos föregaende.
Ex. H. * riifidmn Hn. m. fl.
Sâsoin jag nämnt, ha af äldre författare dessa
typer hvar för sig betraktats som arter.
Sa motsvaras Süvatieiim-typen af 11. nnirorum Fr.,
Lbg. eller af H. muronmi L. ß siJvnticmn L. Fl. Suec.
Om man nu ville sammanfatta alla foj|mer af denna
typ tili en kollektivart, sä bör den, sasom S. Almquist
sina studier öfver slägtet Hieracium töreslagit och
i

na

stora

(

—

i

hvilken säväl K. 0. E. Stenström

i

sina

som jag i mina
med namnet H. silvatimm

Värmländska

Hieracia exsiccata

Archieracier

följt,

L., dä af oi'da-

betecknas
lagen och citaten i Flora suecica, sasom S. Almquist
pa anförda ställe framhällit, tydligt framgär att Linné
med sin ß sihaticum afsett en eller flera former at

denna

typ.

Suhcæsmm-typeiii
sidjccesiœ

kommer da

af H. silvaticum

i

att motsvara fonnœ
Almquists studier och sub-
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vulfiatum-iyÿen bans under samma kollectivart sammanfattade formœ siihindçiatœ.
Ccesium-ty^Qw motsvarar alldeles den kollectivart.
Pries i Symb. ocli Epier, kallade H. ccesium, och vid//atowi-typen bans pa samma stallen sammanfattade
I sina Studier öfver SI.
kollectivart, H. vidrjatum.
Hier, vill S. Almqiiist förena dessa bâda typer under
H. vidgatum Pr. Nov. ed. 1, emedan Pries pâ detta
Men i Linnés
stalle förenade dem under detta namn.
H. niuronmi PI. Suec. ingick ntom de former, Pries
sedermera kallade f/. cæsium, äfven utan tvifvel former af v^d(Jatum-iy^en. Om man salunda vill forena
bâda dessa typer till en kollektiv art tor att fa full
motsvarigliet till den lika kollektiva H. silvaticum. (Li
Almqu., sa bör den förra, sasom Almquist pa sednare
tid,
K. 0. E. Stenström i Vermlandska Arcbieracier
ocli jag i mina Hieracia exsiccata gjort, betecknas med
namnet H. muronim L.
Men nil aro sasom S. Almquist i Stud, öfver
si.
Hier. 1881 framliallit dessa pa den morfologiska
byggnaden grundade arter, burn man nu an vill benämna dem, att betrakta som artificiella artkomplexer
och ej sâsom naturliga enbeter. Past mer äga former
at en viss morfologisk typ ofta större fraud skap med
former af en annan typ an sinsemellan. Under mina
Hieracie-studier bar jag funnit denua âsigt allt fidlare
bekräftad af förhallandet i naturen ocb synnerligen
tydligt bar jag funnit dylikaslägtskapsförballandenframträda mellan formerna af subcæsium- och cæsitim-typen.
Inom dessa bâda morfologiska typer aro exernpelvis följande former nära beslägtade: H. * stenoUpis
Lbg. af den förra och H. * cæsium Pr. (= H. bifidum
Lbg. Hn. PI.) af den sednare typen. Bâda öfverensstämma ytterst nära i bladfärg, egendomligbeter i bladens tandning, i bolkarnes byggnad ocb tili deras indûment m. m., men skilja sig i de för bâda typerua
karaktäristiska egendomligbeterna.

aimau dylik

Ell

serie

af beslagtade former,

liorande skilda morfologiska typer, är

:

till-

H. * lacerifoliiim

&

Norrl., H. * (jalhamim Dahlst. mscr. *), H.
Lonnr.
Den första tillhör .SMfec<E5?«?i<-typen,
den andra cæsium- ocli den tredje, hvilken är splittrad i tre utpraglade varieteter, alia dock i högre eller lägre grad geiioni medelformer sammanbundna med
H. * gaJbanum Dahlst., r«wio.s7<?u-typen. Afven hos desherrskar i indumentets
sa
beskaffenhet, holkform.
bladfarg in. m. en aldeles tydlig pa nära slägtskap
beroende likhet, men de tillhöra, som sagdt är, olika

Almqii.

* variubile

morfologiska typer.
Ell

tredje

äro

alla

ytterst

egendomliga
till

lika

o. s.

v.,

11.

Almqu., H.
Lbg. De
af indnmentets

"^trianguläre.

* cæsioniurorum

holkarnes
betingade brokiga

till

anordning

bladfarg

H.

serie är;

Stenstr, och

siibtri angulare

men de bâda

utseende,

första tillhöra sub-

den sistnämde cæsium-ty\^en. En mängd andra dylika serier skulle kunna näninas, men jag hänvisar
med afseende pä dessa tili min uy.ss citerade
afhandling.
Mellan former af subvulgatum och vulgafum-typen
kunna dylika af den morfologiska b 3"ggnaden oberoende slägtskapsförhällanden äfven, ehuru ej füllt sa
cæsium,

tydligt,

hvilka

sig
sta

tili
i

hvilken omedelbart
äger ocksa former,
slägtskapsförhällande tili former

St(brigidum-ty])en,

sparas.

ansluter

vulgatum-typen^

samma

sednare som tormer af ramosu)}t-ty\^en tili
dylika af cæsium-typen.
Af äldre författare hafva
former af denna typ förenats tili en och samma art
med former af rigiäurn-typen, tili hvilken den bildar
en morfologisk öfvergang, men med hvars former den
ej
torde hafva nagot genetiskt samband.
Deremot
af

denna

*)

Beskrifves

flora, II

i

mina ”Bidrag

tili

syclöstra Sveriges Hieracium-

Archieracia”, hvilka komina att ])ubliceras

Akad. Handlingar.

i

Kgl. Vetensk.
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stâ

mheUafum

II

ocli rigidimi-typens

former

hvarandra

till

sammanhang.
Dâ det nu fôrhâller sig sa, att slagtskapen i en
större mängd fall ej kan matas efter den morfologiska
y utbildningen utan tvärtom visât sig ga i en annan
i

.

ett dylikt

rigtning,
tid

nog

sa vore det naturligast, hvilket

kommer

dylika

ställa

Men

former.

fürballanden
äro

för

ske,

att

beslägtade

en

-da

ännu

i

en fram-

sjstematiskt saminan-

men morfologiskt olikartade
mängd formers slägtskapsoutredda ocli sä manga ännu

stör

äro

vetenskapen

att

aldeles

okända,

synes det mig

mera praktiskt att tills vidare i likhet med äldre författare sammanhalla dessa pa den morfologiska byggnaden grundade kollektivarter, da de alltid tili sitt
yttre
ntseende äro lätta att igenkänna, an att, pa
grund af bvad man redan vet, endast delvis viden naturlig anordning.

taga
alltid,

sä langt

man

Dock bör

fatt det klart,

i

livarje fall

den naturliga slagt-

skapen papekas.
Dessa ofvan omtalade typer förballa sig icke blott
i
morfologiskt afseende utan äfven i sitt förekomstsätt, blomningstid o. s. v. biologiskt olika.

Former

af

silvaticuiii-typQ'o.

älska

företrädesvis

och fuktiga lokaler med mindre rik ört
ocli gräsvegetation, hvilken skulle beröfva den vid stjelkbasen
samlade bladrosetten det nödvändiga ljuset.
De bebo företrädesvis m. 1. m. denuderad mark pa
öppnare Ställen i barrskogar, ekbackar, lundbackar
m. fl. dylika Ställen. De uppträda i största riklighet i
lialfskuggiga

bergstrakter och äro mera alpina än öfriga typer.

hlomma

De

midten af Juni tili början
af Juli och halla härvid tili stjelkens längd jemna
Steg med den omgifvande och samtidigt blommande
Vegetationen.
I samband med förekomstsättet och
blomningstiden sta
sasoin hos siihcœsin m-typen inflorescenscens vidd och gleshet.
Hos subvuhjatum-typen som blommar nägot sednare och pa mera trädtidigast af alla frân

i
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bevuxeii och skuggig lokal är infloresceusen mera liopdragen.

"Formerua

af

torrare gräsbackar
afsatser

och

förekomma

ca'sium-iyçen

med

kortare gräsväxt eller

bergsbranter

m.

11

.

heist pâ
i

klipp-

dylika lokaler.

De

och blomma nagot seduare an föregaende. V\i\(iatum och stthrigidmjttypens former blomma äiinii sednare tili midten at
Juli.
Dä formerna af sihaticum-typen slntat eller
hälla pa att afsluta sin blomning, börja dessa först
De älska eller fördraga ätminstone battre
dermed.
gras- och örtrikare platser saväl öp 2 )na som beskuggade.
Sist
af alla börja former af ntjiduni- och uinljcllation-typen sin blomning näinligen Iran midten af
Juli tili September.
De uppträda gerna pa öppna,
soliga platser (men äfven pa nägot beskuggade stallen
i
kanten af busksnar, i stenrösen, i bergspringor och
fördraga en rikare gras och örtvegetation omkring sig.
Anmärkningsvärdt är att Hera utmärktare Steppformer af
gruppen Archieracia äro utvecklade i samma rigtning
som rif/idum och umhrUahim-tj-pen fastän kanske ännumera karaktäristiska än denna.
Som af det nyss sagda
framgar sta dessa morfologiskt-biologiska typer i ett
visst
bestämdt sammanhang saväl med standortsförhällandena i allmänhet som med arstideriia. under
hvilka de komma tili blomning.
Det är derföre mer
än sannolikt att de utbildats just genom en lângvarig och konstant inverkan af de yttre agentier.
man plägar sammanfatta linder namnet Standort.
Ett mera detaljeradt Studium af dessa typers morfologiska och biologiska förhällanden skall utan tvifvel icke blott lemna antydningar om artbildningens
gäng och väsen utan äfven gitva vigtiga uppslag i
denna fräga. Knappast nägot af vära skandinaviska
växtslägten torde vara mera lämpadt tili dylika studier än detta polymorfa och tydligen ännu pa flera
punkter i rikaste formbildning inbegripna slägte.
älska mera soliga och torrare

ställeii
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Beskrifning- af uâgra 8alix-îovm.ev frân Anger-

manland.

Af V.

F. Holm.

Salix cinereoïdes, nov.

spec.

Obs. möjligeii hybrid af S. cinerea och ylancu.

Baske, nästan litet träd, af 12 à 15 fots höjd,
bruna, finludiia grenar, hidiia knoppar; bladen
1
2 tum langa, kort skaftade, äggxunda, fint naggsagade, pa bada sidor smäludna; hängen pa korta,
smäbladiga skaft 1 à 2 tum länga, tätblommiga; kapined

—

slar kort skaftade, kägellika, tjockt graludna; stift nägot utdraget, hängefjällen bruna, mörkspetsade.

Angml. Nätra Socken

i

Bjästa.

Salix hirticeps, nov. spec.
fots höjd med rödbruna, späryngsta jemte knopparne fint ludna;
bladen smä, knappt tumslanga, knippevis stälda pa
grenarne, helbräddade, pa bäda sidor smäludna; hängen pa korta, bladiga skaft, ungefär 1 Vj tum langa;
kapslar smalt kägellika, kort skaftade; nedre hälften
glatt, den öfre finharig med utdraget, firunaktigt stift;
hängefjällen smä, svartbruna, hariga.
Angml. Nätra Socken: Oxböhled.

Baske

riga

2 à 3

af

de

grenar,

Salix parinfolia, nov. spec.

Lag,

spärrigt grenig buske

grenar

med rödbruna,

gul-

bladen sma, V 2
tumslanga, mycket kort skaftade, ovala- äggruuda, heloch harbräddade, ofvan fint prickiga, glatta, under
nästan glatta hängen halftumslanga, nästan oskaftade,
stödda af 2 smä blad, tätblommiga; kapseln oskaftad,
kägelformig, hvitluden med temligen langt, gulbrunt
bruna,

glatta

och

knoppar;

;

stift;

hängefjällen breda, svarta, lânghâriga.

Angml. Nätra Socken: Bjästa.
Endast nagra fä, smä buskar.
Salix tricolor^ *) nov. spec.
*)

Hängen brokiga

af rödt, grönt ocli

livitt.

deraf namnet.
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Nâgra

fot

hög buske med niörkbruiia, glatta

el-

grenar; kiioppar ludua; blad tiimslänga,
ovala, synnerligast pa medelnerven finbäriga, mycket

1er

finludna

txinna,

sagnaggade, pa korta, finhxdna skaft;

fint

geai kort skaftade, bladiga,

tätblommiga

;

1

—2

tum

bäii-

langa, smala,

kapslar kort skaftade, smalt kägelformi-

ga, nedre delen glatt, öfre finharig

med

utdraget

stift
;

liängefjällen smala, nedre delen rödbrnn, öfre svartbrun.

Angml. Nätra Socken: Pagerlandet.
SaJix Am/strömiana Ands.?
fot hög buske med svartbruna grenar, de
smaludna; blad 1 — 2 tum langa, bredt äggkort skaftade.
snedspetsiga, helbräddade med
platta kanter, ofvan smaludna, mörkgröna, fint prickiga, under grahvita, ludna, släta och jemna; hängen

Nâgra

yngsta
runda,

1

—2

tum

langa, tätblommiga, stödda af 2

sma

hängen och blad samtidiga kapslar kort skaftade,
;

blad;
gi’ä-

ludna med kort, heit stift; hängefjällen ljusbruna,
med svartbrun spets, ludna.
Angml. Nätra Socken: Bjästa.

Literaturöfversigt.

Norsk botanisk Litteratur 1883—1891.
Af Dr. N. Wille.
Da jeg nu gjeuoptager det 1882 afbrudte Arbeide at levere en Portegneise over den norske botaniske Litteratur, sker dette med fuld Bevidsthed om
Vanskelighederne ved et saadant Arbeide.
Den nor-

ske botaniske Litteratur har nemlig, som det vil sees,
tiltaget overordentlig i de forlöbue 10 Aar og spredt
sig

i

en

Mængde

saa let at faa fat

Tidskrifter,
i,

især naar

som det ikke

man som

jeg

altid
i

er

mange

Aar har levet
udenfor Norge og saa efter Hjemkomsten tager Bolig paa Landet, hvorved det bliver
meget vanskeligere og fordrer ikke ubetydelige Ofre
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Tid

af

og

Penge

for

kimne

at

folge Litteraturens

Udvikling.

Jeg frygter meget

for,

at

den her folgende Lit-

teratnrfortegnelse desværre vil vise adskillige Mangier,

men dersom mine

botaniske Kollegaer vidste, hvor-

kostet at samle det, som
de heit vist tilgive mig, om der
mod min Vilje har indsneget sig en eller anden Feil
Saadant
og om et eller andet Arbeide er udeglemt.
vilde for Fremtiden lettest kunne nndviges, dersom
mine norske botaniske Kollegaer enten vilde sende
mig Separater af sine Arbeider eller ved hVert Aars
Udgang en Fortegneise over, hvad hver enkelt har
offentliggjort i Aarets Lob; dette vilde for den enkelte væ're et let overkommeligt Arbeide og spare mig
for mere end 90 pet. af det Arbeide, som nu fordres for at opsöge Litteratnrangivelserne.
Hvad Begrendsningen af den anförte Litteratur
angaar, da turde maaske en og anden ville gjöre Indvendinger og beskylde mig for manglende Konsekvens.
Jeg har sögt at medtage alt, som virkelig kan have
en speciel botanisk Intresse, selv om det ifölge Titel
og Indhold ogsaa kunde synes at höre ind under andre Gebeter f. Ex. Forstvidenskab, Medicin, Havedyrkning o. s. v. Desuden har jeg anfört Afhandlinger af kjendte Botanikere, selv om de overveiende
maa siges at beröre andre Videnskaber, saaledes som
flere af Professor Blytts geologiske afhandlinger; thi

megen Tid og Möie det har
anfördt,

er

skulle

'

jeg

antager, at det særlig vil være

kjærkomment

for

Botanikerne att faa Oplysninger om saadanne Afhandlinger^ som i Regien
ikke ville være at finde i de
botaniske Fagskrifter.
A.

'

Norske hoianiske Arbeicler:

Aars, Lidt om vore Bögeskove.
(Den norske Forstforenings
Aarbog. Kristiania 1886. S. 155 165).
Aubert^ C'kr., Licit om Gran- og Furufrô. (Almanak. Kristiania 1885. S. 54
56).

—

—
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^ Barth, J. B., Hidnig til nærmere Oplysiiiug om Furusygdoninien ’’Scliytte” og dens Aarsager. (Norske Forstfor. Aarbog.

Kristiania 188(J. S. 52

Btytf, A., Einige

—

—
—

—

—

71).

Bemerkungen zu

Cl. König’s ’’Untersuchungen über die Theorie der wechselnden kontinentalen und
insularen Klimate’’ ini Kosmos 1883. (Kosmos. Jahrg.
1884, B 1. S. 254-266.).
Erwiderung (mod Dr. Focke) (Botanische Zeitung. Leip-

—

1884. Sj). 266
268).
Et nyt Yærk om IMosernes Udbredelsesmaade
Kri.stiania 1886. S. 85
87.)
zig

(Naturen.

Kan der anvises praktisk iværksættelige Midier til at
forebygge Botetessygdomme eller til at standse eller forringe Skaden, naar Sygdomme allerede have vist sig.
(Forhandlinger yed Aarsmödet i Foreningen til Diskussion af Landbrugsanliggender 1882. Christiania 1882.
S. 51 -57).
Kurze Uebersicht meiner Hypothese von der geologischen
Zeitrechnung. (Geol Foren. Förhandl. B. 12 Stockholm
57. Aftrykt i Naturwissenschaftliche Wo1890, S. 35
chenschrift B, y. Berlin 1890, S. 292 — 295, 302
306,

—

—

315-316).

—

Nogle Ord om Planternes Befrugtning. (Norsk llavetidende B. 1. Christiania 1885, S. 40 44).

—

—

Nye

—

Dm

—

Om

—

Bidrag til Kundskaben om Karplanternes Udbredelse i Norge. (Christiania Vidsk. Selsk. Förhandl. 1886.
N:o 7. 33 S 8:o.)

den sandsynlige arsag til den periodiske ændring af
havströmmenes styrke. (Archiv f. IMath. og Naturvid. B.
9. Christiania 1884. S. 23
39).

—

den sandsynlige Aarsag til Strandliniernes Forskyven geologisk Tidsregning. i'Nyt Maning, et Forsög
gaz. f. Naturv. B. 31. ('hristiania 1890. 58 S.) samt:
Tillæg til Afhandlingen ’’Om den sandsynlige Aarsag til
Strandliniernes Forskyvning. (Sammesteds: 16 S. 8:o.)

Om

Planternes Udbredelse. (Förhandl. v. skand. Natur13;de Müde i Kristiania 1886. Kra 1887. 12 S.
8:-o). Oversat under Titel: On the distribution^of plants.
(Journ. of Botany. Vol. 25. London 1887).
forsk.

—

Om vexellagring og dens mulige betydning for tidsregningen i geologien og læren om arternes forandringer.
IChristiania Vidensk. Selsk. Förhandl. 1883. N:o 9, 31
S.

1

Planchei.

75

—

üm

—

disk Tidskrift. Stockholm 1885. 19 S.j.
f)n variations of climate in the course of time. (Chri-

:

—

Vexliiiger

stiania

i

Veirlaget gjenuem Tideriies Lob. (Nor-

Forhandl. 188G. N:o 8. 24 S.).
Forsög paa en geologisk Tidregning.
Math, og Naturvid. B. 14 Christiania 1890.

Videçisk.

Selsk.

Til Forsvar for mit

(Archiv

f.

196—219).

S.

Ccosar, Mikroskopiske Soppræparater. (Nj’t Magaz.
Lægevid. 4 R. B. 2. H. 9. Kristiania 1887. 4 S.).
Et ’’miraculum naturæ’’. (Naturen. KristiJ. ü.l'runchorst

^ BoecJc,
f

),

—

ania 1883. S.

24—26;

1

Fig.).

Et Par Yaarhlomster. (Naturen. Kristiania 1883. S. 73 —
75 2 Fig.j.
BruncJiorsf, /., A. Luudström, Planter og Dyr. (Naturen. Ber,gen 1887, S. 336
341;.
De vigtigste Plantesygdomme. En populær fremstilling
;

—

—

af ujdteplanternes sundhedslaere for

landmænd, forstmæiid

—

og havedyrkere. Bergen 1887. 8 -f 215 S. 41 Træsnit. 8:o.
Die Structur der Inhaltskörper in den Zellen einiger Wurzelanschwelluugen. (Bergens Museums Aarsheretning for
1886. Bergen 1887. S. 233
247. 1 Planche).
Eiendommeligheder ved visse Træers Ernæring. (Naturen. Kristiania 1886. S. 75
77, 1 Fig.).
En nv Undersögelse over lavarterne. (Naturen, Bergen

—

En

—

—

—
—

1888. 's 106-109; 1 Fig.).
skadelig Sop. (Naturen,
1

—

—
—

•

—
—

—
—
—

Bergen 1889

S.

39

— 46,

Fig-)-

En Sygdom

paa Klipfisken. (Naturen. Bergen 1889. S.
379; 2 Fig.).
Kritiske hemerkninger om ’’sop paa klipfisk’’. (Archiv f.
Math, og Naturvid. B. 13. Kristiania 1890. S. 97 — 103).
Lidt Plantefysiologi. (Naturen. Kristiania 1884. S. 114—

374

119, 2 Træsnit).

Maté og catha,
S.

to

nve thesorter. (Naturen, Bergen 1890.

321,

Mvrer

som

129-133;

Plantevenner.
1

(Naturen,

Bergen

1889,

S.

Fig.i.

Notizen über den Galvanotropismus. (Bergens Museums
Aarsheretn. f. 1888. Bergen 1889. 35 S. m. 8 Holzschn.).
Om insektfordöiende planter Foredrag af
(Smaaskrifter
om Natur og Memieskeliv. II. Bergen 1887. 44 S. 8;o.)

—

Om

Klipfiskens Mugsop (den saakaldte "IMid”). (Norsk
Fiskeritidende. Aarg. 6. Bergen 1887. S. 136
160).
Mere om .... (sammesteds Aarg. 7. Bergen 1888. S.

—

—

G5

— 80).

Aarg.
Oni
S.

iiogle

54

....

Olli

(Tredie

Oergeii 1889; S.

8.

jilanters

^Meddelelse).

(saiiimesteds

22G-243).

lii’ændliaai’.

(Naturen,

— 55).

Om

lîergeii

1887.

Plantenies Eniæriiig. (Folkeveniien N. R. I!. 9. Cliri1885, S. 310
332, 418
442; B. 10. Cliristiania 188G, S. 44
191).
70, 172
Oversigt over de i Norge optrædende, ökonoiiiisk vigtige plautesygdomme. (Bergens Museums Aarberetuiiig
f.
1887. Bergen 1888. 27 S.).
Planter og ]Myrer. (Naturen, Bergen 1889. S. 19G
204, 3 Fig.).
Planter som Kvælstofsamlere, (Naturen. Bergen 1887
S. 72-74).
8nyltende blomsterplanter. (Naturen, Bergen 1888. S.
2G'1— 274, 289-300; 11 Fig.).
Sygdomme paa de dyrkede Planter. (Almanak. Christiania 1888. S. 55
57).

—

stiania

—

—

—

;

—

Feber die Function der Spitze bei den Richtungsbewegungen der Wurzeln. 1 (leotropismus. 11 Galvanotropismus. (Bericht d. deutsch, bot. Gesels B. 2. Berlin 1884
S.

78—93, 204—219,

1

Tafl.).

Feber die Knöllchen an den Legiiminosenwurzeln. (Vorläufige Mittheilung). (Ber. d.

deutsch, bot. Gesels. B. 3.

Berlin 1885. S. 241 — 257) (Referat i ’’Naturen” Kristiania 1885. under Titel: Organismer eller ikke Organis-

—

8. 174
176, 2 Fig.).
Feber die M^urzelans'chwellungen von Ainus und den
Flæagnaceen. Unterzuclmngen a. d. bot. Inst Tübingen. B. 2. Leipzig 1886. S. 151
177; 1 Talk).
Feber eine neue, verheerende Krankheit der Schwarzführe (Pinus austriaca llöss.) (Bergens Museums Aarsberetiiing f 1887. Bergen 1888. IG S. 2 Tafl.).
Feber eine sehr verbreitete Kraidcheit der Kartoft'elknollen. Bergens Museums Aarsber. f. 1886. Bergen 1887.

mer,

;

—

i

S.

217-226;

1

Tafl.).

Zur Bekämpfung der Kohlhernie. (Bergens Museums Aarsber. f 1886. Bergen 1887. S. 227
231)
Zur l'’rage über den sogenannten Galvanotropismus. (Botanisches Centralblatt. B. 23. Cassel 1885. 8. 192
198).
og F. Funsen, Lavtstaaende dyrs og ])lanters naturhiIV (af Pnunchorst ). (Naturen, Bergen 1887. S.
storie.

—

—

iy3_198).
yJin,

N., Catharine^i

anomala nov.

sp.

og Leskea catenu-

—

c. fr.
Bot. Not. 1886. S. 157
159).
Tjömö. Et lidet Bidrag til Norges Kystflora. (Nyt Magaz. f. Naturvid. B. 31. Christiania 1890. 16 S.).
Bryn, Halfdan, Indberetning til det kong. norske videnskabers selskab om en botanisk reise i det trondhjemske

—

lata (Brid.)

TAndl.

(

Mosliste fra

'

sommeren

—

1886. (Det kgl. norske Vidensk. Selsk. Skrif1888. Trondhjein 1888. S. 1 20.).
Planternes Transpirationsströmme (Naturen, Kristiania
1885. S. 52-54.)

—

ter

Ole, Et Par Soi)sygdoinnie i vore Skove. (Den norske Eorstfor. Aarbog 1883, S. 186
193).
Foslie, M., Bidrag til kundskab oui de til gruppen Digitatæ
hörende Laminarier. (Christiania Vidsk. Selsk. Forhandl.
883. N:o 2. 32 S.).
Contribution to Knowledge of the Marine Algæ of Norway. I East-Fininarken. (Troinsö Muesums Aarshefter.
B. XIII. Tronisö 1890; 2
186 S, 3 PL).
Havsalgernes praktiske anvendelse. (Tronisö Museums
Aarsberetning for 1886. Tromsö 1887. 20 S.).
Kritisk fortegnelse over Norges havsalger efter ældre
botaniske arbeider indtil aar 1850. '(Tromsö Museums
Aarshefter B. IX. Tromsö 1886. S. 85
137).
Nye havsalger. (Tromsö Museums Aarshefter. B. X. Tromsö

Evcnsfad,

—

—

J

+

—
—

-

—

1887.
Lieber

S.

175—195, 3

die

Laminarien

Pl.j

Norwegens.

1884 N:o 14; 112

(Christiania

Yidsk.

10 Tafl.).
Gade^ F. G., Om bakterierne. Kristiania 1886. 83 S. 8:o.
se Johan-Olsen, Olav.
Glöersen, A. T., Gran ved Fæmundsoen og i tilgrændsende
Trakter. (Den norske Forstfor. Aarbog. Kristiania 1885.
Selsk. Forhandl.

—

S.

S.,

83—87).

Schütte i de vestlandske Plantninger Vaaren 1882. (Den
norske Forstfor. Aarbog. Kristiania 1883. S. 89—98).
Uageniunn, Axel, Finmarksbirken. Et bidrag til Norges Skovsaga. (Den Norske Forstfor. Aarbog Kristiania 1889;

—

S.

1—25).

Spredte Bemærkninger om de i Saltdalen vildtvoxende
Trær og Buske. (Den norske Forstforen. Aarbog. Kristiania 1888. S. 114-126).
Hagen, j., To for Skandinavien nye moser. (Bot. Not. 1889.

155-156).
Gran nordenfor Polarcirkelen. (Den norske Forstforen. Aarbog Kristiania 1884. S. 210
212).

S.

Hall, Hans,

—

—
78
Hansen, G. Arinaner, Lidt om Sopsygdomme. 'Naturen. Kri-

—

stiania

1883.

S.

9—13,

17

— 21,

2 Fig.)

Sop paa Klipfisk. (Norsk Fiskeritidende. Aarg. 2. Bergen 1883. S. 16 — 19.)
Heilerg, lljahnar, Om bakterier og sinittestoffe. Foredrag r
"norsk forening for sundhedspleie”. (Aarbog for norsk

—

forening

f. sundhedspleie 1886. Kristiania 1887. 31. S. 8:o.)
Orienterende Oversigt over Læren om de pathogene Bakterier hos Mennesket. (Klinisk Aarlmg. Kristiania 1887.

39 S.).
Heiland, Amnnd, Professor Blytts geologiske Tidsregning. (Archiv f. Math, og Naturv. B. 14. Kristiania 1890. S.

106-131).

M.

Insekter og Planter. (Folkevennen. N. B. B. 14. Chri1890. S. 301
3o8).
Jdhan-Olsen, Olav, En ny pathogen Mugsop. (Meddelelser fra
den naturhistoriske Forening i Kristiania udg. ved. G.
J.

—

stiania

Guldberg, 0, Johan-Olseii og K. Fridtz. Kristiania
1885. S. 50-52, 1 PL)
Er sublimât i en fortynding af én pro mille et paalideligt desinfektiousmiddel.
(Ny Magaz. f. L^egevidsk.
3 K. B. 14. Kristiania 1884. S. 36.3
373).
Gjæring og gjæringsorganismer. (Meddelelser fra det gjæringsfysiologiske Laboratorium pâ Ringnes & C:o Bryggeri. I.) Kristiania 1890. VIII -f- 196 S. m. m. Fig.)
Iludsygdom, frembragt ved en iMugsop, voxende i en
Listers’ Bandage. (Nyt. Magaz. f. La^gevidsk. 4 E. B. 1.
Kristiania 1886. S. 244—248).
Konservering af större Soppe til videnskabeligt Brug.
(Meddel. fra naturhist. Foren, i Kristiania 1885 S. 15
26, 1 PL). Oversat 2îaa Tysk og LMgarsk af G. Istranfg.
Om Blyttiola dendroides. (Meddelelser fra naturh. For. i
Kristiania i Nyt Magaz. f. Naturvid. B. 31. Kristiania
A.

—

—
—
—

—
—

—
—
—

.

—

1890. S. 312—314).
Ora overgangsformer mellem bakterier og hyphomyceter
(“mugsop“ og gjærsojD). iMeddel. fra d. naturh. Foren, i Kra.
i
Nyt Magaz. f. Naturvid. B. 31. Kristiania 1890. S.

312—314).

Om

sop pâ klipfisk,

den sâkaldte mid. (Christiania
20 S., 4 PL).-

^ idsk.

Selsk. Forhandl. 1887. N:o 12.

Norske aspergillusarter udviklingshistorisk studerede. (Christiania Yidsk. Selsk. Forhandl. 1886. N:o 2. 25 S.).
’’So^)
jiaa klijjfisk, den saakaldte mid“ et tilsvar til hr
Brunchorst. (Archiv f. Math, og Naturv. B. 13. Kristiania 1890. S.

104—111).

79

—
—

Spiselig Sop. (Almanak. Kristiania 1885. S. 52

—

54).

Væsentlig
farvetrykte tegninger af
efter prof. E. Fries-. „Sveriges atliga och giftiga svampar“ lithograferede af Alfred Fosterud. Kristiania 1885.
2 S., 12 PI. 4:to.
Spiselig sop, dens indsamling, opbevaring og tilberedning,
med eu liden sopkogebog. Kristiania 1883. 36 S. 8;o.
60 S. 8:o.
2. den forögede Udg. Kristiania 1885. 4
Udviklingslærens nnværende Standpunkt (Bibliotek for de
tusind Hjem. N:o 45, 46. Kristiania 1887. 91 S. 8:o.
2 den Udg. Kristiania 1888).
0. Johan-Olsen og F. G. Gade, undersögelser over Aspergillus subfuscus som patogen mugsop. (Nordisk medicinsk
Archiv. B. 18 Stockholm 1886. N:o 9. 54
4 S., 2 Tall.).
Isivanffif und Johan-Olsen, Ueber die Milchsaftbehälter und
verwandte Bildungen bei den höheren Pilze. (Botanisches
Centralblatt. B. 29. Cassel 1887. S. 372—375, 385—
390). Udförligere under Titel: Tökeletesb penészek valadektartöi,
irt
Olav Joban-Olsen es Istvanffy Gyula
Spiselig

sop,

.

.

.

.

—

+

—

+

(Magg. Novenytani Lapok 1887, XI).
l’^ntersuchungen aus dem Gesammtgebiete der Mykologie. H.
VII, VIII, Basidiomyceten I, II von Oscar Brefeld mit

Unterstützung von G. Istvanffy und Olaf Joban-Olsen.
Leipzig 1887
88).
Kaalaas, B., Bidrag til kundskaben om mosernes udbredelse
i
Norge. (Christiania Vidensk. Selsk. Forhandl. 1886.
N;o 4. 6 S.).
Nogle nye skandinaviske moser. (Botan. Not. 1888. S.

—

—
—

•

227-229).
Kyfylkes Mosflora. (Nyt. Magaz.
stiania 1890. 45 S.)

Kaurin, Chr., Brachytliecium

—

S.

f.

Kyani

Naturv. B. 31. Chrin. sp. (Bot.

Not. 1888.

177).

Bryum (Cladodium) angustifolium n.
1887.

S.

spec. (Bot. Not.

113-114).

— Bryum (Cladodium) Blyttii n. sp. et Pseudoleskea tec-

—
—
—
—

torum Schpr. fructificans. (Bot. Not. 1889. S. 60 — 61).
Bryum versicolor funden i Norge. (Bot. Not. 1885. S. 161).
En ny Cladodium. (Bot. Not. 1886. S. 87 — 88.)
En ny Bryum. (Bot. Not. 1886. S. 129).
Fornöden Berigtigelse. (Bot. Not. 1883. S. 33—35).
Fra Opdals Mosflora. (Bot. Not. 1884. S. 1 3.).
Gymnomitrium crassifolium Carr. funden i Norge. (Bot.

—

Not. 1887.

S.

34—35).

.

80

—

—
—
—

Orthütrich um Uogeri Brid.
Not. 1888. S. 153i.
S a r c o s c yp h u s c a p i 1 1 a r i s

To nye Lövmosser.
stiania 1890. 4

Wehera
8.

(^Nyt

j)aany fuiideii

i

Noi’ge. (Bot.

7> imp ficht. Bot Not. 1 886. S. 88)
Magaz. f. Xaturvid. B. 31. Chri.

(

S.).

Breidleri

uy

,

Nordeuro))a]. (Bot. Not. 1883.

for

204.).

F. C-, Christianias illosser. (The Moss-Flora of ChriFortegneise, over de i Oinegneii af Christiania
fundne Lövmosser og Levermosser med Angivelse af A’oxe-

Kicer,

stiania).

steder

—

—

in.

m.

Vid. Selsk. Forliandl. 1884.

(Christiania

XXXVI

X:o 12.,

<

95

S.)

Om j\Iikrofotografi med Forevisning af mikroskopiske
Fotografier af Messer. (Forliandl. i Skand. X'aturf. 12 3Iöte i Stockholm 1880. Stockholm 1883, S. 412-^418).
Xorges Undersögelse i bryologisk Ilenseende (Medd. fr.
d. nat. Forening i Kristiania 1885. S. 12
14).

—

Kindt. C; Fortsætrtelse af Bidrag til Kuiidskab oni Throndhjems Lavvegetation. (Det kongl. norske Vidsk. Selskabs
Skrifter for 1884. Trondhjem 1885. S. l
saniine
5,
for 1886 og 1887 Trondhjem 1888, S. 65—66).
Fremgangsmaadeii for Lavernes Bestemmelse. (Det kongl.
norske Vidsk. Selskabs Skrifter for 1884. Trondhjem

—

—

1885.
Lar.ssen,
af

S.

P.

det

5—11).
Lærebog

A.,

offentlige

af

i

.

uaturhistorie, udgiven
.

.

med bidrag

2 Opi. Kristiania 1885. 4 -r

i teksten indtrykte træsnit. 8:o.
Blomsterplanter. (Xorsk Havetidende B.
12).
5, Kristiania 1889. S. 11
Möller, Sophie and C. U- Binsteud, Mosses collected at and
in the neighbourhood of Maristuen in the summer of
1886. (Xyt Älagaz. f.Xaturv. B. 31. Christiania 1887 14 S.).
n. Jernets Betydning for Dyrs og Planters Liv. (Oversat væsentlig efter “Chambers Journal“). (Folkevennen X. B.
B. 13. Christiania 1889 S. 89
97).
Nicolüÿsen, ('arl. Om den norske Karveolje. (Xyt Magaz. f.
Xaturv. B. 31. Christiania 1890. S. 221
231).
Forman, J. M. Carex holostoma Brej. (Bot. X"ot. 1888. S.

116

Moe. X.

S.

G.,

j\Ied

91

Xorske

—

—

—

—

154

— 155).

et species Lichenum Flora? Xorvegicæ. (K.
Akad. Ofvers. Ârg. 41. Stockholm 1885. S. 31—42).
Vderligere bidrag til kundskaben om karplauternes udbredning idet nordenfjeldske Xorge sönderfor polarkredsen.
186.).
(Archiv f. IMath. og Xaturv. Kristiania 1883. S. 1

Xova genera
Sv. Vet.

~

—

Si
Pauls son, E., Foi’teguelse over Koiigsbergs og Omegns vildtvoxende Fanerogamer og Karkryptogamer. (Xyt Magaz.
f. Naturvid. B.
31. Christiania 1890. 39 S.).
liamsvig
7.

Piid,

A. Pianterigets Historie. (Folkeveniien
S.

35

X’.

— 45).

K. B.

Mjösegnens flora. Fortegneise over de i Mjöstrakterne
forekonimende, vichtvoxende karplanter. (Indhydelsesskrift
til
examen ved Hainars offentlige skole. Hamar 1884.
S.

Ryan,

—

-S.

Christiania 1883.

3—32).
E., Nogle Beinærkninger

Knur.

(Bot. Not.

1889.

Scapania Kanrini

n.

S.
sj).

om Brachy tliecinm Kyani
20

—

23).
(Bot. Xlot. 1889. S.

Om

210

— 211).

Malmdannelsen hos Furnen (Den norske Forstforen. Aarhog. Kristiania 1888. S. 95
1 13).
Schübeler.^ E. C. Anis (Pimpinella anisum L.) (Norsk Havetidende Kristiania 1887. S. 67
68).
Araucaria imhricata, Pnv. fAraucaria chilensis
il/hA." Pinus avancana, ilfoZ.). Norsk Havetidende. Ciiristiania 1886. S. 17—20).
Aspargesdyrkning. (Almanak. Kristiania 1886. S. 51
54).
•—
Bidrag til Kultnrplanternes Historie I— V, (Naturen. Kristiania 1884. S. 178-185, Kristiania 1885. S. 33— 36^
Scheen,

J.,

—

—

—

—

97—100).

—

Bidrag

till

gârdsfor.

—
—
—

—
—
—
—

—

kulturväxternas historia 1
XII. (Sv. TrädStockholm 1884. S.-9— 15, 42-46,

tidskrift.

72-78, 99—105).
Dyrkning af Karve og Karvekaal. (Almanak. Kristiania
1884, S. 53-54).
Fröavl i Norge. Christiania 1889. YI -f 92 S. 8!T).
Hasselen. (Norsk Havetidende. Kristiania 1887. S. 99 — 100).

Hedera Helix

E. (Norsk Havetidende Kristiania 1887.

83-90).
Ilex aquifolium. L. (Norsk Havetidende. Kristiania 1888
S. 117—121).
Karve (Carum Carvi, L.) (Norsk Havetidende. Kristiania
1888. S. 133-137).
Kaalrahien. (Brassica napu s rapifera) (Norsk Havetidende. Kristiania 1887. S. 151—154).
Kjökkenhaven, dens Brug og Nytte i Huslioldningen. Et
S.

med Understöttelse af det
Selskah for Norges Vel. Christiania 1885. VIII
126 S., 6 Tavl. 8:o. Oversat paa Islandsk med Titel:
Islenzk gardyrkjuhok, Islenzkact og aukid hefur M. HallSkrift for Folket. 3 Opl. Uclg.

kgl.

Bot.

Kotis.

1892.

6

Khfn. 1883. Oversat paa Fiusk med
liyöty ja arvo taloudessa. Toisesta
sen
Kasvitarha
Titel
norjalaisesta painoksesta mukaileinalla suoinentanut Arvid
Th. Genetz. Sortavalassa 1884. Oversat paa Russisk. St.

dôrssoii-FricIrikssoii.

Petb. 1890.

Levende Gjærder

Xorge. Christiania 1890. IV

i

4-

44

S.,

11 Fig. 8;o.

Magnolia acuminata, L. (Tulip a strum am eric an um

—
—

Spach). iXorsk Havetidende. Kristiania 1887.

S.

115

116)

Mandeltræet. (Xorsk Havetidende. Kristiania 1888. S.
55 — 57).
Ornäsbirken. (Betula verrucosa p' laciuiata, ^Ijiin,
Betula alba ß dalecarlica, L., Betula hybrida, Blom).
(Xorsk Havetidende. Christiania 1886. S. 73 — 76).
Pyrethrum carneum, Bieh. og Pyrethrum_roseum,
174n
Bieh. (Xorsk Havetidende. Kristiania 1886. S. 171
Ricinus communis, L. (Xorsk Havetidende. Kristiania

_
—

1886.

S.

53-57).

Rosmarinus

•

officinalis B- (Xorsk Havetidende. Kii-

stiania 1886. S.

8

— 12).

SukkeiTön. (Acer saccharinum, Wangdih., A. nigimm
152).
Michx.) (X'orsk Havetidende. Kristiania 1888. S. 149
Tvende fortrinlige Hegnplanter. (Xorsk Havetidende. Kri21).
stiania 1888, S. 17
Valmiien. (Papaver somniferum L.). (X’orsk Haveti-

—

—

—

_

145— 147''.
wellingLmdL(Gigantabies
Wellingtonia'gigantea
dende. Kristiania 1887.

toniana,iVe/s..
•

S.

Sequoia gigantea Lindl.<& Gord.Sequoia

wellingtonia.

Seem.,

Washingtonia californica,

HTws/.). (X’orsk Havetidende. Kristiania 1886. S. 38-40).
Viridariiim X^orvegicum. Xorges Væxtrige. Et Bidrag td
Xord-Europas Xatur- og Culturhistorie. B. 1 3 Christi-

—

1886-1889. 610 + 587
Kartei- og mange Fig.). 4;to.

ania

VI

+

679

S.

(med

III

Soppene som Aarsag til Sygdomme
hos Dyrene. (Hovedsagelig efter F. v. Thümen). (Folkevennen, X. R. B. 11. Christiania 1887. S. 386-401):

IF. dl.

—

+

S.

(chöyen),

Om

Planter benyttede som Trylleniidler. (Væsentlig efter det
R. B. 12. Christiania 1888,
tydske). (Folkevennen. X
S.

51—

63).

ScMyen, IF. M. Om braudsygdommer pa kornagrene. (Xorsk
Landmandsblad. Redig. af K. K. Heje. Arg. 9. Kristiania 1890. S. 391—393, 399—492, 407-408, 2 Fig.).
Christen Smiths Dagbog paa Reisen til de Canari-

Professor
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0er

1815

ved F. C. Kicer, (Cln-istiama Viclsk.
1889. N;o 10. 74 S. og 2 PI.).
Furuskovens Overgang til Gran. (Den norske
Stcdsherg^ Th
Forstfor. Aarbog. Kristiania 1883. S. 76 — 88).
Storm, V., Notitser til ïhrondhjems Omegns Flora I-Ill. (Det
Vidsk. Selsk. Skrifter i Tlirondlijeni 1885,
kgl. norske
ske

i

Selsk. Forhandl.
,

Tlirondhjeni 1886 S.

1888

S.’

1

— 36;

1886 og 1887

Tlirondlijeni

21- 51b

Sorensen, H. L., Dyrerigets og planterigets natnrliistorie i
kort udtog for middelskoler, pigeskoler og borgerskoler
3:die ndg. Christiania 1884; 2 + 204 S., 1 PI. 8:o. 4:de
220 S., 9 PI. 8:o. Særskildt
udg. Kristiania 1887, 2
trykt af saniiiie er
Planterigets Natnrliistorie for middelskolen. o.te udg.
Christiania 1886. 4 -b 98 S., Med 148 træsnit. 8:o.
Norsk flora for skoler. 5 udg. Kristiania 1885. XV'I
144 S. Med 101 træsnit. 8:o.
Tanberçj, F., Garvesyreniængden i en del inden- og udenlandske Barksorter. (Den norske Forstfor. Aarliog. Kristiania 1884, S. 266—271).
Garvesyreinængden i vore indenlandske Barksorter. (Den
norske Forstfor. Aarbog. Kristiania 1885. S. 139
144).
Thorsen^ Insekt- og Sopskade i 1887 i Skovanlæggene paa
Jæderen. (Den norske Forsfor. Aarbog. Kristiania 1888.
:

—

—

.

—

S.

—

239-245).

Alere oui Insekt- og Sopskade i Skovanlæggene paa Jæderen. (saniniesteds 1889 S. 150—160).
Kortfattet
Veilcdning til Konservering af Naturgjenstande,

nænnest

til

offentlige

tistillæg

16

S.

brug

for

dem

der vil indsainle naturalier

til

Udgivet af Borgens Museum. (Gra“Naturells“ mailiefte 1889). Bergen 1889.

sanilinger.
til

8;o.

N., Algerne (i E. Warming , Haandbog i den systeniatiske Botanik. 2 Udg. Kjôbenliavn 1884. S. 10
47).
Algologisclie
Mittlieilungcn I
IX. (Pringslieims Jahr-

Wille^

—

—

—

—

—

bücher f. wiss. Botanik. B. 18. Berlin 1887. S. 425
518, 4 Tafl.).
Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der physiologischen
Gewebesystenie bei einigen Florideen, (Kais. Leop. -Carol.
Deutsch. Ak. der Naturf. nova acta. B. 53. N:o 2. Halle
1887. S. 49
100, 6 Tafl. Forelöbig Meddelelse under
samme Titel i Botan. Centralblatt. B. 26. Cassel. 1886.

—

—

S.

86—90).

Bidrag

til

4:to.

Algernes physiologiske Anatomi. (K.

sv.

Yet.

.
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Akad.

Ilandliiigar. !>. 21. X:o 12. Stocklioliii 1885. 104
8 Tad.) 4:to. Forelöbige IMeddelelser i IJot. X'ot. ] 885.
S. 60—61 og Hot. Centralblatt. 15. 21. Cassel 1885. S.
282 284, 315—317; i Aiileduing af et Referat af Dr.
Entncliorst tBot. Centralblatt. B. 27. Cassel 1886.
J.
S. 1
6) frenikom folgende Polemik: N. ITWc, Herr Brvnchorsf als Referent. Erwiderung von
(Bot. Centralld.
B. 27. S. 245
47); Erwiderung an Herrn Wille von
Dr. J
Bnincliorst (Bot. Centralbl. B. 28, S. 62
64);
Nocb eine Antwort an Herrn Byitnchorsl von Dr. N.
Wille (Bot. Centralbl. B. 28, S. 287) og Entgegnung
hierauf von Dr. J. Brimchorst (Bot. Centralbl. B. 28.
S.,

—
—

.

.

.

—

S.
,

—

287—88).

—

Bidrag til Sydamerikas Algflora I III. (Bihang t. K. sv.
Vet. Akad. Ilandlinger. B. 8. X:o 13. Stockholm 1884,
64 S., 3 Tavl.)
Fjällroten som köttätare. (X'y illustrerad Tidning. Stock-

holm 1887

sp.

162

— 163).

Anpassungen der Planzen an
(Cohn Beitr. z. Biologie d. Pflanzen.
B. 4. Breslau 1887. S. 285-321).
Kunna växterna npptaga vatten medels sina ofvan jord
befiutliga organ V (Svenska Trädg.ärdsföreningens tidskrift.
Stockholm 1885. S. 36—43, 2 Fig.; paa norsk i XatuKritisclie Stndien über die

Regen

und

Tliau.

—

8.5‘).
Kristiania 1885 S. 81
Livskraften i moderne Belysning. (Xordisk Tidskrift.
Stockholm 1888. S. 333— 35Ö, 3 Fig.).
Norsk botanisk Literatur 1881 og 1882. (Bot. Not. 1883.

ren.

S.

59-62).

Om

Akineter og Aplanosporer bos Algernel (Bot. Not.
Bot. Centralblatt. B. 16.
1883, S. 181—188; paa tysk
Cassel 1883. S. 215-219).
Om de mekaniske Aarsager til at visse Planters Bladkrumme sig vid Temperaturer, der nærme sig
stilke
Frysepunktet. (Ofvers. af K. sv. 1 et. Akad. Förliandl.
Arg. 41 N:o 2 Stockholm 1884. S. 79 93, 1 Tavl.;
i

—

forelöbig

Meddelelse

i

Botan. Centralblatt B. 18. Cassel

1884, S. 220—221).
Djævelsbidet i Bladene lios Pbragmites communis.
(Bot. Not. 1887. S. 257—260 ogsaa paa tysk i Bot.
Centralblatt. B. 37. Cassel 1889. S. 422-424).
Om Fncaceernes Blærer. (Biliang t. k. sv. Yet. Akad.
Handlinger. B. 14. Afd. III. N:o 4. Stockholm 1889, 21
S., 2 Tavl, Forelöbig IMeddelelse nudei' Titel: Feber die

Om
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Fucaceen. (Biologiska Föreningeiis FörhanclStockholm 1889. S. 63 — 65).
Om misdannecle Frukter lios Gap sella Bursa past or is
L. (Bot. Not. 1886, S. 60—64 og paa Tysk i Bot. CenBlasen

liiigai'.

—
—

cTei-

B.

1.

1886 S. 121-124).
Slægten Gongrosira Kiitz. ((ifvers. af k. sv. Vet.
Akad. Förliaiidl. Stockholm 1883 N:o 3, S. 5—20, 2 Tavl.).
Om Sneeiis og Isens Flora og Fauna. (Naturen, Kristitralblatt. B. 26. Cassel

Om

ania 1884 S.

— Om

69—74,

Træsnit).

1

Lomentaria kaliformis.

Topcellevæxten hos

Not. 1887

S.

252—256,

1

Træsnit, paa Tysk

i

(Bot.

Bot. Cen-

—

tralblatt. B. 37. Cassel 1889, S. 420r-422, 1 Fig.).
Professor Brefelds iindersokningar öfver brandsvamparne.

—

(Ny illustrerad Tidning. Stockholm 1888, S. 393—394,
408-410).
Siebhyphen bei den Algen. (Bericht d. deutsch bot. Ges.

—

Ueber

—

laten. IBotan. Cen'tralblatt. B. 23, Cassel 1885 S. 258—263)
Ueber die Entwickelungsgeschichte der Pollenkörner der
Angiospermen und das Wachsthum der Membranen durch

Jahrg.

—

—
—

3.

Berlin 1885.

S.

Chromulina-Arten

29-31.
als

Tali.)

1

Palmellastadium bei Flagel-

Intussusception (Christiania Vidsk. Selsk. Forhandl. 1886.
5, 71 S., 3 Tail.)
Ueber die Zellkerne und die Poren der Wände bei den
Phycochromaceen (Ber. d. deutsch, bot. Ges. B. I. Ber-

N:o

lin

1883

S.

243—246).

Vderligere om regnopfangende Planter. Et Svar fra — .
(Bot. Not. 1890 S. 24—64).
og L. Koldentp Rosenviiiyp, Alger fra Novaja-Zemlia og

Kara-Havet, samlede paa Dijmphna-Expeditionen 1882 —
1883 af Th. Holm, besternte af
(Særtryk af Dijmjjhna-Togtets r.oologisk-botaniske Udbytte. Kjobenhavn.
1885. 12 S., 2 Tavl.)
ZahJ, C., 250 Plantenavne til Brug lor Eleverne ved Middelskolen, Realgymnasiet, Seminarier og Landbrugssko1er ved Ordningen af Herbarier. Kristiania 1889.
.

B.

.

.

.

UdlcBudingers boianisJce Arbeido- trylde

i

Norge:

liinstead C. H. se Sophie Möller under norske Forfattere.
lirowv, Robert, Et nedfaldent Blad, ^^Oversættelse i Folkevennen. N. R. B. 8. Christiania 1884, S. 155
176).
Hvad Gavn har Planterne af sine Rödder. (Oversat i Folkevennen N. R. B. 8. Christiania 1884, S. 326—342).

—

—

P

8ß
Ih(r(jCfSiev)i

.

A

gen 1888,

Hlomstornes

,

S.

gen 1880,
Kberlin,

S.

374—370,

Kristiania 1887. 14. S.).
til
afliandlingen;

12.

i

(Arcliiv

Studie.

Kfterskrift

Ostgrönland. (Sainmesteds

IJer-

i

Naturen, Fer-

Fig.).

1

Floinsterplanterne

Peter,

})lantegeografisk

Naturen,

i

Fig.i.

Miller, et hörende I’lantefrö. (Oversat

Christ//,

—

(Oversat

Sövii.

20 — 28, 47 — 51, 5

f.

0stgrönland. En
og Naturv. 1».

iNIath.

blonisterplanterne

284

S.

dansk

i

— 286).

dansk

Fisch, 0., liotanikens Love oni Cellerne efter de nyeste Forskninger. lOversat
Naturen. Kristiania 1885,8 10—13).
i

Günther

C-,

ren,

llvad

vi

Fergen 1888,

ved
8.

om

bakterierne. (Oversat

235—248, med

Hansen, E. dir., Oin Lokkeniidler

—

i

Natu-

Fig.i.

til at indfange visse niikroskopiske organisiuer. (Naturen, Fergen 1888 8. 33
34).
Oni Iniftens mikroorganisnier. (Naturen, Fergen 1887, 8.

—

22—25, 47—531.
Kindberg, N.

Enuineratio Fryineai-iun Dovrensiuiu. (Cliri8elsk. Forbandl. 1888 N;o 6, 30 8.).
lAogd, IF. A., Lidt oin de niindste Dyrs og Planters Liv.
(Oversat i Folkevennen. N. 1!. F. 10. Christiania 1886.
C-,

stiania Vidsk.

8.

238—245).

Pearson,
Hepaticæ Knysnana^ sive Hepaticaruin in
IF. IL,
regione capensi “Knysna“ Africæ australis a fabro ferrario

—

Hans

Iversen

lectaruin.

(Christiania

Vidsk. 8elsk.

Forhandl. 1887, N:o 9, 15 S.,' 6 PI.'.
Hepaticæ Nàtalenses a clarissinia domina Helena Fert(dsen
(Christiania Vidsk. 8elsk. Forhandl. 1886, N:o
missaî.
3,

2 8. 12 PF),

Wilhelm, Kulturplanterne i Menneskenes 'rjeneste.
Folkevennen. N. H. F. 13. Christiania 1880.
i
S. .800-400).
Schicrbecli, Feretning oui nogle foi-sôg i plantekultur ])â Island. (Nyt Magaz. f. Naturv. F. 30. ('hristiania 1886,
8. 235- 275
Sterne, Cams, Paternostererten (Abriis precatoriz/s) (Oversat
af J. F. i Naturen Fergen 1890, 8. 12 — 14).
Slinde, Jntias, Planternes 8ôvn, Vinlerdvale og Död. (OverFolkevennen. N. F. F. 13. Christiania 1880. 8.
sat i

Pichler,

(Oversal

322—333).
Wilson, Andr., Forskjellen mellem Dyr og Planter. (Oversat
147).
i Folkevennen. N. IF F. 11. Christiania 1887, 8. 140
Willroch, V. B., 8amliv mellem Planter og Dyr. Foredrag
ved Vetenska])s-Akademien i 8tockholm. Oversat i Natu24).
rell, Kristiania 188.8, 8. 21

—

—
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Kuntze, Otto, lîevisio generum plauttirum vàscularium omnium atcjue cellularium multaruni secundum leges
nomenclaturae inteimationales cum enumeratione plautarum exoticarum in itinere mundi collectarum. 1891. CLV d- 1011 sid.8:o.
Del ai' icke mindi’e an en liteii revolution, sora förf. vill
Indragiia aro 151 slagten till följd af liomonymi,
toretaga.
ânyo namngifna 122, med riktiga namn forsedda 950;afpi'ioritetsskâl aro 1,600 arter ânyo namngifna samt 30,000 alandra slägtnamn.
Yi tro, att förf. betydligt
ter förda till
misstagit sig i sitt liopp om, att en gang lor alia hafva
grundligt genomfört prioritetsprincipen pa alia liitintilLs gifna fanerogam-slagten (och manga kryjitogamerp sa att icke^
Hvarför hau kommit
nâgra ändringar härefter beliöfva ske.
tili ett sä stört autal förändringar, beror pa det sltt, bvarpä ban tillämpar de äfven af bonom i allmänliet godkända
'T)e Candollska lagarne”, samt jiä alla de tillägg ban gifver dem.
Pariserkoiigressen 1867 autog Lixxios arbeten som utgängs])unkt für nomenklaturen, men sedan bar De C'axdolle i iS’ouv.
llemarq. s. 1. Xomencl. bot , 1883, utvecklat skälen, föv att
antaga Linnks Systema nat. ed.
1735 som utgängspunkt für
de stora afdelningariie i växtriket, sS. ('ry]itogamia, men för
slägtena (ienera plant, ed. I 1737 ocb för artenia Species pl.
1753. OK. (sä förkortar förf. sitt uamn) därernot uted.
1
gär trän Syst, nat, ed. I 1735 för sliigtena, efter att hafva
visât det olämpliga i att för slägtena gä tillbaka tili TückNKPORT, Inst, rei lierb. 1700 eller tili den franska uppl. 1694
eller ed. tert.
1719.
Den första upplagan af Linnés Syst,
är ytterst sällsyiit.
liât,
Heia botaniska systeniet är eiiligt
OK. tryckt i tabellform p;i 2 imperialfoliosidor, som tillsammaiis' utgöra 1 m. i bredd ocb 60 cm. i liöjd. OK säger, att
slägtiiamnen diir icke kuniia betraktas som iiomiiia iiuda,
emedan de stä pa sin plats
de särskilda ordningarne och
klasserna.
Äfven gruppkaraktären meddelas dar äfven, liksom äfven ofta synonymer, ocli ofta citeras vid slägtiiamnen
äldre författare, savida det ej gällde allinäiit bekanta växter.
Ett auktorscitat, säger OK., ersätter som bekant diagnosen,
emedan den liäiivisar tili en tidigare beskrifning eller afbildning.
Men af OK;s beskrifning pa Linnios Syst nat. ed. priiiceps 1735 tyckes frainga, att Linné sjelf ej ujipfattat arbetet
1

i

sasoin

grundläggande

för slägtena, hvilket ju tydligen frain-

gär deraf, att L. aiisäg sig berättigad att i Genera pl 1737
ändra 50 af de 1735 anförda slägtiiamnen.
Da man för
slägtena ej skall gä tillbaka längre än tili Linné, bör man
ocksä hafva anspräk ])ä att i Linnks arbeten fä se diagno-
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sema och

slippa att

i

mâiiga

fall

gâ tillbaka

till

foregâencle

arbeten af Tofrxefort, om
verstand überhaupt uiclit eine durch
livilken OK. säger: ”er
Ett stört
Worte klar verständliche Diagnose zu geben’'.
denna
hans utfrän
OK.
härleder
sig
hos
förändringar
antal
arhunclraclets, literatur;

t.

ex.

till

—

—

gangspunkt.

Andra förändringar äter härröra af OK:s ändring och
’Die einfache Matillämpning af art. :)4 i De (’and. ’Lois"’.
jorität der Arten der ursprünglichen Gattung behält den Gattungsnamen” (se pag. 101 1 och XCIII); sadan är OK:s hutDen tyska upplagan har jag ej, men i den franvudregel.
af
De Cand. ’’Lois” lyder början af art. 54; ’’Lorsuppl
ska
qu'un genre est divisé en deux ou plusieurs, le nom doit être
conservé et il est donné à l’une des divisions principales.
Sâledes hade man att välja pâ nâgra af hufvudgrupperna,
Sâledes dâ
dâ OK. däremot later speciesmajoriteten afgöra.
OK. finner, att ett garamalt slâgte (utan sectioner ursprungligen') med t. ex. 7 arter blifvit deladt i tva, ocli att dervid
3 arter blifvit bibebâllna vid det gamla slâgtnamnet och af
bildats ett nytt slâgte, sâ bar OK. alltid vidoch väl nied stört skäl
Förr har man
tagit ändring.
ansett, att man vid en dylik delning künde bibehälla det
gamla slâgtnamnet vid de arter, för hvilka det bäst passade.

de

andra

4

—

—

förändringar härröra, ss. nämdt är, frän denna
hans tillämpning af § 54 och den i sammanhang därmed staende § 55, som stadgar, att auctor kan välja mellan 2 lika
sramla slägten, (eller andra grupper), dâ de skola förenas;
att speciesmajoriteten skall gifva utslaget.
äfven här vill OK
Fastän OK. för slägtena gar tillbaka tili LixxÉs arbete
1735, sä antager ban dock L:s Spec, plant. 1753 som utgangspunkt för arterna, oaktadt L. förut i Pan suecicus och
till Ölands och Gotlands-resan begagnat artnamn.
i registret
Frän OK:s Standpunkt beträffande slägtena synes detta vara
en inkonseqvens, som dock ingen skada gör.
OK. har gjort ätskilliga tillägg och förklaringar tili de
förutvarande reglerna för nomenklaturen och har i tlere fall
andra skiljer han kanske ej uog pâ det, som man
rätt, i
framdeles har att iakttaga, och det, som hör bibehällas af
det gamla, fastän man skulle önskat det nägot annorlunda.
Lagen hör ej ha retroaktiv verkan i allmänhet, heter det;
hvilket borde ihagkommas äfven i dessa frägor, allrahälst i
de fall, dâ botanisterna brukat handla annorlunda och ingens
rätt tyckes kränkas genom det hittills följda förfarandet.
liuru mycket man kan fä ändra ett illa eller orätt bil-

En massa

,
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hvari skilluaden skall besta, for att tva ord
som olika, detta kaii vara bra att fa närmare bestäiiidt. Cnnarina och Canarmm äro 2 olika slägtiiamn, meu Canaria gâr eidigt OK. ej au jemte Canaria ni,
slutstafvelsen kan variera âtskilligt, meu villkoret,
d. V.
s.
for att 2 dylika ord skola godkäiiuas bredvid hvaraudra, är
miust eu mellau 2 vokaler i slutstafvelserua staeude iuskjuteu eller felande eller olika kousouaut.
Ui ospora duger ej
som slägtuamu, dâ redau Uros2}oriitm finues.
OK. tillfogar eu uy artikel (69), som lyder sâluuda:
"Zur Coucurreuz für gütige Nomeuclatur sind nur Publicationen zulässig, sobald und soweit sie mit lateinischen Huchstaben in lateinisclier oder englischer oder französischer oder
deutscher Sprache erschienen sind; für gothische Schriftzeichnen hat dies keine rückwirkende Kraft”. Hvad' säga bland
andra italienarne häromV
OK:s förslag voie nog bra, om
det endast künde réaliseras.
Snart föreslär väl migon att
inskränka antalet af de enligt denna § tillätna spräken tili
endast 3, och att utesluta tyskan, eller ocli att bortskaflfä
undantaget i. slutet af paragrafen 69. Dâ künde revisionen

dadt

skola

ord,

ocli

betraktas

ännu större än den OK. företagit.
Funue OK:s förslag bifall, fingo icke mindre än nära
60 kärlväxt- och nästan lika mänga alg-slägten inom skandinaviska floran ändrade namn.
OK. aterupptager en del
mossnamn frân Gray m. fl hvilket besvär hau künde sparat
sig; men hau tyckes ej haft reda pä S. 0. Lindbergs arbeten, oaktadt hau längre tider vistats vid de största botaniska bibliotek, som finnas; möjligen har hau trott, att allai
Finland utkommande arbeten voro skrifna pa nagot annat än
de af honom godkända 4 spräken.
Lätom oss nu nagot närmare undersöka ett^ par af de
restauRerade alg-namnen.
Enligt OK. är slägtet Helierella
Hory 1828 Diet, class. VIII 98 uteslutande grundadt pä jEchinella radiosa Lyngb. Hydro, dan. 208 t. 69 EN:o3(non2j.
OK, Säger visserligen, att uämnda figur är feltecknad, i det
att
7 i st. f. 6 eller 8 segment utstrâla frân centrum, men
pâstâr, att den icke kan vara nagot annat än en Micrasferias.
Men icke fâr man grunda ett slägte pâ en figur, som är sa

bli

,

feltecknad, att den afviker frân en af familjens viktigaste karaktärer.
Vi kunna i liâmnda figur ej se en Mii rasterias,

emedan

kunna

tänka oss, att det kan finnas en dylik,
figuren frân alla hittills kända arter; deremot kunde väl figuren föreställa en samling diatomeer. OK.
sâ

bar

vi ej

afvikande
förenat

är

Micrasterias

med

Eîiastrum undei' det gamla

‘JO

naiimet

gon
han

Hclkrellu,

slagtbeskrifiiing
aiise

viil

Bom's

Ilelierella

utan

att

hry

sisj-

hiinvisa

eller

oni

till

att

sjelf gifva

iia-

nagon; for icke kaii

vai-a tillriicklig.

förde Olv.,

ss.
niiiniult,
Agardlis MicraXiir ban p;i det viset fâtt bort slägtnamnet
1827.
Micrasteras, aii^ser ban sig oförliiiidrad förklara första art

Till

sterias

1835
faJcaia Oorda
till
Jlicrastrrias Ag.

(il/.

,

ford

ban

som
ocli

ej

fiiiner

lued oriitt vara

tillhora nagot aiiiiat da

existeraiide sliigte, bora typ vara for ett iiytt sliigte nied namiiet

Mkraaterias,

sager

det vara

ideiitiskt ined Avkistrodo^Kütz. 1843. Cokda anför hau
soin auctor bir delta sliigte, oaktadt C. alldeles icke meddelat iiagoii beskrifuing bvarken pa sliigtet eller arten och de
aiiför i figurförklari)igen p. 2()G (= }). 121 iseparafâ ord,
tet, som OK. citerar utan att tillâgga ’’separ."), och figureii
sjelf (om den är riktig) visa, att arten ej kan foras till Ankistrodesmus.
Dâ Cord.\ 1838 nppstâlde delta sliigte, hade
han nog ej glömt nännula art frân 1835, men han omnämner den hvarkeu dâ eller senare, 1840, i Almanach de Carlsbad. dâ ban behandlar meromtalta slägte.

mus

(lord.

ocli

1838,

J. et Arnell, H. W., Fontinalis gothica
Arn. sp. nov. fllevue bryologicpie 1891 X;o G p. 87).
I
ofvanniimnda tidskrift p. 81- 8G liar Cardot jmblicerat en “Tableau méthodicpie et Clef dichotomiipie du genre
Fontinalis“, utgörande ett utdrag ur en snart utkommande
monograti; och som ett slags bihang hartill meddelas beskrifningen pa F. gothica, som vi hiir aftrycka:
“Oracilis, laxa, inferne obscure viridis, superne lutescenti

Cardot,

C.ARi).

et

—

viridis,

semijiedalis et pedalis. Caulis gracilis, tlexuosus, basi

irregulariter divisus, ramis numerosis, elongatis,
laxissime foliosis, idumosis. apice plerumque cusjiidatis. Folia
vaille remota, jiatula vel patenti-erecta, solum ad apicem cau-

denudatus,

lis

et

ramorum imbricata,

fere

dimorpha, inferiora

—

et

media

—

3
mill, longa. 1
oblongo-lanceolata, 3
1
^
mill, lata, superiora auguste lanceolata, 2
4-2 ‘j mill, longa, ', 3
mill, lata, omnia carinato-conduplicata, integra
V
vel apice
lenissime denticulata. ('elluhe angulares dilatatæ,
ovato-

vel

'

'

*

—

subrectangu lares

vel

subhexagonæ,

byalinæ

vel lutes.centes,

jiaululum excavatas et ])lerumque distinctissimas
eff’ormantes, ceteræ
elongatæ, atter.uatæ, dexuosie,
lineares,
parietibus tirmis et crassiusculis, utriculo jnûmordiali distincto
Cetera desunt.
Syn.; F. d/rhelijuioides .Vax. et Xordstedt in shedulis,
non Lixdb.
auriculas

—
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Hab.: Suède méridionale: Westergötland, Sandliein, Sjöbacksjöu (0. Nokdstedt).
Par son port, cette espèce rapj^elle le F. hypnoides,
mais ses feuilles carénées-conduplic[uées la rangent dans la
section des Tropidophyllœ. Elle diffère du F. antipyretica et
des formes voisins, par son faciès, ses feuilles écartées, étalées et ses cellules
à parois plus épasses, celles des angles
plus dilatées et très appai-entes“.

Blytt, A., Nye bidrag tib kundskaben om karplanternes udbredelse i Norge. (Christiania Yidenskabs Selsk.
Fork, for 1892. N:o 3, 73 sid.j.
Ur detta arbete vilja vi liâr endast framhâlla nàgra fà
växter, oaktadt bland de “nya lokalerna“ det nog âr mângen
dessutom, som kunde förtjena att framhàllas, t. ex. Carex
holosfonia, som funnits pâ annu ett par stallen.
En ny underart âr Calmiar/rostis stricfa * atroruhens frân Nordreisen
och xllteu; den afviker frân hufvudarten genom smalare och
längre skärmfjäll och isynnerhet genom borstet, som nästan
Ar kanske hybrid. Liknär upp tili skärmfjällens spets.
nar mycket den sibiriska C- ohtusula Trin.
Alopeciirus ycnkulafus * fulvus Bl. Norg. Flor. p. 68 (an
intermedms.
L.) anses liär tillhöra A. fiilvufi som underart
Nya varieteter äro: Elynms arenariu^ L. ß triticoides.
Spica elongata laxiuscula 0,13
0,18 m. longa, spiculis 4-floris,
solitariis, infimis duabns interduni geminis. Alteidet pâ
:

—

Fugleholmen.
Myosotis pahistris

Nya hybrider
floru

X

ß

parviflora.

Landmarlxii
X polygonahtm}. och Saxifraga opdalensis
äro: Convallaria

(('.

(S.

nnilti-

ctrmia

rividaris.)

Förf.

pliragmites

anser

bör

visserligen nu,
förenas med ('.

att

(Jalamagrostis Fseudo-

phr agmiioides, _mei\

att

C-

mdans, elata cch pidchella Bl. Fl. förtjena n,tt
Elafine Alsmasfritm är i senare
bibehallas som underarter.
tid införd raed fartyg frân Tyskland.
Det intressantaste fynruhictmda,

det synes vara den för nordeuropas flora nya
Lap Öisätsäter pâ grausen niellan
(xBlltiaiia. BlirSGFi
Fyrrisdal och Sätersdal ofvan trädgränsen pa fjällöfvergän,

gen tili Findöla tillsammans med G. purpttroa. Frân den
sistnämnda skiljes den icke blott genom rent gul blomkrona,
utan äfven genom att kronas flikar äro smalare och spetsigare,
7 mm. breda, da de hos purpurea äro mycket bredare,
5
pâ niidten 8 10 mm. Flikarne synas hos den senare vara

—

—

utstâende.
Mellan flikai'iie tinnas pa deii iiorska G.
Burseri iiiga eller otydliga taiicler. Xärniare uiiflersokniiigar
pa ort och stiille fa afgöra, om deii iii- endast eii varietet af
G. pur^yvrcft eller egen art.
inera

Smärre

notiser.

Vetenskapsakademien

d. lO febr. De Letter.stedtska
inedlen for särskildt niaktpaliggaiide vetenskapliga uiidersök-

ningar tilldelades lie.
Axherssox for utförande af imdersökning rörande vestra Sveriges torfniossar.
Prof. Wittrock redogjorde for de reseberättelser, soiu till akadeniieii
inleiiinats
af aman. Dahi.stedt, kaad. (i. 0. M.alme, kand. L.
UojiELL, kand. E. Nym.vx och dr. A. Y. (iaEviLLius. Prof. Wittrock amnalde vidare till införaude i ofversigteii en afhand-ling af fröken II. LovÉx, Xâgot om hift en i Fncacéernes blasa.
Den 9 mars. Prof. Wittrock inlemnade for inforande i
Dibauget en nppsats af fil. dr. A. Y. (iREViLLirs, Oni fruktblads förökuing bos Aescvlus Hippiocastamon -L. Till införande i akademiens skrifter antogs en nppsats af fil. lie. T.
Hedlüxd, Kritische lîemerkniigen über einige Arten der Fleclitengattuiigen Lecanora (Ach.), Lecidea (Ach.) und J/iVrfrcö (Fr.).
P'öljande reseunderstöd ntdelades: 150 kr. ät amannensen 11. Dahlstedt für undersökning af llieraciefloraii i de liögländtare delarne af Jönköpings län, 225 kr. ät lie. T. HedLvxn i och för lichenologiska nndersökningar i Angermanland och .Temtland; 150 kr. at amanuensen 0. Juel för studier öfver iiarasitsvampar i vestra Jemtlands .fjelltrakter.
'

Fysiografiska sällskapet d. 10 lehr. Prof. Arescuovo
om de högre parasitväxternas Inirstamning frän de

föredrog

sjelfständigt

assimilerande växterna.

Den 9 mars. Prof. .Vre.s( iioig refererade en afliandling
af aman'nensen Guxxar .Ixderssox, Studier öfver örtartade, slingrande stammars jemförande anatomi; livilken afliandling antogs

tili

införaude

i

sällskapets handlingar.

Finska Vetenskapssocieteten.
tryckniug

K

aumäldes;

“Ilyphomycetes

Den 15
af

fennici“

lehr.

dr.

Till

P.

A.

UCSTEX.

Den 14 mars.
.\.

Till

tryckniug

i

“Acta“ anmälde prof.

pAmiiox; ’’Fnumeratio niuscorum Caucasi“ af

Societas pro
Stud.

II.

Lixdberg

Fauna
anmalde

1'.

J.

F. ÜROTUERrs.

et Flora fennica den G febr.
ett antal sällsynta fanerogamer

sydvestra Finland.’ Stud. H. St.iehnwall liade insandt en
förteckning öfver växtf3nid frân *ïvnolajârvi lappniark. ilag.
A. Aiirhexics redogjorde for iakttagelser öfver bloniningen
lios Scnecio indgaris under stark köld pâ senhösten.
Den 5 mars. Dr. Kiiilman demonstrerade sârskilda lyybrider af Salix rohtndifolia och nâgra andra för floran nj’a
vide-bybrider frân Orlow i rj^ska Lappmarken.
Lektor Zininsändt en samling anmärkningsvärda kärlväxter
lîÂCK bade
frân norra üsterbotten.
Stud. TnE.sLEFr franilade ex. af den sâlls^’nta lielrella coithigita Karst, fr. Wiborg.

fr,

Det
Inir

i

k.

norske Videnskabers Selskab

âr utdelat fôljande resestipendier:

till

0.

i

Trondlijem

Dahl 350

ki’.

undersökning af fanerogamfloran i de sydliga delarne af
Xordniôre; ât X. Bryhn 500 kr. för en brj'ologisk undersökning i Stjôrdalen och de närmast liggande delarne àf Xordre
Trondhjeins amt.
Till konservator vid sâllskapets samlingar
âr konservatorn vid niuseet i Trpinsö M. Foslie antagen.
Videnskabsselskabet i Kristiania. Den 5 febr. “Blvtt
liüldt
et
Foredrag over vore Fjelddales geologiske Histoide
efter Istiden.
(iudbrandsdalens Kalktuffe ei' et Bevis paa
store kliinatiske Perioder og tjuler paa. at Isen lioldt sig
længere i Fjelddalene ’end i de sydlige Lavlande.
Da den
ældste Tufbænk afsattes i en fugtig Tid, var Gudbrandsdalen
lige ned fil Mjo^en klædt i Birkeskove ined en subalpin Flora.
Furegrænsen kan dengang neppe bave ligget mere end 200
M. O. H. og Klimaet maa bave været betjulelige koldere end
nu, da Furen i de samme Egne stiger op til 940 M.
Saa
kom en tor Tid, livorunder arktiske Planter steg ned fra
Fjeldene i de ovre Dallier.
I den næste fugtige Tid var liele
Dalen og dens Sider klædt i Fureskove, bvis Flora var
væsentlig subalpin.
Dog steg Lavlandsbirken dengang næsten
ligesaa boit soin i vore Dage, saa Klimaet Amr neppe synderlig koldere end nu.
Ogsaa flere andre Ting (Myrene, Elveterrasserne) tyder paa, at Isen forlod Fjelddalene sent. Tilsidst omliandledes den arktiske Floras Indvandring, soin udentvivl fandt Sted længe for Tufdannelsen begyndte.
Blvït
anmeldte til Optagelse i Selskabets Skrifter: Xye Bidrag til
Kundskaben om Karplanternes LTdbredelse i Xorge.“
Den 19 febr. “Kaiid. Hansteen refererede en Undersogelse
om de brune Algers Assimilation; ban paaviste, at der bos
disse forekommer et nyt eiendommeligt Kulliydrat, soin ban
benævnte Fucosan, og soin sjmes at opstaa af et oprindelig
ved Assimilationen dannet Aldebj'd.“
för
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Till professor i botanik vid universitetet i Helsingfors är docenten dr. Fredrik Emil Wolmak ElfviNG

Elfving är född 1854

numera utnamnd.

oc-h bief

docent 1881.

En ny mikroskopkonstruktion. De i senare tid
koiistruerade objektivbnserna till mikro.skop hafva hunuit en
sâdan fullândning i definitionsfônnâga, att man i flere fall
visserligen tydligt kan se, oin der finnas t. ex. linjer eller
men

ögat har ej förmätt urskilja formen pâ punkden verkliga tjockleken pâ linjen, äfven oin man
auvändt de högsta okularen.
Derför har Dr. A. Lexdl (i
Zeitschr. f. wiss.
iMikroskopie Bd 8 häft. 3) föreslagit att i
stallet
för okularet insätta ett svagt förstorande mikroskop.
Han har derigeuom kunnat uppnä en 8-10,000-faldig förstoring.
Han har varit af olika asigter om formen af ’’fälteu’’
hos Plcttrosignui anguldtum^ oaktadt man med fotografi künde
uppnä hättre résultat äu utan; geuom användning af Lendls
duhhla mikroskop ka*n man nu se dt fait sä stört, att man
kan noga hetrakta det utan att störas af de andra och finner dä. att det är rhomhiskt. C. Beichert i Wien förfärdigar dylika mikroskop.

punkter,
ten eller

Genom Jägiuästareii

HUGO

SA.lIZELltS, Nyköpiiig,

säljas följande välkonserverade fanerogamlierharier fran

:

Afril'd

(Ägypten, Tunis, Alger), colleg. A. Letourneux, C.
Rasch, (). Deheaux. 49 arter. 13 kronor.
Bayern, colleg. D:r E. Weiss, P\ Schultz, Peter, Woeren.
15 arter. 3 kr.

Böhmen

&

Sicbet/hürgen,

colleg.

Conratli, Prof, ^^'illkomm,

Paul Hora, Rathsman, Schiffner. 103 arter. 25 kr.
Danmark, colleg. H. Hbrtensen, Prof. .Joh. Lange, 0. Gelert,
K. Friderichsen, Jul. Lassen, Sophus Rützou, Fr.
Svendsen, Jeppesen. 293 arter. 56 kronor.
England, colleg. A. Bennett, Linton, Crespigny, Beehy, Folke
Balfour. 27 arter. 6 kronor.
Finland dk Byssland (inch Kola-halfön), colleg. Hollmen, Sederholm, W. Granherg, E. Ohrnherg, Gandoger.
Simming. 22 arter. 3 kr.
Frankrike, colleg. I>. Corhière, A. Huet, E. Reverchon, Loret, Arnaud, I*etit, A. le Jolis, A. Burle, Gandoger, J. Hervier,

D:r

1.

Valil,"

Copineau,

P',

(iérard
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Général de Marsilly, Desvaux,- Flaliault. 104 arter.

25 kronor.
colleg. Prof. Theod. Orphanides (tillhôrande donnes exsiccatverk öfver Greklands flora), Prof. W.
Heldreich, C. P»asch, 151 arter. 40 kronor.
Italien (inch Tyrol., Sardin. & Sicilien), colleg. Petit, Huter,
Correns, Lojacoiio, Pirotta, Forsyth Major, liostan,

GreMand,

Gehni. 210 arter. 50 kr.
Korsika, colleg. E. Petit. 116 arter. 27 kr.
Kärnthen S Istrien, colleg. Petit, Untchj, Gehni,
lund, Toeppfer. 47 arter. 11 kr.

Mähren

Wester-

colleg. v. Uechtritz, Fietz, Klittke. 71
17 kronor.
Serbien, Galizien, Transsylvan., colleg. J. Barth, Blocki, Petrovic, Pancic, Csato, 24 arter. 6 kr.
Spanien
Portugal, colleg. Voigt, Gheni, Zetterstedt, Möller, Ferreira. 37 arter. 8 kr.
ScJmeiz, colleg. Favrat, R. Masson, Petit, D:r Roh. Keller,
Romieux, Copineau, Jordan, Lorenzen, .Jul. Lassen, 0. Appel. 149 arter. 35 kr.
Tyskland ÇNord-), colleg. Richter, Artzt, Prof. Bohnstedt,
-Scheppig, Focke, Friderichsen. 109 arter. 20 kr.

Schlesien,

dk

arter.

S

Ungarn,

colleg.

arter.

Szépligeti,

Degen,

Iloluby,

Sinikovics.

12

3 kr.

Anbud mottagas dels â skilda herbarier, dels â heia
Sämlingen: 1539 arter tili pris af kr. 3.25, da äfven ett större
herbarium kultiverade växter medföljer. För 600 kronor säljes säväl ofvanstaende samling som ock ett svenskt-norskt
fanerogam- och kärlkryptogaraherbarium pä öfver 2,000 arter och rika duplettexemplar.
Alla ex. äro oklistrade.

—

HUGO SAMZELIUS.
Xyköping.
I

dessa dagar utkommer

i

bokliandein

Points-förteckningöfver

Skandinaviens växter.
I.

Fanerogamer och Kärlkryptogamer.
Tredje upplagau.

Lund 1891.
Pris:

90 öre.

—

Elora Europæ terranimque adjacentium.
auctore M. Gandoger
Vol.

27 (ultimus). 1883 -1892. Opus absolutum.
Gandoger, à Arnas (Khoiie) E'rance.
Adresse:
r\I.

1

à

&

C:o
Hos Svanstrpm
Stockholm Myntgatan 1.
kan

erliâllas

:

Grâtt blompressningspapper format 405x470
Hvitt
300x445
„
„
Herbariepapper N:o 8. bvit fargton 240x400
„

11

..

bla

,

285x465
285x465

mm
„

Pris pr ris 2.75
„ „ ,, 10

„
„

„

„

„

4, so

„
„

,,

7,75

„13 .livit
,,
„ 9.—
„
Obs! De bâda sistnämnda sorterna aiiviindas vid Riksmusei Botaniska
„

^

afdeliiing.

Astundas' köpa.
Areschongs Algæ scandinaviccc exsiccatœ, komplett
frân och nied tredje fascikeln.

Aiibud adresseras

eller

till

Professor P. EefvixI;,
Helsingfors.

Innehall.

—

Borge, ()., Algologiska notiser. 1
2, s. 58.
Subfossila sötvattensalger frân Gotland, s. 55.
Dahlstedt, II., Ilieraciernas iunovationssätt och morpbologiska
typer inom grui)pen Archieracia, s. G2.
Holm, V. F., Beskrifning af uâgra SalixAormev frân Anger-

—

,

inanland,

s.

71.

Kaetrin'^ G., Bryhnia scahrida, s. 60.
Tueorix, P. G. E., Xagra lafväxtställen, s. 49.
Wille, X., Norsk botanisk Litteratur 1883 — 1891.

Litter aturöfver si

Smärre notiser,

gt,

s.

s.

s.

72.

87.

92.

Land, Berliogska Boktryckeri- och Stilgÿateri -Aktiebolaget 18’

j92.

.

Hymenomycetes Falunenses

plenius

enumerabuntur
a P.

Gr.

E. Theorin.

ad opasculnm meum, adnotationes ad
Falunenses inscriptum ^), nunc aniintendo ad addendum, quæ passim in hoc opu-

Rejicieiis

hymenomycetes

mum

sculo desunt.

omnes

Inter

constat, plerosque

hymenomycetum

Ex
pro venire vel celerrime marcescere.
quo fit, ut mycologus, qui explorare vult, quot hymenomycetes quoddam territorium alat, sæpissime ne
subito

vel

singulas hebdomades unumbis terve per
quemque inter locos diverses natales regionis ejusdem,'
unde erumpunt hymenomycetes, visitare debeat. Hue
accedit, quod mycelium multorum
hymenomycetum
eorundemque rariorum quosdam annos fructum non

dicam

Quæ secum

animo consideranti nemini opus
meo fungendo
occupatus, modo nonnullas horas hebdomadis in investigatione fungorum hujus territorii versari potui, unicum autumnum anno 1879 multo pauciores hymenoeffort.

in

miretur, ipsum, qui, in officio

ut

est,

mycetes

invenisse,

angustior

quam quos

regio

proposita licet

alit.

Opusculo, quod dixi, peracto plures autumnos præannis 1881 & 1882 ad hymenomycetes Ealu-

sertim
nenses

Ex quo
onis

investigandos

&

sequi tur, ut plus

nunc

recensere

adnotandos studium adhibui.

hymenomycetum hujus regiquam quos antea (1. c,)

possim,

enumeravi. Mihi autem vix opus est admonere, ut nulli
nato post longum tempus occasio aliquid adjiciendi
præcludatur, quam ob rem verisimiliter plures hymenomycetes, quam qui nunc enumerabuntur, in regione
Falunensi posthac invenientur.
Quæ quidem caussa
*)

Vide; Redogörelse

Bot, Notis. 1892,

for läroverken

i

Dalarne 1880.
7
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mihi fuit, cur euumerationem h3’meuomycetum Faluneusium, (j^uam vel pleuiorem at uon plenam uunc
reddam, tj’pis exscribeudam tradidissem? Primo propipse modo
valetudinem infirma m
aliquantum
ter
posthac excurrere possum, secundo fortasse accidit, ut
quispiam multo post hymenomj’cetes Falunenses sit
indagaturus, et

hand

deniqire

pai’vi interest,

ut

sti-

ad cognitionem distributionis li3’mepulæ etsi
nomycetum patriæ nostræ ferantur, quia nos ad partem magnam fugit, quorsum hymenomjmetes Sueciæ
evagentur.
Excursione, quam ad Rättvik autumno 1891 feci,
aliquot hymenomycetes in pineto ad Stationen! viæ ferratae sunt inventi atque adnotati, quos liymenomj’cetes nomine Rättvik signavi.
Adnotati ones, quas in redogörelse etc. de quibusdam liymenomycetibus reddidi, nunc prætermitto. Quum
piisillæ

autem

aliquot

species

j)osterius

investigatæ

varia-

biles sunt vel a descriptionibus auctorum plus minusve
aberrant, de' bis hymenomj^cetibus in hoc meo addi-

tamento

feci

mentionem.

Operibus Cell. E. Fries exceptis de S3’non3’miis
D:ris R. Fries sjmopsin hymenomj’cetum regionis Gothoburgensis consul ui.
Agaricus Amanita

phatloidcs Vaill. in

vis mixtis
,,

V
,,

,,

betuletis vel in

sil-

non nuniquam.

citrinxs Schæff.

liic

porplnjritis A. S.

&

illic.

Grycksbo

in pineto.

pineto aprico montoso, Ilökviken, Xorslund Ilästberg; Rättvik.

Fr.

recatitus

mnscarius
to.sis

in

L. in

silvis,

frequentissimus

;

præcipue in pinetis monetiain
proxiine ad

viget

fodinam cupri.
,,

excelsns Fr. in silvis, etiamsi ad agros accédant,

non rarus.
,,

pantlicrinus

Dec

&

illic.

netis
,,

,,

liic

in betuletis lapidosis

&

in

jii-

rnhens Scop. passim.
IluLL.admodum frequensinsilvis;Rättvik.

rcKjinatiis

99
Ag. Lepiola granulosus Batsch. frequens in campis & in silvis præcipue frondosis; PJättvik.
Ag. Armillaria avrautius Sciiæff. Rättvik.
aurantius Sciiæff. rar. ladio-rnher mihi ad terrain
sabulosani in pineto aprico ad Ilosjö.
melleus Yaiil. ad arbores præcipue truncatas fre,,

quens; Rättvik.

Ag. Tricholoma eqvestris L.
lapidosis

letis
,,

,,

,,

&

c.

var. pinastrefi A.

in pinetis

liic

&

S. in

betu-

illic.

fucufus P"ß. ad terrain arenosam juxta vias ad Hosjö.
fidvus Bull, in pinetjs & betnletis montosis præcipue inter Ericineas
Fß. Rättvik.

Iiic

&

illic.

tisfalis

,,

allßohrunneus Rers. sub pinis ad Snrbrunn, in betii-

,,

variegafits Scor.

in pinetis

,,

imhricafus

in silvis acerosis

leto

&

ad Nosslund
Fß.

aliunde.

&

betnletis ericæis passim.

&

frondosis

baud

infrequens.
,,

tcrrcHS îScHÆFF. var. arggraceus'Bü'LJj. (stipite floc-

coso squamoso, fungus tactus luteo- rufescens)

,,

,,

,,
,,

,,
,j

,,

,,

Carlberg in graminoso.
saponaceus Fr. valde niutabilis; primo autumno usque ad primum gelu in jiinetis, si eadem
muscosa & lapidosa sunt, frequentissimus.
vnr. alter Fß. in pineto Finnbo, inter ve,,
terem & novam vias KorsnäsiensesjCfrj'cksbo.
jonidcs Bull. Ctrufriset in silva umbrosa
albus Sch.eff. Plästberg in betuleto.
suhsp. ccesariatus Fß. Snrbrunn in betuleto humido.
personatas Fr. locis gramiiiosis ad Ostanfors, Kungsgärden, Grufriset, Kärarfvet & Carlberg.
melaleucus Pers. locis graminosis ad Carlberg, Hästberg & Bäckahagen; Rättvik.

subsp.

uinbonatus

nov.

inodorus;

subspec.:

pileo

carnosulo, expanso acute uinbonato, in-

nate

fibrilloso

squamoso,

fuligineo-

riinoso,

griseo; stipite longo, adscendenti, in
très partes

crasso,

radicanti,

4

hnmo ad

une. long.,

3

lin.

lævinscnlo fibrilloso, tenuiter fuligineo,

rigidissimo, in toto fibris longitudinalibus constituto;

lainellis

pallido-griseis,

ovatis 2

serrnlatis.

\/2 lin. latis,

Gute

pilei

adnexis,

ad tricho-

iOO
lomata rigida recedens, at aliis rationibus inter turritum & inelaleucum forma intermedia.
Ad terram liumosam pineti juxta Myekelmyran: stipite breviori aliunde.
„

Inimilis Pers. w&v. Jragillima Fr. (stip. pallido, un-

crasso) loco gramiiioso ad Kârarfvet.
Fk. var. concresccns milii in pineto juxta
vias hiemales prope ad Asbo, in silva juxta viaiu
hienialem inter Skjulsarfvet & Sundborn.
D;ri Fries (1. c.) bæc var. ad seiuitalem subg.
Collybiæ referenda videtur, at consistentia stipitis
ciali,

,,

2

liii.

sorclidus

me
Ag. ClHocyhe

impedivit, quo minus var. hue

clavîpés Pebs. in pinetis ad Carlberg

Rättvik;
Hästberg.
de;

,,

traherem.

(stip.

obscuro,

&

aliun-

pallide pulveruleuto)

Peks. juxta vias in graminosis ad Asbo;
undulatus Bull. Carlberg & Kârarfvet.
viridis 'SViTU. in prato montoso sub betulis ad Kungsgârden, (pallidiorj ad Kârarfvet & Ilälla.
rivulosus Pees, locis graminosis ad Asbo & Xorslund.
cer^lssatlls Fr. in prato ad Asbo.
phyiloplnlvs Pers. in betuletis inter folia ad Asbo
liirneolus

f.

,.

,,

,,

,,

,,

„
.,

& Carlberg.
suhsp. pitliyopltilus Secr. Rättvik.
candicctns Peks. in silvis non rams.
dealhatns Sow. in pratis moutosis
Kungsgarden

,,

,,

aggreyatus
Asbo.

fumosvs

&

sub betulis ad

aliunde.

Scileef.

cæspitose cresceus in pratis ad

Pees, densissime crescens in j^ratis ad Asbo.

Sctleff. inter gramiua ad ÖstauSurbrunn & ad latera viarum per
siLvam Rottnebyensem ducentium.
„ xiarilis Fr. in betuletis ad Surbrunn, Asbo & Myckelmyran Rättvik.
cyalhiformiÿ Bull, passim in betuletis præcipue in,,
,,

infitridibnliformis

fors,

in betuleto

;

ter Ericineas.
,,
,,

,,

,,

suhsp. cxpalhns Pers. Rättvik.
vihecinus î’r. ad terram pineti bumosam prope Grufriset, (odore farinaceo) Warggârden, Slätta & Myc-

kelmyran.
meiachrous Fr. in silvis inter folia bic & illic; Rättvik.
diafrdus Fr, in pinetis & betuletis passim.
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,,

fragrans

Sow.

admoclum frequens

in silvis

&

cam-

pis graminosis; Rättvik.
,,

angusiissimns
ter folia,

Lasch, non

gramina

&

numquam

in betuletis in-

Ericineas.

Ratsch, juxta viam ad Korsnäs & in pramuscosis ad Norslund & Mjölnarbo; Rättvik.
pachyphyllns Fr. in pineto juxta Slatta.
,,
laccahts Scop, ubique frequens Rättvik.
,,
Ag. CollyMa raclicatus Relh. Rättvik.
„ maculatus A. S. in pinetis graminosis ad Grufriset,
Surbrunn, Carlberg & Hökviken.
disfortvs Fr. ad terrain pineti humosam ad Norslund
,,
& Hästberg.
hutyraceus Bull, in silvis nec non in pratis liumidis
,,
,,

ohsoletus
tis

;

frequens.
„ vdiiHpes Curt, ad truncos prope Carlberg & Hästberg.
cirratus Sciium. seriori autumno ad fungos putridos
,,
frequens; Rättvik.
„ tiiberOSus Rule, in fungis putrescentibus jDluries lectus.
,,

,,

,,

coUinUs Scop, in silvis ad Norslund & Carlberg.
acervatus Fr. catervatim crescens in terra bumosa
sub pinis ad Slätta, Warggârden & Norslund.
dryophilus Bull, in betuletis ad Asbo, Surbrunn &
aliunde.

,,

Fr.

vancidtis

pite

ut

radicato,

apud

(pallidior,

4 une.

minn.s graveolens,

long.,

1

lin.

&

sti-

ultra cr.,

inepliiticum floccis albis pruinoso-ve-

ad basin mycelio albo-lanato, pileo adpresse & innate sericeo, dein glabro) ad terram
inter stipulas Hästberg.

lutino,

,,

clusilis

Fr. (lam. subarcuatis, adfixis, semicirculari-

bus) in silva Carlberg.
Ag. Mycena punis Pers. in silvis Norslund & Brittsarfvet.
rugosus Fr. ad truncos Brittsarfvet, Hälla & Hästberg.
,,
galericulatus Scop, inter Mycenas truncigenas, quæ in
,,

,,
,.

,,
,,
,,
,,

,,

regione opinione rariores sunt, maxime vulgaris.
polygranimus Bull, ad truncos betularum hie & illic.
'inclinatiis Fr. cum præcedente aliquot locis.
Jcevigatus Lasch, ad truncos Hästberg.
colicerens Fr. in prato inter folia ad Myckelmyran.
parahoUcits Fr. ad truncos Hästberg.
alcalinus Fu.ad truncos circaSurbrunn&Hälla;Rättvik.
amiHoniacns Fr. in pratis ad Östanfors & Hästberg.
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,,

metatiis Fi<. in piiieto Kararfvet; Rilttvik.

,,

ActiteS Fk. inter muscosistipitefuscescente)Brittsarfvet.

,,

(üuntus

„
,,

(Ifbilis

ritilis

Fii. in graminosis Carlberg.
Fr. inter inuscos prope Myckehnyrau.
Fr. ad truncos ad Carlberg, Ilästberg

&

Kungsgârden.
,,

as hie
,,

,,

Scop, in l^etnletis inter folia

(])>pterijgins

&

&

Ericine-

illic.

peUiculostis Fr. in betuleto Ilästberg.
vulgaris Pers. inter acus pini Carlberg.

Pers. ad trnneos putridos Ilökviken &
Kungsgârden.
vix confertis) in
Ag. OniphuUa umhilkaius Scii.eff.
fiino ad Ilökviken.
pgxidatus Pull, locis graminosisjuxtavias ad Carlberg.
>1
,,

Sfglohafcs

'

subsp. hepufic'us
ad Grufriset.

,,

B.\tsch.

inter

stipulas concrescens

umbelliferus L. in pratis humidis vel ad truncos
putridos hie & illic; Battvik.
sfeUalns Fk. ad truncos Göransarfvet.
,,
Batscii. var. badipus Pers. frequens &
CumpaniUa
,,
persisteus inter acus pini in pleriscjue silvis.
Fr. Carlberg inter gramina.
,, griseus
„ Fibuln Bull, inter muscos ad Carlberg & Grufriset.
Ag. Flenn tits drginns Per.s. Ilökviken ad truncos.
nhunt ius Bull. Brittsarfvet ad uhuos & truncos
,,
betulæ, Ilökviken ad truncos pini.
saligniis Pers. Ilökviken ad truncos populi.
,,
,,

,,

ostrenlvs

Jacq.

Asbo

ad

betulas,

Brittsarfvet ad

salices.

pulmonariits Fr. Carlberg ad truncos pini.
serotinus Sciirau. Carlberg & Ilökviken ad truncos
betulæ, in Coemeterio publico ad truncos.
„ mitis Pers. Ilästberg & Carlberg ad ramos pini sil,,

,,

vestris

;

liättvik.

nidulans Per.s. Carlberg ad truncos betulæ.
Ag. Fluteus cervinus Scii.eff. Grufriset ad truncos pini
aliunde ad truncos varios.
umhrincllus Sommerf. Carlberg ad terram.
,,
Ag. E ntoloma stricellus Fr. in cainpis rarior.
„ clgpcatus L. Carlberg & Ilälla in graminosis.
,,

„ rliodopoVnis Fk. (pileo uvido
.scenti, sicco
,,

&

stramiiieo-fusce-

griseo) locis humidis in alneto Slatta.

ser ictus Bull, in

campis bic

&

illic.
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&

Ag. Clitoÿïlus Frunulns Pers. Xorsluiid

Ilalla in silvis.

Orcella Bull, in graininosis passim.
Ag. Leptonia placidus Fii. Asbo in prato montoso.
asprcllus Fr. passim in pi’atis.
,,
Ag. Nolanea pascnus Pers. pluribus camporum locis.
„ manimosus L. Grufriset & Carlberg in pratis; Piättvik.
,,

,,

suhsx).

InftiJa Fr.

(ad typiim habitumque hiijus speciei

immo apiid seniores tenuissima modo
membrana sine omni carne lamellas vestit, sed
accedit,

totns

fungus

est pallidus,

lamellæ non confer-

basi paullulum inflatus) Häst-

stipes

tissiinæ,

berg in silva.
Ag. Eecilia poliivs Fr. Slätta in palndo.so, Carlberg in prato muscoso.
apicuUifns Fr. in betuleto prope Kullen.
Ag. Claiulopus rariahiUs Pers. Carlberg & Kungsgârden ad
trnncos destrnctos.
Ag. Pholiota caperahts Pers. in pinetis frecpiens; Poittvik.
hetcroclitus Fr. Hästberg ad betnlas.
,,
„ aiiriveUus B.vTsni. ad trnncos aliquot locis, utlLästberg.
„ sqnarros'us Müll. Ilokviken ad trnncos.
Fr. ad terram graminosam circa pinos vel
,, JÜDumans
ad trnncos pini non nnmcpiam.
mutahilis Scii/Eef. ad trnncos hie & illic.
,,
,,

,,

marginatu.'i Batscii.

Hokviken ad qnisqnilias, Britts-

arfvet ad trnncos.

Carlberg ad ramnlos.
pumiliis Fr. Hästberg in prato, Manhem ad stipulas.
Ag. inoegbe
lacerus Fr. in terra pinetorum, nt ad Hästberg, Grufriset & Lallarfvet.
rimosKS Bull, inter gramina silvarum non nnraquam.
,,
lucifugus Fr. Norslnndin pineto,Brittsarfvetindnmeto.
,,
„ geophiliis Bull, locis graininosis band infrequene.
„ scahelltts Fr. in silvis frequentior; Kattvik.
„ itnicolor Vaiil.
,,

’’’')

A(j.

Hebdoma

fastibilis

furaceo,
scenti

1.

tiusculis)

Fr.

cortina

(stipite

subcavo, apice furalbido-ærugina-

peronato,

olivascenti, lamellis maculatis confer-

Kararfvet in graminoso.

Qnod attinet ad Ag. Inocybe pyriodorum a me in vaporaad Torp collectum (Hym. Gothob.J, nunc declarare volo, hunc
fungnni a me inventnm esse ad limeta verisimiliter adhibita ad
*)

riis

vaporem comparandum herbis

in

horto satis

spar.sisve.
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,,

fesfacens Oatsch. iu piaetis

hie.

&

at

illic,

ad Slatta,

&

Xorslaad. Ag. fn-aias (adaotatioaes etc )
j^ileo sablateritio gilvove foraia hajas specie! ceasenda.
pitncfaiKS Fit Siirbraaa & Norslaad ia silvis.
,,
Iliistberg

,,

versiptilis

locis graaiiaosis

Fii.

ad Maaheai, Surbruua
„

wesophœus Fk.
lea, Maaliem &

&

aoa aaaiquaai,

at

Ilästbei’g (laai. rotaadatis

ia piaetis hie

&

illic,

.

at ad Kul-

Ilrittsarfvet, Kättvik.

„ entsttdinifonnis Bull, variabilis
vis
pratis locis graaiiaosis.

&

frec^uens

ia sil-

&

Jongicaudus Pers. Hökvikea ia piaeto.
,,
„ nudi])cs Fr. Carlberg ia terra gramiaosa; Rättvik.
a d'ffractus Fr. ia silvis ter qaaterve lectas.
Ag. I'Jamnnda sinimosiis Fr. ad terrain jaxta vias aoa aamqaaai, at ad Hökvikea, ^Yarggârdea & Carlberg.
,,

carhonarina

Fii.

obducto, delude
cialis)
,,

alnicola

(junior

Asbo ad & juxta
Fr.

ad

pallidus pileo glutine

leviter fuscesceus, ultra un-

truncos.

traacos variaraia arboram baud

iafreqaeas.

flavidus SciiÆFF. traacospiai passim habitaas; Rättvik.
peneh'dns, Fr. Ilästberg, Mjmkelmyraa & Britts,,
arfvet ad traacos
suhsp. hyhridus Sov. Carlberg ad terram.
,,
„ sapintus Fr. ad traacos & jaxta arbores hic &
illic, at Sarbraaa, Carlberg & Myckelmj-raa; Rättvik.
var. terrestris Fr. Hökviken inter stipulas.
,,
Prrs. Carlberg ad traacos.
,, picreus
,,

Ag. Nail cor ia scolecinus Fr. Mjölaarby loco hainido.
camerinuH Fr. ad traacos piai Grycksbo.
,,
pediadcfi Fr. in campis opiaioae rarior.
,,
arvalis Fr. Grafriset ad terram caltam.
,,
„ ienux Fr. Carlberg ad ligaam sectam ia betaleto;
,,

Rättvik.
escharoides Fr. ia betaletis hamidis passim, at ad

,,

Sarbraaa, Myckelmyraa & Ilästberg.
caipopJiilus Fr. Carlberg ad stipulas

Ag. Galera tener Schæff. ia gramiaosis hie &
„ Hgpni Bat-scii. inter mascos aoaaallis

alai.
illic.

locis;

Rättvik.

Ag. Tnharia furfitraceus Pers. inter rameuta vel ad terram
non aamqaam.
var. frigonophyjlus L.asch. Ilästberg ad vias betale,,
ti, Mjölaarby ia piaeto & Xorslaad ad ramenta.
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pahtdosus Fk. locis paludosis in alnetis & betuletis
Norslund & (iincialis) Hökviken.
inqitilimts Fe. ad ligna mucida alneti Slätta.

-

,,

in graminosis ad ambnlationein
Hästberg.
„ silvaticus Schæff. (minor.) Hökviken in betuleto.
Ag. Stropharia Hornemanni Fk. præsertim in betuletis sæpe
viget & præterea sequente frequentior.

Ag. PsulUota arvensts Schæff.
urbis

,,

&

annginosus Curt, seriore autmnno jiixta vias & ad
terrain graminosain & fimetosam interdum invenitur
;

= subsp.

ipileo stipiteque albo-pallescentibus

,,

albocy-

aneus Desinaz.?] Surbrunn.
mêlas pernnia Bull. Surbrunn in graminosis (secun-

dum D:rem

Fries

(1.

c.)verisimileter

= coronillusBull.)

„ merclarhis Fr. in fimo rarior, ut ad Slätta.
stercorarins Fr. Carlberg vere in pascuis.
,,
,,

Batsch.

soniglohatiis

in

arvis

&

stercoratis

numquam.
Ag. Hypholoma suhlaterUiiis Schæff. ad truncos

non

in betuletis

baud infrequens.
,,

,,

,,

,,

capnoides Fr. ad truncos pini hie & illic; Rättvik.
epixanthus Fr. ad truncos non numquam.
fasc'i cal avis Huns, ad truncos variarum arborum &

ad terrain

iis

dispersas

Fr.

Bäckabagen
,,
,,
,,
,,

&

baud infrequens.
truncos pini passim, Hökviken,
Hälla.

vicinani

ad

cascus Fr. Carlberg in betuleto.
lacrgmabundas Bull, in graniinoso urbis.
Candolleanus Fr. Asbo ad terrain.
appcndiculatus Bull. Carlberg ad truncos.

Ag. Psilocyhe iidus Pers. Hästberg loco buniido sphagnoso,
Grjmksbo, Rättvik.
Hästberg loco simili.
,, rar. Polytrichi Fr.
semilanceatus Fe. Finnbo & Myckelmyran in pinetis ad rivulos.
cernims Vahl. ad terrain in pineto juxta Finnbo.
,,
,,

Ag. Psatliyra gyroflexus Fr. Skjulsarfvet loco uvido juxta vias.
Pees. Hälla ad stipulas.
,, fihrillosiis

Ag. Panœohis separates L.
deii
,,

,,

&

in fimo juxta

urbem, Kuiigsgâr-

Stennäset.

campanulatas L. Hälla ad terram.
suhsp. sphinctrinus Fr. in pascuis
berg, Carlberg & Norslund.

passim, Häst-
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in pinqui

Coprinus comaluft ]Müll.
Scholæ Fahmensis.
,,

,,

graniinoso

botanici

lioi-ti

atramentayiuii Bull, suhsp. fuscescens Sciiæff. Brittsarfvet ad truiicos.
fimttarius Z. (stipite usque ad 4 une. longo) Iliistberg
in finio.

„ micaceu^ Bull. Kârarfvet & Brittsarfvet ad arbores.
tergii ersann Fr. ? Ilästberg ad latus graminosum viæ.
,,
Bolbitins Bolionii Peks. Carlberg loco graminoso fimetoso.

Cortinarius Phlrgmacnnn rarius Scuæff. Ilästberg in betuleto.
„ decoloratus Fr. in pinetis niontosis Ilok„
viken & aliunde Ivättvik.
;

Cent.

Myxaciuni
,,

ehitior Fr. (minor) Bättvik.

,,

dclihvtiis Fr.

Asbo

,,

rihralilis Fr.

ad vias hiemales pinetoruin

eas
Cort.

collinifns Fr. passim in silvis.

admodum

in graminosis.

Inoloma argtifns Fr. Asbo
,,

,,

,,

argentatns
leto huniido

&

Peius.

Ilästberg

juxta

Carlberg in betuletis.
muscos in betu-

Ilästberg inter
& lapidibus juagnis
violaceus L. Ilökviken in jüneto
alhoviolareiis Pers. Grufriset in
lia,

&

frequens.

& Asbo

obruto.
liumido.

dumeto

inter fo-

in betuletis.

„ maJachhts Fr. (lamellis ab initio pallideferrugineis)
Ilästberg in silva, Carlberg in pineto.
,,

camphorahis

Fr.

Ilälla in pineto

montoso, Asbo

in betuleto.

hircinns Fr. fstipite intus lutescente) Carlberg in
pineto, Grycksbo, Kättvik.
„ iraganus Fr. copiose in monte pinifero supra
Carlberg & Ilökviken & in aliis pinetis montosis

,,

frequens.
,,

lepidomyces
ris

A. S.

cum sequente admodum vulgajugum pinigerum,

in betuletis lapidosis infra

quod supra

.vsbo, ('arlberg

&

Ilökviken se exten-

dit atque locis similibus aliunde.
,,

suhlanaüis

Sow.

pbrygianum

vel pallidior fere melleus

maxime accedens

&

ad

vel obscurior locis

nuncupatis frequens.
,,

suhsj).

no.sulo,

Faluneiisis

nov.

siibsp.:

alutaceo-fuscesceiiti-

pileo carolivascenti,

innate piloso, carne pallida subconcolori. ad

marginem attenuata

(in disco

lamina carnis
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cum

cute sæpe valde coimexa,
ruptam sequatar, cai’O reliqua
locis siccis

stipite

longiori,

vulgo

iit

cutem ab-

facile

farcta);

curto, udis inter Ericineas

unciali, farcto,

bulboso-atte-

nuato, apice pallido, deorsum obscuriori
vascenti,

ibi

subcingulato,

oli-

paullulo tomento

vix squamoso prædito; lamellis emar-

fusco

ginato-adnatis, distantiusculis,

olivaceo-luteo

Quasi intermedins inter
Hie
sublanatum et valgum 1. raphanoidem.
& illic in betuletis prope Falun.

ferruginascentibus.

arenatus Peks. inter alias Ericineas ad Hökviken
& Carlberg. Dubius sum, utrnni fungus determinandus buic speciei subsuini debeat, an forma decolorata lepidoniycis censenda sit.

,,

Cort.

JDermocyhe tabular is Fß. in betuletis non

forma

pileo

luteo-

argillaceo,

numquam;
disco

car-

carne æqualiter attenuata, stipite farc-

noso,

ad basin bulboso, immo stipitibns conNorslund in betuleto cum specie typ.

to,

natis,
,,

an< malus Fa. in silvis passim, Pättvik; forma sti& pallide lutescenti, cingulato-zojiato,

pite leviter

lamellis colore pilei, pluries lecta.
,,

cinnamomeus L.

variabilis

&

frequens in aliquot

copiose crescit.
lar. crocetis Schæff. passim

silvis

,,

cum præcedente.
colymhaclinus Fa. Häsfberg, Carlberg & Asbo in

,,

raphanoides

,,

silvis.

hie

&

illic.

Pees,

in

pinetis

densis

&

betuletis

Cort. valgus Fr. (Monograpliia Coi’ti-

nariorum Sueciæ) in regione sine dubio
non adnotatus.

crescit,

etsi

Cort.

Fb. in betuletis muscosis pasßättvik; forma pileo piano, innate albo fibrilloso, ad marginem squamulis albis

Telamonia hivelus
sim,

innatisque consperso (ad lanigeFß. accedens), testaceo-fulvo, carne alba;

fibrillosis

rum

stipite
ti,

unciali, carnoso, bulbilloso, pallescen-

præsertim in apice albo

fibrilloso;

lamel-
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adnexis-subliberis,

lis

pallide alutaceis;

ad

latus viæ veteris Korsnâsieiisis.
„ eiernins Fa. Hästberg in silva (decoloratus).
arniiUahts Fu. abundans in silvis, si eædem Erici,,
neas robustas alat; Uiittvik, pallidus & poene
abscjue vélo interdiiin invenitur.
,,

non nuinquam;
ad dimidiam partem

limonins Fr. in piuetis

ma

stipite subcavo,

ruginascenti-olivaceo,
to;

fibrilloso

&

forfer-

perona-

Halla in ericeto.

&

liclie„ gentilis Fr. in pineto Rottnebyensi sterili
nibus lapidibusque tecto frecpientissimus, in aliis

silvis

„

pides
,,

,.

snnilibus frequens.

hrimneus Fers,

&

in pinetis humidiusculis inter la-

Ericineas frequens.

glandicolor Fr. in pinetis admodum frequens;
baud raro pileo punctato-impresso ad punctatum
Fers, accedeus.
triformis Fr
rar. mclleo-panens Fr. in pinetis
Hästberg Ilökviken & Carlberg; Rättvik.

Fr. Rättvik. Verisiniiliter C.
(adnotationes etc.) huic adscribendus.
Fers. Slâtta in pineto
forma lamelli

„ var. fusco-pallens
biforniis Fr.
,,

flcxipes
olivaceo ferrugineis; Hästberg in betuleto.
;

„ Ucinipes Fii. *) forma pallida, liygropbana,
stipite lævi, apice
violascenti; Hökviken,

Slâtta
,,

&

urbem

juxta

psammocc2ili((l'us

ginem undulato
iMj^ckelmj’-ran
,,

ßabcllus

Fr.

&

in pinetis.

Büll. forma pileo ad mar-

&

carnosulo-membranaceo;

Brittsarfvet in pinetis.

(pileo

sicco pallide violaceo-

testaceo-rubello) Hökviken. Hästberg

,,

& Hal-

in betuletis humidis.

la

incisus Pers. Halla in dumeto, Rättvik; for-

ma

stipite olivaeco-fusco-ferruginasceuti, la-

luteo-cinnamomeo-ferrngineis ; Hästberg in betuleto.

mellis

,,

hemitrichus Fers, in pinetis ad terram liumosam

non numquam.
*)

Formam

poene habitu privigni ad Carlberg collegi.
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,,

iliopodius Bull, in l)etuletis rarior.

„ rigidîis Scop, in Iiiimiclis
neas hie
illic; Rättvik.

betuletis

inter

Erici-

&

Cort

stihferrugincus Batsch. Hand scio, utruin hie
fungus an secjuens in pinetis Falunensihus sit maxime variahilis & frequentissimus; Rättvik.
armeniaevs Schæfp. abundans.
,,
duracinus Fk. ad terrain sub betulis in dumeto
,,
ad Grufri.set & in betuleto ad Surbrunn.
„ diluiiis Pers. in betuletis humidis & pinetis non
numcjuam, Rättvik.
Livor Fr. Hökviken in pineto, admodum incertus
,,
& fortasse forma glabrata & pusilla C. malachii.

Hydrocyhe

,,

castaneus Bull, frequens locis cliversis; for-

ma

pileo

culis
,,

brunneo-olivascenti-testaceo,

obscurioribus

Warggarden

;

ma-

in pineto.

rubricosus Fe. Carlberg & Slätta ad truncos collapsos.
rigens Pees, in silvis frecpiens.
,,
Secr. in pinetis montosis passim; Rättvik.
,, fulvescens

,,

erytlirimis Fr.
ciali,

(pileo vix unciali,

jnniore violascenti fibrilloso

stipite

&

nn-

sordide

peronato-cingiilato)
Carlberg in graminoso.
Pees, passim; var. insignis Fe. in pineto supra Hökviken.
detonsiis Fe. Slätta in pineto inter muscos.
,,
„ Sdninsus Fe. Carlberg & Hökviken in gramino„ decipiens

sis;

Rättvik.

,,

oJjüiSus Fe. hic.

&

,,

uraceus Fe. in

j^inetis

in pinetis montosis abundans.

illic

passim.

GoinpMdius glutinös us Scuæef. Rättvik.
,, viscidus L. Finnbo in pineto locis graminosis, ut ad
Paxillus Lepisla Fe. Grufriset, Asbo, Hästberg
in graminosis.

&

vias.

Carlberg

„ involiitus Batsch. in pratis & silvis frequens; Rättvik.
ut rot omentos US Batsch. Stennäset
& Brittsarfvet
,,
ad truncos pini; Rättvik.
„ lamellirugus Dec. (infra marginem strigoso-scrobiculatus) Stennäset ad truncos pini.
Hygrophorus elurneus Bull. Rättvik.
Vitellurn A. S. seriore autumno in pinetis vulgatus.
,,
Medio Octob. inter hymenomycetes carnosos unus pri-

mum
,,

gelu sustinet.

aguthäsmus Fe. Rättvik (vix odorus).

no
cujtrinus Scor. in pineto inter nrbera & Korsntis,
Grycksbo.
prutvnsis Pers. in pratis liic & illic. Quoniam regio
,,
Falunensis paucos <fc restrictos locos graininosos incluclit,
llygropbori, qni prata amant, sunt rariores.
nivcus Stop. Asbo & Hiilla in graminosis.
,,
„ ccraccus Wulf. Xorslund in prato.
,,

,,

coccincus

Schæff. Kungsgârden inter nniscos in pra-

to declivo.
,,

conicus

Sc'OF.

in graminosis

Lacfcdiui scrohiculafus
,,
,,

,,

Scor.

liic

&

illic.

Korsnäs in prato montoso.

for»nnos)is Sch.eff. in betuletis

liic

&

illic.

turpis Weixm. in silvis & pratis frequens.
Fr. Carlberg in betuleto forte L.
'insitlsus
Hull, censendus.

,,

hlcnniiiS Fa. Hiistlierg

&

,,

hijsginus Fa.

betuleto humido

,,

frivialis Fa. Kättvik.

,,

nvklus

Fa.

Iliilla

in

Kungsgârdeii

zonarius

Carlberg in pinetis.
& graminoso.

&

Iläckahagen in betuletis

humidis.
„
,,

„

ßexnosus Fa. locis graminosis betuletorum hie & illic.
pyrogedns Bull, in betuletis muscosis passim, ut ad
Surbrunn, Carlberg & Kungsgârden.
deliciosus L. Surbrunn & Carlberg in betuletis; Rättvik.

pallklus Paas. Korsniis in jdneto.
lief Its Fa. in silvis humidis frequentier; Rättvik.
rtiftis ScoF. in pinetis frequens & abundaus.
,,
helms Fa. subdulci excepte frequentissimus inter Lac,,
tarios regionis Falunensis.
„ mammosns Fa. in pinetis non numcj[uam.
glyciostmts Fa. in silvis frequens,
,,

,,

„

icJiorcdus (Batscu.) in betuleto

ad

Ilälla

collectus (ad-

notationes etc
forma robustior sequentis specie! forte
potius censendus.
mitissimus Fa. in silvis variis frequens.
)

,,

„

„
,,

suhdulcis Bull, maxime abundans.
tdhidus Fa. Slätta in alneto liumido.
ohscurafus L.\scii. in pinetis juxta urbem

&

ad Xorslund.

llussidu nigricans Bull, in betuletis non numquam.
rosacea Pers. in silvis bis investigatus.
,,
rubra Dec. Rottneliy & Myckelmyran in pinetis.
.,
heferophylla Fa. Surbrunn in graminoso.
,,
,,

rar.

(rcdochroa

Fb. (pileo toto flocculoso. stra-

Ill
mineo-virenti, margiiie
tuleto,

reflexo)

Kararfvet in be-

Brittsarfvet in dumeto.

consohriua Fk. Carlberg in promiscuis betuleto & pineto.
Carlberg in graminosis.
cmetica Fr. sine dubio frequentissiina species generis
sui, quod in hac regione formarum est inops; Eättvik.

,,

foeieiis pEas,

,,

„

Pers. (lainellis in luteum paullulum vergentibus) Hästberg in betuleto.
„ frag His Pers. in silvis frequentior.
integra L. liic & illic baud infrequens.
,,
dccolnrans Fk. in silvis vulgatus; Eättvik.
ocJirolcuca

,,

paellaris Fr. Carlberg & SUitta in graminosis.
chantcelcontina Fr. Hälla in betuleto.

.,
,,

Cantharcllus ciharhis Fr. non abundat ut in aliis Sueciæ partibus; Eättvik.
aarantiacus Wulf, ad terrain deustam prope Kungs,,
gârden, in pinetis ad Carlberg & Ilökviken.
nmhortaius Pers. Skjulsarfvet in pineto humido.
,,
Blarusnihis urens Bull. Surbrunn in alneto, Hästberg in betuleto. Quum cumuli foliorum marcescentium hie
rariores sunt & quia prata modo restricta inveniuntur, regio falunensis paucas species & vulgo
pauciora specimina liujis generis alit.
Orcades Bolt, in graminosis urbis.
,,
X)ufilliis Fr. hie & illic frequens ad acus pini.
„
scorodonins Fr. (stipite usque ad 3 une. longo)
„
Ilökviken ad folia decidua betularum.
ramcalis Bull, ad ramulos non numquam.
„
Carlberg & Grufriset sero autumno
JRotala Scop.
„

ad stipulas.
aiidrosaceus L. Carlberg in j^ineto.
perforans Fr. Eättvik.
cpiphyllus Pers. passim non infrequens in petiolis
foliorum.

„
,,

,,

Panus

torulosus

parum

Pers. hie

excentrica,

&

illic

Fremby

ad truncos betulæ; forma
ad betulas.

Lenzites hetulinvs L. frequentior ad betulas truncatas.
,,

var.

ungulatus nov. var.

:

eo

modo

resupinatus,

inter se coniiexi ad dimidiam partem
ramos betulæ amplectantur pilei circulares, 3
une. in diametro, sunt ad centrum, ubi pars-

ut

pilei

;

libera sistentem

attingit,

ciim lamellis

1

une.
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lati,

marginem versus paullatim angustiores &

ibidem non lineales, quo modo ungulati fiunt
(apud speciem pilei cum lamellis 3 lin. lati,
quam latitudinem prope ad marginem conservant);

zonis

bus,

glabrato-velutini,

pilei

læviusculis

latas

argillaceis

margine

tibus,

angustis

zonis

rugoso-canaliculatas sequenti-

cum

juniorum

fuscidulis alternan-

albo-pulveraceo,

se-

lamellæ in centro concurrentes,
ibi 4 lin. ultraque latæ, ad marginem vix b'2
primitus giaucescentes & deinde umbrinae, confertiusculæ, bis ultraque crassiores quam apud
speciem, ad centrum interruptæ, inæquales, obfurcatæ (ab initio ad marginem anastomosantes),
acie acuta & lacerato-fissa. Hästberg ad betidas.
Ut D:r R. Fries me docuit, bic fungus connior urn

fusco

;

gruit cirm tab.
var.

182 apud Sowerby & idcirco ad
& descriptione apud E. Fries

b sine nomine

Epicrisi hjmien. referri debet. Mihi liic
fungus maxime insignis videtur & parum abfuit, quin subspeciem novam proj)osuissem.

in

,,
,,

sœpiarius Wclf. passim ad ligna pinea.
hefcrnworplms Fr. Carlberg ad truncos pini.

Boletus luteus L. in silvis præcipue ad terram arenosam passim.
fluvidus Fr. Slätta in paludoso, in pineto humido in„
ter Warggarden & Grycksbo.
granulatus L. locis graminosis non numquam inventus.
„
hovinus L. frequentissimus; Kiittvik.
badius Fr. Hokviken in pineto ad terram arenosam
,,
juxta vias, Carlberg in betuleto.
pipera/us Hull Finnbo in pineto, Hästberg, Carlberg
,,
,

&
,,

Brittsarfvet in graminosis.
variegatus SR^ in pinetis admodum frequens; Rattvik;
regione Falunensi magnopere variabilis, colore
in

pilei et

pororum vel obscuriori

Inter varietates

„

multum

vel pallidiori,

immo

luteo.

insignis.

siibsulfureus nov. var.: pileo lloccis innatis viscid ulo, sulfureo; stipite exannulato, lirmo,
æquali, luteo rubelloque & deinde rubro; tubulis

var.
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lin.

longis, virenti-sulfiireis

tense coerulescit,

;

caro fracta in-

color brevi evanescit, caro

qiii

præterea lutescens, in

accedit ad
aureum. Quasi intermedius inter variegatum et
sulfureum.
Ad terram bumosam & acus pini inter Grufriset & lacum ßunn.
stipite lutea;

,,

clirysenteron Bull, in silvis miiscosis interclum invenitnr.
subtomentosiis L. frequentior.

,,

pachypus Fb. Hästberg

,,

ediilis

,,

„

& Skjulsarfvet in betuletis.
Bull, in pinetis & betnletis frequentior.
scaher Bull, frequens; Rättvik.
rufus ScHÆFF. Hästberg in betuleto.

„

fclleus Bull. Carlberg

,,

&

Hästberg

in betuletis.

cyavescens Bull. Asbo in betuleto.
Folyporus*) ovinus Schæfp. in pinetis passim; Rättvik.
hrumulis Pebs. Fremby ad betulas.
,,
ciliatiis Fb. var. reticuliltlls nov. var. poris ad stipi„
tem longe decurrentibus, unde superior stipitis pars
reticulata est^ Carlberg ad truncos betulæ.
pertnnis L. ad terram sabulosam in pinetis & betii„
,,

letis hie
,,
,,

,,

,,

,,
,,
,,

,,
,,

,,

&

illic.

Bull. Hästberg & Brittsarfvet ad betulas.
S 2 ^<«w^os^<sHuDs. Slätta ad terram circa betulas truncatas.
in pineto inter urbem & Korsnas;
confluetTS A.
S.
(nonne monstrositas P. ovini?).
stipticus Pebs. Carlberg & Hökviken sero autumno ad
truncos pini decorticatos.
aditstus WiLLD. Coemeterio publico ad salices.
Weinmanni Fa. ad truncos passim.
amorplnts Fe! ad pinos truncatas passim.
betulinus Bull, passim.
fomentarius L. ad betulas hie & illic.
igniarius L. Brittsarfvet ad ulmos & populos.
cuIccoJks

De Polyporo triquetro Seer, in Synopsi hymenomyeetum a
commemorabo. P. cuticularis Bull, ß triqueBull, (hymen. G-otliob.) a me collectus in Ranängsbergen ad sa*

;

D:re Pries ullis verbis
ter

lioes

poris

& pileo tenuissimo
N:o 123 gen. Polyp, in

æqualibus, ferrugineis, longissimis

modo congruit cum

descriptione

Speciei

systematis mycologici, aberrat autem pileo non hirtoIgitur fungum a me oollectum ad mrllam aliam spe-

Epicrisi

tomentoso.

ciem trahere potui. Mallem quidem specimina collecta suo proprio
nomine ad aliam seriem retulisse.
Bot. Not. 1802.

8
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hand

jjînicola Sw.

,,

iiifrequens.

Fries var. sulpileutus Weixm. ad

annosus

,,

corticem

juxta Stennäset.
racUatufi Sw, ad betulas & alnos multis locis.
Jiiraufits (WrLi’.) ad truncos non numquam.
vehitinus Pers. ad betulas hie & illic; Rättvik.
sonains Fa. Asbo & Hästberg ad truncos; forma dædaloidea poris nonnullis labyrinthiformibus albidis.
Brittsarfvet ad truncos.
pill!

,,

,,

versicolor L. frequens.
ahietinus Dicks, ad truncos sæpe crescit.
vaporarius Pers. Hästberg ad truncos destructos.

,,
,,

„

Trameies cinnabarina Jacq. ad truncos passim.
odor (da (^Wulf.) Fk. (odorus, ore pororuin vil,,
lo albo obducto, margiiie albida, contextu palpileis

lide ferrugiiiasceiiti,
natis,

villosis,

effuso-reflexis,

zo-

brunueo-olivascentibus) Hästberg

ad truncos pyri loco liumido.
Bull. Hästberg & Brittsarfvet ad truncos
betulæ.
MeruUus tremellosus Schrad. ad betulas triiucatas baud iufrequens.
Hydmim imbricatum L. in betuletis montosis & pinetis utraque forma non numquam; Rättvik.

Dcedalea unicolor

„

lin.
uov. var.: pileo teuui,
plano-subinfimdidiam..
in
crasso, 4
buliformi, pallide cinereo- testaceo, pubescent!,
ad centrum paullulum fibrilloso obscuriori (Ad

var.

pallidum

une.

^'2

'

fragilem

& 4

,,
,,

,,

crasso;

aculeis albocinereis, 4 lin.

&

muscoso.
in pineto montoso
baud infrequens, Rättvik.
eomparium Fr. in pinetis ericæis passim.
ferruyinewn Fr. Rättvik.
longis.

,,

lin.

accedens); stipite 2 une. longo

Fk.

Hästberg

repandinn L. in

silvis

scrohicidatum Fe. var. luerisniaticuni nov. var.: e
trunco brevi pile! imbricati coriacei, ad cen-

margine poene
sterilipallido(advelutinum Fr. accedens); ad vias
silvaticas & terram liumosam in pineto prope

trum vix

,,

suberosi,

Stennäset.
tomentosum L.

oriuntur,

in pinetis

non numquam; Rättvik.
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Hökviken ad truncos populi.
corrugaiuw, Fr. Hökviken ad truncos betulæ.
Irj)cx iiencliilus (A. 8.) Fr. ad ligna fabrefacta Kungsgärden.
,,

strigosuni Sw.

,,

paradoxus Scurad. Hästberg ad raniulos putresceiites.
ohliquus Scurad. Hästberg & Hökviken ad rainos.
Granäinia crusfosa Pers. Hästberg ad trunco.s.
Odontia cristulata Fr. ramos decorticans ad Hästberg.
ßnihriata Pers. Hästberg & Hökviken ad truncos.
,,
,,

,,

Tlielepliora

laciniata Pers. Kidleii

&

Carlberg inter muscos,

Finnbo & Grycksbo in silvis.
Siereiim purquireum Pers. ad truncos passim.
vorticosum Fr. Häckabagen ad betulas.
,,
liirsutum A¥illd. frequentior.

„

sanguhioleidum A. 8. ad cortices pinuum betularumve truncatarum liic & illic.
tahacinum Sow. Hästberg ad truncos.
,,
rugosum Pers. Asbo ad truncos.
„
Corticium lœve Pers. Carlberg ad ligna putrescentia.
roseum Pers. Hästberg ad cortices.
,,
sulfareum Fr. Hökviken ad lignum sectum.
,,
seriale Fr. ad corticem pini inter Slätta & Stennäset.
,,
cinereum Fr. Hästberg & Hökviken ad ramos pu„
„

trescentes.
,,
,,

inrarnafum Fr. Hästberg ad corticem ramorum.
comedens Nees. ramulos decorticans ad Hästberg.

Clavaria eoralloides L. Rättvik.
,,

,,

,,

cristala Holmskj. Rättvik.

Bull. Stennäset loco humido in pineto. In
regioue
Falunensi paucæ
species Clavariarum &
pauciora specimina inveniuntur.
ahieiina Pers. Kungsgärden in pineto.
Ligiila Sciiæee. Rättvik.

rugosa

Calocera viscosa Pers. Slätta in pineto.
stricta Fr. forma flava, rugosa, apice pallescens &
,,
rotundata, 1
lin. lata; Hästberg in silvis.
Sparassis crispa Fr. sub vetustis pinis prope Myckelmyran.
Tremella jimhriata Pers. Fremby & Hästberg ad truncos betulæ.
mesenterica Retz. Surbrunn ad ramos alni, Hökviken
„
ad ramos betulæ; Rättvik.
albida Huds. Hästberg ad ramos betulæ, Fremby d:o.
,,
indecorata Sommere. Hästberg ad truncos.
Exidia glandulosa Bull, ad ramos passim.
saccliarina Fr. Hästberg ultimo autumno ad arbores
,,
truncatas.
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Nâgra vaxtg-eografiska uppgifter frân Lule elfdal
och angränsande delar af Lule Lappmark.
Af Otto Westeklund.
det
öfver
hufvudtaget kan sägas om NorrÜm
i botauiskt bänseeude minst
undersökta omradeu af vart land, sä gäller detta i all
synnerbet om skogsregionen.
Fjelltrakterna, i synnerbet Qvickjocksfjellen, äro dock jemförelsevis väl
genomletade, ty dit styr ju alltid botanisten sin kosa,
da ban konimer bit upp för att egna nagon del af
sommaren at forskningar i dessa nordliga trakter.
Det karga, blomsterfattiga skogslandet, soin utbreder sig
mellan knsten oeb Ijellen, anser ban vanligen föga
värdt en noggrannare undersökning. Snarare torde ban
betrakta det som en intresselös ödemark, bvars ändvidder ban tycker sig icke nog bastigt kuniiä
lösa
genomresa för att binna sitt mäl.
En füljd bäraf blir da, att en grundligare kännedom om dessa trakters flora icke är att förvänta

botten, att det är ett af de

af

nägon annan än den, som derstädes är bosatt, eller
sommaren bar sina förrättningar i Xorrbottens

under

skogar, förutsatt naturligtvis att en sadan bar intresse

Det är följaktligen mera under sina tjenän under utÜykter i uteslutande botaniskt
syfte, som undertecknad gjort de fiesta af bär nedan
meddelade iakttagelser, som ju kunna ega ett visst
intresse icke minst derför, att de adagalägga en del
växters förekomst mer ocb mindre langt ofvanom de-

för saken.
steresor,

ras bittills

i

fiororna angifna nordgräns.

Denna uppsats
fullständig

bild

afser emellertid icke att gifva

af Vegetationen iuom Lule

en

Lappmarks

Detta kan ju vara af mindre intresse,
da meddelanden i detta syfte för icke sä länge sedan
varit synliga i ’’Botaniska notiser” frân ett närgränsande ocb temligen likartadt omrade
Pajala.
För
att undvika onödigt upprepande af redan kända fakta, bar jag i allmänbet i denna uppsats sökt följa den
skogsregion.

—
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regeln att icke ätergifva andra iakttagelser än sadana
Särsom, mig veterligt, icke förut finiras publicerade.
skildt har jag tankt mig, att mina uppgifter skulle
kunna tjena som ett slags supplement till provinsens

Det är derför jag här nedan atergifver
med hänsyn tili de olika växtartersamma ordning, som nyssnämda flora följer, d.

Specialflora.

mina
na
V.

iakttagelser

i

efter sexualsy steinet.

s.

Anmärkas bör ocksa

att,

det hufvudsakligaste faltet för

ehuru skogsregionen är

mina

iakttagelser, dessa

dock omfatta äfven en del af fjelltrakterna. Särskildt
förekomma nägra lokaluppgifter fran den sannolikt
mycket litet undersökta fjellbygden kriiig Stör a Sjöfallet.
Till

battre

förstaende bör ocksa upplysas, att

i

£ör
vära bada
trenne naturliga omraden, nämligeu: 1) Porsregionen (P. ß.). omfattade läglandet, i första band
salunda kusttrakterna, men äfven ganska betydliga

nordligaste

specialfloran

län

sär-

skiljas

sträckor der ofvanför.
Hvad Lule elfdal beträfPar, s}nes förf. hafva latit detta omrades öfversta gräns sammanfalla med Lappmarksgränsen. 2) Barr-regionen (B.
R.), motsvarande höglandet eller bergstrakterna, samt
3) FjeJlregiùnen (Pj. R.), omfattande de egentliga fjellen.
Till dessa vegetationsbälten har ocksa undertecknad tagit hänsyn, enär en jemforelsepunkt endast
derigenom blir möjlig att Anna i de fall, da inga bestämda lokaluppgifter Annas angifna.
Pingttieula
Vallibacken.

vulgaris

var. hicolor: fiuinen vid Qvickjock

P. villosa finiies äfven

i

Fj. R., vid Stora Sjöfallet.

Veronica scufellata. Denna växt angifves i sista fullständigt ntkomna upplagan af Hartmans flora förekomma fran
Skäne tili Angermanland och Urne Lpm. Backman angifver
i
sin flora
en vida nordligare fyndort, näml.: P. R.: Öfver
Luleâ vid Heden. För öfrigt citerai’ ban Hartman; “B. R.:

Lpm.

(Hn.).“

För

denna växt kan undertecknad angifva en bestämd
fyndort för Lule Lpm. näml. Jockmocks s:n, Norrvik.
Yaxten uppträder der med rent hvita blommor.

.

,
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som egentligen är fjcällvilxt, föutom pâ de af Cackman angifna bâda

Vahlodca utropurpiirea

rekommer

inora

lokalerna,

iifven

I»-

Ik,

temligen

allniänt

vid stranderna af Stoi’a

Liilevatten.

mer

Montia fontana. Enl. Backman “P. II.:— a.“*) TillkomB. K.
mycket
lAile Lpm., Jockmocks s:n, Vuodnajaur

—

:

ymnig.

Covnus syecica. Pa fjellen vid Stora Sjofallet.
Galium iriflonim. Edefors.
Funnen vid Edefors, saint vid PuIhilliarcla aquatira.
oBisbäcken.
Denna sa säUVotnmogetc.n salir ifoli us ji lanceolaius.
synta art, for hvilken endast ett par fyiidorter fiiinas angifna i fiororna, är sa ytterst allnuin i större delen af Lule elf,
atminstone sa langt ned soin till Râbâcken, att ban jeinte P.
sjelfva inassan af vattenvegetajyerfoliatus, derstädes bildar
tionen.
Att denna rarietet liittills tycks liafva undgatt botanisternas uppmärksainbet i en sa pass lifligt trafikerad farled soin Lule elf är forvanaiide och torde kunna förklaras
endast derutaf, att man i den geineiiligen mycket strida elfven endast sällan lyckas upptäcka ett exemplar, som böjer
sig upp till vattenytan.
Funnen vid Edefors ganska yninigt, sa väl
r. pusiJlus.
i
Lule elf som i eu gamnial vattengraf. Pâ förstiiämda lokal sâg jag exemplar full bloniiiing flere lot under vattenytan.
Funnen i enstaka exemplar vid
Ithamuus Frangula
iNIessaure iuvid Stora Lule elf.
Denna fina vârvâxt, som förut icke blifViola umbrosa.
vit anträfPad inom Norrbotten, växf r ymnigt vid Edefors. Jag
bar äfven fuiinit enstaka exemplar inom Lule Lappmarks omI’iide
vid Xorrvik.
Luzula partiflora, som vanligen uppträder blott i spridda exemplar inom Ej, IL, växer ymnigt utefter liela södra
stranden af Stora Lulevatten och sj'öii Langas.
Oxgria digyna. Växer ymnigt i stora ocli frodiga exemDet är egendomligt
plar vid Kaskajerim i Stora Lule elf.
att finna en genuin fjellväxt sa langt ned i skogslandet, ocli
om ân bans förekomst derstädes lätt later förklara sig sâsom
beroende af frân fjellen nedströinmande fron, sa âterstàr i
alla fall det ofürklarliga faktum, att de af strommen nedföri

;

*) For att icke allt for mycket taga tidskriftens utr3’mme i ansprâk upphor'jag att citera aiidras uppgifter och hanvisar sa väl

till

Hartmans som Hackmans

floror.

.
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da fröen icke kunnat finna nägon lämplig groddlnidd pa de 12
Atminstone har jag
milen mellan Kaskajerim och fjellen.
icke ofvanför iiyssnämda fyndort fumiit Oxyria livarken i
Stora Lule elf eller vid Stora Lulevatteii, eller nägon annan
af sjöarne derofvanför, ja, icke ens vid Stora Sjöfallet pa andra lokaler än vid fjellhäckar.
Rumex crispus och R. domesticus, bada förut anträlfade
endast inom Porsregionen, den förra t. o. m. blott sasoni
ballastväxt, förekomma langt upp i Barr-regionen, vid Vu-

Jockmocks socken.
i
Pülugonum ctviculare^ antecknad

odnajaur

blott för P. 11., har jag
vid Björkholmen,
en ovanligt bredbladig form
midt emellan Jockmocks kyrkplats och (jvickjock.
flerstädes steril
Ryyohi cldoranlha växer sparsamt
pa spridda st.ällen utefter Lule elf fran Lappmarksgränsen
upp tili Ilarspränget. Af mig antecknade lokaler äro Finskudden, Anderviksudden, nedanför norra Kirkeaive samt nordligast vid foten af berget Auanas.
Pgrola minor och P. uniflora förekomma äfveu i Fjellregionen vid Stora Sjöfallet.

fnunit

—

—

i

—

—

Suxifragn llirculus har jag funnit pa tva stallen inom
Jockmocks socken, nämligen vid Murjik, iuvid jernvägen (ymnig) samt vid Nietsavara.
Sfellnria

Friesiana

var.

alpestris:

vid Ajmobäcken

i

Jockmocks socken.
8. horenlis är inom skogsregionen mycket
tecknad för Vuodnajaur och Ajmolobbal.

s.ällsynt,

an-

Viscaria alpina, i specialdoran icke antecknad för B. R.,
i
spridda exemplar pa Stora Lule elfs braiita

förekommer

straudsluttningar.

Tlialkfrum rariflorum. Till förtydligande af specialflouppgift för denna växts förekomst vid Stora Lule elf
ma nämnas, att jag vid detta vattendrag funnit växten endast pa tvänne stallen.
Det eua stallet är Afvaudden (midt
emot Lilla Lule elfs mynningj, der hau förekommer uagorlunda rikligt, samt i blanduing med afarten — ß boreale
Den andra fyndorten är Njouravolle, der jag endast sett spridda exemplai’.
raus

—

Denna sällsynta högfjällsväxt, för
Pcdicularis liirsuia.
hvilkeu ingen bestämd fyndort finues angifven, men soin uppgifves växa ”här och der i Pit., Iml. och Torn. Ljnu.“ har jag
funnit blott pa ett enda ställe nämligen pa fjellet

vid Stora Sjöfallet.

Lâmetjâkko

.
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1\ iQipponicd^ soin
stycke ned i öfre II. K.

är

allnüin

i

Fj.

11.,

gar äfven

ett

Barharca

Stora Sjöfallet.
sfricta.
Asiragalns alpimts. Den hvitblomniiga varietcten af deiina växt, som Læstadius iakttagit vid Karesnando, har nnderteckiiad äfven anträffat vid (,)vickjock.
C'ii'sinm pahistre.
i

Anträffad

i

skogskärr vid Ajmolohbal

Jockraocks socken.

Eric/cron elonfjatus.
Utoin Fj. R. anträffad inoin B. R.
vid Jockmocks kj'rkplats, Storbacken ocli Edefors.
Gpmnadenia albicla. Till de fyndorter, som för denna växt
finnas angifiia för Lule Lpm., kan lindert, foga ämiu eu, näml.
Tarradaleu.
Malaxis paludosa. Anträffad pa en niyr vid Edefors.
Calypso borealis. A'äxer sparsamt vid Edefors (Mellanedet).
Sparyaniam hypjcrboreuni
Edefors, i ganila kanalen.
Carex festiva förekommer icke blott i fjelltrakterna, ntan
äfven i skogsregionen.
lusamlad af lindert, pa Jockmocks
ganila kyrkvall.
synes vara
C'. tenuiflora, som star antecknad för Fj. R.
vida vauligare i B. R. Växer t. ex. ymnigt kring Edefors
och augränsande trakter.
Allmän omkring Edefors.
C- tenclla.
C. microstachya.
Edefors, i gamla kanalen
sparsamt

—

(tili

sammaus med

C.

heleonastes).

C. capillaris.
Anträffad
tväniie platser inom Fj R.,
nämligen i Tarradaleu och vid Stora Sjöfallet.
Betula intermedia iippträder i spridda exemplar inom
heia det af mig uudersökta omrädet, ex. Edefors, Xorrvik,
Raudaträsk m. fl. stallen.

Firnis Abies ß viminalis. Tva mindre exemplar af denna
varietet växa pä Lule elfs brant a strandsluttning vid Edefors
- antagligen den hittills käiida nordligaste växtplatsen (pol-

höjd 6G grad. och

.

0 min.).

Jnniperus communis är

visst icke allmän i alla regioner.
utan är tvärt om sä sällsynt inom de tili Lule elf gränsande
delarne af Lule Ljim., att man endast undantagsvis lyckas
anträffa nägot enstaka exemplar här och der i skogarne. Dessa förekomma ofta nog i kärr.
Alla af undert. funna euar
inom Lule elfdal, sä inom som utom Lap 2miarkens gräns, sta
jiä mer eller mindre tydlig öfvergäng tili fjellformen —
ß nana.
Fier is aquilina. som ujijigifves vara allmän i skogar
(dock utan angifvet omräde; finnes med all säkerhet icke i
Lule elfdal.
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Polystkhwn Jfilix mas. Funneii vid Stora Sjöfallet.
P. spimdosmn- Stora Sjöfallet.
Struthioptcris germanica forekommer lierstädes inom Lu-

Lappmarks skogsregion. Af undert. funnen vid Tjäniträsk,
Kvoka m. fl. stallen inom Jockmocks socken.
le

exemplar ini spridda
Nordligast anträffad vid Stora Sjöfallet.
Här och der inom elfdalen, sj’nnerligen
B. ruiaceum.
ymnig pa tvänne stallen, nämligen vid Aminne landthruksPa hâda dessa
skola och vid Vuollerim i Jockmocks socken.
lokaler nppträder växten pâ odlad mark (âkerrenar och lindor), samt i stora massor,
dâ ju sa val denna soin ôfriga
Botrychiumarter eljes bruka förekomma i spridda exemplar.
Efjiiischnn scirpoiclcs synes inom Lnle Ijpm., och for ôfrigt i hela Lule elfdal, vara mycket sâllsjnit. Jag har anträffat
denna vâxt blott pâ ett enda stalle inom omrâdet, och
äfven der sparsamt, näml. vid Korrvik i Jockmocks s:n.
I^ijcopodium alpinum.
,Af undert. funnen pâ ett enda
stalle
inom skogsregionen, nämligen pâ hedartad mark mellan Ajmolobbal och llögträsk i Jockmocks s;n, i ett mycket
glest (af naturell glest) skogsbeständ af t 3’pisk Finns silvestris ß Jappnnica.
Funnen i en liten sjö vid Pojkats i
Isoctes Incusfris.

Botrychium Ijunaria forekommer

om

hela elfdalen,

Jockmocks socken.

Liclieneö nonnulli Scanclinaviæ.
II.

Auctore

J.

Hultixo.

—

Albctoria ociuvleuca
(Eiiiiii.)
y sarnuntosa (Ach.).
Th. Fk. Lieh. Scand. p. 20. In patria nostra hactenus panels
tantum locis fructifera est inventa. Iis unnm addamus.
Nam anno præterito eani semel in monte Kolmârden prope
Qvarsebo Ostrogothiæ fertilem legimus.
Sfereocanlon nanitni Ach.
Tii. Fn. Lieh. Scand. p.

—

53.

c. in monte KolPræterea ad Borrum, Gottenvik, Tingstad, Anestad,
et prope Norrköping est lecta.
Claclonia Icllklißoi a (Ach.)
Th. Fr. Lieh. Scand. p.

Suis locis Ostrogothiæ sat frequeiis, v.

mârden.
Vrimievi
64.

Ex

—

regionibus

alpinis

parcius iu partes

scendit usque ad Vestrogothiam et Bahusiam.

inferiores de-

Yestrogothica

specimina fertilia parcissime in paroecia Källunga iiivenimus.
Distributio hujus speciei in Ostrogothia nouduin satis cogiiita.
Earn fertilem passim legimus, v. c. Gränsö,-Dröstorp, Björkön,

Ih’oxvik,

(nonnullis

.Arkü,

prope

Norrküping

et

in

monte Kolmarden

locis).

—

arcticum (L.)
Nyl.
Licli.
Scand. p.
Ilæc species pnlcherrinia descendit ex nostris regionibiis
alpiuis, ubi est vnlgaris, uscjne ad Baliusiam, Dalslandiain,
Vestrogothiam, Xericiam et Ostrogothiam.
In insula Oroust
Babusiæ parce adest iP. J. Hei.lboyi; Lafvegetationen pâ
ôariie vid Sveriges Vestkust, p. ‘27), in pluribus locis Dalslandiæ earn bene evolutam et fructiferam legimus et in Xericia passim est inventa (1*. J. Hellbom:
Xerikes Lafflora, p.
In Vestrogothia cjuoque indicatur (G. AVablenberg: Flora
7).
Suecica, Upsaliæ 1833, p. 880
In Ostrogothia eam, plerum(|ue fertilem, bis locis invenimus; in monte Kolmârden (Grafversfors, Xybygget, llolmstorp, Marmorbruket etc.) et in Vikbolandet (prope Dröstorp in par. Jonsberg et in Odensberget
paroeciæ Tingstad). Præterea prope Aselstad in par. Tingstad est lecta (0. Sytartz) *).
Solorina saccata (1^.).
Xyl. Lieh. Scand. p. 92.
Ad Sandviken et tnguriolum Knappliâlet in monte Kolmârden
Ostrogotbiæ et prope Klefva in monte Alosseberg A’^estrogotliiæ.
Th. Fr. Lieh. Scand. p.
Cefrarin cucullafa (Bell.).
101.
Ilæc planta insignis late videtur in Ostrogothia distribiita.
Sic V. c. eam sterilem hactenus pl. locis circa Xorrkoping legimus, præterea passim adest in par. Tingstad (prope
Aselstad, Kummelby, Gullborg, Odensberget etc.), Ljurabergen
et
Anestad in par. S:t Johanni.s. Jam seculo præterito circa
XorrköjAng est lecta**).
Cetraria nivalis (L.)
Tu. Fr. Lieh. Scand. p. 102.
In nostris regionibus alpinis hyperboreisque copiosa, inde
Ne])hro))ia

85.

.

—

—

—

Scaniam parce descendit. Tarnen limites ejusdem
hactenus non bene cogniti
In Ostrogothia miiltis
locis sterilis adest, v. c. prope Söderköping, ad Bestad et
Kummelby in parœcia Tingstad, ad Bjerby in par. Styrestad, ad Krâkhviloi-na, Lida et Ljura prope Xorrkoping. — In
usque

ad

australes

Ak. Handl. 1821, pag. 451. hoc dicitur "Teltidea
berg nära stora landsvägen midt emot Aselstad:
”Bidrag till kännedomen om sällsyntare A^äxters
geograflska utbredning inom Sverige, samlade och ordnade af Job.
*)

In

A^et.

;

polaris: pâ ett
Prof. Swartz”.

Em.

AA’iksti'öm”.
**) Förteckning

pa de sällsyntare och

n3'a lafarter (Lichenest,

som Kongl. Lif-AIedicus Herr Doctor J. P.
och omkring Xorrköping. Lichen ventosus,
tartareus,

corallinus,

crassus.

AA^estring funnit vid
sxilphureiTS, vernalis,

cartilagineus, luridus. Fahlunensis,

stj’gius, nivalis, cucullatus. arctieus. venosus, saccatus, erosus. botrytes. hirsntus. serobiculatus, pollinarius m. fl.
Fr Xorrköping.s
Alinne af H. O. Sixndelius. Xorrköping ar 1798. pag. 715 71(1.

—
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DalslaiicTia speciraina

tantum

perpauca

sterilia

prope Amal

legimus.

Parnudia

Aceiahulum

(Neck.).

—

Th. Fb. Lieh.

Scand.

In Vestrogothia pi. locis copiosa, v. c. circa Skara,
Lidköping, Stenstorp et Falköping, aliis rursus rara, v. c

p.

121.

Allestad in paroccia Hof et ad Tastared in par. KalIn Ostrogotliia ad arbores frondosas parce ad Görstorp parœciæ Jonsberg legimus.
Th. Fb. Licb. Scand. p.
Parmclia Mougeotii Schæk.
130.
In monte Kolmarden Ostrogotbiæ hæc species passim
occurrit, v. c. Stommelstomma et Fyraberg in par. Qvarsebo,
atque Orrekulla, Stenbäcken et Sandviken in par. Krokek.
Th. Fb. Licb. Scand. p.
Ggrophoru cglinclrica (L.)
157.
Hæc planta in Ostrogothia esse videtur rarissima.
Pei’pauca tantum specimina legimus in insula Arkö et ad
Viddviken in par. Jonsberg.
Tii. Fb. Licb. Scand. p. 220.
Lecanora crassa (Huns.).
In monte Kolmârden Ostrogotbiæ sat rara. Tantum ad Sandviken in parœcia Krokek earn adbuc invenimus.
Th. Fb. Licb.
Toninia coertileonigricans (Lightp.).
Scand. p. 33 G. Ad Klefva in monte Mösseberg Yestrogotbiæ

ad

lunga.

—

—

—

—

—

passim invenitur.
Biatora ruhiginans Nyl.
W. Nyl. in Flora 1873 p.
291. Ad saxa granitoidea parcissime prope Mörtnäs in par.
Krokek Ostrogotbiæ. Professor W. Nylandeb, ad quern specimina, .ex loco supra allato inisiTuus, ea examinata probavit.
In collectione licbenum, quos nuperrime cl. Professor W.
Nylaxdek mibi benigne examinavit determinavitque, planta
mere iusignis aderat. Ex bis licbenibus, quos nominandos ad
aliud tempus differo, bæc tantum species hoc loco commemoretur

—

:

Lecidea Ostrogotliensis Nyl. n. sp. Incola corPini silvestris in par. Qvarsebo Ostrogothiæ, nbi
earn anno 1891 parcissime legimus. Ita mihi per litticis

teras haec species ab auctore describitnr:

’’Thallns cinerascens elTlorescentiis
sorediellis,

parvis, cönferte adspersns;

flavesceutibus
apotliecia nigra

convexiuscnla immarginata (latit. 0, 5 millim.), intus
obscurescentia sporæ octonæ incolores ellipsoideæ sim;

—

14, cr. 0,006 millim., paraphybene discretæ, epitliecium et hypotbecium subincoloria (thalamium pro parte leviter coeplices,

long. 0,012

ses graciles

non
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Jodo thecæ coenilesceutes, dein fulvescentes.
ut videtur, ad L. decolor ascent em Nyl.
in Idora 1881, p. 532. Thallus Ca Cl
Apothecia
rulesceus).

Accedit;

facie

p.

L.

—

tnrgidnlce.''''

.

—

Tli. Fr. Lieh. Scaud.
Catillaria erijsihoides ('Nyl.')
572. Ad Vrangelsholm in parœcia Yaltorp Vestrogothiæ.
Nyl. Lich Scand p. 45. In
Cypltelhm tigillarc Ach.

—

monte Kolmarden

ad Mauritzberg in jiar. Ostra
Ilusby et in insula Lindöja in parœcia Jonsherg Ostrogothiæ.
Etiam in par. Kiillunga Yestrogotiæ parcissime.
Sphinctrina microcephala (Sm.) — Körb. Par. p. 288. In
monte Kolmarden pluribus locis, v. c. Timmergata, Säter et
Qvarsebo.
Microglena reducta Tb. Fr. (in Hot. Not. 1863 p. 10).
In Ostrogotbia ad Asptorpet projie Gottenvik. Professor Tb.
Fries earn mild Itenigne determinavit. Etiam prope Norrköping earn legimus.
Gyalecta dihda (Pers.) — Nyl. Licii. Scaxd. p. 191. iLecidea pineti Acb.)
Portasse in Ostrogotbia non rara
Earn enim invenimus
pi.

locis et

—

in monte
Fyraberg

Kolmârden Ostrogothiæ
et

insula

Värsbolmen,

pi.

et

1.,

v.

c.

Säter, Ilällen,

ad Mauritzberg in

jîar-

œcia Ostra Ilusby.
Opegraplia iJiUcniana (Acb.).
S. Almqvist: Om de
skandinaviska arterna af lafslägtena Sebismatomma, Ojiegrapba
oeb llacrospora p. 11.
In Ostrogotbia pl. 1., ipiocpie fn;ctifera, invenitur, v. c.
lîorrum, I lagsberg, Norrköping, Skallön prope Gränsö et in

—

monte Kolmârden (ibi non rara).
Mijcoporim ptelœodes (Acb.)

—

Nyl. Lich. Scand. p.
Ilr. &
Kostr. Licli. Dan. p. 122.
Ad corticem ar291.
l)orum frondosaruin prope Karlsbamn Illekingiæ sat rara.
Korb. Par. p. 396. VeTomascH.ia Ijcightonii l\Iass.
strogotbia: Mösseberg. lîlekingia: Ryssberget.
Licb.
lAchlna confinis (Müll.i.
Nyl.
Scand. p.

—

—
—

24, Dr.

Ad

&

Rostr. p. 25.

saxa litoralia prope Säter in par. Qvarsebo Ostrogotbiæ anno 1890 parcissime est inventa.
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Liclienolog'iska notiser.

Af

I— II.

Gust. 0. A:n Malme.
I.

Ett exempel pa antagonistisk symbios mellan

tvenne

lafarter.

lunan den Schwendener

—

Bornetska lafteorien
bland liclienoallmännare
tillslntning
började vinna
logerna, var man en tid böjd för att räkna nästan
Dessa
alla ’’lichenes parasitantes” till ascoinyceterna.

kimua emellertid fôrbâlla sig pâ olika sätt
den angripna lafven. I nâgra fall synes parasitens hyfsystem icke i nagon man ombilda sig for att
träda i nagon närmare förbindelse med värdens gonidier, ej keller ega nâgra egna sadana, ocb i sa fall
kan icke gerna sägas, att det föreligger en parasitlaf;
det är dâ ingenting annat än en pâ en laf parasiteparasiter
till

rande ascomycet.
I
andra fall förstöras, enligt prof. Th. Fries’ *)
och lektor S. Almqvists *") nndersükniugar, den angripna lafvens liyfer, under det dess gonidier lemnas
oskadade och med den angripande vaxtens hyfer synas bilda en ny laf bal.
I annu andra fall förstöras hos den angripna lafven sâvâl gonidier som hyfer, och den angripande är
försedd med egna gonidier, som sannolikt alla utvecklats frân de alger, med hvilka det nnga myceliet först
trädde i förbindelse.
Det är ett exempel pâ dylik
antagonistisk symbios mellan tvenne Jafvar, jag här
vill pâpeka för att i min mân bidraga att rigta npp’

mârksamheten pâ detta sannolikt icke sâllsynta, men
mjmket förbisedda, intressanta fôrhâllande.
Pâ öppet, nâgot högre belägna stengärdsgärdar,
pâ
lar

fly tt block

och för vinden utsatta, torra granithälej sällsynt i södra och mellersta Sve-

förekommer
*)

Th. M. Fries.

**) S. Aiaiqvist.

Lichenographia Scandinavica, pag.

'SdS.

Monographia Arthoniarum Scandinaviæ, pag.

7.

12G
en, soin det sjnies, Skandinavien liufvudsakligen
tillkommande Lccano>'a-&Yt, L. atriseda (Fr.) Nyl., lâtt
igenkänd pâ sin inôrkbruna, vanligen af spridda vârtor bestâende bal ocb sina slutligen konvexa apotkecier.
TJtom Skandinavien torde den vara ui3"cket
I Tj^skland var den, att döma efter Sydows *)
sällsjait.
saminanställning af Tysklands lafvar, icke funnen 1887;
och i England **) var den 1872 iakttagen blott pâ
en enda lokal.
I Sverige är den, som sagdt, ingalunda sälls^-nt i vissa trakter.
I Skane t, ex. iakttogs den somrarne 1890 och 1891 pa manga ställen,
och särdeles pa Linderödsasen saknades den icke gerna pâ nâgon lämplig lokal. Ehiiru den icke nppträdde i större mängd, kan den dock der sägas inga
jemte lihizocarjion (jcoffrapliicnnt, (L. och atskil-

rige

—

liga

)

Leeidece

s.

s.

L. fuscoatra

i^L.),

L

convexa (Fr.)

Lahm
musiva (Körb.), L Itqncida (Ach.), L
och L. pycnocaipa Körb.
som en väsentlig beständsdel i de gamla stengärdsgardarnes lafvegetation.
Under exkursioner i Stockholmstrakten varen 1889,
der Lecanora atriseda (Fr.) icke heller är sällsjmt t.
ex. pa bergen utanför Danviken, gjorde jag den iakttagelsen, att den alltid förekom insprängd i balen af
a

.

Bliizocaipon

.

—

(jeographicum (L.).

Detsamma visade

sig

Sedan jag fätt blicken öppen för detta förhallande, var det mig i regeln
icke svart att, hvarhelst den senare förekom pa öpocksä städse vara fället

i

Skane.

densamma uppspara ätminstone en eher annan bâlvârta af Lecanora atriseda
(Fr.).
Afven i Östergötland, sydvestra Södermanland,
Bohuslän och i Upsalatrakten"**) har jag varit i till-

pet belägna, torra lokaler, pa

*) P.

**)

SiDow.

Die Flechten Deutschlands. Berlin 1887.

tV. A. Lkighton.

The Lichen-flora af Great

land and the Channel Islands.
*-*)
se; Til.

Ed.

Britain,

Ire-

II.

Eörande denna Lecctnora-&vts uthredning i Sverige föröfrigt
M. Fini s, Lichenographia Scandinavica. P. J. Heli.bo.m, Xorr-

lands Lafvar och
gos vestkust.

samma

förf.,

Lafvegetationen pâ öarne vid Sveri-

^
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samma

att iakttaga

lalle

da

forhallancle mellan dessa ba-

Det lag saledes nära

lafarter.

taga, att Lecanora atriscdci (Fe.)

tili

bands

att an-

sin förekoinst städ-

i

vore bunden vid Rldzocarpon rjeocjrapMcxmi (L.).
En undersökning af alla berbarieexemplar af densamina, som statt mig tili buds, bar endast kunna
se

Sa ofta sa fullät en sadan förmodan.
exemplar förelegat, att man kunnat se nagot af de Lecanovan atföljande lafvarne, bar det visât sig, att den närmast varit omgifven af samma
Särdeles tydligt framträder det pa exemRliisocarpon.

lemna

stöd

standiga

insamlade af E. Feies i Femsjö (originalexemplar).
Det ma dock nämnas, att jag äfven tunnit den pä
exemplar af Rhisocarpon endami/leiim Th. Fr. (fran

plar,

Norrtelgetrakten),

som

godbetsfullt lemnats

centiat T. Hedlund, men det bör ocksa
denna art i likbet med RJt. (jcograpliicnm

dullarbyfer,

som färgas

li-

(L.)

bar me-

bla af Jod.

det är Lecanoran^

Att

mig af

papekas, att

som angriper Rliizoccupon

icke tvärt om, framgar redan vid en makrosko-

ocb

granskning,

pisk

men

blir

ännu

tydligare,

om man

Ej sallan finner man balvartor, som tili en del utgöras af en ännu oförstörd
Rhizocmpon-Ykrtsij under det en annan del belt ocb
ballet öfvergatt till en del af Lecanora-balen.
Leca«ora-delen är temligen skarpt begränsad, under det
att Rhûocarpon-à.Q\e:yi at den förra till sa smaningom
förlorar sin karakteristiska gula farg ocb blir svart
tar mikroskopet

med nagon
ett
tid

tili

bjelp.

skiftning

i

blatt

Lyckas man erballa

*).

genom en sadan varta, bvilket emellerförenadt med vissa svârigbeter, emedan det

belt snitt

är

grusar sonder sig pa gränsen mellan Rhisocarponocb Aemjaoro-delen. visar sig den förra besta af ett
tunnt kortikallager, ett likaledes tunnt ocb föga sam-

lätt

*)

Man

träffar äfven heia vârtor,

som nngefär samtidigt

heia sin yta antagit denna inörka färg.

öfver
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mauliängande goiiidiallager

*)

och

bestaeude medullarlager.

fer

star af

samma

I

ett af koi’tledade

den

senare,

hy-

som be-

lager, är kortikallagret betydligfc tjocka-

mera sammanhängaiide, ocli medullarlagret bestar af temligen
langledade hyfer, som ej färgas bla af jod. Mellan dem
finns ett mörkt parti, som tränger fram under IthisocarjMti-àelen och, efter lämplig behandling med kalilut, salpetersyra och jod, visar sig besta af rester efter lildsocarpon-lxyïev
döda gonidier och hj^fer, som
löpa ut fran Lecanoran.
Här och der i den del af
detta parti, som ligger närmast den ännu oangripna
delen af HUizocarpon^ befinner sig en eller annan boll
af ännu lefvande gonidier, omgifna af hyfer tillhörande den sistnämda lafven.
Det framgar häraf, att
i
det är medullagret, Zcm/iO/’a-hyferna först tränga fram,
och att det ofvanför liggande gonidiallagret (samt kortikallagret sedau förstöres eller spränges sönder i sma
re, gonidiallagret är äfvenledes tjookare och

,

)

som

bollar,

tagligt,

larlager

att

efter

hand dödas.

Det syns derför an-

Lecanora-hyÎQrnai ur Rhizocarpons medul-

hemta den näring, som der tilläfventyrs finns
Derifran tränga de upp i gonidiallagret

upplagrad.

och

förstöra detta,

och först sedan vidliggande delar

af RJnzocaypon heit och hallet dödats, tränger Lecano-

rans gonidiallager fram, och utbildas dess kortikallager.
Att nagra gonidier fran RhAzocarpon lefvande inneslutas

i

Lecanoya-hkXen. och införlifvas

nidiallager, har jag icke
lar für,

att sä skulle

gonidierna

dödas,

kunnat förmärka.

vara förhallandet.

om

med

üec«HO>T<-hyferna

dess go-

Intet ta-

Pa hvad

sätt

genomborra

membran och utsuga dem eller om dödandet sker
pä annat sätt, har jag ännu ej lyckats afgöra; jag är
dock föga böjd för att antaga det förra tillvägagangsderas

sättet.
*)

Gonidierna äro hos denna laf, liksom hos Archil iclienes i
omspunna af kortledade hyfer, icke fästade vid dessa

allmänhet,

genom

haiistorier.
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Dâ

vid äldre Lecanora «^r/secZo-bâlar ofta endast
i omkretsen
en sâdan vaxt som

spridda rester af Piliisocarpon finnas qvar
af

den

och

näringstransporten

i

fôreliggande sannolikt ej sker öfver relativt sârdeles
lânga strâckor, ntan de särskilda bâlvârtorna nog fora
ett ganska sjelfstândigt lif, âr det antagligt, att endast de nnder bildning varande och de yngre bâlvârtorna hafva nâgon nytta af liâr pâpekade symbios;
de äldre maste fora ett lif, likartadt med stenlafvars
allmânhet.
i
Ett fôrhâllande, öfverensstänimande med det, som
forefinnes mellan ofvannamda bâda lafvar, eger ocksâ
rum mellan Lecidea intumescens (Fw.) och Lccanora
sordida (Pers.), nâgot som framhâllits af bland andra
Th. M. Fries.
Rürande förekomsten af Lecidea intiisages i Lichenogr. Scand. pag. 529:
crnstam Lecanorœ sordidœ^ snpra quam mortifera sese expandit” .... Fôrloppet vid detta düdande
âr här nästau heit och hallet detsamma som ofvan
skildrade.
De bollar af gonidier (och dem omgifvande hyter), som uppkomma, när den angripna lafvens
gonidiallager spranges, aro dock här bet3nlligt talrikare och läftare att iakttaga ân hos Riiizocatyou yeo(jmphicwn (L.).
Jii närmare de ligga angriparen, desto mer hafva gonidierna forlorat sitt klorofyll, och
samtidigt har deras membran mörknat.
Till sist âterstâ endast hopar af dödade svartbruna sâdana.
Att
angriparens hyfer genomborrat de doende gonidiernas
membran, har icke knnnat iakttagas.
Den företeelsen, att en lafart i sin förekomst är
strängt blinden vid en bestämd annan och för sin fortkomst maste smaningom döda denna, torde icke vara
sä synnerligen sällsynt.
Men för att i hvarje särskildt fall kiinna iittala ett bestämdt omdöme fordras
Möjligt
iindersökningar i natiiren pa skilda platser.
ett
i
som
iinderstiindom
den,
kan
kanske vara, att
mescens

.

.

.

’’inter

Bot. Not. 1892.

9

.
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\

omrâde

angriper eu art,

närstaeude.

Bland

i

ett

auuat slar ued pa eu

lafvar, oui livilka jag misstauker,

de förhalla sig pa saiuuia satt som Lecanora atrima uämuas ett par i Ostra Skaue pa mânga Ställen förekommaude BiieUia-a.i'ter, B. vcrriicidosa
(Boer.) och B. œthaJea (Ach.), -) som bâda syuas vara
buudna vid Bhizocarpon distinctnm. Th. Fr,
att

seda (Fr.),

II.

Näg-ra ord

om

lafveg'etationen vid Vettern.

Att Vetterus sträuder liysa lafvar, som eljest, iuom
Skandinavien atminstone, nteslutande (eller nastan nte-

förekomma i fjälltrakter eller törst betydligt
nordligare gâ ned i laglandet, anmärktes af Hellbom
redan 1871
Han uppmärksammade dock endast
slutande)

en art, Lecanora frushdusa
a arr/ojjhoUs
bvilken troligen redan af Acharius varit kaiid liärifran.
Det är nemligen bögst sannolikt, att det ex. fraii
”Ostrogotliia”, som omnamnes af Prof. Th. Fries, liar-

stammar just frân nagon plats vid Vettern. A’tterligare pâpekades detta fOrhallande af THEORrx* -"), som
*)

’’Maculas minutas inter alios liclienes sæi)e format”

Th. Fries, Lieh. Scand. pag. 604.
*”) P. J. Hellbo.m. Xerikes Lafflora, pag.
***) P. G. E. Tiieorin.

.

.

.

34.

Ombergs Lafvegetatiou

(Ofvers. af Yet.

Akad;s Förhandl. 1875.) pag. 140.
Till de af Theokis for Omberg ujjpgifna lafvarne kunna laggas följande, som jag fuunit under ett par exkursioner der: Chidonia alcicornis (Light.) a damacornis (Acii.), Parmelia incurva
(Pers.). Acarospora badiofusca (Xn..), Lecanora densta (Stemi.i,
Lecania dimera (Xïl.), Lecidea suhconjhiens Th. Fr., Bhizocarpon ohscuratiim (Acii.), Coniocyhe ptallida (Pers ) ß xanthocephaJa
(Wallr.) och liactrospora corticola (Acii.). Af dessa är den sistnainda ej forut uppgifven for skandinaviska halfon. I trakten —
förekomma dessutom
och med all sannolikhet äfven pa berget
Bilimbia melcena (Xn..), Lecidea obsctirella (Smeft.), Buellia SchaToninia coeruleonigrireri DX'trs. och Pyremda Coryli (Mass.).
enns (Ligutf.) och Nephroma areticim (L.). som ej obseiverades af
Theoris, äro âterfunna; bâda nära Borghamn.

—
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Omberg

pâ

skildt

insamlat fiera sâdana, ocli hau fäster särvid, att de uteslutaude fëre-

uppmärksamheten

komma

i

Vetterns

Feies framhâller

i

omedelbara

narhet.

Afven Tu.

Polyblastiæ Scandinavicæ (pag. 13

och 20), att tvenue eliest i fjelltrakter förekommaude
Pohjhlastia- 2i>xtev ovantadt anträfFats ’’extra alpes”, ’’extra regiones frigidas” pâ Omberg.
Under exknrsioner utmed Vettern i Odeshögs s:n
(i Östergötland, pâ grausen mot Smâland) bar jag âter
pâtraffat nâgra af dessa lafvar, hvarförutom jag dels
der, dels pâ Omberg gjort ett par fynd, som torde
knnna vara varda att omnâmnas i sammanhang meddem.
Mest iitbredda af de nu antydda lafvarne âro
Caloplaca elefjans (Link.), som vid Vettern iakttagits
i
Nerike, pâ Omberg saint i Odeshög, och Lecanora
sainma stallen och i Odeshög särdeles
frîtsfnlosa^ pâ
ymnigt.
Om ocksâ icke dessa âx’O uteslutaude fjâlllafvar, hafva de dock i Skandinavien en öfvervägande
nordlig utbredning och förekomma i de kring Vettern liggande landskapen endast vid denna sjö.
Lecanora frustulosa âr jemte CalopJaca ferruginca (Hüds.)
ß festiva (Fe.), Rhisocarpon geminatum (Fw.) och fiera
Lecklcæ s. s. L. spcirea Ach., L. * siihcoiiflucns Th. Fe.
och L. pantherina (Ach.) m. fi. karakterslaf för de
branta Vetterstrânderna i Odeshög, sâ langt de fuktas af stänket, när sjöns lättrörliga vatten bragts i
uppror.

Gemensamma
men

ej

för

Omberg och Odeshögsstranden,

kända frän Uerike, äro

PoJgblastia scotinospora

och Thdopsis melatlieUea Nyl., af hvilka ätminstone den förstnämda är en rent alpin art och den
andra närmast är funnen i Medelpad och Herjedalen.
Acarospora hadiofusca (Nyl.) och Lecidea macrocarpa (D. 0.) ß superha Köbb. samt Polghïastia intercedens
(Nyl.) och Rinodina mniarœa (Ach.) äro endast funna
vid Omberg.
De bäda sistnämda har jag icke haft
tillfälle att iakttaga under mina korta exknrsioner pâ
(Nyl.)
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Acarospora badiofunca, förut känd närmast
trän Herjedaleu men enl. Th. Fries ”non tarnen mealpinaqne”, anträffades 1889 jdterst sparre i.rctica
sam! i Makebergen nära Borgbamn.
Ett tynd, icke mindre oväntadt än nagot af de
nu nämda, är det af Buellia rinodinoides Anzi vid VetDenna art, som förut i Skandinavien insamlats
tern.
endast pa en lokal i Jemtland och pa Dovre, förekommer flerstädes men sparsam! pa Ödeshögsstranden *).
Att vi pa Vetterns stränder liafva att göra med
lafvegetation, som hyser rent alpina arter, torde
eil
otvetydligt framga af de fynd, jag ofvan nppräknat;
och att atminstone nagra af de nämda arterna hafva
berget.

än den vi nu
känna, är m 3’cket sannolikt.
Förhallandet vore nog
värdt att närmare undersökas.
Pa fragaii om de orsaker, som hatva gjort, att dessa liallit sig qvar här,
vägar jag ej iiilata mig.
Gissningsvis vill jag dock
sasom eil orsak frainhälla vattnets teinperatur i Vettern, som pä grund af sjöns betydliga djup är underkastad jemföreJscvis ringa vexlingar.
Ocksa det förhallandet, att de lokaler, pa hvilka dessa lafvar finaf dimmorna, dels af sjelfva sjöns vatten
nas, dels
linder äfven obetj^dliga stormar hallas fuktiga, torde
icke sakna sitt inflytande.
Det är för öfrigt icke blott
eil

vidsträcktare förekomst utmed

sjöii,

som här hyser nordliga arter. Äfven
mossvegetationen visar samiiia egenhet *^).
Och att
Vetterns fauna hj^ser Hera relikta former, är redan
för länge sedan papekadt.

laA’egetationen,

")

Säväl pa

Omberg som

i

Ödesliög liar jag dessutom (pa "gra-

anträffat en Iottas2)is, som jag misstänker vara I. rhodopis^
(S.MrFT.).
Dä jag ännu ej haft tillfälle att öfvertyga mig om be-

sten”

!)

**) S.

ceer.

ma

den anföras med reservation.
nagra i Vettern och Venern funna Crusta(Öfvers. af Vet. Akad;s Förhandl. 1861.) Jfr. särskildt pag. 312.

stämningens rigtighet,
LovÉ.v.

Om
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Nâgra ord om

substratets betydelse for lafvarne.

Af

T. Hedlund.

”Om

genom pycnocoocb Q. dcnigrata
(Fr.)” i Bot. Not. 1891 p. 18G
211 frainbôll jag
som natnrligt, att lafvarne heinta en del af sin näring
en

I

nidier

uppsats:

bos

Catülaria

bâlbildning

i^rasina

(Fr.)

—

nr vatten, som frân substrate! inedför âtskilliga lösta
bestândsdelar

mer

1.

c.

p.

208

— 209

*).

Men

olika lafar-

mindre olika behof, ocli livar ocli
en kan endast förekomma pâ sâdana platser, dar dessa
uppfyllas; pâ samma sütt som t. ex. livarje fanerogam
for sin utveckling ocli trefnad sâsom första vilkor fordrar en sâdan jordmân, som kan förse lionom med
Den ena lafarten fordrar sâsom
nödiga näringsämnen.
växtplats döda, multnande organiska ämnen af en viss
beskafîenbet, en annan ett kalkbaltigt nnderlag o. s. v.
For den ena arten är ett visst âmne nödvändigt for
lians existons, for en annan kan det vara fôrmânligt,
men kan môjligen afven undvaras eller kanske ersattas af nâgot annat.
T mânga fall (ocb kanske alltid)
ter

ega

eller

torde lafven sjâlf bidraga

till

bildning af

i

vatten

lôs-

nâgra af bonom utsöndrade syrors inverkan pâ underlaget eller de partiklar, mellan
hvilka bans byfer framtrânga.
Ocb det
är ej osannolikt, att dessa salter ingâ sâsom nödvändig bestândsdel i de näringsämnen, ban upptager med
vattnet.
Det är t. ex. en mycket vanlig fôreteelse,
att pâ kalk förekommande lafvar, sa att säga, äta
ned sig i kalken. Pâ grand af den oerbördt längsamma tillväxt, lafvarne i allmänbet ega, är deras
bebof af näring jämförelsevis ringa, ocb lafvar finnas,
som, förutom den näring de bämta direkt nr lüften,
kunna lefva af den, som t. ex. lemnas dem af det
tnnna öfverdrag af hvarjehanda partiklar pâ ytan af
liga salter

*)

genom uâgon

eller

Jmf. äfven Th. M. Fries; Genera Heterolichennm Eiiropæa

recognita. Upsaliæ 1861 p. 6—9.
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gammalt järn eller glas.
att eil laf kan växa pa
värd

mau

ken

i

11

Och
ett

honom

iunehaller för

stallet

tillföres

clet

är äfveu täukbart,

underlag.

liouom

som

ej

i

nämn-

behöflig näriug, hvil-

med

vatteii fran omgif-

lügen.

Ett förliällande, som
emot. att lafvarne vid

i

första päseende sjnies tala

näriugsujiptagande äro bebeskaffenhet, är, att normalt

sitt

roende af underlagets
pa grästeu förekommande lafvar stundom kunna anträffas
pa gammal ved.
Det är nämligen ej nagot
ovanligt att pa laduväggar ocli stäket invid allmän
körväg anträffa stenlafvar växande. Men man skall
ocksa finna vid närmare undersökning, att veden, pa
hvilkeu de förekomma, har sadan beskafienhet eller
sädant läge, att den stoftfina sand, hvarmed vedens
y ta pâ grund af vägens granskap öfverdrages, ej vid
första regnskur bortsköljes.
Sä t. ex. fauii jag pa
ett längre stäket, som stod nära invid en landsväg
inorn Jerfsö socken i Helsiugiand, hurusom den öfre
horizontela ytan af stängerna var alldeles öfverfull
af sadana stenlafvar som Lccanom polytropa^ L. polijtrvpa var. intricata, L. cinerea^ Acarospora fiiscata, Ixhizocarpon grande m. fl.
Sasom ännu ett exempel pa
stenlafvars förekomst pa sandig ved mä nämnas ett
fynd af Lecanora albescens pâ en temligeu sandig laduvägg vid Leksand i Dalarne. Gör man fran en
sädan plats, där stenlalvar förekomma pa ved, en vandring in i djupa skogen, skall man där förgäfves söka
Däremot kan man
efter stenlafvar pa gammal ved.
en
rikedom
pa
andra
lafvar,
som aldrig raanträffa
Häraf S3mes framgä, att stenlafvars fökas pa sten.
rekomst pâ gammal ved bör toikas i sambaiid med
dennas saiidiga beskaffenhet.
Men icke blott vid landsvägar, utan äfven vid äkrar och öppna fält kan veden med tiden blifva inpregnerad med smä sandpartiklar, som af vinden ditföras, samt omsider blifva tjänlig tili substrat för en del stenlafvar, för sä vidt han
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I iiordliga och
högt belägna trakter, där ved som bekant kan ligga
en lang tid ntan att rattna ned, blir derför ocksä
möjligheten större för stenlafvar att sla sig ned pa
densamma.
Erfarenheten visar äfven, att stenlafvar
vanligare uppträda pa gammal ved i sadana trakter.
Ett anmärkningsvärdt förhallande vid stenlafvars
förekomst pa gammal ved är, att tlere ofta förekomma i sällskap. Sa var t. ex. foi'kallandet vid det
Och bland de
ofvan anförda fyndet i Helsingland.
värdefulla sändningar af lafvar frân Östergötland, bvilka jag erhallit frân D;r J. Hunting, fann jag en gaminal
vedbit, pa hvilken Lccidea ‘)}iacrocuri)a och LccaBäda dessa lafnora polytropa var. ilhisoria växte.
var tillsammans har jag äfven sett insamlade af Eil.
Kand. A. Berg ”pä eksyllar â jernvägen” vid Bund
(jmf.
Bot. Not. 1890 p. 169).
Andra exempel att

dessförinnan icke hiTiinit ruttna ned.

förtiga.

Understnndom
tiklar

tillföras

är det

med

vatten,

som sandpar-

veden, hvarigenom stenlafvars nppträ-

dande pa densamma möjliggöres

").

Da jag i min ofvannämda nppsats var inne pa
fragan om en lafs näringsupptagande frân substratet,
ansäg jag mig böra försvara denna vanliga äsigt gent
emot andra, som framstälts af Eil. Kand. R. SerxanDER i en nppsats: ”Om förekomsten af stenlafvar pa
gammalt trä” i Bot. Not. 1891 p. 17 33. I mitt försvar (1. c. p. 209, not) riktade jag äfven en anmärkning mot herr S:s pâstâende, att bakterier angripa
och förstöra stenlafvar, dä de vilja sla sig ned pä
gammal ved. Att mögelsvampar kunna angripa och
förstöra lefvande lafvar, var ett pâstâende af herr S.,
mot hvilket i och för sig jag ingenting hade att invända.
Da jag emellertid ej ntvecklade mina pâstâenden i form af en kritik af herr S:s nppsats, blef

—

*)

Jmf. Tu. M. Fries: Liohenographia vScandinavica,

p.

505.
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deu,

att herr S.

uppfattade meniii-

ocksâ

füljdeu

geii

mitt försvar, hvilket framgar af lians

le”

ej

"Geumä1892 p. 30 35. Det âr pa grand
jag änna en gang tagit till orda mot kerr S:s

i

—

Bot. Not.

i

häraf,

âskâdningssâtt

i

om

frâga

gammal

förklaringen af stenlafvars

Jag vânde mig forsit mot
kuuna angripa lefvande
unga lafmj'celier, ock citerado den sida, dar detta tydligen stod att lâsa, pâ det lasaren skulle kunna ôf-

förekomst pâ

pâstâende,

ett

yertyga
djdikt
icke

for

upjDsats

med.

bakterier

att

om,

sig

att Ixerr S.

Och jag

*).

ved.

verkligen pâstâtt nâgot

citerade sidan endast därför ock

nâgontiug annat, ty en kritik af kerr 8:s
sâsom sâdan kade jag ej tankt befatta mig

Sâsom

pâstâende anför kerr S. i
i
en framtid kau blifva
i
tillfâlle att iakttaga, att lefvande lafkyfer angripits
af bakterier, samt att man i lafodlingar bland döda
kj’fer kar kunnat antrâffa blott bakterier ock ej nâDet ar en vanlig
gra andra förstörande organismer.
uaturens gang, att doda organiska âmnen angripas af
bakterier.
Och det âr längt ifrân sannolikt. att bakteriernas angrepp pâ kyferna i de âberopade lafodliugarne var den prima ra orsaken till deras död. Under de onaturliga fôrkâllanden, kvarunder de förefogos,
kunde andra orsaker foranledt, att Inderna duGonidierna kunde t. ex. pâ grand af
kade under.
otillräcklig näring möjligen ej fullgöra de funktioner,
Y id
soin kjd'erna fordrade, kvarfüre dessa dogo ”*).
odling i näringsvätska ***) var det naturligtvis denna, som af bakterierna angreps ock genom deras verkstod for

’’Genmâle”,

sitt

*)

anlag.

Dârigeiiom

kan

ej

att

jag

iiineliâllet

sitt

man

att

râkade skrifva ’’lafanlag”

i

stâllet for

af herr S:s pâstâende anses hafva blifvit

pâ nâgot satt förvrängdt.
Sâsom vid de âborojiade odlingsförsöken af

G-,

Boxniek: Re-

cherches sur la s3-nthése des lichens.
***, A.

Möller; Ueber die Cultur flechtenbildender Ascomj'ce-

ten ohne Algen.
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otjänlig

samliet

bief

ganska

vanskligt

slutsatsen

om

att

for

Det är

hylerna.

af résultat

förhallanden

i

i

för öfrigt

laboratorier draga

naturen beträffande en

sâdan frâga som denna.

Gent

einot lierr S. framliöll jag,

att lafvarne vid

näringsupptagande äro beroende af substratets beI sitt ’’Genmäle” bar berr S. i viss man
ändrat asigt, da ban niedgifver, att en viss kemisk
beskaffenbet bos ett substrat kan vara lämplig för
vissa lafvar, men icke för andra, da denna kemiska
beskaffenbet är framkallad af bakterier ocb andra mikroorganismer.
Men jag kan ej inse, att det bar för
lafven det ringaste att betyda, pa bvad satt ett substrat erbällit en viss kemisk beskaffenbet.
Det är eu grundtanke i berr S;s uppsats, att pa
ett substrat, där sporer ocb soredier kunna gro ostörda
af bakterier, mögel ocb andra förstörande orgauismer,
kan äfven lafven efter groningen lefva. De förbällanden, under bvilka t. ex. frön af 'eu fanerogam
kunna gro, lemna emellertid ingen iTpplysniug om jordsitt

skatfenbet.

för bonom efter groningen.
För
nämda grundtanke fortsatte jag: ’’Under

manens betydelse

att

söka rubba

det

af en ascospor eller soredäremot är det mycket sannolikt att lafven ej är
i
bebof af nägot näringsupptagande ffan substratet.
Reservnäringen tillika med den näring, byferna bemta fran gonidierna, kan da en tid bortat vara till’kritiska groningsstadiet’

sä

die

.... Men

räcklig

förr eller seuare är reservnäringen

förbrukad, ocb den unga växten masöka sig den bristande näringen fran annat bäll.

beit ocb bället
ste

Saknas
att

sâdan

framhalla,

näring, afstannar utvecklingen.”
i

För

bvilket afseende berr S. ocb jag vo-

ro af olika mening, citerade jag det ’’kritiska groningsstadiet”.

Af

mitt auförande torde framgâ, att det kri-

vid groniugens slut, d. v.
reservnäringen är förbrukad.
Hade berr S. i
utgatt fran en undersökning af substratets be-

tiska stadiet inträffar först
s.

när

stället

-
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han kominit
for groeiide pycnocouidier, hade
pycnocouidier
lafvars
uagra
I
iiarmare.

tydelse

samimgeii

di opnran visser ligen iakttaga sma Ijiisbrytande
men
reservnariug,
soni
tolka
par, hvilka torde vara att
innehalla
ej
de
synas
lafvar
hos’ det stora flertalet
till tjocknagoncheservnaring, och hos manga äro de

kan

och afven till innehall, for sa vidt man
Sa snart den unga
lika hyferna i unga mycelier.
till,
som en sadaii pycnoconidie gifvit npphof
hyfen
beträfifande
star han
trädt \ forhindelse med en alg,
af siibstratets
beroende
samma
i
näringsupptagandet
latbalen.
försigkomna
mera
den
beskaffenhet som

kan

se,

le'k

salnnda grundtanken i herr S:s bevisföring
den, att han icke alls
är falsk, blir ocksa följden
lafvarnes naringsframhaller substratets betydelse for
med andra
upptagande, utan i stallet lafvarnes kamp
sasom
mögel)
och
organismer (i första hand bakterier
fördelning
främsta rummet bestammande lafvarnes
i
hvarföre stenlafpa olika substrat. For att förklara,
gammal ved, antager
var ej förekomma pa sandfri

Dâ

d.

denna finnas bakterier, mögelsvampar o.
unga myart, att de angripa och förstöra
gammal ved
af stenlafvar, men skona andra pa
ved
gammal
Sandig
lafvar.
förekommande

pa
af sadan

han

att

celier

normalt
gynnsam for dylika forskulle däremot vara mindre
hvilket vore anlec
fortkomst,
störande organismers
förekomma pa ett
kunna
ningen till, att stenlafvar
ej ett enda
emellertid
Herr S. anför
sadant substrat.
den ena
angriper
exempel pa en mikroorganism, som
sig med
nojer
han
lafarten, men icke den andra, utan

som hen S.
förstöra myaberopar torde samma mögelarter kunna
Kâgra andra latcelier af saval sten- som vedlafvar.
antagandet.

blotta

Vid de

lalodlingar,

svampar an bakterier och olika mögelarter
namugifvas ej särskildt.

fiendtliga

I

frâga

om

pycnoconidiernas betjulelse lör

varnes förökning har herr S. saval

i

sin

lal-

ofvannamda
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’’Genmale” framstalt nâgra fundeegendomliga.
For utredande af
deiina frâga kan jag endast anföra, livad mina egna
nndersökningar gifvit vid Landen, ehuru jag längt
ifrän vill tili alla lafvar utsträcka förliallandet Los
de jämiörelsevis fa lafarter, jag i detta afseende un-

som
som

iippsats

ringar,

i

sitt

forefalla

Bland dessa märkas följande, namngifna sasom i Th. M. Fries’ Liclienographia Scandinavica; JBiHmhia Nitsclilceana, B. melcena^ Lecidea asserculontm^ L,

dersökt.

rliahdogena^

CatilJaria iwasina^

Hos
rekommande.
merelJa.

sgnotliea

C.

dessa äro pycnider

och

C. glo-

mycket vanligt

fö-

Tillsammans med balen anträiFas pa
substratet stora massor af pycnoconidier och unga mycelier,

som ur dem

nppstatt.

Mera undantagsvis har

Pycnoconidierna hos
ofvannämda lafvar äro
tjocklek och äfven tili innehäll, savidt jag knnnat se, fhllkomligt lika hyferna
i
de imga myoelierna.
De torde sâlunda ej knnna
anses innehalla nagon reservnäring, och beträffande
näringsupptagandet eger därföre snbstratets beskaffenhet den storsta betydelse für de nnga mycelierna lika väl som für den mera försigkomna laf balen.
Ocksa synes i sättet für deras spriduing vara sörjdt für,,
att de vid sin groning komma under sadana förhallanden, som för den laf, de härstamma ifrän, äro gynnsamma.
Da balen vid regnväder blir fuktig, framtränga hopar af pycnoconidier ur pycniderna och foras af vattnet omkring bland den mer eller mindre

jag

paträffat

en groende spor.
tili

tx/oeoca^5sa-liknande

Protococciis,

som

i

mängd

finnes

pä substratet och lemnar ofvannämda lafvar gonidier.
Da vattnet bortdunstar, fasthallas pycnoconidierna af
de mer eller mindre slemmiga algerna.
Hos C. sgno-

dessutom de elliptiska eller aflanga pycnocoda de framtränga ur pycniderna, i regel
omgifna af slem.
Efter vattnets borttorkande bidrager detta slem att fasthalla pycnoconidierna pa subthea äro

nidierua,

I
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bland algerna *).
De längre och nâlt'oriniga
pycnoconidierna hos iiäinda laf äro däremot mer eller
miudre lialfcirkelformigt krökta eller stundom nästaii
hakformiga och fastua därigenom lättare bland alghoparne.
Sa snarfc de utkommit bland algerna, synes
deras groning och utveckling försigga lifligt att döma
af de massor af unga mycelier, soin kunna anträfias
den fullbildade lafbälens granskap, medan p 3’cnoi
conidier i sin första groning äro jämt'örelsevis m 3’cket
stratet

Xägon

fätaliga.

spridniiig

af

pj’cnoconidierna

med

vinden ligger ej nära tili hands att antaga, da de pa
grand af sin litenhet ej torde erbjuda ett tillräckligt
vindfäng für att kunna lösrj'ckas.
Deras ändamäl
sx'nes atminstone hufvudsakligen vara att pa ett substrat,
där lafven funuit de für bans existens nödiga
vilkoren, bidraga tili bans vidare utbredniug.
Deras
betj'dande mängd päskjmdar härvid lafbälens tillväxt,
i
det unga m 3’celier massvis med hvarandra hopflätas
och utbildas für att sluta sig tili den redan utbildade
bälen.

händelsen att p 3’cnoconidierna räkat komdär väl den gonidiebildande algen finnes, men där lafven af brist pa näring ej kan

den

I

ma

pa

ett substrat,

nägon möjlighet für p 3-cnopa ett sädant substrat kunna utveckla
nägon lafbäl, da de ej själfva innehalla nägon iipplagsnäriug.
’’Deras massvisa ntbildning torde dock i
nägon man ersätta denna brist”, pâstâr herr 8. (Bot.
växa,

sä finnes ej heller

conidierna

att

1891 p. 32, not)*).
herr S. pa följande satt i
Xot.

*)

Detta pâstâende förklarar
’’Genmäle” p. 35 ’’Om

sitt

Denna omständigliet är af

sä

:

m 3'cket

stürre intresse, soin

den gonidiebildande Vrotococcus pa de substrat, där C. ^ynothea
förekommer, vanligen är mindre 6r/oeocrtjJ.s'«-lik och oftast oingifven af en tunu (ej gele-artad) membran.
*) Det kan väl ej vara herr S;s mening, att af den stora inängden skulle nägra utveckla sig pa de andras bekostnad eller med
andra ord, att p^’cnoconidierna af brist jia näring skulle äta upp

hvarandra?
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Ni,

Hedlund,

lierr

t.

ex.

for edra

experiment öfver

grocldplantors kvafvehalt beliöfver 10 groddplantor af
râg, sa kan Ni ju ntsâ ett dussin ragkorn af prima

Men

kvalitet.

Eder

erliâlla

tillräckligt

Ni

hvad

liga förklaring,

nämligen

mängd

sa stor

tr öligen

for att säkrare

antal groddplantor âtminstone ett

Jag tror dock ej, att herr S. egentligen
som framgâr af denna föga vetenskap-

20-tal korn.”

menar,
i

förutsatt, att endast dalig vara stode

buds, sa utsâdde

tili

därföre,

att
att

pycnoconidierna ntbildas
inemot 50 procent af dem

Herr S. talar i sitt
i och for sig grobara.
som maste
äfven
om
ett
stört
nederlag,
’’Grenmäle”
mögelbakterier,
Om det är
ske vid deras groning.
svampar och dylika förderfliga organismer, som de
Vid mina mângfaldigt
diika under för, nämnes icke.

icke skulle vara

upprepade undersökningar af balbildning genom groende pycnoconidier hos ofvannämda lafvar, har jag
ännu icke kunnat iakttaga nagra p3mnoconidier eller
unga mycelier, som blifvit förstörda af bakterier, moHafva t. ex. inögelsvampar instält sig pa
gel 0. d.
substratet,

skränka

torde

sig

Men ännu en

tili

heit
att

säkert deras härjningar ej införstöra pycnoconidierna.

blott

tanke synes föresväfva herr S., nämlipycnoconidierna utbildades i sadana massor, för
att vid deras spridning (^med vinden?) âtminstone nagra skulle kunna hamna pa lämpliga substrat, under
det att andra dukade under, dâ de râkade stanna pa
substrat, som ej künde erbjuda dem lämplig näring.
Herr S. redogör emellertid ej för nagra undersökningar, som ädagalägga ett spridningssätt, hvarvid en
sadan mängd pycnoconidier skulle omkomma.
Vidare
törutsätter herr S. för en dybk tanke substratets stora
betydelse för lafvarnes näringsupptagande, hvilket han
i
sin uppsats däremot sökte bestrida för att i stället
göra troligt, att det är de olika substratens respektive
svampvegetation (af bakterier och mögel 1. c. p. 31),
som angrepe vissa lafvar vid deras utveckling ur spo-

gen

att
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men lemuade andra i fred. Men
har
ovanlig
fönnaga att med ordpräl
herr
en
dölja motsägelser och orimligheter, da han ger sig ut
pa gissningarnes omrade.

rer

och

soredier,

S.

Jag skulle slutligen vilja uppmana herr S. att
vid sina ’vetenskapliga’ publikationer ga nagon smula
vetenskapligt

tillväga

och

lägga undersökningar

gruiid för sina pâstâenden; ty jag tror

ej,

tili

att natur-

vetenskapen i nagon nämnvärd man gagnas af dylika
sammanställningar af pa lösa antaganden och gissningar grundade pâstâenden, som inga i herr S:s ofvannämda nppsats och ’’Genmiile”.

Literaturöfversigt.
Oedocladium protonema,

eine neue
Stahl, E.,
Oedogoniaceen-Gattung. i^Priugsheim’s Jahrbuch, f. wis348 t. 16).
senschait. Botanik Bd. 23 H. 3 s. 339
Det är icke osannolikt att mängen bryolog sett
denna växt, men tagit för gifvet att den utgjorde
derföre ej underkastade den
ett mossprotonema och
De tvä förut kända slägtena
en närmare granskning.
af familjen Oedogoniaceæ äro Oedogoninm med ogrenade
Bäda växa
celltradar och BnJhochcete med förgrenade.
i
vatten, hvaremot Oedodadnnn af förf. togs i sma
tufvor tillsammans med Botrydium granulatum, Vaucheria sessilis, Riccia glauca och mossprotonema pä
Det
pä eil fuktig skogsväg i närheten af Strassburg.

—

nya slägtet liknar i manga afseenden (ss. celldelning),
Oedogoninm, men är förgrenad sasom Bulbochæte, fast
En del af
den saknar den senares harbildningar.
ned i
tränga
andra
deremot
växa
uppat,
grenarne
rhizom
detta
sig,
och
jordeii, der de vidare förgrena
blir naturligtvis
färglöst och rotliknande, men kan
vid börjande iittorkning ntveckla ett slags öfvervintringsorgan (’’Daiiersprosse”), bestaende af nägra cel1er â rad, som fylla sig med reservnäring.
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Smärre

notiser.

Fysiografiska sällskapet d- 14 april. Prof.
Areschoug refererade en afliandling af fil. lie, Johan
Erikson, Bidrag till kännedomen om LycopodinéblaDoc. B. Jönsson refererade en afhanddens anatomi.
ling af aman. B. Lidfoes, Beiträge zur Kenntniss der
Dessa bada afhandDerbstoff und Sucker-Eeactionen.
lingar antogos

tili

införande

i

sällskapets

bandlingar.

Vetenskapsakademien d. 13 apr. Till införande
akademiens liandlingar antogs en afbandling af aman.
H. Dahlstedï, Bidrag tili sydöstra Sveriges Hieraci-

i

umflora, II.

11 maj.
Præses tillkännagaf att akademiens ledamot direktörn vid bot. trädg. i Petersburg
E. von Eegel afiidit. Till införande i Handlingarne
antogs en afliandling af AV. Baewell Türner, Algæ
aquæ dulcis Indiæ orientalis. Eör införande i Bihan-

Den

get

antogs

einige

Pilze,

•

en uppsats af aman. H. 0. Jcel, lieber
welche die Wurzeln von Vallota be-

wohnen.

Jacob Wilhelm Ankarcrona afled den 22 jan.
1892 i Karlskrona. Han var född d. 29 juli 1824
pa Hessle i Blekinge, genomgick barnängens skola,
studerade i Upsala och Lund, blef réviser vid k. Elottans station i Karlskrona.
I Bot. Not. 1855 har Iran
meddelat ’’Bidrag

tili

Blekings Flora”.

Stockholms Botaniska Bytesförening
Vanner”, som

’’Floras

1887, har sedan dess sa utvidgad sig att dess senaste katalog upptog 2,650 arter i omkr. 50,000 ex., bland hvilka svamparna vore
stiftades

ovanligt rikt representerade.

^

—
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Flora Europae terrarumque adjacentium.
auctore M. Gandog-er
Vol.

à 27

1

Adresse:

II

1883 -1892. Opus absolutum.
M. Ga^’doger, à Arnas (Khûne) France.

(ultimus).
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S van ström
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afdeliiing.

Till salu.
Framlidne Revisor J. Ankakcrona’s nästan kompletta, prydligt ordnade ocli ytterst väl conditionerade
hethdriuni af
skandinaviska fanerogamer ocli Ormbunkar saljes till billigt
pris.

Det

som

iiinebâller

1897 arter

ocli

varieteter

i

talrika ex.,

helark, samt en storre saniling duppletter.
Dessutom saljas hvarjebanda effekter for botaniskt ändaligga lösa

i

sâsoni
pressai’, fiera ris utniârkt grâ makulatur ni. ni.
samt diverse botanisk litteratur, deribland 44 ârgângar frân
och med 1839 af Rot. Xotiser.
Närmare meddelar
Herr Axel Axkarcroxa, Göteborg.

mâl,

Innehâll.

om

Hedluxd, T., Xâgra ord
ne,

s.

IIuLTixG,

substratets betydelse for lafvar-

133.
J.,

3Ialiie g.

Lichenes nonnulli Scandinaviæ,

O. A:n, Lichenologiska notiser.

I

II,
II,

s.
s.

121.
125.

Theorix, P. G. F., Ilymenomycetes Faliuienses, s. 97.
Westerlünd, O., Xâgra växtgeografiska nppgifter frân Lule
elfdal ocli angriinsande delar af Lule Lappmark, s. 116.

Literaturöfversi gt,

Smârre notiser,

s.

s.

142.

143.

Land, ßerlingska Boktryckeri- och

Stilgjtiteri- Aktiebolagec

18*“ 592.

Frân Botaniska Sällskapets

Stockholm

i

fôrhandling-ar.

Den 25 november 1891.
1.

mer

Amanueusen H. Dahlstedt

hôll det

af Botaniska Notiser införda föredraget

i

om

fôi’egâende

num-

Hiei’aciernas in-

ocli morfologiska typer inom gruppen Archieracia.
Rektor S. Aoiquist förevisade och redogjorde for
nâgra mindre kända JEpiloJ)ia och Cerastia inom vâr flora.
3.
Anianuensen Gi. Andeksson höll föredrag om den forntida utbredningen af Najas L. (Föredraget är redan publiceradt i denna tidskrift.)
4.
Prof. J. Eriksson lemnade en redogörelse for hybridiseringsförsök ocli liybrider mellan hvete och rag (enl. W.
Rimpau.)

novationssätt
2.

Den 17

februari 1892.
lemnade en redogörelse för de fysiska och Vcäxtgeografiska förhällandena i fjälltrakten Tatra
i
Centralkarpaterna och förevisade en samling af för deniia
1.

Prof. V. WiTTUocK

fjälltrakt karakteristiska fanerogamer.

2.

Nâgra variationer hos Vaccinium uliginosum

L.

Af C. A. M. Lindman.
Vaccinium uliginosnm L. förekominer öfver bela
Skandinaviska balfön ända tili Nordkap samt pa saväl
norra som mellersta Skandinavien.s fjäll ända npp i
lafregionen.
I laglandets skogstrakter tillliör denna
art förnämligast mossar och karr; i fjälltrakter samt
vid bafvet förekommer den pä relativt torrare platser sasom klippafsatser ocli öppna fjällhedar (säsom
det uppgifves t. o. m. a flygsand).
I mellersta Europa synes den förekomma sparsammare an V. Myrtillus L.
och är att betrakta som en nordligare art
(glacial?). Utan tvifvel har den sitt hufvudomräde i
Skandinaviens skogskärr pa laglandet och upp i björkregionen; men äfven ofvan trädgränsen bildar den ofta
en af fanerogamvegetationens hufvuddelar (i förening
Bot. Not. IS 92.

10

^

—
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med Empdrum

niyrwn^ Yaccinium Yitis klceu. ArdoI sammanhang
Eva ursc och Ard. cdpina).
med siu rikliga förekomst vexlar arten mycket i storlek a lâglandet blir den ända till meterhög, i lafregionen en nedtiyckt dvärgbnske. IMen dessutom är
arten underkastad vissa formvexlingar. som träffa bade
bladen, blomkronan och frukten.
staph>jJos

:

1

.

Blomlronan.

Den allmännaste formen hos kronan är bredt
aggformigt klocklik (eller äggformigt cylindrisk med
Heia blombredden nngefar lika stor som längden).
mans längd är dâ vanligen 6 7 mm.
Pâ högre belägna fjällhedar af Dovretjäll (1 .000
1,200 m.) fann foredr. pa sma dvärgbuskar med mj'cket smä blad en mindre blomform, 5 mm. lang, med
vidgade honnngsbehällare vid basen och trängre immning (Bidr. tili känn. om Skand. fjällväxternas blomSv. T. Ak.
ning och befruktning, nti Bih. tili
Handl., B. 12, Afd. III, X:o 6, 1887, s. 68, tafl.

—

K

III,

fig.

35, D); dess färg är

lifligt

rosenröd.

I fjäll-

hafva blommorna intensiv pepparlukt och
stor honungsrikedom. Waemixg (Biolog. Optegn. om
grönl. Planter,
1, nti Bot. Tidsskrift, B. 15, H. 1,
1885, s. 47, fig. 16) beskrifver och afbildar blomman
hos "Y. iiliginosum L. var. microjAiyUa Lge" fvau Grönland: kronan är antingen röd eller hvit, stundom
.’’kngleformet med krukkeformet Hals’’ och heia blomman stundom nedgäende tili 3 mm. i längd. G. "WahLEXBEEG omnämner äfven dessa former, dâ ban Säger
(Flora lapponica 1812, s. 96): "flores in alpinis miEnligt
nores et decolorati, plerumr^ue steriles
51. Willkomm (Forstliche Flora von Deutschland und
trakterna

.

Oesterreich, ed. 2,

1887,

s.

.

597) varierar arten

i

ba-

jerska alperna och Siebenbürgen (2,340 och 2,370 m.)
3 turns höjd med sma blad
säsom en lâg buske af 2

—

och emsamma hvitaktiga blommor; ^\ar. friglda

Schce.”’
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sainma slag som den nn beskrifna
visa äfven andra Bicornes, sasom Vacc. MyrtiJlus L.
(med snia, glänsande mörkröda blomkronor af blott 4
mm:s diameter i Bovres högre fjällregion Skandiu.
fjällvaxternas blomn. och befr., tafl. IV, fig. 38) och
Vitis idcea L. pa Do vre och i Grönland med
Vacc.
blommor nästan hälften kortare än laglandsformen
(Waeming, anf. st., s. 45, fig. 15, A
D).
Samma
variation förekommer hos talrika andra växter, och
det är mycket vanligt, att individer med lägre växt
och förminskade blad, nppkomna under og3msamma
yttre omständigheter, äfven fä mindre blomkronor.
Man maste tveka att beteckna dylika former sasom
Variation

af

:

—

’’varieteter”

;

de

äro snarare

smavuxna

raser,

hvilkas

egendomligheter äro af det slaget, att de med lätthet
torde knnna utplanas.
I vara högfjäll förekomma af
de nyssnämda ljungväxterna (äfven hos dvärgartade
individer) blommor af normal storlek, och öfvergängar
saknas derför icke.
Sadana smablommiga fjällformer
äro ntan tvifv^l ofta redncerade i den afsigten, att
sj elfpolline i’ing
skall underlättas, ett ras-märke, som
tydligen ej kan vara ett konstant kännetecken för
art eller varietet. *)

Biologiska imdersökningar hafva gifvit vid handen, att
arters

blommor variera

af inre

mänga

(biologiska) grander, och att en

(resp. dimorfisni) kan hos vissa arter sammanhänga med stör rumskilnad i ntbredningen, hos andra arter deremot vara oberoende deraf. Det är t. ex. pävisadt för vissa ar-

sadan variation

ter,

att

de

inoin olika delar af utbredningsomradet ega sä olika

som skilda arter. Hos andra
kan samma planta under blomningstidens olika skeden frambringa blommor af olika storlek, vanligen i förening med olika
fördelning af befrnktningsdelarne. Andra arter slutligen visa stör
oregelbnndenhet, i det de a samma lokal framalstra om hvarandra
stör- och smablommiga individer. I allmänhet torde derför Systematiken böra taga häns3m tili biologiens résultat för att knnna
rättvist bedöma växternas variation, isynnerhet hvad blommorna
bloinformer, att de knnna t uj^pställas
ater

angär.

—86
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Det fürekommer äfven en annan form hos kronan, elinru mindre vanlig: den är smalare cylindrisk.

Den

nyligen beskrifvits af C. Bænitz (Oesterreich,
1891, 41 Jahrg., N:o 7. s. 236).
soin ansett sig bora uppställa följande tvâ varieteter
(”'\Vickbolder Torfmoor”, Preussem
”var. glohosum: Blumenkrone klein, kugelig, meist
gefärbt.
Blätter
roth, zuweilen weiszröthlich
kurz eirund oder verkehrt eiförmig, vorn abgerundet,
abgestutzt oder ausgerandet;”
”var. iiihidosum: Blumenkrone gross, röhrenförmig,
stets weisz gefärbt,
etwas ins gelbliche übergehend.
Blätter
lang, elliptisch, stets lang zugespitzt.”
Af dessa var den förstnämda formen den förDen senare, längre och smalare kronforherskande.
men har jag sett frân ett fatal lokaler i Sverige. Sa
t.
ex. föreligga tvâ stora, frodiga grenar frân Östergötland, Drothems socken, tagna pä samma tufva (14
Juni 1886, H. Asklund); bloinman â den ena är 7
mm. läng (blomkronan 6 mm.), â den andra 5
mm. läng (blomkronan 4 mm.), bladen â den förra
äro smalt oinv.-äggrunda, i sin spets afrundade
spetsiga (fig. 6); hos den senare deremot rundade eller
bredt
omv.-äggrunda, i spetsen urnupna ifig. 9).
Redan här möter den afvikelsen frân de af Bænitz
uppstälda kännetecknen, att den längsta kronformen
(”tubulosum”) är den rödaste (äfven foderbladen purpurröda), den korta kronformen deremot (”globosum”)
mycket blekare (foderbladen grönhvita). Äfven af de
öfriga ofvan lemnade beskrifningarna framgär, att en
Ett
bestämd färg ej är bunden vid en viss form.
annat exemplar (Piteâ) har likaledes kronan smalare
cylindrisk, 6 mm.
läng (heia blomman 7 mm.) och
bladen spad- eller tunglika, trubbigt spetsade: ’’var.
ohJonga" pÆst. in sched. (fig. 5).
De tvâ af Bænitz
uppstälda varieteterna förfalla emellertid tili obetj^dliga former pâ den grund, att i Skandinavien, säsom
liar

botan.
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iiedan
träffas

De
kunna

blad

pâ visas,

samma

a

former,

som

efter

uppstallas aro

1.

olika

blomkrona ns variation

mm.

torde

corolla late ovato-campa-

longa.

tuhulosa (Bænitz):

f.

form mycket allmäiit

:

(jJohosa (Bænitz):

f.

nnlata, circa 4
2.

af

individ.

corollacampannlato-cylin-

dracea, circa 6 mm. longa (syn.: var. o&?on//aLÆST.in sclied.).
3.

urceoJata:

f.

angnstata

corolla

Forma

frigida Schür?).

basi turgida apice

microphylla

var.

(syn.:

2.

Lge

p.

p.,

paullnm
et

var.

alpina et arctica.

Bladen.

Den allmannaste bladformen

är

ovedersägligen

den omvändt-äggrunda eller bredt spadlika, i spetsen
trubbiga eller svagt nrnupna med en nästan omärklig
ndd.
Pâ samma skott visa bladen (under blomningstiden) den oliklieten i form ocb storlek, att de
lägre ned sittande äro mycket mindre ocb smalare
an de, som sitta i skottets spets.
Jäniför man dere-

mot

sjelfva

samma

spetsens

buske,

blad, eller olika grenspetsar af

sa iakttages nästan alltid en betydlig

en del blad ega den nyssnämda forförlängas och blifva dels elliptiska,
dels tunglika, samt svagt spetsade, hvarigenom den
Bladen äro saledes
lilla udden tydligare framträder.
lios denna
art i allmänliet polymorfa.
Fig. 1 visar
denna vexling lios samma individ fran Stockholm, fig.
2 fran Pitea, fig. 3 fran Dovrefjäll (Kongsvold, 900
Likasa är det vanligt att a samma lokal se
m.).
plantor bredvid hvarandra, den ena med öfvervägande
smalare och spetsigare, den andra med öfvervägande
bredare och trubbiga blad.
Afven pa öfverblommade
exemplar, hvilkas blad blifva betydligt fasta och tydligt nätadriga
och genom skottens tillväxt sitta glesare, kan samma vexling iakttagas pa samma qvistar,
t. ex. fig. 4 (Stockholm och Gröteborg, juli).
vexling,

i

men, andra

det

äter

—
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Mindre allmäuna äro tväime ytterliga former;
deu ena med mycket breda, äuda tili kretsruuda blad,
(^sub nom. ’’Vaccin, idiginosnni foliis rotnndiofig.
7
ribus” Læst. in sched., Karesuaudo 1832;, fig. 9 (Östergötland, Drothems sn.
om detta exemplar, se ofvanO,
fig10 (”var. crassifolia'\ L.est. in sclied., Pajala
1860); deu andra med mj^cket smala, elliptiska
tungiikt lancettlika blad, fig. 5 (Pitea, sub nom. ’’var.
;

Læst.

obJonga”

in sched.,

Drothems sn., se
former förekomma

land,

dessa

se

ofvanO,

6 (Ostergöt-

fig.

Men äfven begge
nagon män blandade med

ofvan!).
i

bladformer af det vanliga slaget.
I Skandinaviens högfjäll blir heia växten lägre
och tätare, och bladen aftaga i storlek.
Fig. '3 visar
blad fran samma qvist, tagen â torra klippafsatser â
Dovrefjäll (900 m.)
fig. 8 visar blad fran vide- och
lafregionen dersammastädes (1,200 m.).
Den senare
formen är deu förut omtalade ’Var. microphgUa” Lge
;

”var. frigkla” Sciick); dess blad äro ofta blott
5
länga (blomkronan var lifiigt rosenröd med
purpurfärgadt
foderb
0. Kihlmax '.^Pflanzenbiölog.
Studien aus Russisch Lappland, s. 154
156) faster
(och

mm

—

former med breda blad förherska i nordliga klimat pa icke skyddade stallen,
hvilket icke blott gäller denna art, utan äfven audra växter.
De former, som pa grund af bladens variation
kunna urskiljas, ehuru sällan förekommande füllt rena,

uppmärksamheten pa

att

äro:
1.

latifolia:

f.

folia

late

obovata vel late spa-

thulata vel rotundato-elliptica, apice retusa vel obtusa.

Fig.
p.

p.

l:a,
;

b,

2:b,

3:a,

4:a.

(Syn.

:

Bæxitz

var.

var. crassifolia Læst. in sched.

1860).

Denna

form är allmännast.
2.
lijDtica

f.

vel

angiistifolia: folia lingulata

vel auguste el-

obovato-lanceolata, obtusa vel acutiuscula.

—
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Pig.

2:c) 4:b,

(1 :c,

NiTZ p.
3.

f.

rotundifolia :

tundato-ovata
Pig.
p.,

2:a,

fig.

4.

nntis,

5,

(Syn.

6.

:

var

tubulosa

Bæ-

var. ohlonga L.est. in sched.).

p.;

7,

vel
9,

folia latissime

obovata vel ro-

obtusa

snborbicnlaria,

vel retusa.

(Syn.: var. crassifolia Læst. p.

10.

Jämför följande form:
f.
micro2)ltylJa (Lge) forma frigida, foliis mi1 cm. vix excedentibus, plerumque rotundatis.
10).

:

Pig. 8.
Frulden.

3.

allmanhet aflânga
bar; dessa aro oftast tvärhuggna och naflade i bâda
ändar samt svagt 4-sidigt prismatiska (Smaland
utlandska
I
Bohuslan Helsingland Vesterbotten).
är beskrifningen pa bären hyad formen angâr
floror
ntelemnad eller mycket knapphändig; atfc döma af de
fâ uppgifterna äro bären i mellersta Europa klotrunda.
Se t. ex. Plora Danica tab. 231: bären stora klotrunda; Engl. Bot., tab. 581: ’’berry large, globular”;
Hegetscuweileiî (und Heer), Plora der Schweiz 1840:
’’Beere rundlich”; Neilreich, Plora von Nieder-Oesterreich 1859:
’’Beeren kuglig”; AVillkomm, Porstliche
Plora von Deutschland und Oesterreich 1887 (ed, 2):
I Sverige

bar laglandsformen

—

—

i

’’Beeren grösser, kuglig ....’’ Deremot yttra sig
de skandinaviska floristerna allmänt oni fruktens form:
de fiesta hafva funnit den aflang, men nägra fâ angifva äfven en klotrund form.
I björkskogsregionen a Dovrefjäll (Jerkind, 900
1,000 in.') fann föredr. den allinännaste formen hos
bäret (augusti 1889, riklig fruktmognad) vara den
klotrunda.
Afven fran Grönland beskrifver AVarMiNG (Biolog. Optegn., 1, s. 49) bäret sälunda: ”.
kuglerundt med en Diameter af 10
12 mm”.
Alen
pa Dovre förekoinmo ymnigt äfven andra fruktformer.
.

.

—

Efter iakttagelserna derstädes anser
jande fruktformer kunna urskiljas:

föredr. att föl-

/

1

macrocarpu Deej.

f.

.

bacca major oblonga, basi

:

apice umbilicato-truiicata, rotimdato -tetragon a, sæ-

et

pissime

in medio panllum

(Syn.:

Vacc.

Afvikelser
elier

blott

liärifran

bestâ

deri, att

antingen bä-

smalare

är

mm.

7
2.

langt).

dJq)tica: bacca ovalis vel rotnndato-elliptica,

f.

tetragona,

leviter

basi

basi leviter nmbilicata.

angustato-rotundata,

et apice

Fig.

12:

a.

Afven af denna form förekommer en mindre
lek,

ex.

t.

3.

bacca globosa vel depresso-globosa,

tetragona, basi minute nmbilicata.

13:

b;

stor-

12: b.

fig.

splicer ica:

f.

obsolete
a,

b.

mag-

än dess spets (FI. Dan. 2469)
dess spets smalare an basen fig. 11: c, d.
Bästorlek och relativa längd vexlar (i fig. 11: d
bas

rets

ll:a,

Dan. tab. 2469).

nis pyriformibus FI.

rets

Fig.

constricta.

ulvjinosxmi L. wacrocarpum^ baccis

Fig.

13:

c.

Afven af denna form förekommer en niycket förminskad storlek: fig. 13: d fhögre fjällregionen, diam.
6

—

mm.).

7

4.

f.

pujriformis: bacca globoso-pyriformis, in pe-

dunculum angustata,
Fig.

stricta.

En mera
ronformig
vata^

vel adeo supra basim leviter con-

14.
sällsynt

form af denna var smalt pa-

klubblik (pa spensliga buskar):

eller

f.

cla-

14: d.

fig.

förekom

endast en enda fruktform
Dock sagos pa en lag buske folpa livarje buske.
jande former tillsamman: f. elliptica major et minor,
I

(12: a,

allmanhet

b)

splicerica,

f.

(13:

a)

f.

pyriformis (14:

Pa en annan gren sagos tillsamman:
(12: b)

naste

och

(13: a, b),

i

cllipticn

c).

minor

Den allmänminor (13: d).
björkregionen var f. sp>liccrica major
lafregionen f. sphcerica minor (13: di.

f.

formen

f.

sydicerica

i
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Fi(jurfvrld(U'iH(j.

(Alla figurer

i

naturlig storlek).

Vacx'inium uliginosum L.
Fig.

1.

Elad frân en

ocli

sainma grenspets

Stock-

(f.

holm).
V

2.

d:o

d:o

(Piteâ).

V

3.

d;o

d:o

4.

d:o

d;o
d:o

Î)

5.

d:o

î>

6.

d:o

d:o

>3

7.

d;o

d:o

900 m).
(Göteborg, efter blomningen).
(f. angustifolia, Piteâ).
(Ostergötland I.
Karesuando).
(f. roticnd [folia,

Î5

8.

d;o

d:o

(f.

microgjhylla, Dovrefjäll, 1,2<

9.

d:o

d:o

(f.

roiundifolia, Ostergötland).

10.

d:o

(f.

11.

Frukt

rohindifolia, Pajala).

macrocargia, Dovrefjâll, 900 m).

(f.

eUiptica, u major, h minor).

d:o

(f.

d:o

(f.

sphcerica, a
pgriformis. d

12.

d:o

13.

14.

Den 20
Eektor

1.

(f.

(Dovrefjäll,

—

april
S.

c
f.

major, d minor
cluvata).

1892.

”om nâgra

Almquist holl fôredrag

omstaii-

digheter, af hvilka fjällflorans egendomlighet heror;”
Prof.

2.

V. WiTTROCK förevisade exemplar af

ß cambricum

Polypodium

tagen nära Stockholm, samt en
form af Polystichum spinulosum frân Jönköping.
vulgare

3.

L.,

Nâgra bidrag

tili

frost-

kännedomen om Skänes

Hieracium-flora.

Af Hugo
Efterföljande

D.vhlstedt.

aiiteckningar

grunda

lingar, soni kaudidat G. Anderssoîj
för lichenologiska iindersökningar

i

sig

pa sam-

Malme ander
Skane

i

resor

förbigäende

hopsamlade, mestadels i dess nordöstra del.
De kimua
ej gifva annat än en antydan om dess Hieracievegetation. Hufvudsakligast insamlades blott Arcbieracier, livilka saväl tili individmängd som formantal
voro ytterst svagf représente rade i bjert motsats mot
förhallandet i norr om omradet belagna landskap. For
de tvâ till tre Piloselloider, bvilka antraffades, redogör jag ej bar, da dr. K. 0. E. Stenström, hvilken
under sin skanska resa 1890 gjorde betydande insamderföre

—
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af dessa, snart torde offentliggöra sina under-

Ungar

Af Ar chier acierna äro fiera lör
sökningar öfver dein.
jag anser mig böra pnblihvarföre
nya,
vetenskapen
da det eljest torde dröja
redan
nn,
cera desamina
beskrifna.
länge, innan de blifva
Hieraci'um silvaticuin (L.) Almqu. * canitioswn Dahlst.
H. * silvaticnin (L.) var. Almqu. stnd.
n.
subsp.
Dahlst. Hier. exs. fase. I,
öfver sl. Hier. 1881
n:o 41, 1889.
Ab. H. * stenolqnde Lbg, cui est sat affine, differt

—

tenuioribus (exterioribus) subtus

incisis,
lis

sæpius

petiolisque
e

cris

floccis

flosculis

non

obscurioribus,

stylis inferne

et

caule

humili

basi cau-

obscuris.

0

fere aureo-vitellinis,

nec

luteoferrugineis superne fuscohispi-

Ceterum rosula

— 1-phyUo,

furcato-paniculata,

V.

cum

valde violascentibus et involu-

densis coeruleo- v. albido-canescentibus,

intilto

dulis

lata

glaucescentibus angiilato-dentatis, minus

minus

foliis

—

basali

4

—

5-folia,

inflorescentia laxa panicu-

dense floccosis,
sparsim albido -pilosis,

pedicellis

albidis v. cano-coerulescentibus,

involucris gracilibus, squamis sat elongatis longe atte-

nuatis

acutis

(præsertim

— subulatis

apice

leviter

comosis dense

in marginibus et ad basin), albo. v. coeru-

lescenti-fioccosis,

sparsim

parce

pilosis,

pilis

brevibus

basi breviter nigricantibus, eglandulosis satis est distincta.

En

skandinaviska florans inest ntmärkta
lätt igenkänd pa ofvanstaende karaktärer och derigenom äfven lätt skild fran H. * stenoJepis Lbg., med hvilken den torde vara närmast slägt.
Af S. Almqüist upptäcktes denna vackra form vid
Marmorbruket i Ostergötland och omnämnes i hans
ofvan citerade arbete, ehiiru utan namn.
Pa grund
af lokalens beskaffenhet (skuggiga kalkklyftor) antog
han den da vara en mindre väsentlig form, tillhörande H. * silvaticuin, och betingad af underlaget och

bland

silvaticui)i-foT\neT,

expositioneii.

156
Jag har sedan anträffat samma form pa andra stallen
Ostergötland saväl pa annat underlag som pa bade soliga och beskuggade lokaler och öfverallt behäller den väl
i

De skanska exemminsta detalj med de östgötska.
Skäiie, Ifvö vid ’’ügnsm^mningarna”,
Uthr. för üfrigt:
Österg'ötJand
(S. Almqcist och
förf.); Södennanland (D. A:n Malme).
Hieracium silvaticum (L.) Almqu. * melanolepis Almqu.
in I. P. XoKRLix Bidr. tili Hier, floran i Skand.
halföns mellersta delar, 1888.
Stexstr. Värml.
Archieracier 1889.
Dahlst. Hier. Scand. exs. fase. I
sina karaktäristiska egendomligheter.

plaren ofyerenstainma

i

—

—

n:o 58, fase.

lY

n;o 58.

Skänc; Yestra

Yrams

Utbr. för öfrigt:

Xorge
Danmark.

JewÜand,
delen;

i

tili

i

s:n,

Sverige

Linderödsasen.
till

Angermanland och

Xordlanden; Fhdand sydvestra

Hieracium silvaticum (L) Almqu. ^ canipes Almqu.
apud Stexstr. Värml. Archier, 1889.
Dahlst. Hier,

—

exs.

fase.

II.,

Skänc:

En

n:o 42.

Oppmanna

socken, Boknäset.

af den solöppna lokalen betingad ständorts-

med nägot tätare glandulösa holkskaft
än vanligt samt nästan härlösa holkfjäll eller med enstaka svarta har inblandade bland glandlerna.
Utbr.
för öfrigt i Sverige till södra Verndand^ södra DaJarne
och södra HeJsingtand.
Hieracium silvaticum (L) Almqu. ^ 2^l!/At 02 digllum
modifikation

—

Dahlst. n. subsp.

—

Subspecies eximia, H. * integrate Dahlst. sat

—

affi-

— l-phjdlus. Folia rosu4 — exteriora cordato-ovalia truncata-obtusa,
termedia + cordato-oblonga — cordato-lanceolata
-F lanceolato-oblonga obtusiuscula, intima magis elongata oblonga ovato-lanceolata — lanceolata acuta, omnia
nis.

laria

Caulis

6,

sat elatus

0

inv.

subintegra y. obtuse et sat crebre undulato-dentata dentibus sæpe irregailaribus et margine paginæ yulgo mul-

—
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tum

plicosa præsertim ad basin,

inferne basi ipsa acu-

+

dentibns interdum in petiolo
descenfolium caulinum intimo rosulari simillimum
sed basi magis attenuata sæpe acutius dentata, vulgo
acuminatum v. subulatum; omnia supra
longe acutum
parce pilosa subtus sparsim in nervo mediano dense
tius

dentata

dentibus;

dense et molliter x>^losi.
Inßoressuperne sæpe subumbellata, sæpe
ramo distante aucta, ramis longis leviter arcuatis
tomentellis sparsim glandulosis pedicellis mediocribus
tomentosis et dense, superne crebre et longe, nigro40 m. m. longo superantibus.
glandulosis, acladio 30
pilosa.

Petioli

centia laxe paniculata

—

InvoJucra mediocria crassa canescentia et eximie canovariegata. Sqitamæ latiusculæ ovato-lanceolatæ in apicem

—

obtusiusculum
sat acutum attenuate leviter comosæ
marginibus late
latissime stria dense floccosa alba
dorso
sat
limbatæ
angusto obscuro 4r densiuscule
dense floccosa ceterum glandulis mediocribus et longis
nigris dense
conferte obtecta. Calatliium mediocre subradians aureum.
Ligulce exteriores parcius interiores

—

—

—

densius et breviter ciliatæ. St/ßus fuscus

En utmärkt

—

sat nigrescens.

vacker form, utan svarigliet igenkänd pa sina nästan helbräddade eller lagt och bugtigt
trubbtandade, ofta stärkt veckade blad (hvaraf
namnet) och sina af tätt stjernludd i holkfjällens kanter och täta mörka langa glandler grabrokiga, karaktäristiska holkar.
Troligen nägot beslägtad med IL
" integratum
Dahlst., med hvars bredbladiga former
den ibland möjligen skulle kunna förvexlas, men skild
fran denna genom sina blad och framförallt genom
bredare men spetsigare fjäll och gröfre holkar, hvilka
äro mera hvitbrokiga genom den bredare, ljusare och
tätare stjernluddsranden samt det rikligare luddet pa
fjällens ryggar.
Dessutom skild genom sina cilierade
ligulæ, hvari den öfverenstämmer med H. * variicolor
Dahlst. (Stenstb. Värml. Archier 1889) och H. * ciliatimi Almqu. Paminner ej obetydligt tili holkform och
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tjälleus

form

* mclanolepis

med

samt
Almqü.

ofta

Den

äfveii

om

bladform

tili

H.

är saimolikt äfveu beslägtad

dessa tveniie former.

Oppmaiina, Bokuäset, 18^''^/^ 91, pa bade
öppna och beskuggade lokaler rätt talrik.
Utbr. för öfrigt; BlcMnge (C. G. Westerlund).
SJiäne;

—

IJicmcium silvatkum L. - sagittatuvi Lbg.
LinHier. Scand. exs. n:o,
Dahlst. Hier, exs

—

deberg
fase.

n:o 42.

III,

Skane; nedanför Stensliufvud at
for

öfrigt

i

Sverige

till

södra

Rörum

Ycrmlanä^

tili.

Nerike,

Utbr.
Vest-

manland och mellersta Söder man] and.
llleraciion sUvaticum (L) Almqd. * MaJmei Dahlst.
n.

subsp.

Caidis
et sjîarsim

sat

—

—

0
1-folius molliter
caulinum densius pilodeusiuscule glandulosus et 4^ tomenaltns

elatns

pilosus, supra folium

—

sparsim
tomentosus.
iolia gramineo-viridia supra
rare subtus sparsim in nervo mediano æque ac in petiolis sat dense
dense, molliter et longe pilosa; rosnlaria 4
exteriora
parva ovalia subintegra denticu5,
lata obtusa basi ovato-cordata intermedia ovato-ovalia
ovato-oblonga v. oblonga basi contracta decux’rente v.
SU3

tellus

—

—

—

latiore subsagittata

—

— sagittata acute

et retroverso-den-

ceterum denticulata, obtusiuscula interiora majora
ovato-oblonga -ovato-lanceolata basi subcontracta sæpe
obliqua
sagittata v. oblique descendente dentibus
retroversis latis acutis 4^ grossis inæqualibus ceterum
tata

+

4b crebre et irregulariter dentibus minutis subulatis
et majoribus triangularibus acutissimis fere ad apicem
serrato-dentata acuta; caiüimim infimo rosulario sim-

millimum sed basi

vulgo magis contracta 4i descenV.
subsagittata dentibus in petiolo descendentibus basi sæjxe profundius et magis iri’egulariter dentata magis acutum
subulatum.
Inßorescentia subsimplex oligocephala v. 4=; composita polycephala paniculata 4r contracta et sat ampla ramis inferioribus
dente

—

-
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summis sæpe snbumbellatim approximatis
æquantibus t. superantibus cum acladio
mm. loiigo dense tomentosis sat dense dense

inagis reraotis
•+:

arciiatis

25—30

—

brevibus albis

et molliter pilis
tis,

glandulis brevibus

dense

— crebre

pilosis

v. basi

obscuratis obtecpedicellis

densiusculis obsitis,

et glandulis parvis

+

confertis

InvoJucm mediocria canovirescentia subvaSqiiamæ subangustæ sublineares virides dorso

obtectis.

riegata.

obtusiusculæ interiores
longe et conferte
obtusiusculæ
v.
et intimæ
descendeorsum
albocomosæ, coma in marginibus
v.
efloccosæ
dente cum floccis raris mixta, ceterum
marginibus levissime stellatæ et pilis mediocribus
et

obscuriores

basi

+

exteriores

acutæ

+

—

sat

longis

albidis

v.

basi

+

longa nigricante apice

albidis sat mollibus subcurvulis densis— confertis obtectæ

glandulisque

parvis inferne

superne rarioribus obsitæ.
dians

aureum

(

—

densis usque sat crebris
Calatlimm mediocre subra-

subvitellinum).

apice glabræ interiores ciliolatæ.

obscure ferrugineus
rar

H.

—

Lir/ulce

exteriores

Sfi/lus fuscoliispidulus

sat nigrescens.

Eu intressant form, hvilken
om H. * sagittatum Lbg., H.
* plnJanthrax

ocli

i

sina karaktärer erin-

* niargindlum Dahlst.,

viss

màn

H. * expal
den kör. Om
den
erinrar

om.

luliforme Dahlst,, till livilkas formgrupp
H. * sagittatîim ock H. ^ expallidiforme

holkarnes rikliga beklädnad af kâr ock glandler
H. * 2)^^^’^(('>dli)'ax genom samma karaktärer, isjmnerket de korta ock tâta giandlerna ock det spartill

om

sammare

stjernluddet

byggnad,

saint

fjâllens form.

Till kol-

form ock bladens ufseende
samt kabitus star den deremot ytterst nära H. - ntargincllum, men är bestämdt skild genom kolkarnes ock
skaftens tâta kârigket ock de korta ytterst tâta glandlerna samt fjâllens brist pâ stjernludd, kvaremot den
nyssnämda liar knappt kälften sä talrika ock mer än
dubbelt större glandler samt pâ kolkarne endast spridda
kâr, kvilka nästan alldeles saknas pa skaften, kvarkarnes

fjâllens
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äro svagt hartofsade

jemte fjälleu

ganska tydlig

ocli

För

äga smal

men

den
sistnämde i regel djupare tätare och gröfre tanduing,
och har geuom tandningens täthet och groflek oftast
stjernluddsrand.

öfrigt har

stärkt veckad bladkaut. Hai derjemte blekare blomfärg.

Oppmanna

Slmne;

Bokenäset temligen riklig

s:n,

^^/ 391 ).
( 18

Öland (S. Almqüist).
sambaiid härmed anser jag mig här böra omnämua eu anuau form, hvilkeu tillhör samma formkrets som föregäende och H. * marcjinellwn^ men som
med afseeude pa indumeutet utbildat sig i eu annan
rigtning
lUeracinm silvaticum L. * maryinellum Dahlst. ß.
sagittcefolium Dahlst. n. A^ar.
Folia saturate viridia basi eximie sagittato-cordata dentibus
acutis retroversis ceterum dentibus
paucioribus latissimis triangularibus minutis parvis intermixtis acutis
grosse et subinæqualiter dentata,
Utbr. för öfrigt

:

I

:

F

+

omnia basi latiore magis ovato-lanceolata longius acuta;
folium caulinum 0
ovatum
1, longius petiolatum

—

—

+

trianguläre basi irregulariter et grosse

acutum

—

incisa lon-

subulatum. Inßorescentia fere prævulgo laxior ramis longe superantibus
arcuatis, magis patentibus, acladio sæpe us\ue ad 50
mm. longo, vulgo magis contracta quam in H. * marginello, ramis parce pedicellis sparsim v. superne densiuscule et breviter pilosis eglandulosis a’. superne glangissime

cedentis

sed

dulis solitariis obsitis

+ tomentellis —

tomentosis.

In-

Squaniœ e basi
mediocria canovirescentia.
latiore
lanceolatæ plurimæ sensim in apicem angustum Hh comatum obtusiusculum sensim angustatæ,
marginibus usque ad apicem auguste sed conspicue
volucra

+

floccoso-marginatæ.
crassa

dulosæ
obsitæ.

nigra dense
V.

basi

ceterum

—

pilis mediocribus basi Ob
crebre
obtectæ fere eglansat

glandulis

Calatliium

sat

minutis

magnum,

solitariis

radians,

—

raris

aureum.

161
Ligiäce

glabræ.

Stglus

obscure

ferrugineus,

fusco-

hispidulus.

Jag begagnar tillfället att omnämna denna form
emedaii den är af intresse säsom i visst afseende
mellan föregäende ocli H. * mayginelhon,
medelform
en
den
andra
afseenden trädt utom deras formeburu
i
liär,

i en sjelfständig rigtning.
Med
öfverenstämmer den tili sin nästan lika
rikliga liärighet pa liolkarne, med H. * marginelhim
rnera tili habitus och bladforin samt tandning, vipj)ans
tendens att bli mera langgrenig och utspärrad, holkarnes allmänna form och det i kanterna af fjällen

krets och utbildat sig

föregäende

(nägot
rikligare) stjernluddet.
Deremot
frän bada genom sin nästan totala

utbildade
är

den

brist

pä

skild

glandler

nämda karaktär

pa holkar och

torde

skaft.

nog berättiga

att

Denna

sist-

uppföra denna

form som skild underart.
Men jag har tillvidare föreatt upptaga den som varietet dels derföre att
jag sett den i endast ett fatal exemplar, dels pâ grund
af dess närmande i allmänna utseendet och karaktärer
tili vissa modifikationer af H. * marginelhim med rikligare harighet och förhallandevis svagare glandelhärighet (glandlerna äro dock hos dessa former alltid
väl framträdande och stora samt öfverväga hären).
Till indumentet ansluter den sig för öfrigt ej sä litet
tili
nägra andra frän H. * sagittati formkrets mera
divergerande former.
Ostergötland; Odeshögs socken mellan Oninge och
Orrnäs. (Gl. A:n Malme).
Hieracium murorum (L) Almqu. * cæsium Fe.
H.
vulgatum ß. cæsium Fe. Nov. ed. 1
H. hifidum Lbg. et
auctt. scand.
II. plumheum Fr. * hifidum Norrl. 1, c.
SJifîne;
Stenshufvud; Glladsax hallar.
Utbr.
Sverige till Jemtland (Areskutan); Norge
till Dovre.
Hieracium murorum (L) Almqu. * impressiforme
dragit

—

—

—

:

Dahlst. n. subsp.
Bot. Not. 1892.

11
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— —

CauUs robustus, 2 •3(
4) folius,- sæpe superne
usque ad basin ramiger, molliter pilosus, basi
Folia grainineo- et sublutescentiobscure violascens.
viridia supra sparsini subtus densius et longius pilosa
ovalia v. late ovata sparrosidaria 8
4, exteriora
sim denticulata
obtuse dentata
obtusa, intermedia elliptica et intima elliptico-oblonga
lata sparsim et acute dentata ad basin sæpe irregulariter et
sparsim 4; anguste inciso-dentata 4; acuta; caalina^
infimum
petiolatum summa sessilia omnia remota
patentia
cito et sat abrupte decrescentia
ovatolanceolata acuta sparsim dentata ad basin
descendentem sæpe sat longe sinuato-dentata
acuta.
InJloresccntia paniculata simplex y. composita sæpe 4=
corymboso-paniculata interne sæpe indeterminata ramis
divaricatis arcuatis inferioribus remotis summis sæpe
umbellatim confertis et maxime patentibus arcuatis
omnibus 4z longe superantibus tomentellis et parce
pilosis, pedicellis brevibus arcuatis cum acladio 5
10
m. m. longo subtomentosis et longe 4z molliter sæpe
dense albido-pilosis glandulis minutis solitariis obsitis.
Involucra parva virescentia v. fusco-virescentia basi
ovata V. subturbinata.
Sqnanm e basi latiore sensim
in apicem obtusiusculum
sat acutum attenuatæ,
apice leviter comosæ, parce præsertim ad basin stell atæ
V. superne fere nudæ, pilis longis
mediocribus basi

+

V.

—

—

;

+

+

±

+

+

+

i
+

—

—

—

jderumque crassiuscula nigra densiusculis

—

sat

den-

obtectæ et glandulis parvis nigris sparsis, interne
frequentioribus, obsitæ. Calathium parvum leviter radians
sis

aureum.
ginei

Ligules glabræ.

Stgli concolores v.

subferru-

fuscohispiduli.

En

bvilken i mânga kaimpressum Norrl., hvars

rätt framstâende form,

kommer nära H.
Ibrmkrets den forenar med
raktärer

*

âtskilliga af lî. * stihramosi

Lönnr. former.
Frân den sednares alla former âr den
skild genom holkarnes indûment ocli sma breda blad,
bvilken ger den ett mera cæsium-artadt utseende; frân
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förra genom bladfärg ocb tandning samt sina
sma mindre rikhäriga holkar och Ijnsa stift. Närmar
sig i mycket H. * ampliceps Stenstr., med hvilken den

den

torde vara beslägtad,

men

skild

genom

holkform, hol-

karnes mindre storlek och bladform m. m.
Slcäne;

Oppmanna

s;n^

Bokenäset

tem-

ligen riklig.

Hieraciiwi
p.

murorum

Almqu. stnd.

p.)

—

Almqu.

(L)

* vulgatimi (Fe.

Dahlst, Hier. exs. fase. I n:o

92, fase. II n:o 92.

Skäne; Ignaberga vid kalkbrottet riklig; Vestra
socken, Linderödsasen.
Utbr.
Sverige till södra Dalarne och mellersta

Vrams

:

Danmark Finland

Helsingland; Norge till Oxendalen;
Skotfland, Tysldand (Thüringen).
in

^

Hicrackim nmrorum (L) Almqu. * pinnatifidtim Lönne.
Dahlst. Hier. exs. fase. I n:o

sched. n. subsp.

—

84, 85.

Ab
est

bus

H.

* vidgato

(Fr. p. p.)

valde similis, certe differt

cum

caule

irrégularité!’

pilosioribus

vulgo brevius

—

Almqu., cui habitu

foliis

saturatius viridi-

sæpius magis anguste et
longius et sæpe valde pin-

involucris obscurioribus, squamis angumagis acutis apice obscuris et epilosis v. fere
ceterum efloccosis v. dorso basique rarissime

nato-dentatis,
stioribus
epilosis
stellatis,

densius glandulosis

scurioribus obsitis nec

styloque

linis

semper

non

et

pilis

brevioribus ob-

calathiis valde obscuris vitel-

concolore

v.

papillis

obscuris

subferrugineo.

Denna

utmärkta form, hvilken habituelt mycket
H. * vulgatum (Fe. p. p.) Almqu. är alltid säkert
skild
genom mörkare gröna blad, hvilka typiskt äro
tandade af omvexlande mycket korta och länga, smala,
spetsiga tänder och ganska ofta langilikade, genom
betydligt rikligare härighet pa blad och stjelk, oftast
starkare violettfärgning af stjelkbasen, äfven af bladens
undersida och bladskaften samt framförallt genom sina
liknar

—
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tnörka rikare
kar,

livilka

spetsiga

glaiidelhariga ocli kort mörkhäriga

nästan

harlösa

allcleles

tjällspetsar

liol-

sakna stjernludd, mörka
utau ludd samt mörka

rödgula korgar och normalt stift af samma färg.
Bladen variera kortare eller längre tandade men den
karaktäristiska tandningen igenkännes lätt.
Basalbladen
variera mera, fran ytterst kort tandade
längt och djnpt flikade, i de llesta fall oberoende af
lokalen.
Detta synes bero af individuella egendomligheter.

Vrams

SJcäne; Vestra
berga kalkbrott.

Utbr.: Sverige
göfland,

till

Linderödsäsen

;

Igna-

södra Vester-

mellersta

Ves.manland

vestra

s:n,

och

mellersta

Ljdand;

Danmarl'.
Hieracium nuirorum (L) Almqü. * vioiascens Almqü.
Dahlst. Hier. exs. fase. II n;o 65.
in litt. n. subsp.

—

Hæc
et

subspecies proxima est

H. * irriguo

sparsius

Fr.

folioso

foliis

Ab

H

.

^ Jepidulo Stexstr.

utraque forma

differt caule

subtus magis constanter viola-

cum pedicellis sat dense et brevisvulgo obscuris, et breviter
brevissime et densiuscule glandulosis nec non squamis
triangulari-lanceolatis
triangularibus
acutis mardense floccoso
ginibus limbo
conspicue margisparsim stellatis.
natis dorso leviter
Ab H. * lepidolo ceterum satis distinctum stylis nigris ab H. * irriguo
foliis vulgo sparsius dentatis et involucrorum indumento.
Lätt igenkänd pa sina nagot brokiga öfverallt
af korta mörka här och glandler och i fjällens kanter
af mer eller mindre tydligt framträdande stjernhär
klädda smä holkar, mörka stift och vanligen undertill
intensivt violetta blad samt stjelkbas.
Hos rikblomstriga former blir inflorescensen ofta flocklik med
öfverskjutande och böjda grenar;
hos fablomstriga
Akladiet ej sällan temligen
är den oftast kvastlik.
langt, 25
40 m. m.
scentibus involucris

sime

pilosis,

—

pilis

—

+

—

—

+

+

—
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SJiâne;

Ignaberga kalkbrott

Utbr.; Sverige

och

g'ôÜand

riklig.

(sydöstra delen)

till

sydöstra Vester-

Ej iakttagen pa

mellersta Ostergötlanä.

Gotland.

Hieracium
miirorwn
(L) Almqü. * cnicntifolium
H. * cruentatum Lüb., Lbg. Hier. Scaiid. exs.
Sliänc; V. Vrams s:u, Linderödsasen
Ignaberga

Dahlst.

—

;

kalkbrott.

HaUand^
Blcdängc^
södra
Utbr.
och östra
Smäland.
Hicracnim nmro)im (L) Almqu. * aJhatipes Dahlst.
:

n.

SLibsp.

Cmdis rb flexuosus 2

—

3-folius inferiie

U

viola-

scens molliter pilosus superne epilosus leviter floccosus

tomentellus

apice

Folia

dulosus.

— albido-tomentosus
gramineo-viridia

epilosus,

eglan-

iindique sparsim in

nervo dorsali sat dense pilosa, Hh dense ciliata; rosu4 exteriora parva ovalia obovato-ovalia sub-

laria 3

—

—

— truncata

integra obtusa

+

— oblongo-lanceolata

media
sim

subtus

oblonga^

et

violascentia, inter-

acutiuscula

spar-

+

paten-

breviter dentata dentibus basalibus

A

lanceolatum acutum sparsim et acuremota longa abrupte decretius dentatum; caidina
scentia, infimum
petiolatum reliqua sessilia basi
angusta longe descendente cuneata in apicem longum
longissimum acutum
subulatum ± integrum sensim

intimum

tibus,

+

—

contracta
v.

supra

+

ovato-lanceolata

sparsim

— crebrius

— lanceolata
dentibus

ad medium

longioribus

et

minutis alternantibus anguste triangularibus acutis sat
patentibus instructa, summum sæpe lineare subulato-

dentatum

—

Inßorescentia
subintegrum.
parva
sat
angusta paniculata apice interdum subumbellata simplex
subcomposita ramis i approximatis subrectis e

—

floccis
losis

densis

acladio

pedicellis

cano-albescentibus

10

— 15

brevibus

eglandulosis et epi-

m. m. longo parum superantibus,

±

rectis e floccis confertis albes-

centibus eglandiilosis v. glandulis longis atris solitariis
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obsitis V.

sub involucra glandulis raris insti’uctis.
± variegata basi ovata

hicm dilute atroviridia
turbinata sat obscura.

catæ

Squamœ

Invov. sub-

sat irregulariter imbri-

dorse apiceque obscuræ marginibus 4

late viri-

dibus, exteriores auguste triangulares subobtusæ inter-

mediæ
e

basi

latiores
latiore

ovato-lanceolatæ obtusiusculæ, intimæ
lanceolata acutæ

— subulatæ,

omnes

±

albocomosæ, coma in marginibus 4 descendente et cum
lloccis mixta, ceterum in marginibus ad basin latius,
medio augustissime et apice late floccoso-limbatæ, dorso
irregulariter floccosæ,
sparsim
et
et glandulis
4:
gracilibus longis atris, iisdem brevioribus immixtis,
inferne densiusculis sat densis superne sparsis, simplicem
seriem fere formantibus, obtectis, depilatis.
Cnlathium mediocre sat radians, fere aureum.
LigiilcB
glabræ.
Stglus fuscus, fuscobispidulus.
En utmärkt form, liörande till H. * aufrad i (Fr.
p. p.) Almqu. slcigtskapsomrade, men särdeles fristaende.
Till habitus och bladform liknar den pa en gang den
Lätt skild frân
nyssnämda och H. * criientifoUiwi.
bâda och framförallt utmärkt genom sina af tätt stjernludd nastan hvita grenar och holkskaft, af hvilka de
förra aldeles sakna, de senare sakna eller hafva enstaka
eller nâgra fâ i oregelbundet fördelade grupper, synnerligast närmast holkarne, sittande lânga svarta glandler
samt genom sina gronsvarta af stjernludd i kanterna af fjallen isynnerhet mot basen och den hârtofsade spetsen och af ojemt pa ryggarne fördeladt
stjernludd brokiga holkar med lânga svarta nastan i
enkel rad stälda nedât rätt talrika uppât spridda
glandler.
Holkarnes basalfjäll äro mörkare än de öfriga och afbryta genom sin färg pa ett karaktäristiskt
satt mot de hvita holkskafteu.
Sh âne; Vestra Vrams socken, Linder ödsäsen, sparsamt i blom d.
1891.
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Mykolog-iska Bidrag.
Af G. Lagerheim.
VIII.

Ueber Puccinia Ranunculi A. Blytt.

einem Verzeichniss über parasitische Pilze aus
beschreibt Blytt*) pag. 12 eine Piiccivia aut

In

Norwegen

Ranunculus aurlcomus folgendermaassen ’’Vintersporernes
Hobe paa begge Bladflader, sortbrune. Sporerne let
affaldende, med en Stilk, som neppe er af Spörens halve
Længde, 27 32 a lange og 21 27 ß brede, stundom
lange og 17,6 /.t brede,
længere og smalere, indtil 43
uudertiden uregelmæssig formede, paa Overfladen svagt
:

—

—

bolget ujevne, men ikke vortede, med eller ofte uden
en lysere Vorte i den afrundede Top, hvis Væg forovSynes at tilhore P. Troll'd. Kulrigt ikke er fortykket.
turforsog maa vise, om de maaske burde skilies. IsaaKun Vintersporer
fald künde den kahles P. Ranunculi.
Herr Prof. Blytt hatte die Freundlichkeit
fundne.^’

Pröbchen seiner Ruccinia zu überreichen, und
näheren Untersuchung desselben konnte ich
auch die Verschiedenheit von Puccinia Trollii Karsten,
die ich seiner Zeit in Lulea Lappmark und in Oberengadin sammelte, constatiren.
Ausserdem fand ich im
August 1888 am Albula-Pass in der Schweiz (Canton
<jraubünden) an Ranunculus alpestris eine Puccinia, die
mit der BLYTT’schen Art sich als identisch erwies. Auf
diesem Material gestützt erlaube ich mir folgende Bemerkungen.
Die Sporenlager auf Ranunculus auricomus und R.
alpestris sind vollständig gleich.
Der einzige Unter-

mir

ein

bei

einer

schied
lisirtes

ist der,

durchzieht

*)

dass der Pilz

Mycelium
mit

hat,

seinem,

A. Blytt, Bidrag

til

am

während
wie

R. auricomus ein locaer

R.

es scheint,

alpestris

ganz

perennirenden

Kundskaben om Norges Soparter (Chri-

stiania Videnskabsselsk. Forhandl. 1882,

ÜSTio

5);

Separatabzug.
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Die

]\Iycel.

gelbgrüu,

Blatter

und

voii

H.

aJpestris bleibeu

die befallene Pflanze

kommt

deshalb

nicht

zum

Die Sporenhäufchen sind klein, sclnvarzbraun,
pulverig, zuerst von der Epidermis bedeckt, stehen sehr
gedrängt und zerfliessen zu grösseren Lagern. Macroscopisch sieht die Art Puccinia Trollii Karsten ganz
gleich. Nur Teleutosporen werden gebildet, die sehr leicht
von ihrem Stiel abfallen und erst nach einer Ruheperiode keimen; die Art ist demnach eine Micropiiccinia *)
Die Sporen sind was ihre Form und Grösse anbelaugt
ziemlich variabel.
Gewöhnlich sind sie oval oder länglich-oval, an der Mitte nicht oder sehr wenig eingeschnürt, nach oben und nach unten etwas verschmälert oder
abgerundet. Der Keimporus der oberen Zelle liegt apical, jene der untex’en Zelle gewöhnlich dicht an der Scheidewand oder zuweilen an der Mitte der Zelle. Um die
Keimporen liegt eine blasse Papille. Die Membran ist
kastanienbraun und mit grossen, flachen Warzen besetzt.
Der Inhalt der Sporen scheint farblos zu seinBei der Form auf P. mtriconius sind die Membran*
Warzen unregelmässiger und oft verlängert, und der
Keimporus der unteren Zelle liegt häufiger au der IMitte
oder im unteren Theil der Spore.
Die Sporen von Pitccmia Trollii Karsten haben eine
glatte Membran und der Keimporus der unteren Zelle
Blühen.

entbehrt Papille.
Ifle

sten

BLYTT’sche Puccinia

deutlich

ist also

von

P.

Trollii

verschieden; eine andere Frage

ist

Karaber,

neu ist und ob man sie in diesem Falle P. Panennen darf.
In Hookek’s Journal of Botanj*
be1854, pag. 207 **) hat BnuKErEy eine Puccinia
schrieben, von welcher De-Tom (1. c.) folgende Diagnose
ob

sie

nnnculi

*) Dass auch 1\ TroUii Karsten eine Microimccinia ist. hat
nachgewiesen (Peronosporeerna, Ustilagineerna och
.Tohanson
Uredineerna i .Temtlands och Herjedalens fjälltrakter, pag. 172 in
Botan. Notis. 1880).
**) Nach De-Toni Sylloge Uredinearum, pag. 691.
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giebt; ’’Hypophylla, maculis pallidis; soris magnis, sub-

orbicularibus, depressis^ fuscis, sparsis,

quasi

ribusj

inuatis;

margine obscurio-

elongatis, oblongis,

teleutosporis

superne attenuatis obtusisque, sæpe apice obliquis, pallide
fuscis, pedicello brevixisculo fultis.

Motnay Samdong

pidchelli,

culi

Hab.

in foliis

Ranun-

in India orientali alto

Ö000 M. et ultra (Dr. Hooker).” Da Berkeley weder die
Grosse der Sporen nach die Beschaffenheit ihrer Membran und ihres Stieles (ob hinfällig oder nicht) angiebt,
so ist es unmöglich zu sagen ob die Bljfft’sche Art mit
P. ustalis Berkeley identisch sei oder nicht. Es scheint
mir nicht unwahrscheinlich, dass Berkeley’s 'Art eine
Leptopuccinia ist*); hierauf deuten ’’soris .... margine
obscurioribus,

quasi inuatis; teleutosporis

....

pallide

Unter diesen Umständen erachte ich es besser
die Puccinia auf R. cmricomus und R. alp)estris von P.
îistalis
Berkeley als verschieden anzusehen. Ausser P.
iislalis Beikeley sind noch zwei Micropuccinieu auf Rami’ culi- Arten bekannt, nämlich P. Ranunculi Seymour
auf R. repenti in Illinois und P. gihherulosa Schröter auf
Ranunculus spec, in den Pyreneen. Diese sind von der
Blytt’schen Art deutlich verschieden. Die Membran von
P. Ranunctdi Seymour ist mit sehr kleinen AVärzchen
dicht bekleidet, und "iene von P. gihbcndosa soll fein
grubig sein, andere Unterschiede verschwiegen. Es
fuscis”.

also nichts anders übrig als die BLYrr’sche Puc-

bleibt

Art auzuselien; jedoch kann sie den
Ranuncidi nicht beibehalten, weil Seymour seine
gleichnamige Art früher beschrieben hat. Ich gebe sie
deshalb den Namen P. Rlyttiana mit folgender Diagnose.
cinia als eine eigene

Namen

Puccinia (Micropuccinia)Blyttiana
hyhophyllis
rotundatos

*)

Bei

n. sp.

P. soris

ad soros majores,
confluentibus, pulverulentis, fragmentis epivel

amphigenis,

Riobamba

in

parvis

Ecuador kommt eine Leptopuccinia auf

einer Banuncidus- Art vor, die vielleicht mit P. ustalis Berk, identisch

ist.
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laceratæ tectis, atrofuscis; teleutosporis forma

dermitlis

raagnitudine

et

plerumque ovalibus vel oblongo-

vai’ia,

vix vel nou constrictis, apice et basi subatte-

ovalibuSj

mcmbraiia castanea, apice apicula

iiuatis vel rotundatis,

pallidiore,

verrucis majoribus ornata. pedicello hyalino,

—

—

Long. spor. 27 43
lat. spor. 17,6
27 u.
Hab. in folds EanunoiJi auricowi ad Lekö. Frövik
Norvegiæ (Jun. 1881, leg. Thorkelsox) et R. nlpestris in
alpe Albula Cant. Graubünden Helvetiæ (Aug. 1888, leg.
fragili.

ipse).

Mikrobiologisches Laboratorium der Universität Quito,
7

April 1892.

Nägra ord om Sphæria
lata, polycocca,

aspera och Bertia collapsa.

Af
Under
29 febr.

ett

och
tili

d.

astroidea, eutypa, leioplaca,

L. RoilELL.

besök â Upsala bot.
ä.,

i

ändamal

att

museum den 28

studera originalen

Elias Fries arter af slägtena Äeraiw och

begagnade jag

tillfället

välorduade

att kasta

(

orticiidu,

en blick pa nagra

svampherbariet

förvarade Eutjipader vore att finna
nagot original tili Lichen mtiipus Ach.
Nagot sadant künde jag icke päträtFa. Men i
ersättning fick jag se exemplar af Sphæria astroidea
Fr.
Denna art anses, soin bekant, af Xitschke, P^-ren.
germ. p. 131, och andra lörfattare, t. ex. Saccardo, 'Winter, soniidentisk med Sphceria eutiipn Fr. Xitschke stöder
sin uppfattning pa undersökningen af ett originalexem-

i

det

arter,

närmast

för

att

se,

Om

om

detta, som jag icke sett,
Men det i Upsala
mig.
bot. trädg. 1853 i sept, af E. P. Fries funna och af
Elias Fries som ^Splueria astroidea"' egenhändigt betecknade exemplar, som fürvaras i L'psala bot. mus.,
Rom.
tillhör
alldeles bestämdt
VaJsarin stell idata
Hedwigia 1885. Sacc. S^dl. Addit. p. 130. Fungi eur.

plar

i

Kunze’s

kan jag

samling.

naturligtvis

ej

3fitra
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3357.- Redan det yttre allmänna ntseendet är tilli denna frâga.
For att skaffa mig full vissket nndersökte jag dock
exemplaret afven mikroskopiskt, och befunnos sporerna vara brima, cylindriska, krökta, 2 -ruminiga, 18
^fven substratet syntes mig vara det for arX4^
ten egendomliga ved af Fraxinus excelsior.
Anmarkas bör kanske dock, att jemte denna art
funnos i samina konvolut och upplimmade pa samina
Denna
pappersbit exemplar af en annan Sjihæriacé.
senare nndersökte jag icke närmare, men den tillhörde i hvarje fall icke Sjihæria entypa Fe.
Under namnet ’’astroidea teste Feies” fans der jämväl ett exemplar af Entypa polycocca Karst. ”in Sorbo’’
fran Finmarken.
Som bekant säger Feies i Syst. Myc. II. p. 478
angaende Sph. astroidea, att den är valde affinis S.
Detta kan förefalla egendomligt, dä min
mïlliariœ.

n.

rackligt karakteristiskt for att ge utslag

’2

:

Valsaria stellulata är mycket olik Entypa milliaria.
Men förhällandet torde finna sin förklaring deri, att

samma herbarium ett exemplar af Valsaria stellnlata Rom. fran Femsjö är af Fries egenhändigt signei

som ’’Sphœria milliaria Fr. var. singtdaris.”
Det är saledes, för mig atminstone, alldeles patagligt, att Sphæria astroidea Fr. saltern pr. p. är att
anse
som identisk med Valsaria stellulata Rom.
Derför talar äfven beskrifningen i Syst. myc. Sequente (S. entypa) quoad omnes partes major”
”ostiolis
magnis”.
Hos Valsaria stellulata äro nämligen perithecierna tjockväggiga och temligen stora,
radt

;

.

''

—

mm.

diameter,

med

— 'q

.

.

.

breda
Sphæria entypa Fr. deremot äro
perithecierna jämförelsevis tunnväggiga och knapt mer
än hälften sa vida, ^,3 mm. i diameter, med endast
Den enda art, som skulle
b'4 mm. breda mynningar.
kunna komma i frâga, förutom Valsaria stellulata, är
Eutypa polycocca pa rönn. Hos denna äro nämligen
2

^/3

mynningar.

i

Hos

’^

3

perithecienia

som

lios

ocli

Yalsaria

deras mynuingar nastan lika stora

Ocksa tyckes Fkies (se
art uuder namuet

stellulata.

otVan) velat iiiordna jämväl denna

Sphæria
till

Beskrifningeii är emellertid sa
astroidea.
vida nagot vilseledande, att peritlieciemynniugarna

uppgifvas ^\hnmin rimosa”.
jan^ redan innau de liunuit

De
tili

äro uämligen /rd« 6ör-

ytan af'veden, stjern-

likt färade.

Men om
anses

identisk

alltsa

med

Sph.

astroidea Fr. far ocli bör

Yalsaria stellnlata Rom., hvilket-

namnet bör arten bära? Detta är en principfräga, som jag icke f. u. ätminstone kan besvara.
dera

Doktor O. Nordstedt och Fil. Lie. K. Starbäck bafva beit nyligen i denna tidskrift baft ett meningsutbyte i en dylik fraga oeb tunga skäl synas mig
Ett skäl, som i detta
anförda Iran bada sidor.
synes mig tala, om icke tili förmän för det
fall
äldre namnet, sa ätminstone för eli namnförändring,
Skälet är
skall jag dock tillata mig att anföra.
det,

att

i

ett

närstaende slägte,

Yalsa (Eutypella),

en art med namuet ’’stellulata.” Xu
att min Yalsaria
later det mycket väl tänka sig,
icke
rätt
väl
bör
bemma
i slägtet Yalsom
stellulata,
först
endast
af
det
skäl,
att
ingen andit
den
saria,
nan plats i Saccardo’s S5^stem ocb bland de af bonom uiiptagna slägtena stod den till buds, vid en niera
gruppering af arterna
mäste räknas till
natiD'Jifj
samma kollektivgenus som Yalsa stellulata. Om ocb
när sâdant komme att ske, mäste naturligtvis det yngre
Ocb
namnet ’’stellulata” utbytas mot ett annat.
svarligen torde man da finna nâgot lämpligare än
Men äfven om de bâda ardet Eriesiska ’’astroidea”.
stellulata
tinge sin plats i bvar
namnet
med
terna
närstäende slägfall
bvarandra
i
alia
tvenne
af
sitt
skilda
att
de
ega
än lika lymig
bättre,
ten, synes
äfven

finnes

dande artnamn.
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Emellertid inskränker jag mig nu till att föreatt för Valsaria stell ulata grundas ett nytt släg-

slâ,

te,

resp. imderslägte.

Endoxylina

Horn. (n.

gen.)

Genus, resp. subgenns, ab Eutypa sporis 1-septatis,

fuscis,

a Valsaria sporis cylindraceis,

Ponendum

stinctum.

proximo

ad

curvulis di-

Endoxylain, qnæ

tantum differt.
Deremot lemnar jag öppet för diskussion, liuruvida man bör använda namnet Endoxylina stellulata
Rom. eller Endoxylina astroidea (Er.) Rom.
sporis continuis

Tilläggas ma, att jag hittills funnit arten endast
Jag har
pa gamla nakna stubbar ocb grenar afask.
derföre satt i fraga, att Liehen eutijpus Ach. Lieh. Suec.
Prodr. p. 14, som ’’habitat supra lignum in truncis
Eraxini antiquis cortice denudatis”, möjligen künde
vara donna art.
Men i brist pâ Originalexemplar kan

derom ingenting sägas med bestämdhet. *)
Spliæria eiiti/pa Fr. torde nog att dôma af beskrifningen i Syst. myc. II. p. 478 omfatta Here arter, bland hvilka mâhânda Endoxyla Populi. Rom. pâ
asp och ask.
Men af Scier. Suec. n. 15 framgâr, att
namnet företrädesvis afser en pâ torra nakna aspgrenar ôfverallt ymnigt förekommande Eutypa-art med
strödda perithecier, stjernflikade mynningar och aldrig
uppdrifven ved.

Hvad
skrifver

synonymer
lertid

fung. carp. II. p, 53 beEutypa Acharii, bland hvars
han anför Spihæria eutypa Fr., ar emelnyssnâmnda Eutypa, utan en annan pâ

Tulasne

under

iche

i

Sel.

namnet

Beg-agnar här tillfället betyga min uppriktiga tacksamhet
J. P. Norrlin och Doktor Fk. Ei.fvixg i Helsingfors för
deras beredvilliga tillmötesgaende med att för min räkning söka
*)

emot Prof.

originalet tili Acharii ifragavarande art i hans der förvarade lafEnligt benaget meddelande af Doktor Elpving künde
herbarium.
nägot sadant original der icke anträffas.

,

lönngrenar allmänt växaude art, som afviker
uppdrifven ved och tättsittande perithecier.

med

Denna

Eutypa Aciiarii Tul. är af Fries i Syst,
370 beskrifveii under namnet S2)h(eyia Jeiooch utdelad i Scier. Suec. n. 112 h. Fries’ be-

myc.

II.

j)laca
j

p.

peritheciemyuningarna är emellertid
att
man utan hjelp af det nämnda
exsiccatet lika
väl künde anse den syfta pa Eutnjta
lata.
Ocksa har Xitschke af denna beskrifning
öfver

skrifniug
sa

ofullständig,

—

missledts

germ.

att

sa,

151

p.

han

lätit

Valsa

sin

leio2 )laca

i

nägot heit annat än Sphæria

afse

Pjo".
leio-

placa Fr.

sadant som detta upjirifva redan
och aterföra dem tili sin Ursprungliga
plats torde icke vara välbetänkt, heist dâ den ursprungnamngifvaren genom bristfällig beskrifning sjelf
lige
i
nägon man varit vällande tili förvirringen.
Jag föreslar derför, att Eati/2)a Acfarii Tîû. fortfarande far beteckna den pa Acer växande art, som
Tulasnc beskrifvit under detta namn, samt att namnet YaJsa (Eut}t2)a) leio2)laca fortfarande brukas i den
betydelse, som Xitschke gifvit at detsamma, sä vida
icke, säsom man har * anledning förmoda, Xitschkes

Att

ett

i

fall

namn

fastslagna

är

leioplaca

identisk

namnet leioplaca
nymerna.
For Sijhœria

med

Eiitiß^a

heist torde

enty^ja

Fr.,

lata^

i

hvilket fall

bora förvisas

som

för att

till

syno-

kunna

in-

Futypa-slägtet mäste tilldelas n3dt artnamn,
föreslär jag benämningen EHty2
S2)arsa Rom. syftande
pa den redan af Fries förträtfligt papekade egendompassas

i

M

ligheten hos denna art: ylest gyttracle

eller

näsfan strödda

2)erithccier.

Utan

med

sin

Rom.

tvifvel afser Xitschke, Pj'r.

germ.

p.

130,

Valsa etdy2 m just ifrägavarande Futypa sparsa

Derför talar framför

allt

hans anmärkning, att

är ’’niemals aufgetrieben" äfvensom anförandet
af Po2)idKS bland Substraten.
Jag har nämligen funA'eden
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Nitschke
nit arten uteslutande pâ Pop ulus tremula.
uppräknar emellertid bland svampens näringsväxter
afven Acer Pseudoplatanus, Pagus ocb Prunus spinosa.
Möjligt är ju ock, att arten i Tyskland uppträder pâ
Men dâ Nitscbke bland synonymerna
olika substrat.
utan reservation citerar ”Eutypa Acharii Tub”, i hvars
beskrifning

sages,

att ’’stroma

....

in centro, quin

imo demum ex omni

parte, varie turnet”, och derjämte
bestämt svenska exemplar af Eutypa Acharii
Tub sâsom ’’Valsa eutypa Ach.”, kan jag knapt
undertrycka den misstanken, att Nitschke, som eljest
icke visar benägenhet för kollektivarter, här gjort sig
skyldig tili en sammanblandning eller förening af
tvenne olika species.
Att nämligen Eutypa Acharii Tub (pâ lönn)
verkligen är artskild fran Eutypa sparsa Rom. (pâ asp),
derom skall hvar och en kunna öfvertyga sig, som
gor sig mödan att ordentligt undersöka och jämföra
bada formerna.
En tredje Eutypa-art, som äfven synes vara rätt
allmän i Sverige, âtminstone kring Stockholm, är den
som jag pâ grund af Fries’ beskrifning och exemplar
med af El. Fries egenhändigt skrifna etiketter i Upsala musei herbarium anser för
S])liœria hita Pers.
Bland de tyska mykologerna gär denna art eller âtminstone former af densamma under namnet ’’Eutypa
leioplaca”.
Sä har âtminstone D:r Rehm bestämt de
exemplar jag tillsändt honom.
Frän Sphæria leioplaca Fr. Scier. Su. n. 11‘2 b är den naturligtvis vida
skild och lätt känd pâ sina smä, heia och släta
peritheciemynningar.
Mot Fries’ beskrifning skulle
kunna anmärkas, att epitetet ’’inæquabilis”
”e
peritheciis emergentibus demum tuberculosa” icke passar rätt väl, men denna bestämning förklaras deraf
att Fries i sin art inrymde jämväl formen â Lonicera
Xylosteum, hos hvilken just vedens y ta pâ de af svampen upptagna ställena blir ojämn och skroflig.

D:r

ßehm

.

.

.

.

synes

Bast

f'ranskilja

vara

att,

sasom

senaie forfattare gjort,

denua pa Lonicera Xjdosteum forekoinmau-

sasom egen art eller, om man hellre vill,
och i öfverensstämmelse denned modifiera
Fetes’ beskrifning af Eutypa lata.
de

form

varietet

Denna lilla redogorelse ma tjena som prof pa
den förbistring, som f. n. râder i frâga om nppfattningen och benamningen af afven de allmanuaste
svamparter.
stählt

med

Ty man ma
öfriga slägteu.

icke tro, att det är battre
(3ch livad

Hymenomyce-

terna vidkommer, är naturligtvis forvirringen än
ständigare.

Under sadana förhallanden synes

tull-

det va-

om befogenheten at
en tidskrift nyligen uttalade pastaendet, att utgifvandet af svamp-exsiccater, isynnerhet sadana som innehälla allmännare arter, mimera vore öfverflödigt. Enligt
ra lätt att bilda sig ett begrepp

det

min

i

öfvertygelse

äro

exsiccater

fortfarande

alldeles

nödvändiga, om man nagon gang vill komma tili visshet och enhet i uppfattningen och benämningen af de
Men naturligtvis ligger det
särskilda växtformerna.
vigt uppa, att noga tillse att alla exemplar med samma beteckning komma att innehalla precis samma form
oTjlanclad.

Jag begagnar

tillfället

meddela, att den af mig

Bot. Not. 1889, p. 24 under namnet Bertia collapsa
beskrifna och i Fungi exs. præs. scand. under n:o

i

70 utdelade arten, som jag först fann vid Värdsätra
nära Upsala, seder mera anträffäts äfven vid Rosersberg
Der sakoch pa samma substrat, Sorbus Aucuparia.
uades emellertid hvarje spär af subiculum, hvarför jag
maste antaga, att det filtunderlag, som svampen temligen regelbundet visade sig ega â den första fyndorten, var af ffämmande Ursprung, kanske lemningar
af en Lasiosphæria, hvarpâ Bertian slagit sig ned.
Synes alltsa bäst att ur diagnosen stryka den del, som
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—

For öfrigt npprepar jag, hvad iag
redan under beskrifningen anfört, att arten ingalunda
passai’ väl i slagtet Beetia.
Blir kanske nödvändigt
afsefs ubiciilum.

att for

densamma

bilda ett särskildt genus.

ßecapitulo addofjue
Valsaria

1)

:

stcllulata

Piom. pro typo novi generis

EndoxyJina Rom. babenda.
subgeneris:
ab Endoxyla sjioris 1-septatis.

vel

Spliæria

astroidea

cimina in inuseo

Fr.

pr.

p.

=

spe-

Endoxylina

Rom.

stellulata

FAitypa pohjcocca (Fr.) Karst, ligno

2^1

paruin elevato, peritbeciis majusculis,
ostiolis

secundum

est

upsaliensi servata

bot.

Differt

3-

5-coccis,

majusculis,

Eutypæ bene

ceteris speciebus

—
—
b'j

^2
discernitur.

baud

vel

mm. diam.,
mm. latis, a

—

-

Hæc

quo-

que in museo Upsal. sub nomine "astroidea teste Fries"
adest.
In ligno Sorhi Aiinqiariœ per totam Sueciam vulgaris et copiosissima.
3) Sp)hœno, eutypa Fr. est dicenda Entypa sparsa
Rom. (nov. nom.).
Lignum baud elevatum, peritbe-

—

subsparsa

cia

ostiola

vel laxe gregaria,

stellato-partita,

bk

—

mm.

— Vg

mm.

lata.

In

diam.,
ligno

Popidi tremidœ per totam Sueciam vulgaris.

E^dypa Acharii Ttd. differt ligno elevato, peIn cortice et ligno ramulorum Aceris
per totam Sueciæ partem, ubi arbor nutricia occurrit, vulgaris. Ad banc spectare videtur Spbæria leioplaca Fr. Scier. Su. 112. b.
Ab Eutypa sparsa Rom.
certissime distincta et tantum quoad ostiola subcongruens.
4)

ritbeciis stipatis.

—

Sedan ofvanstäende redan befordrats tili tryckning, har jag
se exemplar af samma art (Bertila collapsa), iiisamlade vid Stockholm af Stnd. H. Hamberg. Pä dessa var det filtartade snbiculum tillstädes och gaf intrycket af att sta i genetiskt
sambaud med svampen i fräga. Maste alltsa tills vidare lemna
oafgjordt, i hvilket förhällande svampen star till det nämda filt*)

haft

tillfälle

underlaget.
Bot. Xot.

m2.

12
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5)

Entijpa

Jata

ThI.

i^Pers.)

ligne elevato. haiicl

tantum, non ut in Eutypa
aspera peritliecia quoque, emergunt), ostiolis ininutis. lævibus. integris optime distinguitur. Entjipa JeiupJaca Auct
(non Fr.) vicletur non diversa. Hue est quoque ducenda
Sp>liœria vehitina AVallr. sec. specimen, quod mihi be(nain

iuæquabili

ostiola

—

nigne misit Eresadola.
Aceris^ Fraxini.

In ligno (rarius in cortice)
Scdids^ Sa)nbiici, Syrinyce,

Eopyidi^

Vimi sat vulgaris.
6 ) Eutypa aspem (Nits.) Fück. dirfert ligno plus
minus ve mammilloso ob perithecia (non tantum ostiOstiola in exemplaribus
ola) pustulatim exstantia.
lævia

meis

Eutypa

vel

lata,

cera Xijlostco
7)

bot.

cum

tantum

et

legi.

Fr.

suhtecta

Spheeria

Upsal.)

sporif.),

subintegra sunt ut in
In Loniqua junxit El. Fries.
lævia

fere

ascis polysporis,

sporid.

allantoid.,

Ergo longe diversa a

\

.

8

in

origin,

(,spec.

cylindricis,

— 10 X

75

museo

X

Ö

(p.

iirædita est.

2

suhtecta Nits.

iterum in Sorbo Aucuceterum simillirna
non proprium
obvium
prius
hac
in
subiculuin
docet
omdescriptione
quare
e
fuisse,
probabiliter
sed alienum
monui,
jam
ut
species,
hæc
Ceterum
nino delendum.
Pro typo novi genesub Bertia baud bene militât.
8)

Bertiu

paria lecta,

ris

coUapsa Rom.,

suhicido omnino destituta,

habenda videtur.
Karlavagen 28 Stockholm

aptius

'js

et

®

5

1892.

Nya

tillägg- till Östgöta Flora.
Uppteckiiade af 5. C. Kixdberg.

Eluu’u de fiesta af följaiide uppgifter blifvit lemnade af
mina lärjungar, (med fâ undautag) ocli sadana
uppgifter stuudom kimna vara oriktiga, liar jag dock icke
skill att betvifla riktiglieten af dessa, heist som jag stuudom
pa uppgifvet växeställe varit i tillfälle att bestyrka dem.
Lemnn gihln. Alotala norra Freberga: Eriksson,
Kl. II.
skolgossar,

Ö.

Eneby Kingstad.

,
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UtricidcD'ia

ncglecta.

Kaga Alguvid nära bron: Erast

Broman; Kettilstad vid Strieras afloppsgraf: Job. Segersteen.
Veronica persica. Linköpiug Kauberget: A. H. Barr;
0. Hargs prestg.: Ernst Broman.

Salvia verticillata. Mjölby: Prosten

Kl

0. V. Eedelius.

ValeriancUa oUtoria. S;t Lars nära Köptorp vid
pumpbacken: Henning Svensson; Stjernai’p vid Boxen: Hj.
III.

Landelius.

CyperuS

fusciis.

Ringarum

Farsumskogeu

:

Kyrko-

herdeu Linde.
Sclieclonorns asper. Yreta Kloster Drabbisdal N. Aurelius.
Brnwtts aivensis. Linköping.
Foa sudetica. Eystad Näsby: And. Andersson; Oinberg
s. V. om Svartzwald
P. Dusén.
Poa buliosa. Hof Hofgardens park: Ernst Maguusson.
Ccilamagrostis phr a g mil Okies. Yreta kl. Odensfors: And.
Andersson.
:

:

Örtoiuta Ekenäs

Kl. lY. Asp>crnla

Plantago lanceolaia var.
Cornus sunguhica. Yreta

Kungsbro

:

Ax. Jonsson.
Jonsberg M. Kinnander.
Berg i Linnniugsängen bortât

rhih/a.
ki.

:

:

E. Aurelius.

Theshmi alpinum. Yinnerstad Charlottenborg: K. Bille;
Törnvalla Linghem Ax. Andersson.
Fadio/a linoidcs. Aterfunnen 1886 i Kaga vid Nybro
at n. V.
C. Eothinan.
:

:

Futamogeton mucronofus. Grebo Rödsten: L. Gustafsson;
Yardnäs Brokind i Eengen: Henr. Falkenberg; Tâkern: And.
Andersson; Tjellino Drasa: Mart. Kjellin.
Poiamogeton gracilis. Yreta Berg i kaualen N. Aurelius;
0. Eneby Gus^ôn; D:r C. Lönnberg.
Kl. Y. Sij»}phyfum orientale.
Ledberg Abylund: Rik.
:

Andersson.

Myosotis versicolor Tjellmo Hinstorp;

I):r

Ekstraud.

Verbascum pMomoides.

Svinstads prestg.: Karl Petersson; Vist Cedersberg (enl. mig visadt exemplar).
Erythrœa pulchella. Yafversunda pa Takerns v. strand
toi’pet Lund: P. Dusén.
Erythrcea Centaurium. Roxlösa Hofvanäs: Euglund; Borrum Sjögerum vid torpet Kapernaum: Ax. Hellström; Gryt
Gräsmarö: Prosten 0. Y. Eedelius.
Campanula patiila. Y. Nj* Blommedal: L. Laurenius.
Campanula Ccrvicaria. Tjellmo On i Kolbrosängen: Engstrand och Pihlgren.

nära

.
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ufa. Tjellmo Perstorp samt mellan Tyle
D.r A. Löfving: nära Linköping viel jern-

Campanula glomet
och

Kristiuefors

:

D:i- IL Nordenstvöm.
(ChenopodhiU! murale är ej aterfunnen i senare tider).
Cltenopodkim opidifoliiim. Vadstenatrakten: Ernst Palm-

vägen

:

qvist.

Chenopodium hybridum. Atvid klockarsgärd

Cynanclmm Vinceloxintm. Landeryd

:

Malmqvist.

Ilackfors; Skärkind

Hermanslmlt Saxbacken Ax. Sjöholm.
Cusenfa TrifolU. Flistad Kättstorp: Adolf Mansson klassier
Chærophyllum fcmuhim. Odesliög Ilolkaberg: E. Lundgren.
:

Levisticum officinale. Tjärstad Hallstad: Job. Segersteen,

Heracleum suecienm. Vikingstad Brestorp: A. Almqvist.
Conium maculahim. S. Lars Kallerstad: L. Laurenins.
Kl. VI Allium ursinum. klägerstad Drättinge: Vict. Ikydén.
Ornithogalum nufem's. V. Steidjy gamla kyrkogard: X. Bille.
Ornitliogalvm umheUatum. S. Lars Kallerstads park: L.
.

kjaurenins.

Convalluria multiflora. Ekeby Boxhobns säteri i parken:
Horn Lönsbo: Ernst Broinan.
Acorns Calamus. Yardsberg och Bystad i Bjursholnisäii
Henning Svenssoii; Kaga nära Xybro vid Roxen.
Jnnciis stygius. Tjellmo Mickelsbo: D:r E. Y. Ekstrand.
Narthecium ossifragum. Y. X"y Medevi; Gust. Cleve.
Luzida pallescens. Brunneby Ilusbyfjöl nära skogvaktarebostället Trehörna: Th. Andersson.
Eumex thyrsoides. Yeta N. Torp: K. Edv. Larsson.
Rumex maritimus. A'eta Gottlösa samt i Hof: Eman. Hydén.
Eumex Hydrolapathum. Gistad Harstad 3 kilom. frän
jernvägsstationen Ax. Sjöholm.
Kl. YIII.
Vaccinium Oxycoecns var. microcarpum. Omberg Dagsmosse och Y. Ny IMedevi; P. Dusén.
Erica Tetralix. V. Ny Blommedal i Helveteskärren L.

Hj. Andersson;

:

:

:

Laurenius.

Epilobhim parviflormn

glahratum.

A'reta kl.

Brunnby:

E. Aurelius.
Kl.

X. Pyrola umhellata. Tjärstad Opphem: Henr. Fal-

kenberg.

Saxifraga adscendens.

N'.

Yi prestg.:

—

I.

Dahlheim.

Rogslösa Kartorp bland
Silene dichotoma-Ehrh.
klöfver. funnen 1890 af Erik Jönsson,
Silene Armeria.
Sfellaria holostea.

Sagina

Herrberga prestg.: X". Aurelius.
Drothem: C. Rothman.

Stricta. Gryt: A. Sandén.
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(Ijeÿ'ujonum nccßeduni är

Ccrasfium
Egelstorp:

I):r

MaJachiiini

Hof

ej

aterfaiinen inoiu proviiisen.)

Gammalkil

arvense.

Krangestad;

Tjellnio

A. Löfviiig,

Atvid

a<junticitm.

Malmviken;

jMalmqvist.

Takern: Eman. Hydén.

i

Seäuni alhtini. Omberg s. Djurledet Simon Alson.
Kl. XII. Ruhus sulcafu!^. Grebo Stensäter: G. F Gustafsson; Vreta Malfors: S. Lundmark.
Riihns nemorosus. Linköping Kasernhagen: Ax. Pahlman.
:

Ruhus

arcticus är plaiiterad pä

Kl. XIII.

Tjellmo

NpnpJiœu

Ilohyttan:

A.

rutidicla.

Omberg.

Vânga Ladasjon X.
:

Aurelius;

Mansson Hassler; Skepsäs Hroby;

C.

E. Pettersson.

PulsatillK pratensis. Vardsberg Riiigstorp: Georg Svensson.

PuJsatiUa veruaüs. V.
Kl.
fällig

:

Xy

Illommedal: L. Laurenius.

XIV. Stachys annua. Krokek Getä, troligen

till-

Hylén.

Antirrhinum Orontium.
Pedicutaris silvutica.

Vist prestgärd: L. Laurenius.
Hvarf: Xylander; Ödeshög Vidsjö:

Abrahamsson.
XAL Ärnhis arenosu. Örtomta Svenneby: P. Holmvall
Grebo Orräng: X. Aurelius.
Arahis siierica. Krigsberg Ilälla: M. Auctoria.
Erysimum hieraciifolium - strictum Koch. Gryt
Sandskäret ej langt frän Harstenö: Eil. Kand. A. Rydberg.
Sisymbrium Locselii. Mjölby: Gustafsson,
Sisymbrium Alliaria. Arrêta nära kyrkan: A’ahlgren.
Roripa anqRiibiu. Källstad i Takern: T. Ljungholm.
Cakile maritima. Täby Mem och 0. bly Stegeborg:
Franzén.
Xy Blommedal: L. Laurenius.
Drubu muralis.
Draha nemorosa. AT'eta Berg: X. Aurelius.
Bunias oriental is. Linköping Xyqvarn: AA'ard.
Kl. XA^I. Oxalis stricta. Régna Lenestad: Lagergren.
Geranium pratense. A'reta Brunneby: X. xlurelius.
Erodium moschatum. S. Lars Ryd: 0. Alvin; Landeryd
Artui'

Kl.

;

Lillstämma: Th. Andersson.
Kl. XA^II. Fumaria Yaillaniii. A^ardnäs Brokind: R. Bande.
Polygala comosa. Yxnerum Borkhult; Deutgen.
Polygala uliginosa. AL Eneby Hofby: G. Borg.
Anthyllis Vulneraria coccinea. Rappstad kyrkomuren:
Alb. Andersson.
Vicia lathyroides. Omberg Alvastra brant er pä höjden;

G. Svartz.
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Asby Skiirsjö: A. Xyberg; Tjarstad OppFalkenberg; V. Xy n. om Ilalberget L. Laurenius.
Lathyins tuhcrosiis. Yreta mellan Ileda och Briiimby:
\ icia pisifonuis.

heni

;

Ileiir.

:

Chr. Steiihamiuar

j;r.

Oinberg Borstad mellan Borgliamu
ocb Bogslösa: E. Taube.
Trifolium spaâicettm. Fiskebj’ station: A. Almcp’ist.
JSLelilofus arvensis. IMotala S. Freberga; J. Westerström.
Kl. XIX. lHera< him pratense. Y. Eneby Berga II. Eriksson.
Crépis nicæensis. S. Lars Byd vid alléen. Funnen
af mig tva âr efter bvarandra.
Ech inops spihærocephalus. Gistad Ahleby: Sjöbolni.
Carduus nutans. Einkoping nära Guraiiekulla sten:
Rylander.
Oiiohri/( his

sativu.

:

Carduus acanthoides. Bâ samma

stalle

som

C.

nutans:

Ture Rydberg.

Eupuforium

cunnahinum. Idingstad vid Roxen: A. BirFinspang i parken midtför Stationen: Granlund.
Inula Helenium. Yreta n. Torjr. C. E. Larsson.
Senecio viscosus. Motala vid verkstaden: Pont. Audersson; Gistad vid jernvägen; Linköping Xyqvarn.
Senecio Jacohcea. Yist Sturefors: T. Bielke j:r
Yreta
Brunneby: E. Aurelius.
Matricaria discoicha. Yreta Berg vid ett magasin: X.
gerssoii;

;

Aurelius; Linköping.
Kl. XX. Orchis samhacina. Atvid Malmviken

:

11.

Malm-

({vist.

Orchis viridis. Tjellnio mellan Kristinefors ocb SvartgöI):r E. Y. Ekstrand.
Oniberg niira Borgbamn Ev. Taube.
Orchie odoratissima.
Her minium Monorchis. Ödeshögs prestg
P. O. Hallman Atvid Malmviken nära sjön Glan Alsen.
Malaxis püludosa. Tjellmo nära Ansebo sag: A. Engstrand.
Epipactis palustris. Yreta n. Torp: C. E. Larsson.
Kl. XXL Callitriche staynalis. Tjellmo Markebo Damtoi’]): D:r Ekstrand; Linköping Borgmästarehagen.
len;

:

:

:

;

Zannichellia major. Gryt Kettilö; I):r C. Lönnberg.
Euphorhia Cyparissias. Ö. Eneby Ringstad: I):r C. Lönnberg.
Curcx Buxbaumii. Yreta Ktmgsbro: X. Aurelius.
Carex- silratica. Krigsberg Svansäter: IM. Yictorin.
t'urex irrigua Tjellmo Tidingshyttan I):r Ekstrand.
:

Carex livida Tjellmo Mickelsbo: D:r Ekstrand.

Typha

Heda Diseved:
K. L. Lindegren.

latifolia.

Sjövalla kärr

;

K.

Gustafsson;

Kama
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Sparganinm natans. Tjellmo: C. J. Mohlin.
Spargan hem oligocarpon. Ö. Eueby Ringstad:

D;r C.
Lonnberg.
Mgrio'phgllum spicatiim. Motala Charlotteuborg: C. A.
Sandberg.
Kl. XXII. Salix Lapponum. Asbo Baltorpsang i ett
S. Julin enl. X. Aurelius.
Bastardformer inom slägtet Salix mellan uastan alia bar
förekoramande arter äro funna i Ijinkopiugstrakten af amanuensen H. Rahlstedt, somliga äfven af mig.
Kl. XXIV. Aspiclium cristatimi. Linköpiugstrakteu.
AspÀcnnnn rnta ‘»turaria. Svinstads prestgard X. Aurelius.
A^pidium spimilnsiim var. dilatalum. Oraberg V. Wäggar: P. Dusén.

karr

:

:

Tilläg’g- till

”Nâg-ra ord

om

substratets betydelse

for lafvarne”.

Af

Dâ

T. IIedlunh.

uppsatsen: Xagra ord om substrates betydelse for
i
Bot. Xot. 1892 p. 133142 var tryckt, koni till
min kannedom ett referat i Medd. af Soc. Pr. F. et. FI. F.
Haft. Ill (1878) p. 174 af foljande lydelse:
„Docent J. P. Xoerlin meddelade nagra af honom gjorda
iakttagelser angäende de smärre, specifikt stenbyggande lafvarne ocli de förhällanden, under hvilka desse uppträda pa
underlag af annan beskaffenliet, sasom ved och bark. Sadaut intraffar i regeln pa stallen bvarest underlaget i högre
grad är utsatt for att imprégneras med sand och jordpartiklar, sasom i bebyggda nejder, pa garden vid allmäuna farvägar, gamla plank och tak m. m. samt pa vid stränder befintliga och tldtals under vatten liggande trädstammar.
Sandoch jordpartiklar synas här utöfva inüytande i synnerhet vid
de resp. lafvarnes tidigare utveckliiig. Tillika förevisade tal.
en pâ fururot i Evo kronopark fuunet exemplar af Fgrenopsis granatina, hvilken art tillförene icke pati’äffats växande
pâ annat underlag än sten eller jord.“
Jag har velat anföra detta meddelande, som kanske
undgätt flertalet af de svenska lichenologerna, för att papeka huruledes en sä skarpsynt botanist som Prof. Xorrlin
för länge sedan framställt eu naturlig förklaring tili stenlafvars förekomst pâ gammal ved.
lafvarne

—
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Literaturöfversigt.

Johannsen W. Og Raunkiær C., Botaiiiske Littéral urblade. Udgif'ne af en Kreds af lîotaiiikere.
Deniia nya botaniska tidskrifts uppgift är att gifva vägledande öfversigter och referater, specielt af nordisk litteratur och de viktigaste arbetena i andra läiuler. för de inanga
lärare i proviiiserna, prester. apoteIjotanikens dyrkare
soni hafva inindre lätt tillgang tili den
kare t)ch andre

—

—

vetenskapliga botaniska litteraturen.
Tidskiiften utkominei’ i 3 eller
Aret för ett pris af

1

,-'.i

kr.

ju-

4 haften à

1

ark oin

Ar.

Hjelt Hj., Conspectus Floræ Fenuicæ Pars II. Act.
Soc. pro faun, et il. fenn T. p. 119- 258. 1892.
Denna del inuefattar inoiujcotyledoneæ frân och lued Liliaceæ

till

ocli

nied Carices

homostachyæ

enligt

samma

plan,

Afveu denua
del inneliAller Atskilliga kritiska aninärkningar, soin kunna gAlla

soiu

den för 3 Ar sedan anmälda första delen.

svenska floran.

Smärre

notiser.

Fredrik Christian Schübeler

döde i Kristiania
1892.
Man er född i Fredriksstad 25:te September 1815. Fadren Kjöbmand dregers Schübeler var dansk
Han blev Student 1833,
af Födsel, IModren derimod norsk.
tog medicinsk Embedsexamen 1840, hvorefter hau i 3 Aar
var Iveservelæge paa lligshospitalet, siden en kort l'id Læge
20:de

.Juni

üdalen og saa indtil Sommereu 1847 I.iæge i Lillesand;
under dette ïidsrum var ban ogsaa en kort Tid Militærlæge
i

.

1848

fick

lian

et

otfentligt

Aar at
Trækultur og Havedyrk-

Reisestipendium for

i

3

studere botaniske Haver og IMuseer,
ning i Tyskland, Italien, 0sterrige, Schweiz, Holland, Belgien,
Nordfrankrige og Sydengland. Efter Hjemkomsten blev han
1851 Fniversitetsstipendiat i Botanik, 1852 tillige konservator ved det botaniske Museum og Bestyrer af den ökonomiHan blev 1864
ske Forsögsdyrkning i den botaniske Have.
udnævnt til ’’Lektor" (extraordinær Professor) og 1866 til
Botanik ved Ivristiania Fniversitet og Beord. Professor
styrer af den botaniske Have.
Han beskjæftigede sig væsentlig med Studiet af Xorges
Kulturplanter, saavel i plantegeografisk og kulturhistorisk
som i ökononiisk Henseende. Foruden en vidstrækt Forsögsvirksomhed i den botaniske Have havde hau lykkedes at faa
i
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Mæiigde Forsögsstationer runcltoin i Norge, særlig
Laiidsclele. hvor Forsögeue udfortes efter bans
Yed Hjælp af disse
An\âsninger av iutresserede Havedyrkere.
Forsög lykkedes det b am at paavise. at visse Egenskaber bos
Plauterue kunde forandres i faa Generationer, iiaar de dyrkedes under andre Breddgrader, bvor de selvfölgelig maatte
kunne opnaa sin fulde FNlvikling. En lignende Indvirkning
bavde den forskjellige Höide over IlaA-et. Ilvis Planterne
dyrkedes paa en större Höide over Havet, ellei- under en
nordligere Hreddgrad da fik de lidt efter lidt, indtil en vis
Gi'ændse en kortere Vegetationstid, selv om Middeltemperaturen l)lev lavere, Fröet blev större og kräftigere, saa de deraf
opvoksende Planter bleve större og bedre, Aroniet lios Planterne ligesom ogsaa Pigmentafsondring i Blomster, Blad og
FörFrugterne aftog.
Fro tiltog, medens Sukkermængden
l>avlandet,
tes Fro a.f saadanne Planter mod Syd el 1er ned
saa bibeboldt de deraf opvoksende Planter disse Egenskaber

tiiiordnet eu
i

(le

norclligste

i

i

saa aftog de efterbaanden. indtil
förste Generation, men
Planterne fuldstendig bavde acclimatiseret sig og bavde autaget de der oprindeligt voksende Individers Egenskaber.

i

at studere disse

P'or

Reiser, saavel

Hans

i

Fovboldt foretog ban ogsaa mange

Norge som andre Lande.
indebolder desuden en ualmindelig rige
over Planternes Kulturbistorie, særligt i

xVrbeider

Intteraturstudier

Norge, men ogsaa i andre Lande.
SeiiüBELEK.s Betydning for Havedyrkniugens LTdvikling i
Norge bar været enestaande. Det skyldes i en væsentlig Grad
bans utallige Skrifter om Havedyrkningen, bans Auordning
af de aarlige Haveudstillinger og bans Stiftelse af ’'Cbristiauia Gartnerforening”, at Havedyrkningen bar kunnet gaa
frem med saa stærke Skridt i Norge.
Som en Folge af Inins
utallige Forsög bar ogsaa en stor IMarngde Haveplanter, især
Prydplanter, men ogsaa ökonomisk vigtige Planter bleven
indfört
Norge.
Han arbeidede ivrigt for at Ijandmauden
skulle liegge an paa Dyrkning af ’’værdifuldere Kulturplanter”, end de almindeligt dyrkede og det skyldes for en væsentlig Del SciiüBELEßs Forsög og Skrifter, at Fröavl og Fröexport bar kunnet gaa saa frem i de nordiske Lande.
Af SciiüBELEiis videnskabelige Skrifter kan særlig mærkes
”üeber die geograpbiscbe Verbreitung der Obstbäume und
beerentragenden Gesträucbe in Norvegen” i Hamburger Gart,
u. Blzeit,
1857, ”I)ie Culturpflanzen Norwegens. Mit einem
Anbange über die altnorwegiscbe Landwirtbscbaft”, Cbra.
1862, M)ie Pflanzenwelt Norvegens.
Ein Beitrag zur Naturi

:
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Culturgeschidite Nord-Europas,"’ Clira. 1873 - 75. ”VæxtNorge, med særligt lleiisyn til Plaiitegeographien”,
i
Chra 1879 og ’’Yiridarium norvegicum. Norges Yæxtrige.

luul

livet

Et Bidrag til Nord-Europas Natur- og Culturhistorie, B. I—
III,
Chra 1886 89 samt haus plantegeografiske Kart over
Norge i 3 Udgaver fra 1873 78. Af haus Skrifter om Havedyrkuing o. 1. kan mærkes
’’Haandhog i Ilavedju’kuiugen
I,” Chra 1850, "Havebog
for Almueii I. Kjokkeuhaven”, i 3
Oplag Chra 1856 — 59, Kjokkenhaveu, deus Brug og Nytte
Ilusholdniugen.
Et Skrift for Folket”, Chra. 1865, demie
i
er senere udkommeii i 3 Udgaver og er oversat jiaa sveiisk.

—

:

husk, islands og russisk, ’’Fröavl i Norge”. Chra. 1889, ”Leveiide Gjærder i Norge,” Chra.
1890 og ”Yoi’t Laudbrugs
Opkomst”, Chra. 1892, samt et overordentligt stört Yutal
Artikler i Aviser og forskjellige Tidskrifter, hvorom lor de
senere Aars Yedkommeude henvises til den i dette ïidskrift
intague norske Litteraturoversigt.

Bland Schübeiæks personlige Egenskalier skal særlig miudes bans varme Fædrelandsind, bans usædvanlige Uegennyttighed, bans uhöielige Energi og bans undtrættelige Arheidsomhed; disse egenskabei' have sikret ham en agtet Plads i den
hotaniske Yidenskabs Historie og de skal lade bans blinde
leve, saalænge der Andes en Have i Norge.
N.

JakOD Bockmann Barth,

forstmester

i

Kristians

amt

27 mars 1892 i en alder af
Forutom arbeten angâende skogshusluillnyss fyllda 70 âr.
ningen bar ban skrifvit en omtyckt uppsats om ’’Knutshö
i

Norge, afled

i

Lillehammer d

eller Fjeldfloraen, en

botanisk Skitse”.

Till docenter i botanik vid Upsala universitet aro doktorerna 0. .Juel och T. Hedluxd utnamnda.
Till

lektor

i

botanik, zoologi och triidgârdsskotsel vid
A N. Lüxdström i Upsala

Ultuna landtbruksiustitut är doc.
utnämnd.
Till

LAGERHEni

Konservator
i

vid
Quito utnämnd.

museet

i

Tromsö

är prof.

G.

Resande botanist. Hr. A. 0. Kilhmax ämnade under
instundande sommar uppehalla sig vid sjön Umpjawr i Kyska
Lappmarken och pa de kringliggande hogfjellen; vagen tages
Samma trakter belängs den forut obefarna Umba-floden
sökas i geologiskt syfte af dr. W. Bam.say, som ätföljes af
Ingenieur A. Edgrex i egenskap af topograf.
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”Det

1892
ledes:

A.

kr.

Leg'ats Renter bief den 19:de April
i

300

Kristiania iiddelt saa-

Bidrag til en
Kand. real. A. Dal
fortsat Undersögelse af Norges Torvmyrer.“

Kand.

1.

Reise

botaiiisk

400

Rathkeske

kollegiet ved Universitetet

af

til

real.

B. Kaalaas

Romsdals Amt;

i

—

kr. soin

2.

Ett anslag’ af 300 kr. bar K:gl Maj:t tilldelat prof.
Blytt for fortsatta undersökniugar af Xorges flora och

dess utvecklingsliistoria.

Det k. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem
bar tilldelat konservator IM. Foslie ett Stipendium à 400 kr.
for algologiska undersökniugar i Trondlijemsfiorden och omkring dess mynning.

&

Fauna
Flora fennica den 2 April.
Stud. H. Lindbeeg förevisade exx af den for finska floran
nya Hypericum monfuniim fr. Lojo.
Prof. Fß. Elfvixg redogjorde for de försök att odla boSocietas pro

som

licn,

liittills

Botaniska
delades

utförts

i

södra Finland.
for instundande

resestipendier

sommar

till-

:

fil.
kand. J. Lixdkn for floristiska ocli vaxttopografiska
undersökniugar i södra Österbotten 250 mark;
stud. H. Lixdbekg for insamlingar, sarskildt af mossor
pa Eckerö, Aland — 225 mark;
stud. A. Thesleff för insamling af phanerogamer och
bymenomyceter i Viborgstrakten
100 m.;
stud. Oh. Keckjian för floristiska studier i Simo elfdal i
norra Österbotten 200 m.;
fröken H. Tennandek för insamling af mossor i mellersta

—

Österbotten.

Den 13 Maj

(arsmöte).
Till Sällskapets ordförande valA. Palmen, till vice ordf. prof. F. Elfvixg och
till sekreterare kand. J. Linden.
Dr. Kihlman framlade exx af den för floran nya Carcx
halosfoina, insamlade af Envald och Hollmén pâ Lfmbtek-fjel-

des

prof.

J.

Ryska Lappmarken (1883).
Stud. H. Lindbeeg förärade till samlingarne den för
ran nya Cepltalozia (Odonioschisma) sphagni frân Lojo.
len

i

Till

kis

tryckning anmaldes eu uppsats

Lappmark

om

floran

i

flo-

Enonte-

af J. Linden.

Videnskabsselskabet i Kristiania den 27 Mai.
„Wille meddelte uogle Oplysninger om Bygningen af den i
ferskt Yand forekommeude ydderst sjeldne Brunalge Pleurocladia lacttsfris, hvis systematiske Stilling næmere paavi-

18S
hvorefter luin i ett længere Foredrag iidtorlig redogjorde for de Grunde, soin har lievæget ham til at aiise ]5akog rode Alger for en genetisk sammenterier. hlaagronue
hængende Udviklingsrække. En Afliandling om dette sidste
Einne anineldtes til Optagelse i Selskahets Skrifter“.
stes,

.

Det 14:de skandinaviska naturforskaremötet
hölls

i

Köpenliamii

d.

4

—d

juli.

sistl.

ska Sektionen räknade 44 deltagare
böllos der

;

Den

botani-

foljande föredrag

af

;

Ch. Hansen, Undersögelser over Til-

Emil
prof.
pasningsevnerne

Saccbarom 3"ces

lios

nogle

ellipsoideus)

IMikroorganisiner

(særlig

;

Om

Snjdtesvainpenes forskjellige Forhold til inbyrdes nærstaaende Værtplanter;
Forstkandidat G. Saraüw, Körte meddelelser oni
E. Rostkup,

lektor

vore Skovtræers M^’korrliizer
laboratoriebestj^ref 0. Johan-Olsen,
;

Om

bakteri-

oide Soppe;
prof.

sj'stematik

Eriksson, Bidrag

J.

tili

det odlade bvetets

;

docent

B.

Jönsson,

Om

késj'stemet hos Legumino-erna

silpor-aflagriugar

i

tra-

;

Deichmann-Branth, Om Udviklingeu
bos de i Vand voxende Verrucarier:
doc. H. 0. JüEL, Mykologiskt meddelande;
lektor Alb. Nilsson, Om nagra anatomiska egendomliglieter lios slägtet Xjads;
lektor A. L. Grönvall, Om en förmodad hj'brid
inom mosslägtet Orthotrichum, samt Om en egendonilig, mahända monströs Ulotaform;
pastor

J.

S.

amanuensen Gunnar Andersson, Pa växtpaleontoundersökningar grnndade studier öfver den

logiska

skandinaviska florans hivandringsbistoria.
Prof. Lange inledde en discussion om en gemensam uomenklatur i s^'stematisk botanik för Skandinavien pa grundlag af foljande
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deu botanisk-systematiske
’’Forslag
til Regier i
Nomenclatur, udarbejdede af iiudertegnede Udvalg og
vedtagae af den botaniske Forening i Kjobenliavn.”
”1.
Familienavne alledes at Slægtsnavne med
Tilfejelse af Eiidelsen -aceae.
Herfra undtages saadanue garnie Familienavne,

som

bave

gammel Hævd

og almindeligt bruges,

f.

Ex. Umbelliferae, Compositae, Palmae, Gramineae, La(Borraginaceae ForeCruciferae, Fluviales.
biatae,
trækkes for det linnéiske Asperifoliae.)
Et Mindretal (Job. Lange) mener, at fra den
alniindelige Regel ogsaa maa undtages Familienavne,
som ende paa -ineae og -ideae, naar de atledes af
Slægtnavne paa is og ix (f. Ex. Berberideae, Salicineae, sml. Pariser-Kongressen af 1867, Art. 22,1).
2.
Underarters, Varieteters og Formers Beleg n else. Under a r ter betegnes ved et * foran Navnet,

og deres Kjon

retter sig efter Slægtens.
Betegnelse af Varie teter og Former bor
benyttes græske eller latinske Bogstaver (nnd-

Til

ikke
tagen
bor i

Monogr after 1, men ”var.” og ”f.”. Navnene
Kjon rette sig efter ’’varietas” og ’’forma”,

i

altsaa altid Ç.
Det anbefales,

give

Navne,

Adskillelse

nye Varieteter og Former at
betegnende som mnligt til
Hovedarten og andre Varieteter eller

der

fra

for

ere saa

Former.

Henfores en Art

3.

til

en anden Slægt,

Parenthes og derefter Navnet
(ndenfor Parentbes) paa den Forf., som bar benfort
Opbojes en Varieden til den paagjældende Slægt.
te! til Art, betegnes den paa folgende klaade:
(A. var.) B, bvor A. betyder ^Arietetells Antor, B.
den, som bar opbojet den til Art (^f. Ex. Primula
anfores Artens Aiitor

i

.

acaulis tLinn.

riete!,

der

var.)

betegnes

efter

Jacq.

deiine

Reduceres en Art

til

.

.

Va-

paa tiisvarende Maade, idet

Autor-Navnet (indenfor Parentbes) kan

til-
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"sp”,

fbjes

f.

(Kitaib.

clata

Ex. Hieracium murorum L. var. rotunFr.

sp.)

Parenthesen antbrte Navn bor aldrig udesaafremt Autorbetegnelse overhovedet findei

Det
lades,

i

Sted.
I

4.

ser

os

Slægtsnavne

og on

Den

henholdsvis us og urn.
Regel gjælder dog ikke de græske
der ende paa ojv (Potamogeton, Eiige-

til

ron, Tragopogon),

hvilke alle ere

og Buskes Navne

Træers

efterfolges

Endelser
Ex.

græske Endel-

sidste

Plaiitenavne,
5.

for andres de

af

altid

ined maskuline

feminine Artsnavne

(f.

Evon 5'mus, Rhamnus).
Indeholder

en Slægt baade træagtige og urteag-

Kjon sig efter, hvad dei ei
(Rubus er f. Ex. hos
besternt af Slægtsnavnets Autor
Linné 0^, Cornus $).
Urteagtige Planters Kjon retter sig efter feiægtArter,

tige

retter disses

'

.

Lotus. Melilotus, Kardus, Myosurus,
ere aile maskuline).
Scorpiurus, Orchis, Stachys, Bidens
Slægtsnavne efterfolges, hvad enten^ de

navnets

(f.

Ex.

Keutra

af Artsnavne med Xeuere træagtige eller urteagtige,
Adjektiver ^t. Ex.
trum-Endelse for saa vielt disse ere

Ljæogala, Phyteuma).
Acer, Ligustrum, Polygala,
af Personers, Landes
afledede
Artsna vne,
6.
stort Begyndelsesbogstav.
og Stæders Navire skrives med
kunne bojes
Substantiviske Artsnavne psom ikke
Slægtsnavne
tidligere
adiektivisk), derunder indbefattet
Yerbasciim
(f. Ex. Lolium Linicola,
O.

a.

Substantiver

Asplénium Nidus) skrives med stort, aile
Begyndelsesbogstav.
andre Artsnavne med lille
Bast ar der beutvivlsomme
eller
Bevislige
7.
forbundne ved et X
tegnes ved Forældrenes Navne,

Blattaria.

og anforte i alfabetisk Orden.
n
godtgjort eller
Er en Plantes hj^bride Natur ikke
med almii^eligt
overvejende sandsynlig, betegnes den
om HybriFormodning
en
men
Slægts- og Artsnavn,
.
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kan betegnes ved at anbringe et X foran Navnet.
8.
formodede Forældres Navne kunne da anfores i
Parentbes med?
Kan en Art ikke erkjendes ved den i Lite9.

ditet

De

raturen foreliggende

vedkommende

Beskrivelse eller Afbildning, kan

Prioritet ikke liævdes ved
en senere Undersegelse af Original-Exemplaret.
10.
Porefindes i Herbarier upublicerede Navne til
nye Arter, bar man ingen Porpligtelse til at optage
Skeer det, er Udgiveren Autor til Navnet.
disse.
Plantenavne ined Tillægsbetegnelse ”bort”
(c: hortulanorum), opferte i Havekataloger med ufuldstædig eller uvidenskabelig Beskrivelse, kunne, naar
de optages og ledsages af tydeligere Beskrivelse, bebolde Betegnelsen ’liort” i Parentbes, men med Tilfejelsen (udenfor Parentbesen) af Navnet paa den Porf,
som bar adopteret dem”.
Diskussionen om detta ’’förslag” bief mycket lifiig
under 2 sammanträden och som nagon enigbet ej
uppnaddes, beslöts att ”forslaget” skulle sändas till de
botaniska föreningarne i Helsingfors, Kristiania, Lund,
Stockholm ocb Upsala lor ytterligare öfvervägande
samt jemte föreningarnes betänkanden atersändas till
Botanisk Forening i Köpenbamn.
Efter sista sammanträdets slut föreslog prof. "Warming att de skandinaviska botanisterna skulle oftare
an bittills sammanträda tili gemensamt möte, ocb att
nästa möte skulle ega rum t. ex. om 3 är i Göteborg eller Jönköping.
Pör att tillse om, ocb när ocb
bvar ett sadant möte kan ske ocb vidtaga nödiga anstalter för det samma tillsattes en kommité af professorerna Areschoug, Blytt, Elrving, Fries, Warming ocb

Porfatters

AVittrock.

Herbarium.
Ett i det allra närmaste fullstäiidigt skandiuaviskt herbarinm, omfattaiide 2270 arter och varr. i 4650 ex., insamlade under de sista 5 aren och upplagda pa snyggt och stärkt
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herbariepap 2)er,
jas

särskildt

finnes till

—

salu nu genast.

50

for tillsamnians

kr.

Dessiitom

siil-

Hob. Hartmans "Hrya-

ceæ Scanclinaviæ exciccatæ" samt Zetterstedts ’’Cirimmiefe
Aiidreææ exciccatæ.”
lleflekterande torde vända sig tili
Stud. C. A. Tärxlcxd,
Börjegatan 13, Upsala.

Svan ström

!los

&

C:o

Stockholm Myntg-atan
kan

erliallas

et

1.

:

Gràtt blompressningspapper format 405X470 mm Pr IS pr ns 2,75
Hvitt
3R()x445
„
„ -, 10
Herbariepapper N:o 8 hvit färgton 240x400 „
4.50
..
7.75
11
bla
,.
>,
285x465 „
„
13 .hvit
9 ,285x465 ,,
,,
^
Obs! De bada sistnämnda sorterna användas vid Puksmusei P.otaniska
..

.,

,,

..

,

.,

.,

-

.

.

..

.,

iifdelninof.

Xaar Kr.

1,20

insendes

i

Frimærker, sender jeg

frit;

Hjjpn’nn norvegicum Schpr.
Bnjum pijcnodernnim Limpr.
,,

Lindhogii mihi.

,,

s/enocarjßum Limjtr.

,,

,,

Illindii Schjir

Brown'd Sch^jr.
Sande Jarlsberg 2.

9.

92.
CiiR.

Kwrix.

Innehall.
Daui^tedt, H., Xagra bidrag tili
Hieracivm-^oi'a. s. 154.
Hedluxd, T., Tillägg tili ”Xägra
delse för lafvarne, s. 183.

käiinedomen
ord

om

om Skanes

sul)stratets bety-

Kixdberg, X. C., X'^ya tillägg tili Östgöta Flora, s. 178
Lagerheim, G., Mykologiska Bidrag. YIII. Ueber Pnccinia
Rnnvncnli A. Blytt, s. 167.
Lixdmax, C. A. M., X'ägra variationer hos Vacdnhnn lüiginosnm L., s. 145.
Bomell. L., Xägra ord om Sphœria osfroidea, eutypa, hioplaca,
lata, polgcncca, aspera oc\\ Bertia< oUapsa. s. 170.
Liter aturöfver si gt, s. 184.
Smärre notiser, s. 184.
Land, ßerlingska ßoktryckeri- och Stilejntcri-.4.ktiebolaget 18'^j92.-

Nâgra

for

Skandinaviens flora nya hybrider.

Af
1.

Juncus alpinus

Rhizom

Mürbeck:.

Sv.

Viel.

X lampocarpus

gemenligen starkare

Ehrh.

förgrenadt an hos

mm, nagot
nagot mindre än hos
Stran sasom hos stamargröfre former af J. lamp.
terna antingen trinda eller isynnerhet nedtiii mer och
mindre hoptryckta, raka, mera sällan baghöjda (sä
ofta hos J. lamp.; hos J. alp. i regeln strängt upprätta),
12
60 cm. höga, säledes i allmänhet högre
än hos J. alp. ^), jemte bladen mindre lifligt gröua än
stamai’terna; dess diameter intill 2,5 à 3,5

större

sàledes

än

hos

J. alp.^

—

hos J.

Blad

lamp..,

men

ej

sa

mörkgröna som hos

J. alp.

Inllo-

tydligt ledade, trinda eller hoptryckta.

rescensen liksom hos stamarterna,

och särskildt hos
J. lamp.., af ganska vexlande form; vippgrenarne dock
i
allmänhet taget mindre npprätta än hos J. alp.
men tillika mindre ntspärrade än hos J. lamp. Blomgyttringar temligen talrika, 3 15-blommiga, deras
diameter 4
8-blommiga med
8
(hos J. alp. 2
en diam. af 3
20-blommiga,
6 mm; hos J. lamp. 4
5
Perigonblad c. 2,5
langa
10
i diam.).
(hos J. alp. nagot kortare, hos J. lamp, nagot längre);
de yttre sasom hos stamarterna äggrnndt lansettlika,

—

—

—

mm

—

—

—

mm

mm

’)
Den i norra och mellersta Tyskland etc. äfvensom i Skane
Ystadtrakten, Kjellinge mosse, Hammar vid Christianstad) och

(

Danmark (Fuurseen pä Sjælland) förekominande, synnerligen utmärkta, senhlommiga var. fusco-ater ScHEEB. (pro sp.) när dock
stnndoni en höjd af 70 cm.
Den temligen sällsynta formen insignis (Fries in sched.)
i

Buchenau
Hos
ßoi.

är

mycket

Ya,r.

Not.

ljust grön.

fusco-ater ScHREB.) äro vippgrenarne

m2.

(

mer

ntstaende.

13

mer

eller

riindt

miudre spetsiga; de inre

lausettlika,

liiiinkaiitade,

aggsâsom

elliptiska eller

tlllspetsade

ej

Los J. lamp., iitan rundadt ehuru ej sâ bredt trubbiga
lios
J. alp., der de oftast âro uastau tuiiglika.
Stâudare med kuappar af stranganies langd. Kapslar mindre trubbiga au lios J. alp. ocli miudre till-

som

spetsade

au

hos

laudet hos dessa

J.

lamp, samt

i

motsats

arter uastau alltid blott

till

tôrliâl-

med

sjelfva

räckaude tram öfver perigoubladeu, detta
dock uteslutaude beroeude derpâ, att troua i de allra
fiesta
fall
stauuat pâ tidiga utveckliugsstadier for
ôfrigt, likaledes till fölid häraf. skarot urismatiska och
med koukaverade sidor.
Fr ou sâsom vâl utbildade
ytterligt sparsamma, c. ü,5 mm lâuga, bruuaktiga (hos
J. alp. mörkt rödbruua, hos J. lamp, gulbruua).
Sverige. Slcâne: Pâ det saudiga straudbâltet vid
ßiugsjöu mellau Rôuuebro och Bo, isyuuerhet midttbr Fairyhill (IMukb.,
1891); mellau Eugelholm och
Eugelholms hamu, sârskildt iuuaufor sauddyuerua vid
uddspetseu

;

Rôuueâus utlopp (Mueb., 1891).

—

Norge. Jœderen:

Strâuderua af Sele Vaud (IMoeb., 1884).
I siu habitus och sârskildt hvad iufioresceuseu
augâr företer J. alpdnus X lampoccvpus eu rik vexliug, i det deu ])lâgar âterspegla au deu eua au deu
andra formkombiiiatioueu hos deu sâ mâuggestaltade
J.

Med

lampocarpus.

liâus^m

till

systematiskt vigti-

gare egeuskaper âr deu emellertid, sâsom af beskrifuiugeu framgâr, strâugt iutermediâr, och dess .sârkiljaude frâu stamarterua blir vid uârmare bekautskap
med dessa redau pâ deu gruud sâllaii foreuad med
större svârigheter.
Dess igeukäunaude uuderlättas
for öfrigt i väseutlig mau af de fysiologiska och biologiska egeuheter, deu
företer.

Under

moguadeu äro

i

likhet

med

fiertalet

h 3"brider

det stamarteruas kapslar mot ffukt-

fylda

med

väl utbildade frön, bära h}’-

eu mäugd döda, hiuuaktiga
cellmassor, de förtorkade äggeu.
I sammauhaiig här-

brideus

placeiitor

blott
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med nâ

dess kapslar aldrig en normal storlek, tvärtoni

de

förbli

slntna

med undantag af sjelfva nddspetsen inneDenna afvikelse fran stamar-

perigonerna.

i

är sa pâfallande, att den kan tjena som ett
beqvämt och säkert ögonmärke för hj^bridens första
igenkännande i postfloralt stadium.
Blott mycket
sällan är nagon enstaka kapsel battre ntvecklad
om
den uppi’istas eher söndertryckes, finner man dock

terna

;

endast ett eller ett par nagorlnnda fullständigt utbilPollenets beskaffenhet ger sig ej tyddade frön ^).

känna

genom

iakttagelser i mikroskopet.
liksom kos slägtets representanter öfver hufvnd taget, ligga förenade i tetrader, känneteckna sig en mindre del ntan vidare sasom döda,
ligt

tili

Af

dess

i

blott

celler,

livilka,

innehäll saknas.

det

besittning

af sadant,

om

Det stora

flertalet är

det ock ofta är

dock

i

mer mörk-

färgadt och storkoruigt än hos starnarterna och nägot

mindre rikligt än hos dessa. Hurnvida i och med
sistnämnda afvikelser pollencellernas befruktande för-

mäga

gätt förlorad, torde emellertid endast

genom

göras

särskilda

I hvarje fall är det pätagiigt, att

friskt material.

tili

kunna aftili gang

försök vid upprepad

pollenets beskatfenhet erbjnder föga ledning för igen-

—

kännandet af denna hybrid.
Mycket kännetecknande
densamma är deremot dess utomordentliga vege-

för

Under det att starnarterna endast nppsmärre och temligen glesa tufvor, bildar hybriden gemeniigen redan pâ nâgot afstând i ögonen
fallande, tâta och ganska vidlyftiga sâdana, beroende
dels pâ en lifligare förgrening och större varaktighet
hos rhizomet, dels pâ en rikligare strâbildning frân
tativa kraft.

träda

i

—

detta.

made
b
den

emot

Med

den

sticker

hänsyn

till

dess utvecklingsfaser

frân medlet af Juli

egentliga J. alpinus Vill.

c. 25—50 frön; hos hybripâ mer än 300 ex. hlott erhâllit inutseendet val utvecklade frön.

Starnarterna ega

har jag ur
ett

i

hvarje kapsel

ett material

50-tal till

af-

mot den dâ afblomsâ till vida, som den
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i

med

Jampocarpiis afveu under Augusti
J.
utveckla blom mande straii.
frâga yarande hybrid bar hittills blott en enda
blifvit uppmärksammad, neinligen af Buchenau,

likhet

fortfar att
I

gang
som pa eLt stalle i Schweiz iakttagit flera exemplar
af densamma och i sin ^Monographia Juncacearum”,
p. 380 (Engler’s Bot. Jahrb., Bd. XII, 1890), i kort-

omnamnt

Ofver hufvud taget hafva hybrislagtet knappast varit beI
tillägget till sin monografi (Engler’s Bot.
kanta.
Jahrb., XII, p. 622) yttrar dock Buchenau med anledning af de iakttagelser som gjorts af mig ofver J.
cmcejjs Laharpe X Icimpocatpus Ehrh. frân Herzegovina:
”Es ist dies eine Bestätigung meiner Überzeugung,
dass im Mediterrangebiete zahlreiche durch Kreuzung
entstandene Mittelformen aus der Gruppe: J. aljnniis,
I sjelfva
anceps^ Jampocatpus etc. Vorkommen dürften”.
verket har nu J. alpinus X Jampocarpiis pa de svenska fyndorterna en sâdan förekomst, att den med
visshet kan antagas uppträda i alla trakter, der J.
Pa ßingalpinus och J. lampocarpns träöä samman.
sjöstranden, der jag kunnat egna den ett närmare
Studium, är den saluuda, samtidigt med att den förgäfves sökes, der nagon af stamarterna är ensam radande, langt ifran sällsynt pa sadana fiäckar, der J.
alpinus och J. lanqiocatpus bada förefinnas, och äfven
vid Engelholm motte den mig, i samma ögonblick ett
gebit beträddes, der tili den mera utbredda J. lampjocarpus äfven sällat sig J. alpinus.
J. alpinus X lampocaypus är säledes en hybrid,
som lätt bildas, men sasom sâdan blir den ocksa för Systematikern synnerligen beaktansvärd.
Ty äfven om den
icke alltid uppträder i större massor, spelar den dock
uppenbarligen en sâdan roi, att man, om den icke rätt
uppfattas, ovilkorligen blir frestad att sammanslä de i
verkligheten skarpt skilda typerna J. alpinus Till.
och J. lampocarpns Ehrh.
het

der

inom

fyndet.

denna grnpp af
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Om*

förekomsten af Artemisia Stelleriana
i Danmark.
Af Gunnar Andersson.

sedan redogjordes af F. W. C. Aredenna tidskrift för en nyligen pa knststräckan närmast söder om Helsingborg fimnen Artcmisia-a.xt.
Vid en exkursion som förf. företog pa
norra Seeland innevarande sommar tillsaminan med
den danske statsgeologen Dr. K. Hördam anträffade

För

scHOüG

tolf är

)

i

—

denna, Artemisia Stelleriana Bess., strax öster om
Villingbæck.
I den liöga strandbrinken Anhär pa ett stäfle en torfmosse
hvilken vid
liögre stand som det postglaciala bafvet bär en

jag

fiskläget

nes
det

gang

egt,

större de! en

tili

Den mörka

profil,

ntskuret.

synes pa längt afdenna i det af Psamma

finnes,

om

stand oeb nagra steg öster
arcnaria bevuxna öfre

af detta

blifvit

som nu

strandbältet var det

som väx-

Tiden tillät ej att anställa en närmare undersökning af omgifniugarne ocb vid flyktigt
sökande künde ej mera än det först anträffade standet nppletas.
Detta som njdigen var afbugget eller
afbetadt bade 10 à 12 krafdga stjelkar, bvilka mecl
all sannolikbet skulle ba blommat fram pa bösten.
Vid en jämförelse mellan den nu upptäckta fyndorten ocb de förut kända svenska
den närmaste
ligger pa 16 km:s afständ fagel vagen
visar det
sig att de äro fullständigt öfverensstämmande in i
minsta detalj.
Här liksom mellan Rââ ocb Helsingborg är arten anträffad i strandens öfre af Psamma ocb
andra gras bevuxna balte, bvilket aldrig ens vid abnormt bögvatten nas af böljorna. Detta ma observeras, ty det gör det osannolikt att växten skulle
ten

anträffades.

—

*)

Bess.

Smärre Fytografiska anteckningar.

—

**)

Bot. Not. 1880; sid. 137

Denna

lokal finnes

Saltvandsalluviet

i

Kot.

1892.

sid.

detalj

29

Artemisia Stelleriana

— 150.
angifven

det nordostlige Sjælland.

TJndersog. N:o 2 (1892)
Bot.

i

I.

—

o.

f.

i

K.

—

RöRDAMS
Danmarks

arbete:

geolog.
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forts

af

vâgorna

Pâ strackan söder

de

till

stallen dar

den nu finnes.

oin Helsingor, livilken

ej

erbjuder

analoga lokaler, är den enligt Areschoug förgäfves eftersökt af lirr Nordstedt ocli Ljuxgstrôm.
Areschoug kominer vid sin analys af artens egênKamsckatka och Skâne
doinliga förekomst
till
füllt

—

—

det résultat att det sannolikaste är att den tillhör det

element

i

vâr

flora,

af

soin

honom benamts

Altai-

floran och hvilkets egentliga utbredningscentruni ligger

mellersta Asien och soin i Europa nâr sin västgräns,
ungefar pâ vâr longitud. Sâsom argument talande mot
denna tolkning anför Areschoug sjâlf dels att den
skânska formen ej öfverensstämmer med Kamschatkaformen utan med den i mellersta Europas trâdgârdar
odlade,
dels -att den redan ett tiotal âr innan fyndet beskrefs (redan 1876 hade den anträffats) varit
odlad i Helsingborg och ânnu tidigare i Köpenhamn
och utlandet.
Det kan môjligen ha nâgot intresse
att här i korthet granska skâlen för och emot Areschougs âsigt dâ dels en ny i ett annat landomrâde
liggande fyndort blifvit känd, dels under de tolf âr
soin gâtt âtskilliga fôrhâllanden blifvit observerade,
hvilka ej af honom dâ kunde beaktas.
Hvad först Artemisia SteUerianas hänförande till
Altai-vegetationen angâr sâ kan däremot anföras att
den ej sä vidt kändt är nägonstädes anträffats i det
inre af Asien.
Att denna vackra, högväxta art, om
den varit nâgot allmännare, skulle iakttagits lika väl
som t. ex. Artemisia laciniata och A. rupestris torde
ej vara tvifvel underkastadt.
Vidare är det ett faktum att alla de füllt typiska Alltai-växterna’’ inom Skandinavien ha en specifikt östlig utbredning *) och att
ingen enda har ett utbredningsomräde, som erinrar om
den nu ifrägavarande artens. Ännu ett skäl, som syi

—

*)

Se Areschoug, Bidrag

liistoria.

Lunds

tili

den skandinaviska vegetationens

L'niv. Arsskr. 1866.
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nés

mot artens hänförande

tala

till

Altai- floran,

är

den i de sista âren funnits pa norra Amerikas östra
kust.
Vid the Torrey botanical Clubs sammanträde
den 28 november 1888 meddelades namligen följande
om artens uppträdande dar. ”Dr Britton also exhibited specimens of Artemisia Stclleriana, Besser, from
att

several

along

points

100 mile

the

circle.

coast within the radius of
has very generally been mis-

the.

It

taken for the ’’Dusty Miller”, Senecio Cineraria., and
indeed its leaf-form is very similar.
Recent flowering specimens collected by Mr Rudkin at Long

Beach

as to the plant’s idenleave no question
In the synoptical Flora it is attributed only
to Nahaiit Beach, Mass.
For en pa retur inom
ett omrade stadd art torde ocksa hafsstranden ej vara
en lämplig Standort; ingen enda af vara sakra relikt-

tity.

—

typer ha sa vidt iag kan erinra mig sitt tillhall bland
Af de af kulturen i högre grad oberörda

dess vegetation.

formationerna är det ju ingen som bar en sa kosmopolitisk
I detta och manga andra
sammansättning som denna.
afseenden öfverensstämmer den med vâra ogräsformationer. Polymorfa i utveckliug och spridning stadda slagten och arter är det sasom bekant, som befolka hafsstränderna, och bland dem torde en relikttyp ha föga utsigt att reda sig.
Det kan häremot anmärkas att
detta är just hvad Artemisia Stelteriana inte gör, ty
nu synes den om ej alldeles fullständigt, ha försvunnit sä dock blifvit mycket sällsyntare än den var
Sa
pä den tid Areschoug undersökte dess utbreduing.
lann förf. nagot af âren 1883
85 den norr om Rââ
pâ ett par närbelägna punkter, men eftersökte den

—

förgäfves

den öfriga
singborg.

i

bade pä dessa och pa
Rââ och Helhändt andra botanisier.

slutet af attiotalet

sträckaii af stranden mellan

Detsamma

har

")

Detta Ställe är beläget pa sydöstra sidan af

**)

ISTew-York. Bull. Torr. Bot. Club. Vol.

XV

Long

Island.

(1888) sid.

328.
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—

iitan sammanliang
som det jämförelsevis

Sâval det sporadiska upptrâdaiidet

ined det üfriga utbreduiiigsonirâdet

hastiga fôrsviniiandet öfverensstämmer emellertid äfven

med

man

livad

om

arter.

Coleantlius subtilis,

liur

om nâgra andi’a
Sa erinrar Kerner
käud frân Indien, npp-

frân fiera hall kaiiuer

pâ strânder upptradande

Böhmen,

den tropiska Scirpns purpuGeneversjöns strânder o.
Att en art om den kommer in pâ en gynsam
s. V.
lokal lean sprida sig med en rent ntaf fôrvânande hastighet framgâr af det exempel vi ega pâ Myricaria germanicas npptrâdande pâ Bingsjöns sjnivestra strand. ^*)
I det fallet âr det füllt säkert att den utkommit frân
derefter
en tradgârd i nârheten; endast ett par âr'*^'**
fans den i tusentals exemplar pâ den n5digen torrlagda sjOstranden.
Hunivida Artemisia SteUeriana lâmnar grobart frö hos oss kânner jag ej sâkert
), men
minsta gren slâr med lâttliet rot.
Härdig synes den
vara t. o. m. vid Stockholm enligt meddelande som
Prof. V. B. WiTTROCK lâmnat mig om ett frân Skâne

trâdde

i

plötsligen

reiis

—

linr

anträffas pâ

—

hârstammande exemplar, som vâl öfvervintrat

i

Bergi-

anska trâdgârden.
Af de nn nâmda förhällandena torde framgâ

att

den sannolikaste förklaringen at Artemisia Stdlerinnas
forekomst sâval i Sverige som i Danmark sâvidt vi
t. ex. med fâgun kânna dess utbredning âr att den
lar f)
spridts frân norra Tysklands eller Danmarks

—

—

trâdgârdar, pâ de sandiga hafsstränderna fnnnit en med
dess biologiska fordringar passande lokal, dar den dock i
stört sedt endast synes vara sporadiskt npptrâdande.
*)

Pflanzenleben 803.

**) Bot. Xotiser 1886. sid. 175.

Under mäiigarig kultur i Eslöf (Skiine) har den satt frön,
vid ett en gang gjordt försök att sä dessa visade de sig ej gro-

***)

men
hara.

f) All tanke pâ ballast förbjndes

het och läge.

genom

lokalernas beskaifen-
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Bidens radiata ThuilL, funnen pa skär

i

Hjelmaren.

A. Y. Grevillius.
Da jag i slutet af Augusti och början af September manader irmevaraude âr iindersökte Vegetationen pa de genom sänkningarna uybildade skären i
ett strax
Hjelmaren, anträffade jag pâ tvenne skär
vester om Henan mellan Hvalön och Foderön, samt
s.
k. Balgbergen tillhörande skär, af Callme
ett de
nybildade
Hjelmar-öarnes vegetation.
Bill,
(Om de
Handl.
Afd.
III,
Bd. 12,
N:o 7)
t.
K. Sv. Yet. Ak.
betecknadt med ”2”
en Bidens^ till karaktärerna
mânga afseenden intermediär mellan B. ccrnua och
i
De högsta partierna af de bâda ifrâgaB, tripartita.
varande skären blefvo torrlagda genom 1882 ârs sänkning, de lâgre, periferiska delarne hade blottats genom
den andra sänkningen^ 1886.
Det var pâ dessa senare omrâden den nedan beskrifna Bidens-ïoTm&n anträffades, i fâ individ och i omedelbart grannskap af
sâvâl ccrnua soin tripartita.
De viktigaste karaktärerna voro fôljande.
Individen aro styft npprâta, omkring en half
meter höga, vanligen med talrika grenar, soin âro
med sin ôfre, största del nppräta och soin oftast utgâ
frân de nedre delarne af hufvudstaminen.
Blomkorgarna âro mest samlade mot grenarnas spets och sitta
nngefarligen i jemnhôjd med hvarandra och med hufvndstammens, sâledes bildande en yfvig kvast.
Ortbladen âro lifligt Ijusgrona (soin hos cermia)
temligen glest sâgade; 3-delade eller ofullstândigt 5delade, de nedre nâgon gang hela.
Bladen, resp.
bladflikarna lancettlika, temligen langt afsmalnande
At'

—

—

—

;

mot

spetsen.

Blomkorgarna rikblommiga, vida, ända
och nâgot niera

i

diameter,

till

2 cm.

fnllkomligt npprâta, foga

knllriga.

De

Ytterholkbladen ha samiiia färg soin ortbladen.
jemnbredt lancettlika, vanligen med mer an

âro
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öfvernäende blomkorgen, liorizontelt utstäeude
10
14, med ytterst fina och
glest sittaude, eller alldeles utan sagtänder.
Holkbladen smalare än Los bade cernua och tripartita, vauligen öfver 20.
Blomfjällen mycket smala och relativt langa.
Frukterna smä, pJatta och tunna, siillan med en
tredje läg köl pa eiia sidan.
Borsten 2, mycket sällan 3, deras längd 2 à 3 mm.
Frukterna i sin helhet (med borsten inberäknade) 6 à 7
langa.
(Hos B. cernua ha frukterna 4 borst och 4 kölar, hos
B. tripartita 2 till 3 borst och inotsvarande antal
liälfteii

ett antal af iingefar

tili

—

mm

kölar.)

samt

Vid undersökning af de i Riksmusei samlingar
i
Upsala Universitets Herbarium befintliga Bi-

de^.s'-formerna har jag fuunit nyssbeskrifna Hjelmareform fullkomligt tili arten öfverensstämma med exem-

plar af B. pJatijcephaJa Orsted frän

Danmark och Fin-

Pel nedan angifna grunder anser jag B. ptatycephala ürd vara sjuionym med B. radiata TJndU.

land.

Bidens pJatycephala beskrefs först af Orsted i Inhört. acad. havn. coli. 1850.
Aret därpa
framstäldes af Körxicke (i en uppsats i Bonplandia
"Ueber Bidens tri2 )artita L., noditiora L.. radiata ThuiU.
und pdatycepltaia Ord’’) asikten att Örsteds art vore
identisk med den af Thuillier 1790, i La Flore des
environs de Paris, uppstälda, först i Frankrike funna
I Xat. Hist. Forening, Rjobenhavn 1862,
B. radiata

dex sem. in

*)

är

det

Da T/iuillier’s
mahända icke

beskrifning:
vel

arbete torde vara

subpinnato-ö-partitis

latis:

m.

1.

m. svârâtkomligt,

ur vagen att här atergifva bans original"Eadiata. 2. B. erecta, glabriuscula foliis tripartitis
;

;

lanceolatis:

floribus

omnibus peduncu-

involucris calyces superantibus, radiatim polj-phyllis; Habi-

Augusto, Septembri. 0—2. Bideut radié. Dresse, presque glabre. Feuilles en trois parties ou sous-pinnées à cinq parsale, toutes pédonFleurs d’un jaùne
ties. Lanières lancéolées.
culées, à involucre foliacé, polypbjdle et rayonnant; en Août et
tat

....

;

—
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312 IF., ofFentliggör Örsted de résultat, till livilka
hau kommit vid jemförelse mellan sin art och Thusoni sin mening, att bägge forillier’.?, och uttalar
I ’'Neuere
merna äro tili arten bestämdt skilda.
Nachrichten über B. radiatus ThuilL”, Bot. Zeitung
s.

1870, N:o

7,

8,

underkastar A.scheeson former af B.

honom funna i Böhmen, en närmare granskning och kommer tili den slutsatsen, att Thdillier’s
radiata^

af

och Orsteds arter maste sammanföras tili en enda, da
nemligen de Böhmiska formerna visa alla müjliga
De flesta senare författare
öfvergangar mellan bada.
torde delà Ascherson’s âsikt.

Hvad beträffar den pâ Hjelmareskären funna formen, visade den sig vid jemförelse med Örsted’s beskrifningar pa de af honom odlade B. radiai a och
B. idatt/ceplmla (anf. st. i Nat. Hist. Foren.) vara tili
karaktärer ungefär intermediär mellan dessa, i
vissa
andra afseenden närmande sig den ena eller den andra.
Säsom ofvan är nämdt, öfverensstämde Hjelmareformen tili arten med B. platycepluda frän Danmark och Finland. Men äfven ett i ßiksmusei sanilingar befin tilgt Originalexemplar af B. fastigiata, en
art som uppstäldes af Michalet 1854 och sont nwnera
är alJmänt erhänd vara idcntisk med Thüillier’s radieda^
visade sig öfverensstämma med Hjelmareformen i alla
afseenden, sä när som pa de nägot mindre blomkorgarna och de nagot kortare ytterholkbladen.
Dessa
olikheter hafva dock med största sannolikhet uppkommit genom lokala inflytelser och torde pâ intet
vis gifva grundad anledning tili Ibrmernas hänförande
under olika arter.
Sasom redan Aschersox joa anf. st. anmärker, är
det endast de vegetativa Organen som variera, under
det att karaktärerna i de fruktifikativa delarna äro

Septembre.

Se trouve

à

Chaville,

Chasse, et à celui de St. Hubert.

à l’étang du

Rendez-Vous de
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inycket koustanta och üfvereusstämmande hos de nordDe truktifikativa deoch sydligare formerua.

ligare

—

och detta framhâlles äfven af
larna aro dessutom
Ousted, auf. st. i Nat. Hist. Forening
skarpt skilda
frail

—

dein hos cerniia och tripartita.

Pâ

ofvaii anförda

grander mäste jag anse Thusamt Oksted’s arter identiska.
I
öfverensstämmelse härmed betecknar jag Hjelmareformeu med det aldsta namnet B. radiata TlmiUier.
Sasom af otVaustaende beskrifning torde framgâ,
illiee’5

star

(och Michalet’ä-')

B. radiata TlmiUier

i

atskilliga karaktärer,

sär-

skildt de rent vegetativa, nngefär

midt emellan ccrnna
och trijjartita^ hvadan det möjligen künde misstänkas,
att här forelâge en hybrid.
De pollenundersökningar,
jag anstält, gifva emellertid vid handen, att pollenkornen äro füllt dngliga och af konstant storlek.
Allmänna asikten torde ocksa vara, att B. radiata
är en art.
Ett förhallande, som ytterligare bestyrker detta är att den i sydöstra Sibirien, som är centrum for dess utbredning, synes nästan fnllständigt
ersätta B. tripartita (jmf. Ascherson, auf. st.) *).
Utbredningsomrädet för B. radiata Tlruill. är,
Sydenligt hvad som hittills är bekant, följande.
Där synes
ostsibirien är, säsom nän^dt, dess centrum.
den spela samma rol som ccrmia och tripartita, i Euestsibirien.
At öster gar den ända tili
ropa och
Amurlandet och Kamtschatka (jmf. Ascherson, anf.
st.).
I Europa synes den ujipträda sparsamt och spoDen är funnen i
radiskt pa vidt skilda trakter.
Ryssland, Böhmen, Schlesien, Sachsen, Preussen, Brandenburg **), Frankrike, Finland, Sverige och Danmark.
Dess nordgräns i Europa sammanfaller unge-

W

*)

Enligt

Velenotoslcy,

Flora

Bulgarica 1891, är

i

Bulgarien

(och trakterna öster derom?) B. tripartita ersatt af en annan art,
B. orientaïis Fe/., till karaktärerna kommande nngefär midt emellan tripartita och radiata TJndll.
**) Enl.

Gandoger.
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med 60

färligen

nemligen

° lat.

Utom

i

Hjelmaren

är

den

vid Tavastehiis (dit antagligen inßyssland, enligt Lindbeeg: Sitzuiigsber. der
Gesellschaft ”Soc. pro Fauna et F. -F.”, Sitzung 13
Maj 1884), vid St. Petersburg samt (nägra grader
förd

t'unnen

fran

söder) vid Nischnij-Nowgorod.
Sverige har den, mig veterligen, icke med
säkerhet förr blifvit funnen.
Enligt Hartmau, Sk. Fl.,
10 och 11 uppl., har i Skane och Halland en mojligen hithörande form anträffats af A. J. Retzuis.
Men enligt hvad som uppgifves af G. Johanson (”Om

längre

i

I

Bielens

radiata

Thiiill.

och

B. plutijcephala Orst.

—

Not. 1871, N:o 2, s. 55) öfverensstämmer icke
exemplaret i Retzii herbarium med B. radiata TJmill.
Bot.

och ”är atminstone omtvisteligt”.
Att arten icke förr anträffats hos oss, beror
sannolikt pa, att den tillhör de af Elias Fries s. k.
meteoriska växterna, d. v. s. sadana, som heit plötsligt uppträda pa lokaler,
som undergätt genomgripande yttre förändringar (jmf. Ascherson, anf. st.)
Afven utom Sverige har den pa flera stallen paträffats
just pa sadana slags lokaler.
Sä uppträdde den form,
som lag tili grund för Örsteds ’‘’'platycepltaJa” i en uttorkad sjö (St. Jorgensson) pa Sjælland; liknande synes
förhallandet ha varit vid Königsberg (jmf. Just’s Jahresber. 1879, VII, II, s. 244); likaledes i Jura (jmf.
Ascherson).

Pa
d.

ett

par stallen

— vid

Tavastehus (Sitzungsb.

Ges. ”Soc. pro F. et F. F., Sitzung 3 April 1886),

vid St. Petersburg (J. Schmalhaüsen, über Pflanzenhybriden.
Beobachtungen aus der St. Petersburger Flora 1874) hafva hybrider mellan B. radiata
och B. tripartita anträffats.
I sammanhang här-

—

—

med

kunua nämnas,

att jag saväl i Riksmusei
Upsala Universitets herbarier paträffat Svenska
former (frân Smâland, Upland och Stockholm) som
med afseende pa vegetativa karaktärer betydligt när-

som

skulle
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mat

sig

radiata

ThuiU.^ lueu hvilkas reut fruktifika-

med B. tripartita.
dock icke närmaro undersökt dessa, och kau
iiaturligtvis icke alls uttala uâgou förmodau beträffaude deras möjligeu hybrida uatur.
Jag har eudast
velat i förbigäende omuämua dem för att fasta uppmärksamheteu pa de autagligeu ofta förbisedda Bidensformerua iuom vart laud.
tiva karaktärer mest öfverensstamt

Jag

liar

Nâgra lappländska växtformer,
uppteckuade af H. V. Rosendahl.
Euphrasia
Stjelk 12

officinalis L.

form, lapptonka.

-18 cm. hög, upprät,

trind, glest besatt

med

styf,

eukel, rödbruu,

korta, hvita, utstäende eller ned-

Blad ljusgiöua, oskaftade, skiftevisa, de
stundom motsatta, bredt äggruuda^ ibland nästau
cirkelruuda, veckade med 3—4 breda, härbräddade, â de
nedre bladen trubbiga, â de öfre spetsiga sagtäuder. Blommor mycket sma och fataliga, utgaende pa korta skaft
Foder kortharigt, klockformadt
frän öfre bladvecken.
med syllika flikar, som geiiomdragas af bred, rödbruu
ätrflitade har.

öfre

iierv.

Krona 4 mm.

gleshärigt

svalg

läng, blekt gulhvit med svafvelgult,
och hvita violettstrimmade läppflikar.

med uruupen spets.
sammanträugd pä fuktiga
betesmarker allmäut kriug Grellivara kyrkb 3
Fruktkapsel utdraget vigglik

Uppträder gruppvis,

tätt

’.

idma L. form, sterilis.
socken förekommer här och der
samt i Öfver Luleä socken öfver heia skogssträckor eu
30 cm. hög (sannolikt eudast)
robust, st3'^f, upprät, 15
steril form med omvexlande tätt bladbeklädda och nakua
grenstyckeu. Bladen äro breda och S 3mnerligt tjocka,
bugtbräddade, grofädriga samt pä undre sidau mörkVaccinium

Iuom

Vitis

Gellivara

—

brunt glandulerade.
Boli/gomim ampdtihium
rtdatiim.

L. a aqiiaticam Beichard ser-
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Utgör en gracil, â alla delar hârbeklâdnad saknande forui med rosafärgade stipelslidor och längt skaf-

med

tade, Ijtisgröna, tunna, aflângb lancettlika blad
eller

sned

riktade

bas

tänder.

cylindriska ax;

och finsâgad kant

Blommor smâ,
till

följd af sen

med mot
tätt

tvar

bladspetsen

sittande

i

smala

blomningstid (September—

nâ de sällan full utveckling och alstra endast
undantagsvis mogna frön.
Fyndort: Gellivara malmberg i ett litet tjarn vid
Kaptensgârden, der växten törst anträflades af Docenten A. N. Lundström, som benaget faste meddelarens
Oktober)

uppmärksamhet vid den sägade bladformen.

Näg-ra anteckningar frän en exkursion

genom

Lulea lappmark sommaren 1892.

Af H. V.

Rosendahl.

Inoni Gellivara socken är floran i allmänhet fataligt representerad och, om man franser nagra alpina
arter fran Dundret, rätt trivial.

Nägra mera anmärk-

ningsvärda ha i denna tidskrift redan framhallits, tili
hvilka jag vill foga Phaca frigida L. och Erioplionim
russeolum Fr.
Den förra anträftas i yppiga exemplar
den
myllrika
forntida offerplatsen Sagga Guoika
pâ
invid Linaelfven, den seiiare pryder jemte hvit-hufvade bröder nästan allestädes de kolossala myrsträckningarne.
Bryopogon Fremantii (st.) finner man redan
efter Lulea-Gellivara-banan ymnigt pâ torrfuror.
Jokkmokks socken bildar i växtgeografiskt hänseende öfvergang fran denna sterila nejd tili den
blomstersmyckade och saftigt grönskande Kvikkjokksdalen och de mäktiga högfjällens intressanta växtvärld.
Calypso fann jag inom Jokkmokk flerestädes efter
Lrde elfs vattendrag, och kan den här anses förekomma allmänt spridd, ehuru af mig aldrig talrikt
funnen vid de särskilda fyndorterna.
Eubus castofeiis
Læst. (ined intressanta öfvergangsforiner) och Eanun-
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cidus Jap})onicus L. uppträda allmänt och gilVa en viss

prägel ât Jokkmokksvegetationen.

Dâ mau

mokk

tili

ej

der

ror längs de vackra sjöarne

frân JokkKvikkjokk, bör

att vid Niauve besüka berget Tjärgo,
af liögljällens rariteter {Saxifraga Cotijhdon

försuiumas
liera

L. etc.) inota.

Kvikkjokks

Invid

hand

kj^rkby

fortjenar

Nammats

i

nog bland
kändt under namn af Saxifragaberget.
Vi

första

ett besök;

det är betecknande

allmogen
linna här ock Hera Saxifraga samt Drahaarfcr^ Cerastiiim latifolhüu L., Ediinoaptrnium deflexion 1 ehm., Ergsimion Ineraciifolium, Rhodiola, Potcntida nivca L., Woodsia Injpcrhorea R. Br., glahcda R. Br., o. s. v.
Af de Kvikkjokksdalen närmast belägna fjälleu
adrager sig dock Njunnats största intresse frân botanistens sida.
Han tinner, om lyckan är god, här
nära nog allt hvad samtliga Kvikkjokksfjällen erbjuda,
t. X. Andromeda tetragona L. hgpnoides L., Arnica alpina
Olin, Cconpcnuda nniflora L., Varex Jagopina AVg., Erigeron clongat. Fr., Hierachon pn-enanthoides Vill., Fediciiiaris hirsnta L., Rcomncidus gJaciaJis L., lihododendron
Frân Njunnats bör, om tid och tillfälle stär
m. 11.
tili buds, en utllykt öfver Tarraure turisthydda goras
tili
Virijaure med dess högst intressanta omgifning,

som

efter

Wahlenbergs

tid

allt

för litet

uppmärksam-

Frân min Ilygtiga visit dermats af vära botanister.
hemförde
städes
jag en god skörd och hade särskildt
att fägna niig ât Hera variationer i blomdelarnes
Wahlenbergs ljust gräsgrona Aconitum sepfärger.
Koelle p' tutescens med svafvelgula blommor
äterfann jag här vid Kirkevare samt dessutom vid
Kätjaure och Kätjaurejokk. Pä Unna Titir anträfifades
en likaledes tili stam och blad ljusgrön Aconiüon-form.
med särdeles lysande trefärgade blommor; det krontentrionale

lika

fodrets

violett

utsida

var

gul,

insidan hvit

med

ljust

striering och djupt violettfärgade spetsar: ho-

nungsgömmen och ständarknappar voro

blävioletta.
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Fern

söderut vid Tarrejokk stodo nägra fablom-

mil

miga Aconita med regelbundet bildadt
och

foder

meter)

krona *).
Stuor Tokivare (890
delen af Virijanre var rikligt
Rhododendron, bland hvars ris Chanior-

4-bladig

sydvestra

vid

med

bevuxet

5-taligt, färgadt

Har växte

chis frodades.

Horn.

för öfrigt Astragalus urohoi-

hvitblomröd Coeloglossum, Luzida Waldcnbergn
Eiqdirasia officinalis L. bloinmande vid 1 cm:s höjd,
Salix gJauca L. med blandade hängen, o. s. v.
Pa aterfärd tili Kvikkjokk samlades efter Pnoleiaures vattendrag Antennaria carpcdMca R. Br., Carex
des

mig

aJpiniis L.

(i

flera färgvariationer),

PhgJlodoce^

hicolor All.,

Om

Drej. m. m.

rufina,

med

dessa korta antydningar fran en
nndersökning knnnat väcka häg för ett noggrannare Studium af denna lappmarks och särskildt
Virijaure traktens flora, har jag vunnit min önskan.

jag

y'tlig
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Kiok, Th. 0. Jh N., se Andersson^ X. J.
Almquifit, 6.. Svensk flora för skolor. I.

—

&

Fanerogamer.
Fjärde up])lagan. Stockholm. Ivar Hæggstrôms boktryckeri. Eiten 8:o [251 -f 1 sid.].
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Lagerheim J. G., Om
pâ Quitos högslätt.
,

Afv'en sarskildt,

forekomsten af europeiska UredineeiBotan. Notiser 1891: s. 63 — 66.

—

med oförändrad

pag. 8:o.

Förteckning öfver viktigare i Sverige pâ tritt
land odlade trad och buskar med svenska iiamn enligt
den binära nomenklatureii. Upsala Almqvist & Wiksells
Fr..

Laiirell,

boktryckeri-aktiebolag.
Följdskrift

Liten 8:o [4; 48

s.^.

:

Laurell, Fr., Om svenska viistnamn. Nâgra ord med anledning af den anmälan, Redaktionen
egnat ...
med
Svenska Trädgärdsför:s tidskrift 1891: s. 153
156.
156
svar af Red. ibid. s.
157.
.

.

—

—

—

,

.

—

—

—

kannedomen om vara parkväxter. III. Yiiibär
ocli Tistrou; IV Genus Caragana.
Svenska Trädgardsför:s tidskr. 1891 s. 2-5 & 23-27 + 1 färgl. pi.; 133-137.

Bidrag

till

—

:

,

Schematisk öfversikt öfver de med obeväpnadt öga iakttagbara vegetativa genuskaraktererna hos Skandinaviens
Botan. Notiser 1891:
pâ fritt land odlade Koniferer.

—

'

164—170.

s.

sarskildt, med oforändrad pag, S:o.
A. d/., Ueber die Bromeliaceen-Gattungen Karatas, Nidularium
und Begelia.
K. Yet.-Ak. Ofvers.
47 (1890) Stockholm: s. 531 543 (tryckta 1891).
Äfven siirskildt, med oförandrad pag. 8:o.
Bromeliaceæ herbarii liegnelliani. I. Bromelieæ. Scripsit
Cum 8 tabulis. Stockholm. Kongl. boktryckeriet. P.
A. Norstedt & Söner. 4:o 50 s.j.

Afven

Lindman,

C.

—

—

,

—

.

Utgör Sv. Yet.-Ak. Handl., hd.

—

^

—

24.

N:o

8.

—

speciebus nounullis generis Sileues L.
Om nâgra arter af slägtet Silene L. Med en tatla. Stockholm, Isaac
Marcus’ boktr.-aktiebolag. Stör 8;o [16 s.].
Acta horti
Bergiani, bd. 1. N:o 6.

De

—

Äfveu

siirskildt.

Carl TU., Nâgra spridda växtgeografiska lokaler.
Botan. Notiser 1891: s. 220—221.
I.ovén [numera
Santesson\ Hidvig, Nâgra rön om Algernas
andning. Med 1 tatla.
Stockholm. Kongl. boktryckeriet.
P. A. Norstedt & Söner. 8:o [17 s.]
K. Sv. Yet -Ak.
Handl., Bihang, bd. 17. Afd. III. N:o 3.

Lindwall

—

,

:

—

Afven

Malme,

—

siirskildt.

Bidrag tili sydvestra Södermanlands
Botan. Notiser 1891 s. 97
106.
Ett exempel pa menniskans intlytande pâ florans utveckGiint.

0. A\n,

Kärlväxttlora.
,

ling.

—

Ibid.

Äfven

—

s.

—

:

112—114.

siirskildt,

med

oförändrad pag.

8:o.

,

214

—

,

Xya bidrag
178-181.

till

Afvcn

Södermalms

sarskildt,

Notiser

ined

—

Ilieracium-flora.

oföriinrlratl

8:o

paçf.

—

Ibid.

.Ifr.

s.

Botan.

18fX).

Sv., Beiträge zur Keuntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina. Akademische Abhandlung...
zu Lund d. 25 maj 1891 zur Erlangung der Doktorswurde. Lund. Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-

Murheck^

aktiebolaget. 4:o [Tit.

+

182

s.].

—

Hercegovina.
Afven med titel: Beiträge
AkadeLand 1891, etc.
mische Abhaiidlnng von
Utgör: K. Fysiogr. sällsk:ts i Lnnd Handl. Xy följd, bd.
2. X:o V (i Acta üniversitatis Lnndensis. Lnnds Universitets Ars-skrift, torn. 27. 1890- 91.
Andra afd.),
Beiträge etc. von
Lnnd 1892, etc.
med titel
Naf hörst, A. G., Den arktiska florans forna utbredning i län.

.

—

.

.

—

:

.

—

derna oster och söder om Östersjön. Berättelse
Ymer
1891: s. 116
147 4- 1 profil och 1 karta i texten.
Afven särakildt, med oförändrad pag. Stockholm, tryckt
hos A. L. Normans boktryckeri -aktiebolag 8:o.
Pa engelska,
aammandrag, i Nature 45 (1892): s. 273 —
.

—

.

.

i

—
—

—

Karta i texten.
Bernstenens bilduing.
Xordisk Tidskrift

276

,

Om

—

-f-

1891

:

s.

420—428.
,
,

se

Nordisk familjchok.

se

literaturföi’t.

för 1890.

Nilsson, All)., Ueber die Afrikanischen Arten der Gattung
K. Vet.-Ak. Öfvers. Stockliolm 48 s. 149
157.
Xyris.
Äfven sär.skildt, med oförändrad pag. 8:o.

—

:

—

X'ordisk familjebok, konservationslexikon och realencyklopedi,
bd. 15. Stockholm, Gernandts boktryckeri-aktiebolag. 8:o.

—

Signerade botaniska uppsatser af:
art. Sphenopliyllum
Tæniopteris -fSump-Cypressen.
Sandahl, 0. T., öfriga botan. uppsatser: art. Sockersomnus plantarum taggar.
beta — Telephoraceæ
Nordstedt, 0., Australasian Characeæ described and figured
by
Part. 1. Lund. Berlingska boktryckeri- och stil-

—

Nathorst, A. G.,

—

—

.

4:o [10 pi. (Lith. E. Lane Berlin^
17 s. tillhör. text.]
Om Originalexemplars betydelse vid prioritetsfragor.
Botan. Xotiser 1891: 76
82.
Afven sarskildt, med oförändrad pag. 8:o — Pa engelska

gjuteri-aktiebolaget.

—

4'

,

i

Notarisia 1891:

ändrad pag.
Jfr.

—

—

—

se

8:o.

Starhdck, K.

Botaniska Notiser.

s.

449

— 454.

Afven afdrag med oför-
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Nordstrom, Karl B., Nagra nya växtlokaler
Botan. Notiser 1891: s. 86 — 89.
Äfvan

Nyman^

Blekinge.

föi’

nied oforiindrad pag. 8 :o.

siir.skildt,

Bidrag tili Södra Norges mossflora.
Notiser 1891: s. 244
249.
Äfven särskildt, med oföräudrad pag. 8 :o.
EriJ:,

—

—

— Botan.

von Post, Stafs Adolfe Sveriges vigtigaste ogräsväxter och
medlen tili deras bekämpande. Norrköping. Mi W. Walltalrika träsnitt
berg & C:o Boktryckeri. 8;o [111; 1 s.
i

texten].

liomell,
sula.

Observationes mycologicæ. I.
De genere KusK. Vet.-Ak. Öfvers. Stockholm 48: s. 163
184.
Äfven siirskildt, med oforiindrad pag. -(- 1 s. (innehäller

L.,

—

—

.

dcdik:r) 8 0
.

.

Samzelhos, H., Nagra excursioner vid Gellivare kyrkoby i
Botan. Notiser 1891: s. 136 —139.
svenska Lappland.
Calypso bulbosa (L.) Bcbb. funnen nära Tornio elf.
Ibid. s. 174.
Sandahl, 0. T., se Nord/sJc famdljeholi.
Sernnnder, Bvtger, Om förekomsten af stenlafvar pa gammalt
Botan. Notiser 1891: s. 17—33.
trä.
•Tfr. Hedlnnd, T.

—

—

—

,

—

—
—

—

Om Pulsatilla Wolfgangiana Besser.
Ibid. s. 34.
Studier öfver skottbyggnaden hos Liniiæa borealis L.
Ibid. s. 2-25- 240.
Skâiman, J. A. 0., Om fanerogamvegetationen vid Bolets
brnnstensgrufvor i Vestergôtland.
Botan. Notiser 1891
,

—

,

—

s.

:

107 --112.
Afveu

StarhücJc, Karl,

särskildt,

med

Nâgra ord

oforiindrad pag. 8 :o.
i

prioritetsfrâgan.

—

Botan. No-

1891: s. 240-243.
Tedin, Hans, Bidrag till kännedomen om primära barken
bos vedartade dikotyler, dess anatomi ocb dess funktioner. Akad. afb. for erballaiide af filosofisk doktorsgrad
tiser

vid Lunds Universitet
d. 28 maj. 1891. Lund. Berlingska boktryckeri- ocb stilgjuteri-aktiebolaget. 4:o [Tit.;
.

99; VI

s.

.

.

-b III Tab.].
K. Fysiogr. siillsk:ts i Lnnd Haudl. Ny foljd, bd.
2. N:o
J (i Acta Univertatis Lnudensis. Lnnds Universitets Ars-skrift, tom. 27. 1890 — 91. Andra afd.), utan

Utgor;

men med tryckar 1892.
Smalands mossflora. Stockholm. Kongl.

dispntationstitel

Tolf, Bob., Ofversigt af

—

,

—

boktryckeriet. P. A. Norstedt & Soner. 8:o [48 s.].
K. Sv. Vet.-Ak. Ilandl., Bihaug, bd. 16. Afd. III. N:o 4.
Afven särskildt.
Mykologiska notiser frân Smâland. I. Uredinéer, Perono-

216

—

—

och Perisporiacéer.

sporéer

Notiser 1891

]5otan.

;

s.

sommaren 1891.

1.

211—220.
,

resor

ofver

Beriittelse

Gestriklaiid

i

undersökningar af torfjord.
356 366.
iMosskiiltui'foren:s tidskrift 1891
s.

Oni

hotaniska

—

:

Alven

Jönköpin". H. Halls aktieljohigs boktryc-

sürskildt.

keri. 8:o

Sveiiska

[12

s.]

(H — III

—

410

Sv. mosskiiltnrföris tid-

i

— 427

lunehMla foga botaniskt).
^Vittrocli, y. B., De Linaria Reverclioiiii nov. spec, observatioiies morphologicæ et biologicæ.
Linaria Peverclionii
skrift a. â

-

s.

—

nov. spec., dess niorfologi och lefnadshistoria.

]Med eu

tafla.

Stockholm. Isaac Marcus’ hoktr.-aktiebolag. Stor 8:o [14
s.].
Acta liorti Bergiani, bd 1. X;o 4.

—

—

Afveu
,

De

filicibus

bunkstudier.

sürskildt.

—

observationes biologicæ.
Biologiska orm5 [de 3 sista fiirgl.] taflor. Ibid. Stor
Ibid. N:o 8

Med

—

—

8:o [58 s.].
Afven sürsKildt.
,

&

IL

Catalogus ])lantarum perennium biennibotanico Bergiano aunis 1890 et 1891
sub dio cultaruni, adjectis adnotationibus botanicis nonniillis.
Cum tabula. Appendix Delectus sporarum etc.
Ibid. Stor 8;o [x; 95 s. 4 laj^pendix) XVIIJ.
Ibid. N:o 3.
Jitel^

mnqne

O.,

horto

in

:

—

-

Afven sürskildt.
O(rtenhlaâ), Th., Om alraens,

—
—

—

Skogsvännen 1891:

s.

lindens

4

—

7.

—

-

och alens nordgräns.
Tillägg;

om

skogstriidens nordgräns.
Ibid.
träds frôbarhetsâlder.

,

Till frâgaii

,

Xâgra

—
s.

Ibid.
7

s.

— 9.

Östergren, Hj., Bidrag till Kinnekulles kärlväxt -flora.
tan. Xotiser 1891: s. 115
120.
Afven sürskildt, med oforündrad pa". 8:o.

49—52.

— Bo-

—

(Lsaturlüror. hihliografi^ m.

Ujalmar

ni.)

TAndén, Anders, Lärobok i naturkunnighet j^â omslaget:] X:r 1. Tredje uppl. Stockholm. Kongl.
boktryckeriet P. A. Xorstedt & Söner. Liten 8:o [4; 232 s.].

Berg.,

—

cê;

Vüxterna

:

s.

SI

— 118.

....

Fjärde förkortade ujiplügan [p;i omslaget: X':r 24
— Ibid. Liten 8:o [2; 133 s.'.
Vüxteina: s. 03—84.
Celander, G. M., [X:o 1] X^aturUira for folkskolor och lâroverkens lâgre klasser. Xionde uppl., fullstâudigt omarbetad.
INIed 183 Träsuitt.
Stockholm, Ivar Hæggstrôms

—

,

boktryckeri. Liten 8:o [4 opag. -|- 248 s.].
Kap. 7 & 8 Inledn. till vüxtlüran A vü.xtriket s. 98 130.
l^X;r 2"
Kortfattad lärobok i naturlâra for folkskolor.
Ibid. Liten 8:o
140 s.].
:

,

:

—
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Kap.

&

7

=

8

föreg.;

s.

66

— 89.

Eriksson, Jakob, Wie soll ein Internationales Pliytopatliologisches Versncliswesen organisirt werden? Stoekliolm Druck
von C. A. Alander. 8:o [12 s.].
Lärobok i Na[Hariman, Carl (j)], Läran om växterna.
af F. Sandberg. I. Fenite genomsedda
turkunnighet
upplagan (Stockholm tryckt hos nya tryckeri-aktiebola-

—

.

.

.

[248 s.j) s. 129—212.
Svensk botanisk
Th. 0. B. W,
266.
Botan. Notiser 1891: s. 257
get. 8:o

Krolc.

1890.

literatur

—

—

Äfven

särskildt, 8:o [12

s.].

Lagerstedt, N. G. W., Om undersökning af lefvande växter
Verdandi 1891: s. 230 239.
i skolan.
Hemlexor
Lundeqvist, A. E., Naturlära för Folkskolans Barn.
V. I8:e iippL, .... omarbetad af en Lärare. Norrköping. M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri. 16:o[62s.J
Växterna: s. 42 — 17.
Sundströms, C. E., Atlas tili naturriket efter bästa och nyaste källor bearbetad och tillökad af Filii) Trt/boni. 863
afbildningar. [Pa omslaget :] Stockholm, Ivar Hæggstrôms

—

—

boktryckeri. Ligg.
Växter:

s.

fol.

41—52

[2;

62

—

s.].

-[ afb. 573

— 758.

—

Om planen
horto botanico Bergiano.
för Bergielunds botaniska trädgärd samt om trädgärdens
tillstand 1891.
Med 5 tatlor och 1 karta. Stockholm
Isaac Marcus’ boktr.-aktiebolag. Stör 8:o [22 s.]
Acta
horti Bergiani, bd. 1. N:o 2.
Äfven särskildt.
Om Bergianska herbariet.
Botan. Notiser 1891: s.
V. B..

Witlrock.

De

—

—

,

—

121—124.
Pa tyska

i

Bot. Centralblatt, Bd. 47:

s.

231 — 233.

(Exsiccat).

Hieracia exsiccata Edidit

—

Fase. lY. Stockholmiæ. Fol. [2 s.
100 n:r].
distriEriksson, J., Fungi parasitici scandinavici quos
buit
Fase. 7. Species 310
Stockholm. Victor
350.
Pettersons boktryckeri. 8:o [Tit.; 2 s. -}- 1 s. (corrig.)
Ibid. 4:o [Tit.; 2 s.].
400.
-f tasc. 8. Species 351
Ealüstedt,

II.,

+

.

—

.

.

—

.

—

Referat af

B.

förf.

i

—

Bot. Ceutralblatt, Bd. 47:

1 Utlandef iryckta

s.

296

— 299.

^lppsatscr.

Ahnquist, Ernst,
Zur Vegetation Japans, mit besonderer Berücksichtigung der Eichenen.
Engler, Botan. Jahrbüch., Bd. 14: s. 221—229.

—

Äfven

särskildt,

med

oförändrad

pag'.

8:o.

218
Arnell, H. II'., Fontinalis gothica Card,
nova.
Kevue bryologique 18: s. 87.
Afven sarskildt, ntan pag-. 8:o.

Cardof, J.

Arn.

dC’

—

sp.

et

Eotaniska Sektionen af Xaturvetenskapliga Studentsiillskapet
i
Upsala.
Sitzungsberichte. Vierte Jahrgang. 1889.
Separat- Abdruck aus dem ’^Eotanischen Centralblatt” Bd,
XLV XLVI. Gebrüder Gotthelft, Cassel. Titel och iunehallsförteckning tryckt i Upsala Xj-a Tid:gs Aktieboi. tr.,
Upsala. 8;o [2; 42; 1 s.]

—

—

r. T., The Diatoms of Finland. — Vitli three plates.
Helsingfors reirs of J. Simelius. 8:o [68; II s. -f 1 Karta].
Ur Acta soc. pro Fauna et Flora Fennica 8, n. 2.
Diatomées rares ou nouvelles.
Le Diatomiste: s.
50 51 -}- PL IX: fig. 3—6, 9
18.
10, 14
Remarques sur le genre Amphiprora.
Ibid. s. 51—54.
Grove, E., Sur quelques Diatomées nouvelles ou peu
cf’
connues.
Ibid. s. 54
59: 64 - 68 -f PL YIII: 1
20;
IX: 1, 2, 7, 8, 11
13; X.

Cdeve,

—

,

—

,

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

'

li.,
Anpassungen der Pflanzen an das Klima in
Gegenden der regenreichen Kamerungebirge. (Vor-

Jiingner, J.

den

Mittheilung).

läufige

—

Bot.

Centralblatt,

Bd.

47:

s.

351—360.

—

Lagerheini, G., Les Uredinées comestibles.
Revue mycologique 13: s. 101
104.
Äfven särskildt. 8:o [4. s.].
Zur Biologie der lochroma macrocalyx Benth.
Deutsch. bot. Ges. Berichte, Bd. 9: s. 348
351.
Äfven särskildt. Berlin. Gebrüder Borntræger. Ed. Eggers.

—

—

—

—

,

—

8:o [4 s.]
,

Pucciniosira, Chrysopsora, Alveolaria

und Trichopsora,

vier

neue Uredineen-Gattungen mit tremelloider Enttvickelung.

—

—

(Vorläufige Mittheilung).
Ibid. s. 344
348.
Äfven särskildt. Berlin. Gebrüder Borntræger. Ed. Eggers.
8:o [5
,

s.].

Zur Kenntniss des Moschuspilzes, Fusarium acjuæductuum
Lagerheim (Selenosporium aquæductuum Rabenhorst et
Radlekofer, Fusisporium moschatum Kitasato). Mit 6 figuren.
Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde,
Bd. 9: s. 655
659.
Äfven särskildt, med oförändrad inig. Frommansche Bnch-

—

—

—

drnckerei (Herman Pohle) in
,

.Jena. 8:o.

der neu erscheinenden
De.smidiaceen-Litteratur.
La X'uova Xotarisia 1891: s. 435 448.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. Padova. Tip. del

Uebersicht

—

—

Seminario. 8:o

—
219

—

^

Vorkommen von Dicranochæte

Notiz über das

Hieronymus bei Berlin.
Äfven

särskilcit.

Tillägg

—

Ibid.

s.

405

--

reniformis

406.

Padova, Tip. Seminario. 8;o [1 opag.

:

—-,

Bertlioldia nov.

—

1890: s. 225—227.
Gloeochæte Lagerbeim und Schrammia Dangeard

,

s.

nom. und Dictyocystis nov. gen.

—

s.],

Ibid.

— Ibid,

227—231.
särskildt. med oförändrad pag.
Tip. del Semioario. 8:o.

Padova 1810.

Bada äfven

.

—

,

—

,

—

,

de los pepinos, sy causa y sy curaciön.
Revista Ecuatoriana, Tom. 2. 1890. Dicembre. [5 s.].
JoThe relationship af Puccinia and Pliragmidium.
113.
urn. of Mycology 6: s. Ill

La enfermedad

—

—

—

Äfven

särskildt. 8:o.

[.3

opag.

s.].

—

Anales de la
Las Bacterias violadas. E.studio critico.
77.
Universidad central del Ecuador, ser. 5 (Num. 39): s. 74
Äfven särskildt, med oförändrad pag. — Quito, Iniprenta
por Anales

&

8:o.

1’
EquaGr. de, Champignons de
158
Bullet.
France
s.
7
Soc. mycol. de

Fatouülard, N.

—

teur.

etc.

Lagerheim,

:

Äfven

särskildt.

Lons-le-Saanier

imprimerie

phie Lncicn. Declnme. 8:o [29

lAndherg,

und

Gr.

A.,

—

16.

—

Rhipsalis

trigona

Gartenflora. 40: 38

s.

-j-

pl.

et

XI

lithogra-

— XII].

Hierzu Afbild. 15

Pfr.

— 41.

Nafhorst, A. G., Bemerkungen über Professor Dr. 0. Drude’s
Betrachtungen über die hypothetischen vegetaAufsatz
tionslosen Einöden im temperierten Klima der nördlichen
Engler, Botan Jahrb. 13,
Hemisphäre zur Eiszeit.
:

—

Beibl. 29:

s.

53-65.

Äfven

särskildt,

zig.

med

oförändrad pag. [Pä omslaget:] Leip-

W. Engelmann.

8:o.

Bihang".
TJtländingars

i

Sverige trychta hoianisJca uppsafser 1891.

Edvard, Puccinia Malvacearum Mont, luuinen
Botan. Notiser 1891 s. 44
45.
Finland 1890.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. 8:o.
Kihlman, A. Osiü., Finsk botanisk literatur 1888 1890.
Botan. Notiser 1891: s. 267—270; 1892: s. 41-45.

Hisinger,

—

Äfven

Ryan,

;

särskildt. 8:o. [8 s.].

—
—

—

tili

—

Dryptodon Hartmanni (Sch.) fructificans.
Botan. Notiser 1891: s. 173
174.
Saccardo P. A., Recommendations aut Phytographes particulièrement Cryptogamistes.
Botan. Notiser 1891 s. 90
E.,

—

—

:

-92; 139—140.

(

•

2-20

Meddelaiule af iiagra nyare forskningsresultat
växtnäriugnu.
Föredrag vid laiultbruksiuötet i
(röteborg (öfversät tiling).
Sveuska Mosskultur-fören:s
tidskrift 1891: s. 430
43(1.

irör/«(r, 1 \,

röraude

—

—

Brylin N., Scapania crassiretis

sp.

nov. (Revue

bryologitpie 1892 s. 7
8).
2,.i mm. lata, cæ"Gracilis, usque ad 1(1 cni. longa et 2
pites confertos, densos et latos inferiie fuscos superne fuscovirides vel rubesceutes rupes interdum irrigatas insidentes

—

formans.
Caulis ascendens, flexuosus, subsimplex, parce hyaline radiculosus, rigidus, O,-?— 0,:: mm. crassiis strato medullari leptodermico a quattuor seriebus cellularum fuscarum latissime
iucrassatarum circumcincto.
Folia pellucida, rigida, subæqualia, perexigue apicem
caulis versus accrescentia, exacte disticha patula superne conferta vel imbricata, iuferiie paululum reniotiora, arcte conduplicata ad vel infra tertiam partem infimam secta, lobo
postico valde convexo ad j^osticum vergeiiti et lobo aiitico

convexo adpresso, quapropter planta antice convexa fit.
Lobus foliorum anticus latus caulis longe superans oblique reuiformis, apice rotundato-obtuso margiiieque superiore
reflexo et decurrente.

Lobus foliorum posticus duplo major late ovatus vel
quadrato-rotundatus, apice obtuso et margine superiore late
recurvato et longe decurrente.
loborum amborum siiiuosi et sparse deutati
angustis et brevibus carina foliaris ala edentata
ad quiiique seriebus cellularum alta instructa est.
Basis infima foliorum bic et illic a duobus stratis cellularum ædificata est, de cetero folia ubique unistratosa.
^largiiies

denticulis

Diametro

cellulæ

plurimæ

foliares vulgo

0,oi8

mm. me-

tiunt, cellulæ basilares circiter duplo longiores et marginales
circiter duplo breviores sunt. Membrana cellularum omnium
valde incrassata, plurimarum inæqualiter, vedelicet ad anguquam maxime, ad processus lumiuis autem
los cellularum
plerumque paruni, qua de causa lumen cellulare stellariformis fit et spatia magna intermedia vulgo rotundato-trigonalia

pulcberrime fulva vel purpurea efficiuutur, membraua
cellularum l)asilarium et marginalium magis conformiter iiicrassata, quo lumen cellulare rotundato-quadrato vel rotuusæ^je

dato-rectangulo

fit.
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Cuticula foliorura ut pluriinum densissime sed minutissime
verruculosa.

Folia Suprema magnam copiam gonidiorum sæpissime gégonidis pulchre fulvis, ovatis vel piriformibus, circiter
0,013 mm. longis et 0,og7 mm. latis, iterum iterumque ad coiigregatioues racemiformes dicliotome coliærentibus.
Organa sexualia nondura visa.
Habitat in provincia Norvegiæ Ringerike ad porphiricas
humidas prope cataractam parvam Gjeitfos dictam baud procul a tugurio Dâlgansæter, altitudine supra mare circiter 500
m. sociis Scapaniis nemorosa et subalpina, Tungermania cordifolia, Blindia acuta, Hypuis falcato et exanuulato aliisque
lloc loco, ubi planta copiomuscis bumiditatem amantilnis.
sissime provenit, primum die 16 septembre 1888 plantain legi.
rant,

,

superque

Satis

differt

e

Scapania nemorosa proxima

Iia-

bitu omnino diverse, gracilitate, lobo foliorum antico adpresso
lobi antici rotundato et reflexo, cellulis multo
melius incrassatis, lumine cellularum stellarifoimii spatiisque
intermediis magnis trigonalibus et denique verruculis cuti-

margineque

cule densissimis.”

BænitZ, C., Cerastium arcticum Lange var. Drivense Bænitz, Herbarium Europæum Nr. 6819. (Österr. botan.
Zeitsebr. 1892 s. 225-7).
Under

den vanliga formen af Cerastium arcti1400
Hartm.) växer pa Dovre vid 13
meters böjd, sä förekominer eiiligt förf. nära gamla Yärstien
vid 700 m. en annan form, som utbildats i det torra oeb
varmare läget oeb som förf. kallar v. DrivLiisc. Yäxten är
15—33 cm. liög; 6-10 par blad;
löst tufvig, stjelk slak,
som vid torkning förblifva lifligt gröna, 6—8 mm. breda oeb
15
18 mm. länga; blommor glest sittande, sällan ensamma,
oftast 2—4 tillbopa.
Hos bufvudformen deremot är växten
tätt tufvig; stjelk styf, 3 bögst 7 cm. bög; 2
6 par blad,
som vid torkning blifva gula, omkr. 3 4 mm. breda oeb
5—7 mm. länga; blommor tätt sittande, vanligen ensamma

cum

(C.

det

att

—

latifolium

—

—

eller

2—3

tillbopa.

—

222

Smärre

notiser.

Vetenskapsakadeniien
leninade
satser

:

okt. Sekreteraren in-

12

d.

akademiens skrifter följande uppStudier öfver chlorophyceslägtet Acrosiphonia ,]. Ag.
iiitagande

för

i

och dess skaiidinaviska arter af prof. F. Kjellman, Om vegetatioiiens utveckling pa de nybildade Iljelmareöarne af dr.
A. V. Gkevilliüs och Salicologiska bidrag af kand. M. Elpstkakd.

Fysiografiska sällskapet

12

d.

redogjorde för nagra uyare växtfynd

Grimmia torquata
jeg

faiidt

Övatsum,

iaar

Auex

til

den

okt. Prof. Areschoug

Skäne.

i

Hornsch. fructificans
ll:te

Juli

vestre Gausdal.

i

Dritjudalen

Den

i

iandtes paa

Elven, Dritjuen, nogle faa Meter fra
af
paa Sky^ggesiden af Kvartsitblokke (Hoitjeldskvarts).
Senere fandt jeg den ved Elven Gansa, ret
ned for Gaarden Paulsrud, crc. 2 Kilometer fra det
Her fandtes den paa fremförst opdagede Voxested.
Paa begge Steder künde
springende Skiferafsatser.
Solen opvarme Blokkene og Afsatserne, livorpaa den
fandtes uden at den fruktificerende Plante selv ud-

Syvestsiden

denne

sattes for Solen.

Betingelserne for Udvekling af

Han-

planter synes ikke saameget at afbænge af Ejeldartens

Beskalfenbed som af et opvarmet Underlag, fugtig
Paa saaLuft og fuldstændig Beskyttelse mod Solen.
vel skyggefulde som solbeskiniiede Klippevægge sögte
jeg den fruktificerende Plante forgjæves, da de oven
paapegede Betiugelser paa disse Lokaliteter ikke var
idet skyggefulde Klipper neppe opvarmes i
tilstede,

Begge
Voxesteder ligge i en Höide af crc. 550 Meter over
Havet.
lalt fandtes 30 à 40 unge og garnie Erugter,
de sidste tildels indsænkede i Tuerne og vanskelige
nogen

at

Grad

og

solbeskinnede ere for törre.

pr.

Eredrikstad

se.

Græsvig

i

August! 1892.
E. Kyax.
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Nils Green Moe, trädgärclsmästare viel botaniska
träclgarden i Kristiania ailed d. IG sept. 1892 i en alder
Ilan bar publicerat ett par nppsatser
at 80 âr ocli 9 man.
afven i svenska tidskrifter, 2 st. i Botaniska Kotiser 1867
och oin Dyrkningen af alpine og glaciale Væxter i Svenska
Trädgärdsföreningeus tidskrift.

Prisnedsättning
a

Botaniska Notiser
1852—1856
utgifiia af

Undertecknad
af

bar

K. F. TIiedenius.
öfvertagit

Botaniska Notiser for 1852

gar
chia^

finnas

âterstâende lagret

— 56.

I

dessa ârgân-

afbildiiingar af S^m-yania^ Bekdce,

Thedenia

succica^

PidsatUla patens ocb

Botry-

Haclielii.

Vid reqvisition genom bokbandeln, for bvilken
W. K. Gleenips Forlaysholdiandcl i Limd är distributor, lemnas 50
rabatt â iirsprungliga priset, saledes ârgângen for 1,!50 kr.
C.

Vid direkt reqvisition frân mig kostar
kr.

Af 1852 ars
Lund den 1

ârg.

1,25

ârg. finnas endast ett par ex. qvar.

nov.

1892.
0. Noedstedt.

Raritet.
Ett

fullständigt,

felfritt

exemplar

af Srenslc JBotand.-,

11 delar finnes till sain.
Närmare upplysning genom Klamestorps Gardskontor pr Jönköping.
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Mos S van ström & C:o
Stockholm Myntg-atan 1.
kan

erliallas:

Gràtt blompressniiigspapper format 405x470111111
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„
Herbariepapper N:o 8, hvit fargton '240x400
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’>
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,bvit

285x405
285x405
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„
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„
„
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„
„

„
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„

4, so

„

,,

7,75
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„
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Obs! De bâda sistiiämiida sorterna anväiidas vid Riksmusei Botaniska
afdeliiiii".

Bryaceæ exsiccatæ
af

komplett

15

i

fasc.

1{.

II

450

art 111 a 11
ex.

fiiiiies

till

lies

0.

salu
ajiotekare

Leopold Sillén^
Iledeniora.

Till salu.
Ett

herbarium, omfattande onikring 1500 arter valkou-

serverade, utländska fanerogamer och utgöraiide största delen
till försäljiiing forut annonserade herbariet, säljes für
kronor efter aiimiilan bos Jägmästare SamZCliuS, Ny-

af det

100

köping.

Innehall.
Axder-ssox, G.,
i

Danmark,

Grevillius,

Om
s.

a.

Iljelmaren,

forekomsten af Artemisia SfeUeriana Bess,

197.

Y.,

Bidens radiata

Tiiuill.,

funnen pa skär

i

201.
Krok, Tn., Svensk botanisk literatur 1891, s. 209.
IMerbeck, S., Xâgra for Skandinaviens flora nya hybrider.^ I.
s. 193.
Kosendaul, II. V., X'agra anteckningar frân en exkursion genom Luleâ lapjimark sommaren 1890, s. 207.
Xâgra lappländska växtformer, s. lOG.

—

s.

,

Literaturöfversi gt,

Smärre notiser,

s.

s.

220.

222.

Land, Berlingska Boktryckeri- och Stilejnteri-Aktiebolaget 18^

lo’*--

Inre blödning hos växten.

Af Bengt

Jönsson.

Växtens förmaga att afsöiidra vatten eller vatteuvätskor är ingalunda sällsynt och kan som
bekant yttra sig pa olika satt. I vanliga fall sker
vätskeafsöndring under form af s. k. blödning, när
växter eller växtdelar pa ett eller annat satt stympas
eller öfverskäras,
eller förmedels med blödning anahaltiga

afsöndring

log

af

vatten

genom

särskildt för detta

ändamal afsedda klyföppningar. Ätven nektariernas
verksamhet och vissa svampars egenskap att genom
hyfernas väggar direkt afskilja vätska i droppform
äro lifsyttringar af liknande art,
pakallas

tid

af

samma

om

de ocksa

ej

all-

yttre eller inre anledningar.

Hit hör äfven ansamling af vattenhaltiga vätskor uti
särskilda behallare eller uti blomställningar hos vissa

företrädesvis tropiska växtformer.

Samtliga angifna fall af vätskeafsöndring ega det
gemensamt, att afsöndringsprodukten atiägsnas utat
ur växten.
Det finnes emellertid ännu ett slag af
vätskeutgjutning, hvilken afviker fran de anförda och
yttrar sig pa det sätt. att den utgjutna vätskan stannar inom växten och samlas uti större eller mindre
intercellulära öppningar eller kanaler uti växtens inre.
Jag bortser härvid heit och hallet fran den utgjutning af vätska, som eger rum uti det trakeala systemet inom veden fran omgifvande saftförande celler
eller väfnader och som star i närmaste samband med

den

norraala

liggande

fall

saftstigningen

inom

växten.

gäller det en vätskeutgjutning

Uti före-

med

del-

samma

karakter som den vanliga s. k. blödningen,
fran hvilken den dock som sagdt bland annat afviker
vis

Boi. Not. JS92.
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.
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den afsoudrade vatskau finner sitt allopp
Vi skiille ocksa kuuna beteckna deninoin vaxteu.
samina nied namnet inre hJodning i rnotsats till den
vanliga blodningen, som dâ vore att betrakta sasom
en yttre ocli som sâsom väl kändt är inträder nor-

deruti,

att

malt vid växtens grät eller vid vattenansamlingar uti
blomhylsor eller öppna behallare och inormalt vid
blottandet af växtens inre väfnader.
Orsaken tili blödning, denna ma yttra sig pä
det ena eller det andra sättet^ mäste ytterst sökas uti
turgescensen och det dermed i sammanhang staende
öfvertrycket inom celler eller väfnader.
Yatten eller
vätska utpressas och utgjutes mer eller mindre direkt,
der motstand mot blödning visar sig vara minst, eller
at det hall, dit strömning af vatten eller vätska i
följd af yttre eller inre omständigheter är anvisad.
Den verkande kraften ligger uti cellplasman, som aflemnar vatten tills jemnvigt i tryck uppstar inom
eller celler emellan.

celler

I

hvarje

fall

utöfvar natur-

förhallanden och vexlingar i dessa ett
bestämdt inflytande pa vattenafsöndringen.
Ükad eller
minskad transpiration, vexlande temperatur äfvensom

ligen

yttre

äro förhallanden,

ljus

som

i

förening

med mera

spe-

inverka pä densamma, hvarigenom ocksa skiljaktigheter göra sig
gällande, som särskildt utmärka de olika sätten för
vätskeutgj utningar
Uti här föreliggande fall ^ker den slutliga ailedningen uti häligheter eller intercellulära rum inom
växten, der den afsöndrade vätskan ip^arblifver, tills
den möjligen under förändrade förhallanden ater absorberas, eller reut af qvarstannar, tills växten eller

egenskaper

ciella

hos

växtcellerna

den växtdel, inom hvilken haligheterna

rummen

eller

ifraga förefinnas, bortdör.

der

En
med

sig

ej

framställning af den inre blödningen erbju-

afseende

nägot

pa

väsentligt

blödningsfenomenet
nytt utöfver hvad

i

och för

man har
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sig bekanfc

om

blödningen
tresse,

blödniiigar öfver bufviid taget.

eger

emellertid

som gor densamma

ett

förtjent af en

En noggrannare bestämning

görelse.

Deu

inre

visst fysiologiskt in-

närmare redo-

af vilkoren for

densammas inträdande äfvensom en med ledning af
den anatomiska byggnaden och med stöd af den afsöndrade vätskans kemiska sammansattning ntförd
ntredning af dess liarstamning torde hafva sitt bestamda varde.

Nâgon

fullständigare behandling af inre blödning

hos vaxten bar

samma

i

ej

korthet

Deremot tinner man den-

lemnats.

omnamd

bar ocb bvar

literaturen.

i

att Molsom kunna njopsta
inuti bladstjelkar af i^ißnplioßa^ sâsom sin mening uttalat, att nämda liickor att döma af for banden varande

vi tillbaka

Gra

j)ENHAWER

pa

till

tal

aldre författare finna

om

de

vi,

luckor,

omstandigbeter atminstone i tidigare utveckliugsstamäste inneballa i vatten lösta ocb med vatten
afsöndrade ämnen, som sedermera âter användas af
dier

Luckorna sknlle saledes icke endast betraksasom Inftvagar ntan afven sâsom vattenbeballare ^).
Samme författare tillägger derjemte iiti en â sam ma
sida bifogad not följande: ”so bemerkt man bei fencbter Witterung oder dem angemessenen feuchten Standort beständig in der innern Höblung des Stengels
der Impatiens Noli tangere^ durch die durchsichtigen
Wände desselben, ohne alle äussere Verletzung, deutvaxten.

tas

lich

eine

gehäufte wässerige Feuchtigkeit,

die jeder

Richtung des Stengels folgt, und nur von den Schläuchen abgesetzt sein kann, welche das innere abgängige Mark zunächst umgeben”.
Denna Moldenhawers uppfattning vill ej TreviraNüS godkänna.
Han anser nemligen, att haligheter
af anförda slag icke blott

M Molrlenhawer, Anatom,

d.

i

füllt

utbildade utan äfven

Pflanzen (1812)

sid.

170 jemte not.
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yngre vaxtdelar mäste betraktas sasom stadse lultoch ständigt liafva till iippgift att tjenstgora
sasom afledningsorter for for växten skadlig luft ^). Emeli

tyllda

lertid sager lian sig bafva iakttagit, att vätskedroppar

stundom
liitca

afsatta sig pa fruktens inuerväggar bos Co-

orientalis ocli

sarskildt,

der uerver delà

sig.

Eu

djdik uppfattning af intercellularer sasom enbart luft-

förande synes numera ocksâ vara den allmant antagna
ocli
De Baey anför äfven, att interstitiel’, luckor,

gâugar

i
normala fall
den atmosferiska lüften nära stâende
gasblandniug, och att vatten endast tidtals päträffas
De Baey tillägger dock längre
vid vattenporer ^).
fram i sitt här citerade arbete, att, savidt undersök-

eller

innehalla

haligheter celler einellan

en

ningar gifva vid banden, vatten regelbundet trälFas
de genom delvis eller fullständig förstöring af
kärlväfnadselement
uppkomna gangarne bos vissa
namugifna submersa eller delvis atminstone submersa
växter ^).
Uti C. Kraus’ undersökningar öfver safttryck
bos växterna finna vi emellertid bland det virrvarr
af iakttagelser anförde författare meddelar ett kortare
anförande, som gifver vid banden, att ban i fria naturen observerat dylik ansamliug af vatten i växters
inre.
Han anför tili ocb med ett par exempel bärpa
uti blad bos AUium Cepa ocb uti de stärkt uppblästa
Samme författare
’’utriculi” bos
Carex vesicaria ^).
anknyter dessutom tili meddelandet om afsöndring af
vattenklara droppar uti fruktgömmena bos Carex nagra
betraktelser öfver möiliga anledningen tili densamma,
det ban tror sig böra antaga, att droppar ne afsatt
i
sig ur den fuktiga lüften inom fruktgömmena.
uti

*)

Treviranus, Physiol,

De Barj-,
De Bary,
‘)

sid.

C.

Yergl.
1.

c.

d.

G-evächse (1835

Anatomie

sid.

340 och

Kraus. Untersuch, üb.

141—142 (Flora

1883,.

d.

Bd.

1

I, sid.

135—137.

(1877) sid. 220.
sid.

381 — 382.

Säftedruck

d.

Pflanz, sid. 83 och

•229

Äfven Th. Haetig omnäniner ett fall af inre vätnemligen inom den ihaliga stammen

skeutgjutning,

hos C'ucurhita

').

Ett alldeles säreget och för föreliggande redogörelse särdeles upplysande förhallande har emellertid
för ej sä lang tid tillbaka framhällits af Scheœtidr och
Cohn, da de tili behandling upptagit fragaii om de
egendomliga kiselhaltiga bildningar, som förekomma
inuti internodier hos en viss art af Banibusa och som
i
Orienten ga under namn af tabaschir.
Cohn betraktar dem riktigt nog sasom rester efter det vatten,
som under regnperioder tillföres och med stör energi
upptages af bambusväxten O'^di sasom blödningssaft
fylla internodiernas centrala haligheter för att derur
försvinna under den torra arstiden, da öfverskott af
vatten lätteligen förbrukas eher genom afdunstning
ur växten aflägsnas.
Inter nodiehaligbeterna skulle
säledes vid detta tillfälle fungera säsom temporära
vattenreservoarer,
hvilka äfven enligt författarens
mening skulle fatt sin motsvarighet hos andra och
för oss mera kända gräsarter, för sä vidt annars utvecklingsförhallandena för dessa varit desainma som för
bambusröret 0. Liknande och troligen under samma
förutsättningar tillkomna utfällningar af kiselartad natur föi’ekomma äfven enligt Kohl hos Cauto-barken ®).
Säsom af det anförda synes har den inre blödningen adragit sig föga uppmärksamhet.
Ofta har
den alldeles förbisetts och i enskilda fall heit missuppfattats.

Som bekaut kan
träda

under

högst

det intercellulära systemet upp-

skiffcande

former, alltefter syste-

Th. Hartig, Anat. u.- Physiol, d. Holzpflanzen sid. 138.
Cohn, Ueh. Tabaschir (1887) sid. 365 (Beitr. z Biol. d. Pflanz.
Bd. IV Heft. III;; Schrœter, Der Bambus u. seine Bedeut, als Vntzpfl.
(1885) Zürich.
'

)

’)

Kohl, Die Kalchsalze il889)

sid. '231.
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uppkomstsätt

mets
skilda

detsaminas utbildning under
Framlorallt aro
sâdaiia växtformer, livilka aro undereller

yttre eller inre fôj'hâllanden.

vatteîivaxter ocli

kastade eu fôrliâllandevis hastig utveckliug, rikt utrustade med iutercellulara rum, isyiinerliet inom gruiidväfnaden oeh ej minst nti vaxternas centrala delar.

Eu mera detaljerad l'ramställuiug af de vexlande slageu af iutercellularer lior ej hit utau haiivisas i detta
fall
till
den literatur. som särskildt behaudlar detta
âmue '). Miu afsigt âr endast att hâuleda uppmarksaïuheten pâ sâdana tail af intercellulâr uatur, som
hos de växtarter, livilka utgjort materialet
afhandlade uudersôkiiiugar.
Hos ett gauska betj^dande autal vaxter aro stammeu och ej sallaii âfveu bladeiis skaft, der sâdaua
forekomma, och rotter ua geuomdragua af ett system
af större häligheter, som iutaga organeus midt och som
uppstâtt under förstöring heit eller delvis af den centrala valnaden eller af märgen.
Dessa hâligheter afgränsas frân hvarandra i flertalet fall vid nodi af
diafraginer, som utgöras af en parenkymatisk, otta af
karlknippen genomkorsad väfnad.
Stundom résorberas
diafragmerna delvis i raidten, sâ att en stor del af
hâligheterna kommer att stâ i öppen forbindelse.
Hit
höra bland de undersökta växterna Cucnrhita2ixtQ\\ represen tauter af Balsautineernas familj saint AUstna
âterfiiiuas

for här

Pla)ita()o.

Mera

uppdelas

sallan

den

axila haligheten

uti

mindre autal kauirar, soni dâ särskiljas
af en svampig interstitierik parenkymväfnad.
Sâsom exempel liärpa anföres Fh/jtolacca decandra^ hos
hvilken man räknar ända till ett tiotal kamrar mellan
större

ett

eller

hvax’je bladfäste.

')

Pfl.

Jmfr. De Bary,

I, sid.

Anat.

d.

367

1.

c. siil.

(Sitz. ber. d.

subm. G-ewächse

220

o. f;

Unger. Beitr. zur

Plu’siol. d.

wien. Acad. Bd. XII); Scheuck. Vergl.

(1886.) (ßiblioth. Botan. Heft. I) ni.

fl.
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Uti andra fall uppkommer ett intercellulärt kaiialsystem pa skizogen väg. Härvid uppstâr ett vexlande
antal kaiialer, som förlöpa i organens langdriktning
och förekomma saväl i stam som i bladstjelk ocdi rot. I
regeln afdelas afven dessa intercellularer fönnedelst här
Arter
och livar uppträdande parenkymdiafragmer.
af NympJiœa och Niipliar samt Menyantlics höra hit.
de olika Organen i förbinDessutom sta kanalerna
delse nied hvarandra, hvilket är särdeles tydligt hos
Nyfnphff'a. Uti denna senares stam finnes dessutom midt
för hvarje bladfäste en svampig lakunös väfnad, sä att
stammen pä detta satt i perif’erien far ett tätt liggande system af svampiga väfnadsgrupper, hvilka atskiljas af mellanliggande tili epidermis stötande fasta väfnadsstycken.
Jemte detta skizogent anlagda kanalsj’stem förekommer hos sistnämda växter äfven som väl kändt är
ett annat pa lysigen väg uppkommet kanalsystem. i
det kärlelement upplösas och lemnar plats för i organets längdriktning gaende smala kanaler.
De arter,
som särskildt studerats med häns^ui tili inre blödning,
hafva saliinda varit af slägtet Cucurbita företrädesvis
Cucurbita meJanospjcrtna^ bland Balsamineerna Balsamine liortensis^ Impatiens Noli tangere. I. eristata, I.
tricornis samt framför allt I. glandulifera; vidare Nymphœa alba., Ntiphar luteum, Menyantles trifoliata, PhySamtliga upptolacca dccandra samt Misma, Plantago.
räknade växter hafva lemnat exempel pa den art at
blödning, som här är i fräga, och samtliga hafva med
afseende pä Iran- eller närvaron af inre blödning, sä
vidt jag kunnat finna, följt samma lagar och visât
fullständig öfverensstämmelse, äfven om förhallandena
understundom synts motstrida en dylik likhet. De
arter, som dock företrädesvis undersökts och som under
heia observationstiden, under sommaren ar 1890 tili
och med sommaren 1892, iakttagits i här föreliggande
hänseende äro Cucurbita melanosperma samt Impatiens gl ani

,

chdifcra,

medan

öfriga arter endast observerats linder en
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tvenue vegetationsperiocler. Dessutom liar jag
att ett par ganger under forra arets
iakttaga atsöndring af fuktigliet inoin
eftersonirar
eller liögst

varit

tillfalle

i

frukten af Colutea.

Sâsom

anförts fann Moldenhawer betänkbetrakta
ligheter vid att
gangarne uti bladskaften bos
nackrosen sâsom endast luftvägar och anför sâsom

redan

ytterligare

stöd

tor sin

Enligt flertalet audra förfat-

Xoli tanyere.

Impatiens

tare aro dylika

uppfattning det af oss redan
vatten uti stänglarne bos

med

förhällandet

citerade

gângar

eller bâligbeter

regeln tylda

i

med luft ocb endast for nâgra vattenväxter tror sig
De Bart kunna angifva vatten sâsom innebâll.
De observationer, som légat till gruiid for de
visst riktiga, den ena lika
Det kommer blott' an pâ, när
observationerna gjorts ocb under bvilka 3'ttre omstandigbeter den ifrâgavarande växten eller växtdelen be-

olika

val

âsigterna, aro

som

funnit

den

belt

andra.

när iakttagelsen skett.

sig,

Ty

ingenting bin-

den växt, som ena gângen baft vattenfylda
intercellularer andra gângen ej visât spar af vatten i
samma bâligbeter.
Dessutom utöfva utvecklingsförbâllandena ett afgörande inflytande pâ eventuel förekomst af luft eller vatten uti cellmellanrummen, äfven.
dä dessa senare äro af jemförelsevis större dimensioner.
ütvecklar sig eii växt bastigt och kräftigt bör
naturligen vattentillforseln ocb förbrukningen af vatten
vara förbällandevis stör.
Om härvid pâ grund af
starkare fuktigbet i omgifvande luft transpirationen i
betydligare grad minskas ocb växtens normala tillväxt
dessutom i följd af nedsatt temperatur bämmas under
en utvecklingsperiod, dâ ifrâga varande växt befinner
drar. att

sig uti sin kraftigare

vatten
utät

i

är

Af d^dik
kade

utbildning, är det antagligt, att

flytande form afsättes, och kan detta

det

möjligt,

art

fallen

torde

hafva

att

detta sker

i

ej

ske

växtens iure.

ocksâ de af Moldenhawer päpeDetta är sä mycket mera

varit.
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trolig't

som samme

att afsättningen

växtlokal.

torfattare tillfogar

den anmärkning,

skedde vid fuktig luft ock pa fuktig

Under

samma y tire

förhallanden

torde

ocksâ TîVfWiinsastammens inre fyllas med vatten. Enda
skilnaden ar, att i senare fallet afdunstning vid intrâ-

dande

torr

ârstid

blir

sa intensiv, att fasta

stamrnens

âmnen

hvilket fôrhâl-

qvar
lande for ôfrigt Kohl lyckats pâvisa, ehuru i niindre
i
växthus
odlade exemplar af Bamgrad,
hos
husa oulgaris.
Atven här eger, sâsom Cohn anmärker, vätskeafsöndring rum uti yngre ocli sâledes i
kraftigare tillvaxt stadda stammar, medan bladen
stanna

ännu

uti

äro

spirationsyta.

outvecklade

At samma

Kkaus uttalade förmodan,

liâliglieter,

ocli

mindre tranden af C.
vid dylika fenomen soin
erbjuda

hâll pekar afven
att

droppafsöndring
uti
6V</'ea;-fruktgômmena gömmenas
utvecklingsstadium, luftens fuktighet m. m. mâste utôfva ett afgörande inllytande.
Fôrsiggâr deremot vaxtens utveckling nâgot sa
när ostörd och hall a transpiration och den med
tillvâxten förenade vattenfürbrukningen jemna
steg
med vattenupptagning genom rotsystemet utgör inGranska
tercellularernas
innehâll helt sakert luft.
mânga undersökningar hafva i berörda hanseende
gjorts pâ ofvannâmda vaxtarter under sâdana yttre
förhallanden, dà man hade all anledning förutsätta
blödning i växtens inre.
Endast vid nagra tillfällen
har jag emellertid lyckats pâvisa en sâdan hos arter
af Balsamineernas familj under deras tidigare utvecklingsstadier.
Den inre blödningen har dock dervid
alltid varit jemförelsevis obetydlig och mest yttrat sig
i daggformig fuktning pa haligheternas insidor, framför allt uti växternas yngre stamdelar.
Tydligast och
rikligast visade den sig hos
Impatiens NoU tangere
under första vegetationstiden ar 1890, da sâsom alltid
vid dylika tillfällen stark fuktighet och lag ternperatur varit rädande under fiera dagar.
Växtlokalen var

4

t>;i

stärkt beskuggad ocli fuktig.

clerjeiiite

Deremot

liar

jag aldrig lyckats aiitraffa vätskeafsöndring lios Cncur-

under samma utveckliugstid hvarkeu i stain
afven da när atduustnings- ocli
vegetationsförballandena syntes vara de minst gyn-

i//a-arter
eller

bladstjelkar,

i

man kunde

saniina ocli oaktadt

ning

att

liar

liafva gruiidad aiiled-

finna en sadan likaväl soin lios

Impa-

tiens.

Afven nied afseende pa de représenta liter af vat-

som

tenväxter,

negativt

for afsedda ändanial

undersökts, liar

Oaktadt De Bary pâstâr,

résultat erliällits.

de genoin resorption bildade intercellulareriia uti
Nymphcea och Nuphar normalt iniieliâlla vatten liar jag lika litet varit i tillfalle att med säkerliet adagalägga tillvaron af vattenlialtigt
iniieliall i nämda kanaler som uti öfriga lios
samma växter i stain eller öfrige organ förekomraande
kanaler af skizogen iiatur.
Ej heller bar vatskeutgjutning vid samma tidpunkt fbrekommit i stammeiis
att

stjelkar ocli blomskaft lios

eller bladstjelkens inre

Under
0111

man

lios

sommarens

far

döma

AUsma.

lopp

sjuias

intercellularerna,

efter förliallandena lios här naniii-

gifna uiidersökta arter,

genomgâende fungera

dem

iiormalt fungera

sa

som

de äro
alltjemt beliâllare for luft eller for ur vaxtens väfnader afsöndrade gaser.
Naturligtvis är inre blödning
denned ingalunda belt utesluten: tvärtom är en sâdan
dertalet författare aiisett

antaglig,

om

iiit

densamma

tillrackligt

gynsamma

Kraus upptyser oss om,
ban upprepade gâiiger under sommarens lopp funfruktgômmena hos Carex vcsicaria innehâlla vatten-

fbrhâllanden
att

blott for

:

klara

under
bögst

C.

ocb

C.

droppar ocb att detta företrädesvis inträffade
synnerligen varmt väder, när solen stod soni
pa bininielen, ocb bos exemplar, hvilka växte

vid eller

')

intrâffa

i

vatten

Kraus.

1.

c.

*).

sid.

141.
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i
detta hänunder olika ar och
Dock synes inig af hvad som
under olika luftstreck.
anförts och af de résultat, som undersökningar gifvit,
framga med bestämdhet, att inre blödning hos vara
odlade eller vilda växter under deras egeuti det fria
utvecklingstid mera sällan förekommer
vegetativa
liga
sällsyutare
än man skulle tro.
och är
Förflytta vi oss deremot tili vegetationsperiodens

Troligt

seende

är väl

kiinna

äfVen, att växterna

förhalla

sig olika

i
vanliga fall alldeles motsatsen.
Under
de trenne ar mina iakttagelser i här berörda hänseende upprepats hafva regelbundet vattenhaltiga vät-

slut inträfifar

skor

i

större eller

mindre mängd forefuunits aiisam-

hos här i fraga varande växtarter.
afsöndrade vätskan har alltjemt ökats mot

lade

uti det inre

Och

den

afslutiiingen

af

vegetationstiden,

tills

slutligen frost

ända pä växternas lif. Lüften eller gasblandningen har sasom innehall i intercellularerna delvis

gjort

ersatts af vattenhaltig vätska.

Ett

belysande exempel pa förloppet af den vät-

skeutgjutning, som salunda under hösten normalt eger

rum, lemnar den inre blödningen hos Cucurbita uiclaSäsom fedan antydts upptages bladskaftets
inre af en i tvärsnitt cirkelrund större kanal af i
Kanälen stracker sig genom
vanliga fall 1 ctm:s vidd.
heia bladskaftet fran bladbasen tili skaftets öfvergaaig
Vid bladskaftets fästpunkt är kanalen
i bladskifvan.
genom en fast väfnad afstängd fran stammens axila
halighet, som deremot i tvärsnitt visar ett femstraligt
rum med mot strâlarne svarande lika antal utbugtningar fran omgifvande väfnad.
Stammen kan sasom
ocksä Haktig anmärker innehälla samlad vätska i sitt
inre; dock äro inre utgjutningar här mindre vanliga.
Sa mycket ymnigare äro de deremot i bladskaften,
der för öfrigt blödning alltid först inträder.
Cucurbitaceerna ega en kräftig tillväxt och fortsätta denna
sä vidt möjligt ut pa hösten.
Tillväxtenergien nednosperma.

1
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dock sa smâiiingom i samma mân som tempeallt under nätterna miuskas. tills den

sattes

ratnren framför

temperatur, som närmar sig 0: graden, nedett minimum.
Under varmare dagar iipplilvas den natiirligtvis igen for att med nattens kyla
âter nedsättas.
Samtidigt harmed okas äfven mängden af fuktigliet genom stigande nederbörd.
När
dennà temperaturnedsättning fortskridit sa langt, att

en

vid

bringas

till

lüften atkyles

jordens

—

tili

en temperaturgrad, som

faller

under

hvilket kan inträffa vid nagot olika tider

under olika ar, beroende pa arstidens beskaftenhet, och
under âren 1890
1892 inträtfade i slutet af September eller början af Oktober inanad
börjar inre
blödning visa sig under form af sina vätskedroppar,
hvilka afsätta sig här och hvar pa den centrala halighetens väggar.
Afsöndringen börjar i de yngre
bladens stjelkar men syues vara ymnigast uti de nagot
sa när füllt utvecklade bladskaften, i sjunde tili nionde
bladet trän öfversta eller yngsta tydliga internodium.
Den droppformiga afsättningen af saft ökas alltjemt
och dropparne flyta sä smaningom ned tili bottnen af
bladskaftets halighet och samlas här. tills skaftets inre

—

'

För

att belysa de relativa temperatur-

under 8ei>tember

hallaiidena

—

— Oktober

och iiederbürdsför-

mänader nämda är medde-

här en öfversigt öfver inedeltalen för samma tider. Fppgifterna äro hemtade fran D:r M. Weibulls väderleksobservationer
frän Alnarp och finuas ätergifna uti Tidskrift for Landtrnän för
las

ar 1890-1892.

Medel temperatur Högsta temp. Lägsta temp. Nederbörd
»C

1890.

September
Oktober

:

11

»C

»C

m. m.

2.5.('i

4,5

25.:^

7. G

15.0

6.0

74.7

U;t

22.0

l.s

20..'i

13.4

20.0

8.(1

18..>

;

1891.

September
Oktober

:

1

:

—

1.0

4G,i

3.5

77.8

2.5

93.1

3.0

94,:i

1892

September
Oktober:

:

—
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med

en
redan afsatta dropparne âter försvinna, dâ vanna och for växtlighet gynsamma dagar
inträffa; de komraa dock igen, när afkylning inträder.
Men äfven sedan hâliglieten börjat fyllas med vätska
kan, sasoin atskilliga observationer gifva vid banden,
stjeJkens vätskeinneliall märkbart ininskas, och vätskeAfskäres ett
pelaren afkortas rned ända tili 1 ctin ^).
dylikt med vätska tili en tredjedel fyldt blad försigtigt ffan stammen, sä att häligheten ej öpj)nas, och
sarytan öfverdrages med t. ex. paraffin och bladet
inplantas i fugtig sand samt utsättes för högre tem-

delvis

eller

början

nästaii

kiinna

peratur,

lielt

®

den

uti bladskaftet befintliga

en god del efter förloppet af 6

vätskan
Afskäres

tili

öppnas,

tyckes

bladskifvan
ej

likaledes

nagon

af

smaningom

för att en bladstjelk skall

närmare bestämma densamma.

tili

saften,

Den

god del

i

pa
tid,

fyllas,

varit möjligt att

ej

Har

ej

innehallet

stjelken vissnar bort och dör.

är ytterst varierande och har det

— 7 dagar.

att häligheten

sä,

tillökning

stjelken ske, utan försvinner sa

som âtgâr

Till

sä att lifligare transpiration

C,

résorberas

samma gang

vätska.

de

omkring 25

möjliggöres,

fylts

emellertid afsönd-

ringen börjat och de för densamma gynsamma yttre
förhallandena
bladstjelk kunna
fortfara, tyckes en
tili hälften fyllas pa en vecka eller möjligen pa nägra
dagar.
Mängden af den afsöndrade, svagt sura saf-

kan likaledes

ten

variera.

Om man

antager, att ett

—

medeltal uppnar en längd af 20
25 ctm höjd och är tili hälften fyldt med vätska och
halighetens genomskärning beräknas tili 0.75
1.00 ctm
dylikt bladskaft

i

—

och

man

som

nedtill,

titet

Saft,

som

oftast

rymmes inom

bladskaftets halig-

0 Här liksom hos Balsaminerna äro väfnaderna sä pass genomman kan skymta den inneslutna vätskan och pa detta
bestämma, huru högt eller lagt den star inom organets ha-

skiuliga, att
satt

kanalen är lika vid upptill
torde det vara lätt att beräkna den qvan-

förutsätter, att

lighet.
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het.
Ocksâ fyldes en flaska pâ 25 kbcm i det uärmaste af inneliallet frân trenne bladstjelkar.
üti bladskaft tillhörande äldre blad, soin redan
at'slutat sin
ntveckling fore temperaturnedsattningen
eller voro öfvermogna, äfvensom iTti bladskaft hos individ, livilka af en eller annan anledning voro i attynande, uteblef blödning belt och hâllet: i hvarje fall

forblefvo bladskaftens haligbeter fullkomligt torra.

Hos Balsamineerna utgör stammens axila, ihaliga
del reservoaren for iitgjnten vätska.
Hos Impatiens
glandulifera^ som särskildt utgjort föremal for iakttagelser, är den innti ihaliga stammen afdelad formedels

diafragmer,

af

hvilka

isynnerhet de äldre och

stammen äro genombrutna af
centrala hâl. hvarigenom en enda sammanhängande,
vid kanal uppkommer. Vid den tid, dâ vegetationsperiode

sâledes

nedersta

i

uti denna kanal under
enahanda yttre vilkor som for Ciicurhita mclanosperma.
ehuru nâgot senare, smâ vätskedroppar pâ kanalens

dens slut nalkas, pâtrâffas äfven

innersidor eller fuktas kanalens hela inre y ta af samma
vätska och sa smâningom samlas ett fiytande innehâll
i

nedersta

delen af densamma.

gör, att den endast

vätskan

till

till

Kanalens stora vidd

en liten del

10 ctm höjd.

fylles.

Anmärkas bör

Ofta stiger
att stam-

häligheten stundom förblifver alldeles torr och under
senast förflutna host förekom ej alls nagon blödning
i större och äldre exemjilar uti härvarande botaniska

endast hos nagra yngre individ, som sent
ntveckling, künde inre blödning konstaDeremot var blödningen sä mj’cket ymnigare
hösten ar 1890 och ar 1891 icke blott hos

trädgard;

kommit
teras.

under
yngre

tili

utan

samma

äfven

hos

äldre

och större stammar af

växt.

Balsamine hortensis och Impatiens Noli tangere, I.
cristata och I. tricornis tyckas ega en ännu större för-

mäga

att

pâ angifvet

hosdemsteg
ännu högre inom stjelken.

sätt afsöndra vatten, ty

det vattenhaltiga innehället

239
Älisma Pkmfago företer i sä fall likhet med föriit
omtalade växter, att stammens ^eiitrala inre upptages
diafragmer vid nodi afdelad häligaf en genom
Likhet ocli att bladstjelken äfvenledes är ihalig.
soni lios Balsaniineerna afskiljes vid samma tid och
notier
tili

samma

en

förhallanden,

början

fyllande

synligt

rnmmen

saväl

i
i

ten tyckes visa sig först

stammen.

I

hvad män

som

förut anförts, vatten,

droppform sedermera delvi^
stam som blad, livarvid vatuti bladstjelken och sedan i
vätskeafsöndringen här kan

modifieras af sedermera efter afsöndringen inträdande
tillkomna,- för transpiration och växtlighet

gynsamma

dagar

var

fälle

tJics

lemnas

alldenstund jag

derhän,

ej

i

till-

nagon speciel iakttagelse.
IIos Nymplicea alba, Nuphar luteum och Memjantrifoliata uppträder vatten i större eher mindre
att deröfver göra

mängd pa senhösten uti bladskaftens inre väfnad uti
med skaftets längdaxel jemnlopande kana-

de talrika

Vätskan afsättes här i form af sinä vätskepeuppbäras af mellanskjutua pelare
af
luft.
Nedät mot basen synas dessa vätskepelare
större och talrikare, pa samma gang lüften här fulllerna.
lare,

som

ständigare undantränges.

Inom

i lagä och talrika
kamrar afdehos Phytolacca (leca)id)'ct tyckes
vätskeutgjutning inträda sent och i jemförelsevis ringa

lade

stammens

centrala

mängd.

Man

inre

salunda

vatten endast uti de
der detsamma synes tränga
igenom de kamrarne atskiljande, af svampigt och lakunöst parenkym bestaende skiljeyäggarne och i första
hand fylla de äldre eller de nedersta.
Vatten i
relativt större mängd har ej paträffats hos denna växt
utan har detsamma endast förefunnits uti de aldra
äldste vid eller i jordytan befintliga delarne af stammen.
Fäster man sig vid sättet för afsöndringen bör
märkas, att afsöndringen af vatten utom det, att
ti’äffar

aldra uedersta kamrarne,

densamma

i

första

hand

visar

sig

i

daggliknande
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droppar

kunna

pa

väggar,

hâliglieteruas

livilka

sederinera

sammaii ÿll hâligheternas bottnar. i regeln
sj^nes taga sin början nedifrân ocli gâ uppât mot orgaSâledes fyllas t. ex. hos Alisma Flannens spetsar.
iayo

de

Ilyta

eller

annu tydligare hos

nedersta

kamrarne

först,

Fhi/tolaccn decandra delvis

sâledes de âldsta hâliglieterna eüer

ocli

medan de

tidigt stâ alldeles torra

af fljdande innehâll.

öfversta eller yngsta sam-

eller

i

bvarje

fall

äro

i

saknad

Oftast äro ocksâ de j^ttre blad-

skaltens intercellular er hos Ni/mphcea saftförande, under

det de innersta eller jmgsta bladskaftens kanalsystem âr
enbart luftförande.
Härvid är dock att märka, att en

sâdan relation endaskrör blödning inom samma slags orBeträfPande organ af olika natur gäller ater säsom
gan.
regel, att blödningen visar sig först i bladen och
derefter i stammen; .sä lära oss atminstone förhallandena hos Cuciobita och Älisma.
Följa vi nemligen
förloppet af den inre blödningen hos Fucxirhita meJanosperma visar sig droppafsöndringen i första rummet
uti bladskaftet, der den gär nedifrân uppât och öfversedan till stammens hälig-heter. för sä vidt
gär
stammen ännu är i full lifskraft,
ty
annars
uteblifver, säsom förut redan antj-dts, all blödning
Yi finna derför ocksâ.
af här afsedda art i denna.
hurusom bladskaftet tili stör del kan vara fyldt
med vätska medan stammens rum ännu innehälla föga
eller

intet

deraf.

med stam och
Och

Pä samma

bladskaft

satt

förhäller det sig

hos Nymphcea och Xupdiar.

naturligt samband med den
som är förenad med hämmanaf vätskeströmmen, dä denna öfverfyllnad finner

detta

torde

stâ

i

öfverfyllnad af vatten,
det

afledning i organens nedre delar, der cellernas
motständ mot filtration mäste vara mindre.
Söka vi närmare efter härkomsten af den vätska
som pä detta sätt införes i häligheter inom växtens
inre skola vi finna grundad anledning tili det antagandet, att den inre blödningen tili en viss del härrör
sin
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frân

ledbanorna

skola tillika

for

finna,

att

de râa näringsämnena, men vi
densamma till ej ringa om ej

hufvudsaklig del stammar frân de närmast knippena
ocb omkring hâligheterna belägna parenkymcellerna.

Om

den

i

nâgon mân bärleder

sig frân

den

for orga-

nisk substans afsedda ledningsväfnaden lemnas derbân,

lemna nâgon ledning barvid.
det torde öfverensstämma
med allbekanta forhâllanden, att, under det i utveckling stadda blad af Bmuhusa under regnperioden ej
sakna fôrmâgan af mera omfattande transpiration,
blindt slutande karlknippen uti nodi afsatta den vätska, hvarifrân tabascbir barstammar.
Treviranüs anmärker likaledes i ffâga om vätskeafsöndring uti blomhylsor, att droppar afsatta sig företrädesvis pâ de
stallen pâ den uppblâsta C'ofeïfea-fruktens innervaggar,
der nerver förgrena sig.
De bâda författarne tyckas
sâledes vara af den âsigt, att vätskeutpressning i dylika
fall sker frân kärlknippena, ocb Gohn synes dessutom
bysa den mening, att den inre blôdningen skulle försiggâ till en viss grad i öfverensstämmelse med blôdning eller grâtfenomenet bos bladen.
C. Kraus âter
dâ undersökningarne
CoHN anmärker,

ej

att

dropparne inuti frukterna bos Coïutea oricntalis
bos fruktgömmena bos Carex vesicaria en daggbildning, i det vaggarne beslâ sig med fuktigbet frân
den inom frukterna eller gömmena befiiitliga lüften.
I bvad
mân en sâdan uppfattning soin den af
CoHN framstâlda kan vara berättigad beträffande den
af bonom afsedda arten af Bamhusa lemnas derbân.
Af den undersökning öfver inre byggnaden af nodi
bos Bamhusa vulgaris jag utfört finner jag intet som
belst skäl, som talar för en dylik uppfattning.
Uti
nodi förekomma visserligen förgrenig ocb sammanbindning af karlknippen, men nägra blindt slutande knippeändar förefinnas ej utan begränsas bäligbetens bas
af eil parenkymatisk, lakunös väfnad, som väl afgränsar
ser uti

ocb

Bot. Not. 1892.

16
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kärlväfnadeu frân stammens inre ceutrala lialigliet.
Nedaii följande framställiiiug toi’de äfvenledes ställa
utom allt tvifvel forliaudenvarou af eu djdik aiiorduing för blödniug i de lialigheterua afstäiigaude väfuadspartierna eller diafragmerna kos de kär afkandEn utpressniug af vätska kau ualade växtarterna.
turligtvis ske vid eller ur dem lika väl som ur sjelfva
sidoväggarue uti kaligketerna eller kaualerua, men
nägou speciel tillriistning för eu utpressniug af vätska

kan

lika

litet

blödning
till

är

pavisas

enbart

som

det

förlagd

kan

tili

pävisas, att inre

käligketernas basis,

nodi.

Vi tfamlägga en kort öfversigt öfver väfnadsanordningen kos kär ifragavarande växters stammar eller
bladskaft för att tillse, kvad de anatomiska förkällandena kafva att upplysa oss om i detta känseende ock
vända oss först ock främst tili Cucurbita melanosperma.
Ett tvärsnitt genorn bladstjelken visar oss omkring
ett tiotal bikollaterala

kärlknippen, kvilka ligga inbäd-

dade uti en saftrik af rundade parenkymatiska celler
sammansatt väfnad. För öfrigt finnes uti denna senare
väfnad ett rikt system af mellanrum mellan cellerna.
Utomkring de större knippeua ligga klorofyllväfnad
Mellan knippeua samt iuat finnes
ock kollenkym.
parenkym, som uärmast kaligketen utgöres af nagot
sammautryckta eller stundom sammansjunkna celler; i
Mellan
sistnämda fall sakna cellerna plasmainnekäll.
cellerna

utmynna

intercellularer uti det ikaliga cent-

rum.
Genom dessa intercellularer kan man leda sig
tili kärlknippena ock tili kuippenas radiala sidor ock
tili vedens närket.
Hos Impatiens rßandutifera är stammens byggnad
i tvärsnitt sedd följande.
Innanför epidermis ock ett
ganska mäktigt, tj-piskt utbildadt kollenkjun ock derinom befintlig barkväfnad förekommer en makanisk
väfnadsring,

knippena.

som sammanknyter de
Härinom tillkommer en

i

krets liggande

storcellig paren-
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kymväfuad, som omsluter den centrala häligheten, mot
hvilken

cellerna äro

temligen väl afgränsade, mesta-

dels utan större rester efter resorberade celler.

Äfveu

här förekomma cellmellanrum, som utmjmna liär och
hvar pa haligheteus insida utaii att vara bundna tili

nagon särskild del af densamma.
Hos Phytolacca dccandra angifver ett tvärsnitt
genom stammen utom epidermis och barkväfnad och
en kärlväfnadsring med framträdande primära kärlknippen en af i radial riktning sträckta, vida celler
nppbygd klorofyllförande väfuad. Härpa följer inât
ett

för blotta ögat hvitt, rikt luftförande

genom

väfnadsparti,

centralhaligheten frän
luftinterstitier. Egendomligt är, att hos denna växt likhvilket aflopp finnes

tili

hos fiera af de andra talrika oxalat-kristaller i
form af rafider eller kristallei’ af regulär form finnas
upplagrade nti de celler, som ligga mer eller mindre
Hos Impatiens voro dessa
nära centralhaligheten.

som

oxalat-utfällningar

särdeles

talrika

i

internodiernas

nedre delar.
Innanför kärlväfnadskretsen och det de särskilda
knippena sammanbindande, tydligt förvedade parenkymet uppträder hos mera ntvecklade stamdelar af
AUsma Plantayo en parenkymatisk väfnad, hvars innerEtt intercellusta celler äro nägot sammantryckta.
lärt system frân knippena för ut tili stammens centrum.
Hos Nympheea alha m. fl. äro som bekant interFransedt det lysigena
cellularerna af annan natur.
systemet, som hör tili kärlsträngarne, äro de skizogena kanalerna endast genom en enkel rad af celler
skilda frän hvarandra och fran knippena.
Huruvida
nagon öppen kommunikation existerai’ mellan knippena
och dessa kanaler har ej kunnat afgöras; sä synes
emellertid ej vara förhällandet.
Med kännedom om den anatomiska Strukturen
kan här säledes ej vara tal om nägon afsöndring förmedels kärlknippeändar i likhet med afsöndring genom
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Här kan endast
vara fraga oin utpressning af vätska inuti cellmellanrummen, Iran kvilka mellanruin vätskan sederinera
epeukymet kos vattenklyföppuiugar.

led.es

ut

uti

större

haligheter

i

bladstjelkens

ellei'

Hos sadana växter som näckrosen
stammens midt.
maste den afsöndrade vätskan antingen passera eller
utflyta ur de parenkymceller, som atskilja kanaler och
kärlknippen eller maliända badadera.
Att vätskan i fraga skulle tili en del âtmiiistone
härstamma frân kärlknippen hade man väl med den
kännedomen man eger om blödningsfenomen frân annat
ßedan Treviranüs har obserhall skäl att förutsätta.
verat, att vätskeafsöndringen var bunden tili närvaron
af kärlknippesträngar och jag kan für Cohitea cmenta
Förut har omtalats, att
intyga riktigheten häraf.
vätskedroppar framkomma i regeln pä de ställeu pa
halighetens insida, midtemot hvilka kärlknippena ha
sin plats.
Skulle nagon afvikelse härifran ega rum,
och detta händer ocksa, torde detta i sä fall bero pa
läget af
vilja

utmynningarna frân iutercellularerna, som vi
säsom ailoppsledningar för den med

betrakta

öfvertryck förbundna inre blödningen.

Epidermis och
auorduade
de säsom
mekaniska elementen äro en naturlig motvigt mot öfvertryck utät
nödvändighet vattenöfverfyllnader
och tvinga med
inât, hvarvid vätska utdrifves uti' mindre cellmellanrum för att sedan uttömmas uti större, aunars luftförande reservoarer.
G-enom vissa diafragmer kan en
vätskeutdrifning sä mycket mindre ifrägakoinma som
dessa utgöras af döda luftfyllda celler.
Ibland résorberas till och med, säsom hos Impatiens väfnader i
vi sett centriskt

samman.
stammens
bladets fästpunkt hos Cucurbita künde lemna

nodi, sä att de särskilda häligheterna smälta

Endast den rika kärlknippeförgreningen

i

nodi och i
nägon rimlig anledning tili antagandet af en större
blödning härifrän än frân öfriga delar af häligheternas
begränsning.
Särdeles instruktiva visa sig färgningar
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af stamdelar af t. ex. Cucurhita^ Alisma ellei’ hnpcdiens,
vare sig heia eller tukluf'na, hvilka en längre tid fä
ligga

eller nagen annan denned
Färgvätskan intränger nemligen

karmiulösniiig

uti

jemförlig färgvätska.
i

hand genom de

första

der

stallen,

intercellnlarerna

ntmynna
med fördelningen af cellinellanruminen, hvarigenom konstateras, hvad vi förut yttrat härom, att
man genom cellmellanrnmmen kan leda sig tili kärlnti centralhaligheten, och iitbreder sig här-

ifrân

knippena och framförallt

Om

med

vi sälunda

tili

knippenas sidodelar.

rätta

kunna

pasta,

att vät-

skeafsöndring inom växtens inre försiggar fran intercellnlarernas väggar ntan att vara koncentrerad tili

nägon

viss del af

densamma utom

deruti, att

densamma

tyckes företrädesvis ntga fran sadana stallen, midtför

hvilka kärlknippen
âterstâr

att

i

omgifvaiade väfnad ha sin plats,

afgöra, hvarifran den vattenhaltiga vät-

skan kommer, och hvilka väfnader eller celler, som afsöndra densamma.
Härvid torde en kemisk undersökning af den vätskas sammausättning, som genom
inre blödning samlas uti intercellnlarerna och samlas
i sa stör mängd, att en kemisk aniialys af densamma
öfverhufvud taget är möjlig, lemna nagou ledning.

En

kan för öfrigt vara af sä mycket större
intresse som mig veterligt, ännu ingen kemisk bestämning företagits af den vid inre blödning erhallna växtsaften.
Kemiska analyser af blödningsvätskor hemtade
sadaii

yttre blödning saknas deremot ingalnnda ntan
hafva sadana ntförts tili ett ganska behörigt antal icke
blott af de blödningssafter, som erhallas vid hvad mangen
kallar blödning i egentlig bemärkelse, ntan äfven af
safter, som ntträda nr vattenklyföppningar eller vattenporer.
De résultat, som dessa lemnat, äro emellertid ytterst vexlande, hvarför ocksa inga allmänna

fran

slntledningar

af

dem knnnat

dragas.

Genomgaende

hafva de dock adagalagt, att den vätska, som genom
blödning nr växter ntpressas, innehaller endast en
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mängd

fasta ämnen, hvilka iitgöra en brâkdel
Afvenledes har man i allmânhet funuit
saften ega en om ock s va g aciditet, som kan vexla
efter tiden for blôdningen ocli naturligtvis efter tiden
Gr. Kraus som föreoch sättet for saftens bevarande.

ringa

at’

af det hela.

trädesvis gjort iakttagelser öfver växtsafternas reaktions-

fôrhâllanden anser sig sâsom

undersökningar
terna

absolut

vaxande

allmânt résultat af dessa

knnna draga den
tilltaga

vaxtdelar

och

i

slntsatsen,

att saf-

aciditet uppifrân nedât
att aciditeten

tilltager

uti

med

stamdelens eller med bladets âlder ^).
Sâsom redan antydts visar blödningsvätskan alltid
sur reaktion. Denna sura reaktion visar sig vid närmare
undersökning tydligare och starkare i samma mân,
som de blad- eller stamdelar, ifrân hvilka vâtskan
Aciafskilts, âro yngre och stadda i högre vâxtkraft.
diteten har pâ vanligt satt medelst normalnatron och

med cochinillösning sâsom index bestâmts och har densamma for Impatiens glandnlifera lemuat 0,002 X; odi

—

allt bemelanospcrma 0,0045 9^"
0,017
râknadt pâ organisk syra [oxalsyra].
Ä andra sidan har vattenhalt och torrsubstans
utrönts pâ ötligt sâtt, hvarvid företrädesvis saft af
Impatiens och Cucurbita lemnat bestâmningsmaterialet.
Undersökning af halten af organiska och oorganiska

Cucurbita,

for

bestândsdelar

har

likaledes utforts âfvensom

nârmare
som

titredning af de organiska och oorganiska âmnen,

vâsentlig

till

')

del

sammansâtta

G. Kraiis, TJeb. Wasserverth, in

torrsubstansen.
cl.

De

Pflanz. IV. Die Acidität

148 och 169 [Abhandl. cl. naturf. Ges. zu Halle,
1886 Bd. XVI]. Jmfr. for ôfrigt Sach’s Vorles. üb. Pflanz, physiodes Zellsaftes

sid.

logie. 2 Auf!., 1887, sid. 598.
C.

Kraus talar visserligen om eu amphoter reaktion inom

men vi torde vara beräthär förbigä dessa bans iakttagelser, aldrahelst som do
grunda sig pa allt for ofullständigt och okritiskt utförda undersökningar, hvilka belt sakert skulle lemnat annat résultat, om de
utforts pâ ett mera korrekt satt (Ber. d. cl. bot. Ges. III, 1885, sid. XX)vissa växters väfnader bredvid den sura,
tigacle

att

.
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framgângna resultaten meddelas till hufvudiiti nedan följande analystal, uttryckta efter

häraf

saklig del

procent af vattenhalt och torrsubstans

:

Impatiens rjlandidifera, Cucurhita melanosperma

Vatten

.

.

Torrsubstans

.

I

II

%

'/o

99,407

99,517

99,615

99,394

99,793

0,593

0,483

0,385

0,606

0,207

0,393

0,275

0,260

0,443

0,115

0,125

0,163

0,092

III

II

I

%

%

Häraf flyktiga

ämnen

[organi-

ska 4- vatten]
Eldfasta
äm-

nen [oorganiska
ämnen]
0,200
Askan efter den
.

.

.

0,208

.

salnnda

tili

vattenhalt m. m.

bestämda vätskan gaf:
för I. (ßandtdifera^

f.

C.

melanosperma

I

II

X

%

0,127

0,142

0,076

0,073

0,066

0,049

I

Vattenlösliga oor-

ganiska

salter

.

vatten ^ )
Fosforsyra ....
Olösliga

i

Salpetersyra

Af

.

.

.

.

A o'

0 0c

—

0,016

> O,0001

c:a O,0003

mclanosj)erma N:o II meddelas en mera
kemisk nndersökning, vid hvilken talförhal-

C.

detaljerad

landena äro följande:

De

oorganiska ämnena besta af:
SiO,

P O
2

5

0,023
•

%

0,024

•

,,

CaO

0,070

,,

MgO

0,004

,,

K^o

0,042

„

Ej bestämbara spar af NajO, CI,
0 Kalmmkarbonat, spar af
^
)

Kalcinmkarbonat och

CI, SiOj

fosfat

m.

fl.

S0,j.
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De

flyktiga ämueiia inneliöllo

:

Drufsocker

ü,250

Oxalsj’ra

0,0()8

,,

0.048

,,

Salpetersyra

-j-

syrlighet

Qväfvehaltiga ämnen
0,039 ,,
Ej bestämda ämuen [bland annat vatteu]- 0,098 ,,
Utoni auförda analyser hat va till j’tterligare beIj'sning af blödningsvätskans kemiska saminansättniug
andra mera speciella reaktionsförsök anstälts, hvilka
tydligt adagalägga utoin den redan pavisade förhandenvaron af socker och syror närvaron af amider
samt peptoner ehuru i sa ringa mängd, att nagon
qvantitativ bestämning af de samma ej künde sättas
i

fraga

Tydligt är att vid d^dika bestämningar som de
här ifragasatta talen ej kunna blifva alldeles exakta,
da isynnerhet vissa ämnen förefinnas i sä ytterst ringa
mängd. Analyserna torde dock ega ett bestämdt intresse och värde och särskildt vara af betydelse, om
de ställas i sammanhang med hvad som förut yttrats
om sättet för afsöndring af inre blödningsvätska.
’\Td alla kemiska analyser af genom blödning
öfver

hufvud framkallad vätskeafsöndring har denna

senare visât sig

tili

en

viss

procent af torrsubstansen

besta af organiska ämnen, äfven dä afsöndringen härsig frän den för organisk näring afsedda ledningsväfnaden.
Anledningen härtill maste ligga deri,
att vid afsöndringen af en eller annan anledning

leder

0 Uppsamlaudet af den för analys afsedda vätskan har utförts
pa det sätt, att nttömningen af vätskan skett först, sedan den afskurna växtdelens saryta medelst sugpapjier frigjorts fran det genom
saret framsipprande vätskeinnehallet. Härmed har savidt möjligt
undvikits främmande inhlandning nti den för analys bestämda safEfter nttömningen har saften omedelbart eller sä fort kunnat
ten.
ske analyserats för att undvika af en eller annan yttre anledning
framkallad kemisk förändring inom den uppsamlade vätskan.
De kemiska uudersökningarna hafva utförts tillsammans med D;r
IM. 'Weibull, tili

hvilken jag stär

i

särskild tacksamhet härför.

'
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vatten

med

upplösta organiska

ämnen kommer med.

utgör emellertid halten af organisk subminsta delen, sa att den storre procenten
torr aterstod motsvarar ämnen af oorganisk natur, sa
vida icke den analyserade saften specielt hemtats frân
sâdana delar af växten, der organiska ämnen företrädesvis förekomma.
Uti här föreliggande fall har alltid halten af flyktiga ämnen i ej ringa grad öfverstigit halten af eldfasta, hvarom ofvan angifna sifPror
för öfrigt nog tydligt upplysa oss.
Hufvudsakliga
delen maste derför räknas tili de genom växtens lifsverksamhet organiserade ämnena, medan den vida
mindre parten härstammar frân de oorganiska ämnenas
ledningsbanor.
Visserligen kan vid öppnandet af en
halighet vanlig yttre blödningsvätska lätteligen följa
nied vid uttommandet af dess innehall, men iakttager
man nödig försigtighet torde denna möjliga felkälla
kunna reduceras tili ett minimum och här lemnas
asido.
Om vi derför sammanställa detta förhallande
I

hvarje

fall

den

stans

med hvad som redan
i

anförts om saftdropparnas läge
häligheternas väggar hos t. ex. Cucurbita och det i

inre
dels

bÿggnad grundade systemet af cellmellanrum, som
ansluter sig tili kärlknippena dels genomkorsar

den

haligheten

derjemte

mande

tager
stärkt

närmast omslutande väfnaden, och
i betraktande
den ofta aterkommekaniskt bygda afgränsning, som af-

med

utom

kärlväfnadsringen befintlig cellväfnad,
anledning föreligga för, att blödningsvätskan
har sin upprinnelse dels ur kärlknippena dels ur den
Vi
närmast och inât liggande parenk5unväfnaden.
skulle saledes
här ega en utpressning af saft sä väl
Iran kärlväfnad som frân grundväfnad och rikligast

skiljer

torde

all

frân denna senare.

Den

inre blödningeii är saledes en process,

är nära törbunden

ning,

med den

som kan räda

en säkerhetsventil

större eller

som

mindre span-

inoin växtens väfnader, och utgör

för

den pressning, som utgar frân
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den

lifskraftiga

pareukymväfnaden

a eua sidau och

trau den ledande kärlväfnaden a andra och uti haliglieter

af ett

eller

annat slag inom växten finner be-

hallare för öfverskottet af utpressad vattenhaltig vät-

Den

blödningen ansluter sig pa det närmellan vattenup])tagning och
i
full
öfverensstämmelse nied den
vattenf()rbrukning
yttre blödning, som finner sitt aflopp utat genoçu den
oskadade växten, och den gör sig gällande företrädesvis hos växter, hos hvilka i följd af hastig och
kräftig
tillväxt
vattenförbrukning
är jemförelsevis
betydlig.
Förblir den jiaturliga proportionen mellan
förbinikuing och upptagning ostörd är luft intercelluRubbas deremot harmolarernas naturliga innehall.
nien i detta afseende och är denna rubbning af mera
genomgripande och langvarig natur, sä att tillopp
öfverstiger atiopp af vatten i högre grad, är lika
säkert följden den, att, der ej yttre blödning kan
reglera öfvertrycket inom växten, detta senare söker
ska.

maste

sin

tili

inre

förhallandet

atledning

uti

afsöndring

af

vatten eller vätska

under form af inre blödning. Under sommarns lopp
inträder en sadan rubbning mindre vanligt; i hvarje
fall utjemnas densamma jemförelsevis lätt.
Mot vegetationsperiodens
slut deremot blifva
rubbningarna
tätare och större och utjemningen mindre lätt. aldrahelst när temperaturnedsättningen i omgifvande lult
blir
betydligare, under det att jordvärmen nagot sä
när förblifver densamma.
Detta senare dock under
förutsättning, att växten fortsätter att växa, ty hinner
den att tili hufvudsaklig del afsluta växandet före en
sâdan kris söker man i regeln förgäfves efter inre
blödning.
Härutinnan torde man ocksa söka anledningen tili, att vatten pa hösten fullständigt saknas i stammens inre hos äldre exemplar af Impatiens (ßandulifera
medan hos yngre exemplar ganska i-iklig mängd af
Af
vätska förefinnes uti stammens ihaliga nedre del.
liknande skäl sakna ocksa bladsfjelkarne hos vissa Cnenr-
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Mtaîoxmer

for öfrigt stâ här särskildt afliand-

hvilka
^

lade C. melanosperma nära, heit och hallet vattenimiehall liksom äldre bladstjelkar äro

i

fullständig saknad

af iure blödning.

En annan

omständighet, som härvid heit visst
roll och ej heller far förbises, är

spelar en afgörande

den, att bladet med sina celler i följd af sänkt temperatur förlorar en god del af sin lifskraft, isynnerhet
da med sänkningen af denna obestridligen följer en

sänkning
ater

uti

förmägan

afsättningen

att

af vatten

transpirera,

genom

hvarigenom

transpirationen.

i

betydligare grad minskas.
Den inre blödningen visar sig företrädesvis under
hösten och häligheterna tjena vid dylika tillfallen som
reservoarer för den saft, som vid denna blödning
Denna art
afskiljes ur växtens celler och väfnader.
af blödning har för de växter, hos hvilka den förekommer, samma betydelse som den under namn af
grät kända yttre blödningen för andra växter.
Den
senare förekommer mera allmänt ntbredd inom växtriket och infaller under den egentliga växtperioden,
medan den förra är ett medel i hand för sadana växter, som ega en längre ut pä hösten gaende utvecklingstid, att motverka och reglera de oregelbundenheter, som kunna uppsta uti den normala vattenomsättningen, och under den egentliga vegetationstiden utjemna tillfälliga hämningar i växteruas transpiration.
Det är svart att för tillfället afgöra, tili hvilken utsträckning den inre blödningen i den begränsning
densamma här fattats förekommer inom växtriket. Den
är dock heit säkert mera ntbredd hos växterna och
har för vissa växtarter en större betydelse än hvad
man hittills antagit vara förhällandet. Tagen i sin
vidsträcktaste bemärkelse är den ingalunda främmande
för växterna i allmänhet, da vattnets afsöndring inom
kärlknippets trakeala system är af analog art.
I
detta senare fället har den emellertid en heit annan itpp-

gift

än

Den

inre blödningen är en regulatorisk inrättniiig för

och

af-

den vatteuafsondriug, livarom här är fräga.
tillopp af vatten,

heter kan vara och är

som under

tili

liga växter och hos dessa

i

vissa omständigbestämdt gagn för ätskilregeln uppträder normalt.

Eésumé.

La

sécrétion

manifeste ainsi.

acineuse

Une

intérieure

des

plantes se

sève claire est sécrétée dans les

moins grandes de l’intérieur de la
autrement sont remplies d’air.
La
sécrétion se fait pendant la période de végétation
proprement dite, mais elle se produit le plus souvent
cavités
plante,

plus

ou

lesquelles

et le plus

abondamment

vers la fin de cette période.

surtout chez les plantes,

(j^ui se dévelopgardent longtemps leur
vitatité, juscpi’à
ce que le froid y mette fin en automne.
La sécrétion aqueuse interne se manifeste
particulièrement dans les pétioles et les tiges et elle
est très-abondante chez certaines espèces de la famille
Il faut nomdes Balsaminées et des Cucurbitacées.
mer aussi parmi les plantes examinées Nii»q)hœa alba^
Nvphar Juteum^ Memjanthes trifoJiata^ Phytolacca dccanSi la sécrétion se produit
dra et Alisma Plantago.
pétiole
et la tige comme par
même
temps
dans
le
en
exemple chez Cucnrhita melatiosperma ou Alisma PlanLa sétayo, elle
se montre d’abord dans le pétiole.
crétion commence du reste dans la partie inférieure
de l’organe, et si l’on juge d’après la construction anatomique des ces organes et de l’analyse chimique de

Elle

parait

pent

vigoureusement

et

(j[ui

:

la

sève, elle doit provenir des faisceaux vasculaires et

surtout
les

des

cavités.

cellules

parenchymateuses,

(jui

entourent

Tout d’abord on observe des gouttelettes

liquides sur les parois des cavités, ensuite les gouttes
d’eau s’accumulent au fond des cavités et produisent
L’abaissement contile contenu aqueux de celles-ci.
considérable
l’aiigmentation
nuel de la température et

/
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de l’humidité de l’atmosphère, voilà

les

circonstances,

diminuent la consommation de
l’eau et la transpiration par les feuilles et provoquent
la
sécrétion intérieure de ces plantes, qui sont incapables de regier autrement la pression excercée dans
Cette haute pression provient
l’intérieur des cellules.
de l’affluence de l’eau pompée par les racines, qui
sous l’influence d’une température favorable apportent
plus d’eau à la plante qu’elle ne peut en consommei.
Les cavités, qui servent ordinairement de récipients à
l’air, fonctionnent en ce cas-ci comme réservoirs pour
qui arrêtent la vitalité,

l’eaii

superflue.

Ytterlig-are

nâgra ord

om

substratets betydelse

for lafvarne.

Af Rutger
herr
sista

Seenander.

Ogerna inlâter jag mig âter pâ en polemik med
Hedlund i ofvanstâende frâga, sedan ban i sin
uppsats ’’Nâgra ord

om

substratets betydelse for

Notisernas tredje hafte genom anvandandet af personliga invektiv enligt min âsigt snedvridit
diskussionen, men jag anser mig skyldig att till detta

lafvarne”

i

genmâle foga âtminstone nâgra anmärkningar
mitt sista inlâgg i denna polemik.

Det âr

som

mer an herr Hedldnd bland
mina tvenne uppsatser, som anse,
att jag der uttalat nâgra tvifvelsmâl om, huruvida
lafvarne hemta en del af sin nâring ur vatten, som
frân substratet eller dess omgifningar medför âtskilliga lôsta bestândsdelar.
Let borde vara onödigt att
ânnu en gâng pâpeka, att ândamâlet med min forsta
uppsats var att framhâlla, att detta nâringsupptagande
dem,

hvilka

vâl

ingen

last

och substratets direkta inflytande i allmânhet ej voro
de enda faktorer, som bestämma lafvarnes fôrdelning
i
naturen, utan att en mycket vigtig sâdan antag-
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om de särskilda
de organismer, med livilka
de under sin utveckling komnia i beröring eller konligen ligger

lafvarnes

de ’’biologiska fragorna

i

förhallaude

till

ilikt”.

om förekomsten af stenlafvar pa trä har
H. anslutit sig tili min asigt, att iiärvidlag stoftimpregnationen spelar en stör rol.
Herr H. tillmäter emellertid denna omständigliet i och för sig afgörande vigt och uttalar som sin asigt, att stenlafvarne
pä trä finnas der pa grund af att fastnade sandparI fraga

lierr

tiklar

dem samma näring som

tillföra

det egentliga

klippsubstratet.

Med den langsamma
är det gifvet, att de
lafvarne

trän

mycket
klara,

här

eventuelt

vittrande

ej

liten

som lafvarne
som

lösta salter,

ega,
sten-

under sin utveckling behöfva just
kunna lemnas af en

mineralpartiklar,

kvantitet

hvarför pä

kan

tillväxt,

mängder

bli

sandkorn.

Spetsbergen
utsatt

för

Detta tyckes för-

tillhardnad

ved,

nägon sadan stark

som
stoft-

impregnation som ett tak, ett stäket invid en väg
o, s. v.,
ändock kan bära stenlafvar sasom Lecanora
Men det synes mig,
och Fannclia Janata.
2)0li/t)'02)a
som om mycket af det lignum, som salänge legat ute
i
fria lüften att det börjat klädas med enbart vanliga trälafvar, skulle bli impregneradt med sa mycket sandpartiklar, som t. ex pä Spetsbergen visar sig
vara tillräcklig för steidafvars existens, och att säJag
lunda andra orsaker utesluta dessa härifrän.
tillförsel
att
den
anser derför i motsats tili herr H.,
af specifika näringsämnen, som sandimpregnationen
medför, icke utgör den enda förklaringsgrunden för
uppträdandet af stenlafvar pa trä, utan att denna
förändring i dess beskaffenhet plus andra förändringar genom atmosferilierna verkar indirekt pa lafvegetationens utseende, derigenom att den svampflora, som
här kan trifvas, far heit annan art än pa i samma
trakt beläget trä, som genom sitt läge kunnat occu-
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peras

af

vissa

svampformer, som dels direkt genom

skadligt iiiverka pâ groende individ af vissa lafvar, dels indirekt genom att förändra substratets be-

att

pa ett for dessa olampligt satt *) omöjligI de trakter, der t. ex.
göra dessas vidare existens.
de forruttnelsebakterier, som angripa trävirke, börja
bli
mera sâllsynta, skulle fenomenet af stenlafvars
uppträdande
trä och bark blifva vanligare.
Jag har fran andra hall sökt visa, att groningen
är det mest kritiska skedet af en lafs utvecklingshiDet skulle föra mig för langt att här uppstoria.
taga tili behandling heia den märkvärdiga sammanställning, herr H. gör mellan sitt och mitt uppfattHerr H. gar in pa mitt pâstâningssätt härutinnan.
ende sä tili vida, att han Säger, att sedan upplagsnäringen i en soredie, ascospor eller pycnoconidie
under groningen tagit slut, den groende laf-individen,
om ej lämplig näring finnes tili hands pâ det substrat,
som det hamnat pa, maste ga under. Detta
har jag naturligtvis aldrig nekat tili, och har i fräga
om mindre ascosporer och pycnoconidier äfven framhallit detta, specielt i fraga om den näring som pa substratet befintliga nlger künde lemna
men hvad
jag härvidlag skulle vilja betona är, att ett ungt lafmycelium med gonidier antagligen behöfver lika litet
näringssalter fran substratet som en mera utvuxen
lafbäl.
Och att det är mycket litet i den vägen, som
behöfves, kan man första, da stora lafvar godt kunna
utveckla sig pâ jern och glas.
En ökad möjlighet att under sin utveckling uppspära och omslingra en gonidiebildande alg hafva de
större ascosporerna
genom sin upplagsnäring samt
skaflfenhet

—

*)

Jag anser

raig böra papeka, att enligt

min tanke en sadan

genom ujiptradandet

af vissa organisme!'

förändring- af snbstratet

till de
biologiska fragor,
livilka
jag tror i hög grad
inverka pâ lafvarnes fördelning pa olika substrat Jmfr. Hedlund,
Nagra ord etc. pag. 137),

liör

(

*
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pycnoconiclierna

massvisa

och

utbildning,

de smâ ascosporerna genom sin
sorediei'na hafva genast genom

byggnad denna betingelse.
Par man se en lafbâl, füllt normalt utvecklad
och ntvuxen, pa ett främmande substrat, der den al-

sin

drig annars brukar finnas, ligger det väl ganska nära
tili hands att antaga, att det är förhallanden vid groningen, som hindra den ifragavarande lafven att i
vanliga fall uppträda här.
Pörökas en laf hufvudsakligen genom soredier, och finner man den normalt
utvecklad pa ett främmande substrat, der den vanli-

gen saknas, tyckes det som om soredien under sin
groning pa detta substrat varit utsatt för nagon ödesdiger fara.
Enligt min tanke kan bristande näring
da soredien eger ungefär samma behof af näringsupptagande frân substratet som den utvuxna lafven, vara enda orsaken härtill.
Som den egentliga
orsaken har jag framhällit kampen med de organis-

icke,

mer

—

Da

t.

—

specielt svampar
som samtidigt utveckla sig
pa det främmande substratet, och hvilka lättare kunna
förstora ett laf-individ imder dess soredie-stadium, än
da det utbildat sig vidare, anlagt corticalskikt o. s. v.
ex.,

som jag

framhällit,

Fcrtiisaria coraUoides

en stenhäll till en bredvidstâende asp,
hvars bark ej kan ha undergâtt nâgon särskild mineralim^jregnation, anser jag detta bero pâ att det
öfvergar

frân

främmande
soredier,

substratet

att

”det kritistiska

sa

rikligt blifvit beströdt

med

kunnat ofverskrida
groningsstadiet”, och derefter, som det

nâgra

tillfâlligtvis

faktiskt visar sig, utan fara utveckla sig vidare.

Det är rätt nojsamt att se, hur herr H. söker
vrida pâ mitt försök att klargöra för honom, att pycnoconidiernas massvisa utbildning i nâgon mân ersätter

det

nederlag,

som mäste ske bland

stora massor

dem, som pâ grund af bristande iipplagsnäring
hunnit utveckla sig sä längt, att groddslangarne
uppspärat och omslingrat nâgon gonidiebildande alg.
utaf
ej
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Om man

har rätt att förebra sin motstandare ’’ordpraF,
berättigande, da berr
H., bvilken, som jag strax skall visa mycket vä] förstar innebörden af mina uttalanden bärutinnan, söker
göra mer eller mindre troligt, att jag uttalat att 50
af pycnoconidierna i allmänbet ej äro grobara, att de
i
brist pa näring äta npp bvarandra (!), att bakterier förstöra dem pa grund af deras bristande npplagsnäring o. s. v. Men just att ban verkligen förstätt,
bvad jag menar, framgar deraf, att ban gent emot
mig frambäller, att pycnoconidierna framkomma i
hopar, genom bvilka ingen egentlig spridning eger
rum utan blott ett ökande af moderbalens utbredningsyta, da pycnoconidiehoparne utveckla sig bland
de ymnigt forekommande algerna pa substratet. Att sa
är fallet bos vissa lafvar veta vi genom berr H;s intressanta Studie ”Om bälbildning genom pycnoconidier bos CatiUaria denigrata (Fr.) ocb C. j)rasina (Fr.)”
med ytterligare bidrag i bans sista genmäle, men ett
försök att utan vidare généralisera bvad berr H. funtorde denna term bär ega stört

%

bos
vägadt.
nit

utvecklad

ett

halft

Nog
bal,

dussintal lafvar förefaller

torde,

särskildt

bos

spridning pa langt hall

pycnoconidier, ega rum.
Da berr H. med all

mycket

med bögt
genom isolerade

lafvar

makt tyckes

vilja göra frägan
pa olika substrat beroende
blott pa dettas beskaffenhet i ocb för sig, kan ju i
detta sammanbang som ett exempel pa det berättigade i min asigt, att frägan är vida mer komplicerad
ocb äfven beroende pa andra, rent biologiska faktorer, framhallas en i samma hafte som berr H:s genmäle intagen uppsats af Malme, der ban visar buru
tvenne lafvar Lecanora atriseda ocb Lecidea inüimescens i sitt uppträdande sta i bestämdt biologiskt samband med vissa andra lafvar.

om

lafvarnes

Bot.

Not.

1S92.

fördelning

17
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Pâ de
uppsats
ej
i

ötVerlägsiia

tillâtit

utf'all,

herr H.

mot mig

sig rikta

i

slutet af siu

persoiiligen, vill jag

svara, dâ jag liksom troligen alla Notiseruas lâsare

motsats

pâ

till

nâgot

herr H. anser dylika personligheter

satt lia att skaffa

med

ej

frâgaii oni siibstra-

betydelse für lafvarue.

tets

En ny mossart

frân Spetsbergen.

At N. C. Kindbebg.

Ar 1883 insamlade D:r

Rik. Gyllencreutz âtskilpâ Spetsbergeu och ôfverlemiiade dem
välvilligt till mig.
Bland dessa synes mig en Timmia fürtjena en särskild uppmärksamhet, heist som
den af D:r Karl Müller i Halle äfven blifvit granskad och befunnits afvika frân alla andra arter af
samma slâgte samt sâlunda fürtjena arträtt.
Timmia arctica Kinds., n. sp.
Dense cæspitosa et valde radiculosa. Caulis elonFolia sicca adpressa,
gatus, circa 5 c. m. vel altior.
rarius indexa, madida erecto-patentia, plurima ferru-

mossor

liga

summa tantum

ginea,

—

lineali

et

leniter

redexa,

tum paucidentata
costa

omnia conformia,

virescentia,

lanceolata subacuta, margiue valde involuta

subinteger rima,
vel

sinuolata;

summo

percurrens, rubra, lata, dorso lævis.

haud

apice tan-

vagina ferrugiuea;
Flores et

Habitu speciem generis Polytrichorurn valde refert. v. c. 1\ alphmm.
Convenit quidem cum Timmia austriaca areolatione foliorum et vagina ferruginea, ditfert tarnen præfructus

reperti.

cipue caule tenuiore,

pissime

adpressis

foliis

minoribus, brevioribus, sæ-

et subintegerrimis,

et

costa latiore.

Hab. in ins. Spetsbergeu, promont. (”cap”) Thordsen
ad sinum Isfjorden: D:r R. Gyllencreütz anno 1883.
Utan tvifvel âr det samma vâxt, som Prof. S.
Berggren âr 1868 fann vid Lomme Baj' och ansâg
sâsom en form af Timmia austriaca.
Den beskrifves
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utan särskildt namn i Musci et Hepat. Spetsberg. p.
72 med följaiide ord;
Berggr. Musci Spets''''Timmia austriaca Hedw.
Beeren Eiland, die Westbergens. exsicc. n:o 97.
küste und die Nordwestküste von Spitzbergen und
’’auf Beeren Eiland und am
Hinlopen Strasse”
Green Harbour mit 4 Zoll hohen Stengeln, an der
Lomme Bai zwar noch ebenso hoch aber mit einem
mehr arktischen Gepräge durch die dünneren Stengel,
die angedrückten kurzen Blätter mit nach der Spitze
zu stark eingerollten Rande, der nebst dem Rücken
”Ueberall steril”
’’Auch
fast ungezähnt ist”
in Groenland”.
Ehuru jag genom Prof. Nathorsts välvilja ffan
K. Vetenskaps Akademien bekommit en samliug mossor, pa Spetsbergen och Grönland insamlade af BergGREN, Malmgren m. fl., saknas dock deri det af Berggren aberopade exemplaret.
Linköping d. 7 nov. 1892.

—

.

Tilläg-g tili

.

.

.

.

.

.

.

.

kännedomen om sydvestra Södermanlands fanerog-amflora.

Af

Carl,

W.

Lindwall.

Vid jämförelse mellan hr G. A:n Malmes uppsats
i
Bot. Notiser 1891 jämte den literatur han gjort
jämförelse med samt mina botaniska fynd har jag
antecknat följande för W. Wingakers flora dels nya
arter dels nya växtlokaler.
ymnig vid Säfstaholm; troligen
Nonnea rosea
odlad här redan för flere ar sedan och sedan förvildad som ogräs.

—

Myosotis

aJpestris

—

ymnigt förvildad vid

staholm.

Or obus vernus angustifolia

—

ex.

Säf-

af denna form

har jag sett i hr Edw. Lönnebergs herb., hvilka skulle
vara tagna vid Säfstaholm; i ar (1892) dock förgäfves eftersökt därstädes.
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Helodea
Säfstaliolm,

—

canadensis

blommande

ymnig

i

dammarne

vid

(^troligen först planterad).

Alla fyra obeskrifna af Thedeuius.

—

Onopordon Acanthinm
som enligt hr M. saknas, växer som ogTäs i Safstaholms trädgardsland lika
yal som Anapallis arvensis och dess varietet coendea,
Forst funna af hr C. 'VVinbladh.
Corydalis nobilis
flerstädes vid Safstaholm, pa
ett och aunat stalle mimera nästan vild.
Geranium molle
Högsjö.
Cerastium arvense
sprider sig mer och mer i
trakten, fumieu t, ex. mellan Wingakers prestgard
och ans ntlopp i Kolsnaren.
med anledning af hr MalFolygonum Bistorta

—

—

—

—

mes uppgift kan

nämnas

att

denna vaxt annu finnes

(fbrvildad) vid Safstaholm.

—

ymnigt forvildad pa en âkerCrocus vermis
ren vid banan (Säfsta ägorh
For i trakten, enligt hr Malme, sällsyntare arter
kunna laggas följande lokaler:
Centaurea Scahiosa
nära Bilsbro.
Solanum niyrum
Bondestad.
Lamium album
sprider sig mer och mer i trakten, funnen t. ex. vid Bondestad och torpet Bärnstugan.
Melampyrum cristatum
Skenas.

—

—

—

Viola staynina

—

Euphorbia Bcplus
ogras vid Safstaholm.

—

Safstaholm.

och

Chenopodium

urbicum

—

—

ymnig pa Safstaholms kafnnnen af hrr I. Malm och E. Andersson, och vid Säfsta (C. Winbladh).
Dessutom Annas Imda Helenium, Silybum marianum^ Sambuctis racemosa^ Borrayo ofßcinalis^ Folcmonhim cocruleum, (Linaria striata saknas), Geranium praViola odorata, Narcissus Pseudo-Narcissus, Gatense,
Sedum sexanyulare

nalbankar,

lanthus
ofta

först

nivalis,

Tulipa Gesneriana (afven T. silvestris
S Martayon, Orni-

blommande), Lilium bulbifcrum
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thogalum

timheïïahim och 3Itiscari hotnjoul.es förvildade

Vinca minor och Sedum Telephinm
purpureum
Wingakers
pa
kyrkogard.
ß

vid Säfstaholm samt

Fanerogamer och Ormbunkar.
Af A. A. LiNDSTßÖM.

Bog-sta sockens

Följande förteckning öfver inom Bogsta sockeu
(Södermanland) anträfFade, vilda eller förvildade Fa-

nerogamer och Ormbunkar grundar sig pa egna iakttagelser under de sista 10 aren.
I afseende pa nomenklaturen har jag följt ll:te uppl. af Hartmans
Flora och far derför hänvisa tili detta arbete beträffande auctorsnamn.
Nägra fa svenska namn hafva
upptagits, neml. sadana, som brukas af folket i trakten, men som jag icke funnit angifna i Thedenii Flora
eller i ”Svensk Flora för skolor” af Krok och Almquist.

—

Bidens trii)artiia allm.;
r. pumüa
i
mängd i diken
vid Petersluiid.
B. cernua kärr i Hammarby o. Törnby skogar;
v.
minima
kärr mellan Ufdalen o. Kärrstugan (ymn.).
Chrysanthemum Leucanthemum a\\m .\
v. coronopifolia
tillfällig, öfverg. i bufvudf.
Chr. Parthenivm förv. vid Törnby o. Hedvigslund.
3Iatricaria inodora allm.

—

—

—

M. Chamomilla (Kumminhlomster) teml. allm.
Anthemis tinctoria äkerrenar o. backar vid Peterslund,
Xorrstugan, Ekla o Nygärd.
A. arvens's allm.
Achillea Ptarmica teml. allm.
A. 3Iillefolhcm (Eenfana) mycket allm.; blrnas färg
varierai’ fr. hvit (allm.) tili rosenröd (/. rosea!
pâ vägkanter vid Valla o. Nygärd).
Balsaniita vulgaris (Salvia) förv. vid Ekla o. Peterslund.
Tanacefum vulgare (Tysk Eenfana) förr odlad, numera
flerst. förv., t. ex. Nunsberga, Svartsäter.
Artemisia Absinthium teml. allm.
A. campestris pâ en backe invid sjön Runviken nära
Prestgarden samt vid landsvägen nära Törnby.

A. vulgaris allm.

262
Senecio silvaticus berg

by

skogsbackar vid Norrby, Torn-

o.

Nygârd.

o.

S. vulgaris allm.

Gnaphalium uliginosmn
i

allm.;

—

simplex âkerrenar

v.

”Rödkärret”.

Gn. silvaticum allm.
Avlennaria dioica mycket allm.;
^’Skrytbacken”, Berga vid Skogsängen.
Filago montana teml. allm.

—

v.

corymhosa Ökna

Beilis percnnis Ilesselbystugan (forv.).
Frigeron acris teml. allm.

Solidago

Virgaurea teml. allm.
Törnby

Petasifes officinalis Okna,

(trol.

förv.).

Farfara allm.
Centaurea Cyanus (Blayuhbar, Blâtoppar)
2'ussilago

C.

Jacea allm.;

—

allm.

elata en backe nära Hesselby.

ß

Serrai tila tinctoria (Shälon) Ökna äng vid Runviken,
backe nära Ilfdalen, Ekla, Norrstugan;
vur. med hvita
blr och ofärgad blombolk träffas stundom bland luifvudf.
Carlina vulgaris ymn. vid Norrstugan, foröfr. enstaka

—

ex.

här

o.

der.

Onopordon Acanthinm Hammarbylund nära Hammarby.
Carduus crispas Hammarby i o. omkr. trädgärden.
Cirsium lunceolatum o. C. palustre allm.
(Carduus rivularis Jacq. Cnicus rivul.
äng vid Runviken pa mycket fuktiga, tidtals

C. rivulare Link.

Willd.)

Okna

öfversvämmade

stallen.

C. arrense allm.;

—
—

ß

der pa akrar.
följ. arter Töfvel.
* inmajuscula teml. allm.;

ferox här

o.

Ijapp)a tomentosa allm. Kallas jemte

—

L, minor allm.;
v.
termedia Okna sjöstranden.
L. officinalis vid landsvägen
öfver
nära Näsby (1887 o. 92), Yalla (1892).

Sonrhus

arvensis,

olcraceus

S.

o.

S.

”Rännareslätten”
Alla

aspcr allm.

arterna kallas Smörtislel.

Lactuca muralis teml. allm.
Ijampsana communis allm.
Tragopogon pratensis här o.

der,

t.

ex.

vid kyrkan.

Scorzoncra liumilis teml. allm.
Crépis paludosa Ökna äng.
Cr. tectorum
äkrar vid Eke.

Cr.

præmorsa

allm.;
flerst.

Hieracium Pilosclla

—
t.

o.

ß

segctalis

ex.
II.

här

o.

vid Ufdalen.

Auricula allm.

der,

t.

ex.

pä
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H. cymigerum flerstädes utmed landsvägen fr. Högran
Kuntunagränsen.
H. saxifragum o. H. cæsium teml. allm.
H, murorum o. H. vulgatum allm.
H. rigidum mängenst. i lundar o skogsbackar.
H. umhellatum mycket allm.
* corniculatum Ökna,
Taraxacum officinale allm.
* palustre Bruddängen vid Ekla samt vid ett karr,
Ekla^
mell an Ufdalen o. Kärrstugan.
Leontoclon autumnalis mycket allm.
llypncJiæris maculata allm.
Trichera arvensis äkrar mellan Hagstugan o. Svartsäter 1884.

tili

—

;

—

Succisa pratensis allm.
Viburnum Opulus Janslund, Norrstiigan, Hedvigslund.
Snmhucus nigra vid raserade bostäder t. ex. Eke.
Valeriana officinalis teml. allm.;
v.
samlucifolia
Norrby nära briumshuset
v. verticillata mänga ganger
funnen vid Nygärd, Ekla o. Norrstngan;
v. alternifolia
anträffad pa dikeskanter vid Törnby.
Alla varr. öfvergä
i
hufvndf. (jfr. Bot. Not. 1888 p. 195).
;

—

—

•

—

•

Galium

boreale allm.

—

G. palustre allm.;
ß decipiens teml. allm.
G. idiginosum allm.
G. Mollugo tillfällig: Ökna 1884 fymn.), Jordbro 1891
Hammarby (nära Ufdalen) 1891.

G. verum allm.
G. Aparine a gcnuinum Törnby vid bergvägg norr om
* Vailjantii (Snäija) mycket allm.
Lonicera Xylosteum flerst. t. ex., Ökna ’Skrytbacken”,
backar vid kyrkan.
T. Caprifolium förv. i bergskrefvor vid Hedvigslund.
Symphoricarpos racemosus förv. vid Valla.
Linncea borealis Hammarby, Törnby (särdeles ymn.),
Hesselby, Ekla, Berga.
Campanula Traclielium Ökna ’’Skrytbacken^’, Norrstngan.
C. rapunculoidi-s vid landsvägen nära Fattighuset, Ekla,
Norrstngan (ymn.).

byn;

—

patula Ökna nära Grindstugan, Valla, [Norrby (ford.)].
o. C. rohmdifolia allm.
Jasione montana flerst. pa berg i Törnby bagar.
Convolvulus arvensis Eke, Bogsta by, Valla, Berga.
C. sepium flerst. vid sjön Runviken (särdeles ymn. vid
Ökna).
Begge arterna kallas Tarmgräs.
C.

C. persiccefolia

—
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Cuscutu

Ekla fpâ Urtica

curopœa

Urtica, Iluniulus, Pisum, Vicia

Faba

o.

o.

Pteris).

Talla (pä

Syinjjhoricarpüs).

l^piUnum tillfällig: Ekla 1883 o. 84, Xygard 84.
Borrago officinalis förv. vid Valla 1891.
[Sympliylum officinale ford. förv. vid Okna o. Ufdalen.]
C-

Anchnsa

laxiflora Ufdaleu,

M.
M.

A. urvensis teml. allm.

officinalis o.

—

Myosotis pakisfris

v.

scotpioides

Xorrby brunn;

ccespifosa teml. allm.;

—

—

v.

r.

teml. allm.;

—

r.

strigtdosa allm.

repcns teml. allm.

arrensis allm.

31. sfricta o.

31.

collina teml. allm.

Litliospcrmum arvense {Klint} allm.
Palmonaria officinalis Ökua „Skrytbacken”, Ufdalen.
Echium vulgare Ilammarby, IVdaleii.
Cynoglossum officinale tend. allm.
Fjchinospcrmum Lappula Xäsby.
3Ienfha arrensis allm.
Lycop/as europœus kärr vid Igelkullen *
).

Thymus

—

Formen med
Serp)yllum Theblommor) allm.
hvita blr växer, blandad med den rödblommande, nära Ham{

marbyvreten
Th. Chamœdrys
Klockartorp.

pâ betesmarker mellan Sandbäcken

o.

Calamintha Acinos (Vild Isop)) allm.
Clinopodium vulgare teml. allm
Scutellaria galcrictdata allm.

—

Prunella vidgaris allm.;
Valla.
ß parvifior a
Nepteta Cataria Ilammarby.
Glcchoma hederacea allm.;
v. gi andifiora tend. allm.
Sfachys sdratica Xorrby nära brunnsliuset, Blindkällan.
S. palustris allm.
Leonnrus Cardiaia Valla, Berga.
Lamium album X'orrby, Ufdalen.
Z. purpmreum allm.;
rar. med hvita blr funnen vid
* hybridum Valla.
Valla;
L. amplexicmde allm.
Galeop)Sis Tetrahit o. G. versicolor allm.
Begge arterna kallas Pip/giäs.
Ajuga pyramidalis allm.

—

—

—

—

Polemonhim coeruJettm

förv. vid

Ekla.

*) ’’Igelkullen” är en Uten skogstjärn pä Ekla egor nära Xorrstugan, omgifven af gungflj’n o. Sphagnum-kärr kallas pä kartor
än ’’Igelkärret” än ’’Igelsjön”, men af folket i trakten Igelkullen.
;
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Fraxinus excelsior enstaka ex. här o. der.
Cynanelncm Vineetoxicvm teml. allm.
Vinea minor Yintergrona) î'àr\ pâ kyrkogârden o. flerst.
Gentiana campestris mângenst., t. ex. hagar vid Töriiby,
Hesselby, Nygârd.
6r. Amurella Bruddängen nära Ekla.
Ergthrœa Centanrium Töriiby nära ’’Myrkärret” (ett ex.
funnet d. 25 Okt. 1891).
Menyanthes trifoliaia (Myrsehäl) teml. allm.
teml. allm.
Solanum Dulcamara (Dullamara,
.

(

—

;

örtartade delanie raera ljust gröiia^ blrna
hvita Ileaselby vid soldattorpet, Blindkällan vid Tystbergagränsen.
Hyoscyamus niger Berga, Okna
ß agrestis Valla.
Yerhascum Thapsus (Lunggräs) teml. allm.;
r. negleda mellan Vretstugan o. Norrstugan.
F. nigrum teml. allm.
Scropliularia nodosa teml. allm.
[Digitalis purpurea (Fingerborgsblomma) ford. förv. vid

albn!

/.

de

—

;

Ökna

o.

—

Griiidstugan.]

lAnaria xndgaris äkerrenar vid Hesselby
Yeronicd longifolia förv. vid Ekla.
F.

officinalis o.

F.

Chamadrys

F. scutellata teml. allm.;
F.
o.

Beccabunga,

—

v.

o.

Nygârd.

allm.
villosa teml. allm.

Y. serpyllifolia^

Y. arvensis,

verna

F.

F. agrestis allm.
F. liedcrœfolia ’’Bogsta s:n” (Ernst Gillberg).
Odontites rubra teml. allm.

Euphrasia officnalis a pratensis Ökna äng;
morosa mycket allm.;
y curta teml. allm.
E. gracilis ymn. i hagar vid Ekla o. Nygârd.
Bhinanthus major teml. allm. — Kallas jemte
ninggras.
Bh. minor allm.

—

—

ß

följ.

ne-

Pen-

Pedicularis palustris allm
Melampyrvm cristatum Ökna storäng, Valla liage nära

Nygârd.

M. nemorosum Ekla 1884.
M. yratense o. M. silvaticum
Latlirosa

allm.

Sguamaria backe nära Ufdalen.

Utricularia

vulgaris

vattenjiölar

vid

än,

karren vid

Igelkullen.
(Forts.)
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Literaturöfversigt.
Ascherson P., VorLäufiger Bericht über die von
Berliner Botanikern unternommenen Schritte zur
Ergänzung der ’Lois de la nomenclature botanique”.
(Berichte d. deutsch, botan. Gesellsch. 1892 s. 327—359).
auleduing af Kuntzes Revis, gen. plant, har en stör
I
liflighet i noraenklaturfrägan uppstätt.
Pa ätskilliga slag
i
somras och i host liar denna frâga
programmet.
Tvâ botaniska sâllskaper i Berlin
valde en kommitté for att utarheta ett forslag till regier
angâende slägtena. Sedan detta var gjordt, utsändes det till
706 botauister och af de 360 hitintills ingângna svaren har
det öfvervägande antalet godkänt det, en del endast ingâtt
pâ ett par af punkterna.

naturforskaremöten

af

stâtt

pâ

Forslaget innehâller fôljande fyra paragrafer:
1.

Soin

utgângspunkt

for

prioriteten

slägtnamnen

till

gäller âret 1752, for artnaninen 1753.
2.
Xoiniua nuda eller seminuda skola förkastas.

Afbildningar

och

exsiccater

utan

diagnoser gruiida

ej

prioritet at ett slägte.
3.

Likljudande slägtnamn skola hibehällas, äfven om de
genom ändelsen (vore det ock endast genom

skiljas endast
1

bokstafj.
4.

ten

Xamnen pa

skola

följande stora och allmänt bekanta släg-

hibehällas, ehuru de enligt den strängaste prioriborde förkastas, isynnerhet som en äiidring af

tetsreglen
af de hittills hrukade
verad utan tvifvelaktig.

flere

namnen ingalunda

är füllt moti-

Af de uppräknade 82 (fanerogani-)slägtena, anföra vi här
endast följande:
Erophila DC. (1821)
i st. f. CTansblum Ad.
(1763).
Spergularia Pers. (1805)
Tissa eller Buda Ad. (1793).
,,
Spiesia Xeck. (1790).
Oxytropis DG. (1802)
,.
Cnicus et Carduus L. 1753 ex. p.
Cirsium Sco)). (1761)
,,
Theodorea Cass. (1819).
Saussurea DC. (1810), non „
Salisb. (1807).

Lobelia L. (1772)
Armeria Willd. (1807)
Statice Willd. (1807)
Sueda P'orsk. (1775)
Spiranthes Rieh. (1818)
Liparis Rieh. (1818)
Luzula DC. (1805)
Setaria Reauv. (1812)

Dortmanna L.

ex.

Ad. (1763).

Statice Fahr. etc.

Limonium Fahr.

(1759).

etc.

(1759).

Dondia Ad. (1763).
Cyrostachys Pers. (1807).
Leptorchis Thou. D809).
Juncoides i\Ioehr. ex. Ad. (1763).
Chamaerhaphis R. Br. (1810).
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Prof. Pkaîîtl

föreslär

namn, som icke äro gifna

sitff svar följande tillägg: Slägtenlighet med den binära nomenIcke mindre än 20 af ofvannämda
i

i

klaturen, böra förkastas.
82 slägtnamn, uppställda af Adanson, skulle da förkastas efter denna regel, emedan A. brukade lata den första arten i
slägtet sakna artnamn; och en sâdan nomenklatur kan ju
icke kallas binär.

Hvarför man utgätt fran ar 1752 för slägtena beror pä,
den binära noinenklaturen af Linné först användes (i
större skala) i Species plantarum 1753, hvarför sistnämnda
bildar utgängspunkten för artnamnen^ och att man, da
ilr
inga slägtbeskrifningar finnas i spec, pl., ansäg lämpligt antaga den 4:de (af Strumpf publicerade) upplagan af Linnes
gen. plant., emedan den inneböll största delen af Linnés äfven
under tiden efter den af bonom sjelf utgifna upplagan af
spec. pl. 1742 uppställda arterna, och emedan den var utatt

gifven endast aret förut.
Prof. Eaton gör den anmärkningen att prioriteten för
slägtnamn hos ormbunkar ej borde ga tillbaka tili tiden före
Swartz (Synopsis Filicura), hos inossor ej före Hedwig, emedan
äldre slägtbegränsningar i dessa grupper äro vetenskapligt
Namnen pä lefvermosslägterna hos S. F. Gray *)
värdelösa.
Förtorde vara nomina nuda och af den grund förkastas.
inodligen hysa phyco-, licheno- och mycologer liknande önskningar beträffande de verk, som utgifvits af Ag.ardh, Aciiarius

och Persoon.
Enligt § 3 äro Belis, BelUs och Bellium tillätliga, liksom Molinœa jemte MoJinia. Föreligger deremot endast ett
olika skrifsätt t. ex. Epidcndron och Epjidcndrti»i^ sä bör
man förkasta det yngre eller oriktigt bildade namnet.
Huru mycket man kan hafva rätt att pä filologiska gründen ändra ett oriktigt bildadt namn, hafva äsigterna varit

mycket

olika.

En

afbildning kan visser ligen ätergifva alla slägtets kamen den förmär ej fr am hall a de väsendtliga karaktärerna, hvarjiä just slägtet grundas och hvarigenom det
skiljes frän andra.
Derför bör ett slägtnamn först genom

raktärer,

*) Förmodligen har mängen latit Iura sig af titlen pa Grays
arbete ”A natural Arrangement of British Plauts” och trott att
det innehöll endast en uppräkning, da deremot i de 2 volumerna
(XXVIII X 824, VIII X 760 sid.!) diagnoser enligt tidens sed finnas upptagna.
Diagnoserna pa de manga nya mosslägtena äro
rätt utförliga, vanligen 6 8 rader. Dessutom äro slägtena sam-

—

manställda

i

en öfversigt.
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diagnoser erliâlla prioritetsrJWt.
En art kan dereinot enligt
förf:s meniiig grundas endast pa en afbildning.
Sasom viintadt var liar § '4 väckt niest opposition.
Oaktadt beniininiiigen af arter ej vidrörts de i utsända
cirkulären, bafva dock i manga svar denna frâga berörts.

at

UndGrWOOd, L. M., The Nomenclature (Question
Genoa (Hull. Torr. Bot. Cl. 15 Nov. 1892 p. 32G —330).
Pâ kongressen

i

Genua

4

d.

— 11

sistlidne Sept, fattades

iiomenklaturfragan ocli godkandes § 1, 2 och 3
det ofvan niimnda fran berlinerbotanisierna utgângna förslaget, dock nied den förändringen att 1 753 skall vara utgangspunkten bâde for slakten ocli arter. Deremot voro asigteriia
angâende § 4 sâ varierande att man beslöt uppskjuta afgörandet till iiästa botaniska kongress ocli valja en konnte, som
under tiden skulle förbereda och utreda frâgan. Ilärtill valdes
bland andra prof. Laxge i Köpenbanin, prof. Wittrock, i Stockbolm och prof. Fuies i Upsala.
beslut

i

i

BrSIiner

F

i

n1a

11

d

s

H

i

M

Spridda bi drag till kännedomen af
u m- f o r m e r. I. S y d fi n s k a A r c b i e r a c i a,
fran Nyland. (IMedd. af Societas pro Fauna

erac

i

bufvudsakligen
130'.
et Flora Fennica 18, 1892, s. 76
Da detta arbete utkommit senare än den af de botaniska föreningarne i Lund ocb Upsala i är utgifna tredje upplagan af ’’Points-förteckning öfver Skandinaviens växter. I.
Fanerogamer ocb Kärlkryptogamer”, sä finna vi det Lämpligt
att bär anföra de af Brenner som nya bär beskrifna arterna
ocb varieteterna (men ej formerna) utan att dock kunna an-

—

gifva rätta platsen för dem i
Ilieracium umbellatum L.

nämnda
v.

katalog.

lævius, v.

umbrosum,

v.

sub-

scaberrimum, v. subscabrum,
v. umbellulatum, v. micropbylluni, v. lavandulæfolium, v. graminifornie, v. lingulæfolium, v. subumbrosuni, v. depressius.
II. linifolium Sæl. v. Strömsbyense, v. confertifoliuni.
11.
Iloglandicum (närniast lik. H norvegicum v. rufescens).
II. norvegicum Fr. v. Ulricæburgense ocliv brevisquanieum.
II.
saxifragum Fr. v. suboreinum. II. saxigenum (närniast föregaende art) nied v. Obnæsiense ocb v. Ilelsingense.
II.
griselliceps med v. sublucens; II. cinericeps och II.
linifoliuni,

v.

scalpelliforme,

v.

pullulum.
II.

vulgatum ^Fr.

pr.

p.)

Almqu.

v.

subulatum,

v.

gran-

diceps, v. ajiricarium, v. frutectorum, v. læteviride.
II.
II.

radiosuni; viridiceps; jiarvuliceps med v. Saimense
penicillatum med v. subflaccidum; H. flaccidum; liyali-
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num; petiolatum;

imitans; prolixoides; cynodon; iiitermixtum;
canaliculatum; diaphanoides Lindeb. v. flocculiferum.
H. atricomum; hemipsilum; coronarium; angusticeps; furvicolor; laciniæfolium basifolium Fr. v. dissectifolium och v.
apricorum; parcidentatum cæsium Fr., Almq. v. stellulatum
och V. cinericenm.
H. alboviride; galbeum; ravidum villiceps med v. obscurifolium; pachyphyllum conforme; versifolium; scapiforme
;

;

;

;

med

V.

subglabrum; Nylanderianum.

H. cæsiiceps med v. firmum, ciucinnulatum med v. chlorelloides; H. lobulatum, multifrons; Hjeltii; repandifrons; divaricans; sertuliferum holophyllum.
Fran och med H. griselliceps tillhöra alla H. vulgata,
begynnande med murorum-gruppen, och bland dessa med de
caulescentia eller vulgatum-artade, samt smâningom genom
förmedlande mellanlänkar öfvergäende till de s. k. silvatica,
som börja med H. cæsiiceps.
Dessutom beskrifvas kortare eller utförligare H. improvisum Norrl., H. umbricola Sæl., H. Hjeltii Norrl., H. patale
;

Xorrl. och H.

proximum

Norrl.

Smärre

notiser.

Troed Axel Ludvig- Grönvall afled i Malmö d. 16
Han var född
Söfvestad d. 31 Mars 1838, blef

Nov. 1892.

i

1855, fil. kand. och fil. d:r 1859, adjunkt vid
Malmö h. allm. läroverk 1861 och lektor i modersmälet och
naturalhistoria derstädes 1864.
Likasom bans giadualafhandling angick skanska fanerogamer och
lektorspecimen,
1864, Skanes Bryologi, sä faste han äfven sedan sitt hufvudintresse som botanist vid Skänes flora och hade ämnat utgifva en skânsk mossflora.
Dessutom bade han gjort sig känd
för sina studier öfver slägten Orthotriclnmi.
Hans botaniska
arbeten förutom ofvan nämnda disputationer aterfinna vi i
Botaniska Notiser 1868, 1873, 1884, 1886, 1887, 1889, Öfvers.
af k. Vet. Förh. 1882 och 1888, Malmö allmänua läroverks
program 1867, 1885 och 1887, Revue bryolog. 1888, i
Botan. Centralblatt 1889 och i Forli. v. de Skand. Naturf.
Mode 1892. Han var en af stiftarne af Lunds botaniska förening, i hvars verksamhet han allt intill sin död deltog.
student

i

Dec.

”I Videnskabs-Selskabets Mode 23.de Sept, fremlagde Professor Blytt et Arbeide af kand. philol. Ove Dahl:
^’Nyt Bidrag til Kundskaber om Vegetationen i Troldheimen
og Fjeldpartiet mellem Sundalen og Læsje.”

,
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nes

Den 18 Xov.
Hr Haxsteex refererede en Undersogelse over
komparative Anatoini. Denne viste, at Scabiosa

Dijisaceer-

stod lavest,

niedens Udviklingen gik frem gjennem Dipsacus og Cephalaog Succisa, der stod hoiest og syntes at udvikle sig i divergerende Iletninger.
Af et særegent Vævs
ria til Trichera

Udseende kunde man sliitte, at Dipsaceerne
nærstaaende Familier endnu stod lavt. Foredraget gav Anledning til en lîemerkning af Wille.
Dr. F. Ki.er fremlagde en Afhandling af Pe.\rsox over
Levermoser, livoriblandt to nye for Videnskaben, samlede af
de norske Missionærer I}orciigbevd.'ck, Borgen og Daule paa
Madagascar.”

Optræden og
i

Forliold

dei'es

til

Societas pro

Fauna

&

Flora fennica den

l

Okt.

1892.
Stud. II Lindberg förevisade ett antal anmärkningsvärda
fanerogamer anträffade af honom under senaste sommar pa
Eckerö (Aland); bland dem voro for floran uya; Sag'nia maritima^ Botrychium simplex, Salix cinerea x repens. Carex
Bilra X flava, Monotropa hypopHInjs ß glabra, Veronica agre-

carnosnla.
Stud. A. Thesleff visade ett exemplar af Armillaria im -

stis var.

2jerialiS ; ursprungligen hade detsamma vägt
dan hatteiis diameter var 30 cm.

Fysiografiska säliskapet
invaldes

23i’of.

A Engler

i

d.

Berlin.

9

1350 gram me-

Xov.

Till

ledamot

'

i
Upsala den 12 Xov. Till
A. Kerner i Wien. Prof. F. Kjellm.an
typer af kalkalger och redogjorde for i

Vetenskapssöcieteten
ledamot invaldes

jirof.

en del
kalkskal borrande
förevisade

ocli

boende alger.

Vetenskapsakademien

Till ledamot ind. 9. Xov.
Müller, government botanist i Melbourne.
Prof. Wittrock anmälde for införande i bihanget till haudlingarne en uji^îsats af jirof. F. R. K.tellm.an "Dm en ny organisationstyj) inom slägtet Laminaria” saint en af d:r J.
af Klercker ’’Eine Methode zui’ Isolirung lebender Protoplaste”.
Till införande i akad:s skrifter inlemnades tva afhandlingar: 'Om nâgra till riksmusei växtiialeontologiska afdeläxtning inkomna torfmossfynd" af A. (i. X.athoilst samt
paleontologiska undersökningar af svenska torfmossar, II ’, af

valdes

d:r

F.

v.

Gi'nnar Andersson.
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Hieracia exsiccata,
af

Under ofvanstâende
1891

exsiccatverk,

ett

hallande

största

till

Hugo
titel

Daiilstedt.

utgaf jag under âren 1889 och

livaraf

4

delen furut

utkonimit, inneurskiljda Skandinaviska

fasciklar
ej

Dâ delta verk mottogs med det intresse, att upplagan inom kort tid slutsaldes och nya rekvisitioner sedermera
inkommit, beslot jag att, sâ snart jag âter hunnit hopbringa
tillrackligt material, pabörja utgifvandet af en ny npplaga.
Denna npplaga, â hvilken jag nu inbjuder till abonnement, kommer naturligtvis att omfatta alia i den förra utgifna former, hvilka insamlats frân samma trakter och lokaler som förut.
Men dâ jag anser mig ej bora vanta med
dess utgifvande tills allt material anskaffats, kommer jag att
i denna upplaga utdela formerna i en annan nummerordning
allt efter som de äro tillgängliga.
Pâ sannna gang skall jag
dock vid hvai’je form bifoga dess nummer i förra upjilagan,
dels for att underlâtta citerande af densamma dels emedan
jag sâsom omedelbar fortsättning till bâda upjîlagorna, âmnar
utgifva en feinte fascikel, sâ snart jag fâtt tillrackligt material af ej förut utdelade former.
Af denna andra ujijilaga
utkomma under loppet af âr 1893 trenne fasciklar, hvardera
innehâllande 100 nummer och till ett pris af 25 livonor pr
fascikel (oherâknadt postporto och fraktkostnader). Den fjerde
fascikelen hoppas jag kunna distribuera under lopjiet af âren
1894 95
Vâxterna utlâgges pâ vanligt gult omslagspapper.
Dâ upplagan blott kommer att utgâ i 25 exemplar torde
hugade abonnenter snarast insânda sina rekvisitioner till
undertecknad under adress: liiksmuséets hotaniska afdclning,
Hieracier.

—

Stuchholm.

Stockholm den 8 December 1892.

Hugo

Dahlstedt,

Amanuens.

&

Hos Svan ström
C:o
Stockholm Myntg-atan 1.
kan erhâllas

:

Grâtt blompressningspapper format 405x470
Hvitt
„
„
300x445
Herbariepapper N:o 8, hvit fargton 240x400
>»

„
,,

Pris pr

„
,,

„
,,

ris 275,

„10—
,,

4, so

blâ
7,7S
„ 11
285x465 „
„
„
„
9,—
O
285x465 „
,,
» 13 ,hvit
,,
„
,,
„
bâda sistnamnda sorterna anviindas vid Riksmüsei Botaniska
afdelning.
,

Obs! De

mm

.
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To Scandinavian
Hereby

botanists!

take the liberty to announse that I have ceased to give views of Scandinavian botanical litteratur in the
Botanisches Centralblatt.
Bnt as the said literature is rather
scare in araerican libraries I res 2iectfully request my freiuds
among the botanists to send
not to me
to Missouri
Botanical Gardens such i)apers as migt have sjiecial interest
in biology or vegetable ^^hysiology; in return the publications of the Garden and of its laboratories shall not fail to
be mailed to those among the Scandinavian botanists that are
heljiing us to build U}) our jjhysiological library.
Missouri Botanical Gardens St. Louis Mo October 1892.
I

—

—

Very

resjiectfully

Christian Bay.

I.

Assistant for vegetable j^hj'siology.

-^rL:Œiâ.la.r:LÀ

hel

emottages

àryàng af Botaniska Notiser for dr 1893, 6 n:r,
prenumeration pd alia postanstalier i Sverige,,

Norge och Danmarlc med sex
inberüknad,

i6)

kr.,

tidslcriftcns

Förlagsbokhandel

Gleerups

sanima

samt kos

i

posthefordringsafgiften

W.

K.,

alla hoklädor

tili

distri Ltör,,

Lund, och

i

hr

C.

p)ris.

C.

F.

0.

Nordstedt

Innehall.
B.,

JÖNSSOS,

çaise,

s.

bloduing

Inre

hos växten.

Avec résumé

fran-

225.

Kixdberg, N. C.,
Lindström, A. A.,
kar, s. 261.

Kn ny mossart

frân Sjmtsbergen,

s.

258.

Bogsta so ckens Fanerogamer och Ormbun-

c. W., Tillâgg till kännedomen om sydvestra Sôdermanlands fanerogamflora, s 259.
Sernander, R., Ytterligare nâgra ord om substratets bety-

Lixdw.vll,

delse for lafvarne,

Literaturöfversi

Smärre notiser,

s.

gt,

s.

253.
s.

266

269.

Lnncl, Berlingska Boktryckeri-

och Stilgjateri-Aktiebolaget 18’*

ii92.

Botaniska Notlaer 1892.

Tafl.

1.

Cosmarmm granatum Breb. f. f. 9. C. Meneghinli
Bréb. f. 10. C. Holmiense Liund. ß integrum Lund. f. 11.
C. rectangulare Grun. f. Boldt 12. 0, Botrytis Menegb.
1—8.

V.

Japonica

Bor^e

del.

n. v.

r

%

i

}

n

y

BOTANISXA NOTI8ËR
FOR

i'R 1893

MED BITRÄDE AF
Hkr F. ARESCHOUG, G. ARESKOG, ARNELl., ROIJlT,
CRÉPIN, KROK, LAGERHEIM, LINDSTRÖAI, MELUN,

MURBECK, NORMAN, PUKE, STARBÄCK,
O. VESTERLUî^l), WILLE m. fl.
•SAMT

DE BOTANISKA FÖRENINGARNE
ocH UPSALA

I

LUNU, STOCKHOLM

UTGl FNE

C. F. O.

Med

1

tafla,

1

NORDSTEDT

portrait och 33 figurer

i

texten.

LUND,
PÂ UTGIFVARENS FÖRLAG.
1893.

LUND

1893.

BERLINGSKA BOK-TRYCKERI- OCH STILGJÜTERI-AKTIEBOLAGET

INNEHALL.
Original-af hand Ungar och original-referat.
(Se vidare

under Lärda sällskap!)
Sid.

AtFVENGREN, Fß. E., Tveiiiie för Skandinavien nya växt162.
liybrider funna pä Gottland
Andeesson, Gunnak, Studier öfver svenska växtarters utbredning och invandringsvägar. I. Ainus glutinosa

Gærtn.

(L.)

W.

ocli

Ainus incana

21

Willd

(L.)

C.,

.

—

,

—

,

1

.

Om

förekomsten af Artemisia Stelleriana Bess, pâ vestra Skânes bafsstränder
Abeskog, C., Nagra för Ölands flora nya eller mindre
kända F/oZa- former
AünelLj, H. W., Om slägtnamnet Porclla Dill., Lindl.
S. F. Gray’s lefvermoss-släkteii
Bohlin, K., En enkel mikrografisk metod
Snöalger frän Pite Lappmark
Boldï, R., Nagra sötvattensalger frän Grönland ....
Gekpin, F., En för svenska floran ny Rosa-ari ...
Diskussion om det frän Botanisk Förening i Köpenhamn
erhallna förslaget tili regier för den botaniskt systematiska nomenklatureu (i Botaniska sällskapet
Stockholm)
(i Lunds botaniska
förening)
Finska botanisters asigter angaende Köpenliamns-förslaget tili nomenklaturregler
Frömax, G. A., Om slingringen lios Solanum Dulcamara
Grevillius^ A. Y., Om vegetationsförhällandena pä de
genom sänkningarne ären 1882 och 1886 nybildade
skären i Hjelmaren
...
Hedström^ H
Om fliasselns forntida utbredning i Sverige
Juel, 0.. Bidrag tili kännedomen om Skandinaviens SanAkeschoug, F.

.

.

111.
161.
127.
137.
240.
42.

156.
155.

i

———

,

—

Om

nagra lieteroeciska Uredineer
Jtjngner, J. R., Om regnblad, daggblad och snöblad, 1.
Lagerheim, G., Phaeocystis^ nov. gen., grundadt pä Tetraspora

.

Poucheti Har

77.

151.
57.

?.97.

105.

241.

cliytriuni-avtar
,

159.

.

51.

89.
32.

,

Il

—

,

Ueber Sarcoyhopulnm tnhœforme Hab
242.
Bogsta sockens Fanerogamer och Ormbunkar

LiKDSTiiöM, A. A.
J

U

Nâgra
Pulmonaria

Mukbeck,
2.

s.,

for Skandinaviens flora nj-a hybrider
angiisiifvlia L. x officinalis L. *ohs-

cnra Du Mort. [P. notha Kern.)
121.
XoEjiAN, N., Nepltrodîum htsUanicum (Schær.)
214.
PiHL, A., Öfversigt af de svenska arterna af slâgtet
BafiacJiium (DC.) S. F. Gray
58.
.
PüKE^ C. G. ocb Mellin M., Vâxt geografiska uppgifter
rörande Blekinges flora
Om garfâmnets fôrekoinst hos Parnassia

;13.

Rosenberg, O.,

palustris
247.
Starbäck, K., Sphæriaceæ iraperfectæ cognitæ
25.
SvEDEEius, N. E., Nâgra iakttagelser angâende frona hos
de svenska Juncus-^xievna.
49.
Vesterlund, 0.^ Vâxtnamn pâ folksprâket
1.33.

Mille, N., Mycologiska Notiser. 1. Ptasmopara viticola
(Berk, et Curt.) Beides, et de Toni i Norge ....
II.
Oni nögen og dækket Brand paa Havre og Byg

—

,

1.

4.

Larda sâllskap.
(Se äfven

under rubriken Original-referat!)

Botaniska Föreningen i Stockholm 85, 89.
Botaniska Sektionen af Natnrvetenskapliga Studentsâllskapet
i
Upsala 41, 4G, 239.
IlEnLUNn (Dm lafslâgtet Moviola) 17, K.tellm.an 41

Malme

47.

Botaniska sâllskapet

i Stockholm
24, 158.
Fysiografiska sâllskapet 39, 85, 215.
Lunds botaniska förening 76.
Berg 77. Cöster 70. Murbeck 76.
Societas pro fauna et flora fenuica 85.
Arrhenius, Flinck, Lindberg, Lindéx,
M'ainio 85.

'l'ii

.slepf

och

Vetenskapsakademien 39, 84, 179, 135, 215, 256.
Vetenskaps- och Vitterhetssamhället 135.
Uetenskapssocieteten 257. •
Videnskabselskabet i Kristiania 180, 215, 256
Blytt 180, 215, 255.
Literaturöfversigt.
1’., Former unserer beiden Frülings-.lnemonen 176.
175.
Veronica campestris Scbmalh

Asoherson,

—

,

Ill

Ghan, H. H., Algevegetationen i T 0 nsbei'gsfjorden
Hulth, E., Revision der kleineren Ranunculaceen-Gattungen Mjjosurnf;
Jackson, B. D., Index Kewensis plantarum plianeroga.

.

.

marum

177.
38.

179.

Kaalaas, B., De distributione bepaticarum in Norvegia. 212.
Klinge, J., Revision der Orchis cordigera Fries und
177.
Orchis angusiifolia Rchb
Kuntze, 0., Die Bewegung in der botanisclien Nonien-

Ende 1891

clatur von

bis

Mai 1893

Lageeueiji, G. de, llhoclochgtrinm nov. gen.

.

.

.

r

.

.

.

166.
210.

Neuman, L., Waiilsiedt, L. J., Murbeck, S. S., Violce
Sueciæ exsiccatæ. Fase. II
249.
Murbeck, S., Studien über Geutianen aus der Gruppe
.

Endotriclia
Société

pour

.

Froel

l’étude

35.

de

la

Flore

Française

(Buser:

171.

Alchimilla)

Das Kupfer vom Standpunkte der gerichtlichen Chemie, Toxocologie und Hygiene
211.
IViTTiiocK, Veit, et Nordsteut, Otto, Algæ aquæ dulcis
exsiccatæ. Fase. 22
185.
25
Tscuirch, A.,

—

Svensk

botanisk literatur 1892 (af

Smärre

Tii.

Krok)

notiser.

Afsked 89. Agardb 256. Anslag 215.
Döde: Tu. Brown 136, C. A. Gosselman 135, F.
C. F.

201.

C.

Kiær 181,

Nyman 136.

Döde utländske botanisier 1892 39.
Förteckning pa lärarne i botanik vid Sveriges högskolor,
liögre samt 5-klassiga allm. m. fl. läroverk 1893, 252.
Nagra för Skandinavien nya alger 182.
Stipendier

i

Norge 181.

Ftnämnde 136, 181.
Växter^ som nagot utförligare blifvit omnämnda.

Aecidium

Saussureæ 63. Alchimilla glomerulans 173,
Ainus glutinosa och incana 217. Anemone nemorosa V. subintegra 176.
Artemisia Stelleriana 111.
Batrachium 58 (B. confusum x paucistamineum 65, B.
heterophyllura x paucistamineum 69, B. triphyllum f. rotunplicata 172.

diloba 69).

Cavendishia

Lunula

f.

198,

143.
CI.

Cerasterias

sigmoideum 199.

nivalis

46.

Closterium

Cosmarium alatum ß

TV

æquatorieiise

19G,
C. forinosuluin ß æquatoriense
Jacobsenii 197,
Cyliiidrocystis cyanosjTerma 200.
Diplot heca 30.

Ectoc arpiis tomeiitosoicles
Hassel 105.

ß

197,

C‘

norvégiens 180.

.Tune ns 49.

Mac
11

ellius

i’i

44.

iMalva borealis x vulgaris 1G2.
Monostroma mnnduni 193. Moriola 47.

basis 31.

MartiMylins

145.
Nai'dius 146.

Nepliroininm lusitanicura 214.

0 edogonium grande

f.

bortensis 192,

—

v.

æqnatoriale

192; Oe. Lagerbeimii 192; Oe. scrobicnlatum 192. Orchis
august ifolia et cordigera 177.
Papa 148. Parnassia 247. PediaPallavicinius 147.
Pbæocladia 177.
Pbœocystis .32.
strum undulatum 157.
Porella
Pleurocapsa muralis 195. Plasmopara viticola 1.
Pulinonaria angustifolia X officinalis * obscura 121.
127.
Puccinia vaginatæ 56, rupestris 56.
Rhodocbytriuin 210. Riccardius 148. Rosa .Tundzilli 15.i
Scleranthus annuus X
Sarcorhopalum tubæforme 242.
Staurastrum pygpereunis 164. Solanum Dulcamara 57.

mæum

f.

196.

Stichococcus

mirabilis

195.

Synchitrium.

art er 244.

Trentepoblia Dusenii 193. Typlia latifolia
Urococcus pallidus 194. Ustilago-arter
Violæ 249.
1 eronica campestris 175.

f.

3.

intermedia 20.

Mycologiske Notiser.

Af N. Wille.
I.

Plasmopara

viticola

et

Som

i

Norge.

Plasmopara viticola (Berk, et
Toni (= Peronospiora viticola Berk.
Curt.) indfört fra Nord-Amerika til Europa, hvor
bekjenclt

CaRT.l Berlese et
et

(Berk, et Curt.) Berlese

De Toni
er

De

den for forste Gang viste sig 1878, men senere liar
den spredt sig til alle de Lande, h vor Vinranken
Der er naturligvis heller intet,
dyrkes paa frit Land.
som særlig skulde künde liindre, at den ogsaa kan
optræde paa de i Drivhuse dyrkede Vinranker, men
jeg har dog ikke hidtil seet nogen Angivelse om, at
den er funden i Noi’ge, hvor man dog, særlig i den
sydöstlige Del, iindertiden dju’ker Vinranker i Drivhuse.

Da jeg i sidstlidne Oktober Maaned besaa et
Drivhus tilhörende Gaarden Berg i Aas (circ. 30 Kilom.
sydöst fra Kristiania) fandt jeg, at en Mængde Blade
paa de derværende Vinranker havde et sygeligt Udseende,

hvilket vistnok

delvis skjddtes

Bladlus,

men

ogsaa maatte bero paa en anden Aarsag,
da det ogsaa fremtraadte paa Blade, som ikke bar
mindste Spor af at have været hjemsögte af dyriske
tydeligen

Parasiter.

Da jeg nærmere undersögte nogle af disse sidste
Blade, fandt jeg dem for en Del bedækkede af Mucor
Muceclo (L.) Bref. (?) med en rigelig Mængde Sponot. Not. 1893.

1

')

rangiebærere,

men desuden

de for Masmopam
diebærere og Conidier.
af
at

af

se

var

saa

fandt jeg ogsaa uogie faa

viticola cliarakteristiske

Coni-

Det var vistnok ikke meget

den, men dette tnrde vel bero paa, at det
langt ud paa Hösten, at den for den aller-

Del havde afsluttet sin Vegetation for Aaret.
at Bladene oprindelig vare dræbte at
Plasmopara viticola og at saa Mucor havde ndviklet
sig paa de döde Blade,
Gfartner H. C. Amundsen, som i 9 Aar bar stellet
med nævnte Vinranker, bar meddelt mig, at denne
Sygdom bar optraadt der under hele den Tid, ban
bar bavt Drivbuset tinder sin Opsigt.
Naar Plasmopara er indfört til Berg, er imidlertid ikke saa let
at faa Rede paa.
Det angives vistnok, at disse Vinstokke for mere end 20 Aar siden som unge skulle
vare indforte fra Frankrige, men da P/asmojmra viticola dengang endnu ikke var kjendt i Europa, maa den
vel paa en eller anden Maade være bleven indfört senere.
Gartner Amundsen bar om dens aarlige Optræden
meddelt folgende. Han bar pleiet at begynde Drivningen af Vinstokkene mellem 28:de Februar og 2;den
Marts og den farligste Tid bar da vist sig at være
3
5 Uger efter dette Tidepunkt.
Soppen viste sig
sjelden for de 3 forste Blade vare komne frem paa
Aarsskuddene, men da bar den ogsaa kunnet udvikle
sig med en rivende Fart og kunde angribe en Mængde
Blade paa et Par Dage.
Særlig bar den ndviklet sig
hurtigt, naar de ydre Veirforbolde bar hindret Luftning. saa at Lüften inde i Drivbuset bai boldt sig
særlig varm og fugtig.
Som Middel mod Soppen bar
derfor været benyttet Luftning samt Afplukning af
de angribne Blade, bvilket vistnok bar bjulpet epdel,
men paa den anden Side selvfölgelig ogsaa nedsat
^ inrankernes Væxt ganske betydeligt.
Pla$mop)at a viticola bar her som ellers ikke noiet
sig med at angribe Bladene, men ogsaa selve de unge
störste

Jeg

—

formoder,

3

Stammedlee, særlig da de unge Blomsterklaser, og har
derfor været

forholdvis

til

Da Gaarden Berg

megen Shade.

ikke har været beboet

i

inde-

værende

Vinter og Drivhuset ikke har været opvarvil formodentlig med Vinrankerne ogsaa Flas-

met,

dö ud paa dens, saavidt mig bekjendteneste Voxested i Norge.

mopara

viticola

IL
Ont nogen og

dceliket

Brand paa Havre

og Byg.

Paa Grnnd af de Resnltater, som man har opnaaet
ved de nyere Methoder for Undersögelse af Brandsærlig Brepelds Dyrkningsforsög ined Spohar den Mening trængt igjennem, at den tidligere som iirt beskrevne JJstilago Carbo (D. C.) Tul.
Efter vor nuvæi Virkeligheden er en Collectivart.
rende Opfatning af Artsbegrebet, bör den derfor deles
i flere Arter.
Rostrup ‘) har saaledes antaget, at Ustihigo Carlo retteligen burde deles i 5 særskilte Arter,
nemlig: UstUago Hordei Bref., JJ. Jcnsenii Rostr., U.

soppene,

rerne,

Avenœ

(Pers.)

Jens.;

U. perennans Roste,

og

U. Tritici

(Pers.) Roste.

Praktiske
tidligere

været

Landmænd have dog
opmæi’ksomme

paa,

allerede langt

at der viste sig

store Eorskjelligheder i den som U. Carlo beskrevne Sops Optræden, at disse neppe knnde forklares
paa anden Maade, end ved at man havde forskjellige
Arter af den. Direktor Koller har saaledes længe havt
denne Mening og gjorde mig allerede for flere Aar
siden opmærksom paa Porskjellen mellem den dækkede og nögne Brand paa Byg og Havre. Den dækkede
Brand paa Byg
Ustilago Jensenii) er nemlig langt
skadeligere for Landmanden, end den nögne Bj'-gbrand

saa

(

Ustilago

Hordei).

Antallet

af ödelagte

Ax kan

for

*) E. Eosteup, Nogle TJndersögelser angaaende Ustilago Carbo.
(Oversigt af K. D. Videnskabs-Selskabs Forhandlinger. Kjöbenbavn

1890 ).

4
Arier blive omirent lige, men hos U. Jlonlei
blæser Sporerne saa overveiende bort for Iiidhôstningeu, ai man ikke bar nogen senere Ulempe af dem.

begge

Anderledes er det med U. Jcnsenii. lios demie frigjöres ikke Sporerne for ved Tærskningen og de lægge
sig da, hvis de forekommer i Mængde, ikke alene
som et sort Lag udenpaa det tærskede Korn, men de
give ogsaa det af saadant Korn nialede Mel en sort
Soin Folge heraf sænkes ikke alene SalgsFarve.
prisen paa Körnet, men ogsaa paa det deraf malede Mel.

forekommer ogsaa, analogt med
Byggel, to forskjellige Former af Brand, nemlig nôgen og dækket Brand. Eostrup bar dog ikke villet
anerkjende disse som to forskjellige Arter, ban siger
nemlig *); ”1 ôvrigt er det ikke sjeldent, at den nedre
Del af Avnevne i længere Tid vedblivende omslutte
men der bar dog ikke kunnet paa vises
Brandkornene
nogen besternt morfologisk eller biologisk Forskjel
mellem disse Former af den foreliggende Art, saa at
alle de bos de nævnste Havresorter optrædende Former

Havren

Hos

;

maa ansees at böre til samme Art.”
Hösten 1890 anstillede jeg nogle Undersögelser,

af UstUago

som Udseende bos Brand
til den besternte Opderved
paa Havre, og jeg kom
fatning, at den nögne og dsekkede Havrebrand maatte
staa i et lignende Forhold til bverandre som den
nögne og dækkede Bygbrand, og at de altsaa ogsaa
saavel over Sporernes Spiring

være to sær.skilte Arter.
bermed kom Konservator Schöyen

skulde

fatning.

Han

skriver

berom:

Omirent samtidigt
en lignende Op-

til

”Som jeg

imidlertid

Eostbup, 1. c. p. 14.
W. M. Schöyen, Indberetning fra Landbmgsentomologen om
de i Aarot 1891 modtagne Forespörgsler og anstillede Undersögelser angaaende Skadeinsekter og I*lantesygdomme Aarsberetning
angaaende de offentlige Foranstaltninger til Landbrugets Frenime
*)

(

i

Aaret 1891.

Side 65).

Udgivet af Landbrugsdirektöreii.

Kristiania 1892.

O

Om

ved en tidligere Leiliglied har ndtalt (cfr.,
Brandsygdommer paa Kornagrene” i N. Landmbl.

for

1890.

allerede

S.

er jeg tilbôielig

407),

til

at tro, at der

begge 81ags Former,, baade nögen og dækket,
ogsaa hos Havren, skjönt der endnu ikke er bleven
findes

sikkert paavist saadanne morfologiske

eller

biologiske

beskrevne som
egne, skilte Arter.
Ude paa Ageren ser de dog ialfald ligesaa forskjellige ud som de to Slags Bygbrand.
Forskjelliglieder hos

dem,

Den Form, som jeg
brand, kjendes let

vil

at de er bleven

kalde den

dækkede Havre-

derpaa, at paa Farven nær har
Risperne paa de af den angrebne Planter samme Udseende som de friske, og de opnaar ogsaa samme Höide
som disse, Brandpnlveret holdes vedblivende indesluttet af Avnerne og bortveires derfor heller ikke af
Vind og Regn forinden Indhöstningen. Hos den nögne
Havre brand derimod forbliver de angrebne Ax lave,
med Risperne ofte knapt udstikkende af Skederne, og
ogsaa Avnerne fortæres aldeles af Soppen, saa at det
sorte Brandpnlver kommer til at sidde ganske löst og
ubedækket, og derfor ogsaa gjerne forinden Indhöstningen er paa det nærmeste bortfört af Vind og Regn.
Vi har altsaa her aldeles samme Forskjel i Henseende
til Soppens Forhold til Værtsplanten, som Tilfældet er
for begge Bygbrandsformers Vedkommende,
og jeg
tvivler ikke om, at det vil lykkes at paavise, at vi
ogsaa her har at gjöre med to forskjellige Arter.
Hvor jeg har færdedes i afvigte Sommer, var det
overalt den dækkede Havrebrand, som var den mest
udbredte og skadeligste.
Baade i Bærum og Asker,
men fornemmelig ved Heen og Randsfjord saaes flere
Havreagre at vare aldeles graaspraglede af alle de
brandige Risper med sine visne Avnev, og det var en
meget höi Procentdel af Havreplanterne, som paa
demie Maade var bleven totalt berövet sine Korn og
kun havde Halmværdien tilbage. Den nögne Havrebrand iagttoges knn i langt ringere Udstrækning, for-

G
hyj)pigere paa Fauehavre {Arena oriental Is)
eud paa almindelig Havre {A. sativa), men den liavde
intet Sted paa langt nær den Udbredelse som den
dækkede,
aldeles tilsvarende til, livad jeg liar fiindet Forholdet lios os ogsaa at være ined den nögne
og dækkede B^'gbrand.’'
Jeg kan i et og ait tiltræde Schoyens ovennævnte
Udtalelser angaaende Udseendet og den relative Hyppighed af saavel den nögne soin dækkede Havre og
Bygbrand. De stemme fuldstændigt med mine egne
lagttagelser lier i Aas, saavel under Aarene 1890
som 1891 og 1892.

holdsvi>

—

I

Danmark

synes

at ville anerkjende

man

imidlertid fremdeles ikke

nogen Artsforskjel mellem nügen

Rostrup ^ j udtaler lierom
og dækket Havrebrand.
Fra Konservator Scbôjæn i Christiania modtog jeg
Exemplarer af to udprægede Former af ”Nôgen" og
’’Dækket” Brand i Havre, af hvilke den sidste var
endnu mere udpræget dækket, end livad jeg bar seet
den lier.
Indsenderen lienstillede. om det var to
:

Arter ligesom de allerede anerkjendte tilsvarende Brandsvampe hos Bj’g, livad tidligere Direktor
J. L. Jeysen har udtalt Formodning om, og som jeg
har antj’det i en Forhandling om Ustilaijo Carbo."
i
Diskussionen heroin:
Direktor Jensen udtaler
det er mueligt, at Taleren har
”For iiogle Aar siden
forskjellige

—

—

anstillede han Forsögfor at udhvor vidt det nu virkelig forholder sig saaledes,
at det er to forskjellige Slags Brand, man har at gjöre
med i Havren, og hau anstillede Forsögene paa den
Maade, at han udsaaede Korn fra et Havreax med
antagelig dækket Brand, og der fremkom derefter
ointalt det

tidligere

tinde,

*)

E. PiOSTEUP, Oversigt over de

i

1891 indlobne Forespürgsler

angaaende Sygdomme lios Kulturplanterne. (Tidskrift for Landökonomi. E. 5. B. 11. Kjobenliavn 1892. S. 332).
Tidskrift for Landokonomi. R. 5. B. 11. Kjobenliavn 1892.
S. 479.

Efter den
Brandax, men rigtignok med nogeu Brand.
Maade, hvorpaa Forsöget blev gjort, var Taleren fnldstændig sikker paa, at det var nogen Brand, lian avlede efter det, der ellers eventuelt kunde være dækket
Brand, og han er derfor kommen til det forelobige
Resultat, at Brandens Udseende beror paa, bvad det
er for Havrevarieteter,

Det

maa

man

bar

med

vistnok indrömmes,

at gjore.”

at fra et strængt

videnskabeligt Standpunkt kan dette Direktor Jensens

ikke ansees fuldt bevisende, saalænge ikke
Smitte andenstedsfra har været absolut udelukket, men
at dette har været Tilfældet, kan man ikke se af
Meddelelsen.
Jeg skal nu gaa over til mine egnè Undersö-

Forsög

om de to Former af Brand paa Havre.
Med Hensyn til Sporernes Spiring kan jeg

gelser

aes-

kun meddele en eneste og ufuldstændig lagtDen 27;de September 1890 udsaaede jeg
tagelse.
Sporer af saavel nögen som dækket Havrebrand i

værre

Glas Vand.

Disse to Glas stode saa nogie
hverandre under nöiagtig samme
Allerede efter 1—2 Dages Forlôb beForholde.
gyndte Sporerne af den dækkede Havrebrand at spire
og de tilsvarede saa fuldstændigt de af Rostrup givne
Atbildninger ^), at jeg neppe kan tvivle om, at disse

hver

sit

Dage ved Siden

af

Afbildninger, nagtet dette ikke særlig er angivet,

maa

dækkede Havrebrand. Sporerne
af den nögne Havrebrand lykkedes det mig derimod
ikke at faa til at spire i Vand, nagtet de som nævnt
stod under absolut samme Forholde, som Sporerne fra
har imidlertid
den dækkede Havrebrand. Rostrup
forskrive sig fra den

ogsaa afbildet nogie spirende Sporer af TJstilago Avence,
der have et andet Udseende end de för nævnte, han
synes dog at antage, at dette skyldes ydre indvir-

b

E. Rostrup, Unders. over Ustilago Carto. Tab.
1.

c.

Tab. I Fig, 3

b.

I.

Fig. 3 a.

8

kende Forholde, da haii nemlig siger): "Ved rigeligere Eruæring ndvikles eii tyndere, kortere eller læiigere Basidie, der bærer en eller llere rækkevis stillede
’’Gemmer”, som Brefeld har benævnt dem, der kunne
blive indtil 20 u lange og 3 u tykke, og som indeholde en Række klare med blaalig Gians forsjnede
Fedtdraaber (se Fig. 3, b).”
Hvis disse Rostrups sidst nævnte Atbildninger
(Fig.

3,

b)

sknlde forskrive sig fra spirende Sporer af

den nögne Havrebrand, saa vilde dette Forhold staa
i
god Overensstemmelse med min ovennævnte Erfaring, at Sporerne af den nögne Havrebrand ej spirede i Vand.
Jeg finder denne Antagelse yderligere
bestyrket derved, at et Par af de af Rostrup afbildede Sporer d. c. Tab. I, Fig. 3, b) synes at vise en
svagt pigget Membran, hvilket netop er eiendommeligt for Sporerne af den nögne Havrebrand.
Allerede
Hösten 1890 fandt jeg, at Sjjorerne lios den dækkede
og den nögne Havrebrand havde et noget forskjelligt
Udseende.
Jeg bar senere undersögt dem saavel
Hösten 1891 som 1892 og fnndet denne Forskjel
konstant.

Sporerne er hos den dækkede Havrebrand
rnndagtige eller ovale, den ene Halvdel af
Membranen er noget tykkere og mörkere larvet; men
begge disse Halvdele ere aldeles glatte, hvilket særlig fremtræder, dersom man med passende Midier op(Fig. a)

smaakornede Indhold.
den nögne Havrebrand i^Fig. b)
det fiele taget noget mindre end lios foregaaskjönt nogle enkelte store Sporer knnne fore-

löser eller contralierer det

Sporerne
ere

i

ende,

lios

komme

iblandt, Membranen fiar ogsaa her en mörkere
og en lysere Halvdel, men medens den mörkere
Halvdel iallefald paa Ydersiden er glat, er den lysere
Halvdel besät med smaa Pigger.

Jeg

fiar

det egentlig

ikke kunnet faa ganske klart, livordan
hænger sam men liermed, da Sporerne jo

9
ere

saa smaa, at Forholdene

deligt selv

imidlertid

ej

fremtræde meget tyJeg kar

med ganske stærke Forstörrelser.
kommet til den Opfatning, at

Sporerne,

hvor de ere mörkere farvede, kave en dobbelt Membran.
Den ydre Membran, som er glat, strækker sig
altsaa kun over omtrent Halvdelen af Sporen.
Det
er den indre Membran, som kar Piggene og disse
træde altsaa paa den ene Halvdel frit frem, men ere
paa den anden dækkede af den ydre, mörke Meinbrankappe.
Da Piggene knn meget utydeligt skimtes
gjennem den mörke Membrankalvdel, kan det indtræffe,
at Sporerne synes at være glatte, naar de nemlig
vende den mörke Membrankalvdel opad, men dersom
man da rnller dem under Dækglasset, saa den lyse Halvdel kommer frem, da sees Piggene meget tydeligt,
kvis man kun anvender tilstrækkelige Forstörrelser.
Da jeg nn kavde fnndet denne Foi’skjel i Sporernes Bygning kos den dækkede og nögne Havrebrand,
nndersögte jeg og.-aa til Sammenligning Sporerne kos
den dækkede og nögne Bygbrand. Det viste sig da,
at Sporerne kos Ustilarjo Jensenii (Fig. c) vare glatte

«

h

c

d

Sporer af Ustilago Kollert
sp.; b Sporer af U. Avenœ (Fees.)
Jens.; c Sporer af U. Jensenii Roste., d Sporer af U. Hordei i,Pees.)
Beep, (a, b cire “‘’% c, d
a.

og næsten fuldstændigt lignede de beskrevne kos den
dækkede Havrebrand, medens Sporerne kos U. Hordei
(Pig. d) kavde en pigget, lysere Halvdel og saaledes
tilsvarede Sporerne kos den nögne Havrebrand.
Piggene synes dog at vare finere kos TJ. Hordei end
kos den nög'ne Havrebrand, men denne Forskjel
er dog ikke saa
stör,
at clisse to Arter blot efter

8

10
Sporeriies

med Sikkerhed kunue

Byguiug

skilles

fra

hverandre.

mellem Sporernes Bj'giiiug hos

Forskjelleii

Hordci og

la(jo

observeret

I

.

som augiver

Busïrüp

af

af disse Aider

JJsti-

Jensenii finder jeg allerede tidligere
for

den förste

’’Hvilesporer kort ellipsoïde eller kug-

:

—

fi,5 fi t. lysebrnne, meget fint ruprikleformede 5,5
kede” og for V. Jensenii: ’’Hvilesporer temmelig ensartet knglefonnede, 0,5
t. glatte, inörkebrune,
7,5
lidt
klæbrig sannnenhængende.”
For Sporerne af
Ustilafio Avemc augiver Rostrup sammesteds (Ö. 139):
’’Hvilesporer kugleforniede eller kort ægformede, 6

—

—

ruprikkede”.

fint

Ui

hvoraf

det altsaa sees, at

ban

bar bavt for sig den nögne Havrebrand.
Efter dette anser jeg det berettiget ogsaa at op-

Aider af Brand bos Havren ligesom tidligere
da man ellers maatte lorudsætte
en Diinorfisine bos Sporerne af Havrens Brand, som
der ietbvertfald fortiden ikke fbreligger nogen Griiud
to

stille

er skeet bos Bygget,

med

de

demie,

Da

antage.

at

til

vistnok den nögne Havrebrand

piggede Sporer er den först kjendte, er det
som ogsaa bör bibeholde Havnet Ustilago

Eor den dækkede Havrebrand vil jeg
Navnet Ustilago Kolleri n. sp., idet jeg opkalder den efter Direktor Koller, som bar antaget,
at der fandtes eu Artsforskjel niellem den nögne og
den dækkede Brand, længe for dette endmi var vi-

Avenœ

(^Pers.).

foreslaa

denskabeligt bevist.

Yed denne Paavisniiig at Forskjel i Sporernes
Udseende og Spiring bos Vstilago Kolleri og l Avenœ,
medniaa selvfölgelig og.saa det af Direktör Jensen
’’der
synes at være Havrevarieteter, der
delte,
at:
kiin give dækket Brand, og andre der kun give nö.

‘'

i

')

E.

Rostrup. Ustilafçineæ Daniæ, Danmarks Brandsvampe
den botaniske Forening i Kjöbenliavn i An-

(Festskrift. udgivet af

ledning af deiis Halvhundredaarsfest. Kjöbenliavn 1890.

9 Jensen

t.

c.

p.

479.

8.

138

.

11

gen Brand, og naar der optræder dækket Brand mellein
det, der ellers kim giver nögen Brand, er det inaaske

fordi,

Havrevarieteten

ikke har været ren”, sees
Jeg har ofte nok seet sainme

paa en anden Maade.
Havresort augrebet saavel af nögen som dækket Brand,
men Ustilago Kollcri synes at blive almindeligere i
de senere Aar, ligesom ogsaa Tilfældet er med den
dækkede Bygbrand, og dette turde maaske bero paa,
at den dækkede Brand sikrere spredes til 8aakornet
og maaske ogsaa har lættere for at spire, end den nögne.
Aas 12 Jan. 1893.

Tanerogamer och Ormbunkar.
Af A. A. Lindstköji.

Bog'sta sockens

(Forts,

fr.

föreg.

àrg.

s.

2G5).

Utrieularia intermedia karren vid Igelkulleii, karr niel-

Nygârd o. Olstorp samt mellan Ufdalen o. Kilrrstugan.
Utr. minor karren vid Igelkulleii saint kärr i Hamniarby o. Törnby skogar.
laii

Trientalis eiiropcea allm.

Lysimachia vulgaris allm.
lHaumhurgia thyrsiflora flerst., t. ex. vid Utdalen.
Primula officinalis allm.
T. Auricula förv. vid Peterslund.
P. farinosa Okna äng, [Bruddäugen (ford.)].
Hoffonia palustris flerst., t. ex. Hesselby, Okna, Norrby.
Flantago major o. PI. lanceolata allm.
PI. media teml. allm.
Rhamnus catliartica vid sjön Runviken niira Eke.
Rli. Frangula allm.
[Uedera Helix vid Runviken enl. Tlied. bar icke kun;

nat aterfinuas.]

Conium maculalum Törnby, Valla, Peterslund.
Myrrliis odorata förv. vid Eke o. Öknavreten.
Cerefolium silvestre allm.
Torilis Anthriscus Valla, Hammai’by, Törnby.
luiserpitium latifolmm ängsbacke nära Ufdalen.
Hcracleum sihiricum teml. allm.;
ß angustifolium Valla.
Pastinaca sativa Valla.

—

Levisticum officinale Ekla

(förv.).

AnycUca silvestris tenil. allm.
Fencedanum palustre tenil. allui.
Seiinum Carvifolia Erudcläiigen nära Ekla.
[Libanotis montana iippgifveii för Norrby;

derstädes

förgäfves eftersökt.]

Æthusu Cijnapium Herst., t. ex. ^'•id Skolhuset.
Œnanthe Flicllundrium vatteiisamliiigar vid äii.^
virosa

Cictita

vid

vattensaml.

an

samt vid ”Aiisuiids-

späiigerna”.

^Egopodium Podagraria

Carum

Valla, Norrby, Okna, Pi’estgärden.

Curvi teml. allm.

Fimpinclla Saxifraga mycket allm.;
selby,
"

—

v.

dissectu Hes-

Ilammarby.

lluiivikens stränder samt i an.
Sanicula eitropæa Ilammarby o. Törnby skogar.
[Adoxa MoschatcUina uppgifven för Ilammarby; bar

Siam tatifolmm

af

mig icke kuiiiiat patraffas der
Acer platanoides teml. allm.
]

Ngmphœa
lande

än

cdba allm. i
samt i Igelkullen;

lluiiviken

—

v.

o.

minor

den

deri

DC

karren

utfal-

vid

Igelknllen.
Presl. bland töreg. art i vatteusamlingar
/. biradiata (Somm.)
äfven i Kunviken);
alba ß birad. Hn.) Ökna äng i vattensaml. vid än.
NgpTiar luteum sjön Ilunviken o. an.
lianunculus lAngua vid ’’Ansundsspitngerna.“
rcptans sjöstr. nedanf. Ökna
R. Flammula allm.;

N,

Candida

vid än ^ocb
(N.

—

'trol.

och Iledvigslnnd.
ii.

auricomus allm.;

—
—

ß

f.

palmata

Herst.,

t.

ex.

lörnby

bagar.
R. acris o. R. irjrens allm.
R. polganthemos mangeust., t. ex. Norrby. Herga.
7i. balbosus allm.
Ratrachiu'm sceleratum o. R. heterophyllum allm.
B. Iricb.ophgllum o. H. cirdnatum teml. allm.
Ficaria rcrna Herst., t. ex. Ökna storäng, Ufdalen.

Mgosuros minimus tend.
Thalicti

um

flavum ()kna

allm.
iing,

Norrstugan.

Th. Simplex Peterslnnd.
Aramione neniorosu o. A. Ilepatica allm.
Caliha palustris allm.
Trollius europœus Jordbro (förv.), Norrby äng vid sagen,

Prestgardens liage (1885).
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vulgaris

Afiuilcflia

förv.

Ekla,

viel

Xorrstugan

o.

Pe-

terslimd.
viel

Aconitum Napellus
Törnby o. Ekla.

(’’’‘Noahs

Delphinium Consolida

Aciœa

spicafa

flerst.,

Berheris vulgaris

dufvor’',

tillfällig
t.

terni,

ex.

Blädufvor)

förv.

pâ âkrar.

Prestgârelen, Ufelalen.

allm.

Papaver ditbiuin (Fallros) Ekla, Berga.
P. somniferum träffäs uâgon gang förvilelacl.
Chelidonium majus terni, allm.

Fumaria

officinalis allm.

âkrar nära sagen.
Brassica cctmpesfris Nygârd
Sinapis arvensis allm.;
ß oricntalis tillfällig.
Sisymbrium Sophia o. S. officinale allm.
Hesperis matronalis förv. omkr. kyrkogârden (ymn., âfven meel livita blr) saint viel Norrby, Ôkna, Svartsâter o. Talla.

—

Erysimum

cheiranthoides allm.

Cardamine pratensis allm.
C. amara ß hirta Norrbj",

Ufelalen,

Törnb}^

Arabis hirsata terni, allm.
A. thaliana allm.
Turritis glabra teml. allm.
Barbarea vulgaris teml. allm.

B. stricta Valla, Hesselby, Ekla.
Nasturtium pah(stre allm.
N. Armoracia teml. allm. fôrvildael.
Cap)sella Bursa p>astoris mycket allm.;

—

v.

integrifo-

Retz. teml. allm.

lia

Thlaspi arvense allm.

Camelina foeüda teml allm. bland

lin,

äfven funnen pâ

hafreâkrar i ’’Röelkärret”.
Farsetia incana Bogsta by 1884.

Draba verna

allm.

D. mural ’is Ilammarby.
Polygala vulgaris allm.
P.

amara Ôkna

Impatiens noli
ängen nära Ekla.
.

äng.

tangere Norrby brnmi, Ufdalen, Brudel-

T’dia auropcea enstaka trâel liâr o. der pâ Nori’by egor.
Lavatera thuringiaca förv. viel Sandstugan nära Ekla.
Malèa Alcea förv. viel kyrkan.

M.
M.
M.

vulgaris Berga.
borealis Valla.

crispa

li.

förv.

viel

Mariedabl (1882).
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Geranium sanguineum Törnhy,

—

G. silvoticum allm.;
vid Valla.
G. molle

Hammarby

v.

Thecl.

enl.

G. pusillum allm.
G. hohemicum tillfällig

o.

Ökiia.

parvißora nära kyrkan samt

forsviiiuaude, funnen vid Törnby,

Hamra.
G. columhiuum Hammarby, Törnby, Xorrstugan.

Berga

o.

G. lioberiiarium allm.

Erodium cicutarmm

terni,

allm.

Oxalis Arctosella allm.
0. corniculata förv. vid Näsby
o.

(enl.

Thed.), Blindkällau

Valla.

lAnum catluuticum

terni,

allm.

L. usitatissimum nâgon gang sjelfsâdd.
Hypericum montanum flerst. vid Ekla, Norrstugan, Xygârd, Berga, Hamra, Törnby o. Xorrby.
U. quadranyuhtm o. H. perforatum allm.
Helianthemum vulgare terni, allm.
Viola hirta o. V. palustris allm.
V. mirabilis ükna ’’Skrytbacken”, Ufdalen, Xäsby.
F. silvatica allm.
F. arenaria Sandstugan nära Ekla.
F. canina allm.;
f. ûoribus albis Berga vid vâgen
till Olstorp.
F. Uicolor allm.;
ß arvtnsis allm.
Parnassia palustiis Ufdalen, Törnby, Ekla.
Drosera rotundifolia terni, allm.
D. longifolia kärren omkr. Igelkullen (ymn.);
ß obovata ibidem 1885.

—

—

—

D. intermedia kärren omkr. Igelkullen (ymn.),”Rödkärret”.
Silenr inflata Ekla, Xorrstugan, Valla, Berga.
[S. rupestris Thedenii Flora uppgifver för denna art
bl. a. lokaler äfven ”Törnberget i Bogsta s:n”.
Xâgot berg

med
med

det

namnet känner jag

men förmodande att derbyn Törnby, bar jag under

icke,

asyftas nagot af bergen vid

Here somrar genomsökt dessa berg, dock utan att hafva lyckats paträffa ifrâgavarande växt.]
S. nutans (Hvit Tjärblomma) flerst., t. ex. Svartsâter,
Berga, Xorrstugan.
Melandrium silvestre X^orrby äng vid sagen.
M. pratense Törnby, Valla, Berga
v. rubella funnen
vid Berga o. Törnby.
Viscaria vulgaris allm.
;

—
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Lychnis Flos cuculi allm.
Agrostoiima Githago teml. allm.
Dianthns clcltoicles allm.

nemorum Norrby brimn.
media mycket allm.

Stellaria
S.

S. palustris teml. allm.;
vid Igelkullen.

graminea

S.

Friesiana
gârd 0

.

—

v.

Ufclalen, karr

allm.
i

skogar vid Hammarby, Törnby, Ekla, Ny-

Berga.

S. iiliginosa teml. allm.

Cerastium arvense Hesselby nära Hesselbystugan.

vulgahim allm.
Ekla i tradgardeu, Hammarby sjöstranden.
C. semidecandrum teml. allm.
Arenaria trinervia o. A. serpyll ifolia allm.
Saginu nodosa Berga, Nygârd.
C.

C. viscosum

S. procîtnibeus allm.

Spergula arvcnsis allm.
Sp. rernalis teml. allm.

Spergidaria campestris Ôkna pâ âkerrenar nära SvartHesselby vid landsvägen.
Ribes Qrossularia allm.;
ß TJvci crispa teml. allm.;
y rcclinatum Norrstugan, Valla.
R. nigrum enstaka ex. bar o. der.
R. rubrum teml. allm.
ß pubescens teml. allm.
R. alpinum teml. allm.
Saxifraga grannlata allm.
S. tridaci glites pâ ett berg vid Ekla samt berg vid kyrkan.
Chrysosplenium alternifolium teml. allm.

säter,

—

—

;

—

—

Sedum 'Tdephium allm.;
* purpureum förv. pâ o.
omkr. kyrkogârdeii.
S. sexangulare pâ en backe vid Runviken nära Prestgârden samt vid landsvägen nära Törnby.

—

S.

v. umbrosa teml. allm.
album berg vid Hesselby o. vid kyrkan.

S.

annuum

S.

acre allm.;

teml. allm.

Lythrum Salicaria allm.
Replis Porhda Norrby nära

sägen.

Oenothera biennis Prestgârden (Ernst Gillberg).
Epilobium angustifolium teml. allm.
E. parviflorum Berga ’’Rödkärret”.
E. montanum allm.;
v. verticillata Nygârd nära Peterslund 1889.

—
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K. coUinnm Gniel. terni, allm.
E. pnJiistre allm.
Circœa nlpina terni, allm.

MyriophijUim virticülahmi vattensaml. vid an.
Hippnris vulgaris karr i Hammarby skog.
Pgrus Malus enstaka ex. bar o. der.
P. coiiinncrùs vild i en liage inellan Ôkna och Svartförv. flerst.

siiter;

SorLus srandica enstaka

—

ex.

bar

o.

der.

'

S. Auntparia allm.
Cratœgus Oxyaeantha Okna, Norrby, Valla, förnby.
C. monogyna Törnby vid vagen till Hesselby.
Coloneaster vulgaris Ökna qvarnbagen, Eke, Törnby.
Rosa villosa: a pom >fera Norrby o. Nunsberga enl. Thed.;
ß moUissima allm.

R. canina: a genuina
dumetoriim allm.

allm.;

nitida teml. allm.;

(f.

—

—

/.

opaea)

R. ridjiginosa teml. allm.

Agrimonia Eupatoria teml. allm.

—

Älchemilla vulgaris allm.;

Ruhus

v.

montana Eke.

idæiis allm.

R. ccesiiis sjöstr. nedanf. Prestgarden, backe vid Fattighuset, Berga i o. omkr. trädgarden.
R. saxatilis o. E. Charnmnorus teml. allm.
Fragaria vesca allm.
F. elatior Okna qvarnbagen ej langt fràn Eke skans.
F. colllna Pike, Yalla, Berga.
Cnmarum palustre allm.
allm.
Rotentilla Anserina, P. reptans o. P. argentea
allm.
teml.
Pourr.
macidata
o.
P.
Gil.
minor
P.
P. Tormentilla allm.
Geum urhanum teml. allm.

—

Ben monströsa formen
allm.
G. rivale (Krâicfotter
Pikla.
G. hyhridum \Yulf âr funnen pâ Bruddängen nära
bland
gang
ngn
denudata
v.
Ulmaria allm.;
)

—

Spiræa

bufvudformen.
S]).

Filipjendula alhn.

Prunus domcstica

forv.

vid

Svartsater,

Bogsta by

Ufdalen.
Pr. insititia ß rastica Berga vid trädgarden.
Pr. spinosa allm.
P/-. Cerasus förv. nära Hesselbystvxgan.
Pr.
Pr.

avium Yalla (môjligen
Pudus Okna, Törnby.

vild).

o.

17
Latliyrus lieterophyllus ’’Bogsta s:n” enl. herb. ex.

L. silvestris backe viel Törnby.
L. palustris Ökua äng.
L. pratensis allm.
Orohus tuherosus allm.
0. vernus Ökna "Skrytbacken”, Näsby.»
O. niger Norrby (Ernst Gillberg).
Vicia silvatica Valla, Ekla, Norrstugan.
V. villosa teml. allm.
F. Cracca (Vidärne) allm.;
/. flor. all). Berga.
F. sepium allm.
F. sativa ofta förviklad.
Ervum liirsutum allm.
E. teiraspermum allm.;
ß tenuifolium flerst.
Lotus corniculata allm.
Medicago sativa förv. vid Ökna.
ilf. lupulina teml. allm.;
v. Willdenoivii Valla.
Melilotus alba Olstorp.
Trifolium spadiceum Ökna äug.
Tr. agrarium (Bacicliumle) teml. allm.
Tr. procumhens Hammarby, Törnby, Ekla.
Tr. repens, Tr. liyhridum, Tr. ariense, Tr. pratense

—

—

—

Tr.

medium

allm.

Ononis

liircina

Norrby

(E. Gillberg), Svartsäter,

o.

Ökna äng.

Anthyllis Vulneraria Berga.
Myrtilhis nigra mycket allm.
M. idiginosa teml. allm.
Oxycoccus palustris teml. allm.

Yaccinium Yitis ideea mycket allm.
uva ursi teml. allm.

Arctostapliylos

Andromeda

polifolia karren omkr. Igelknllen.
Calluna vidgaris mycket allm.;
/. flor.
marby skog nära Ufdalen, Hesselby.

Ledum

palustre allm.
Pyrola clilorantha teml. allm.

kallas

—

—

Henna och

alb.

följ.

Ham-

5 arter

Vinterbjörli.

P. media

Ekla nära Norrstugan, Nygärd.

P. minor teml. allm.
P. secunda allm.
P. uniflora teml. allm.
P. umbellata Ekla, Hesselby, Törnby,

Hammarby, Ökna,

Norrby.
0

.

Monotropa Hypopitbys a liirsida ganska allm. i skogar
hagar vid Ekla, Nygärd, Berga, Näsby, Hammarby, Törnby
Bot. Not. 1893.

2
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O.

Ilesselby;

—

Lindstr.,

bi'lla

Empetrum

i

ß glabra Ekla nära

Vretstugaii;

—

Bot. Not. 1888, ibidem tillsammaus
nignim karren vid Igelkullen.

ru-

v.

med

ß.

Euphorbia Cyp)arissias förv. vid Blindkällan.
E. Peplvs Ekla.
E. IIeliosc(j^ia flerst., t. ex. vid Valla.
Herniaria glabra Ekla.
Sderanfhus i)erennis teml. allm.
Sei. annuus allm.
Polygonum viviparum teml. allm.
P. ainphibium

ß

a aquaticum

terrestre âkrar vid

teml. allm.

Ruuviken;

i

Hammarby.

—

lapalhifolium allm.;
ß nodosuni teml. allm.;
teml. allm.
P. Hyelropiper (Trulgräs) allm.
P. aviculare mycket allm.
P. dumetorum teml. allm.
P. Convolvulus allm.
P.

—

—

y incanum

Rumex Hydrolapathum
i

flerst.

utmed

sjön

Runviken samt

an.

R. domesticus teml. allm.
R. crispus allm.
R. obtiisifolius Ökna, Norrby.
R. Acetosa o. R. Acetosella allm.
Humidus Jjupulus Norrby vid brunnshuset.
Urtica urens o. U. dioica allm.
Atriplex hortensis Hammarby (E. Gillberg).
Atr. piatula a erecta mycket allm.;
y angustifolia

—

teml. allm.

Chenopodium album a spicahim mycket allm.;

—

ß

vi-

ride mindre allm.

polyspermum Ekla, Törnby, Norrby.
rubrum Hammai’by, Näsby.
Ch. Bonus Henricus allm.
Quercus Robur allm. omkr. Hedvigslund
Ch.

Ch.

o.

Ökna,

för-

enstaka ex.
Corylus Avellana allm.
Populus tremula allm.
P. balsam ifera förv. vid Norrby o. Nunsberga.
Salix prntandra allm.
S. fragilis Ökna qvarnhagen vid stranden af Runviken.
S. viminalis Norrby (förv.)
S. caprea, S. cinerea., S. aurita o. S. ripens allm.
S. nigricans teml. allm.

öfrigt

i
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Betula verrucosa

o.

B. odoraia allm.

Ainus glutinosa allm.
Myrica Gale karren omkr. Igelkullen, Rödkärret m. fl. st.
Pinus silvestris mycket allm.
[v. brevifolia Cripps (se Hn,
P. Abies mycket allm.;
Handb. ed. 12 under Picea excelsa) ett ex., som torde

—

varit denna var., växte ford, vid Eke].
Juniperus communis mycket allm.
Callitriclie

polymorplia allm.

autumnalis Norrby sag.
Orchis angustifolia Rödkärret.
C.

0. maculata (Den Ondes hand)
folia karren vid Igelkullen.
Gymnadcnia conopsea teml. allm.

allm.;

—

v.

angusti~

Coeloglossum viride Ökna ’’Skrytbacken”, Ekla.
Plalanihcra bifolia (Guds hand) teml. allm.
PI. chloraniha Hammarby skog enl. uppgift af Kyrkoherde A. Torssander.
Goodyera repens Törnby, Hammarby o. Norrby skogar.
Epipactis latifolia Ekla mellan Vretstugan o. Norrstugan.
Listera ovata Valla (1886), Ökna ’’Skrytbacken” o. ”Storängen”;
/. verticillata! blad tre i krans — Ökna ’’Skrytbacken.”
L. cordafa Törnby o. Hammarby skogar;
/. pallida
C. G. H. Thed., i Bot. Not. 1889 — ej sails, bland hufvudf.
Neottia Nidtrs avis Hedvigslund (1865), Berga skog.
Corallorrhiza innata Hammarby och Norrby skogar.
Malaxis paludosa kärren vid Igelkullen (ymn.).
Iris Pseudacorus flerst. omkr. än samt vid ’’Ansundsspängerna.”
Narcissus poëticus förv. vid Yalla.
Ilydrocharis Morsus rance Igelkullen, vattensamlingar

—

—

vid an.

Runviken nedanf. kyrkan (Ernst Gillberg).
[Tulipa Gesneriana förr förv. vid Eke o. Yalla.]
Lilium bulbiferum förv. vid kyrkan (ymn.) o. vid HamStraf iotes aloides

niarby.

Allium oleraceum teml. allm.
A. Schoenoprasum förv. vid Yalla.
Gagea lutea allm.
G. minima teml. allm.
Muscari botryoides förv. vid Eke.
Convallaria majalis o. C. Polygonatum teml. allm.
Majanthemum bifoUum allm.

•

t
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Paris qiiadrifolia teml. allm.

Bidomus

ii))ibellafi(S

Eunviken

i

o.

i

an.

Alisma Planfago allm.
Scigiftaria sagUtæfoliu

i

an.

Scheitclizeria pahistris kärren

omkr. Igelkullen.

Trigloclnn palustre allm.
Juncus conglomeratus, J. efftisus o. J. filiformis allm.
Dessa tre arter kallas Dikesvass.
uquatica teml. allm.; den
v.
J. articulatus allm.;
genom insektstyug framkallade formen vivipara träffas allm.
diken vid Ekla o. Xygard samt pa
i
J. alpinus ymn.
stranden af Ilolmsjön vid grausen mot Tystberga s:n;
äfven af denna art förekommer ngn gang en af insektstyng
orsakad missbildning, lik föregäendes f. vivipara.
J. suqnnus teml. allm
ß idiginosus flerst., t. ex. vid Peterslund;
V. subvertirilldfa funnen i kärren vid Igelkullen.
J. compressus o. J. lufonius allm.
Luzuln pilosa^ 7.. ampestris o. L. camp, ß multiflora allm.
Calla palustris teml. allm.
Ijcmna piolgrrliiza vattenpölar vid an, äfven uppgifven

—

—

—

—

;

—

(

för

Hammarby.
Ij. minor allm.
L. trisulca Xorrby tegelbruk.
Polamogeton natans allm. i Eunviken o. Igelkullen.
P. rufescens i en rännil nära Blindkällan.

P.

graminevs teml. allm.

P. qn/rfoliat'iis allm.
P. pusillus

i

Eunviken.

Xorrby vid sägen

o.

tegelbruket, grafvar

i

Eödkärret.

Bruddängen

nära Ekla, Xorrby tegelax med 2 afdeln., skilda genom et
3 cm. längt mellanrum: den nedre delen (16 cm. läng) med
endast honblr., den öfre (23 cm.) med honblr nederst (9 cm.)
Xorrby tegelbruk.
o. hanblr i toppen
Tgpjha

bruk;

—

/.

latifolio

intermedia!

—

angustifolia Xorrby tegelbruk, sjöstrandeu nedanf.
Hedvigslund.
Kallas jemte föreg. art Kalb.
Sparganivm ramosum Bruddängen nära Ekla, Eunvikens
T.

str ander

(flerst.)

samt

i

an.

Sp. simplex o. Up. minimum teml. allm.
Ithyncliospora alba kärren omkr. Igelkullen (ymn.), Eödkärret.

kärren vid Igelkullen.
Srirpus silvaticus teml. allm.
lih. ft(sra

Sc. lacustris allm.

i

Eunviken

o.

i

än samt

i

Igelkullen.
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Sc. compresstis fuktig hagmark nära Nygârd, Runvikens
strand vid ’’Snuggan”,
Sc. pauciflorus Ekla vid eu källa, karren vid Igelkullen.
Eleocharis palustris allm.

E. acicularis teml. allm.

—

Erioplhoriim angustifolium allm.;
ß triciuetrum pâ
gungflyn vid Igelkullen;
y elathis här o. der pâ ängar.
Denna jemte följ. 3 arter kallas Harull.
Er. latifoliiiin Norrby, Rödkärret.
Er. gracile ett kärr i Hammarby skog (dessutom upp-

—

—

gifven, trol. af misstag, for ’’Skansbergek’).

Er. vaginatum allm.
Er. alpiniim Rödkärret, karren omkr. Igelkullen.
Carex paludosa karren vid Igelkullen;
ß spadicea ibm.

—

C. vesicaria o. C. amgjullacea allm.
C- filiformis teml. allm.
C. liirta allm.;
ß liirfæformis
Holmsjöns strand vid Tystbergagränseu;

—

honblr
C-

öfversta banaxets topp
glauca teml. allm.

i

—

Hammarby

—

sjöstr.,

acroggna med
hage vid Rygârd.
f.

C. pallesccns allm.
C. liuiosa karren omkr, Igelkullen, Rödkärret ocli

mindre kärr

i

nâgra

Ekla och Nygards skogar.

C. irrigua kärren omkr. Igelkullen o. ett litet kärr mellan Igelk. o. Holmsjöu;
f. acroggna e} sälls. bland hufvudf.

—

Hornscliuchiana kärren vid Igelkullen, Ekla, kärr
mellan Ufdalen o. Kärrstugan;
ß fuira kärr mellan Ufdalen o. Käi’rstugau.
C. ßara allm;
ß lepidocarpa kärr vid Igelkullen.
C. Oederi mycket allm.;
ß oedocarpa kärr mellan
Ufdalen o. Kärrstugan;
v. acroggna, funnen vid Igelkullen.
C'.

—

—

—

—

C. ptanicea allm.
C. pilulifera teml. allm.

C. luontana Ekla, Fagerlöt nära
Ökna ’’Skrytbacken”.

Hamra, Käsby, Xori’by

(äerst.),

C. p>rcecox, C- ericetorum o. C- digifata allm.
Goodenoughi allm.;
ß juncella kärren vid Igelkullen.

—

C.

C. stricta Igelkullen.
C. ccespitosa teml. allm.
C.

acuta

allm.

omkr. Runviken

o.

än;

—

ß personata

bland hufvudf.
C. stellulata allm.

C. elongata kärr i Törnby o. Berga skogar, Norrby brunn.
C. niicrostachga kärren vid Igelkullen, [Norrby brunn (ford.)].
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C. cancscens allni.
C. loUacea teml. allm.
C- le'porina o. C. disiicha allm.
C. chordorrhiza

karren vid Igelkullen.

C- vulpina teml. allm.

—

v. virens Ekla iiara Xorrstugan.
C. muricata allm.;
C. teretinscula karren vid Igelkullen o. flerst.
[('.

paradoxa uppgifven

for

Hammarby.]

C. pauciflora karren vid Igelkullen o. fiera kärr

i

Eklaskog.

C- piilicaris teml. allm.
C- dioka allm.

^
Triticum repcns mycket allm.
Tr. canimtm Norrby brunn, Peterslund, Xorrstugan.
Lolitim temidentum tillfällig bland värsäd.
L. perenne allm.
Brachypodivm pinnatum Ekla o. Xorrstugan.
Cynostirus cristatus teml. allm.
Diutylis glomcrata allm.
Festnca elatior, F. ruhra o. F. ovina allm.
Bromiis secalinus allm.

—

Br. mollis allm.;
nana
v.
* ltord(aceus Hammarby enl. Tlied.

i^a

berg vid Ekla;

—

Briza media allm.
Boa sudetica Xorrby nära brunnsbuset, Ufdalen.
P.

allm.

trivialis teml.

pratensis
Ekla. Ufdalen;
P.

—

P. serotina

o.

mycket allm.;

—

ß Immilis
Ekla'
angustifolia
y
P. nemoralis teml. allm.

fierst.,

t.

ex.

backe vid Runviken nära Prestgârden, derstädes förgäfves eftersökt.]
[P. biilbosa uppg. for en
P. compressa teml. allm.
P.

annua mycket

allm.

Glycerin fluitans allm.
Gl.

samt

i

aciuatica

Runvikens

strand

nedanför

Prestgârden

ân.

Gl. disfans Rödkärret.

Molinia eoerulea teml. allm.
Triodia decumbens teml. allm.

Avena pratensis

fierst.^

t.

ex.

Ôkna

storäng.

A. pubcscens allm.
Trisetum flavescens Ôkna äng vid Runviken.
Air a cœspitosa o. A. ßexuosa allm.
Holcus lanattis Ufdalen (Ernst Gillberg), Ôkna äng.
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Blelica

nidäns

allra.

Fhragntites communis allm.
Calamagrostis arimclinacea allm.
C. stricto, Hedvigslund, Ökna äug.
C. lanceolata o. C- epigejos teml. allm.
Apera Spica venti (Tätet) allm.
Agrostis alha, Agr. vulgaris o. Agr. canina allm.
Milium effusum Norrby (enl. Kyrkoh. A. Torssander),
Näsby, Ökna ’’Skrytbacken”.
Alopecurus pratensis allm.
A. geniculatus allm.;
fulvus Ökna äng, Holmsjöns

—
—

strand vid gränsen mot Tystberga.
Phleum pralense allm.
v. nodosa allm.
Phi. Boehmeri flerst., t. ex. Ekla, Törnby, Prestgârden.
Balclingera arttndinacea allm. pa Ruuvikens stränder
samt vid ân.
Hierochloa ^;orecfü^sRödkärret (ymn.), Norrby,Ufdalen(ymn.).
Aritkoxantlnim odoratum mycket allm.
Polgpodium vulgare^ P. Phegopferis o. P. Brgoptcris allra.
Polgstiehiim Tkelyptcris karren vid Igelkullen.
P. Filix mas allm.
P. cristatuni karren vid Igelkullen.
* dilatatiini Törnby ofvanf. kalian.
P. spinulosum allm.;
;

—

Cystoptcris fragilis teml. allm.
Woodsia ilvensis teml. allm.

0

.

Asplénium Filix femina o. Aspl. Trichomanes allm.
Aspl. germanicum Hammarby, Ekla mellan Vretstugan
Norrstugan, Törnby vid vägen till Hesselby.
Aspl. septentrionale allm.
Pteris aquilina ymn.
Struth iopteris germanica Blindkällan (ymn.), Norrby sâg.

Botrychium Lunaria teml. allm.
Ophioglossum vulgatum fuktiga betesmarker vid Ekla o.
Nygârd (ymn.).
Fciuisetum arvense o. E. silvaticum allm.
E. palustre Ekla, Berga.
E. fluviatile allm.;
ß limosum allm.
E. hiemale Törnby skog, vid landsvägen nära Sandbäc-

—

ken,

i

skogen nära Öknavreten.

Lycopodium Sclago teml. allm*
L. annotinum o. L. clavatum allm.
L. complanatum i skogar vid Ekla,
Ökna 0 Norrby.
Nyköping i Juli 1892.
.

Törnby,

Berga,
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Frân Botanislça Sällskapets

i

Stockholm

forhandlingar.
D. 30 maj 1892.
Prof. Y. ^YITTROCK medclelade dels livad som hittills
bekant, dels sina egna iakttagelser om epifytiskt lefvande kärlväxter inom Skandinavien, specielt om den s. k.
„flygrönnen”.
2. Docenten 0. Juel redogjorde for nâgra svampformer,
livilkas utvecklingsliistoria hau undersökt genom kulturer i
artificiella näringsvätskor.
1.

varit

3. Adjunkten P. M. Luxdell forevisade nâgra intressanta
former af Bidhochcete. Dessutoin förevisades eu liugouplanta
med egendomlig inllorescens samt nâgra ovanliga bildningar
af blombottnen hos Rasa.

D. 21 September 1892.
Sällskapet sammanträdde i Bergielunds botaniska

trâdgârd, och Prof. V. Wittrock redogjorde for de nya anlâggniugar, som utförts sedan sista sammanträdet därstädes. Härunder förevisades eu mängd intressanta växtfornier, som med
framgäng odlas i den botaniska trädgärdeii.

D. 23 november 1892.
Professor J. Erikssox lämnade en redogörelse för det
odlade Iivetets Systematik. (Uti Kgl. Landtbr. Akad. Haudl
och Tidskr. 1892, n:o 5 och G, förekommer en utförlig afhandling om ämnet.)
2. Docenten S. IMurbeck meddelade nâgra växtgeografiska
och morfologiskt- biologiska iakttagelser öfver vissa Gentianor
af grup 2:)en EndotricJia Froel., afseeude att belj'sa formernas
Af
Systematik och det genetiska sambandet dem emellan.
den frân G. campestris utbrutna G. Baltica INIurb. och den
med G. Aniarella allmänt förväxlade G. lüiginosa Willd.
förevisade exemplar frân talrika punkter i Skäne resp. södra
och mellersta Sverige.
„Studien über
Det meddelade ingär i föredr. skrift
Gentianen aus der Gruppe Endotrklia Froel.” (Acta Ilorti
1.

:

Bergianb Band

2, n:o 3.)

—
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Sphæriaceæ imperfecte cognitæ.
Fôregâende meddelande.

Af K.
Sedan Saccaedo
sammanfort de

443
arter,

hvilka

delvis

sa

sin^

i

frâii

Sylloge vol. II pp. 367
aldre auctorer kvarblifna

voro

till

beskrifna,

att

endast

delvis

ofullstândigt

dem kände

Stabbäck.

namnet kända,
livad

man om

nâgot ens tillnârmelsevis säkert
inrangerande i pâ senare tid appsatta slâgten, ha en
del studier i gamla herbarier nâgot minskat antalet
af i denna förteckning upptagna arter.
Särskildt har
Cooke pâ âtskilliga hâll i Glrevillea ’), delvis med tillhjelp af Stevensen, pâ grund af studier i Berkeleys
herbarium sökt klargöra en hei mängd arter, hvilkas
inre karaktärer voro okända, vidare ha vi en del
värdefulla upplysningar i Farlows och Seymours ”A Provisionei host index of the fungi of the United States”, och
slutligen afvenledes i Ellis och Everharts nyligen utkomna arbete ’’North American Pyrenomycetes”. Dessntom fbrekomma strödda i den deskriptiva literaturen en
del uppgifter om Synonymik med gamla arter och redan
1859 hade Currey
undersökt mikroskopiskt en del
Friesiska arter, sâ att hans studier kunnat tillgodogöras
af senare forfattare, sâ äfven af Saccardo efter utgifvandet af Sylloge Vol. II.
Trots detta har likval
den systematiska och särskilt den rent deskriptiva literaturen allt fortfarande varit tyngd af en massa namn,
hvilkas innebörd man till följd af de ofullständiga
beskrifningarna, hum goda dessa ocksâ for sin tid
kunnat vara, ej kunnat afgöra. Sedan nâgra mânader
sysselsatt med studier i Elias Fries svampherbarium,
har jag der funnit en mängd, sâdana till ’’Sphæriaceæ
*)

Se

t.

nomycetum”

ej

tillät

ex. Q-revillea

XV

j).

XIII

81, 83,

p.

ibidem

37

— 40,

XVI

ibidem

i

’’Synopsis Pyre-

p. 91.

Currey, Synopsis of the fructification of the compound
Sphæriæ of the Hookerian herbarium; äfven andra arbeteu.

26
hörande

imperfecte coguitæ”

och har sökt att

arter

bestämma dessa, hvilket emellertid ofta visât sig svart
nog beroende pä det gamla materialets ofta dâliga
beskafifenhet, och imderstundom omöjligt, da exemplaren varit antingen för mycket eller för litet utvecklade.
Jag lemnar här eu naken lista pâ de résultat
till hvilka jag kommit, i hopp att iuom kort pä auuat
stalle

öfriga

fa meddela fullstäudiga
beskrifuiugar och de
aumärkuiugar som miua uudersökuiugar kuuuat

förauleda.

Xamueu förekomroa
hos Saccakdo auf. st.
4130

här

samma orduing

i

Sjihœria rhytistoma Fe. är

soru

Diatrypella mcla-

lenca Knze.

4135,

4144.

S.

sithconcava Schw. är icke

e.

Ev.

S.

De
4148.
4149,

S.

auf.

versatilis

Fr.

Nummidaria El.

623 utau

arb. p.

är

Not.

”8.

8.

Cytoplea.

dispar Fr. tillhör DothioreUa.
friahiJis

Pees.

var.

teste

sched. är IHaporthe leiphcumia

4157.

tillhör

Diaporthe strumelJceformis

Kunze

ipso”

iu

(Fr.).

anniäans Schw. tillhör icke Diatrype Cooke
38) utau Diatrypella.
Verrucella Fr. tillhör Diaportlie.
sy stoma Fr. tillhör Eutypa uärmast besläg-

(Grevillea XIII p.

4158. 8
4159. 8.
.

med Eutypa

tad

4163.

8.

yjella

4176.
4181.

8.

4190,

8.

8.

Val sa (El. et Ev.

och icke

p.

469).

8acculus Schw. tillhör Jiabenhorstia.
ruhincola

Valsa (Cooke

')

penes (B. et Br.) Sacc.
mycket tydlig Euty-

œquilinearis Schw. är eu

Schw. är eu Diatrypella och icke
1.

c.

p.

37).

Fnistnan-Coni Schw.

Numret angifver numret

lios

tillhör

Cytospora.

Saccardo.

Natiu’ligtvis fa icke dessa pâstâenden tagas alltför katego-

riskt utan läsas

med

ett iinderförstatt

:

’^för

undersökningen ä härvarande exemplar".

sä vidt

som framgar af

27

4194.

Härvarande exemplar

Bignoniæ Schw.

S.

men

Haplospordla^

liör

till-

yttrande

Schweinitz’

superioris n:o 25)
Carolinæ
gör det sannolikt att han
under samma art kunnat inbegripa Valsaria
(CooKE. Grev. XIII. p. 38 j.

(Synopsis

mire

”S.

4200.

fung.

varians”

S. spectahüis

Fr. ar l:o EntypelJa Sorli (A. et

S.),

2:o Eutypella alnifraga (Wahlenb.) Sacc.

4201.

deformis Fr. tillbör slägtet Ceuthospora^ sâsom

8.

utan

närmast beslägtad med

tvifvel

subcor-

C.

Fück.
vascidosa Fr. ar Calosphæria pusilla (Wahlenb.)

ficalis

4202.

8.

Karst.

ahnormis Fr. ar tydligen füllt identisk med
Enchnoa Friesii Krieg. Kbh. F. Eur. 3059.

4208.

8.

4209.

8.

socialis

Knze synonym med Melanconis

stïl-

hostoma Fr.

4215.

8.

Dâ denna

rhizina Schw.

till

de inre de-

öfverensstämmer med Vcdsa
delicatula C. et E. enligt exemplar i Ellis et Everhart North American Fungi n:o 865, och i öfrigt
larne

fullstandigt

torde Schweidenna.
4218. 8. varia Pers. tillhör Carnarosporium.
4225. 8. junipericoJa Schw. tillhör 8pliceropsis^ sannolikt identisk med 8. macidans Peck.
Härvarande exemplar inne4227. 8. atrofusca Schw.
hâlla afvenledes en Nectria (jmfr. Ell. et Ev.
är ytterst

nitz’

anf.

obetydligt afvikande,

art fâ anses identisk

arb. p. 99)

pycnogonier

4235.
4239.

(?)

men

tillhör

propuHans

Schw.

byggnad

soin

derj ernte

i

rikligare

mängd

tillhôrande PseudodipJodia.

8. fissa Pers.

8.

med

Camarosporium.
visar

Eabenhorstia,

fullkomligt

men dâ

samma

sporerna

âro färgade och paralyser synas förekomma, är
väl

4251.

8.

riktigast att fora

denna art under

Peponis Schw. sannolikt identisk

mucosa Speg.

CytopJea.

med Plioma

.

28
4254.
4257.

S.

Hihiscicola Schw. tillhör Rhabdos})ora.

S. euphorhiœcola

Äfven härvaraude exem-

Schw.

plar visa sig tillhöra Flioma (jmfr. El. et Ev.
arb. p.

745.)

S.

conferta

Schw.

S.

euompliala

anf.

4277.

sannolikt

âr

De

B. et C.

synonym med

inre delarne â här-

exemplar äro visserligen alldeles förden förra, men jämförelse med originalexemplar af den senare visar full öfverenstämmelse till de jdtre delarne, och da peritheciernas form och skulptur, samt växtsätt äro
ytterst karaktäristiska torde min förmodan ej
vara allt for vâgad.
4283. S. diffusa Schw. tillhör Neopeclda.
Ar ej idenEl.
tisk med Amjdiisphœria 'suhicidosa
et Ev.
enligt af dem i X. A. F. under n:o 2130 ut-

varande
störda

lios

delade exemplar.

4285.
4289.

mucida Fr. tillhör Enchnoa.
setosa Schw. âr synonym med Spdi. acinosa
Wallr. och sâledes enligt Saccardo Syll. II p.
S.

8.

204

identisk

med

Lasiosp)hœria acinosa (B.\tsch.)

Sacc.

4303.

S.

uliginosa

Fr.

âr,

beskrifning anf. arb.
S2)hcena

4309.
4318.

S.
S.

att

dôma

efter Saccardos

191. identisk

med

Lasio-

hirsuta var. terrestris Sacc.

sîdjfasciculata
^x</îR/co7a

Fr.

etiketter skrifna

Schw.

—

tillhör

Under

af Fries

Sj)h(eroj)sis

detta namii,

med

ligga âtskilliga

sjelf,

former i herbariet nemligen: l:o en tillhôrande
Coniothynum^ frân Nicobarôarna hemförd af DieTRiCHSEN, och sannolikt den efter hvilken Fries
uppsatt sin första beskrifning i Obs. Myc. I, p.
179; 2:o Phoma Palmarum Cooke, âfvenledes af
Fries inbegripen under hans Sph jicilmicola enligt
.

Observationes
Sacc. och
4:o Hendersonia Henriquesiana Sacc. et Rocmeo.
â etiketten g^jord hänvisning

Mycologicæ;

3:o

Dqdodia

till

coccocar2)a

29
4321.
4322.

S.

4324.

S. fuscescens

S.

Fanacis Fr. âr en Botrijodiplodia.
surcidi Fb. tillhor Photna, narstâende Ph.

sambucicola Ka.rst. och Ph. vicina Desm.

Fb.

Sph. endophlea

tillliôr

Sphœropsis^ narstâende

Pass.

Härvarande exemplar tillS. glandicola Scnw.
Pâ samma substrat upptrâder
höra Dotliiorella.
âfven en Cryptostictis.
4334. S. alhotnaculans Schw. Ar enligt granskning af
Jmfr.
härvarande exemplar en Dendrophoma.
CooKE Grrevillea XVI p. 91 oc;h Ellis et EvebHART anf. arb. p. 204.
4336. S. piüveriüenta Nees tillhör Sphceroncma.
4345. S. pæhda Fr. âr synonym med Coniothijrium
Fuchelü Sacc.
4348. S. ohtecta Schw. âr synonym med Irematosphæria
mastoidea (Fr.) Wint.
4351. S. rhoina Schw. âr en S2)hcerop)sis.
4353. S. olivaceo-hirta Schw. De exemplar af denna
art, hvilka finnas härstädes och knnnat nndersökas, tillhöra Dendrophoma.
Emellertid finnas
âfven andra der de inre delarne aro förstörda
dessa exemplar aro sannolikt identiska med
Massaria olivaceo-hirta (Cooke) Ell. et Ev.
4357. S, excussa Schw. tillhör Metasphœria och star
närmast M. cavernosa Ell. et Ev.
4362. B. oleriim Fb. âr identisk med Podosp)Ora, Brassicce (Kl.) Wint.
4363. S. per sonata Pers. tillhör Plaptlosporella.
4365. S. cytisp)orea Fb. tillhör Phonia.
4367. S. Bosce Schw. tillhör Sphæropsis’, môjligen iden4328.

;

tisk

4369.

S.

med
teneïla

Bosarum C. et Ell.
Schw. tillhör Diaporthe nnderslagtet

Sph.

Eup)orthe,

4370.
4375.

aïbo-farcta Schw. âr en Cytospora.
erumpens Schw. tillhör Phoma stâende närmast
Ph. brunneola (B. et C.).

S.
8.

30
S. glaucina Fr. Att dôma efter Fabres beskrifning (Ann. des Scienc. 1878 p. 95) skulle denna
art foras till Stuartelîa-, Berlese
Icônes ad us.
Syll. Sacc. accomm. Fasc. I Pars II. p. 40) bar
emellertid afvikande beskrifning, livarfôr arten
tillsvidare bör foras till Mclanomma.
4377. S. ohturata Fr. tillhör Glntinmm, nemligen ”b.
epiphyllum globosum” Fr. S. M. 495.
4379. S. Tunce Spreng.
Denna art âr typ for ett

4376.

i

nytt slagte;

Diplotheca
ficialia,

Starb, nov. gen.

fere astoma,

Peritliecia super-

verruculoso-rugosa.

globosi. Sporidia, inurifor miter divisa,

Asci

membrana

ascorum rupta, in sacculo ellipsoideo-oblongato
vélo mucoso præsertim uno latere conice valdeque
incrassato cincto inclusa, liberantur.

4381.

S.

Fr. âr sjaionym

Jœvata

med

Gliitinmm exa-

sperans Fr.

4383.

S. palina

4384.

8.

Fr. tillhör GJutiniian^ och âr G. exa-

sperans Fr.
ruhicola C.

4388.
4389.

mycket nârstâende.

linhonmi Schw.
et

âr identisk

med Sphæropsis

Ell.

Schw. tillhör Hendersonia.

S.

lineoJans

S.

Ligustri Schw.

sjmonym

Cgtispora prui-

nosa Fr., soin âr en Dendrophoma.

4390.
4391.

S.

I)nt2)anim Schw. âr en HapJosporella.

Capsxdarum Schw. torde lâmpligast feras till
dâ ett distinct frân perithecierna
utgâende mycélium ferefinnes.
S. amotplmla Schw. tillhör DothioreUa och stâr
Thüm., men är väl skild
narmast D.
tydligt subiculum.
närvaron
af
ett
genom
Vermicularia.
S. Cacti Schw. âr en
S. sp)hærociphala Schw. âr en Babenhorstia.
S. Samarce Schw. omfattar dels Phoma samararvm Desm., dels en Spthceropsis-dxi.
S. Vacciniicola Schw. tillhör Coniothyrium.
S.

C hœtophoma,

4394.

4395.
4397.
4401.
4405.
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4414.

S.

Schw. âr en Phoma herharum West.

tageticola

ytterligt nârstâende form.

4415.
4416.
4422.

Schw. tillhôr Lah relia.

S.

tecta

S.

tenuissima Schw. tillhôr Leptostromeîla.

Schw. Fôr denna till Leptostromacece
hôrande svamp mâste tills vidare ett nytt slâgte

S. platyinis

nppstâllas

Macrobasis

Starb, nov. gen.

Perithecia, e basi

applanato ad matricem depressa, globoso-conica
sporulæ olivaceo-fuscæ, transversim multiseptatæ.

;

nigrita Schw. âr synonym med BinemaspoS.
rium decipiens (De N.) Sacc.
4431. S. Lactucarum Schw. âr en Rhahdospora.
4436. S. Brassicce Schw. âr en Clicetomella.
4438. S. Asclepiadis Schw. âr identisk med Vermicu-

4424.

laria asclepiadea Passer.

4439.

S. Solidaginis

identisk

4444.

S.

med

halonia

Fr. tillhôr iJendrophonia^
S. Solidaginis

Fr.

âr

men

är

ej

Eabh. fungi eur. 332.

synonym med Stagonospora

Equiseti Faotrey.

4452.

S.

gramma Schw.

Everhart
4456.
4462.

anf.

tillhôr

arb. p.

Phoma. (Jmfr. Ellis

et

604).

pyramidalis Schw. tillhôr Cornularia.
Hederæ Moxjg, Enligt undersôkning. af exemplar i Moug. et Nestl. Stirp. Vog. Eben. 861.

S.

S.

denna art Leptothyrium.
Schw. âr en Ascochyta, och ej
synonym med Xyloma Solidaginis Fr.
4483. S. Corni Schw. Härvarande exemplar af denna
tillhôr

4467.

S-

Solidaginum

art tillhôra

Phyllosticta.

2
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Phæocystis, nov. gen., grnndadt pâ Tetraspora
Poucheti Har.

Af G. Lageeheim.
G, PoDCHET
fanii i Juni och Juli 1882 hafvet
mellan Lofoten och Varangerfjorden uppfyldt af sma,
1
stora, gelatinösa, genomskinliga, svagt gul2
färgade kulor och beräknade, att hvarje kubikmeter
hafsvatten innehöll 10 kubikcentimeter af desamma.
1890 iakttog förf. samma lilla alg vid
I Augusti
Thorshavn och undersökte den da närmare. Kulorna
visade sig vara sammansatta ai flere smärre.
Cellerna
äro belägna 20—30 u under algens y ta och äro
vanligen ordnade i grupper af 4.
De äro 8 9 ju i
diameter och innehalla tvä gula kromatoforer, hvilka
att döma af förf:s. figurer äro skifformiga och parieZoosporerna bildas genom en succedan segmentala.
tation af cellinnehallet, äro 5
i
diameter, nagot
päronformiga och nära den tillspetsade ändan försedda
med tva cilier, af hvilka den ena är utsträckt i riktning af zoosporens längdaxel och den andra i nästan
transversal riktning.
Artens diagnos är
Tetraspora Fottchefi Hariot n. sp. T. circa 1
mm lata, thallo repande lobato, globoso, bulloso, fla-

—

mm

—

:

:

—

vicante,

—

libere et pelagice natante; cellulis rotundatis

—

6
8 jii diam., plasmate flavido farctis,
quaternatim plerumque dispositis.
Beslägtad med T. Giraudgi Derb, et Sol. (^Medelhafvet), fran hvilken den afviker genom mycket mindre dimensioner och genom att ej vara vidfästad.
Sedan genom Poüchets nämnde undersökning zoosporerna af en brungul Tetraspora blifvit närmare bekanta, är det tydligt, att T. Giraialyi Derb, et Sol.
och T. Foucheti Har. icke kunna förenas med de gröna
ellipticisve,

Sur une Algue pélagique nouvelle (Extrait des Comptes
’)
rendus des séances de la Société de Biologie, Séances des 16 Janv.,
14 mai, 11 et 25 juin 1892).
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Tetraspora-?i.r term,

ett eget genus,

i

ett slagte.

Phæocystis

Tvärtom, de bora bilda

nob., hvilket bar sin plats

Till samma
de lägst stâende Pbæophyceerna.
ocksâ antagligen T. fuscescens A. Br., om
”Les cellules du Tetraspora
hvilken Boknet säger
pas
colorées
par la chlorophylle
sont
fuscescens ne
pigment
brun qui rapelle
pure; elles contiennent un
Ce caractère, joint à l’absence
celui des Phéosporées.
de disposition quaternée des cellules, rend fort probable que la plante n’appartient pas au genre Tetra-

bland

slägte iiör

;

La même

spora.

observation est applicable an Tetra-

spora Giraudÿi Derb, et Sol., espèce marine qui croît

dans

la

En

alg,

jag

iakttog

Den

Méditerranée.”

som sannolikt hör till samma slägte,
sommaren 1884 pä en af Kosteröarna.

pa den fuktiga hafsstranden ett gidakslemmigt öfverdrag emellan Juncus^ Salicornia och andra växter, som bildade Vegetationen pä
strandängen.
Algen bestod af en mängd rundade
celler med gulaktiga, skilformiga, parietaJa kromatoforer, som voro inbäddade i ett gemensamt slem. Jag
hoppas att framdeles blifva i tillfälle att lern na närmare upplysningar om dessa intressanta algers morfologi och utvecklingshistoria.
Paris, 23 Jan. 1893.
tigt,

bildade

nagot

Växtgeografiska uppgifter, rörande Blekinges
Af Carl
De med

G.

flora.

Pure och M. Mellin.

stjärnor försedda växterna äro för provinsen nya.

Gnaplialhmi arenarium. Kristianopel.
Erigeron acris ß grandis. Mängenstädes, säsom Aspö, Wämö,
Werkö.
Algues de P. K. A. Schousboe, récoltées au
dans la Méditerranée de 1815 à 1829, pag. 219 (Mém. d.
Soc. nat. d. Sc. nat. math, d, Cherbourg, T. XXVIII, Paris 1892).

D

E. Bornet, Les

Maroc
1.

Bot.

et

Notts.

1893.
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* Cardt(us nutans. Gredby 1890

\^A.

Molander

ocli

C.

Palm-

stieriiaj
Ci'^pis Virens. Agdatorp Nättraby, Wedeby i sandgrafven.
Agdatorp i parken.
GaJiuni silvestre.
Spjutsl)ygd,
('nmpanula pcrsicœfolia f. multifiora. S;iby
aninarkt.
Sjulialla Nättraby, troligen flerestädes, ehuru ej
Mentha genlilis. Aspö vid inaden.
* M. aquatica
ß subspieuta f. viUosa. Sissebäck.
* M. arrensis
y lapponica. Aspö pa södra stranden (H. G.
Lübeck.)
,

M. arrensis ô agrestis. Aspö pâ södra stranden o. kyrkogârden.
* Ballota nigra
ß foetida. Karlskrona pâ stadskyrkogârden
och vid skeppsbron.
Saltö.
Stachys arrensis.
Âjuga pyramidalis f. glahrata. Berutorp Raindala.
* Verbuscum
Thapsus ß braeteatum. Wämö pâ eu gamnial
kyrkogârd.
*

Scandix Pecten.

Wämö

Tyskbryggarberget.

Ranunculus Flammula f. radicans. Getskär Karlskrona.
* R. arrensis.
Wäinö Tyskbryggarberget.
* Batrachium conf usum (Godr.j Garcke. Sturkô, Wrängö Nättraby.

B. fluribunduni Senoren pâ sydvestra sidan.
Thalictrum rariflornm.
Spjutsbygd (H. G. Lübeck).

Cardamine

Johanneshus.

silvatica.

* Nasturtium amphibium f. indivisa.
Sissebäck.
* Oxalis Acetusella
ß rosea. Jobannesbus.
* Linum catharticum f. minima.
Ebbenäs Kristianopel.
* Stellaria palustris

ß

micropetala.

Cerastium vulgatum f. holosteoides.
*
*

Rosa
Rosa

villosa

a

Orrekulle Nättraby.
Kungsball Karlskrona.

mollis f. acicularis.

Sissebäck.

tomentosa a Smithiana f. subcristata.
Gullberna
Karlskrona.
Rosa canina ß Reideri f. transiens niângenstâdes. /. subcristata mângenstâdes.
Wämö, Wedeby, KronovarfAlchcmilla vulgaris f. grandis.
vet Karlskrona.
* Rubus thyrsoideus f. Grahowskii.
Wämö.
* R. thyrsoideus
Borâkra (upptäckt af
subvelutinus.
S.
ß
11. G. Lübeck).
* R. Radula f. microphylla.
Wämö, Werkö, Knösö Lösen.
R. Radida f. umbrosa. Tromtö, L. Boräkra.
* R. ruderalis
ß Balfour ianus. Wämö, Silltorp, Werkö. y
lAlbeckii nära Sunna Wämö, vid landsvägen.
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* Latliyrns silvestris ß platypliyllus on Kobebus Karlskrona.
Ononis campestris. Hanö pa vestra stranden.
Rödeby.
Pyrola umbellata.
* Atriplex calotlieca a genuina.
Aspö pa norra sidan.
* A. pattda
ß hololepis. Aspö vid maden.
* A. Utoralis
Kristianopel.
serrata.

ß

Wedeby i sandgrafven jämte följande.
Salix vhninalis.
* Salix fragilis
pentanära.
* Salix Caprea
viminalis.
Salix aurita
nepens som uppträder bade ss. /. spathulata
och /. plicata.
Juncus effusns f. suhnli flora. Ringö.
* ScJtedonorus incrmis. Stumholmen Karlskrona.
* Alopecurus * nigricans. Knngshall Karlskrona.

X
X

X

Literaturöfversigt.
Murbeck, S., Studien über Gentianen aus der
Gruppe Endotricba Froel. (Acta liorti Bergiani Bd. 2. N;o
3.

Stockholm 1892, 28
Da det pä annat

nänmda

s.

stör 8;o -[ 1

karta).
detta hafte af Bot. Not. omredan blifvit tryckt, vilja vi här

ställe

i

föredraget af förf.
korthet referera en del af arbetet.
R. V. Wettstein har i en uppsats förra äret (i Osterr.
bot. Zeitschr.) behandlat en del Gentiana-iovmev och sökt
att utreda deras genetiska samband saväl genom växtgeograi

som morfologiskt-biologiska iakttagelser. Oberoende af
denne har förf. arbetat i samma riktning med en af den andre
knappt berörd grupp, de skandinaviska arterna campestris
och Amarella.
Förf. har af dessa 2 arter gjort 2 grupper,
hvardera bestaende af 2 arter, 1 ettarig och 1 tvâârig, den
senare med 2 underarter, hvaraf den ena är sommar, den
andra höstform.
fiska

G. Baltica

G. ulig'inosa Willd.

n. gp.

I

G.

1

cam pestr is

*Sueciba

^Germanica

(Froel.) Mure., (Feoehl.)

Fmellan

G.

L.

dessa

Murb.

A marell a

L

* lingulata * axillaris~^
C. Ao.,

(Schmidt)

Mure.

2 grupper satter förf. i sin tabellariska
af G. obtusifolia och G. Stimniana etc.

en grupp
former.
Fröna af G. Baltica gro pä varen, utveckla en obetydlig
bladrosett och därpä under samma är den blombärande stjälöfversigt

med analoga
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bortdör strax öfter fruktniognaden pa liösten.
IIos
däremot, livars frön äfven gro pa vfiren, ntvecklas en starkare liladrosett, livars blad dock pa liösten
sniäningoin dö
pa vareii ntvecklar stainsjietsen ater en ny
bladrosett, ur livars midt den tidigare oller seiiare bloinbärande stjälken utskjuter. I saniina biologiska liänseeude förlialler sig G. îdiginofin till G. amarcUa soin G. Bait ica till
1
inorfologiskt liänseende är det saninia öfverG. ca»i2 ^csfris.
ensstäininelse
basalbladen fjord- eller rot-bl.) lios G. Balfiea ocli G. nliginosa aro âggrnndt lansettlika, lios G. cumpcsiris ocli G. Amarella spadlika, trubbiga ocli bredt afriinken, soin
fr.

C(n)i 2 )csfr/s

;

;

dade.

G. * Snecù a ocli G.
hôgsonimaren, liafva 3
5

—

lin gui at a

blomina pâ

—

för- eller

och de
G. * Germanica ocli G.
* axillaris bloinma pâ sensomniaren ocli liösten, liafva flore
internodier (4
12 Iios ax.) ocli de inellersta
8 lios G., 6
stjâlkbladen spetsiga.
Af * Suecicu finnes i Skandinaviens liögfjäll en f. llartmanniana G. IIækitz in Ilerb. Eur. 1831 iiied niycket grenig
lâg stjîilk, saint en var. liypcricifolia IMurtî i Pyreneerna saint
V. islandica Mure, iiied sjietsigare stjâlkblad (en analog var.,

luellersta

stjâlkbladen

—

internodier

{ling.

6)

trubbiga.

—

suharctica jMurb., finnes af lingalata).
G. camptest ris fôrekoinmer dels i de nordiska lânderna,
dels i inellersta Europas alper (iiied Pyreneerna ocli Apenniiierna).
G. Amarella bar en stor utbredning inellan 7ü:de
ocli 48:de breddgraden i Europa ocli langt in i Asien.
Utbredningen för G. Baltica stracker sig frân England ocli

norra Erankrike öfver lâglânderna ocli de Uigre bergtrakterna
i
baltiska floromrâdet till Preiissen ocli Schlesien.
G. nliginttsa har ungef. sainina utbredning soin G. Baltica, tillsaiiinians iiied hvilken don ofta fôrekoinnier, dock j'â fiiktigare
mark.
(Eörf. aiiför ocksâ en hybrid inellan dessa 2 arter
frân Ilvellinge och Arlôf).

Af den

nuvarande utbredniiigen tyckes franigâ, att G.

canqtestris âr en relativt gainnial art, soin existerat

fi'ire

gla-

G. liait ica synes dâreniot liafva i postglacial
tid inoin sitt nuvarande utbredningsoinrâde utvecklat sig ur
G. canqtcstris geiioni att lâiiipa sig efter det förändrade kliinatet och den dârvid âstadkoiiina lângre ârliga vegetationstiden, hvarigenoni niôjlighet uppstod för den att blifva ettârig.
Af saniina grund kan man antaga att G. uliginosa
efter glacialtiden utvecklat sig ur G. Amarella, i synnerhet
som den aiinorstädes än i sitt nuvarande omrâde skulle hafva
cialporioden,
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konstant fuktighet (och relapassande lokal.
Det vore möjligt att G. canqiesfris utvecklat sig nr G.
Ncapolitana, som i visst afseende närmar sig G. AnHircllu.
ulUjinom beskrifvas följande
Förntoin G. Baltica
hybrider G. AmareJla X ccrnq^estris i 2 förnt ej kända former: G. Aniar. ^linr/ulata X cmiq). * Sued ca fran Aland
cam2)- * Germanica fran Yxhult
och G. Amur. * axillaris
Nerike.
Knmla sn.,
i
Som ny art beskrifves G. Ajancnsis fran Sibirien, stäende emellan G. acuta ocli G. Amarella.
svârt att fâ en

i

anseende

till

tivt läng vegetationsperiod) för sig

X

X

förf. matte blifva i tillfälle att pä samma
som i föreliggande afhandling lemna oss ntredI ett fall äro
ningar af mänga andra skandinaviska växter.
Förf. förmodar nämligen
vi dock af olika mening med förf.
att bans subsp. Germanica kommer att Ijetraktas som själfständig art, men da det redan finnes en Gentiana-a.vi med
namnet germanica (Willd. 1797) och da äfven varietetsnamn
brnka tillerkännas prioritetsrätt, sä anser ban denna njm
art hafva rätt tili namnet ^^gcrmanica'-\ emedan den uppställFor Willdenovs art med
des som var. af Froelich 1796.
samma namn föreslär förf. namnet G. Wettsteinii. Yi anse

Vi lioppas att

utmärkta

sätt

borde underlatit att komma med ett sadant onödigt
utan borde heit och hallet öfverlatit ät den, som
verkligen npphöjer omnämnda subspec. tili species, att gifva
WiLLDENOWs art ett nytt namn, om det da behöfves. FörDet
öfrigt synes oss detta senare namn ej knnna rubbas.
har ej blifvit pâstâdt att nägot äldre namn (arts- eller varietets-namn) fanns för denna art, dâ Willdenow uppställde
den.
Och dâ har detta namn enligt var äsigt prioritetsrätt.
Att nägon kanske först jämnt 100 ar senare vill upphöja en
varietet med namnet germanica tili art, hör icke inverka pä
giltigheten af ett under dessa 100 ar med full rätt gällande
namn.
En annan sak är uaturligtvis, om en förf. vid uppatt förf.

för slag,

ställandet af en art underlâter att

begagna

ett varietetsnamn,

I detta fall kan och
skyldig att upptaga.
hör bans fei (eller underlatenhet) rättas. - Konseqvensen af
förf:s tillvägagaende vore
att inom ett slägte ej borde fâ
finnas mer än en växtform med samma namn, vare sig den
är species, subspecies, varietas (eller forma) eller ocksa att
man har rätt att ändra ett lagligen gifvet artnamn, endast
därföre att man längt senare (!) tili art upphöjer en form
af lägre värde (tillhörande en annan art) men med likadant,

som

hau

fast

nagot äldre

varit

namn.

Bägge förfaringssätten hafva nog
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tilliiinpats

med

niiig

af

men synas oss ej sta i fcirelogiskt tolkningssatt af prioritets-

iiâgra fcirfattare,

ett

lojalt

och

principen.
T)et

pgen

kan

for ofrigt sattas

i

frâga, luiruvida Froelich verk-

namnet fiermanica.
y. Germanica Froel. p. 94”
not ”y ist die weissblühende Form von

kail sägas liafva gifvit at varieteteii

Förf. citerai- niycket riktigt

och

tilUigger

ß”.

Det

i

en

’’/i.

oss genast besynnerligt att Froeltcii skulle
2 varieteter namnet ” Germanica'^- och ser man
efter i Froelichs arhete „De Gentiana”, sä hör man liksom
vi sätta i tvifvelsmal, om hau verkligen gifvit namn ät iiagou af varieteterna. Sid. 91 och 92 1. c. finna vi Gentiana
campestris med diagnos och synonymer, därefter varieteterna
ß och y pâ sanima sätt med synonymer eller kort beskrifning — men utan namn.
Liksom vanl. i Linnés arheten voro
varieteterna hos Froelich (äfven vid andra arter) utmärkta
endast med grekiska bokstäfver, men saknade namn.
WillDENOAV citerai- ej heller (Link. Sji. pl ed. 4 vol. I pars II ji.
1348) Froeltchs ’Varietetsnamn” utan eiidast ''ß. y." jämte
tillhörande diagnos och synonymer. Froei.k ii börjar visserligen
beskrifningarne pâ varieteterna sälunda sid. 02; „a. Succica,
och sid.
secunda exemplaria in Vplandia collecta, descripta
94: '’’ß. y. Germanica, in Algovia collecta:”; men de kursiverade orden fä väl ej betraktas som namn, endast därför att
de äro kursiverade när man vill öfversätta de öfriga latinska Orden pâ svenska, kan man ocksä fä lof att öfversätta
Att förf. i sin afde kursiverade med ’’svensk” och ”tysk”.
handling begagnar de nämda orden soin namn pâ sina tvä
underarter, kan hau ju ha rätt tili foaktadt ’’Germanica” för
kollisioiis iindvikande borde iindvikits), fastän vi, som sagt,
ej
anse honom varit skyldig därtill, hvilket han ju ansett
liafva

förefüll

gifvit

;

sig vara.

Hultll,

E.,

Revision der kleineren Ranunculaceen

Gattungen Myosurus
Bd.,

1892,

Härur
Myosurus.

s.

278—324,

vilja

vi

etc.
t.

endast

(Fngler, Botan. Jahrbüch. IB

3—4).
göra

följande utdrag angäende

a. lypicHS, scapo jier anthesin folia æquante vel paiillum
superante, carpellis a fronte ovalibus.
ß. Shorfii Rafin. (1819) p. sp., scapo foliis jier anthesin
Suecia prope
siibdiiplo breviore carji. a fronte ovalibus.

—

Upsala N.

J.

Audersson.

-
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Smärre

notiser.

Lange har tagit afsked frän sin befattuing vid
Landbohöjskoleu i Köpenhamn frän och nied den 1 nästkoinHan liar äfven dragit sig tili baka frän Forniande april.
mandskabet i Botaiiisk Forening, hvilket öfvertagits af Prof.
Prof.

J.

Rostrup.

Fysiograflska sällskapet d. 8 febr. Prof. Areschoug
Doc. B. Jönsson refererade
föredrog oin embryots nutrition.
for intagande i handlingarne en afhandling af lie. Bengt Lid„Studier öfver elaiospherer i örtbladens inesofyll och
i’OKS,
epidermis.”

Vetenskapsakademien

d. 14 dec. 1892. Prof. Wittde vid de 2 sista sammankoinsterna inlemnade skrifterna af prof. F. Kjellman samt anmälde tili införande i bihanget tili handlingarne en af den sistnämnda författad uppsats med titel „Om Fucoideslägtet Myelophyeus.”

ROCK

refererade

Döde utländske botanister 1892.
Den 16 mars i Wien f. d. prof. C. Abere i SalzDen 6 apr. Gteorqe Davtes i Brighton, född
burg.
Den 2 juli i Nosy-bé i Tonkin
d. 12 febr. 1834.
Den 14 januari
Henry Doliot frän Paris, 38 ar.
Walter Hood Pitch i Kew, född den 28 febr. 1817.
Den 13 aug. Robert Fitzgerald i Sidney, 61 âr.
Den 28 sept. D:r Carl Moritz Gottsche i Altona,
Den 10 febr. öfverste James
född d. 3 jnli 1808.

—

—

—

—

—

—

Augustus

Den

2

Grant
sept.

Mondsee, 90

f.

âr.

i

Nairn, född
d.

—

d.

11 april 1827.

—

apotekare Rudolph Hinterhuber

Den 30

i

nov. rev. Fenton John

—

Anthony Hort i Cambridge, född omkr. âr 1828.
Den 17 mars prof. A. Karsch i Münster.
Den 5
febr. d:r Theodor Maesson i Greifswald.
Den 5
febr. Stephan Schulzer von Müggenburg i Vinkovee.
Prof. Müsset i Grenoble.
Den 3 dec. dr. John
Stony Newberry i New Haven, Conn.
Den 18 maj
Walter Waters Reeves pâ Middleton Vicarage vid Pickering, Yorkshire, född d. 14 febr. 1819.
Den 27 april
Geheimerath E. von Regel i St. Petersburg, född d.
13 Aug. 1815.
C. RoumegurRE i Toulouse.
Den
17 nov. d:r Alexander Srofitz i Wien, 70 âr.

—

—

—

—

—

—
—

—

—

/
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Den 15 nov. Christopher Parker Smith ptX
Veolan, Hassocks, född den 13 okt. 1835.
Tanfani, assistent vid bot. museet i Plorens.

—

18
13

—

april
okt.

i

prof.

Agostino Todaro

i

Teplitz baron Felix von

Den 30

Palermo.

Thümen

Tulle}^

T. H.

—
—

Den
Den

fräu Görz.

Burton Mounsher Watkins pâ Treaddow vid Ross, Herefordshire, född i dec. 1816.
Den 1 1 mars Sereno Watson vid Harvard University
född d. 1 dec. 1826.
i Cambridge, Mass.,
Den 4
Steglitz.
Wenzig
i
Den
mars apotekare
8 febr. d:r
Welislau P. WojiNovic i Belgrad, född d. 22 aug. 1864.
[Den 26 dec. 18i)l Miss Isabella Ctppord pa MiDen 22 nov.
neliead i Wales, född omkr. ar 1823.
1891 i Hanoi i Tonkin Balansa fran Toulouse],
juli

—

—

—

-

—

llos
kau
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afdelning.

Innehall.
Fräii Botaniska Sällskapets

Lagerheim, G., Phœocysiis,
Poiicheti Ilar.,

.s.

i

Stockholm förliandlingar,
gen., griuidadt pa

s.

24.

iiov.

32.

Lixdström, A. A., Bogsta sockens Faiierogamer ooli Ormbuiikar, s. 11.
Pure, C. G. och Mellix M., Växtgeografiska upjigifter rörande
Blekinges flora, s. 33.
Starbäck, K., Sphæriaceæ imperfecte cogiiitæ, s. 25.
Wille, X., Mycologiske Xotiser. I. Plaf<moparu riticola (Berk,

Xorge, s. l. II.
et de Toni
og dækket Brand paa Havre og Byg, s. 4.

et Curt.) Berles.

i

Literaturöfversi

Smärre

iiotiser,

gt,

s.

s.

Om

nögen

35.

39.

Land, Borlingska Boktryckeri- och Stilgjuteri -Aktiebolagel 18'^/j93.

s

,

Botaniska Sektionen af Naturvetenskaplig’a
Studentsällskapet i Upsala.

Den 19 Nov. 1891.
Hr 0. Rosekbehg redogjorde for
blominor af Trifolium rejoens L.
4.
Amanuensen M. Hulth lemnade

en

3.

lios

Linnéanska

nâgra

Den

ett

missbildning
meddelande om

bref.

3 Dec. 1891.

Kand. A. G. Eliasson lemnade en systematisk öfveröfver familjen Crassulaceæ saint förevisade de i Up1.

sigt

botaniska trâdgârd odlade arterna af slâgtena Sedtmi
och Umbilicîis.
2.
D:r A. Y. Grevillitjs framlade monströsa frukter af
hästkastanje, utmärkta genom uppträdandet af accessoriska
fruktblad.
En uppsats öfver detta âmne med titel ”0m fruktbladsförökning lios Aesculus Hippocastanuin L.” âr offentliggjord i Biliang till K. Vet.-xlkad. Handl
Bd. 18, Afd. III,
N:o 4
3.
Docenten A N. Lundsteôm föredrog om trädlafvarnes, och särskildt Alectoria Freniontii' uppträdande i de
norrländska skogarne, om der as inflytande pâ barrträdens
tillväxt, samt om de sannolika satten for deras spriduing.
Föredraget kommer att annorstädes publiceras.
sala

,

Den 10
1.

Dec. 1891.

Prof. P. T. Cleve boll ett föredrag öfver

Diatoma-

ceernas organisation och Systematik.

Den 4 Febr. 1892.
1.
Prof. F. R. Kjellman lemnade ett meddelande om
fröfästets utbildning, hvari hau sökte visa, att hos âtskil-

liga

(sâsom

växter

Hyoscyamus
Agrostemma
ferum, m.
kan anses

Cyclanthera

explodens,

Solanum-s,i'tQv

Batura Stramonium Cuphea platycentra,
githago, LysimacMa vulgaris^ Taparer somniniger,

fl.)
i

fröfästet

,

har

vâsentlig -gfad

en sâdan organisation, att det

medverka vid dessa växters

frö-

spridning.
Bot. Not. 1893.

4

—
42
2.

Liceutiateii K. Starbäck clemonstreracle en nj" Nectria-

som förekom pa Orkicle-korgar i Botaniska trädgardens
växthus, ocli som beiiämndes
granuUgera. Densamnia <är
linder n:o 1082 iitdelad bland Rehms ’’Ascomycetes exsiccati.”
Den 18 Febr. 1892.
1.
D:r. A. Y. Grevillius meddelade sina iindersökuingar
öfver anatomien i stain och blad hos nägra Veronica-îovm.eY
frail Glands alvar.
Föredraget koinmer att längre fram
art,

publiceras.

Kand.

R. Sersaxder redogjorde för inneliället i sin
’’Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien” (Engler’s Rotan. Jahrb., Bd. 15, H. 1, 1892).
3.
Ainanuensen 1\I. Hexth meddelade iiagra iitdrag nr
Zoophytol ithiska Sällskapets i Upsala förhandlingar
frän början af detta arhiindrade.
2.

afhandling

Den

3 Mars 1892.

Dr. R. JrxGXER lemnade en beskrifning af sin nyligen
afslutade res a till Kamerun.
1.

2.

Snöalger frän Pite Lappmark.

Af Kxüt
Föredraganden

Bohlix.

lemnade

ställning af de forskningar,

först

som

en

liistorisk

fram-

företagits öfver snöns

och isens organismer och meddelade det hufvndsakligaste, man för närvarande hade sig bekant om dessa
härdiga varelshrs lifsföreteelser och utbredning, specielt
hvad som rörde de alger, man paträfiPat pa is och snö
arktiska och alpina trakterna.
i de
Talaren hade under sommaren 1891 företagit en
farci tvärs igenom Pite lappmark öfver tili Norge och
derunder pa tva lokaler päträfiat ”röd snö”.
Först pa sjelfva gränsryggen mellan Sverge och
Norge ungefär midt för sjön Quouelletes jaur paträffades ett snöfält af c:a ett par hundra meters längd,
der snön i fördjupningarne pä ytan var svagt rosen-

Hemförda

röd.

algformer

prof

massan, fans blott

8

sig

innehalla

följande

Denna alg, som bildade hufvudhvilande knlformigt stadium Diam.

Sph(ereUa nivalis.

cell.

visade

:

20

— 50

i

/n.
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Zjjgnema

sp.

(steril).

Conferva sp. Lat.

Cladophora

gren hittades

i

Stigonema

10

cell.

Blott

sp.

Gloeocapsa

Magma

En

'

Kg.
vackert blagrön, som det tyck-

af 100 jn längd ocL. 7,5 ß
som kunde hittas af detta slagte.

frisk trad

Dessutoin förekom

i

profvet rätt rikligt en form,

med hvilken föredraganden ej
Den bestod normalt af ett
armarne

en

Det yttersta, nastan
visade en mycket skroflig y ta.

tjocklek var det enda,

Voro

bit af

sp.

OsciJlaria sp.
tes fullkomligt

ju.

profvet.

Gloeocapsa sanguinea Kg.
farglösa hyllet

25

long.

enda liten

en

3,

var
3-

lago de vanligen,

plan, utan bildaTde kanterna

i

pa det klara.
4 armadt kors.

füllt
till

ej

füllt

i

samma

en mycket lag tresidig

med cellens midt som topp. Voro armarne
de ofta i 2 mot hvarandra tillnarmelsevis
vinkelrata plan (fig. 4).
Stundom paträflfades individ
med 5 armar, men dessa företeede vanligen ett nagot
monstrost utseende (fig. 7 och. 8); da ett 3-armadt
individ star pa kant kan det fâ ett ntseende, som om
det egde blott 2 armar (fig. 6).
Cellinnehallet, som
forst var jemt fördeladt (fig. 1), drog sig smaningom
mot korsets centrum (figg. 2 och 3) och afgränsades
pyramid
4,

der

lago

frân

dessas

armarne

genom

längdriktning

(fig.

cellvaggar, vinkelrata
4).

Det

sista

stadiet,

mot
som

var det ojemförligt mest vanliga, visade i cellens
midt en sporliknande kropp (figg. 5, 10).
denna
uppkommit, är ej füllt klart; pa vissa exemplar kunde
utanför sporens tjocka, gula och stärkt ljusbrytande
vagg, skonjas en svag rand af samma färg och Ijusbrytning som armarnes cell vagg (figg. 5, 10); i andra
fall kunde nagot dylikt ej iakttagas (fig. 9).
I förra
fallet ser det saledes ut, som om cellinnehallet, sedan
det samlats i centrum och der afgränsats mot armarne,
omgâfve sig med en egen cellvägg. Möjligt är, att

Hum
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sporeu i vi>sa fall sâ stärkt pressai’ mot den urspruugliga cellvâggen, att denna blir sâ tunn, att den ej
lâtt

kan iakttagas vid jemfôrelse med den

tjocka spor-

vâggen.

Sporens innehâll tyckes vara nâgot oljeartadt ânine.
Iblaud kan sporen komraa att ligga
nâgot excentriskt, ja t. o. m. ânda ut i en af armarne

1%

9)-

Fig.

1

Dâ
äfven

— 10.?
de

större

Cerasferias nivalis n.

alger

flesta

Alla

S 2i.

Förstoring

dem

kollekten och bland

delen af SphæreUa nivalis mist sin färg

genom inläggningsvätskan
med absolut vissbet pâstâ,
alg.

i

(kaliiimacetat'),

att

kan man

nämda organism

ej

är en

tala dock dertör.
Den
en jemfôrelse vis stör mängd i olika

sannolikbetsskäl

förekom nämligen

i

tydligen livarandra följande utvecklingsstadier, hvilket
tyckes

med

bestämdbet

vecklat sig pa snön.

den lefvat och ut-

visa, att

All tanke pa svampsporer eller

djdikt bortfaller liärigenom.

Försedd med fyra armar och en i midten liggande spor, paminner den onekligen i hög grad om
en Uten Munr/eotia, hvilkens kopulerande celler frigjort
sig ur sitt

sammanhang med de

Sant är ocksa,

att

Mouf/eotia-celleYj

cellerna,

tili

man kan

öfriga cellerna

fà se

lösta ur sin förbindelse

och

med pa

i

träden.

sadana kopulerande

ett sä

med de

sterila

ungt stadium,

att

blott kopulationskaiialen bildats, men ingenting vidare.
Att här emellertid ej gärna kan vara fräga om ett
sadant fenomen, framgär af följande förhällanden
:
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Inga

1)

sterila celler,

utseende föröfrigt erinrande

raka och

tili

storlek och

om den ofyannämda

formen,

hvilka skulle représentera den sönderfallna Mougeotia
tradens sterila celler, knnde päträffas.
Lösslitna

2)

Mougeotia-celler hafva ändarne nr-

glaslikt afrundade, hvilket ej här är förhällandet (sefigg),
3)

lation,

af

Ett trearmadt kors skulle förutsätta en kopuder midten af en cell förenat sig med spetsen

som
femarmadt
Nagot
de

Annu

en annan.

vara,

konstigare skulle en kopulation
hafva kunnat gifva upphof tili ett

skulle
kors.

pâminde den ofvannämda Organismen om

former, som blifvit afbildade af Ehrenberg, Infu-

sorien, tab.

X,

fig.

XIV c — d

under

namn

af Staurastrum

paradoxum.

Mera pâminde den dock om en
tijedium stäende, af P. Reinsch^)
rias raphidioidcs beskrifven form.

—flerarmadt

i

närheten af

sl.

Po-

under namn af Ceraste-

Denna

utgjordes äfven

mânga former
hade en trubbiga armar, ungefär sa som hos den pa
snön funna.
Armâmes bredd hos Cerasterias raphidioides Reinsch vexlade mellan 2 och 4
hos snöalgen mellan 2,5
Eortplantningen
hos
Cerasteju.
5
rias rapMdioides var
helt okand.
Antaget, att den
pa snön funna arten verkligen vore att hänföra till
sl. Cerasterias^
vore det ju lätt tänkbart, att en art,
som växer pa en sa karg lokal som snö, behöfver
genom nagot slags tjockväggiga sporer skydda sin existons, men att sadana hos sydligare former äro obehöfliga.
Da utvecklingen var sa ofullständigt känd
och blott undersökt pa dödt material, vore det mahända vagadt att uppställa en ny art. Dâ detta nu ändock
försöktes, skedde det hufvudsakligen ur beqvämlighetssynpunkt.
Pör den funna arten föreslas derför namnet
Cerasterias nivalis^ ehuru blott säsom ett provisorum.
af ett 3

kors

;

af denna arts

—

*)

P.

Reinsch,

Algenflora des mittleren Theiles von Franken.
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Cerasterias nivalis
Species 3

—5

n.

sp.

radiis obtusis instructa, aplanosporo

(akiueto?) in medio cellulæ vulgo formato.

orum

—5

Cr. radi-

Habitat in nive.
Den 1 1 Aug., nâgra dagar efter förut beskrifna
fjmd, patraffades pa tjället Tjidtjakk c:a 3,500' öfver
hafvet ett litet snöfalt, der snön fläckvis var jdterst
svagt skär.
Det prof, som derifrân liemfördes, befans
innebälla jemförelsevis mindre af SphœreUa nivalis och
mer af andra alger isynnerhet Desmidieer och Diatomaceer.
Da dessa emellertid tili stör del befunno sig
fragmentariskt skick, sa vore det sannolikt eller
i
ätminstone möjligt, att de ej alla verkligen lefvat pa
snön, utan bläst dit tillsammans med en hei del andra
organiska och oorganiska rester sâsom pollenkorn,
mossblad,
bastceller, fjärils-vingfjäll, stoftfina mine2,5

jti.

ralbestandsdelar

De

o.

former,

s.

v.

som förekommo jemförelsevis

exemplar och med

rikligt,

och derför
sannolikt växt pa snön, voro utom Sphærella följande
GJeocapsa JMafjïna Ky.
i

fullständiga

innehäll,

:

Moiirjeotia sp.

(steril)

Lat.

7,5

,//.

Enastrum eleyans Kg. Long. 23 /y, lat. 15 /n.
Cosmarnini Fhaseolus Bréb. Long. 27 u, lat. 27,5.
Cosmarhim undidatuni Corda Long. 30 /t, lat. 24.
Cosmariuni tinchim Ralfs. Long. 7,5 /<, lat. 6 jti.
I
denua senare kollekt var djurlifvet representeradt af en liten Podurid.

Den 24 Mars 1892.
ett föredrag om vegetatioatskilliga af vestra Afrikas
kiisttrakter, samt förevisade i sammanhang dermed en Sämling fanerogamer och ormbunkar frän Guldkusten, Daliome
och Kamerunomradet, sä väl fran lägre liggande delar som
frän Kamerunbergets högre regioner.
1.

Dr.

I\.

.JuxGXER

nens sammansättuing

liöll
i

Den 31 Mars 1892.
1.

Licentiaten T. Hedlcnd höll ett föredrag öfver olika
(se Hedlcxd, Kritische Be-

excipulum-t yj^er hos lafvarne
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merkungen über einige Arten der Flechtengattungen Lecanora
(Ach.), Lecidea (Ach.) und Micarea (Fr.). Bihang t. K. Yet.Akad. Handl., B. 18., Afd. III., N:o 3).
2.
Kand. G. Malme redogjorde für ett exempel pä
antagonistisk symbios mellan tvenne lafarter (se denna
tidskr. 1892, Haft. 3, sid.

125).

Den 14 April 1892.
Docenten A. N. Lundstköm redogjorde för sina un de rsökningar öfver hypogeiska papilionacéfrôns groning.
1.

Föredraget kominer att framdeles publiceras.

Den 28 April 1892.
I.

Dr.

C.

J.

G. Sundberg gaf en öfversigt af de

arbetsinetoderna samt

teriologiska

bak-

förevisade kultnrer

och mikroskopiska préparât af bakterier.

Kand. G. Malme deinonstrerade nagra

i Upsala
Dervid
trädgard odlade Anthemidéer.
framhöllos de betydliga olikheter, som förefinnas med
afseende pä fruktväggens byggnad. Stnndoin utbildas
svällväfnad pa fruktensasar {Chrusanthctmon-duYter, Anthémis cliia)^ sannolikt tjenande saväl tili regiering af
vattentillförseln tili embryot, som ock tili att fixera
frukten vid marken.
Afven räder stör vexling med
hänsyn tili anordningar för frukternas spridning, t ex.
genom väl ntvecklad fruktkrona eller genom vingar

2.

botaniska

pä frukternas sidor.

Den 21 Maj 1892.
Kand A. G. Kellgren redogjorde för sina undersökmossar och karr i norra Dalarne. En uppöfver detta ämne är inlemnad tili Sveriges Geologiska

1.

ningar öfver
sats

undersökning.

Den 13

Okt. 1892.

Docenten A. N. Lundström höll ett föredrag om norr a
Sveriges skogar, som kommer att pä annat ställe publiceras.
2.
Doc. T. Hedlund föredrog
lafslägtet
1.

om

Moriola. Föredr. redogjorde för utvecklingen ocli byggnaden af balen hos Moriola pseudomifces, som är den
vanligaste

redogörelse

inom slägtet 3Ioriola.
Af den
Norman lemnar
Bot. Not. 1872, 1873

arten

i
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och 1876

for det af

honom

iippstälda slägie

MorhJa

närstäeude slägtet Sphaconisca framhithöraiide organismer äro försedda med
gar,
att
gonidier och salunda äro verkliga lafvar.
Emelundersökningar äfven
lertid har Norman vid sina
kommit tili atskilliga orimligheter, sasom att pollenkorn blifva upptagua inom hyfväfnaden, sedan de afkastat sitt exin, hvarefter de i sig utbildat klorofyll

äfvensom

0.

V.,

s.

det

hvilket gjort, att

man

dragit

i

tvifvelsmal,

hnruvida hithörande organismer öfverhufvnd verkligen
äro försedda med gonidier.
För att vinna klax’het i
denna fraga hade föredr. vidtagit nndersökning af den
atminstone i nordligare Skandinavien mycket vanliga
Det visade sig da, att balens
Moriola pseudomijces.
hyfer, hvilka i likhet med sotdaggsvamparnes äro bruna,
omslingra en Cystococcus- (Protococcus-) liknande alg
och bilda omkring de särskilda algindividen kapslar
med enskiktig, psendo|xarenkymatisk vägg, inom hvilka
Äfven
hyfkapslar algen tillväxer och förökar sig.
beträifande de öfriga arterna af Moriola och Sphceconisca beskrifver Norman ntförligt dylika hyfkapslar
innehällande gonidier.
Dessa slägten, af hvilka NorÎLAN med rätta bildat en egen familj Moriolei^ äro alltsa
lafvar, om ocksä deras hyfvälnad vid första päseendet
Att äfven pollen- och stärär allt annat än laflik.
kelse-korn skulle upptagas inom hyfväfnaden, künde
föredr.

ej

konstatera.

Den 10 Nov. 1892.
1.

houom

Prof. F. R. Kjellman redogjorcle för iiiiiehallet

i

eii

af

med titel ’’Studier öfver
Ag.” kommer att publiceras K.

författad af handling, som

slägtet Acrosijihonia

J.

i

Vet.-Akad. Handl.
2.

Amanuensen M. Hulth meddelade utdrag ur

anska Institutets”

skrifter,

’’Linne-

rörande firandet af lOU-ärs-minnet

af Linnés födelsedag.

Den 24 Nov. 1892.
1.

Amanuensen M.

Hulth lemnade en redogörelse för
Kofsöensis”, som i manuskript

innehället af Linnés ’’Flora
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finnes â Upsala Universitets bibliotek.

Föredraget skall längre

fram publiceras.

Hr E.
2.
nae sporer.

WßETLiND

höll ett föredrag

om bakterier-

Nagra iakttagelser angaende fröna hos de

3.

svenska Juncus-arterna.
Af Nies E. Svedeliüs.
Hos de svenska formerna af

slägtet Juncus förepa fröets yttre byggnad flere
Dessa hafva redan förut varit föremal
skilda typer.
I en uppsats i Bot. Not. ar 1868
för iakttagelser.
af E. Wahlén lemnas en framställning af frönas yttre
Struktur jemte anvisningar att begagiia dessa tili art-

finna'

med

afseende

karakterer.

En grupp
’’binnkant”

mikroskopet
hylle.

skulle utmärkas deraf att fröna bade
begge ändarna.
Denna ter sig under
som ett fröet pa alla sidor omgifvande

Det utgöres af langsträckta, luftfylda prosenbvilka gifva fröet ett längdstreckadt utse-

kymceller,
ende.

i

I sin belhet blir fröet vid mikroskopisk betrak-

spanformigt (’’semen scobiforme”).
Att benämna
bildning ’’binnkant” torde vara nâgot missledande, da den ju i sjelfva verket är en ballonglik, fröet
beit omslutande väfnad.
Den är det yttre af fröämnets integument, som pa detta satt utvecklats.
De
arter som ega sädant äro castaneiis^ higlumis^ trighimis,

telse

denna

stygius.

Hos

den

sistnämda

arten

är

det starkast

utveckladt.

Rudimentärt förekommer det bos trißdus.
Ofriga svenska arter sakna denna särskilda utbildning af fröskalet eller ega de den endast rudimentär.
Dessa arter utmärkas deremot af att fröna
ega större eller mindre asar samt mellan dessa (bos
vissa arter) finare tvärstrimmor, alltsa en dubbel streckBland dem med enkel sädan bafva nagra arter
ning.
längdstreckningen typiskt gröfre än tvärstreckningen
{compressus^ Gerardi, hufonius).

Andra

arter ater bafva
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längd- och
liksidiga

tvärstreckuiug lika, hvarigeuom ungefär
maskor uppsta {squarrosns^ haïtiens^ arctiais,

glaucus).

Jimcus conglomcratus ocli eß'usns bilda ett slags
öfvergäug mellan de begge sistnämda typerna.
Det
ofvaustäeude torde kuuna sammanfattas i följande skema;
I.
Yttre fröskal stärkt iitveckladt, säcklikt:
casfaneus,
II.

higJnmis.

trighwiis, stggius.

Yttre fröskal obetydligt utveckladt,

ej

säck-

likt uppbläst.

A.

Frön med

B.

rudimentärt trißdiis.
Frön rundadt spolformiga.

tilltryckta sidor, 3’ttre fröskal
:

1

.

2

.

Maskor med tvärstrimmor;
supinus, silvaticuSj aJpinus.

Maskor utan tvärstrimmor.
a.

Längdstreckning
maskor aflanga,
conqiressus^

gröfre,

t3’'piskt

tillplattade

Gerardi^

:

hufoniiis',

{conglomcratus och efusus bilda

öfvergäng
b.

tili

följande)

Längd- och tvärstreckning
maskor liksidiga:
squarrosus,

halticus,

lika,

arcticus,

glaucus^ articidatus.

Af

dessa tj’per är casianeus-typen den bäst skilda

En viss öfverensstämmelse
och mest karakteristiska.
räder äfven mellan de tili denna grupp hörande arternas biologiska karakterer, i det de samtliga förekomma pa mer eller mindre vattendränkta lokaler.
Den särskilda utvecklingen af fröets 3'ttre integument
sjmes hafva tili uppgift att hälla fröet fljdande. Denna
bildning är alltsä att uppfatta säsom en tillpassning
för spridning med vattnet pä samma satt som förhällandet är hos Nijuqdiœa.
För denna tolkning talar möjligen äfven det förhällandet att hos Junens trifidus^ som växer pä heit
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andra lokaler, torra fjällvidder, men for öfrigt med
ungefär samma ntbredningsomrade, denna sarskilda
bilduing är reducerad eller nastan ingen.
En for
vatten anpassad spridning skulle for denna art vara
betydelselös.

Den 8

Dec. 1892.

Om

nâgra heteroeciska Uredineer.
Af 0. JuEL.
Under en sommaren 1892 med understöd af K.
Vetenskaps Akademien foretagen resa i vestra Jemtlands fjalltrakter egnade jag min iippmärksamliet at
sadana æcidieformer, som icke atföljas af uredo- och
teleutosporformer pa samma värdväxt, och som derfor
1.

kunde
arter,

förmodas

kunna finna de pa andra värdväxter
uredo- och teleutosporerna.
Om näm-

parasiterande
ligen ett
rikt

heteroeciska (värdvexlande)

tillhöra

afsigt att

i

individ af æcidiets värdväxt är synuerligen

med

besatt

æcidier,

eller

om

ett

stort antal af

tillsammans växande individ af denna värdväxt pa ett
begränsadt omrâde äro rikligt angripna deraf, sa tyder
detta pa, att teleutosporer frân foregâende âr i stör
mängd grott omedelbart invid dessa individ och derigenom framkallat en sâdan massinfektion.
För sä
vidt de delar af teleutosporernas värdväxt, pa hvilka

teleutosporerna

förekomma,

äro tillräckligt resistenta

bör man da bland dessa æcidiebestand kunna uppleta de teleutosporbärande värdväxterna.
Ett bindande bevis för æcidiets och teleutosporformens samhörighet kan icke pä denna väg ernas.
Kommande kulturförsök maste bekrälta den sälunda

mot

förmultning,

vunna ledträden.
Säsom Eosteüp

i
ett föredrag vid det senaste
Naturforskarmötet framhallit, äro rostarter i hög grad afpassade för bestämda

skandinaviska

svamparues
9

Se Forhandl.

(Kjöbeiila.

ved de

]892). sid. 457.

skandinar. Nattirforskeres

14.

Mode

:
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arter eller gi upper af närstaende arter af värdväxter.

Detta galler
i

till

stor del afven de heteroeciska arterua,

det a ena sidan

æcidierna, a den andra uredo- och

bestämda systesasom framgâr af
nämnde författares öfversigt af dessa uredinéformer ').
Det vackraste exemplet härpa torde lemnas af slägtet
Gijmnosporamjium, hvars alia arter förekoinma med
æcidieformeii pa pomacéer ocli med teleutosporformen
En annan sérié af arter, som
pa Junipcrus-2^vier.
lika strängt afpassat sig for nära beslägtade värdväxter, förekommer inom slägtet Puccinia. Dessa arter
hafva nämligen sina æcidier pa compositeer, teleutoteleutosporformerua

grupper

matiska

sporerna

pä

afpassat

af

sig

for

värdväxter,

Serien innefattar följande

Carex-arter.

arter

Puccinia:
silvatica

SCHROET.

Schoeleriana

æcidier pa

Taraxacum

teleutosp.

:

offic.,

Senecio nemor.

Senecio Jacobæa

pa

:

C. divulsa, ligerica

m.

fl.

C. arenaria. ligerica

Plowr.
ligericæ

Senecio

C. ligerica.

silvat.

Sydow
Centaurea nigra

C. arenaria.

Centaurea Jacea

C. muricata.

dioicæ

Cirsium canum,

C. dioica.

Magn.
vulpinæ

olerac.,

arenariicola

Peowr.
tenuistipes

Ri )STR.
palustre

Tanacetum vulgare

C. vulpina.

Aster Tripolium

C. extensa.

ScHROET.
extensicola

Plowr.
Bellidiastrum

firma

Dietel

Mi- C. firma.

clielii

det förste halve Hunclrede af værtskiftende Rust’) Rostrup,
svampe. Vidensk. Meddel. fra den naturh. For. i Kjöbenliavn for
1889, sid

238.

.
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Tili samma serie bör mahända foras P. Eriophori
Thum, med æcidier pâ Cineraria palustris och teleuto-

pâ E. any ustifolium.
Dessa arter äro sinseroellan sä uära beslägtade,
att de delvis knapt torde kunna ätskiljas genom morDen väsentliga karaktären är
fologiska karaktärer.
Det kan da anmärkas, att det är
derför värdväxten.
olämpligt att atskilja dessa former som arter pa grund
Emellertid har det i vissa
af denna enda karaktär.
fall visât sig, att bland dylika ytterst närstäende arter
(t.
ex. P. sessilis, Phalaridis., Diyraphidis.^ som hafva
æcidier pâ skilda monokotyledoner, teleutosporer pâ
Digraphis) den ena artens teleutosporer ej alstra æcidier pâ den andra artens æcidie-vârdvâxt. Och vidare
mä man besinna, att värdväxten i dessa fall ej innebär blott en enda karaktär, utan tre, nämligen 1)
æcidiets,
2) teleutosporernas förekomst pâ bestämda
värdväxter och 31 samhörigheten mellan detta æcidium och denna teleutosporform.
I Jemtland förekomma æcidier bland annat äfven
pâ Cirsnvm lieteropliyllum och Saussurea alpina.^ och med
stöd af hvad ofvan anförts, hade jag anledning att
söka efter tillhörande teleutosporformer pâ Carex-n,YteY
Aecidium Cirsii DO. förekom i allmänhet i enstaka
fläckar pâ bladen af C. heteropliyllum.
Emellertid
anträffades en bladrosett af denna växt, hvars blad
voro rätt ymnigt besatta af æcidier.
I samma tufva
växte exemplar af Carex dioica.^ hvilkas vissna blad
voro försedda med teleutosporer af en Puccinia, som
öfverensstämmer med P. dioicæ Magn.
Denna arts
æcidier äro iakttagna pâ Cirsium canum^ palustre och
oleraceum.
Utan tvifvel äro derför de funna æcidierna
och teleutosporerna genetiskt samhöriga och identiska
sjîorer

med

P. dioicæ

Magn.

Aecidium Saussureæ

iakttogs pâ tvâ skilda

Johansson använder i ßotau. Notis. för 1886, sid. 168 detta
namn, men utan atföljande auktorsnanin, och jag har ej heller
')
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lägna
vid

en vid Dufed, alla tre bebarrskogsregioneu, och dessutom vid en lokal

i

Storlien

kommo
nighet

samt

Are,

vid

lokaler

björkregionen.

i

Pa

dessa lokaler före-

æcidierna pa begränsade omraden i stör ympa en mängd invid hvarandra växande blad-

af Saussiirea.
Och bland dessa bladrosetter
växte pa alla lokalerna individ af Carex va(/inata, hvilkas blad fran fjoraret voro oftast rikt besatta med
rosetter

som nära öfverensstämmer
Andra, pa samma lokal växande
Carex-'&xter, äfven C. dioica^ voro deremot fria fran
rost.
Nagot senare (den 9 Ang.l funnos pä den ena
lokalen vid Are äfven uredosporer ntvecklade pa de
friska bladen af C. vaginata.
Emellertid paträffades pa en annan lokal vid
hvilkas
Storlien en samling individ af Carex
vissna blad voro rikt besatta med teleutosporer af en
teleutosporer af en Puccmia^

med

P.

liknande
sparsamt
nata^

dioicce

Magn.

Äfven

Paccinia.

uredosporer

utbildade pä de friska bladen.

funnos här
Carex vagi-

som förekom blandad med C. rnpestriSi var deremot
Denna Paccinia-îovm bör derför

icke angripen af rost.

vara en frân den pä C. vaginata växande skild art ').
Da jag sökte efter nagot pä denna lokal växande
æcidium, som künde förmodas tillhöra samma art,
anträffade jag äfven här æcidier pä Saussurca alpina.
Och sedermera upptäcktes en liknande fyndort belägen
strax ofvan björkregionen pä Äreskutan, der Aecidiian
Satissurece förekom i sällskap med Carex nq)esfris^
angripen af samma teleutosporform, under det Carex
vaginata här ocksä var fri derifrän.
kunnat finna denna form af nagon annan författai’e särskildt namngifven. Ett æcidium pâ Smissurea edpina omnämnes, men utan
namn, frân Bodö af SCHEÖTER, i Schles. Gesellsch. 1885, sid. 208.
‘) Blytt omnämner i Bidrag til Kundskaben om Norges Soparter

pâ

C.

(Christ.

Vidensk.

vaginata och

Aecidinm

Thalictri.

5) PMCCÙu'n-former
den senare växande i sällskap med

Selsk. Forh. 1882.

riqyestris,
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ßedan

tyckte jag mig märka en
som växte tillsammans med
dem, som förekommo bland C.

makroskopiskt

skilnad mellan de æcidier,

Carex

och

vaginata's

De

Puccinia-form.

riipestris''

med en

mängd

större

pa hvarje

fiäckar

mest

nppträdde

förra

blad, och

fläckarne voro större och pa bladens öfre sida mindre
i midten och med en
omkring.
De senare förekommo deremot
mest i enstaka och oftast heit mörkvioletta fiäckar.
De bada formerna äro äfven tili sina mikroskopiska

intensivt

färgade, ofta blekare

rand

blek

karaktärer skilda,

i

det den förras psendo-peridieceller

mer utsträckta

äro kraftigare utbildade,

i

radial rikt-

ning än den senares.
Jag anser mig derför böra tillsvidare skilja dessa bada former som a och ß.
a silvestre m. Macnlæ plernmque in singnlis
foliis
nnmerosæ, pagina snperiore spermogoniis iustructæ, quasi variegatæ, sæpe parte media et margine
pallidis,
cæterum rubroviolaceæ, æcidiis plerumque
tantum pagina inferiore evolutis.
Pseudoperidium
(cf.

fig.

radiali
tiles,

1,

27

A)

diam. 14

Hab.

e

— 34
in

cellulis

jn

latis

— 18

ß rupestre m.

differt

ad

(L.)

DG.

cellulis

radiali

20

c.

Hab.

jn

(cf.

latis;

in re-

Àre, Dufed, Storlien

maculis plerumque in sin-

gulis foliis parcissimis, sæpius totis atroviolaceis

doperidii

fer-

sublæves.
betulina

et

sensu

obliquis,

Sporæ omnes

Sausstirece alpinæ

foliis

gione abietina
Jemtlandiæ.

validioribus,

formatum.

;

pseu-

B) magis obliquis, sensu
sporis 15
20 jLi diam.

fig.

1

—

in foliis Saussîirece alpince in regione betu-

lina. et
in alpina inferiore ad Storlien et in monte
Àreskutan Jemtlandiæ.
Att æcidieflâckarne hos den ena formen uppträda talrika, hos den andra enstaka pâ hvart blad,
kan mâhânda synas vara nâgot alldeles tillfälligt.
Dock tror jag, att det, i fall min förmodan om samhörigheten med de bâda omtalade P«cc inia-formerna
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är riktig, kau förklaras saliiuda.

Bladen af Carcx vmjinata äro mera
tryckta tili marken, och de pa dem
växande sporerna kunua derför
lättare ästadkomma en riklig Infektion af de uppväxande bladrosetterna.
Men de angripna bladen
af Carex rupcstris äro mera böjda
upp i Inften ocb gifva derför
mindre tillfälle tili en sa riklig
infektion.

nm-arternas
De bada
diagnoser lyda salunda:
P. vaginatæ m. üredosporæ
dieceller
af Aecidium
soros minutos formantes, subgloSaussiireœ (radiait snitt.)

A

a süvestre,

Bß

bosæ

ru-

pestre.

c.

16

jii

lat.,

22

ferrugineæ,

ecbinulatæ,

ju

long.,

immixtis

paraphysibus numerosis filiformibus byalinis, c. 3 ju
lat. '); teleutosporæ soros rotundatos vel subelongatos,
erumpentes pulvinatos atrofuscos formantes, lævissimæ
apice pleræque membrana valde incrassata instructæ,

medio

20

jii

41

subconstrictæ,

pei’sistentibus

80

— 95

— 48

jii

//

cum

long.,

pedicellis

loculo superiore

long.,

16

—

lat.

Hab.

in

foliis

Tausch ad Are,

Caricis vayinatæ

Dufed, Storlien Jemtlandiæ.
P. rupestris m. Præcedenti omnibus partibus
simillima;

rapbysibus

cum
14

uredosporis
c.

3

pedicellis

— 20

//

jii

lat.;

68

c.

19

jii

long-,

teleutosporis

— 90

/n

long.,

‘^5

34

jn

— 44

loculo

lat.,

pa-

long.,

superiore

lat.

Hab. in

foliis

et caulibus

Caricis rupestris L. ad

Storlien et in monte Areskutan Jemtlandiæ.

’) Att dessa äro parafyser och ej shaft af affallna sporer, framgär deraf, att jag iakttagit dem i stört antal i heit unga sporsamlingai-, som ännu knappt börjat sprida siiia sporer.
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Bland afl. Lie. .C. J. Johanssons svampTülägg.
samlingar, livilka för närvarande befinna sig pa Upsala
botaniska Museum, bar jag'funnit exemplar af bäda
de

här beskrifna Puccinia-arterna, näml. P. rupestris
pa vissna blad) frau Täljstensberget i Jemtland
1884 samt P. vaginatœ (II och III, betecknad som ”n.
sp.”) Iran Are 1884.
(III

2.

Licentiaten K. Stakbäck beskref byggnaden af tvenne
Diplollieca Starb, och Macrohasis Starb.,

nya svampslägten,

grundade pä i Upsala Botaniska Museum befintliga originalexemplar af Sprengel och Schtteinitz, och hvilkas diagnoser
äro publicerade i föreg. hafte af deuua tidskrift (sid. .SO, .31).
3.

Om

slingringen hos

Solanum Dulcamara

L.

Af G. A. Fköman.
nästan alla de floror, der Solanum Dulcamara
uppgifves dess stam vara ’’buskartad,
slak eller n. slingraude”, utan att det uäimare angifves, at hvilket hall den slingrar, när sa förekommer.
{Solanum Dulcamara L. slingrar sig endast da, när
den växer i kräftig jord med ett skyddadt, fuktigt
och skuggigt läge).
Men i ’’Flora von Stuttgart und
Umgebung von D:r 0. Kikchner, Stuttgart 1888”,
angifver författaren, att Solanum Dulcamara L. slingrar
sig än at höger, än ät venster.
Denna uppgift föreföll
mig egendomlig, da de slingrande växterna
alltid
pläga slingra sig ät ett bestämdt häll, hvarför
jag under sommaren 1892 företog undersökningar pä
de Solanum-buskar, jag päträffade.
Jag fann da, att
D:r Kirchners uppgift var riktig, men icke nog med
att de särskilda grenarne kunna slingra sig antingen
at höger eller venster, utan exemplar paträffades, der
samma gren först slingrat sig t. ex. at höger och
sedan vändt och slingrat sig ät venster, ett förhällande, som kanske torde vara enastâende i naturen.
I

L.

beskrifves,

_

Bot,

Notis,

1893,

5
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Öfversigt af de svenska arterna af slägtet

Batrachium (DC)
Af Albin
Eggad

F. Gray.

S.

Pihl.

som

af de svarigheter,

ofta erbjuda sig vid

försök att identifiera âtskilliga Batrachium-former med
de i vara floror beskritna, har jag sedan flere ar i

samlingar

naturel!

och

följande

öfversigt.

nas

i

som

studerat

nu

utan

detta slägte, och

alla

at läsaren, är resultatet af dessa

ansprak
studier.

lein-

Föga

anmärkningsvärdt nytt är här nedan tillagdt
tili hvad förut är bekant, utan är det hufvudsakligen
omnämnandet och inpassandet under vara hufvudi
grupper af nagra i Sverige mangenstädes förekommande, visserligen langt före detta namngifna, men i
var litteratur mahända ej skarpt nog papekade former,
som jag vagar nagot afvika fran i Hartmans, AeeSCHOÜGS, Langes m. fi. senast utgifna skandinaviska
Dessa former voro, införfloror gifna beskrifningar.
lifvade utan reservation med en eller tva hufvudarter, ofta egnade att framkalla förvirring uti begreppet
om dessas karaktär. Tvenne hybrider och en mindre
varietet äro här för första gangen beskrifna.

eller intet

Batrachium
1821)

S. F.
innefattar

Gray

(Xat. Arr. af Brit. Plants

utom de

vol.

II.

sect.

Batrachium De Gand.

tili

Ranuuculus Lin.

(Regn. Veg.

Syst. Xat. vol.

I.

1818) hörande arterna äfven B. SCeleratum B (snb Ranunculo) Th. Fries. För slägtbeskrifning hänvisas tili Haktman, Ilaudbok i Skandinaviens Flora 1 1 nppl.

Ny ekel

tili

arterna:

(Hecatoxia Lour.). Ort npprätt. Bloinskaft toppstälda,
I
Stjelkblad alltid af ett slag.
flerblomstriga.
Blomnior gula.
1.

B. sceleratum

De

fL.)

Th. Fries.

Ort nedliggande eller flytande.
Blomskaft sidostälda, enblomstriga. Blommor hvita. Stjelkblad ofta af tvenne slag.
A. Blad af endast ett slag, nemligen njur- eller lijertlikt rundade.
Stjelk trind.
Fruktfästet glatt.
II

(Batrachium

Cand.).
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2.

hederaceum

B.

(L.) S.

F. Gray.

typiskt af tvenne slag, nemligen njur-, hjert-

Blad

B.

mer eller mindre flikade s. k. flyteller sköldlikt rundade,
blad, samt nedsänkta, findelta blad, ofta längre än stamleden.
3.

Stjelk trind

obestämdt trubbkantig och farad.

eller

Frukt-

fästet härigt
1

Kronblad jemte klon rent hvita.

)

B. ololeucon (Lloyd) F. Schultz.
Kronblad livita
4.

2)

Stjelk

a)

med

gul klo.
af fast

Flytblad

trind.

konsistens,

typiskt

pa 5.bada sidor. Bladslidor glatta. Blomskaft ätminvid fruktmognaden uppât tydligt afsmalnande.
Sma-

glatta

stone
nötter glatta.

Standare

aa.

längre än pistillerna.

ej

B. Baudotii (Godron) v. d. Bosch.

6.

Standare längre än pistillerna.

bb.

B.

confusum (Godron) Garcke.

Stjelk obestämdt trubbkantig och farad.

b)

Flytblad af

pa undre sidan typiskt fint och glest häriga.
Bladslidor och smänötter fint hâi’iga.
Blomskaft jemnsmala.
Blommor mycket stora.
Blomskaft atminstone vid
a.
fruktmognaden längre än bladen, efter blomningen bäglikt
lösare konsistens,

nedät böjda.
9.

B.

Standare talrika.

heterophyllum (Web.)

Blommor medelstora

S. F.

Gray.

Blomskaft ej längre
smä.
ß.
än bladen, efter blomningen rakt utät böjda. Standare fataliga.
aa.
Blommor medelstora. Flytblad alltid för handen.
eller

Standare omkring 20.

B. floribundum (Bab.) Du Mortier.
Blommor smä. Flytblad saknas oftast. Standare
8.
B. paucistamineum (Tausch) Schur.
7.

ßß.

C.
delta,

Blad af endast
rundt

ett

slag,

om stammen och

— 14.

nemligen nedsänkta och finmot denna styft ut-

vertikalt

spärrade, betydligt kortare än stamleden.
(sällan tre-)kantig.

(3

Stjelk tydligt fyr-

Fruktfästet härigt.

B. circinnatum (Sibth.) Spach.

Artbeskrifning
l.

(Hecatonia Loür.).

1.

Sceleratum

man Handbok

i

(L.)

:

Th. Fries. Beskrifning

Skand. Flora

1

1

:te

uppl.

se

Hart-

—
60

hederaceum

2.

Spec, plant.

liiN'XÉ,

Arr.

Brit. PI.

ocb

—

(Batkacuiuii DC.;.

II.

rotslaende

—

eller

—

(se

ofYauV

Gray.

—

sub Batrachio:

1753;

1821.]

A.

(L.) S. F.

Stjelk

fiu

ocli

[sub
S.

Kammculo:

F. Gray, Xat.

slak.

krypande
Blad

llytande, trind ock glatt.

gröiia och glatta, sällau Iläckiga,

uagon gang

fint ocli

pa uiidersidan.
Bladskaft lauga eller
korta, mjuka och försedda ined giatta, längt vidvuxua
slidor,
ofta utan öron.
Bladskifvan
hjertlik eller
njurformig med 3
5 än djupare inskärningar med
spetsiga smäflikar, än grundare med rnndade i spetsen
ofta
endast enkelt urnupna smäflikar.
Blomskaft
giatta, trinda, ej längre än bladskaften.
Blommor
sma med hvita, smala trenerviga kronblad med gul
klo,
knappt längre än de snart affallande. trubbiga
foderbladen.
FruktfäStandare 5
12, vanligen 8.
stet glatt.
Fruktsamlingen klotrund, med 15
20
hariga

glest

—

—

giatta^

—

rynkiga, nägot kölade smänötter

med

otydligt

sidostäldt spröt.

Maj

redan Iran Februari!) Förelaudskapen:
Slune (Ossjö),
HaUand (Ilalrastad, Söndrum, Eidsberga), BolmsJ. (Klöfverön)
Qottl. (Wisby), allestädes nära hafvet, uti grunda dyiga vatll.

kommer

(stundoin

Sept,

teniligen

sällsynt

uti

tensamlingar.
[I

Göteborgs Kgl. Yet.

&

Vitt.

samh. haudl. (19 hält.)

genom odlingsförsök konstaterat, att tveune af lionom iakttagna varieteter
af den af honom som bufvudforra ansedda "källfornien” blott
äro beroende af olika lokaler.
”Strandformen” är genom sin
buskiga växt, förkortade stamled och korta bladskaft ganska
för

1884

omnämner

L.

ÄI.

Neum.yx, att ban

”källformen’' och ’Vlikesformen", bada utmärkta genom
länga stamled och bladskaft, den förra med djupare inskurna,
mörkare, ofta fläckade blad, den senare med ljusgröna, blott
urnupna blad med större skifva. Da dylika former möjligen
kunna förvexlas ^se Fries Sum. veg. scand. 1816 ex Xyman,
och Tullberg, Bot. Xot. 1873) med andra tili deuna grupp
hörande arter, äro för jemförelses skull här nedan i korthet
omnämda de tva, med hvilka en dylik förvexliug kan ske.
B. Lexorm-axdi (Schultz) Fries (sub. Ilanunc: Schultz, Kegensb.
Bot. Zeit. Bd. II s. 726, 1837; sub. Batrachio: Fries, Sum.
veg. scand. 1846) har mer än dubbelt längre kronblad. som
olik

]

:

61
äro 5-nerviga, stöi’re och djupare inskurna blad, bredt örade
10 med centrait spröt försedda smanötter.
Vestra Europa.
B. omoiophyllum Tenore (Fl.

bladslidor, talrika (80

—

Neapol.

V.

(Guss.)

Dum.,
ört

—

1

—
=

838, 1880 sub Ranunc.); (= B. coenostjm
Bar., som är
B. Lenormandi!) är en stör

IV.

kräftig

—

s.

ej

nied ända

tili

60 smanötter med centrait

Södra och mellersta Europa.
II
3.

— B—

1

)

—

(se

—

ofvan).

ololeucon (Lloyd) F. Schultz

Llotu, Fl.
Arch. fl. fr. &
Prodr. 1850).
J.

Stjelk

spröt.

(sub Ranunculo

Loire inf. 1811; sub Batracbio: E. Schultz^
d’ Allem. I. LSl2
1851; v. d. Bosch; Fl. Bat.

—

fin

och

slak,

flytande, trincl och vanligen

Flytblad lifligt
ofvan giatta, underfill ofta
fint och glest hariga.
Bladskaft langa, med finhariga,
kort vidvuxna slidor med temligen breda öron. Bladskifvan njurformig med vanligen 3 djupare inskarningar och vigglika smäflikar.
De nedäänkta bladen
ljusgröna, harfint delade med ofvan vatten trögt sammanfallande framatrigtade flikar. Blomskaften afbladens
längd eller längre, fin-häriga, efter blomningen baglikt
nedböjda. Blommor temligen sma, med hvita smala, 7nerviga kronblad med livit klo, 2
3 ggr. längre än de
nerböjda, snart affallande foderbladen. Standare högst
15, längre än pistillerna. Fruktfästet härigt. , Fruktsamlingen klotrund, med högst 20, giatta, i’ynkiga
smänötter med kort, centrait, krökt spröt.
If.
Juni— Aug.
Förekommer enl. Tullb. Bot. Not.

glatt,

sällan

ljusgröna,

fint

harig, och grenad.

temligen

fasta,

—

1873

viel Skanör i SJeäne (Lekt. K. Fr. Tbedenius).
[Denna egentligen vesteuropeiska arts hemortsrätt i Sverige torde vara tvifvelaktig.
Förekommer enl Lange, Dansk
Flora 11. pä Saltbolm och Kristianse, men är vid Skanör i
senare tider förgäfves eftersökt.
Dessa tre fyndorter skulle
vara bade de nordligaste oeb östligaste uti dess utbredningsomrade; förekommer eljes i Spanien, Portugal, Frankrike,
Belgien, Holland, Rbenprovinsen, Hannover m. fl. i vestligaste
Mellan- och Sydeuropa belägna lancier.
Det i Lunds Bot.
Inst, befintliga exempl. fr. Skanör, üärmar sig genom 16—20
standare oeb stora smänötter tili B. confusum (Godr.) Garcke,
oeb liknar ej mycket utländska exemplar.
Ofvanstâende be-

—
62
skrifuing stöcler sig pâ förut gifna beskrifuingar jemte undersökuing af tyska exemplar.)
aa.
a)
(se ofvan).
II.
B.
2)

—

—

—

—

—

Baudotii (Godron)

4.

v. d.

Bosch.

Ranunculo; Godiion, Essai 1839, Gr. & Godr. Fl. de
Fr. 1848; siib. Batracbio: v. d. Bosch. Fl. Batav. Prodr. 1850.
Stjelk temligen grof, ofta meterlang, stuudom
(sub

)

och hvitglänsande, trind, glatt, ofta grenig. Flytej synnerligen stora, fasta, glatta pa bada sidor,

ljus

blad

med djupt
dom med

3- sällaii 5-liikad eller delad

kortskaftade

skifva,

smablad med vigglik

stuu-

bas,

ej

upjitagande hälften af en cirkel.
Bladskaft ej mj'cket
längre än skifvan, med vidvuxna, glatta, föga örade

De nedsänkta och

slidor.

de

flytande

som de

öfre,

nagon gang
o.skaftade,

med än korta

findelta bladen,

tili

hvilka

visa ofvergângsformer, äro,

eller,

som de nedre, kortskaf-

spetsen krökta

at sidorna och
framât rigtade, än langa raka parallela framatrigtade
flikar, som knappt sammanfalla ofvan vatten.
Blomskaft mycket langa, mot spetsen tydligt afsmalnande,
efter blomningen bäglikt nedat böjda. Knoppar nästan
klotformiga, i spetsen lätt tillplattade. Blommor tem-

tade,

i

Kronblad hvita med gul klo, 5
7 nertäckande hvarandras kanter, dubbelt längre

ligen stora.
viga,

ej

än de n^rböjda, lätt alfallande foderbladen. Standare
vanligen 14
20 (sällan liera'), af pistiUernas Jängd.
Fruktfästet härigt. Fruktsamlingen rundad-konisk med
ungefär 30 sma, glatta och tvärrynkiga, med mycket

—

kort rakt spröt försedda smänötter.
2)-.

Juni

— Oktober.

Förekommer

och bräckt vatten temligen sällsynt,
Tullberg; en kort, bnskig i grundare
vatten växande form) Birk. Karlskrona Svanlund
(Vestervik: Scheutz) Södcnnmil. (Vermdön. Ornön; Schlegel)
Gestrikl. (Gefle: Hartman), här naende nordgränsen för sin
utbredning.
[Under denna art ha ätskilliga författare, sä t. ex. Syme
i

salt

Skätte (Landskrona:

i

:

)

(

(

i

Sowb. Fng. Bot.

III.

181)3)

innefattat llere nu skilda arter,

som ololeucon, Baudotii, marinum och confusum, men genom
Babixgtox

(Man.

af

Brit.

Bot.

Ed.

IV

1856)

och

Hiern

.

;
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(Batrachium, i Journ. af Bot. 1871) m. fl. har arten fâtt sin
Till B. Baudotii (Godr.) bör dock
nuvarande begränsning.
foras som varietet B. marinum Fr. (Mant. III. 1842), da
med undantag af flytbladen, som bar saknas, alia karaktärer
öfverensstämma. Denna âsigt uttalar Hiern 1. c. ’’This plant
(Baudotii),

when

it

is

deprived of

its

floating leaves, resem-

becomes marinus”. Tullbekg (Bot. Not. 1873, och i
Areschoug Sk. Fl. II. 1880) m. fl. hysa samma mening.
I
Sum. Veg. Scand. 1846 har dock Fries sjelf en annan mening

bles

or

om marinum:

”Sat similis Baudotii, sec. inventoris specimiua,
herbaceo angulato, foliis petiolatis einersis
accessoriis (in meis ex. desuiit), stylo lateral! etc. facile dignoscitur et heterophyllo jiroximus”,
men enligt alia uppgifter har Baudotii trind stjelk, och hvad stiflets excentriska
plats hos Baudotii beträffar, skrifver Nyman (Bot. Not 1852)
att bâde Baudotii och marinum ha ’’nästaii terminait stift,
och trind stjelk”.]
qui

‘

vero

caule

—

ß

marinum

(Fr.)(sub. Batrachio: Fries Mant. III. p. 51.)

saknas.

Flyfcblad

Blommor

än hos a.
Förekommer hufvudsakligen

i

salt

iiagon
vatten,

gang mindre
ej

sallsynt vid

vara kuster, vanligare vid Ostersjöns än vid Kattegats stränder, ända upp till Medelpad (L. M. Neuman Bot. Not. 1885),
der den raahända nâr sin nordgräns.
Dess allmänna utbredningsomrâde, till stör del gemensamt med a, tycks dock vara ett nordligare och mera inskränkt,
(Bot. Not. 1873.)
f. peucedanoides Tullb.

De

flytande bladens tlikar langa, parallela och raka.

som det tyckes, temligen sallsynt, der en
starkare strömning i salt eher bräckt vatten eger rum, t. ex.
Stocl-holm^ (Norrström) Upland, (utan närmare angifvet ställe)
enl. ex. Kgl. Vet. Akad. samlingar; (enl. Tullb. i aar i Danmark).
[Denna vackra form liknar synnerligen B. fluitans (Lamarck) Fries (Lamarck: Fl. Fr. v. III. 1778 sub Ranunc.
sub Batrachio: Fries, Sum. veg. scand. 1846), men är knappt
sä kräftigt utvecklad som denna, hvilken skiljer sig hufvudsakligen genom glatt fruktfäste.
B. fluitans förekommer i flytande sott vatten heia mellersta och södra Europa (Danmark?),
och tillhör icke vär flora.]
(se ofvan).
bb.
II.
a)
B.
2).
Förekommer,

i

—

—

(sub

sub

—

—

—

confusum (Godron) Garcke.
Ranunculo: Godron, Gren & Godr. Fl. Fr. v. 1. 1848.
Batrachio: Garcke, Fl. v. Nord. & Mittel —Deutschi. ed.
5.

j
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IV 1858,

F.

ej

gröu, trind,
stora,

fasta,

Schultz,

men

med

feinilikade,

med hvar

Hartman

ej

ed. 10.)

—

Stjelk gröfre

som föregäendes, mörkglatt och grenig. Flytblad vanligen mycket
pa bada sidor glatta, djupt tre-, stundom

och starkare,

ej

sa läng

hjertlikt viggiika tlikar, oftast försedda

formade svartbruna fläck.
Flikarne försedda med 2
3 rundade smaflikar. Bladskaft temligen langa med glatta, vidvuxna slidor, vanligen utan öron.
De nedsänkta och findelta bladen
vanligen
kortskattade,
med ofvan vatten föga samäro
tlikar,
manfallande
rigtade tramât och ät sidorna.
sin oregelbundet

—

Blomskaften mycket langa, mot spetsen t3'-dligt afsmalnande, efter blomningen bäglikt nedatbojda. KuopBlommor oftast stora. Kronblad
par klotformiga.
9-nerviga, ej täckaude hvarhvita med gul klo, 7
andras kanter, minst dnbbelt sä länga som de nerStändare vanligen
böjda, lätt atfallande foderbladen.
omkring 20, läwjre än piatillerna. Fruktfästet liarigt.
Fruktsamlingen nagot kägelformig med 20
30 medelstora, glatta och merendels tvärrjmkiga med tilltryckt, krökt spröt försedda smanötter.

—

—

ll.

Juni

— Oktober.

Förekommer
(Hvellinge s;n)
A. Pihl i Sept.

i

sällsjuit

grunda

brückt vatten. Slcäne [Foteviken
vattensamlingar nära hafstranden:

i

1888; utgângeii vid gamla lokalen i Malmö.]
confusum (Godr.) Garcke bör ej förvexlas med af F.
Schultz och Hartman ed. 10 gifna beskrifningar, uti hvilka
B. floribundum Bab. och mahända och B. * triphyllum fWallr.)
Genom sin trinda stjelk, allmänna glatthet, och
innefattats.
afsmalnande langa fruktskaft ür dock denna art, âtmiustone
B. salsuginosum Dum.
lefvande exemplar deraf, lätt skild.
beskrifves i Monogr. Batrach. 1803 sasom en särskild art,
men skiljer sig fran confusum endast genom fraiivaro af flytJag har ocksü, stödd pa Hiern’s
blad och mindre blommor.
’’Differs from confusus by the absence of
1.
c. uttalade ord:
floating leaves” samt Tullberg: iiti Areschoug Sk. FI. II. ej
ansett salsuginosum böra upptagas som art, utan som en flj’tblad saknande varietet af confusum.
[I»

ß salsug-inosum (Dum.i (1. c. som art).
Flytblad saknas. Blommor ofta mindre än hos a.

6
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Förekommer tillsammans med a, ehui’u sparsamt, vid
Hvellinge i SJcäne (A. Pihl Sept. 1891.)
[Dessa exemplar äro af nästan samma kraftiga växt som
a, under det ex. fran Jyll, uti Lunds Bot. Inst, samlingar äro
af en klen och spenslig växt, hvilket och fig. ‘2909 uti Fl. Dan.
49. tycks bekräfta.]

confusum

(^Godr.)

Garcke

—

X paucistamineum

(Tausch) Schur.
Nov. hybr.
Stjelk af mattig groflek, mörkgrön, grenig, glatt
Flytblad kanske nagot mindre än de äro
och trind.
allmänhet hos confusum, pa bada sidor glatta (pa
i
undersidan kan ett eller annat fiut har observeras)
med djupt 3 6 flikad skifva, hvars lober ha 5
temligen spetsiga smaflikar, stundom med radierande
mörka strimmor. Bladskaft temligen langa med nästan
glatta vidvuxna slidor utan öron.
De nedsänkta bladen
föga skaftade, med ofvan vatten tili en pensel sammanfallande flikar.
Blomskaft korta, knappt sä länga
som bladen, efter blomningen vinkelrätt iitstäende
fran stammen (utböjningen inledd med en halfcirkel
stör
skarp
krökning uppat), tydligt afsmcdnande.
Knoppar (endast tvenne iakttagna) lätt äggformiga.
.

—

—

Blommor

stora.

Kronblad hvita med gul

klo, 5

— —
7

täckande hvarandras kanter, minst dribbelt sä länga som foderbladen.
Ständare (5 blommor
iakttagna) 9
Fruktfästet
14, längre än pistillerna.
harigt.
Fruktsamlingen nagot kägelformig med omkring 20, glatta tvärrynkiga, med temligen langt, lätt
krökt spröt försedda smanötter.
Päträffades af mig i Sept. 1891 vid Foteviken (Hvellinge
s:n) SJcäne, uti trenne exemplar, växande bland confusum. B.
paucistaminecum * Petiveri, och ^ ßaccidum funnos i närheten.
9-nerviga,

ej

—

[Vid hastigt päseende och växande bland hundradetals ex.
confusum. tilldrogo sig dessa ex. endast ringa uppmärksamhet, hufvudsakligen genom sina flytblad, hvilkas omkrets
utgjorde större del (ungefär 216°— 288") af en cirkel än hos
confusum och hvars 3 5 lober (hos confusum vanligen 3)
voro försedda med flere och spetsigare smaflikar.
Stjelk
trind, liksom blad, slidor och karpeller glatta.
Genom de
af

—

korta, vertikalt

frän

stammen utstäende fruktskaften, genom

.
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svagare, finclelta blad och fâ stândare iiärma sig dessa ex. de
dess iiârhet vâxande fornierna af paucistaniineum.
i
Glenom
afsmalnaude fruktskaft âter niera lika confusum. Beträlfande
utbilduingen af pollen uti stândai’knapparne âr denna lios

ofvanstâende ganska klen.
Visserligen ar den lios nästan alla
arter (kanske bast hos B. circinnatum) livarken fullgod eller
likforiuig, i det att ofta endast 60 % 00 % âro fullgoda, men

—

undersökning af talrika ex. af confusum ocli paucistamiueum frân denna lokal, visade det sig, att dessa i medeltal
hade 10—20 % klent utveckladt 2>ollen, men att bland pollen
frân de 20—80 antberer uti 5 blommor, som funnos, jiâtritffaocb 80 % odugliga pollenkorn!
des mellan 50
Ofvanstâende beskrifning, tydande pâ intermediär stâllning, den klena
reproduktionsmüjligbeten, den sparsamma förekomsten, och
närvaron af bâda de supponerade föräldrarne, göra det for
efter

mig

sannolikt, att dessa trenne individer, frân hvilka ofvanstâende âr bemtadt, âro bastarder af confusum ocb paucista-

miueum]

—

—

—

6.

heterophyllum (Web.)

culo:
S.

—

II.

B.

Web.

2)

b.)

(se

or.

ofvan).

S. F. Gray (sub RanunWigger, Prim. Fl. Holsat. 1780; sub Batracbio;
Xat. Arr. Br. PI. 1821).

i

F. Gray,

Stjelk ofta ganska grof, grenig, obestamdt trubbkantig ocb. färatl.
Blad at tvâ slag, fl^’tblad och nedsänkta findelta blad, som ofvan vatten oftast sammanfalla.
Blomskaft atminstone vid fruktmognaden längre
an bladen, jemnsmala eller otydligt afsmalnande, efter
blomningen svagt baglikt böjda, antingen uppât eller,
mindre ofta, uedat. Ivnoppar rundadt femkantiga, i spet-

Blommor mycket stora, störst
sen lätt tilltryckta.
Kronblad hvita med gul klo, längre
bland arterna.
än de snart aöällande, nerbojda foderbladen. Stândare
talrika,
20 --60, längre än pistillerna. Frnktfästet
harigt. Fruktsamlingen klotrund med talrika smänötter.
[Det Linneanska namnet lian. aiinatilis, bvilket inneBatracbium undantavidtomfattande namn.
IMah-ssox m fl., ba användt
vida inskränktare betydelse, ocb det med sädan

fattar alla de bvitblommiga arterna af

gande bederaceum, var sälunda
Yngre författare t. ex. Gar<;ke,
detta

namn

i

ett

med Batracbium Ran.) aquatile (L.) väl menas
hvad ofvan under beteropbyllum (Web.) S. F. Gray är inneframgäng,
fattadt.

att

Dä

(

emellertid efter Linnés tid säsom arter afskildts

6?

mânga

af

honom

i

aquatilis iimefattade, torde det val vara

rättast^ att for livar och eu af dessa behâlla det

namn, som

den först frânskildts, och ej for nâgon af dem bibehâlla det Linnéanska
namnet, som snarare bör anses som ett kollektiv-, ett gruppnamn, an ett artnamu.
”Si plures distinguantur species,
difficile sit dictu, quis ver\is sit Ranunculus aquatilis, nomenque hoc Linnéanum, totius generis collectivum
Fries:
dess auctor

först gifvit

deu, eller

iiied

livilket

.

Sum. veg. Scand.

sid.

.

140.]

art knuna tvenne formserier ur.skiljas,
* heteropkyllum
Fries
(som underart (*)

Inom denna
den
till

ena,

aquat. L. ”et Upsal. et Anct. pr. p.”) med allmant
fin
Mrbeklâdnad, den andra, * triphyllum

ntbredd

(Wallr.) glatt.
*

heterophyllum Fries

(sub. Ratracbio: Fkies,

Sum.

Veg. Scand. 184b.)

stundom

Flytblad ofvan glatta,
af temligen lös kon7 flikade vanligen med trubbtandade
sistens,
3
5
Bladskaft af bladens längd eller langre med
lober.
längt vidvuxna, stundom bredt ôrade, finhâriga slidor.
De nedsänkta och findelta bladen skaftade eller oskafBlomtade, ofvan vatten vanligen sammanfallande.
mor mycket stora, med 7 (9-) nerviga kronblad,
som knappt täcka hvarandras kanter. Fruktsamling
med talrika, vanligen fint hâriga smânôtter med nästan
Stjelk

nndertill

giest

— —

och

finhârig.

fint

liâriga,

—

rakt,

otydligt sprôt.
April
Oktober.

—

.

Förekommer allmant,

sâval

vatten, nästan öfver heia Sverige,
af

i

flytande som stillastâende
mot norden allt mer ersatt

ß pelfatum.
f.

truncata (Koch)

Deutschi. Fl. 1835.

(/?);

Batr. 1863 (som art).

huggen

—

halfcirkel.

bredning som

Dum.

(sub. Ran.: Koch:

sub. Ratracbio:

De

bladskifvan

Du

Sturm

Mortier: Monogr.

flytande bladens bas tvärsälunda utgörande bögst en

Förekommer temligen allmänt .med samma

ut-

or.

elongata (F. Schultz) (sub Ran. & Batr. ’'Billotia”
Blad sma, pa länga, fina skaft, Blommor ofta
synnerligen stora, liksom bladen pa länga fina skaft.
f.

1869.)
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flerestiicles t. ex. Skäne (Ringsjön, Ilammarsjön
Mühircn, Herjcdalen (Sveg), och troligen mängeiistiules

F'örekonniier

m.

fl.

i

)

raellan dessa extremer.

pa grundt vatten eller pä det
former med tjocka, styfva köttiga findelta
med eller utan
flytblad
cccspitosa
(/.
f. terresfris Tausch, f. succulenia Koch, m. fl. namii), men
Sällsyntare är att beteäro eiidast obetydliga lokalformer.
rophyllum saknar flytblad, men ändock växer pa djupt vatten.
Om banned menas Ran. snhmersns Gr. d' Godr. vill jag lemna
osagdt
vid bvarje sadan form bör undersökning ske, om ej
hybriden beteropbylhim X paucistamiueum föreligger.]
[Stundom

päträffas

sraävuxiia

torra
blad,

;

Schrank Presl. (sub. Ivammculo:
ß peltatum
Schrank; Fl. Bayer 1789. sub. Batracbio: Presl. Fl sic. 1826;
Kries, Sum. Yeg. Scand. ]84(i (*).
i

i

Flytblaclens skifva runclad, raer eller mindre skold5
7 flikad, med runda breda smaflikar. Blad-

3

lik,

— —

med breda öron vid basen. De nedsänkta blatemligen langt skaftade, busklika, findelta med
talrika, korta, utspärrade flikar.
Standare omkring 30.
Förekommer fran nordligaste Sverige, Tome
Fifeä Lphr,
Vestcrh. (Hartman) ned tili
Södernil. (C. M. Nyraan),
skaft

den

ocb Ostcrgötl., söder
plar torde anträffas.

om

bvilka landskap knappt typiska exem-

isophylla Fries (1.
Förekommer
Dalelfven

f.

i

(Fries

triphyllum (Wallr.)

*

Findelta blad saknas.

c.)

c.)

1.

[Wallroth: Linnea 1840 sub

Banunc.]
Stjelk glatt, trubbkantig.

vanligon

alldeles

glatta,

eller

Flytblad pa bâcla sidor
med nagra sma fina,

mycket stora, sällan
som hos föregäende (^^), djupt
delade, stundom med öfvergangs-

glest sittande har pa undefsidan,

sma,
3

—

ej

(5-)

sä

mjuka och

flikade eller

lösa

tonner tili de findelta (/. schizoloha Wallr. l. c.) med
vanligen trubbiga, rundadt urnupna (f. acutiloha Wallr.
l.

c.),

eller spetsiga

Bladskaft

vuxna

med

ungefär

sällan

7

af

kanter.

f/. oltusiloha

Wallr.

l.

c.).

bladens längd, bladslidor vid-

örade, glatta.

— 9-nerviga

hvarandras

smaflikar

kronblad,

Blommor mycket

Standare

stora,

nägot täcka
synnerligen talrika.

sorn

ofta

^

9

69
Fruktsamling

med

med

talrika

rynkiga smänötter

glatta,

nästan rakt spröt.
Förekommer pa langt när
Okt.

otydligt,

Maj

1)-.

—

som

föregäende underart, hittills säkert
(Ringsjön: Tullberg; Tydinge sjö i Broby
(Göteboi-g.)

sterri.

Smäl.

Ujü.

enl.

ex.

ej

sa vaiiligt

funnen i SJiâne
s;n; A. Piblj, Vei
Kgl. Vet. Akad.

troligen mangenstades.

sainl.)

crassicaulis Fries (1. c.) Stjelk uppblast, tjocmidt pâ stamleden. Förekommer som hufvudformen.
Forma nova. Flytblad mycket
f. rotundiloba.
sma, 1
2 cm frâii kaut till kaut, temligeu djupt
flikade i 3
-(-5) cirkelrunda, helbraddade flikar. BladBlommor mycket stora.
skaft temligeu lauga ocli fiua.
Hittills anträffad i SMinc Tydinge sjö i Broby s:n ocli Hamf.

kast

—

marsjön:

—

—

A.

Pihl)

Smäl.

(^i

sjön Vändelen; enl. ex.

i

Kgl.

Vet. Akad. saml.).

[Denna oftast storväxta form med stora blommor och sma
paminner om f. elongata F. Schultz inom föregäende
Serie, och torde frân denna endast skilja sig genom bladformen och genom sin allmânna glatthet.
Var. quinquelobus
Koch torde ock vara nârstâende.]
blad

heterophyllum

(Web.)

stamineum (Tausch) Schur.

S.

F.

Gray X pauci-

— Nov. hybr. —

Stjelk trubbkautig, greuig, ytterst fiut ocli glest bârig.

Flytblad, uâr sâdaua fiuuas, pâ uudersidau fiut och
med ruudad, mer eller miiidre skôldlik skifva,
6
talgaiiska djnpt flikad i 3
7 lober, med

glest hâriga,
ofta

— —

rika, spetsiga, sallau

ruudade smâflikar. Bladskaft korta

med vidvuxua.

föga örade, uästau glatta
bladen uedsäukta, vauligeu kortskaftade, ofvau vatteu sammaufallaude eller styft utsparrade.
Blomskaft knappt langre au bladeu, efter
blomningeu autingeu svagt baglikt bojda, vare sig
uppat eller uedat, eller utstâeude vertikalt frau stammen.
Kuoppar svagt aggformiga.
Blommor stora
lâiiga

eller

slidor.

eller

De

fiudelta

—

Kronblad hvita med gul klo, 7
kuappt beröraude hvarandras kauter, läugre

medelstora.

uerviga,

—

au foderbladeu.
Staiidare 10
25, stuudom delvis
förkrympta, kuappt langre an pistillerua.
Fruktfäste

70

—

Fruktsamlingen klotruud
svagt kägelformig, mecl fataliga vauligen liariga smauotter.
Föi'ekommer bland föräldrarne, liittills iakttagen i Skune
Kungsraavkeii vid Lund, Ilingsjön, Ilamniarsjön;
(Roslatt,
Docent Dr. S. Murbeck, soni forst (188()) iakttagit ocb bestämdt denua hybrid; Qviinge och Rroby; A. Pild (1889—1891).
[Soni

af

ofvanstaende

temligen

beskrifning

sviifvande

deuna hybrid mycket föränderlig, och ofvanstaende
beskrifning grimdar sig ock jja nndersökniug af tre sinsEn form, funuen i sällskap med
emellan ganska olika former.
* lieterophyllunij * Petiveri och * trichophyllum (se nedan),
närmar sig genom sina styfva utspärrade blad och frânvaro
af flytblad till den senare; en annan, fnnnen bland * heterophyllinu och * Petiveri, närmar sig den senare; en tredje. pa
samma och andra lokaler funnen hland * heterophyllum och
* Petiveri, liknar (nâgra individer) * heteroph. f. elongata, och
peltatum. Da inom hete(nâgra andra individer) heteroph.
rophyllum S. F. Gray finuas tvänne, och inom paucistaminenm
fTansch) trenne underarter, som kunna sammantraffa, äro ju
foljande sex kombinationer bâde möjliga och antagligen i
naturen förekommande * heterophyllum X * Petiveri, * heterophyllum X * flaccidum, * heterophyllum X * trichoidiyllum,
synes, är

:

"

triphyllum
triphyllum

X
X

X * flaccidnm och
ock nrsprunget aldrig

* Petiveri, * triphyllum

Om

* trichophyllum.

säkert kan pâvisas, sä tror jag dock att af ofvannämda tre
* trichoformer den första sannolikt är * hetero 2)hyllnm
* Petiveri.
phyllnm, och de tva senare * heterophyllum
Hvad beträffar denna hybrids reproduktionsförmäga, ställer
sig bland PO
50 uudersökta individer (flertalet mig godhetsfullt meddelade och förut uudersökta af Doc. Dr. S. i\Inrbeck) procenthalten af odugligt pollen i allmäuhet mycket
stör.
Blott i ett fatal blommor funnos ständare, hvars knoppar höllo 50 X dugligt polier; i de allra flesta var halten
Hos heterojih. och pauc. sjelfva
af oduglikt (iO
90 X!
frän samma lokaler är procenthalten ock mycket varierande
stundom kunna äfven här uppträda mängder af klent utända tili 30
veckladt pollen
40 X, men aldrig i sä hög
grad eller sä konstant, soni ofvan für hybriden är anfördt.
Ofvanstaende beskrifning är ej framstäld med anspräk att
vara hvarken uttömmande eller direkt ledaude vid undersökning, enär fullständig känuedom om alla former ännu saknas.]

X

X

—

X—

—

II.

7.

— B

X—

2)

—

b)

—

.j

—

a a

(se

ofvan).

floribundum (Bab.) du Mortier

Eaeixgtox,

Ann.

Nat.

Ilist.

II.

10

v.

(sub. lîanunculo:

1855; Man. Prit. Dot.

—
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1856; Sub Batrachio:

Du

Mortiee,

Monogr. Batrach. 1863.)

temligen grof, lang och grenig, obestamdt
trubbkantig och farad, sällan fint och glest harig.
Flytblad af lös konsistens, ofvan glatta, undertill fint
och glest hâriga, med mer eller mindre sköldlik skifva,
3
5 flikad med spetsiga smaflikar och tänder, stnndom med tvarhnggen bas (f. floriUindo-trimcata Tidlh. in
Bladskaft temligen langa med hâriga slidor
scliedis).
med breda öron. De nedsänkta findelta bladen, som oftast
utgâ endast frân stammens nedre delar och till en
relativt ringa antal, aro vanligen kortskaftade med i spetsen hârfina, ej synnerligen lânga, ofvan vatten ej sammanfallande fâtaliga flikar med regelbnnden omkrets.
Blomskaften knappt längre än bladen, jemnsmala, efter
blomningen vinkelrätt ntstaende frân stammen, svagt
baglikt böjda.
Knoppar rnndade. Blommor talrika,
temligen stora, med sina skaft ntgäende frân vinklarne af de öfre och flytande bladen. Kronblad hvita
med gnl klo, omkring 9-nerviga, ej täckande hvarandras kanter, 2
3 ggr längre än de snart atfallande
Ständare 20
foderbladen.
30, längre än pistillerna
Fruktfästet härigt. Frnktsamlingeu klotrund med talrika vanligen fint och glest hâriga, sällan glatta smanötter, försedd med ett kort, krökt (?) spröt.
Stjelk

—

—

l)-.

Maj

—

Sept.

Förekoramer temligen allmänt (men tyckes föredraga den
södra hälften af vart land) nti stillastäende grnuda, vattensamlingar, mera sällan

i

djnpare, eller flytande vatten.

floribnndum bildar en natnrlig öfvergäng frân
heterophyllnm tili pancistaminenm, med bvilken senare den
dock enligt min äsigt ingalnnda bör förenas. I Bot. Not.
1873 bar Tnllberg först rättat misstaget af denna arts bopblandning med confnsnm (Hartman, bandb. ed. 10.), men icke
desto mindre bär säväl som i Arescliong,
Skänes flora Ed.
II anvisat den en plats under pancistaminenm, som den pa
grund af Babingtons egen beskrifning ej kan intaga, da denna
i
flera vigtiga punkter afviker frân Tausch’s beskrifning pä
pancistaminenm. Se för öfrigt N. J. Sclientz, Bot. Not. 1885
sid. 163.
Nekas kan dock ej, att en förvexling med den form
[B.

'
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af

paucistaiuineuui,

kail ske,

säukta

oiii

man

ej

som

flytblad (* Petiveri), iiiöjligen
till

standarnes

bladeiis beskaffeiihet och förekomst

troligt att ïullberg

de neddet är
flj’tande blad”
aiital,

m. m.

med ’'paucistamineum med

menât bâde floribundnm
II. B. - 2) - b.)

ocli

* Petiveri.]

ocli

ß ß. - (se ofvaii).
paucistamineum (Tausch) Schur. (Sub Ranun-

8.

Tausch:

culo;

liar

tar liänsyn

-

ß.

-

Flora XVII, Bot. Zeit. 1834; sub

Batrachio:

Emim. plant. Traussilv. 1868.)
Stjelk trubbkantig ocli farad, ofta rotslâende.
Flj'tblad saknas oftast.
Bladskaft ej svnuerligen lânga,
med vidvuxna föga örade, fiut och glest hâriga slidor.
De uedsänkta findelta bladen vanligen kortskaftade.
Blomskaft ej längre äu bladen, jemnsmala, efter blomningen vinkelrätt utstäende Iran stammen, svagt bagKnoppar klotrunda tili äggformiga. Blommor
böjda.
allmänhet mjxket mindre än hos näst föregaende
i
Schur:

Kronblad

arter.

hvita

med

gul klo, 3

—7

nerviga,

täckande hvarandras kanter, längre än de nerböjda,
Ständare 6
alfällande foderbladen.
12 (-14),
föga längre än pistillerna. Fruktfästet harigt. Fruktsamlingen vanligen klotrund eller nagot äggformig,
sällan kägellik, med talrika, ej synnerligen stora, fint
och glest hâriga smanötter med otj'dligt spröt.
ej

—

snart

[De soin underarter uppstälda * Petiveri, * flaccidum

ocli

*trichopliylluni äro enligt mitt förmenaude de liufvudformer,

under hvilka B. paucistamineum i Sverige uppträder. Dessa
underarter, som Ursprungligen uppstälts som arter, afvika visserligen ej obetydligt sinsemellan, men ha alla de gemensamnia
karaktärer, som för paucistamineum af Tausch beskrifvits.]
* Petiveri (Koch p. p.) Fries (Sub. Ranunculo: Koch:
Sturm, Deutschl. Fl. 82. 1840; Flora germ. & helv. ed. II.
1843, Marsson, Flora v. Vor- Pomm. 1863; sub. Batrachio
(aquat.)

-

heterophyllo: Fries,

Sum. Veg. Scaud.

sid.

140

ff.)

Stjelk ej symnerligen grof, ofta läng och grenig.

mer eller mindre njnr- tili sköldformiga,
stundom med tvärhuggen bas, vanligen tre- (/. tripartita Xotte: Kittel m. fl. som art) till femflikade, eller
djupare delade (/. diversifolia Gilib.: Schrank^ som art)
Flytblad

nti spetsflikiga

eller

tandade smaflikar. ofta med öfver-
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gângsformer

som

art),

De

art.)

till

de findelta bladen

(/.

radians Revel

sâllan uudertill glatta (/. Godronii Gren. som
nedsänkta och findelta bladen ofvan vatten

sammanfallande.

Blommor

Fruktsam-

medelstora.

ling klotrund.
'4.

April

— Oktober.

Förekommer ganska allmänt

uti stilla stâende och fly-

vatten (äfven denna kanske begransad

tande

till

södra hälf-

ten af landet.)
Ÿ’Peiiveri" är ett ganska omstridt namn, som jag dock
här ansett olämpligt aterupptaga, pä grund deraf att ofvanstäende underart öfverensstäminer med Koch's egen beskrifning pa Petiveri or, att den är identisk med tili Petiveri a
bestämda exemplar frân det af Koch angifna utbredningsomradet, och derför att detta namn är det äldsta som med
nägorlunda säkerhet kan äterupptagas. * Petiveri’s jDlats anvisas tydligt genom karaktärerna trubbkantig stjelk, samt
knappt öfver 10 ständare hällande, pä korta skaft sittande
smä blommor; Koch ujjpdelar sin Petiveri i or minor, hvilken
harmed afses, och ß major,^ enligt nagras asigt identisk med
confusum, hvilket motsäges genom den senare artens trinda
stjelk och länga bloniskaft, enligt andras (Dumortier, Fiek,
Hiern), och troligen rättare, identisk med * triphyllum Wallr.
och dess f. schizoloba.
I Sum. Veg. scand. uppställer Fries
Petiveri (or och ß) under B. (aquatile) * heterophyllum men
anmärker om Petiveri: ’’flore minute siibdecandro” Marsson,
Flora V. Vor- Pommeren 1863, uppställer Petiveri or som K.
paucistamineus er, tili hvilken asigt jag lifligt ansluter mig.
Petiveri har ock ansetts identisk med ololeucon, Baudotii m.
fl., men med samma orätt som med confusum.]
* flaccidum (Pers.) [sub. Ranunculo: Peesoon, Usteri,
Ann. d. Bot. 1795.]
ej

:

;

sällan grof, vanligen. temligen svag, men
Flytblad saknas. De nedsänkta bladen findelta
med ofvan vatten tili en pensel sammanfallande langa
flikar.
Blommor pä korta skaft, vanligen smä med
Pruktsamling klotrund.
7-nerviga smala kronblad.
IJ-. Som föreg. Förekommer ganska allmänt hufvudsakligen
Stjelk

läng.

i

södra hälften af Sverige

ß Drouetii

(F.

i

flytande och äfven stillastaende vatten.

Schultz)

Nyman,

(sub.

Ranunculo:

&

Godr. Fl. fr. 1848; sub. Batrachio:
Nyman, N. Bot. Not. 1852; hos bäda som art].
F.

Schultz,

ßot.

Kot.

teste Gr.

1893.

6
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lang, men mycket spenslig,
mörkt grön, vanligen ogrenad.
De nedsänkta bladen med mycket lânga, ytterst fina
sammanfallande, svaga flikar.
Blommor mycket sma
med 5-nerviga, smala kronblad. Fruktsamlingen nâgot
ofta

Stjelk

tunn slak

ganska

ocli klart, ofta

äggformig.
Juni

—

Förekoniiuer i Sveriges nordligare proJemtlund, Vester'botfen, Loppmarkerna, m. fl., här jemte y, ersattande a, till bvilken öfvergângsformer dock finnas mangenstädes. (2 hithörande exemplar
uti Kgl. Yet. Akad. saml. frân Barsele i Ume Lappinark (J.
Angstrom) ha ett par iitvecklade flythlad,
nâgot ytterst
Ij-.

vinser, sasom:

Sejit.

Mpd (Alnösuudet),

—

ovanligt).

y eradicatum (Lsestad.) sub Ranuuculo aquat. var.:
Læstadius, i Nov. Act. reg soc. scient. Ups. XI. 1839; Sub

Batrachio (som art): Fkies; Bot. Not. ISJS (endast namnet);
synon: Ran. & Batr. confervoides Fries Bot. Xot. 184.5. sum.
Veg. scand. 1846.)
Stjelk mycket kort, ytterst fin och spenslig.
De
nedsänkta bladen hârfint delade med korta, glesa, ofvan'
Tatten ej sa latt sammanfallande fiikar.
K)noppar af
hampfrös storlek. Blommor mycket smâ, med 3-nerviga

kronblad.
4}-.

—

Fôrekommer
Sept.
Hartman XI.)

Juni

vinser (se

[Af ofvanstâeude
fördt Ställe

gifvit en

i

Sveriges nordligare jiro-

varietet bar Læstadius pâ ofvan angod beskrifning, bvarför det af bonom

gifna namnet bör bibehallas.
Pâ Læstadii etiketter
antydas vidare en ^^terrester” form f. exsiccaia, liten till
växten (3 10 cm) med .styfvare, utspärrade blad, ocb en nedsänkt form: /. sîtbaquanea, större (10
20 cm), med lättare
sammanfallande bladflikar.]
forst

—

—

:

—

*

trichophyllum (Cliaix) F. Schultz. (Sub RanunD. Chaix: Villars, Hist. d. plant, d. daupbine 1786;
sub Batrachio: F. Scucltz, Arch. Fl Fr. & d’ All. I. 1842
54. V. d. Bosch: Fl. Batav. Prodr. 1850.)
culo:

—

Stjelk temligen grof ocb läng, grenig. Fljdande
blad saknas.
De nedsänkta ocb findelta bladen nästan
oskaftade,
brade,
med temligen
stundom bredt

korta, styfva, ofyan

med nästan

alldeles

vatten utspärrade

rund

omkrets

fiikar,

(/.

stundom

aspergilUfolia
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som

Diimortier

Blommor

art).

medelstora, störst af

—

under arternas, naed 7
9-nerviga kronblad,
14.
Standare ofta 12
Fruktsamlingen rund eller
kagelformig {ß) med talrika finkâriga smanötter.
April
Okt.
Förekommer temligen allmänt i hela
Sverige, och troligen gâende lika langt normt som föregäde

tre

—

—

ende

70»

(i

Kgl. Vet. Akad. saml. finnas sibiriska exemplar frân

20’ nb.)

ß Rionii (Lagger) Nyman.
Lagger: FI. 1818;
Sylloge FI. Europ. 1851

art:

Fruktfastet

[Sub Ranunculo som
Batrachio: Nyman (som art),

sub

—

55.]

utdraget,

sa att fruktsamlingen blir

kagelformig.

Shane bLandskrona: Tullberg), Sniàl. (Öland
M. Neuman), Gottland (Lärbro: Hartman.)

Sällsynt.

Eeplinge

J.

L.

C.

9.

circinnatum

(se

FI. oxon.

SiBTHOEP,

Nat.

ofvan).

II.

d.

veg.

saknas.

(1831—18)

vol.

1839).

ej

nedre) sällan kortskaftade

med

VII.

synnerligen grof, sällan gTenig, stundom
lang, tydligt fyr- sällan trekantig.
Flytblad
De nedsänkta bladen äro oskaftade eller (^de

Stjelk

ganska

(Sibth.) Spach. Sub Ranunculo:
1791; sub Batrachio: E. Spach, Hist.

korta,

temligen

fina,

med

otydliga öron, findelta

styfva, rundt

om stammen

och vinkelrätt mot densamma utspärrade, ofvan vatten
ej
sammanfallande flikar.
Blad mycket kortare än
stamleden.
Blomskaft temligen langa, efter blomningen svagt bäglikt utät böjda. Knoppar plattade runda.

Blommor smä
gul

klo,

kanter,

eller

7

affallande foderbladen.

än

pistillerna.

klotrund

eller

täckande hvarandras
än de nerböjda, snart

ej

Standare 25- 30, föga längre

Fruktfästet
lätt

Kronblad hvita med

medelstora.

— — 9 — nerviga,
2—
3 ganger längre
5

harigt.

tillspetsad

med

Fruktsamlingen
talrika,

vanligen

snedt äggformiga med kort spröt försedda
smanötter.
April— Augusti. Förekommer i alla landskap söder
Tf.
om Dalelfven, knappt nordligare.
hariga,

Lunds botaniska

XXYI.

förening’s förhandlingar.

Den

9 mars 1891.

Licentiat Mukbeck forevisade en saniling anmärkningsvärdare Rumex-foriner frän Bosnien och Herzegovina och
redogjorde für deras slägtskajjsförhällanden.

XXVIII.

Den 17

april

1891.

Kandidat

G. Andeksson leninade en redogörelse för de
delarne af sina undersökningar öfver slingrande
staniinars anatomi, dervid särskildt fästande sig vid anatomien hos slägtet Hunuilus jemförd med den iios Cannahis.
(Lunds Univ. Arsskrift 1892.)
vigtigaste

XXIX.

Den

3 Oktober 1891.

Docent Mukbeck redogjorde under förevisning af rik1.
haltigt torkadt material för sina undersökningar öfver europeiska Gentiana-VivteY af gruppen Endotricha (Act. Hort.
Berg. Bd.
2.

Begonia

II

Is:o

Docent

3j.

förevisade

LjunciStköm

ahnorma

bloininor af

sp.

XXX.

Den 10 november 1891.

Professor Berggren redogjorde under förevisning af
teckningar och torkadt material för svenska och nyzeeländska
arter af lefvermosslägtena Anthoceros och Dendroceras.
1.

2.

Kandidat

Lidfors.s

redogjorde för sina undersökningar

öfver garfsyrornas mikrokemi

med

socker- och ägghvitereaktioner.

särskild hänsyn

tili

gängse

(Lunds Univ. Arsskr. 1892).

Herr B. Cöstek förevisade en Cirsinm-îorm., soin tyddes
3.
sâsom en hybrid mellan C. acaule och C. lanccolaium.

XXXI.

Den

1

december 1891.

Kandidat Liuforss redogjorde för sina undersökningar
öfver Engelholmstraktens och södra Hallands sandflora frân
anatomisk-hiologisk synpunkt.

XXXII.

Den

7 mars 1892.

Docent Mukbeck deinonstrerade Veronica AnagalUs L.,
V. aqnalica Bernh., V. Anagalloides Guss, samt F. g)oljensis
Murb. hvilken sistnämda föredraganden upjitäckt bland exemplar af Anagalloides af hosniskt utsäde i luirv. botaniska
trädgard äfven soin bland exemjilar af samma art som insamlats i Bosnien.
Dessutom förevisades F. orchidea som ansags
vara en god art vielt skild frân den form af F. Spicata som
hos OSS identifierats med densainma.
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XXXIII.

Den

3 april 1892.

Kandidat Lidporss redogjorde för sina undersökningar
öfver ätskilliga mikrokemiska reagentier för och deras reaktioner pa socker.
1.

Licentiat J. Eriicson redogjorde för sina undersök2.
ningar öfver Lycopodinéhladens anatomi. (Lunds Univ. Arsskr. 1892).

XXXIV.

Den 27 September 1892.

Professor Berggren föredrog öfver lefvermosslägtena Symphiogyna och Podomitrium samt demonstrerade de arter af
desarama som han insajnlat i Xya Zeeland under sin resa
derstädes.

XXXV.

Den 25

Oktober 1892.

redogjorde för sina undersökningar
trakeala Xylemelement hos fanerogamer,
särskildt leguminoser. (Ber. d. D. Bot. Ges., 1892 Bd. X, h. 8).
Kandidat Berg redogjorde för sina senaste studier i
2.
Skänes lafflora, hvarvid ett stoi’t antal exemplar af för provinsen nya arter eller egendomliga former förevisades. Sasom
ny för Sverige nämdes Acrocordia biformis, funnen vid Alnarp, Gärdsnäs m. ü. stades.

Docent

1.

Jönssdn

öfver sillika porer

i

XXXVI.
Diskussion

om

Den 16 mars 1893.
det fran Botanisk Forening- i
förslaget tili regier for den

Köpenkamn erhällna

systematiska nomenklaturen

').

Ordföranden, Professor Berggren inledde diskussiotillfragade Föreningen hurnvida votering om
förslagets olika punkter skulle ega rum, och beslöts
att blott hvar och ens inlägg i diskussionen skulle

nen och

tagas

tili

protokollet.

XoRDSTEDT gjorde nagra anmär kningar om
den föreliggande fragan i allmänhet. De väsendtligaste reglerna för nomenklaturen antogos pa Pariserkongressen 1867 och hade sedermera under namn af
de ”De Candolleska lagarne” följts af fiertalet botani-

D:r

Detta förslag, som behandlades pa det 14:de skandinaviska
naturforskaremötet
1892 sid. 189—191.

i

Köpenhamn

1892, finnes aftryckt

i

Bot. Xot.
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Mot

ster.

vissa delar liade genast opposition uppstâtt,

hade De Candolee gâtt in pâ vissa mindre
modifikationer, sâsom att han godkänt det af Berliner
botanisterna förra âret uppstâlda förslaget angâende
och

sjelf

slâgtnamnen.
Af detta forslags fj’ra paragrafer anpâ botaniska kongressen i Genua i September
1892 endast de tre första (ined en liten modifikation
i §
Den fjerde, innehâllande undantag, skulle af
1.)
en komite bearbetas till nästa botaniska kongress.
I
Amerika syntes enighet i allmânliet vara uppnâdd
och det hade varit de amerikanska delegerade, som
i Genua
föranledt ändiüng af § 1.
De engelske botogos

tanisterna,

som

förut

ej

synts vilja acceptera Berli-

dock sedan i nâgon
ändrat mening och vore derför utsigt till att
äfven de i praktiken skulle komma att fôlja det,
For nârvarande vore under tryckning en ^Index phanerogamarum” utarbetad af Jackson i Kew, och skulle
denna hvad slâgtena beträffar utgâ frân âr 1735 i
st,
for
1753.
Dâ denna Index utkommit och man
vore enig om principerna, borde man lâttare an förut
kunna komma till enighet om ett specielt slâgtnamn.
Dâ sâlunda de tre pâ kongressen i Genua godnerfôrslagets

principer,

tycktes

mân ha

kânda

—

§§

syntes

komma

att accepteras af flertalet

Skandinavien antaga dem.
De De Candolleska lagarne borde äfven i det stora
hela godkanhas af oss och de fôreslagna reglerna betraktas sâsom modifikationer af desamma.
D:r Xordstedt ansâg familjenamnen
l:sta §
ej vara sâ mânga att nâgon nödvändighet künde Annas att lâta dem alla sluta pâ aceœ, for att man
skulle kunnas minnas dem och undgâ att fôrblanda
dem med andra namn. Det vore derför ej skâl att
botanister, borde âfv^en vi

i

—

De Candolles artikel 22, för hvilken han
framlagt goda skâl i motiveriugen till Lois af âr 1867,
Bra vore
sâvida andâ undantag skulle kunna ske.
emellertid om sâ mânga som môjligt kunde ändas pâ aceæ
afvika frân
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Professor Berggren ansäg ej vara skäl att utbyta
de allmänt begagnade familjenamnen mot andra, i synnerbet mot äldre föga kända.
D:r Nordstedt nttalade sig för an2;dra §.
vändning af grekiska bokstäfver ej blott i monograda en sâdan beteckning för ”var'’. sedan gamfier,
malt vore vanlig.' Äfven beteckningen ”var.” künde
emellertid användas, t. ex. da man af typografiska
skäl funne sig dertill föranlaten, och borde detsamma
gälla beteckningarne subsp.
eller * för
underarter.
Asa Grat syntes hafva rätt da ban (Gender of names
of varieties, Americ. Journ. of Sc. v. XXVII, 1884,
396 8) visar, att namnen pa varietet ocb subp.
species böra i genus rätta sig efter slägtnamnet. Äfven artnamn borde annars alltid vara feminina t. f.
af underförstädt ’’species”.
De Candolle talar i Art.
10 bland underafdelningar af species om bade subvarietas, variatio ocb subvariatio, men ej om forma.
Uttrycket variatio borde emellertid undvikas da det vore
latt att förvexla med varietas ocb i förkortad form,

—

—

kunde skiljas derifrân. För att undvika
ej
denna tvetydigbet föreskref De Candolle att varieteter

”var.”,

betecknas med grekiska bokstäfver.
Dà
en mera konstant växtform borde nâgon
af de i Art. 10 uppräknade beteckningarne användas,
ocb finge formen derigenom ett namn.
Om deremot
den föreliggande växten endast visade individuella
afvikelser, särskildt da man insäg att dessa blott bero
pa yttre förballanden, eller pa alder, sä borde ej ett
namn gifvas ät densamma, utan den skulle betecknas

alltid skulle

det

gällde

med
men

forma.

äfven

Efter ’’forma” kunna följa flere adjektivblott ett sädant användes, bör detta

om

namn, utan säsom en kortfattad
’’Forma albiflora” t. ex. vore detsamma
som ’’floribus albis”. Adjektiverna efter ’’torma” borde
derför alltid vara feminina.
ett exemplar t. ex.
af en ßubus, som växer i solen, flyttas in i skuggan.
ej

uppfattas sasom ett

beskrifning.

Om
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sa blir detta antagligen

vaxande

snart füllt lika

exemplar

samma

med andra

i

Att ât
detsamma gifva ett namn vore olampligt, ty hade
det t. ex. eu gang kallats oprica^ mâste enligt prioritetsprincipen detta namn bibehâllas äfven sedan
individet öfvergatt till sknggform.
Professor Berggren förordade paragrafens antagande i den form, livari den forelag.
Professor Lagerheim brukade sjelf ofta använda
beteckningen ”f.” ocli "n. f.” och ville dermed gifva
den i frâga varanda formen ett namn. Särskildt dâ
det gälde lägre växter künde ofta vara svart att afgöra om man bade att göra med en konstant typ
eller en tillfällig formförändring.
D:r Nordstedt ansag att en noggrann undersökning borde kuiina visa detta och ville ha beteckninningen form blott för tillfälliga variationer.
3:dje §.
D:r Nordstedt menade att de i §
förordade beteckningssätten vore ämnade att användas ej da ett namn flyttas, ntan da det omnämnes.
De künde dâ vara lämpliga, ,när det, sasom Prof.
Laxge vid diskussionen pa Natnrforskarmötet sade, ej
skulle vara bindande att bifoga ’’var'’ eller ”sp.^ inom
parentesen.
Flyttades en art eller nagon af dess
nnderafdelningar upp eller ned eller tili annat slägte
eller annau art, borde dess förra plats alltid geuom
skiiggan

af

art.

—

tydligt citât angifvas, (nagot

Da

som
gâng

vissa författare all-

skett vore ej nödvändigt att ater upprepa det.
Kandidat Gröxvall ansäg att för ökad tydlighets
skull paragrafens sista del, ”det i parenteseus etc^
borde kursiveras.
4: de §.
D:r Nordstedt ansäg att § rörde en
sprâkfrâga,
ren
som blott künde afgöras af filologer.
Kandidat Grönvall papekade att de i frâga vavarande ändelserna hellre bort skrifvas med grekiska
tid uraktläte).

—

bokstäfver.

detta en

81
5:te

—

§.

D;r

Nordstedt

principens anvandning savida

ej

förordade prioritetsauktor begatt nagot

svarare sprakfel, sarskildt som numera sa

manga

släg-

ten omfattade saval ört- som vedartade vaxter, sa
kunde ej sprakliga hansyn vara afgörande.
Docent Ljungström ansag att slagtnamnens genus

borde en gâng for

alla

sarskildt fall visste

hvad man bade

Namnens genus

grekiskan

i

utredas, sa att

bör

man

i

livarje

att rätta sig efter.
ej

tagas

i

betrak-

tande, atminstone da det galler verkligt latinska ord.

Kandidat

med

dock

Grönwall

vederbörligt

som etymologiska

—

ville

hänsyn

till

göra tillägget

§

tili

saväl prioritets-

förhallanden.

Docent Ljungström menade

att denna
§
bestämmelse tillkommit emedan sadana ord i Danmark
vanligen skrifvas med stör begjmnelsebokstaf.
D:r Nordsteut ansäg denna beteckning vara fördelaktig för att utmärka att det i fraga varande artnamnet ej var nagot latinskt adjektiv.
Docent Ljungström ansag de stora begynnelsebokstäfverna böra förkastas da sadana ej användts i

6:te

latinet.

Professor

spräket

i

Berggren

artens

förordade

att

da fran folk-

hemland tillhörande namn upptagas

sasom artnamn, skrifva dessa med stör bokstat.
Professor Lagerheim instämde häri, da sädana namn
stundom tili formen kunde likna latinska adjektiv ocb
föranleda misstag.

Docent Ljungström ville att de stora bokstäfverna
användas da person- eller geograbska namn i
genitiv begagnades sasom artnamn.
7:de §.
D;r Nordsteut förordade antagando af
paragrafens l:sta moment.
Kandidat Simmons ansag onödigt att använda en
dubbel hybridbeteckning, bade X framför namnet ocb
de förmodade föräldrarnes namn efter detsamma.
skulle

—
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Docent Ljungström meiiade att begge beteckningskuude ta aiivandiiiug. Man kiinde ju vara
ofvertygad om att en föreliggande växt vore af hybrid natur, men tveka hvillca arter, som borde anses
sâsom föräldrar.
Med ? künde betecknas just det i
hybridkombinationen hvarom man vore osäker.
D:r Nordstedt ansäg att, när sä behöfdes, auktorsnamn for hybrider gerna künde utsättas pa det sätt,
sätten

som af

Prof. Fries föreslagits.

Docent Ljungström opponerade sig häremot och
päpekade hybridernas mangformighet, som gjorde att
den som beskrifvit en hybrid form mellan tvä arter
ej derför künde anses vara auktor for alla former af

samma hybridkombination.
8:de
sats

§.

—

âmnet

i

Dr. Nordstedt hänvisade till sin ujjpBotaniska Notiser saint pâpekade att

i

ett namn ej kan anses gifvet fOrr an tydlig beskrifning pâ den afsedda växten föreligger.
Man künde
ej ha skyldighet att i herbarier' gräfva upp ofullständigt beskrifna exemplar och upptaga det namn dessa

fatt

i

st.

f.

ett

senare,

som

ätföljts

af fullständigare

och tydligare beskrifning.
Docent Ljungström ansäg äfven att da Publikationen

Da

ej

godkändes künde

ej

heller

namnet antagas.

om

mikroskopiska former künde dessutom ett Originalexemplar lätt innehalla flere blandade och det künde, da beskrifningen ej var tillfyllestgörande, blifva omöjligt att afgöra hvilken.som
fraga vore

afsetts.

Professor Lagerheim fann det svart att uppdraga
nagon gräns mellan goda och daliga diagnoser. och
päpekade att hvad nu ansags sâsom en tydlig be-

skrifning

möjligen

framdeles

skulle

anses

otillfreds-

ställande.

betonade att man har att taga
hänsyn tili alla af senare författare tili den ursprungliga diagnosen tillagda karakterer.

D:r

Nordstedt
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9:de

§.

—

Docent

Ljüngström

ville

att

inom

parentes skulle upptagas den ursprunglige namngifva-

rens

namn med

tillägget ’’herb.” eller ”in schedis”.

D:r Noedstedt ansäg att det berodde pä författaren om ban ville upptaga ett opubliceradt namn.
Docent Ljüngsteöm instämde bäri, men ville ba i
Med
Paragrafen betonadt att man egde rätt dertill.
den nuvarande formuleringen innebölle den ett förbud deremot.
Professor Lageeheim menade att alltid saväl dens
namn, som först urskiljt en växt, som dens, bvilken
beskrifvit densamma, borde anföras.
10:de §.
Docent Ljüngsteöm ville att rörande
beteckningen ”hort.” skulle gälla det samma som förordats angäende ”berb.”

—

D:r

Noedstedt ville till de föreslagna reglerna
nagra bestämmelser angäende stafning af persounamn. I De Candolles Lois art. 27 vore föreskrifvet, att när ett slägtnamn bildas af ett persontillägga

namn,

sä

namnets ortografi

skall

bibebällas, sä att

konsonanter och dipbtonger, som äro egendomliga
för vissa sprak men ej förekomma i latinet, bibebällas.
Undantag göras endast för ä, ö och ü samt é
och è i franskan.
Dessa undantag vore emellertid ej
tillräckliga, utan borde inga andra bokstäfver än de
i latinet förekommande (k och w deri inbegripna) fa
användas i vetenskapliga växtnamn. I allmänbet bade
pä senare- tider bade man börjat
konsonanter samt polska 1
och andra dylika tecken, bvartill boktryckerierna i
allmänbet sakna stilar.
Detta borde betraktas sasom
ett oskick och nagot maste göras för att fa bort det.
Man künde annars riskera att snart fa se bade ryska
och arabiska bokstäfver, kanske tili ocb med kinesiska och japanska tecken begagnade i växtnamn.
I

detta iakttagits,

använda

art.

men

accenter

öfver

6 bette det: ”Les

noms

scientifiques sont en lan-

84
gue

Art. 27 borde derför bringas

latine”.

med

ensstännnelse

art.

i

öfver-

6.

Professor Lagerheim ville att sä fa ändringar
skulle ske, da

möjligt

namnen anuars

lätt

künde

som
bli

oigenkänneliga.
D:r Nordstedt höll pa att de maste nagot ändras
för att bringas i öfverensstämmelse med latinska spräkets natur.

Docent Ljungström förordade en dock

ej för

langt

drifven latinisering.

Borge

Licentiat

ansäg

namn

efter personer sä

som möjligt böra användas.

litet

Smärre
Vetenskapsakademien
delade
deleu

d.

8 febr. Prof. Wittrock med-

frän akademieiis Regnellska stipendiaLinuman ocli G. Malme, hvilka under senare

iinderrättelser

lektor

ter,

notiser.

af

C.

förlidet ar utfört botaniska

undersökningar

i

Bra-

sydligaste stat, Rio Grande do Snl, och därifrän tili
riksinnseet heinsändt en värdefnll samling konserverade växsiliens

—

ter.
Det aninäldes att doc. Juel och aman. Dahlstedt inlemnat reseberättelser.
Den 8 mars. Den fran lekt. Lixdman och G. Malme inkomna berättelsen om den af dem under senare hälften af
1892 säsom Regnellska stipendiater företagna resan i Brasilien npplästes.
Till införande i akademiens skrifter antogs
en n})psats af Rob. Tolf:
Granlemningar i svenska Torfmossar.
Som nnderstöd för vetenskapliga resor inoni landet
beslöt akaclemien tilldela ät doc. S. Murbeck 150 kr. för
nndersökningar inom Skane öfver spontana växthybriders biologiskt
fysiologiska egenskaj)«’, särskihlt deras fertilitet, ät
dr R. .Tüngxer 150 kr. för biologiskt-växtgeografiska studier
i vära
fjälltrakter, ät amanuensen dr. G. Anders-son 150 kr.
för fortsatta undersökningar af växtförande qvartäraflagringar
i
mellersta Sverige; ât doc. J. af Kleriker 100 kr. för växtstatistiska undersökningar af floilers öfversväraningsomräden
ät kandidaten A. G. Keli.grex 150 kr. för undersökningar
af torfmossar
och
trädgränsens förhällanden i en del af

—

—

;

Lappland.

—
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Fysiografiska sällskapet d. 8 mars. Doc. B. Jönsson
mecldelade sina iakttagelser öfver ljusets betydelsevidgroningen.

Botaniska föreningen

i

Stockholm är

ett nytt säll-

Enligt dess grundskap, som stiftades den 25 febr. 1893.
regier äro berättigade att Inga som medlemmar: lärare vid
Stockholms Högskola, karolinska Institutet, Kgl. Tekniska
Högskolan, Farmaceutiska Institutet, Skogsinstitutet och med
dessa likställda institutioner, Kgl. Vetenskapsakademiens och
botaniska tjänstemän; studerande i
botanik vid högskolan.
Andra for botaniken intresserade

Landtbruksakademiens

personer kunna inväljas.

Societas pro fauna et flora fennica

Den 4 Fe-

förevisade ett antal kärlväxter, mest
för floran nya Salix-hybrider, frän Imandra Lappmark.
Stud. A. Thesleff föredrog om Basidiomycet-floran i lärkträdsskogen i Eaivola och framlade ex. och teckuingar af
bruar!.

Dr.

Kihlman

nya hattsvampar.
Mag. J Linden framlade Angströmia longipes, funnen i
St. André socken nära Viborg.
Rektor M. Beennee föredrog om nägra i Finland förekommande former af Viola tricolor. Fn uppsats härom inflere för floran

lemnades

publikation.
A. Flinck anmälde Thlaspi alpestre frân Yihti
vestra Nyland.
tili

Mag.
socken

i

J.

Den 4 Mars.

Mag. A. Aerhenius förevisade Myrtillus

nigra var. leucocarpa

fr.

Nystad.

Stud. A. Thesleff förevisade exx. och handteckniugar af
ett antal för floran nya svampar.

Robert Fredrik Fristedt

afled d. 16 febr. 1893. Han
Stockholm d. 19 nov. 1882, blef filosofie magister
1857, medicine doktor 1862, adjunkt i medicinsk
naturalhistoria och kemi vid Upsala universitet samma är
samt e. o. professor i farmakologi och medicinsk naturalhistoria därstädes 1877.
Han var högt värderad som en ovanligt flärdfri, redhar, hjertegod och sympatisk personlighet
och en framstâende medicinsk botanist, Hans författareverksamhet berör därför mera medicinen än den rena botaniken.
Upsala läkareförenings förhandlingar redigerade han 1865
72 och 1874-81, utgaf Sveriges farmaceutiska växter med
pharmakologiska upplysningar 1863 72; Lärohok i organisk
Pharmakologi 1872 73; Johan. Franckenii Botanologia (i
Nov. act. r. S. Sc. Ups. 1879); Botaniska underrättelser om

var född
i. Upsala

i

—

—
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Trakten kring Torneâ träsk i K. V. A:s öfvers. 1852; Växtgeografisk skildring af Södra Angermanland, 1857;
Fortsatta iakttagelser af Södra
Angermanlands växtlighet, Bot.
Not. 1858; Spridda växtgeografiska bidrag tili Sveriges Flora,
ibid. 1863, Bidrag till kännedomen om Skandinaviens Woodsia-arter, ibid. 1865; (jemte R. Fries)
Om tvenne i Sverige
liittils
misskända arter af växtslägtet Rumex (i Ups. Uuiv.
Ars. 1861).

V

Prisnedsättning
a

Botaniska Notiser
1852—1856
utgifna af K. F. TIiedenius.

af

Undertecknad har öfvertagit aterstaende lagret
Botaniska Notiser för 1852
56.
I dessa ârgân-

gar
chia,

—

finnas

afbildningar af Sparyania^ Betula, Botnj-

Thedenia

suecica,

Ftdsatilla patens och

HacTcelii.

Vid reqvisition genom bokhandeln, för hvilken
W. K. Gleerups FörlagshoJchandel i Lîind är distributor, lemnas 50
rabatt a nrspruugliga priset, saledes ârgângen för 1,50 kr.
C.

\

kr.

Vid direkt reqvisition frän mig kostar
Af 1852 ärs arg. finnas endast ett par
Lund den 1 nov. 1892.

ärg.

1,25

ex. qvar.

0. Nordstedt.

,
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Herrar botanister!
Säsom

referent for ’’(Botanischer

Jahresbe-

Finland, Jdorge och Sverige publi=
literaturen
tilläter jag mig tili dessa
botaniska
cerade
länders Herrar (Botanister harmed rikta den vörd=
samma anhällan, att de gènom öfversändande tili

richt” af den

i

mig af sina aj'beten behagade främja företagets
shyndsamma fortsäüande och fullständighet. Arbe=
ten,

efter

vid hvilkas insändande sädani begäres, skickas
begagnandet tillbaka.
I nästkommande är=

—

för är i8ç2 och där=
jämte möjligen förbigängna tidigare arbeten.

gäng

refer eras

Lund

i

literaturen

Februari iSgy.

Ernst Ljungström
(Docent.

Lektor (xrönvalls efterlemnade
Den innehäller

tili Salll.

Mossamling är

:

Mossoi’j insamlade i flera trakter af Skäne, näinl.
1)
södra delen af provinsen, trakten kring Malmö, kring Tjörnarp och Bästad m. fl. stallen.
Genom byte erhallna mossor fran norra Sverige,
2)
Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Schweiz och
Osterrike.
Sämlingen innehäller derföre större delen af de
i Europa förekommande Bladmossorna.
Deremot äro Lefvermossorna mindre talrikt representerade.
Särskildt förtjenar framhällas, att af slägtena Orthofriclnan och Ulota ett stört antal former Annas i Sämlingen,
hvilka dels äro under en följd af är af Lektor Grönvall sjelf
insamlade, dels förvärfvade genom byte med in- och utländska
bryologer.
Moss-samlingen bör vara af särskildt värde för den^ som
vill specielt studera Skanes bryologi eller slägtena Orthotrichum och Ulota.
Enligt approximativ beräkning torde antalet af exemplar
uppga tili omkring 4,000 och artantalet uppskattas tili 700.
Sämlingen Annes tili päseende â Malmö högre allmännaläroverk.
Hugade Spekulanten torde hänvända sig tili
Lektor L. Grönvalls sterbhus,

Malmö.
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Undertegnede

agter

til

Sommeren,

fernodne Pengemidler kan opdrives, at
og samle Moser ved Por Sangerfjorden.

om

Fiiimarken

reise til

Ved Iiidsendelse af en Pengesum inden ]5:de Juni vil
Bryologer kunne erh verve Andel i Udbyttet, sora vil blive
beregnet efter 20 0re for hvert afgivet Exemplar.

Phanero gamer

Ogsaa

vil

kunne

skaffes efter opgivet

0 nske.

Sande Præstegaard

Jarlsberg

i

Marts 1893.

2-J::de

Chr. Kaurin.

Hos Frans Svan ström
Stockholm Myntgatan
kan erhallas

&

O:o

1.

:

Gratt blompressningspapper format 405x470 mm.
Hvitt
360x445 „
„
„
Herbariepapper N;o 8, hvit färgton 240x400 „

Pris pr ris 2,75

„
„

„10-

„
„

„

4, so

7,75
bla
285x465 „
„
„
„ 11
„
13 ,hvlt
285x465
„ 9,—
„
„
„
„
„
„
„
^
Obs! De bada sistiiämnda sorterna anviindas vid Riksmusei Botaniska

„

..

,

afdelning.

Innehäll.
Bohlix, K. Snöalger frän Pite Lajopmark, s. 42.
Botaniska Sektionen af Xaturvetenskapliga Studentsällskapet
i Upsala s. 41.
Diskussion
om regier för den botaniska nomenklaturen,
s.

77.

Frömax,
s.

G.

A.,

Om

slingringen

hos

Solanum Dulcamara,

57.

JüEL, 0.,

Om

nägra heteroeciska uredineer,

Lunds botaniska förenings
PiHL, A.,

Öfversigt

förliandlingar,

s.

s.

51.

76.

af de svenska arterna af slägtet

Patra-

cliium iDC.) S. F. Gray, s. 58.
SvEDELiL's, X. E., Nägra iakttagelser angäende fröna hos de

svenska y?/«CMS-arterna,

Smärre notiser,

s.

s.

49.

84.

Land, Berlingska Boktryckeri- och Stilgjnteri-Aktiebolaget 18’

,93.

Meddelanclen frän Botaniska föreningen

Om

i

Stockholm. N:o

1.

regnblad, daggblad och snöblad.
’

1.

Af

J.

ß. JuNGNEB.

(Inlemnad den 9 Mars 1893.)

Under min

vistelse

pa Kamerunomrâdet

i

tropiska

Vestafrika gjorde jag atskilliga iakttagelser angâende

växternas langt ntdragna bladspetsar (Jfr. Anpassungen der Pflanzen an das Klima in den Gegenden der
[Vorläufige Mittheiregenreicheir Kamerungebirge.
1891
lung] Botanisches Gentralblatt
N:o 38).
Vid
fortsatta exkursioner i Kamerunbergets och det angrän-

sande

slättlandets

regnrikaste trakter, där nederbör-

den uppgär tili minst 13 ggr. Tysklands i medeltal,
fann jag vidare stöd för de asigter, hvartill jag komrait angâende betydelsen af bladens tillspetsning. Aßterligare bekräftelse fingo dessa asigter genom jämförande
iakttagelser af Vegetationen under besök pa torrare
trakter af tropiska och subtropiska Vestafrika.
Jämte tillspetsningen finnas en hei mängd andra
hvarandra atföljande karaktärer hos flertalet af blad,
som tillhöra regnomradet och hvilka jag pä grund
däraf kallar regnhiad.

(Figg.

3

—

8').

Regnbladen äro hängande med nedatriktad spets
och antyda genom denna sin ställning (t. ex. Fig. 4),
att de tillhöra ett omrade, der nederbörden öfverstiger
den normala. Regnet afrinner öfver de utat stälda bladytorna och aflägsnas fran grenarne och stammen.
Tyngden och stötarne af de under lângliga tider
ideligen äterkommande regnskurarne synas mig utan
tvifvel
i
de fiesta fall hafva astadkommit denna
riktning,
hvilken
fungerar sasom ett skydd mot
r<ot.

Not.

1803.

7

90
att ett häugande blad
rechnet, alldenstimd det är tydligt,
utbredt,
fortare torrlägges an ett liorisontalt

battre ocb

grenarne genom denna
liksom ocksa att stammen ocb
vattenström.
bladställning befrias fran en ständig
sin
i
bladskaftet är kort, är det vanligen

När

^Figg. 3 ocli 5). Nar
belhet utbildadt tili en leddyna
ofta är hos slingervaxter
det är längre, sasom fallet

men äfVen
antingen

förekommer
hos andra t. ex. Kakaoträdet,
vid
belägen
är
da
som
leddyna,
blott en
i skatnpptrader
andra
den
tvänne, da

dess bas, eller
öfre del
tets

(Pig.

pâ gränsen till skifvan
och ett af smabladen
bladet är sammansatt, är hvart
försedt med sin leddyna (Fig. 4).
(:relenkhar visât, att leddynorna
P. Preüss
tyngdkra
mot
organ, hvilka reagera
6)

(

äro

nolster”)

äfven mot ljuset. Preüss
ten och i nagon man
tagit med i räkningen,
synes emellertid icke hafva
under regntiden,
hvad som visar sig vid iakttagelser

öka verkan at
sasom jag s a
blir,
taksenare arbete, den verksammaste

nämligen att regudroppames
Eegnet
bladets egen tyngd.

stötar

söka visa i ett
leddynorna.
torn vid utbildningen af

leddynorna far ocksa harigeuom
Saväl genoni undm'sokning
en ytterligare belysning.
i hvilken forvedade
bygnad,
dessa organs anatomiska

Funktionen

af

af

genom iakttagelser
element sparsamt förekomma, som
jag kommit til
deras rörelser under regntiden har
öfver

det

résultat,

att

bladskaft, hvilka äro försedda

med

rörelser, änsädana, hvilka
leddynor, gifva bladen mjiikare
af forvedade och mer elaheit och hallet genomdragas

Genom kolienverkande mekaniska strängar.
vinnes en hög grad a
kymets periferiska anordning
som denna vafna genom
böifasthet, pâ samma gang
smidighet icke iitesluter möjhgheten
sin tiirgescens och

stiskt

anatomischen
jTp Peeuss Die Beziehungen zwischen dem
und GelenkEntstiele
der
Funktion
Bau und der physiologischen
polster.

-

Inaugural-Dissertation.

—
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at

lângsammare* och jämnare

gare bet'ordras

genom

rörelser,

hvilka ytterli-

kärlsträngarnes centrala anord-

Leddynorna synas pa grund häraf fungera
skyddsorgan mot reguets mekaniska inverkan.
Bladets öfre yta är glatt.
Denua karaktär liksom de öfriga utmärker isjmnerhet sädana växter och
växtdelar, som befinna sig i en växtformations begränsning d. v. s. i de delar at densamma, hvilka äro
belägna utat och uppat och derför mest utsatta för
de 3^ttre klimatiska förhällandena, och torde möjligen
härleda sig fran den kolossala regnmängdens inverkan.
Sasom belysande denna asikt torde följande iakttagelse kunna anföras.
Nagra individ af eu Muliné
pa omradet
möjligen nyss införd
stodo
dels under ett framskjutande tak, dels i takdroppet
och dels pa en öppen plan.
Under torrtidens senare
2:)eriod voro de blad, som växte i skydd af taket, miust
hariga, därnäst kommo de, hvilka växte under kanten
af taket, och hvilka i följd deraf voro mer solbelysta,
och mest hariga voro de, som stodo pa öppna planen.
Redan nâgra veckor efter regntidens början bade förhallandet förändrat sig.
Bladen pa de under taket
växande individen blefvo visserligen pa grund af den
ökade fuktigheten och minskade belysningen mindre
häriga än de, hvilka utvecklats under torrtiden pa
samma stalle, men vid jämförelse med de utanför
växande de mest häriga. Dernäst i ordningen kommo
de, hvilka stodo ute pa öppna planen och voro utsatta
för regnet.
De blad slutligen, hvilka växte i takdroppet och ständigt öfversköljdes af vatten, voro heit och
hället glatta, som det syntes, redan i mycketungt stadium.
När härbeklädnaden salunda genom regnets inverkan försvunnit fungerar tydligen den glatta ytan
bättre sasom vattenafledande. vid bladets torrläggning.

ning.

sasoin

—

—

Regnbladen äro helbräddade. Om de fran böregt denna egenskap, sä hafva de yttre omständigheter,
hvilka
medverka vid utbildningen

jan
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at

inest
deii

och

sagtäuder

itikar

och

siiöhüljda

i

—

här

icke

—

dessa

kallare

förefuiinits.

synas

upptrada

trakter

af

jor-

Men om regnbladen

antagas härstamma trän sägade former, sa later det
tänka sig, att de unga sagtandsanlagen i likhet ined
harbeklädnaden försvunnit geuom regnets inverkau.
Eller ocksa har under tiorans invandring pa omrädet
vid det naturliga urvalet den sägade typen gatt under.
Yattendropparne adhérera nämligen lättare tili en sagad
kant an tili en helbräddad.
De sägade bladen äro i
füljd däraf mera utsatta für vissa förstörande inflj'’tanden (^Jfr. hvad i min ofvan citerade uppsats finnes
anfördt om parasitvegetationen in. m.) De ha förstörts,
och växten i sin helhet har blifvit för svag för att
kunna uthärda i kampen för tillvaroii i motsats tili de
helbräddade för klimatet frän börjaii mer lämpade

former na.

Da den heia kanten gör mindre motstand vid
vattendropparnes afrinnande an den sägade, fungerar
den bättre vid bladets torrläggning.
Regnbladen äro merändels större och tunnare än
bladen i tropikernas torrare trakter. Beskuggningen,

som här

i

icke ringa

man

blir

en följd af molnhöljet,

plägar som bekant framkalla tunnare och bredare bladytor, s. k. skuggblad.
Denna egenskap blir ocksa ett

skydd

mot

tionsförmaga

denna

ljusbrist,

därigenom

genom ytans

att bladets assimila-

förstörande

ökas.

Afven

tunnhet hos bladet af ifrägavarande
t^’p
synes sälunda beträffande saväl uppkomst som
funktion sta indirekt i samband med nederbörden.
De länga spetsarne (t. ex. Eigg. 4 och 7) torde
möjligen hafva uppkommit genom regnets inverkau.
Cellerna i denna del af bladet synas i allmänhet vara
mer langsträckta i längdriktningen än hvad förhällandet är i skifvans midt eller vid dess bas.
Denna
längdutsträckning af elementen och väfnaderna torde
möjligen befordras af den uttänjande verkaii, som de
relativa
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pâ hvarandra följande, i speisen hängande vattendropparnes respektive tyngder maste utöfva.
Att en ntdragen och smal bladspets bättre fungerar sasom vattenafledande vid det hängande bladets
torrläggning än en kort och bred sadan med större
adhesionsyta, och att samtidigt ined vattnet sporerna
tili en parasitisk vegetation i förra fället lättare aflägsnas än i det senare, har jag i förutnämda ujjpsats berört.
De karaktärer, genorn hvilka regnhladcn utmärkas,
äro salnnda i f'örsta rammet; Ytans riktning nedat
tätt

och utat, närvaron af lecldynor, den öfre ytans glatthet, franvaron af sägtänder, tendensen att blifva sknggblad samt den langa tillspetsningen. Andra karaktärer
som förefinnas hos ifragavarande typ äro: bladskifvans
mjuka beskaffenhet, beroende pä de förvedade mekaniska elementens ringa iitbildning i jämförelse med
kollenkymatiska och turgesceuta väfnader, seknndärnervernas böjning mot spetsen, den langsträckta, totalformen samt saknaden af skyddande knoppfjäll.
Da
Samtliga dessa karaktärer följas ät, är typen fullständig.
Ofta ha en del af dem dock icke nätt sin fulla ntbildning, och stundom kan t. o. in. nägon af de nämda
mer väsentliga egenskaperna saknas.
Heia floran pa regnomrädet var emellertid icke
uteslutande sammansatt af denna bladtyps representanter,

men

regnbladen
typerna,

tili individ- som tili artantal voro
den grad öfvervägande öfver de andra
man stundom maste söka länge och väl

saväl

tili

att

hinan nägon af de senare visade sig.
En af dessa andra typer kallar jag dagghlaä
(Figg. 1 och 21.
De äro uppat riktade, sä att vattnet afrinner nedat och iiiat mot stammen, hvilket
antyder, att bladen erhallit mindre än den normala
regnmängden.
Till formen äro de omvändt
äggrnnda,
med ntdragen afsmalnande bas, i saknad
af skaft eller försedda med korta sadana, stundom
mer spadlika, stundom nästan cirkelrunda eller en och
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annan gang uppdelade
alltid

aro

trubbigare

regnbladen.
aro belägua
ocli

Denna
i

steppläuder

Dahomey,

och

i flikar,
hvilka dock i sa tall
an hos de nâgon gang tlikiga

tj’ps

geografiska utbredningscentra

gränstrakterna
t.

pâ

ex. pâ

vissa

till

jordens ökenbälten

Kanariôarne,
stâllen

i

vissa delar af

af Medelliafsflorans

oinrâde.

Eu annan typ som undantagsvis förekom i regnomrâdet var den, hvilken jag vill gifva namnet sn'ôhlacl.
Denna typ, till hvilken t. ex. vâra löfträd höra, har
tunna, mer horisontala, sâgade och i knoppen veckade
blad, som nâstan sakna spets och leddynor.
Denna
bladform tillhör typiskt trakter af jorden med normal
nederbörd och snô under vintern.
Den förra af dessa bâda tyj^er har utan tvifvel
invandrat pâ Kamerunbergets regnomrâde frân det
torrare slattlandet i trakterna norr om berget, den
Dessa
senare frân de högre belägna bergstrakterna.
typer äro emellertid betydligt modifierade till nârmare
öfverensstämmelse med regnbladen, eller ocksâ förekomma andra anordningar eller inre egenskaper, som
möjliggöra deras förekomst pâ omrâdet.
Pâ de tropiska slâttlanden dâremot äro regnblad,
daggblad och nâgon gang snôblad blandade om hvarandra, och typerua gâ mera öfver i hvarandra och
äro längt ifrâu sâ tydliga som i de omrâden, där de
klimatiska fôrhâllandena äro mer ensidigt utprâglade.

Degnomrâdet utbreder sig hufvudsakligen sâsom
närmast omkring Kamerunbergets fot samt
dessutom sâvâl ât vester ut till hafvet som ungefär
Afven i själfva bergsett tiotal kilometer normt.
ett

bâlte

trakterna är nederbörden ganska riklig.
Här är alltsä ett af de bildningscentra für regn-

som förekomma hufvudsakligen omkring tropikerhögre
bergstrakter i närheten af jordens termiska
nas
ekvator.
Andra sädana centra för regnblads utbildning äterfinnas i Columbia-Bolivia i Sydamerika, i
blad,
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nordliga delarna af Bengalen och. Assam, strax soder
om de högsta spetsanie af Himalaja, samt pâ Sumatra

Grenom jemförelse med regnkartan i
m. fl. stallen.
Bbrghaus’ Physikalischer Atlas kan man öfvertyga sig
om, att dessa omräden just äro de nederbördsrikaste
pa

j Orden.

Bladtypernas uppkornst, funktion och geografiska
utbredning sta alltsa i det närmaste samband med
nederbörden.
Heia deras utveckling liksom äfven den
geografiska utbredningen af dem kan betraktas sasom
ett reagerande mot klimatets inflytande.
Da det gäller att fa reda pa, burn ett organ
utbildas och hvad som varit orsaken tili dess uppkomst, sä torde man af organets funktion i utbildadt tillstand och under utvecklingens gang kunna
hemta ganska god ledning för bedömandet af, hvilka
de yttre impulser varir, som framkallat detsamma.
Da nämligen växterna ega förmagan att genom utbildandet af vissa organ och genom vissa bestämda funktioner hos dessa reagera mot yttre inflytelser. sa blir
oftast fallet det, att just de yttre omständigheter, mot
hvilka växten genom dessa orgaii i första ruinmet
söker skydda sig, eller hvilkas fördelar växten genom
dem söker tillgodogöra sig, ocksa mer än andra hafva
medverkat vid dessas ixppkomst och utbildning. De
yttre

inflytelser,

hardast,

blifva

mot hvilka kampen
derför

for tillvaron är

de kraftigaste faktorerna vid

nya karaktärers utbildning.
Detta förefaller
värfvade karaktärer

stiida

icke

mot den asikten, att förkunna nedärfvas. Da jag

emellertid uttalat den meningen, att växterna reagera

mot regnet pâ ofvan anförda sätt och att nya egenskaper pâ grund af växtens plasticitet kunna utbildas
och nedärfvas, är dermed icke sagdt, att icke möjligen
nägon män redan tidigt förefunnits.
Dessutom har jag vid denna tolkning ingalunda
det
förbisett
naturliga
urvalets
inverkan i den
vissa anlag

i
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kanip föi‘ tillvaron, som försiggick under växternas
invandring pa det regnrika omrädet.
Ty att regnblad funnos redan före den tid, da t. ex. Kamerunberget
uppstod, och förr an ett regnomräde i samband med
dess uppkomst här utbildats är väl antagligt.
För växtpahontologien torde det vara af stör vigt
att skarpt urskilja de här omnämda typerna.
Da en
mangd fossila blad paträffas inbäddade i en bergart,
gäller det att efterse styrkan af leddynornas utbildning, spetsarnes läugd, ytornas och kanternas beskaffenhet, nervernas riktning samt om möjligt bladens
ställning, hvarjemte man maste taga reda pa det relativa antalet af tili en viss typ hörande arter.
De
klimatiska förhallandena vid tiden för bladens inbäddning torde pa sä satt ganska nära kunna angifvas,
särskildt i de fall dä ett stör re anted arter föreligga
eller i de fall, da nagra af de nämda karaktärerna
äro ovanligt genomgaende eller hos nagra arter sgnnerligen

stärkt framträda.

tuff fann jag pa Kamerunbergets
Cap Debunscha en mängd blad inbäddade.
Dessa voro dock den nu lefvande typen tili
utseendet mycket närstaende, och fraga torde vara,
huruvida icke alla kunna identifieras med de i trakten
nu uppträdande arter na. Likheten med dessa bestyrker alltsa, hvad som äfven af geologiska skäl kan
I

vestra

vulkanisk
sida

vid

antagas, nämligen att dessa blad äro af sent datum,

men

denna trakt vid tiden för
bladens inbäddning var ungefar lika regnrikt som nu.
För den tropiska agrikuUuren torde dessa iakttabevisar dessutom, att klimatet

i

gelser blifva af icke ringa bet37delse, hvilket jag skall

söka visa

en följande uppsats.

i

FigurförklaringItegnhlnd (Figg. 3

—

8) och

tili

taflan

1.

DaggbJad (Figg.

1

och 2)

2 Euj)horbiacé, 3 Asclepiadacé. 4 Connaracé?, 5 Cailletiacé,
G Sterculiacé Theobroma Cacao) cuit. 7 Begoniacé, 8 Graminé.
1 Tiliacé,

f
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2.

Om vegetationsförhällandena pâ de g-enom
sänkningarna âren 1882 och 1886 nybildade skären
i

Hjelmaren.

Af A. Y.

GßEviLLius.

d. 9 Mars 1893.)
âren 1882 och 1886 företogos sänkninHjelmaren, genom hvilka stranderna hojdes

(Inlemnad

Under

gar af
förstnämda âr 1,2 m., senare âret ytterligare 0,7 m. Med
sistnâmda âr voro sânkningarna fullstândigt afslutade.
Strax efter andra sânkningen pâ sommaren och
hösten 1886 undersöktes af Callmé ^) Vegetationen pâ

28

mellersta Hjelmaren belâgna

i

genom sânkningarna

del vis eller helt och hâllet nyiippkomna skâr.

Dessa
allmânhet i de yttre delarna £*f större
och mindre kantiga eller afrundade stenar, hvilka inât

skâr

bestâ

aftaga

i

i

storlek for att

i

det central a partiet ofta er-

sâttas af grofkornigt morângrus.

Stundom

itppsticker

en glattslipad berghäll, vanligen i södra delen af skâret.
Pâ sâdana skâr, hvilkas centrala partier varit hôjda
üfver vattnet äfven fore sânkningarna, var gransen
mellan de âldre och nybildade delarna skarpt markerad genom en strandvall af stora öfver hvarandra af
isen upptornade flyttblock.
Nâgon utpräglad grans
mellan de olika sankningsomrâdena af 1882 och 1886
var dâremot icke till finnandes. De undersökta skären
hollo i medeltal uugefar 60 m. i genomskärning.
Ar 1886 bestod den pâ de nya omrâdena invandrade floran af 115 arter, däraf 89 dikotyler, 23 monokotyler, 1 ormbunke och 2 mossor. Inga lafvar aro
af Callmé antecknade.
Af dessa arter förekommo de
’)

Bih.

Bih.

t.

t.

En mera detaljerad uppsats häröfver kommer att införas i
K. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd 18. Afd. III. Xio 6.
Om de nybildade Hjelmare-ôarnes vegetation af A. Callmé.
K. Sv. Vet. Ak. Handl. Bd 12. Afd. III.
7.

Bot.

Xvt.

ISWi.
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fiesta

blott

pa

ett

mindre antal

skar, eiidast fa blefvo

de iiudersökta skären. De stodo i regel
mycket glest, bvadan Ingen sammanhängande vegeIcke heller nagon antydan tili
tationsmatta bildats.
bildning af olika växtformationer synes ha förekommit.
Under augusti och September manader 1892 företog jag anyo en undersökning af de skär Callmé behandlat, i afsikt att söka utreda de forändringar i
växtlighetens sammansättning och fysiognomi, soin försiggatt sedan 1886, och kom därvid tili följande vik-

fuuna pa

alia

tigare résultat.
1.
Arternas antal pa det undersökta omradet
hade betydligt förökats (fran 115 tili 215), Af dessa
215 arter voro 133 dikotyler, 46 monokotyler, 6 orm(Dessutom förekommo
bunkar, 18 mossor, 12 lafvar.
atskilliga icke medräkiiade svampar.')
Största tillökningen har fioran vunnit pa de nybildade delarna af
de skär, hvilkas centrala partier varit höjda ofver
detta naturligtvis
vattnet äfven före sänkningarne
beroende pa att atskilliga arter vandrat fran de äldre
delarna ned pa, de nyvunna omradena af samma skär.
Vid tiden for Callmés undersökningar utgjordes den
invandrade fioran tili största procenten af växter, som
förekommo pa de närliggande Hjelmare-stränderna, tili
ett mindre antal af andra ingredieuser, mest riideratAfven de fran 1887 t. o. m.
växter och ängsväxter.
1892 nyinkomna arterna bestodo tili öfvervägande del
af strandväxter, tili mindre del af ruderat- och ängsväxter; äfven nagra fä skogsarter hade infiyttat inom
omradet, sä FijroJa secunda och minof^ nagra orm;

bunkar

etc.

Ett ringa antal af de ar 1886 funua arterna
De fiesta af dessa
voro 1892 ur omradet utgäiigna.
förekommo är 1886 endast pa ett enda skär; men
äfven nagra fä pa tvenne eller fiere skär uppträdande
(t. ex. Hordcum disticlion. Scccde cereaJe och Avena sativa)
En ganska stör del
voro 1892 alldeles försvunna.
2.

.
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och 2-âriga arter, som 1886 uppträdt pa ett eller
saknades 1892 delvis eller heit och hallet
pa dessa, men hade i stallet slagit sig ned pa ett
1-

flera skär,

eller

flera

andra.

hade vunnit större likformighet an
1886, hvadan ar 1892 ett säväl absorelativt taget större antal arter voro gemeiisamma för ett större antal skär än 1886.
och detta i
Icke blott art-^ utan äfven
4.
individmäugden hade âr 1892
mycket högre grad
tilltagit pa de nya skären (resp. de nybildade delarna
Atskilliga buskar (Salices) och träd
af de gamlaV
bildade täta bestand.
Likaledes voro de flerariga
örterna, starr-arterna samt gras (isynnerhet Foa seroFlorari

3.

som var
lut som

fallet

—

—

yfvigt

ofta

tina)

Örter bildade
tri^Kiytita.,

lium^

gen

—

B.

Bol ijgomtm

icke

tycktes
af

pâ de

ampliibinni

bestand, sä Bielens

terrestre^

B.

lapatliifo-

De flesta arter bildade visserlisammanhängande bestand, utan hade strödt

stä

arterna

täta

Hiidropiper

enstaka

följd

Äfven en-ariga

bestandsbildande.

stundom mycket

staeude

individ.

betj^dligt

detta

tätare

sistnämda

förhallande,

som nämdt uppträdde
flesta

skären en

i

som dock i allmänhet
än âr 1886. Dels till
dels

emedan

än 1886, hade
allmänhet ganska tät vegetalrikare

tationsmatta utbildats.

Hand i hand med deuna förökade individgar utbildniugen af olika växtformationer.
Förhällandena härvid äro emellertid olika pa olika skär.
rt.
De lägsta af vattnet tidtals öfverspolade skären hyste,
försavidt de icke voro alldeles
vegetationslösa, fortfarande en ytterst mager flora, bestâende af ett fatal arter med mycket glest staende individ.
Vegetationens utseende har här icke i näinnvärd man
förändrats sedan 1886 (med undantag af att nagra
nya arter trädt i stallet för en del gamla). Skär
tillhörande denna kategori komma sannolikt att äfven
för framtiden bibehalla sin fysiognomi.
5.

mängd
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Skär, som äro höjda omkring

meter öfver
allmänhet är
skyddad mot vagornas förstörande inverkan, buro 1892
en för det inesta mer eller mindre täckande växtmatta.
Arterna voro här talrika och tätt stäende, men utan
ordning blandade om hvarandra, bildande ett oregelbundet, vagigt växttäcke med i hvarandra utan gräns
öfvergaende skikt.
Det högsta sldktet utgjordes vanDessa
ligen af nagra fa, smäri’e, enstaka buskar.
skärs ringa höjd öfver vattnet torde väl äfven för
framtiden förhindra uppkomsten af dififerentierade forh.

vattuet och

livilkas

vegetation sâlunda

‘-,3

i

mationer.

m. eller
Pa skär, som äro höjda omkring
c.
mera, hade regelbundet formationer nppkominit, hvilka
dock ännu icke blifvit füllt ntbildade och begränsade
I allmänhet utgjordes de af följande
fran hvarandra.
bälten
CI

:

I

Ytterst ett bälte af vanligen tätt stäende höga

strandgräs
Fliragniltea,

och

starr-växter

Scirpus

(

lacustris,

Baldbujera anindinacea,
Calamarjrosfis lanceolata,

Carex l’seudocjjpenis^ umpuUacea^ vesicaria etc.) med
undervegetation af atskilliga lägre och högre strandörter och strandgräs, af hvilka somliga it. ex. lianuncidns FJammula, EJeocharis acicidaris och pahisfris)
bildade smärre bestand, de flesta däremot stodo mera
Dessutom förekommo här mossor i vexlande
enstaka.
enstaka lafvar pä stenarna.
mängd, samt tunnsadda
ß) Därinnanför ett buskbälte, mest bestaende af
tätt stäende Salices, isynnerhet Salix cinerea (dessutom

—

anrita^

caprea^

nigricans etc.).

Pa sankare

af

detta bälte hade at-

som högre, inträngt.
stundom buskarna heit och hallet

Ställen bli

undanträngda

I

saväl lägre

skilliga strandväxter,

det

yttersta

bältets

karaktäristiska

Buskbältet hyste en i allmänhet mager undervegetation af Örter och gräs (af de sistnämda isynnerhet Fou scrofina): talrikast och frodigast var Marväxter.

chantia pohjmorpha.

Ofta bildade Folj/trichnni juniperi-
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mnn och

Lafvar
förekoramo mest enstaka, isynnerliet pa stenarna, och
voro represeuterade af högst fa arter.
y) Iniianför buskbältet. pä nagot högre delar af
skären, har pa de 6 sista aren eu vaiiligen mycket
tat,
omkring 4 meter hög ungskog af företrädesvis
Betula verrucosa, i andra rummet Pojnilus tremula och
Ainus glutinosa utbildats. (Dessa 3, jämte nagra andra
träd, funnos redan 1886, ehurn de da voro mycket
laga och glest staende; äfven da var Betula talrikast.
Pinus silvestris och Aines excel s(( förekommo 189:^ pa
atskilliga skär, ehnru alltid sparsamt; 1886 hade de
ännn icke invandrat pa omradet.l Till följd af den
täta beskuggningen och de anassvis sig hopande löfven
blir undervegetationen i skogarna i allmänhet mycket
gles och tynande.
Den utgjordes isynnerhet af Örter
och gras.
Mossorna, äfven March rmtia^ voro i skogen
sparsamma och tjmande.
Ili/nienonigcetcr, isynnerliet
Boletus- 2ixtei' och Agarieinécr förekommo här och dar,
mest i de tätaste skogarna. Lafvar saknades vanligen
alldeles i skogen; pa nppstickande stenar nppträdde
dock isynnerhet Phg.-cia cæsia., som f. ö. förekom i
alla regioner af skären.
Orterna i skogen voro delcouDmotc sammanhäiigaude mattor.

.

vis specifikt skilda fran

Vegetationen utanför densamma.

Somliga af strandväxterna hade stundom inträngt i
skogen (t. ex. Solanunt Dulcamara, Phragmites). Liksom föregaende formationer är äfven skogen med afseende pa förekomst och utbildning bnnden tili de vexlande terrängförhällandena, sasom fnktighetsgraden och
i
följd häraf höjden öfver vattnet, samt underlagets
beskaffenhet (stenar och grus i vexlande proportioner).
Ô.
Inuti skogen nppträder ofta,
de högsta
delarna af skären, trädlösa grusfläckar med en mycket
sparsam vegetation af delvis karaktäristiska arter (isynnerhet Epilohkim angustifolium, Ruhus Idceus., Fragaria
vesca,

Urtica,

centrala

dioica,

delar

Phleum

varit

pratense).

höjda

Pa

skär, hvilkas

öfver vattnet före sänk-

102
motsvaras deiina t'ormation vauligen af ett
högväxta Örter, som uppträder nä rumst nedantbr den gamla strandvallen, pa grusigt eller stenigt
iiingarua,

balte

—

grusigt underlag.
6.
Nägon i Vegetationen utpreglad gräns mellan
de nybildade skärens tva olika sänkningsomraden förefinnes i allmänhet icke.
Denna gräns har, oni den i
början funnits, sedermera blifvit ntplänad tili följd af alternas ömsesidiga invandring, och den pa en stör del
skär torekommande m. 1. in. skarpa gränsen mellan
växtformationerna är, sasom nämdt, i främsta hand
betingad af de vexlande terrängförhallandena.
Dock
fans pa ett par skär antydan tili ett smalt trädbälte
(af Betula verrucosa eller Finus sitvestris), som syntes
i det närmaste sammanfalla med 82
86 ärs Strandlinie.
Att förmationerna ännu 1892 icke voro füllt
7.
differentierade, framgar bland annat af blandskogens
beskaffenhet och ätskilliga strandväxters strödda förekomst äfven i mera centrala formationer.
Stundoin
ha strandväxterna bibehallit sig pä högst ogynsamma
lokaler.
Pa ett skär. ’’Drundholmarne”. hvars centrala
delar varit höjda redan före 1882, bekläddes salunda

—

den gamla strandvallen pa
staende af Buhus

ett ställe

af ett snär, be-

B. Idœus, Lathijrus silvestris,
Galiuni aparine^ Tori/is Anthriscus, Fhragmites communis och Polygonum ampliibium terrestre.
De tva sistnämda ha tydligen kvarstatt sedan 1882, dâ de befnnno sig i eller närmast vattenbrynet de öfriga ha
efter sänkningarna utbredt sig alltmer och hota att
alldeles uttränga Fhragmites och Polygonum.
ccesius^

;

For att

i

nägon man askädliggöra formationernas

inbördes förhallande meddelas här ett par skematiska
gfiurer öfver tva af de undersökta skären.

103

Skematisk framställning af
1.
norra delen af Stor-Hjelmaren.

Fig.
Ersöii

i

växtformationerna pâ

=

den gamla centralplatän, onikring 3 meter
öfver vattnet, horizontelt utbredd och i'iindtom kantad
af en hög, brant strand vall, bildad af pa hvarandra
af isen npptornade flyttblock, Omradet nedanför denna
strandvall är torrlagdt genoin sänkningarna 1882 och
1886.
a

—

b

klipphäll.

=

'
,

den

nngefarliga

gränsen mellan de

tva sänkningsoinradena.

=

formation af höga strandgräs och Carices
inblandade lägre och medelhöga strandörter, och
pa sankare ställen sträckande sig in i
= formation af buskar pa 1 meter och nägot
däröfver, mest Salix cinerea.
Pa vestra stranden, som
är sank ett godt stycke inat, är denna formation jämförelsevis väl begränsad fran den utanför växande och
uppträder pä ett nagot torrare och högre beläget om-

•

med

+
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Pâ norra

rade.

södra stränderna,

ocli

som

lia

nâgot

an den vestra, ar
större lutning och mindre fuktigbet
bnskformasparsam,
den yttersta formationen mycket
votucosa,
Betula
tionen représenteras af tunnsâdda
ut till
ända
nastan
Bland buskarna, och
Salices etc.

formation:
böljgränsen tränger pâ denna sida en tredje
Örter,
strödda
bestâende af bogvâxta, vanligen
Solivulgare,
sâsom’ Epilohium angustifolium, Tanacetum
,

dago

Yirgaurea etc.

Denna formation

strackei

sig

pa

strand-

ända till
norra, vestra och södra sidorna inât
vallen (och äfven ett stj'cke
I vester
npp pâ denna')
.

ar den temligen val afgrän-

sad

frân den ntanför vege-

buskformationen.

terande

Pâ

Q =
strôdd

—

den at
en formation af

östra sidan ersättes

Betula

verrucosa,

1

nära 2 meter hög. som
gâr ned uästan ända till
böljgränsen. Östra stranden

änuu nâgot mera stupande än de förut nämda.

är

Nordöstra stranden har största lutningen, är bildad af
nästan enbart groft grus,

samt hyser en mycket gles
Fig. 2. Korra Xyckel grün-

vegetation. (.De öfriga stränderna äro bildade af större

och mindre stenar med inblandadt grus).
betecknade som i fig- 1Fig. 2 Formationerna
är här icke utbildad,
Betula wmtcosa-formationen
men ir stället uppträder
träd, mes
en tät sküg pâ ofta 5 meter höga
dessutom Salix peutanBopidus tremula och Salix eaprea,
glutinosa etc. 1 ntkauten a
dra, Betula verrucosa, Ainus

det

öster

om Hvalön

Hjelmaren.

0=

Skematisk.

i

Stor-

V.
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markeradt balte af buskar
Detta saknas pa östra sidan, som är
Afven skogsbältet samt den ytden mest stupande.
tersta formationen äro smalast pa denna sida.
Högörtsformationen intager skärets högsta, nâgot
mot öster belägna del och utgöres af Epilobiuni angustifolinni^ Urtica dioica och Phleum pratense med undervegetation af Fragaria vesca^ Huhns Idceus och nagra
fa andra.
Detta trädlösa centralparti bildas af en äs
af groft grus, samt sammanfaller ungefärligen med det
omrade, som är torrlagdt genom 1882 ars sänkning,
under det att de periferiska delarna torrlades först 1886.

denna skog fans

ett svagfc

cinerea etc.)

(^Salix

Meddelawlen fraa Botauiska föreningen

Om

i

Stockholm. N:o

hasselns forntida utbredning

i

3.

Sverige.

Af Herman Hedström.
(Inlemnad den 22 mars 1893).

Under föregaende sommar var jag
tillfälle att
göra ett par nya fynd af fossila hasselnötter, det ena
i

en

a Sollerön i Siljan, det andra i en
mosse vid Valla gârd i Färila socken, Helsingland, bada belägna utom gränsen för hasselns nutida utbredning i Sverige.
Det förstnämda fyndet
i

torfmosse

mindre

—

är för öfrigt af stört intresse derför, att hasselnötterna
derstädes
likaledes

L.

förekomma tillsamman med frukter af de
mera sydliga växterna Carex pseudocyperus
Ulnms montana With.
En profil i denna

och
mosse har följande utseende:
Ofverst.
VI.
Amblystegiumtorf
35 cm.
Öfvergangslag, omkring ...
V.
10 ,,
IV.
Stärkt förmultnadt torf lager 1,35 m.
III.
40 cm.
Öfvergangslag, omkring ...
II.
Amblystegiumtorf
40 ,,
Nederst.
I.
Skaigrus (lacustrint)
1,00 m+.
Bnt.

Nntis.

1893»

8

.
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Beskritiiiwg öfver lagen.

L

Skalgruset

bestär

af

saud

ocli

fiut grut^,

med skallemuingar af sötvattenmollusasom Limnœa staynalis L., Bythinia tentaculafa

3'^mnigt blandadt

sker,

Flanorhis- och

P/sidia-arter.
Delta lags öfre del
m. ofvan Siljans yta. Mosseiis öfre
del ligger saledes 3,60 m. ofvan Siljan och 168,60 in.
öfver hafvets nnvarande medelvattenständ.
Ifran skalgrusets öfversta och Amblystegiumtorfvens nedersta delar kan man afskilja ett öfveryänyslag,
hvars mäktighet torde vara vid pass 10 cm.
Detta
innehaller, förutom skallemningar, frön af Nymphœa
alba L. och Potamoyeton sp.^ blad af Salices, Amhhjsteyium m. m. .^Deremot saknas här nästan fullständigt
Carex pscudocyperas L. med flera växtlemningar, som
Lin.,

ligger vid

i

:)ass
2

1

följande lag blifva sä allmänna.
II.

ven

Den ofvan

detta liggande

Amblystegiumtorf-

är nästan alldeles oförmultnad och synnerligen rik

pä växtlemningar, af hvilka, förutom nötter af Coryhis
L., frukter af Carex pseudocyperus L. och
Vlnms montana With., ma anföras Amhlysteynon Eichardsoni (Mitt.), Menyantbes trifoliata L., talrika frön
af Cypcracéer (bland andra Scüpus lacustris L.), Phraymites communis L. (rhizom), Pinus silvestris L. (bark
barr och frön), Almis yhitinosa (L.) J. Gærtn. och incana (L.) Willd. (frukter), Betula verrucosa Ehrh. och
odorata Deckst, (frukter och hängefjäll), Salices (blad)
etc.
samt talrika inseJctlemninyar
Hasselnötter af
den ruuda formen äro allmännast. Hvad r;?wiM5-frukterna beträfPa, sä äro dylika aldrig förut tàgna fossila
i vara torfmossar.
III.
Öfvergängslaget bestär af mer eller mindre förmultnad mosstorf, utmärkt af sin stora rikedom
pa tallemninyar.
Af mossorna äro Paludclla squarrosa
(L.) Brid. och
Thyidmm rccognitum (Hedw.) de allmännaste.
Avellana

—
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Följande lager är synnerligen stärkt föroch jag har deriir ej kunnat titpreparera
audra växtdelar än stam- och barklemningar af
björh och aJ.
innehaller
Det följande öfvergang'slaget
V.
stubbar och stammar af hjorlc och gran (af den sistnämda äfven kottarj, och är ganska förmnltnadt.
VI.
Mossens öfversta lag bestar af mosstorf,
synnerligen oförmultnad och af en varierande mäktig1 m.
Mosstorfven är hnfvudsakhet, fran 35 cm.
IV.

inultnadt,

—

uppbyggd

ligen

af AmhJystegium revolvcns (Sm.) Del,

vidare finnes delar af Eqvisetacéer

Med
lätt

ett
tili

sä

tillhjelp

att berätta

.

af det ofvan anförda, är det ganska

denna Sollerö-mosses

historia.

Ifran

sötvattenbäcken har mossen smäningom öfvergätt
ett kärr, som efterhand blifvit torrare och torrare,
att slutligen en trädvegetation kunnat utvandra

derpä.

Efter att dessa förhallanden fortvarit en tid,

har mossen

tili

sist

öfvergätt

tili

ett

kärr igen.

Eme-

dan messen delvis är utgräfd, delvis utdikad och uppodlad, sä har jag ej kunnat studera dess nutida vegeDa mossen ligger alldeles öppet för
tation.

—

stranden af Siljan, synes det mig, som
vexlande lager i densamma bäst förklares
genom Blyïts hypothes om vexlande torra och fuktiga
klimat.
Man skulle äfven kuuna tänka pä vexlingar

och

invid

om

dessa

i

Siljans vattenstand,

men denna

i

uppdämning af densamma etc.
mig i jemförelse med den

förklariug synes

andra vara mindre sannolik.
Hvad beträffar det andra fyndet vid Valla

i Helinkräkta för niycket pa utrymmet att här närmare redogöra derför. Dock mä
nämnas, att den lilla messe, hvari hasselnötterna funnos, är belägen i en âsgrop, pa alla sidor omgifven
af rullstensgrus och lagrad lerblandad sand. Vid mitt
besök der hade den i och för torftagning blifvit ut-

singland,

sä

skulle

det

+
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dikad

ocli

derför tillgänglig.

alldeles deiisamina
(ifverst.

:

som â

Prodleu var

liar nastaii

förra lyndstället.

IV.

Mosstorf, oförmultnad

III.

Torflager, stärkt förmult-

.

.

40 cm.

med stubbar och
stamraar af björk och tall 1,00 m.
II.
Mosstorf, oförmultnad
B5 cm.
Nedei’st.
I.
8aud och lera med ’’rostror’’ ‘20 cm.
Hasselnotterna, som i allmanhet tillhörde den
nadt och

.

.

ruuda formen, förekoinmo i det understa mosstorflaget. som till en del var sammansatt af Antbljjstefjiu»!
badium (Hartm.) och i sin öfre del synnerligen rik pa
bark, barr, frön och frövingar).
Mossens höjd öfver hafvet är omkring 170 meter.
Den oinständigheten, att hassel nu ej alls växer
liar föranledt mig att nr den tillgangi dessa trakter,
liga literaturen göra en sararaanställning af uppgifter
om hasselns nutida och fossila lörekomst vid nordgransen for dess utbredning i Sverige. Jag utesluter
denna sammanstallning liar, emedan jag i en snart i
Geol. Fören.Förh. utkommande uppsats leinnar ensadan.
Af denna sammanstallning fraingar ^), att hasseln
vida nordligare utbredning än
i postglacial tid haft en
nu.
Yid denna tid bar ett mildare klimat varit râdande i Sverige; derför tala, förutom de fossila hasselnötterna, de tillsamman med dylika i Sollerö-mossen
förekommande frukterna af de nuinera i allmanhet
mer sydliga växteriia Carex pseudocijperus L. och TJJAtt sa mäste ha varit förhalmus montana With.
landet, kan man afven sluta sig af, att Hera växter
nu for tiden vid sin nordgrans i Sverige förekomma
spridda â ofta langt fràn hvarandra liggande lokaler
och derför maste anses vara relikta frân en tidigare
Detta niilda kliinat maste viallmännare förekomst.
dare ha rädt vid en bestämd i stört sedt ej syiinertalleinningar (kottar,

')
Nägot som fönit papekats af
Andersson.

prof.

Nathobst och

Dr. G.
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läng

ligen

mossarne, sa

i

fossila

hasselnötterua

antingen finnas

att de

torflaget

öfversta

det

af

de

ty

tid,

i

dessa

trakter förekoinma alltid â en bestämd nivâ

nordliga

eller

i

undre delen

i

ôfre

delen af det

mosslaget (räknadt ofvanifrân).
For att närangifva denna tid aro tvâ mossar synnerligen
npplysande.
Den ena âr den, som prof. Nathokst be-

andra

mare

frân

skrifvit^)

Högbom har

Askainmeu

i

Doktor

Augermanland.

komplettering af den af prof. FTathorst
meddelade profilen lemnat mig en af honom â samma

stalle

till

upprättad, enligt livilken mossen hvilar â Litorina-

bildningar (’’sandig grâ lera naed Mytilus och

förekomma

Nötterna

i

Tellina'^'’).

derofvan liggande

det

torf-

lagets nedersta del, och detta lag skiljes frân Litorina-

bildningarne af ett omkring 45 cm. mäktigt lager
mosstort [Sphagmim och Amblyste(/k{nt,-mossoY), hvilket
väl torde fâ anses vara bildadt vid tiden for LitorinahafVets

—

âtergâng.

Alnön utanför

Om

den

andra mossen, frân
H. Mdnthe i bref

Siindsvall, har docent

meddelat mig, att nötterna förekomma

i

ett lag

nederst

som hvilar â Z(ïYorh abildningar. Dessa
ligga omkring 80 m. öfver hafvets nnvarande medelvattenstând.
Pâ grnnd af dessa fynd anser jag,
i

torfmossen,

2

—

tiden för detta varmare klimat inlaller vid tiden

att

nârmast

efter

och

omkring

Litonnalis,î\'ets

maximi-

utbredning.

Dâ
finnas,

nu
som

lager etc.

uppslag

ett

teorier,

)

fakta

varmare klimat,

sâ

âr

harmed

oberoende af förut befintliga
bedôma lagrens aider landbildningarne säväl

sinsemellan
'

af Sverige liera

man

äfven i mossar, tutîderstâdes skall kunna lyckas pâvisa ett laatt

för,

bildadt irnder ett

ger,

trakter

ôfriga

i

tala

Om

gifvet

att,

som

fôrhâllande

nâgra

i

till

till

riksmuseets vâxtpaleontologiska afdelning

inkomna torfmossefynd, af A. G. Nathorst.
Pörh. 1892 n:o

9.

Nathorst:

hafsbildningarne.

Citerade arbete.

Öfvers. af K. V. A.

no
Men

utoin i detta mera rent geologiska afseende är
fürekoinsten af detta po<tglaciala varinare kliinat äfven

af vigt for forklaring af Hera egendomliga forhallanden

den iiutida svenska växtgeografin.
Utgâr man ifrân, att dessa ofvan nttalade slutsatser i nagon man aro riktiga, sa syiias mina undersOkningar bestj^rka sannoliklieten af den Blyttska
teorien om vexlande fuktiga och torra klimat, âtminstone bvad beträffar dess senare del eller den subboreala tidens existens.
t)m man nemligen till tiden
i

eqvivalerar
ei’Mller

man

mossarnes
(sâ

vidt

liasselnötforande

man kan döma

lager

sa

af de ofta ofull-

standiga uppglfternal ofvan detta nästan alltid ett val

formultnadt stain- eller stubbförande lager ocli derofvan ett jemforelsevis otörmuknadt mosstorflager utan
trälemningar.
Det blir ganska svart att förklara denna
vexellagring, exempelvis i mossen i asgropen vid Valla,
genom vexling i afloppet etc. For att förklara dessa
vexlingar s^mes mig den Blyttska teorien vara den
enda antagliga.
Men denna teori bar forst fâtt sin
fulla
betydelse ocli sin rätta forklaringsgrund derigenom^ att Serxaxder satt dessa autagna vexlingar i
kliraatet
samband med de af de Geer ocli andra
i

pavisade

nivaforandringarne.

Om

vi

till

tiden eqvi-

lera dessa mossars basse! nötförande lager ocb anse, att

tiden for detta varmare klimat infaller vid tiden närmast efter ocb omkring L/foi'/nabafvets maximiutbredningj sâ se vi, att mossarnes lagerfOljd är sadan, som
teorin fordrar.
Tiden for detta varmare klimat kan
derfor med användande af den Blyttska nomenklatnren
sägas infalla under senare _ delen af den atlantiska
eller början af den subboreala epoken.

Här som öfverallt forut halier jag mig eiidast vid de mossom ligga atom eller vid gränsen for hasselns imtida ntbredniiig.

*)

sar,

Ill

Om

förekomsten af Artemisia Stelleriana Bess,
pa vestra Skanes hafsstränder.

Af

träffats

W.

C. Areschoug.

1892 sid. 197, har Dr. G. Andeu intressanta underrättelsen om
af nämnda art pâ norra Seland, der den an-

Bot. Notiser,

I

DERSSON

fyndet

F.

meddelat

pa

liknande

lokaliteter

Pa samma gang päpekas nagra
af min uppsats om samma

som

i

vestra Skane.

först efter publikationen

arts förekomst i Skane
omständigheter,
tillkomna
137)
1880,
hvilka hos meddelaren väckt den föreställningen, att
A. Stelleriana sannolikt pa nagot satt, möjligen genom
foglar, blifvit öfverförd frän norra Tysklands eller
Danmarks trädgardar tili Skanes och Selands hafsstränder.
Enär det onekligen skulle vara af mycket
stört intresse att, för savidt sädant är möjligt, fä den
fragan utredd, hurnvida ifragavarande arts förekomst
i
Skandinavien star i mer eller mindre direkt samband med menniskans verksamhet, sa har jag ansett
mig böra underkasta dessa omständigheter en närmare

(Bot. Not.

sid.

granskning.
Dessförinnan
toi’de
det emellertid vara i sin
ordning att belysa ett par andra förhallanden, som
visserligen i min förra uppsats (a. st. sid. 158) framhallits och tili sin verkliga innebörd redncerats, men
oaktadt af Dr. Andersson anyo betonas.
Dessa
omständigheter äro dels att ifrägavarande art, sadan
den uppträder i Skandinavien, öfvei’ensstämmer med
den i Europas trädgardar odlade och afviker frän den
vilda stamformen, dels äfven att den, innan den upptäcktes pa hafsstranden i vestra Skane, varit odlad i
Helsingborg. Jag har visserligen i aberopade uppsats
sökt adagalägga, att dessa omständigheter i sjelfva
verket ingenting bevisade, men när Dr Andersson med
tystnad förbigar hvad jag i denna fraga anfört, mä
det här erinras om, att hvarje art under förändrade
det

Bot.

Not.

18V3.
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klimatiska förhällanden kan undergâ en större eller
förändring.
Sâhinda har t. ex. den iakttagelsen svârligen kunnat undgâ nâgon, att âtskilliga

mindre
for

de nordamerikanska och europeiskt asiatiska kon-

tinenterna gemensamma växtarter förete vissa afvikelser, i det de i Nordamerika merendels aro mycket
i
Europa eller Asien. Om nâgon sâdau
Amerika infördes till trädgardar i Eurojoa
den derstädes utan tvifvel blifva lika kräftig

spensligare an
art

Iran

skulle

som

'

den vilda formen, men

man

är deraf ingalunda

denna senare härstammar
Och de olikheter som jag
fran den odlade formen.
pavisat mellan den europeiska och den asiatiska formen af A. Stelleriana äro af den beskaffenhet, att de
sta i samband med en frodigare utveckling hos den
berättigad

tili

att antaga, att

förstnämnda.
A. maritima pä Ölands östra kust afviker stundom pa liknande sätt frän de pa Skanes vestkust förekommande formerna.
Hvad aterigen angar denna arts odling i Helsingborg, sä tror jag mig redan i den föreg. uppsatsen
hafva tili full evidens bevisat omöjligheten af att den
odlade formen derifrän kunnat sprida sig öfver en i
sjelfva verket sä lang sträcka af hafsstranden, enär
den först ett par, âr innan detta tynd (1880) gjordes,

omkring

saledes

sin

*

ar

samma

1878

utflyttades pa fritt land,

1876 anträffades pâ
Helsiugborg mest aflägsna lokal.
Mot det
antagande, att den redan dessförinnan medan den
ännu befann sig inomhus, kunnat pä nägot outredt
sätt komma ut pä hafsstranden, hyser jag äfvenledes
väl grundade betänkligheter
Frän utlandet införskrifna växter inkomma merendels säsom frö eller unga
planter, men mycket sällan säsom fullväxta.
Och
äfven om unga planter af A. SteUeriana omkring âr
1870 införts tili Helsingborg, ja, tili och med om vid
samma tid blommande exemplar dit införskrifvits och
under

det

art redan âr

frân

genast

börjat

sprida

sig

utmed hafsstranden,

är det
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af

rent
sprida

otäiikbart,

ned
som

sig

att

den

redan

âr

1876

li

unnit

sydligast belagna vaxtplats,

sin

till

dess frukter ej aro organiserade for
isynnerbet
spridning med vinden.
Dr A. försöker ej heiler göra
att ifragavarande vaxt pa denna vä.g kommit
vâra strand er.
Sa vidt jag kunnat finna, bar Dr. A. egentligen
endast anfört en ny omständighet, som ej af mig
kunnat uppmarksammas och som skulle kunna tolkas
sâsom ett bevis mot denna arts inbemska Ursprung,
den nämligen, att arten bärstädes synes vara stadd i
utdöende.
Dess varre är detta ett öde, som den delar med manga andra af vara intressantaste ocb sallsyntaste vaxter, i synnerbet när dessa aro latt atkomliga, sasom förballandet är med A. SteJleriana.
Eburu

troligt,
till

vid denna
tili

arts första

upptäckande

med den samma,

fyldes

att dess fortfarande

sedermera

genom

bestand blefve tryggadt. Men
en bänsynslös plundring

vare

tack

bar,

âtskilliga portörer

togs likväl tillbörlig bänsyn

skolynglingar, ett formligt utrotniiigskrig an-

mot densamraa.

ställts

landen

skulle

naturligt.

blifva

Den

Att den under sadana förbälallt

mera

sällsynt,

är ju beit

är emellertid, det oaktadt, ingalunda

utrotad, utan bar äfven under de senare aren, eburu

mera sparsamt,
lokaler.

gamla

anträffats pa âtskilliga af sina

Den som

varit

i

tillfälle att

iakttaga bvilken

som denna växt företedde
stranden
mellan Raa ocb Hel1880
singborg ocb som vida öfverträffade bvad man far se
bos samma växt, när den odlas i trädgärda,r, lär svarutomordentlig

frodigbet,

sommaren

pa

kunna

ligen

föreställa sig,

att

ende pa grund af klimatiska

En

den var stadd

i

utdö-

eller lokala förballanden.

förmenande för afgörandet af
mycket vigtig omständigbet, pa
bvilken min uppmärksamhet först fästades, sedan min
enligt

föreliggande
förra
föras:

uppsats

A.

mitt

fraga

offentliggjordes,

Stell eriana

torde bär förtjena an-

växer nämligen

i

östra Asien pa
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lokaler som i Skaue.
Mellan de uedersta
pa de fragment af denna art, som Maximovicz haft godheten sända mig, funnos h\dta sandkorn
jemte ginmæ af nagon EJy)mis-dL\% hvilket utvisar,
att den i ostra Asien liksom i Skâne växer pâ sandiga Ställen och i sällskap med nämnda gras.
Vi vilja nu underkasta Dr A;s hypothes, att A.
Stelhnana spridts frân norra Tysklands eller Danmarks
trädgärdar till Skanes hafsstränder t. ex. med foglar
en närmare granskning och skola dervid forst skarskâda de omständigheter, som äro förknippade med
denna växts förekomst i Skâne. Den har härstädes
anträffats pâ en sträcka af ungefär halfaunan svensk
mil och iakttogs, sävidt kändt är, första gängen är
1876 utan att ädraga sig nägon vidare nppmärksamhet.
Atskilliga af de är 1880 anträflfade exemplaren hade
säkerligen nppnätt en mycket hög älder, enär de hade
en sâ ansenlig storlek. att at ett enda ständ knnde
liknaiide

bladen

erhällas öfver

30 herbarie-exemplar.

Pöreställer

man

annat grobart frö af nägon tilltällighet kommit tili nägon punkt pâ den skänska
hafsstranden af alldeles samma beskaffenhet som denna
arts naturliga växtställe, sä skulle säkerligen och i
synnerhet som frukterna ej spridas med vinden
liksom ej heller, i följd af lokalens läge, lösryckta
stj’cken af dess stam kunnat af vägorna utsköljas och
äter nppkastas pâ nâgot annat ställe pa stranden
en mjmket läng tid förflj'ta, innan denna växt erhälJag tror mig ej göra
lit sin nnvarande utbredning.
mig skyldig tili nägon öfverdrift, om jag antager, att
för en sâdan spridning sknlle hafva erfordrats en tid
Hvad Dr A. i motsatt syfte
af bortemot 100 är.
anfört rörande den ha<tiga spridningen af Mi/ricaria
(fcnnanica pâ Ringsjöns torrlagda strand eger ej tillämpning pâ törevarande fall. Ty dels spridas frön
af Myricaria med vinden och dels hade de samma
endast en kort väg att transporteras, sâ att de pâ
sig nn, att

ett eller

—

—
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samma

künde

âr

Men

spridas ötVer heia det torrlagda oui-

kunna med nagot
sken af sannolikhet antagas, att en hei skara af foglar, medförande Artemisia-îv'ôn^ slagit sig ned pa just
det för denna art lämpliga strandbältet och salunda

radet.

det lär väl svarligen

pa en gang spridt frön öfver större delen af artens
nnvarande oinräde.
Lika osannolikt förefaller det,
att foglar arligen under lojjpet af flera âr skulle hafva
aflemnat frön _af ifragavarande växt endast pa denna
del af kusten.
Liknande betänkligheter kunna franiställas emot den föreställningen, att nagot annat transportmedel föranledt denna vaxts hitflyttning.
För utredandet af denna fraga vore det emellertid
af stör vigt att käiina tidpunkten för ifragavarande
växts första ankomst tili Europa och i all sj^nnerhet
dess uorra del.
Dess värre saknas, sä vidt jag v'et,
alla data, som kunna leinna uagon ixpplysning i sadant

Men

afseende.

och

det

lär

nagra

arten beskrefs först 1835 af Besser^

Vcäl

fa

anses niycket sannolikt, att den

i trädgardar,
koinmit tili norra
Europa.
Först i medio af 1860-talet odlades den i
botaniska trädgarden i Köpenhamn och det är föga
troligt,
att
den längt dessförinnan funnits i norra
Tysklands trädgardar.
Den fanns emellertid redan
1876 blommande pa skänska kusten, och enär den
sasom flerarig behöfver längre tid för att hinna tili
blomning och det ej gerna kan antagas, att den upp-

först

liksom

täcktes

att

i

blommade,

âr

derefter

den

Skaiie

började

odlas

först längt senare

samma

âr

som den

första

gängen

äfven af dessa omständigheter
framgä, att denna växt i'unnits i Skane före den tid
da den första gängen infördes i norra Tysklands och
Daninarks trädgardar.
Vore A. Stelleriana verkligen pä nagot för oss
obekant satt inkommen tili Skäne frän trädgardar i
sä

torde

nagot af grannländerna, sä mäste denna art, i betraktande af den korta tid deii härstädes haft tili att

en bogst ovanlig spridningstörmaga.
skulle det bhfva hardt
oin detta vore förhallandet,
pa batsstranförvildats
att den ej
otorklarligt,

sprida

Men

nära
derna
tid än

sio-,

i
i

besitta

odlats langre
de länder, der den säkerligen
inig bekant,
bar
jag
Sa vidt
norra Europa.

är detta ej bändeisen.
Dessutom är det svart att inse pa

,

bvad satt denna
medverkan öfver batvet
växt kunnat utan menniskans
transporteras

till

delar kunnat

af

vârt

land.

vagorna foras

Att
till

i

losryckta stamvara strander^ oc i

ej

enär^ den vaxer pa ett
derstades uppkastas är tydligt,
oc i
fall ej nas af vagorna,
strandbälte, som i vanliga

arten redan
antagande derjemte förutsätter, att
i det land, bvaritran
batsstränderna
varit forvildad pa
omojLika osannolikt, ja till ocb med
den bittbrts.
oivertorts,
vinden
med
att frön
det,
ligt förefäller
redan anforts, sakimr de for
sasom
frukten,
eLdan
Ur A. ünanordiiingar.
sadan transport erforderliga
med
liitförts
frön
att
ner det derfor ocksa sannolikt,
anmarkas,
log
kan emellertid med

detta

foglar.

Häremot

aromatiska Ar/mAbt-arterna sakerfrukterna ej ha va
undvikas af foglar ocb att
kunna tastna
inrättning, genom bvilken de

att de synnerligen

ligen

nagon

slags

Ej beller äro trôna ommassa, som skulle kunna
gifna af nagon yttre köttig
det fröna sjelfva passerade
förtäras af foglar, under
pa en transpon
genom deras tarmkanal. All tanke
Li va
utesluteu.
vara
saledes
med foglar anser jag
sannolikhet tor att denna
finnes nagot spar af

1

sâdana djurs fiäderklädnad.

litet

ballast.
växt kunnat inkomma med
Stdknami sedermera
Den omstandigbeten, att A.
pa ostra kusten
dels
dels i Danmark
blifvit funnen
sidan at Long
sydöstra
af norra Amerika, nämligen pâ
i sjeltva
bevisar
Mass.,
Island och vid Nabant Beacb,
i
inhemsk
ar
ingalunda, att denna växt ej

verket
enligt mitt förmeuaiide,
Sverige, utan utgör tvärtom,
iipptattningen.
vigtigt stöd för den motsatta
ett
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de

Ställen,

inycket

der den funnits, divergera

Iran

livarandra

ej

synnerligen

ined afseende pa polliöjden.

Mest är detfca visserligen förhallandet med lokalerna
pa Nordamerikas vestknst, der denna arts sydligaste
Antages
växtställe är beläget pa ungefär 41 " n. 1.
dess nordligaste växtställe pa Kamtschatka, likasom
de

skandinaviska

lokalerna,

befinna sig pa vid pass

5G ® n. 1., sä skulle denna växts kända utbredningsomrade i riktning mot norr och söder komma att utgöra omkring 15 breddgrader, hvilket ingalunda kan
Deremot är dess
anses sasom synnerligen mycket.
utbredning i oster och vester ovanligt vidsträckt, men
mänga andra tili Altailloran eller, sasom man i senare tider benämnt den, steppfloran hörande växter
Sa förekommer t. ex.
hafva en liknande utbredning.
PotentiJla fruticosa fran östra delen af Nordamerika
(New Foundland och Kanada! pä strödda Ställen vesterut i heia norra delen af Amerika ända tili Beringsöarne, Kamtschatka, heia Sibirien tili vestra
Ryssland (Estland, Lifland och Kurland) samt Öland.
Visserligen är A. Stelleriana ännu endast känd fran

genom ofantliga afständ skilda växtmen den torde väl med tiden blifva iakttagen
pa mänga andra mellan dessa växtställen liggande
ett

ringa antal

ställen,

punkter, sasom pa sandiga flodstränder

i

Nordamerika

Dr A. anser det föga sannolikt, att
och Sibirien.
denna utmärkta art kunnat undga uppmärksamheten,
i fall den vore nägot allmännare i det inre af Asien.
Jag har ock.sä alldeles icke utgatt fran den förutsättningen att itfagavarande art skulle vara mera allmän
inom sitt egentliga centrum. Ty en växt kan vara
sällsynt äfven i sitt ursprungliga hemland, och detta
utan att vara en qvarlefva fran en äldre, i utdöende
stadd flora.
Till belysande af denna fraga skall jag
tillata
mig att ur ett af mig hallet föredrag under
Naturforskaremötet i Christiania är 1868 Om den
europeiska Vegetationens ux'sprung, i Porhandl. ved
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de Skaiid. Naturf. 10 :de Mode, pag. (iO anföra följande: ’’Eu art kan för öfrigt vara sälls3"nt pâ tvänne
olika satt.
Soinliga växter äro uäuiligen öfverallt
sällsjmta,

andra dereniot förekomina temligeu allraänt

inom det omrade, der de hafva sitt egentliga centrum,
men uppträda utom detta omrade endast sparsamt och

De

pâ enstaka lokaler.

förras öfverallt sälls^mta före-

komst kan förklaras af det förhallande, att de fordra
sä specifika vilkor för att kunna lefva, att dessa vilkor endast pa högst fa ställen sammanträfia.
Äfven
om fröen af d3dika vaxter spridas vidt omkring. sä
linna de endast pa enstaka, kanske längt ätskilda
puukter en för sin utveckling tjenlig lokalitet, livarvid det tillika maste bero pa tillfälligheter, om de
finna vag tili just dessa spridda ställen.
Äfven ätskilliga andra
omständigheter kunna bidraga tili en
sä beskaöad sällsynthet, säsom en ringa eller vanskligheter underkastad fröbildning, svarigliet att sprida
sig

geuom de medel,

af hvilka naturen vanligen be-

tjenar sig för att utbreda Vegetationen, eller slutligen

det förhällandet, att d3dika sälls3uita växters spridning

motverkas derigenom,

att sjelfva örten eller deras frö

äro mycket

begärliga

för vissa djurarter”.

künde,

vissa

att

växter

äro

sälls3'nta

Tilläggas

pa grund af

ofönuaga att uthärda konkurrens med andra, livilket
aterigen kan bero pa en svag rotbildning eller andra
egendomligheter i Organisationen.
Att denna växt ännu ej blifvit fuiinen inom de
ofantliga landomräden, som skilja dess växtplatser i
Danmark och Skane fran dem pa Kamtschatka och
dessa senare frän dem pa Nordamerikas ostkust bevisar ingalunda, att den ej flerestädes kan finnas i dessa
öde och sä föga utforskade omräden.
Vi käuna fran
vart

eget jemförelsevis

lilla

(t.

i

botaniskt afseende

exempel pâ högst
senare tider blifvit
ex. FIeuros2)ennum austriacum^ Cirsium

sä noga undersökta land
utmärkta växtarter, som

irppdagade

och

âtskilliga
först

i
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Lathi/nis sphcericus. Fotentillu Frafjandstnim
m. fl.), och pa det lilla Bornholm har den intressanta
Anemone coerulcscens Lge sa länge kunnat undga uppinycket högre grad mäste
I hum
märksamheten.
sâdant vara fallet inom sä vidsträckta och sä föga
kända trakter som det inre Asien och den nordliga
Den vidsträckta utbredning
delen af Nordamerika?
vestra Skäne, gör det sä
har
i
som A. SteJlcriana
godt som füllt säkert, att den derstädes förefunnits
under en mycket läng tidrymd, ocli likväl blef.dess
härvarande förekomst egentligen ferst kon stater ad ar
1880.
Dessutom delar denna art med ätskilliga andra
arter af samma slägte den egenheten, att den har ett
mycket vidsträckt utbredningsomräde och uppti’äder
rlvulare^

inom detta pä vidt isolerade punkter.

Dr A. har likaledes sökt vederlägga min i förut
äberopade uppsats uttalade förmodan, att i.rägavarande
art skulle vara en représentant for Altaifloran, och
äberopar säsom stöd för sin afvikande mening, dels
denna art ej anträffats i det inre Asien, dels att
den här uppträder pä ve'stkusten och äfven blifvib
funnen pä Nordamerikas ostkust, dels att dess före‘komst pä hafsstranden gör det osaniiolikt, att den
skulle vara en relikttyp.
Jag för min del kan ej
att

de af

inse,

att

gen

bevisa

Dr

hvad

typiska

ätskilliga

anförda omständigheter verkli-

med dem

afsetts att bevisas.

Ty

Altaiväxter hafva vandrat ej blott

de vestligaste delarne af Europa, utan äfven mot
öster spridt sig ända tili Nordamerikas ostkust, hvarpä
Ej
Potentilla fruticosa redan anförts säsom exempel.
heller torde allt för stör vigt böra fästas vid den omständigheten, att A. SteUeriana, sä vidt kändt är, för
närvarande etidast qvarlefver pä vestkusten, enär ätskilliga Altaiväxter kunnat sprida sig ända tili vestra
Europa.
Och beträffande hafsstrandens vegetation
gäller hvad om den yttrats endast den salina Vegetili

,

tationen,

som intager det

yttersta strandbältet.

Men
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A. SteUeriana uppträdei’ pâ ett inre straudbälte, som
nâs af böljorna ocb pa livilket den salina Vegeta-

ej

Pa detta balte bör en reliktform utan
kunna bibeliâlla sig, bvarpâ âtskilliga exemskulle kunna anföras.
Hvad som förutom det redan anförda for mig

tionen saknas.
svârigliet

pel

atminstone gör det m^’cket sanuolikt, att denna växt
bör hänföras tili Altaifloran, ärj det förhällandet, att
Centralasien utgör centrum for det öfvervägande antalet arter af slägtet Artemisia^ i synnerhet för dem,
som äro närmast beslägtade med A. Stelleriana.
Sa vidt de närmare omständigheterna med denna
arts förekom^t i Europa äro kända, finner jag saledes
för närvarande ej nägon gütig anledning tili att
frângâ min i Bot. Not. 1880 uttalade mening rörande

denna

växts

förenadt

med

iuheinska
stora

Ursprung.

Det är emellertid

svarigheter att afgöra, huruvida

en i förhallande tili sitt urspruugliga omrade i hög
grad distanserad växt ditkommit med eller utau menniskans vare sig direkta eller iudirekta medverkan,
och mähända skola en gang andra data bringas i
dagen, som komma att sprida nytt ljus öfver denna
intressanta växts xippträdande i den europeiska floran.
’
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Nâgra

nya hybrider.

for Skandinaviens flora

Af

Sv.

Murbeck.

Pulmonaria angustifolia L. x
* obscura Du Mort.
lis L.

2.

(P.

notha

offlcina-

Kern.).

Pore redogörelsen för den i fraga varande hybrida
kombinationeii torde nâgra ord angâende den ena af
Den växt, som i
dess stamformer vara pa sin plats.
den floristiska literatnren benämnes Fuhnonaria officinalis L., klyfver sig, säsom Kerner i sin monografi M
närmare utredt, i tvenne typer, af hvilka den ena
har hvitfläckiga och bredt äggrundt-hjertlika, den
andra enfärgadt gröna och mot spetsen mer utdragna
sommarblad.
Den förra typen, som är allmän i mellersta D och delvis äfveii i södra Europa, representerar, sasom den nämnde författaren adagalagt, hufvudformen af P. officinalis Linné i Species plantar, ed. I.
Den andra typen, som ej gar sa langt at söder och
här hos oss, sa vidt man vet, är den aliéna förekommande, utgör den af Linné icke namngifna v-formen
i hans
nämnda arbete. Af Du Mortier iirskildes densamma under benämningen P. ohscura sasom art och
sasom sädan betraktas den ock af Kerner i bans monografi.
För egen del är jag pa grund af iakttagelser inom omraden,
der den uppträder jemte den
Linneanska hyfvudtypen, böjd för att inrangera den
sasom en subspecies under denna senare, men begagnar dock i det följande för korthets skull den enklare
beteckningen P. ohscura.
A.

')

Kerner Monographia Pulmonariarum,

Iniisbr. 1878, pp.

27, 30.

Uppgiften
Udg..

hos JoH.

LANGE (Haandb.

p. 471). att P. officincdis

pä, att den möjligen
Hot.

Not.

1893.

har ’’Bladene

förekommer

i

d.

Danske Flora,

ofte plettede”,

sä langt ät norr

som

i

4.

häntyder

Danmark.
9

's

4

.
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ineddelas bar, efterEll beskrifning af hybriden
föreligger )
soni ingen utförligare sadan

De vegetativa skottens blad

ined temligen

längd förhaller sig
smalt vingkantade skaft, hvilkas
hved^re
till skifvans som 1:
skaft, som i läng
hos P. obsc. smalare vingkantade
2
förra som 1: 1 3
förhalla sig till skifvan hos den
med
Bladskifvan
0,6-l,2).
hos den senare som 1:
tydligare begransad Iran
smalare eller bredare bas och
men ej sa skarpt atsatt
skaftet an hos P. angust.,
ar
som hos P. obsc., der bladbasen

—

,

,

mot

detsamma

ganger

längd 2,5- 3,7
hiertlik eller tvar; skifvans
ggi.,
än bredden (hos P. angust. 4 6

15—23 ggr.
eller

mindre

eller

föga

s
.

örre
o sc.

ett storre
större),dess största bredd belägen
vid
angust.
P.
stycke nedom midten (hos
basen).
narmast
hos P. obsc.

nedom midten,

Beklädnaden â bladens öfversida
borst

lio®

dem

dels af mellan

dels af langa

befintliga

glesa

mycket

kortare borsthar el er hnâ
och diibbelt till flerdnbbelt
epidermis mellan de
borsttaggar (hos P. angust. är
en
obsc. är
jemnstora borsten glatt, hos 1
.

langa
mellan

dessa

mycket

glest

ställda borst ytterst tatt

hvilkas

mikroskopiska koniska spetsar
vid basen). De bJomhöid ei är storre än diametern
mer eller minlansettlika,
bärande axlarnes blad
lansettlika och
linealt
dre upprätta (hos P. angust.
aggrundt
omvändt
eller
npprätta, hos P. obsc. aflängt
stjelkblamellersta
de
lansettlika och mer utstaende),
(hos
bredden
än
större
dens längd 2,2— 5,7 gänger
an
större
ggr.
obsc. 1,7-3
P. angust. 5-10, hos P.
ho=>
sasom
Fruktfoder än mera Wocklikt
bredden).
hos P. ^
P angust.. än mera cylindriskt sasom
(hos P. angust. at
tänder nägot kortare än pipen

besatt

med

<less

donnas längd
tare).

eller

korlängre, hos P. obsc. betydligt
ren
efter befruktningen ej sa

Blomkronan

närstäende P. anfran denna.

P KEENEE~Mnvisar i sin monografi tili den
Mott afvikelserna
gustifoUa X Officinalis och anför
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som

aznrblâ

ning

ât

P.

lios

violett

moget

anf/tist.,

men med

svagare drag-

Karpeller

än hos P. obsc.
mindre trubbiga

i

full-

stadium
och nâgot mindre
bukiga au hos P. angust.^ men tillika mindre tillspetsade och nâgot fylligare än hos
obsc.^ nedtill nâgot
starkare afsnörda frâu foten an hos P. angust., nästan
som hos P. obsc.
Sverige. Skâne. Minnesbergsbackeu vid Mariebergs jernvägsstation (Mure. 1885, 1888, 1891) samt
i nâgot större antal exemplar längs en vall hâremellan
och Snapparp (Mure. 1888, 1891); utanför Linnebergaskogen nära Lund (ett enstaka stând, Mure. 1888).
Danmark. SjceUancl. Jonstrup Vang (ett enda individ, Mure.
1888; ett annat exemplar frân samraa
punkt i Seminarielærer H. Mortensen’s herb.).
I öfverensstämmelse denned, att stamarterna skai*past afvika frân hvarandra genom formen af de mot
fruktmognaden utbildade vegetativa skottens blad saint
hârbeklâdnaden pâ dessas ofvansida, âr ocksâ hybiûden
lâttast igenkänd dels genom de nâmnda bladens i beskrifningen här ofvan pâpekade formfôrhâllanden dels,
och kanske ânnu säkrare, genom bekläduaden pâ deras
ôfre y ta.
Hos P. angiistifolia träfifar man här endast
ett slag trichom, nemligen alldeles jemnstora, länga
samt hos utväxta blad nâgot glest ställda borsthär;

P

—

i

öfrigt är epidermis fullkomligt glatt.

Hos

P. obscura

uppträda tvä ytterst skarpt skilda trichomformer, nem-

mycket glest ställda borsthär dels
obeväpnadt öga heit och hället
osynliga, koniska spetsar, ^hvilka under en stark lup
te sig som en sammetsartad hotten, ur hvilken de
grofva borsten uppsticka.
Hos hybriden hafva dessa
ligen

ytterst

dels

länga,

talrika,

mikroskopiska
P.

angust/folia^

för

spetsar,

växt

tydligen
ut

tili

genom inverkan

af

för blotta ögat synliga,

och gröfre här, hvilka äfven med hänsyn tili
längd utan gräns öfvergä i de större borst, som
äfven här förefinnas.
Jemte dessa senare urskiljer
finare
sin
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mau

med

sâledes

blotta ögat lios

hybriden talrika finare

och kortare borsthar, hvarigenom den ock med stör
Afven med hänsyn tili öfriga
lätthet igenkännes.

sasom af beskrifningen
i förhallande tili stamarterna.
Pa den punkt vid Marieberg, der den
anträffats i nagot större individantal, fuunos emellertid
ocksa iiagra stand, som vid blomningstiden företedde
P. ohscura eller, sasom
ett otvetydigt närmande ät
fallet var med ett par af dem, at P. anyustifoUa. Efter
deras inflyttning i Lnnds botan. trädgard, der de sedan
under olika stadier künde jemföras med afskilliga
stand af den intermediära formen, framträdcle deras
ställning som förbindelseläukar mellan denna och stamarterna sjmnerligen klart.
Att de utgöra sekundära
korsningsprodukter förefaller icke osannolikt, särskildt
som den könsliga reproduktionsförmägan hos i fraga
varande hybrid kan betecknas sasom jemförelsevis god.
Fruktsättningen företer hos olika individ betj^dande vexlingar, men är pa det heia taget ganska
sparsam.
Som emellertid hos stamarterua samma forhallaude rader, fär man antaga, att detta blott i mindre grad beror pa växtens hybrida härstamning; ocksa
hafva, med anledning deraf, noggrannare iakttagelser
karakterer

intager

hybriden,

sjmes, en tjAlig mellanställning

—

öfver fröprodiiktionen

ej blifvit verkställda.
Pollenets
beskaffenhet har deremot nndersökts â samtliga blommande individ Iran de svenska fjnidorterna, â de i

Lunds botan. trädgard odlade upprepade ganger, nem1891 och 1892. Halten af i vatten icke
svällande, sä godt som innehallslösa samt hopskrurapna
eller tili rymden fiera ganger förmiuskade pollenkorn
visade sig der vid uppga tili 10 à 20
hos G, tili
20 à 30 hos 8, tili 30 à 40 hos 5, tili 40 à 50 hos
ligen 1889,

3 samt tili c. 75
mediära formen ^).

hos 1 individ, allt'af den interEtt stand som närmade sig P. an-

9 Med hänsyn

dessa vexlingar förtjenar det anmärkas, att

hvart och

ett af de

tili
i

Lunds botan. trädgard odlade individen under
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—

visade 33
35
ett af dem som bildade
10
3 andra
öfvergang till P. ohsciirn endast 8
sadana polleukorn.
deremot mellan 25 och 70
Beträffande stamarterna hafva bos 15 ex. af P. angustifolia frail olika trakter af mellersta och norra Europa
anträffats blott 0
5
lios P. ohscura eiiligt 17 ex.
10
ofullkoniligt utbildade polleiiceller.
blott 0
I
(jnstifolia

—

—

—

bar livarken hos stamarterna
hybriden nagon skillnad förmärkts mellan
den brevi- och den longistyla formen.
I frâga varande bastard urskildes redan for langre
tid
tillbaka af E. Kkause och har sedan dess blifvit
anmärkt pa flera stallen i östra Tyskland. Eörhällandena i Skane och Danmark synas till och nied bekräfta följande uttalaiide af Kerner: ”Hæc Ptdmonnria
semper ibi crescit, ubi P. angustifoHa et P. ohscura
prope inveniuntiir”.
pollenets
eller

beskaflenhet

lios

Annu âr 1888, sedan jag iakttagit den liar afhandlade vaxten pa samtliga ofvannamnda lokaler,
hade jag, trots dess morfologiska egenskaper och oftast
sparsamma uppträdande, svart att tanka mig densamma
sasom en hybrid produkt, eftersom sakra exemplar af
P. angustifoHa icke anträffats pa fyndorterna vid
Marieberg, och â andra sidan P. ohscura förgäfves
eftersökts vid Linneberga.
De fiesta hybrider, jag
da af egen erfarenhet närmare kände, hade dessntom
iitmarkt sig genom en mer rediicerad pollenproduktion.
tifiera

Vid försök att med hjelp af
densamma med kända arter

beskrifningar idenvisade det sig^ att

var den enda, till hvilken den
möjligen künde hänföras, och vid ett föredrag i Lunds
Botan. Förening (se Botan. Notiser 1889, p. 199)
uttalade jag den asigten, att vaxten antingen tillhörde
P.

tuherosa

olika
pollen.

âr

i

allmanhet foretett ungefär samma prooentsats odugligt
par fall hafva dock afvikelser njipgâende till c. 10 “/o

I ett

iakttagits.

Schrank

12G
Kort deipa blef j g
utgjorde en ny art.
riktigheten
pa lampligaste ort profva
i tillfalle att
pro
monograf,
slagtets
denna mening, i det jag lies

denna

eller

.

A. Y. Kerner
plar af F.

framgick

Wien, kunde nndersöka talnka

i

ex^-

Det
originallokal.
tuberosa fran Schrank’s
med denna art,
dervid, att en identifiering

bamtidigt konvar möjlig.
ofverensstammelse
fullkomlig
staterades emellertid en
Pulmonarian ocli de : Kerner s
mellan den nordiska
af F angustifoha X
herbarium befintliga exemplaren
som de
^il /uda
afven
ohscura {F. notha) Kern.,
.o visade
blott
undersokning
senare vid företagen
och da det vid ioinyade
35 0, fbrkrympta pollenkorn,
fÿiidorterna under ^^en oc
besök pâ de svenska
lyckades nug att antralta
försommaren 1891 ändtligen
punkaf F. angustifoha pa
dels ett par bladrosetter
af
^o^ni
dels ock en mindre
terna vid Marieberg
tvitalia
mig
^), voro for
P. ohscura vid Linneberga
hybrida haiväxtens
varande
vel om den i frâga

trots

manga

liklieter,

ej

stamning skingrade.

t

,

v

ofvanstaende detaljer
Jao- har bifogat

motivera miu

Botan. Kotisev

i

(1.

c.)

j
deK

-aH.
foi att

omnämnda

pro-

ett

bestämning dele fSr att leiana
stundom i
liurusom en perenn hybrid
qvar pa punkter
iiidivid kan hUla sig

visoriska
pà,

Intal
af stamartenia

genom fbrandrade

visât sig vara döind
Infljttades

i

till

yttre

del

betmgeleei

iitidergaiig.

fôljande «r
Lunds boten, trädgärd, der de

”%“Ïrterte“L“lr Ml

c, 1

«loin, nfstend

«n_d.n

nt-

,.«„Lt

men dä tr.Uen, efter «lll att
der hybriden «ntrSffete,
denen gang fnnn.t.
icke o.annoiitt, att
det
virit skogbeväxt, ä,
äfven i närmaste närheten.
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Om

släktnamnet Porella

Dill.,

Lindb.

Af H. WiLH. Aenell.
A. le Jolis har. nyligen i en uppsats, ”Du nom
genre Porella’ (Rev. bryoL, 1892, p. 97
101)
uttalat sig skarpt mot det af Lindberg pa grand af
prioritetsskäl aterupptagna släktnamnet Porella bland
Redan i borjan af sin uppsats anger
lefvermossorna.
Le Jolis sâsom sin asikt, att inom Synonymiken prioritetslagen är oväsentlig och aocessorisk, den bör vara
ett medel för vinnande af stadga, men ej ett mal.
Af författarens uppsats framgar för öfrigt, att han
tillmäter namns häfd eller den omständigheten, att
namn lang tid varit i bruk, en mycket stör betydelse,
ja, en längt större betydelse an deras prioritet. Dessa
författarens grundâskâdningar torde dock knappast
gillas af manga naturforskare, och de résultat, hvarhan med sadana förutsättningar kommit, böra
till
upptagas med stör försiktighet och kritik.
Jag har
därför ansett mig böra upptaga tili granskning ofvannämda uppsats, pa det att dess résultat ej matte tillmätas större betydelse, än det i sjelfva verket förtjenar.
I Acta soc. scient. Fennicae häfdade S. 0. Lind-

—

de

1869

berg

först prioritet

för

namnet

Porella Dill.

(1741) framför det gängse yngre släktnamnet Madotlieca Dum. (1823); det är häremot Le Jolis i sin uppsats försöker inlägga en gensaga.
Han stöder denna
sin gensaga därpa, att släktet Porella ej blifvit pa
nöjaktigt satt definieradt af Dillenius, och att dess
namn häntyder pa ett kännetecken, som är afgjordt
oriktigt för gruppen i fraga; angäende den enda art,
P. pinnata L., som Linné fört tili släktet, pastar han
dess namn vara ett nomen nudum; pa grand af § 46
och § 63, morn. 3, i de 1867 antagna lagarne för den

9

S. 0.

Bot.

Lindberg: Utredning af Skandinaviens Porella-former.

Not, 1803.
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bör därför namuet ForelJa
utga ur nomenklaturen.
Författaren uttrycker sedan
den förhoppningen, att de bryologer, som ’’blindt (!)
följt Lindbergs forvillelser skola göra bot och bättring
och âtergâ till det gängse bruket, som blifvit helgadt
för det klassiska JFadotheca Düm.^ Mycket betecknande
botaniska nomenklaturen

tbrfattarens

för

är

det,

att

han

pä rättsbegrepp i Synonymiken
att sälunda hafva sökt häfda

brist

efter

bruket af namnet Madothcca^ omnämner, att det förutom Porella finnes ännu fern andra
namn, nämligen Heimea Neck. (1790), Carpolepidiuni
Pal. Beauv. (1804), Änfoiria R.\ddi (1820), Bellincinia
Raddi (1820) och Cavendishia G-ray (1821), som äro
äldre än Madotlieca, och som künde sättas i fraga som
priorité rade, utan att dock angifva skäl, hvarför dessa
äldre namn skulle hafva förverkat sin prioritetsrätt.
Ett undantag göres dock för namnet Cavendishia^
emedan författaren ansett det vara det för det kära
det fortfarande

namnet Madotlieca farligaste synonymet. Det skäl, som
Le Jolis anser omöjliggöra äterupptagandet af Cavendishia Gray (1821) är mjmket karakteristiskt för hans
sjmonymiska ständpunkt, och det är, att det i sadant
16 är yngre
släktnamnet Cavendishia Lindl. (1837) bland Bicornes
med ett nytt namn; att ett släktnamn skulle omöjliggöras därigenom, att det sederniera blifvit användt
för ett annat släkte, är ett slutledningssätt sä befängdt,
att det vore skada att ej framhalla det säsom en illublefve

fall

nödvändigt

ersätta

det

stration till följderna däraf, att namns häfd finge betyda mera än deras priori tet. *)
Innan jag öfvergar tili att tillse, huruvida Le Jolis
haft fog att förkasta namnet Porella, anser jag mig böra
framhälla säsom min personliga äsikt, att endast ett

Jämför Th. M. Fries Om fastställaudet af priiiciper för den
botaniska nomenklaturen (Boti Not. 1868, p. 81 98).
0. Kuntze har redan i Eev. gen. pl. 1891 p. 38.3 aterupp'

:

;

tagit

—

Chvpalon Ad. (1763) för Cavendishia Lindl.
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strängt genomförande af prioritetsprincipens gruudsatser
kan leda tili reda och enighet i Synonymiken, da eljessub-

godtycke kommer

att inrymmas ett olycksbrindensamma. Sä solklar denna sanning
borde vara, visar dock Le Jolis’ nppsats alltför väl, att
den behöfver npprepas inom bryologien. Vidare böra ej

jektift

gande spelrum

i

nagra orimligt stränga villkor uppställas för ett namns
det är t. ex. orimrätt att bibehällas sasom äldre
att definitionen pa ett tore midten af
ligt begärdt,
förra arhundradet uppställdt namn skall vara sä affattad, att den kan i allt motsvara vetenskapens kraf
vid detta arhnndrades slut; liufvudsaken är, synes det
mig, att meningen med ett äldre namn är klar och
;

Slutligen
skall ega prioritetsrätt.
maste jag inlägga en skarp gensaga däremot, att inom
Synonymiken det allmänna och gängse bruket tillmätes nagon betydelse, da detta bruk är oriktigt; litet
hvar medgifver i det borgerliga lifvet, att ett missförhällande blir svarare, ju längvarigare och allmännare
tydlig, för att det

det blifvit, och att det är allt viktigare att rätta missför-

hällanden, ju större spridning de fätt;

samma

moraliska

lagar matte väl gälla äfven för det vetenskapliga lifvet.

Efter dessa förutskickade anmärkningar, vilja vi
oss tili namnet 'Porelias historia, för hvilken

vända

Le

Jolis synes hafva riktigt redogjort, da hans fram-

stämmer med den, som Lindberg lämnat.
Dilleniüs grundade sitt släkte pa hanexemplar af en
nordamerikansk art, som Linné sedan kallade Porella
pinnata L.
Beskrifningen pä släktet är, sasom det
mäste medgifvas, ganska otillfredsställande ^), men den
ställning väl

9 Lindberg

citerar

in

sin afhandling släktets diagnos,

som

lyder: ’’Porella est musci genns capsulas antheraceas gerens nudas,

operculo et pediculo carentes, pluribus poris per latera déhiscentes

pulverem farinosum emittentes”. I artbeskrifningen tillägges:
pinnarum alas enascuntur parvae, oblongae, turgidae,
exiguis aliquot ad basini squamis oinctae, tenui membrana constantes, quae luci obversae très in singiüo latere globulos ostentant,
et

’’Capsulae ad
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med
väl braket plägar vara
inneMller, om man, sasom
under Bfverseende
aldre beakrifningar,
“jJ
besknfnmgeu
fatta memngen i
soka
minologieu vill
£tet ftr slaktet fraromande
sUktet
redogorelse for de foi
val eu karakterUtisk
<1“
banblomgreuarne ocb

“

““

“X

ganska utmarkande
lessutom af eu enligt LmuBSRO
omstandigheteu att l)ii
Doljas bijr ej den
af Yävteu.
bristfalUgt exemplar
troUgeu blott genom etf
att uppstalla sitt
synes bafva kommit
ba^
att ban ej eus tjckes
ket framgir dels däraf,
sig
ftr
klart®rbr sig, att ban bade
mellan slakteua
forlade sitt nya slakte

Ir

-

Wt

eftersom

ban

a« ba-samma

dels darat
ocb
Porrîte-arter tdl
Publikation häuför audra
Ju.mrmmm '
LicUmastrnm, som motsvarar
Lange forblet släWet ocb

L

bemarkelse.
sa
eu gâta for andra botanister,
Jussieu-

men 1797

löstes

t.

ex.

denna gata

sr t

^

^

foi

och

af DiCKb,o>, so

daiaf PoreUa pimiata och
undersökt origmalexemplar
exemerhâlliia fruktbaraiide
med iäaifört frân xlmerika
denbeskref och atbildade
Sar pâ grand hvaraf ban
jcn
fruktens beskafienhet
samma, hvarvid han efter
)
under namn af
den till slaktet Juncjermama
k
füllt ^
salunda
har
Betvdelsen af slaktet PoreUa
&r, forr an uamuet
blitvit utredd 26
ttnlligt
Samuet hausyftar visseritfo /«« Dom. sag dagen.
växtens orgau rueu
Wen ,,â eu missuppfattuing af slaktet uSgon ka.ak.

dft

ptWrdar

Sidem

i

sjalfva verket ej

supetius,
toramiuftus «llibus (duobus
semina
fundentas;
tarmam

«UqÇ»

hisceratibus)

dchoa

tld

Per

1«““

l' begagna.

•V--— rbkCsh^

1

krltUk,
o„ »a„ ahaba rata
Ïb~ro“S blak;namn
sasom nojaktigt ^nni
ai

ei

ville

erkänna

late da“

h.

dessa

blifva

d.t,

a e

’

,

D.CKSOXS crh.nd.
dâ d. b.gagaa, .fUr

bet 3-delse.
nöjaktiga utredning af deras

detsamma ar främmande, utan kan snaett betydelselöst fautasinamn, som i
frâga om vâlljdid och form svârligen kan lâmna nâgot
Le Jolis’ pâstâende, att Forella pinôfrigt att onska.
nudum är mig obegripligt; dâ
ar
ett
nomen
nata L.
som

ter,

for

rast anses

sâsom

grundadt pâ endast en art, blifvit fôrklaradt genom besknfning och afbildning, mâtte val ej
enligt vanligt sundt förnuft detta slaktes enda arts
namn knnna vara ett nomen nudum.
ett

slâkte,

für,

fôregâende framgär, att mânga skâl tala
Forella tillerkannes prioritet framfür

Af

det

att

namnet

Madotheca.
Val medgifves, att härigenom tillägges
namnet en omfattning, som Dillenius ej tor detsamma

âmnat,

men sâdant bar

blifvit

fallet

med

talrika frân

âldre tid kvarstâende slâktnamu; jag hanvisar

i

detta

släktnamnen Jungermania, Flyptmm., Bryiim
m. fl. och till den skiftande omfattning, som de under
tidernas lopp haft.
Om nagon efter det sagda annu
skulle vara tveksam, huruvida namnet Forella bür
behâllas, beder jag att fâ pâpeka det fürhâllandet;, att
slaktnamnet Madotheca i alla fall ej kan bibehâllas,
sâvida prioritet har nâgot att saga inorii Synonymiken.
afseende

Vilja

till

vi

ej

âtergâ

till

det âldsta

namnet

Forella.^

sa

sâsom âfveii Le Jolis varit nog ofürsiktig
erkânna,
att
5 andra namn, som âro âldre ân Madotheca., och hvars râtt att füredragas framfor Madotheca
mâste prüfvas, innan de fürkastas. Bland dessa namn
mâste t. ex. Cavendishia Gray (^1821) obetingadt erkânnas sâsom pâ ett tillfredsstâllande sâtt uppstâlldt;
till
och med Le Jolis har mot det endast den puerila anmârkningen,
att dess âtertagande skulle omöjligöra det 16 âr senare uppstâllda slâktnamnet Caoendishia Lindl. (1837) i famüjen Bicornes.
Dâ i
alla fall ett namnbjde for slâktet mâste ega rum,
torde det vara allt skâl att taga steget lullt ut och
gâ till det absolut âldsta kända namnet Forella, hvarfinnes det,
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igenom det atminstoue

detta fall göres shit pa alla

i

synonjniiiska stridiglieter.
Iiiiian

om

uppsats

min granskniug af Le Jolis’
auser jag mig böra inlägga min

jag afslutar
PorelJa^

mot det satt, hvarpa Le Jolis ansett tillbörligt
mot en sa samvetsgrann och förtjänstfull
forskare som professor Lindberg efter dennes död, da
ban ej mera är i tillfälle att försvara sig.
I
protest

nppträda

uppsatsen finnes ej ett enda ord af erkännande
för
Lindbergs mödosamma och pä résultat ovanligt rika
lifsarbete i vetenskapens tjänst, utan öfverhopas Lindberg i stallet med smädelser.
Sä talas om Lindbergs
olycksbringande förvillelser, hvarigenom han skulle
gjort heia bryologien obegriplig, om verklig sinnesförvirring hos Lindberg o. s. v., ja förf. skyr ej ens
att tillmäta honom orättfärdiga bevekelsegrunder, da
han insinuerai’, att han begagnat prioritetslagen säsom
falsk förevändning för att fä efter ibrcZ/u-arternas

namn

sätta ’’nobis”;

exploiterande

mot

de

med

verklige

han

om ett skandalöst
skriande orättvisor

talar vidare

och
auktorerna.
’’nobis”

om

Jag

öfverlämnar

läsaren att själf afgöra, hvilket är rättvüsare

tili

mot de

verklige auktorerna, att begagna

t. ex. Madotheca laevisäsom väl Le Jolts, dâ han sä strängt
haller pa de för nomenklaturen uppställda lagarne,
vill hafva namnet, eller att begagna ForelJa laevü/nta
(SciiRAD.) Lindb., säsom Lindberg gör.

(jata

’)

Düm.,

En

uppsats

om

släktet

ForeUa borde hafva lämnat

ett

osokt

sadant erkännande genom att omtala de förtjänster,
som Lindberg inlagt om utredningen af detta släktes (liksom i
allmänhet om mossornas) historia, ett erkännande, som varit sä
mycket mera befogadt och pä sin plats, som Le Jolis upi^enbarligeii hämtat den historiska kunskaj) om PoreUa, hvarmed han lyser, just frän LindbeRGS afhandling om släktet; att sä utan angiftillfälle tili ett

vande af källan begagna sig af andras mödosamma arbete, torde
gärna kunna betraktas som fair pJay, och den, som sä handlar,

ej

borde

ej

up])träda

som en rättfärdighetens

apostel.

133

Växtnamn pâ

folksprâket.

Af OïTo Veste RLUND.
vara en känd sak, att allmogens nrskiljningsfôrmâga hvad vaxter beträfFar i allmânhet ar

Det

torde

De allra flesta arter undgâ
gemene mans uppmärksamhet och sakna

ganska klent utvecklad.
belt och hallet

namn

derför

träda

och

pa folksprâket.

I

allmänhet är det endast

mera dekorativa arter, eller sadana som uppmassa,, som lyckas göra sig bemärkta, och tili

större,
i

med bland

dessa behöfves det icke sä synnerligen
form och färg, för att de af allmogen
hänföras tili samma art och ga nnder samma

stör likhet

skola

tili

namn.
Det oaktadt veta vara

namn

floror att angifva svenska
Hurn
atminstone hvarje fanerogamslägte.

för

namn

kanske icke sä lätt
nog icke pâ längt
när alla hemtade, ätminstone äro de tili största delen
främmande för vär tids allmoge. Kändt är ocksä,
att allmogens benämningar pâ växter äro ganska olika
för olika provinser.
Att i denna namnförbistring
ästadkomma enhet och reda blir nog ingen lätt sak
dessa

alla

att ntreda.

tillkommit,

'Fran folkets

mun

är

äro

de personer, som nn tagit detta värf om händer.
Dä nu emellertid berörda gren af botanikens Studium, trots sin brist pâ vetenskaplig pregel, utan tvifvel eger sitt intresse, lika väl som den vetenskapliga
nomenklaturen, har undertecknad i denna lilla uppför

sammanfört alla mer originela benämningar pâ
som han iakttagit. Som de flesta här upptagna allmogenamn äro samlade i Upland, och vi för
denna provins ega en god samling verkliga, i dagligt

sats

växter,

tal

att

växtnamn i Thedenii flora, har jag, för
undvika upprepande af redan kända namn, upp-

brnkliga

tagit endast sädana,
flora.
Bot.

Not.

1S93.

som icke

finnas angifna

i

nämda

—

Upl.)
Fartarniar (^m.
Bären af denna buske kallas

Convolvulus arvensis

Lonicera Xi/losteum.

Under sannna namn gâ äfven
m. Upl. Trolibar.
Dulcamara.
baren af Solanum
Carum Carvi. Kallas i m. Upland Kuminil, livil-

i

ket nanin Elias Fries

’’Botaniska utflykter

i

förordar,

sasom rättare än ’’kunimin.”
Upl.)
Viburnum Opulus. = Orgon (n.
(n. Upl.).
Kalfrunipa
Epilobium angusUfolium
Kallas äfven pa vissa orter ’’rafrumpa.^’
Rubus cccsius = Akerliallon (m. Upl.)

=

Rtibus saxatilis

=

Krassbär

(m. Upl.)

Bären af denna växt kallas

Rubus Chamœmorus.

Norrbottens län ’’snattronk

i

Rubus

iclœus

Vaccinium

= Brandbär

Vitis

-

idæa

=

(Norrbotten).

Linbär

(^Norib.)

(m. Uid.).
dubium
brukligt
vara
tyckes
som äfven

Rapaver

vackra namn,
efter hvad Hr A. A. Lindstrom,
manland,

—

tidskrift

publicerade

rogamer

och

Detta

Fallros

i
i

Soder-

denna

’’Bogsta sockens ±aneuppsats;
barleder sig
angifver

—

ormbunkar”

kronblad. Enligt
malianda Iran växtens lätt affallande
blommor förorfolktron skall doften af denna växts

saka fallandesot.
Ranuncmlus.
slägte kallas

i

bemärkta arterna al detta
Upland med ett gemensamt namn binorväxt kallas i Norrbotten Mid-

De

Samma
blomster.
sommar sblomster.

Skabbros (m. Upl.X Kallas
att bon der
Norrbotten Kälblomma, tydande uppa
Caltha

i

niera

palustris

=

vârblomman,
uppe i liöga norden är den första
jorden.
framkommer, dâ kälen gâtt nr
Pulsatilla vulgaris

Oxalis Acetosella

’)

mellersta.

norra.

=

Oxöga

{m. Upl.)
Gnckumat (ni. Upl.)

soin

1B5
Lotus

nycklar

corniculatus

— Jungfru Marias kyrk-

(m. Upl.)

Busros (n. Upl.)- Detta
Taraxacum officinale
egendomliga, om än icke synnerligen vackra naiuu
har utan tvifvel tillkoramit pa grund af de i blomkorgarne af ifragavaraude syngenesist talrikt förekommande sma flugorna ocli andra smärre insektarterna
(med ett genaensamt namn i norra Upland kallade
Uör öfrigt användes benämningen för de
’’busar”).
gulblommiga syngenisister, t. ex. Hypochoemaculata, hvilket visar, att allmogen i allmänhet

flesta stora,
ris

är fallen för nagot synnerligt minntiöst sönder-

icke

styckande af växtarterna.
Centaurea Cyamis. Kallas
i

Upl.

n.

i in.

Upland Blâlierre,

Blâgnbbe.
Kallas i Nerike GrisCalceolus.
meddelande af Jägmästaren Friherre C.

Cypripecliwn

magar

(enl.

E. Fleetwood).

Tinus

ocb Abies. Kottarne af vara barrNorrbotten Käglor.

silvestris

träd benämnas

i

Älnus incana
Betula nana,

=

Aid et
ßupris

Smärre
Vetenskapsakademien
april.

(n.

Upl.)

(Norrb.).

Af rupa

—

ripa.

notiser.
firade

högtidsdag

sin

Prof. A. G. Nathoest höll föredraget

i

d.

f

botanik.

Vetenskaps- och Vitterhetssamhallet

i

Göteborg

utgifning af Herbarium Ruborum
Scandinaviæ tilldelades lekt. C. J. Lindeberg ett anslag af 200kr.
d.

maj.

2

För

fortsatt

Carl August Gosselman

afled

den 15 april 1893 pa

Elestorp.
d. 18 aug. 1831, blef student i Lund 1849,
1853, adjunkt och 1865 lektor vid Karlskrona läroverk,
fick pa hösten 1871 tjenstledighet för sjukdora och vid 1883
ärs riksdag pension; har af trycket utgifvit Stirpes rariores
territorii Ystadiensis 1851, samt atskilliga afhandlingar berörande Blekinges flora 1860 63 64 65.

Han var född

fil.

dr.

— — —

Nyman

aüed <1. 2(1 april 1893. Han
14 aug. 1820, genomgick gyranasist
därstädes, aflade medic, til. examen i Upsala, tjenstgjorde länge
som konservator vid lîiksmusci bot. afdelniug. Hans förnämsta
arbeten âro de allbekanta Sylloge ocb Conspectus Floræ Europææ, samt Utkast till de Svenska växternas naturalhistoria.
uppsatser 843, 45, 49,
I Botaniska Notiser bar ban skrifvit
Redan 1843 utgaf ban Öfversigt af växtfa51, 52, 55, 56.
miljerna enligt Fries’ system ocb bar sedan utgifvit âtskilliga
andra for uudervisningen afsedda arbeten.

Carl Fredrik

var född

Stockholm

i

d.

1

Theodor Brown,

telegrafassistent, afled i Göteborg den
Han utgaf 1870
1893, 47 âr ocb 9 mân. gammal.
Anteckningartill Skânes Flora, var eu langre tid anstâlld vid ett
större herbarium i Schweitz ocb ledde en kort tid bytesföreningen Linnæa.
1

maj

Till

professor

i

botanik

vid Kristiania universitet âr dr.

X. Wille utuämnd.

docent

Till

är dr.

i

växtgeografl

vid Stockholms bögskola

Gunxar Axdeilsson utuämnd.
Ilos

Frans Svan ström

&

Stockholm Myntgatan
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Yäxtnamn pâ

Lnud, Borliug.ska Boktryckeri- och Stilgjnteri- Aktiebolaget l8'’/593.

s. F.

Gray’s lefvermoss-släkten.

Af H. WiLH. Arnell.
S.

F.

”A natural arrangement of
som utkom âr 1821, lamnades af den

Gray’s arbete

British plants”,

efter franska revolutionens

mânga

forvillelser for alla

nyheter skuggrädda samtiden obeaktadt och bief snart
I hvad det rör lefvermossorna,
alldeles bortglömdt.
frân denna
raddades det först 1865 af W. Carruther
glömska.
Arbetet âr ej, sâsom man af titeln kan förledas att tro, en naken förteckning öfver Britanniens
växter, utan det är en stör bok i tva delar, som bland
annat innehaller för sin tid utmärkta släktbeskrifningar.
Bland lefvermossorna uppställas ej mindre än
20 nya släkten, och dessa hafva beskrifvits sä tydligt,
att det ej kan rada minsta tvifvel om deras
betydelse.
Begränsningen af släktena är äfven sä
god och naturlig, att nästan alla Gray’s släkten sammanfalla med de släkten, som ännu i dag allmänt
erkännas af hepatikologerna.
Under sadana förhallanden har man skäl att tycka, att prioritets-rätt
borde tiller kännas Gray’s släktnamn i de fall, da de
äro de äldsta.
Sa har dock ej allmänt blifvit fallet,
emedan tyvärr bland ett stört antal hepatikologer
ännu ringaktning för nomenklaturens viktigaste lag,
prioritetens lag, är radande.
Sa yttrar t. ex. den
Iramstaende hepatikologen Gottsche 1866 i Hedwigia,
sedan Carrüther visât, att llertalet af Gray’s släktnamn för lefvermossor äro prioriterade framför de
gängse släktnamnen:
’’Den englischen Hepaticologen
')

W. Carruther, On

the nomenclature of British Hepaticae

(Journ. of Botany, III, 1865).
Bot. Not. 1893.
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mag durch

diese Arbeit Carruïhers wohl ein patrioti-

entfahren, aber die deutschen Hepaticologen werden wohl auch nach dieser überraschenden
Entdeckung unbeirrt an der jetzt üblichen Bezeichnung festhalten.” Nagra hepatikologer, säsom t. ex
Carruther, Carrington och Linuberg, halVa dock lätit
rätt vara rätt äfven i denna sak och äterupptagit de
af Ctray’s släktnamn, soin varit prioriterade, men detta
har framkallat stör oro bland de andra hepatikologerna.
Denna oro vill nu Le Jolts
göra ett slut
i
ban
söker
det
bevisa,
att
alla
de
af
Gray förepâ,
slagiia släktnamnen für lefvermossor bora förkastas
Som Le Jolis emellertid i sin uppsats om släktnamnet ForeUa visât sig föga kompetent att utreda nomenklaturfrägor, torde en kritisk granskning af hans
slutledningar vara af behofvet päkallad och detta
sä mycket mera, som Le Jolis märkvärdigt nog genom sina uttalanden i nomenklaturfragor lyckats leda
Sa ätergifver Le Jolis
nagra botanister pa villospar
nâgra rader ur ett bref, hvari Sir J. D. Hooker
honom för hans uppsats om ForeUa och
tackar
ansluter sig tili Le Jolis’ âsikt om detta namn;^
Revue Bryologique för detta ar uttalar sig L. Cori
Gére gillande om Le Jolis’ uppsatser om ForeUa och

scher

Seufzer

BiRAYS släktnamn

o.

s.

v.

Le Jolis erkänner, att Gray’s arbete blifvit af
samtid orättvist bedömdt och med orätt lämnadt
utan afseende, ja att det varit en für sin tid ovansin

förtjänstfull

ligt

haudbok

i

botanik.

Häraf finner

dock Le Jolis ej upptordrad att mot Gray skipa
en om ock sen rättvisa, utan han anser tvärtom, att
när Gray’s arbete nu en gang kommit att blifva förbisedt, sä ma det gärna förblifva det för all framtid.
sig

Han
')

trait
et

söker vidare visa, att Gray
A.
des

Le

ej

skulle varit

Jolis, Les genres d’hépatiques de S. F.

Mémoires de

kom-

Gray (Ex-

la Société nationale des Sciences naturales-

math, de Cherbourg, T.

XXIX,

1893).

petent att uppställa nya släkteu bland letVermossorna,

som dock fullkomligt vederlagges at
hvarpa Gray löst sin upj^gift. Le Jolis kan
ocksâ ej lärnna nâgot hâllbart bevis for sitt pâstâende,
studerat lefvermossorna i naturen utan
att Gray ej
Betecknande för
endast efter andras afbildningar,

en

insinuation,

det

satt,

Le

Jolis’

partiska framstâllning âr, att

ban framhâller

sâsom en fôrebrâelse mot Gray, att demie vid författandet af sitt arbete begagnat sig af de bästa lionom
tillgängliga källskrifterna, och att Le Jolis âtergifver
ett yttrande af R. Sproce, hvari demie yttrar sig
ringaktande oui Gray, utan att nämna, att Spruce pâ
samma sida knappast skattar Du Mortier, livilken Le
Jolis aiiser A^ara en inom liepatikologien ’’klassisk’’
författare, högre än Gray.
Förtjäiisttull är emellertid
Le Jolis’ utredning af hvilken, soni bör anses som
auktor för de i Grays arbete föreslagna släktnamnen
för lefvermossor,

het rädt.

Han

i

livilket

visar

afseende

mycken

villradig-

nämligen, att intet giltigt skäl

föreligger att för dessa släktnamn citera

nâgon annan

auktor än S. F. Gray själf.
Sâsom peremptoriskt skäl för förkastandet af alla
Grays släktnamn för lefvermossor anför Le Jolis, att
de bildats af persoiinamn, men ej erhällit ändelsen
a eller ia; de äro salunda ej bildade enligt artikeln
27 i de 1867 i Paris antagna lagarne för den botaniska nomenklaturen.
Härtill kommer, att släktena
äro uppkallade efter personer, som enligt Le Jolis
äro för naturvetenskaperna heit och hallet obekanta,

hvarigenom namnen strida mot art. 28 i samma lagar.
Häremot torde kunna anmärkas, att nämda lagar dock
omöjligen kunna verka retroaktift, att somliga af Grays

namn hafva

ändelsen

a,

sä

Cavenäishia,

Cijatoplwra^

Kantia och Pajja^ att Pariserreglerna i art. 3 innehalla den ännu viktigare föreskriften, att nanins regelmässiga riktighet, välljud o. s. v. äro dock jämförelse-
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vis

bisaker,

blott

M

det âr svârt att inse,

att

saint

en maskulin ändelse skall göra släktnamn sa
ibrkastliga, dâ de bildats af personnamn, under det
att det knappt torde liafva fallit nâgon in att vilja
forkasta de mânga andra maskulina slâktnamnen.
For üfrigt visa just de harnedaii anforda fallen
af ljudlikhet, att Grays af personnamn bildade släktnamn ej ails till form eller välljud skilja sig frân de
inom vetenskapen gängse slâktnamnen pâ nâgot sâdant
livarfür

satt,

som kunde

berattiga-

Huru-

deras förkastande.

till

vida de personer, som Gray i sina släktnamn uppkallat, âro sâ främmande für naturvetenskaperna, som Lk
Jolis

vill

göra

numera vara

torde

troligt,

svârt att

utreda; detta âr vâl ock en mycket oviktig frâga, dâ

nâgon

det vâl aldrig torde lyckas
fâ

släktnamn förkastadt; jag

ett

blott erinra

om

sâdan orsak

att af

vill

detta afseende

i

det misslyckade försök,

som

sâ stora

auktoriteter som forfattarne af Bryologia europaea gjort
att utbyta det etter ryska kejsarinnan Catharina ujip-

kallade slâktnamnet L'atharinea
Jolis

själf

synes

t.

ex.

ej

alltid

däraf, att

âr

med

Atrichum.

sträng

sâ

i

Att Le

detta afseende

han gör sâdan anmärkning mot

namnet Cavendishia^ endast dâ det skulle vara namii
pâ ett släkte bland mossorna, men däremot finner
det lämpligt for ett fanerogamsläkte.

Mot mânga
de

att

och

af Grays

namn anmärker Le

äro alltför likljudande

Jolis,

med andra släktnamn

böra förkastas; säsom exempel pâ sâdana
efter Le Jolis anföras Cesius
och Cæsia ß. Brown, Cijatopliora Gray och

därför

likljudande

Gray
’)

“)

namn mä

Samma grundtanke aterkommer

i

art. 59,

som

lyder: ’'Under

forevändning af att ett namn är illa valdt, mindre vackert eller
att ett annat är bättre eller mera bekant, att det ej är nog grammatikaliskt, eller af nâgon annan obetydlig anledning är Ingen

namn med ett annat.’'
Grays namn meddelas i det följande oförändrade med den
ändelse, som de liafva i Grays arbete; i slutet af uppsatsen vill

berättigad att ersätta ett
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Cyatophorum P. B., Herhertus Gray och Herhertia Sweet.,
Kantia Gray och Kentia Blume, Mylnis Gray, Mïliutn
Lnsr. och Milia Cav., Nardius Gray och Nardus Lin.,
Papa Gray och Pa^da Mich., Piccardius Gray, Ricliardia Künth och Ricardia Dub. & Sol., Scalius Gray
Att Le Jolis nu tillmater den omoch Scalia Sims.
ständigheten, att namn aro mer eller mindre likljudande, en sa stor vikt, fôrefaller besynnerligt, emedan
han ej langre sen än i slutet af förra âret i sin uppsats om slaktnamnet Porella förklarat, att han fnllkomligt gillar de tillagg till pariserreglerna, soin 181)2
antogos af en mängd botanister i Berlin, och dessa
tillagg innehâlla bland annat, ”att likljudande namn
skola bibehâllas, äfven om de skiljas endast genom
ândelsen, vore det ock endast genom en bokstaf.”
Hârtill kommer, dels att nâgra af de nämda namnlikheterna

namn

aro vâl lângsôkta, dels att de

lika slaktnamnen,

förekomma

i

om

med Grays

Cyoiophonon undantages,

frân mossorna sa vidt skilda grupper af

vaxtriket, att af namnlikheten

ingen olâgenhet torde

kunna uppstâ.
Angâende slaktnamnen Cyatophora
Gray och Cyatopliorum P. B. ma framhâllas, att det
förra är

namn pâ

ett slakte

bland lefvermossorna, det

senare pâ ett slakte bland löfmossorna; nâgon nämnvärd olâgenhet af bâda namnens bibehâllande torde
därför knappt nppstâ, hvarför äfven i detta fall ett
frângâende af tillâmpningen af prioritetslagen är obehöfligt.

Mot slâktnamnen

Cesius (Acolea Dum.), Cyatophora

(Preissia Corda), Scalius (Mnioyjsis Dum.), Lip^nus {Sacco-

yyna

Bum.), Kantia (Cincinmdus Dum.) och Herhertus
(Schisma Dum.) bar Le Jolis ej haft andra anmärkningar att göra än de ofvan omtalade, som gâlla
deras bildningssätt eller ljudlikhet med andra slâkt-

jag j'ttra mig
frân maskulin

litet
till

om

den ändring af dessa namns slutândelse
som af fiera hepatiko’oger blifvit gjord.

feminin,

14-2

iiainu,

aninärknmgar

livilka

ej

kixnua berättiga

till

deras forkastande.

Angaeude slaktnamneii fleri-ems {Mdsgeria Habdi),
Mmirocenius (Fossomhronia Raddi), Fandiilpliinus {Lejeiinia Lib.'), Sa'i'inhis {FrtiUania Raddi) och Strozsius
(= Behold ia och FegatelJa Raddi) aiimärker däremot
Le Jolis riktigt, att de, sâsom ock allmânt erkäuts,
mäste träda tillbaka für de äldre Synonyma namn,
soin

efter

dem

inom parentes.
mot de âterstâende släktnamnen har
äfven andra anmärkningar, än de, som röra

Da Le
i’ramställt

anförts

Jolis

eller ljudlikhet med andra släktjag für hvart och ett af dessa släktnamn
kort sammanfatta de andra mot dem framställda anmärkningarne.

deras

bildningssätt

namn,

vill

Bazzanius

(^Mastigobrginn Nees.) förkastar

Le

Jolis

äfven därför, att Gray under B. triJohatus anfört sâsom
synonjnn Jung. Donniana Hook. Detta visar visser-

Gray ej nöjaktigt kännt J. Donniana., men
han ej kännt B. trilohahis tillräckligt für
att upjiställa den sâsom en ny släkttyp.
Att tillmäta
ett synonj^m
en sâdan vikt, som Le Jolis i detta
fall gör, strider heit och hället mot det gängse bruket.
Sä t. ex. beder jag att fä hänvisa tili, hvad E. Fries^)
Säger oin de i äldre författares arbeten förekommande
synonymerna; särskildt mä här frän denua källa anfüras följande uttalande att, ”dä man bestämmer en
författares växt, mäste alltid mera vigt läggas pä hans
beskrifningar, växtställen o. s. v. än pä synonj^mien.“
Men mot Grays beskrifning af sitt ifrägavarande släkte
har Le Jolis ej gittat göra nägon anmärkning.
Da
ligen,

att

att

ej

alls

Le

Jolis sökt

göra ett stört

nummer

af Gray’s miss-

denna S3monymfräga, kan det ej vara ur vagen
att framhälla, att Gray blifvit förledd tili sitt misstag af uppställaren af arten J. Donniana Hooker, som
tag

i

’)

E. Fries, Botaniska Utflygter,

I, p.

291—292. 1859.
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(i Fl. Scot., p. 117) den vara blott en vaB. trilohatns, och att Du Mortier ännu 1874^)
förenar de tva nämda mossorna inom samma släkte
Phurosoldsma; Hooker och Du Mortier, soin Le Jolis
framhâller som ’’klassiska” författare inom hepatikologieh, hafva sâlunda i denna frâga begâtt minst lika
stora misstag som Gray.
Oavendishia {Madotheca Dum.) erkänner Le Jolis
själf vara ett pa tillfredsställande satt uppställdt släkte,
men han anser, att det yngre släktnamnet Madotheca
Dum. dock bör bibehälias, emedan upptagandet af
Cavendisliia Gray (1821) skulle göra ett namnbyte för
Cavendishia Lindl. (1837) nödvändigt.
Den omständigheten, att Lindleys namn blifvit bibehallet i ’’Index
plantarum phaenogamicarnm”, anser Le Jolis äfven
utgöra ett tungt vägande skäl för detta namns bibehällande.
ßedan förut
har jag protesterat mot dessa
absurda nomenklaturasikter, som trampa prioriteten
under fötterna. Att jag ej är ensam om deras förkastlighet torde framgâ frân följande yttrande af E.
Fries
”Hvad skulle man säga om en Historiens,
som tillskrefve en händelse en annan person, än hon
verkligen tillkommer under förebärande af bruket och

själf trott

rietet af

namnens

likgiltighet?

obetydligt;

ena

efter

men

kan

Visst

öfverger

man

sägas,

det är
i

det

det aiidra, sa växa dessa misstag slutligen

en complett oreda och godtycklighet.

tili

att

derföre det rätta

bruket, da det är missbruk,

som

regel,

Att hylla

är för veten-

skapen lika vädligt som att upphöja vanan och convenancen tili moralprincip. I vetenskapen gäller intet
annat än det sanna och rätta] allt som icke därifrän
utgar maste förfalla.
Alla biskäl af likgiltighet, be-

p.

Du Mortier, Hepaticae Europae, 1874, p. i05.
W. Arnell, Om släktnamnet Porella (Bot. Notiser,

b

ß. C.

’)

H.

127-132).
E. Fries,

1.

c„

p,

270

—271.

1893,
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qvämlighet, bruket

o.

s.

v.

mäste tystna, da de strida

mot sanning och rättvisa.”
Under alla förhallanden har namnet Cavcndishia
Gtray företräde framför Madotlieca Dum., men Grays

namn maste

â

sin

sida träda tillbaka för det vida

namnet PoreJla Dill. (1741)^).
Marchesinus [Phragmicorua Dum.) betecknar ett
släkte, som t. ex. Lindberg och Massalongo ansett bora
äldre

indragas, hvarvid släktets enda art forts

Le

Jolis

anmärker

ett

öfrigt

till

Leje^inia\

mot detta släktnamn

det har maskulin ändelse.

endast, att

som

för

Hvar och

en,

anser Lejcunia Maclcaü (Hook) ntgora typen för
eget släkte, maste bibehälla Grays

namn

för detta

släkte.

Martinellius (= liadida^

och Flagiochila
Detta släkte förklarar Le Jolis vara sa onaturligt och sammansatt af sä olikartade elementer, att
det ovillkorligen mäste heit och hället förkastas och
ersättas af Du Mortiers tre ofvannämda släktnamn.
Mot denna stränga förkastelsedom kan mycket invändas.
Sä borde väl förkastelsedomen blifva än strängare
öfver de hepatikologer (^sa t ex. Hooker), som sammanfört ej blott de nämda lefvermossorna utan äfven
here andra olikartade grupper under släktnamnet Jun(jrrmania.
Fördömas borde äfven, att Du Mortier
ännu 1874 i Hepaticae Huropae ställer sina släkten
liadida^
Scapania och Flagiucliila i följd efter hvarandra och sälunda anser dem vara närsläktade. Nagra
sadaiia förkastelsedomar fäller Le Jolis dock ej. Hooker och Du Mortier äro för honom ’’klassiska” hepatikologer, men Gray en ignorant. Dessa förhallanden
hafva framhallits, emedan de visa, huru ringa vikt,
som hör tilläggas Le Jolis’ partiska exklamationer och
kraftord, pa samma gang de äfven torde betydligt
Si-aj^ania

Dum.)

')

.Täinför;

former (Acta

namnet

8 0. LiNDBERG, Utredniiig af Skandinaviens Porellaoch H. W. Arnell, Om släkt.

soc. sient. Fenn., 1869)

Porella.

,
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förringa kraften af hans iittalanden

mot

släktet

Mar-

utbrytande ur det stora
tinelliiis.
Att
var
ett
framsteg i Systematiken
släktet Jungerniania^
Att Gtkays släkte ej heller
torde ej kunna förnekas.
är sä onaturligt, som Le Jolis later paskina, framgar
däraf, att släktena MartineUius {Scapmiia) och Plagiocliila
alla de systematiska uppräkningar af lefveri
mossor, som jag kan erinra mig, blifvit ställda nära
Den
hvarandra säsom med hvardera närsläktade.
plattade kalken och bladens form, som stärkt erinrar
om bladen hos släktet MartineUius rättfärdigar Radnlaarternas inordnande i ifrägavarande släkte.
Da nu
Grays släkte i sin ordning delats i flera släkten, föreskrifver art. 54 i nomenklaturreglerna, att släktnamnet dock skall behallas för ett af de viktigaste af de
nya släktena. Lindberg har ocksa användt det för
det,
atminstone om afseende fästes vid de europeiska
lörhallandena, artrikaste nya släktet, nämligen det,
som af Dü Mortier kallats Scapania] i detta afseende
har salunda Lindberg handlat i full öfverensstämmelse
med nomenklaturreglerna. Lindbeegs ätgärd har eget
nog ej vunnit allmännare efterföljd, men maste dock
säsom lullt korrekt hafva utsikt att med tiden vinna
erkännande.
Mylius ar Grays svagaste släkte, men ej ens
detta släkte torde kunna förkastas.
Le Jolis grundar
sin förkastelsedom öfver detsamma hufvudsakligen pä
dess heterogena sammansättning; tili släktet fördes
nämligen af Gray Jung. Taylor i^ J. anomala^ J. cuneioch J. polyanthos.
folia
Häremot kan inväudas, att
detta

man

för

att

släktes

kunna bedöma

ett släkte

i

första

hand

den öfver detsamma lämnade
beskrifningen, ett sakförhällande, som betecknande
nog synes vara för Le Jolis alldeles främmande, sä-

har

hälla

att

som synes

tili

han ingenstädes i sitt arbete ens
beskrifvit sina släkten, än
Gray
pä,
underkastat beskrifningarne nägon pröfning.

hänsyftar

mindre

sig

däraf,

att

att

(trays beskrifuing pâ detta släkte innehâller

emeller-

bland anuat, ^calyx terminal, exserted, cjdindrical,
tip compressed, truncated, 2-lipped, slit on both sides,
slightly toothed", hvilket uppenbart visar, att han i
fbrsta rummet grundat sitt släkte pa J. Taylori och
J. anonidla,
hvarefter han kommit att i det inordna
ätVen ett par andra arter.
Af dessa arter har J.
atncifolia Hook, endast blifvit tunnen i sterilt tillstând
och for öfrigt ända till sista tiden ^ varit en gâta
for hepatikologerna, hvarför den omstandigheten, att
denna art fâtt plats i slaktet, kan anses ganska ursäktlig; ännu sa sent som 1874 inordiiar afven Du
Mortier
J. cuneifoUa i samma släkte med J. Taylori och J. ano7nala, nämligen i sitt släkte Coleochila.
Svârare är att inse, hvarför äfven J. 2)oIiia))fhos kommit att fa plats i släktet. Men att främmaude element
inordnats i ett genom beskrifuing tydligen karakteritid

)

seradt

berättigar

släkte,

ej

till

släktets förkastande;

53 af nomenklaturlagarne förutsätter uppenbart,
fräramande element böra frân ett släkte aflägsnas,
men under tydlig fOreskrift, att elements aflägsnande
frân en grupp ej berättigar tili ändring af gruppens
art.

att

uamn.
släktet

Till

Nardius förde Gray arterna Jum/.

och J. emarginnfa och säsom
karakter for släktet anför han bland annat calyx
’’imbedded in the perichetial leaves.’’
Detta släkte
sammanläller sälunda nästan fullkomligt med släktet
Xardia, säsom det af Lindberg uppfattades sä sent som
scalaris^

1879

ar

varit

i

’
I

Musci Scandinavie!, hvilket

ovanligt

hafva

lopp

compressa

J.

väl

lyckligt

uppställdt.

visar,

Under

att det

tidernas

forfattarne försökt uppdela släktet

H. Bernet förklarar 1888 i "Catal. des Hépatiques du sudp. 38—39, säsom det sj'iies i)ä goda grunder, att
som beskrifvits som J. cuveifolia, endast varit späda exem-

oust de la Suisse’’
livad,

i

]dar af Plagiochiln (isplenioides.
B. C.

Du

Mortier. Hepaticae Europae. p 105—106.
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af

men,

släkteii,

fiera

om man undantager

slaktet Marsupella^

fürsök varit misslyckade

delningsförsök

af

kan med fog
att

;

andra

att dessa

genom sadana misslyckade

författare

ett

skulle blifva förkastligt, är en mening,
torde blifva

utbi’ytningen

pâstâs,

slaktes

som Le

namn
Joi.is

ensam om.

Pallavicinius.

grundade priorité!
pa samma slakte

Delta namns historia och val
framför de talrika andra namnen
liar
Lindberg 1867 pa visât i sin

”En liten profbit pa namnförbistring.” Le
anmär ker mot släktnamnet, att slaktet först af

uppsats
Jolis

Gray

kallats Herhertus,

slutet

släktet

af

pa

hvilket

bans bok ändrats
senare

tider

tili

delats

namn genom
Pallavicinius,
i

tillägg

i

ocb att

tva släkten, livilka

anmärkningar ej alls torde vara af beskaffenhet att
omöjliggöra Grays släktnamn.
Art. 54 af nomenklaturreglerna förntsätter tydligen lofligbeten af en sädan
delning af släkten, men föreskrifver pa samma gang
nttr 3mkiigen, att vid en sädan delning det delade släk
tets iirsprungliga namn skadl bibehällas ocb det fielst
vid det viktigaste (det inest typiska eller inest artrika)
af de nya släktena, hvilken föreskrift äfven Linuberg,
Trevisan 0. s. V. ställt sig tili efterrättelse.
Pa tal
om delta släkte gör Le Jolis ett ovanligt förhastadt
ocb misslyckadt anfall mot Lindberg.
Han pâstâr
nämligen pa grund däraf, att Lindberg för släktnamnet oriktigt citerai sid. 684 i andra delen af Grays
arbete, under tydlig skadeglädje, att delta visar, att
Lindberg ej själf last Grays arbete, en slutsats, som
man med kännedom om Lindbergs ovanliga samvetsgrannbet maste finna osannolik. Citatet af andra
delen i stället för första delen kan väl likasa gärna
bero pa skrif- eller tryckfel.
Däremot blir citatet af
sida 684, om det far gälla för första delen füllt riktigt, da det är tili denna sida, som Gray förlagt sin
ändring af namnet Hcrbertns tili Pallavicinnis.
Lk
Jolis synes ej begripa, att man vid ett arbetes be-
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gagnande bör i detsamma införa de rättelser och
som författaren ansett sig böra göra, och

lägg,

man sedermera

är

i

att

sin fulla rätta, att citera dessa

och tillägg just tör de sidor, tili hvilka förönskat fa dem förlagda.
Om Lindberg själf

rättelser

fattaren

last eller efter aiidra citerat

uppenbarligen

den

til-

fullkomligt

som

rätt,

Grays arbete, är

likgiltigt

med

för öfrigt

afseende pa

Grays namn kunua hafva

ett

erkän-

nas som prioriterade.

Släktnamuet Papa är yngre än MnrsiUa Micheli
(1729) och Fellia Raddi (^1820) och maste därtör hänMarsiUa ]\[ich. anser
visas tili sAmonj’meruas skara

kunua upptagas, emedan det skttlle omöjyngre namnet Marsilea Lix.; här aterkommer salunda Le Jolis till samma asikt, som hau

Le

Jolis

liggöra
3dtrat

kunna

ej

det

pa

tal

om

Cavendish io, att ett äldre

genom

namn

skulle

yngre, en âsikt sâ
befângd, att den ej krafver nâgon vederlâggning. Pâ
tal
om Marsilia har Le -Jolis lyckats fâ se, att B.
Kaalaas i KjJylkes iMosliora (troligen genom tryckfel)
kommit att skrifva Marsilia cpiphijUa Lin., hvilket är
tillräckligt för, att Le Jolis kommer med det osanna
pâstâendet, att detta skriisätt antagits af Lindbergs
‘diängifna lärjuugar“: Lindberg betecknar ifragavarande
art füllt korrekt med 21. epiphulla (L.) Lindb. ocli det
torde vara lätt för den, som önskar, att öfvertyga
sig om, att hans "lärjuugar*’ gjort pa samma sätt.
Släktet Riccardius (= Aneura Dum.) har af Gray
För att
blifvit mycket klart och tydligt beskrifvet.
styrka detta pâstâende äfvensom för att visa, huru
för sin tid framstäende Grays släktbeskrifningar voro,
beskrifningen pâ detta
släkte:
atergifves härmed
Anthers spherical, on the upper face of the
"’J/o/e.
thallus, imbedded in it, or surrounded by a perichetium.
Fern,
from near the edge of the lower face:
cahfx single, bellshape, very short; mouth expanded,
lobed, fringed; calyptra exserted; capsule oblonged. 4omöjliggöras

ett
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valved;

valves

streaked

lengthways and crossways;

daters in tufts, pencilshape, on the tip of the valves;
helices

single, spindleshape.

—

Le

Thallus fleshy, ribless,

tvekar dock ej att
mindre nöjaktigt satt uppställdt,
hvilken âsikt han grundar därpa, att Gray i släktet
inordnat förutom Jung, multifida och J. pinguis afven
Härvid är att
ett främmande element Riccia fltntans.
märka, att Riccia fluitans är en form, som aldrig fruktiflcerar,
men som till sitt vegetativa system liknar
släktets arter tillrackligt for att förklara Grays misstag.
Le Jolis torde ej Anna manga, som gilla hans asikt,
att ett slakte bör forkastas, om en for släktet främmande steril form blifvit i detsamma inordnad. I
nomenklatur-lagarne flnner han âtminstone ej stöd for
sin âsikt; dessa föreskrifva tvärtom i art. 53 klart
och tydligt, att, om frân en grupp element afsöndras,
detta ej berättigar till ändring af gruppens namn.
Sasom af det föregäende synes, hafva de flesta
af Grays släktnamn maskulin ändelse.
Da det bildat
sig en allmän âsikt (frâga är, om ej fördern vore ett
riktigare ord) bland botanisterna, hvilken âsikt äfven
ligger tili grund för art. 27 af nomenklaturlagarne,
att af personnamn bildade släktnamn böra hafva feminin ändelse, har den maskulina ändelsen pä Grays
släktnamn vällat ätskilligt bekymmer.
Nägra hafva
ansett den utgöra en tillräcklig orsak för dessa namns

compressed,

Anna

branched.”

Jolis

slaktet pa ett

förkastande,
bemötts.

hvilken

i det föregäende
räda bot genom att
ex. Nardius tili Nar-

orimliga âsikt

Andra hafva

försökt

ändra ändelsen

tili feminin, sä t.
början gjordes 1870 af B. Carrington^)
exempel sedan följts af fiera andra hepatioch det är just under denna ändrade form,

hvartill

dia.^

hvilkens
kologer,

som Grays släktnamn vunnit äterinträde vetenskapen.
Le Jolis anmärker häremot, att nomenklaturlagarne
i

k

B.

Carrington, D;r Gray’s arrangement of the hepatics

(Trans. Bot. Soc. Edinb., X, 1870).
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ej

eu sâdan äudring, och att de ändrade natnhelt och

tillâta

nen

kuDua tillskrifvas Gray, utan âro
uya namn, som hafva till auktor den,

ej

hallet

ändringen,

och

soin

soin gjort

hafva att râkna sin âlder

först

dâ de af honom offentliggjordes.
Lk
Jolis är sannerligen ej rätte mannen att koinma ined
ett sädant rättshafvari.
Mig synes det, soin man om
nägonsin om Le Jolis kan säga, att han silar myggor.
frail

men

den

tid,

sväljer kameler.

Ena gangen

haller

han

sä strängt

pa prioritetslagen, att han anser en sä obetydlig förändring af ett namn, som en ändring af dess genus
är, vara under alla forhâllanden fullkomligt otillâten,
en annan gâng Säger han prioritetslagen vara accessorisk och ovâsentlig och offrar utan tvekan namn,
som han erkänner vara prioriterade, for att rädda
3’ngre namn.
Medgifvas mâste dock, att nomenklaturlagarne strängt taget ej berättiga till den med Grays
namn gjorda ändringen, men â andra sidan bör väl
af Hera oegentligheter den miusta väljas.
Man har
detta fall att välja mellan att förkasta för öfrigt
i
väl grundade släktnamn, blott emedan de i formelt
hänseende strida mot regier, som man nära ett halft
sekel efter namuens offentliggörande ansett sig böra
uppställa, eller att behälla dessa

namn

numera formelt

inkor-

ock att erhalla otvifvelaktigt mera välIjudande och formelt oklanderliga namn geuom en liteu
korrektion, hvartill nomenklaturlagarne visserligen ej
nttryckligen gifva tillatelse, men som sä nära liknar
rekta

eller

de tillatna korrektionerna
den tanken, att, om

frän

att

man

ej

kan värja sig

vid nomenklaturlagarnes

Art. 66 af nomenklaturlagarne lyJer: "Har
’J
kiskan eller latinet hemtadt namn blifvit oriktigt
oriktigt bildadt, eller har ett efter ett persoiial-namn
ej blifvit riktigt stafvadt, eller har misstag om ett

ett frän gre-

skrifvet eller

bildadt

namn

namns gram-

matikaliska genus haft till päföljd oriktiga ändelser pä speciessä är en hvar botanist berättigad att rätta dessa felaktiga.

namn,

namn och

ändelser etc.”
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mau kommit

affattande

korrektion

fall,

afven

tanka pa ifragavarande

att

det skulle

i

som

Det är

tillatits.

och delta
det sista
afven
vara
det lyckligaste, da därival syiies mig
genom prioritetslagen respekteras pa samma gaug
Deima tvisom de nutida formella fordringarne.
stefrâga’ inverkar naturligtvis ej det ringaste pa den
rätt,
som Grays namn hafva till priorité!; den, som
namnen i deras korrigerade form,
vill godkanna
ej
kan dock ej undga att taga hänsyn till dem i deras
alternativet,

blifvit

valdt

Ursprungliga form.

Granskningen af Le

Jolis’

afhandling

om

Gray’s

lefvermoss-slakten har, som af det sagda framgar, ledt

mig

slutsatser,

till

Le

hvartill

Jolis

mäste förkasta alla

.

som äro fullkomligt motsatta dem,
kommit.
Le Jolis auser, att man
Grays släktnamu; for mig star det

klart,
att man snarare varit allt for kritisk med afseende pa desamma; sa synes det mig att förutom de
af t. ex. Lindberg erkända släktnamnen afven släktnamnen Lippiiis och Cijatojjhora {Chomocarpon Corda
är ett 8 är yngre namn) böra äterupptagas.

Finska botanisters asigter angäende Köpenhamiisförslaget tili nomenklaturregler.

Pa

sammanträde mellan botanisier

ett

fors diskuterades det förslag

som

turen,

tili

och

^),

1.

§

man kom

Om

tili

')

fallet

i

Köpenhamn

följande résultat.

denna § förenade man
Fluviales^ hvilket för när-

stiliseringen af

Dock borde namnet

sig.

Helsing-

af den botaniska Sektionen

behandlades

vid det skandinaviska naturforskaremötet

1892

i

regier för nomenkla-

En

korrektion kan dock

är

med Lippius och

ej

med andra släktnamn.
Se Bot. Notis. 1892

p. 188.

med namn, som, säsom
därigenom skulle blifva lika

företagas

Scalins,

.
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varande allmänt begaguas som beteckuiug

for

eu ord-

denna bemarkelse.
E-ektor M. Brenner önskade att deii i ^ uttalade
principeu mâtte kousekvent genomföras och alltsâ alla
farailjeuamu härledas frân nâgot karaktäristiskt och
ning, bibehallas

allmännare
-aceæ

till

i

käiidt

namn som utan

genom

slägte

stammen,

af ändelseii

tillägg

med uudantag

möjligen

af de

slägtnamn äudock
hatVa denna ändelse, säsom Voniaceæ och Papilionacea
att härledas frân ett

hvad

Särskildt

de

nade familjerna
thcreœ, Lahiatce
ccce,

Asperifoliæ

med

beträtfar,
1.
1.

tva eller here

namn

säsom Pompositœ

Vcrtidllafce,

Personatce

1.

Borrayinaccœ^ Umbelliferœ

bececk-

eller Synatt-

1.

lUünanthaUmbcllatce,

1.
Potamoyetonece och
h JRosaceœ,
d 3dika vore detta önskvärdt.
Caryopthyllacece borde,
sâsom bildadt af ett slägtnamn frân en helt annan
familj. ej användas; äfven förlängningen af Synanthercce
till Synantheracece vore olämplig.
Däremot künde, om
ofvan nämda undantag antages, PaJniaceœ användas
i
stället för PaJmce.
Hänvisade för öfrigt tili de af
honom i Floristisk Handbok för läroverken i Finland
âr 1885 föreslagna familjenamn säsom Helianthaceœ^
Lamiaceœ, Angel icacece., Aescidacea, Brassicaceœ, Arnn-

Fluviales

Senticosæ

(linacece

etc.

Dä varieteter och former äro systematiska
§
enheter lika väl som arter och underarter, ansäg man
att deras namn tili genus borde rätta sig efter slägtets.
Om man äter säsom form ville utmärka en
stândortsmodifikation eller en patologisk bildning, borde
2.

säsom attribut till
slägtnamnet vore feminint, künde man dä visserligen icke se huruvida en
form betraktades säsom tillfällig eller icke, men olägenheten häraf ansägs dock mindre än betecknandet
af f. pä annat sätt än de andra ifrägavarande begreppen.
Lämpligast vore utan tvifvel att genom ett

namnet erhälla

forma.

feminin

I vissa fall,

om

ändelse

t.

ex.
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eget teckeu, mod. eller iiâgot dylikt, utmärka de

till-

modifikationerna.

fälliga

Rektor Brenner önskade med uteslutande af § 5
gifva denna § följande lydelse: Arter, uiiderarter,
varieteter och former beiiämnes sä vidt möjligt med
nagot for växten i frâga i ett eller aniiat afseende
betecknande namn, hvilket, i häudelse det är adjektivtj
rättar sig efter slägtnamnets geiius och för underarter

föregas

af

tecknet

—

*,

for varieteter af var.

och för former af f.
Afses med uttrycket form
eudast en tillfällig, icke sj’stematisk sadan, rättar sig
det

adjektiva

det

da

är

namnet

attribut.

efter ordet /or?;««,

till

hvilket

Ar slägtnamnets genus

tvifvel-

bibehälles den genusändelse, som vid artens
benämnande har gammal häfd för sig.
Sasom skäl för likf'ormigheten beträffande genusändelsen anfördes det omotiverade uti att använda ett
aktigt,

benämningssätt för en och samma växt beroden oftast subjektiva uppfattningen af densamma hos olika författare eller t. o. m. samma person pä olika tider, i det denna än künde betraktas
sasom subspecies, än sasom varietet, eller än som
varie tet, än sasom en ännu mer underordnad form.
En del redan i bruk varande varietets eller formnamn
vore dessutom sâdana att de tydligen hänförde sig
till växten själf och icke till begreppet varietas eller
forma, sasom tili exempel snhflonbtindiim eller ])seudodiaplianwn bland Hieracia.
Prof. Elpving önskade uttala att man lade
§ 3.
allt för stör vigt pä anförandet af auktorsnamn. Dessas
betydelse vore egentligen att, da samma namn användts
för olika begrepp angifva hvilket af dem som asyftades, men nu hade man kommit derhän att deras bortlemnande äfven i de fall, da alldeles ingen osäkerhet
var möjlig, ansägs sasom ovetenskapligt man borde
sä mycket som möjligt söka undvara dessa citât.
olika

ende

af

;

Bot.

Not.

1893.

11
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Harmed lörenade sig i hufvudsak afven doktor
Kihlman, livilken sarskildt önskade framhâlla auktorsnamnens karaktär af forkortade literaturcitat, och
ville,
med förkastande af alia pa endast s. k. histogrundade prioritetsansprâk, fasthalla vid
derma synpunkt som norm for auktorsnamnens begag-

risk rättvisa

nande.
§

4.

4?

5.

Godkändes.
Ausâgs af

llertalet

iniielialla

alltför

ova-

bestamningar for att alls beböfva upptagas,
hvarjämte Here af de anforda exemplens riktighet ansentliga

sâgs

kunna

ÿ b.
fnllstandigt

^
tillâgg

7.
att,

stärkt ifrâga sättas.

Rorande

om

denna

punkt

föreuade

man

sig

Köbenhavn.
Godkändes med ett af d:r Kihlman gjordt
med ail reserv^ation mot onodigt namnprof.

Fries’ nttalande

i

makeri, äfven for bevisliga bastarder alternativt eller
kompletteringsvis finge användas det for ôfrigt gal-

lande binominara beteckningssättet i de fall, der bastarden i fysiognomiskt eller vàxtopografiskt hanseende
sig som en art och en kortare benamning
fôrliolle
därlör knnde befinnas onskvârd, eller ock dâ tvâ eller
hvarandra skiljaktiga korsningsprodukter
fiere frân
uppkommit mellan samma stamformer och den vanliga
bastardbeteckningen sâlunda icke alltid var tillräcklig.
§ 8.

Den nuvarande

stiliseringen syntes alltför

kategorisk, dâ den nästan tycktes uppmnntra till försummande eller lättsinnigt begagnande af föregangarenes arbeten; man var dock ense om det syfte, som
vid diskussionen i Köbenhavn af d:r Rosenvinge framhallits,
och trodde att detta tydligare än nu skulle
framgä, genom följande stilisering: Kan en art
icke i strid med bestäende häfd göras gälpa grund af senare undersökning af originalexemplaret.
Man ansäg allmänt att, om en författare
§ 9.
offentliggjorde en art under ett namn som han funnit

priorietet

lande
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eu annan författare, det
vore bans skyldigbet att angifva detta, men att hau
själf och ingen annan borde för arten citeras, i fall
ban ej, pa grund af den i berbariet föreliggande utredningen af sakförhallandet, fann sig skyldig att
teckna den ursprungliga nppställaren af arten jämväl
gifvet

herbarium

ett

i

af

säsoin auktor.

Beteckningen

§ 10.
bibehallas.

En

för

hört,

ansag

C répin,

François

direktör för bot. trädg.

Bland Rosæ
Rosa

i

Bryssel.

E. Fries’ herb., hvilka blifvit mig

i

tillsända af prof. Th. Fries,

af

icke böra

svenska floran ny Rosa-art.

Af

ex.

man

JimdsiUi

bade jag nöjet finna vackra

Besser

med

följande etikett,

skrifven af E. Fries;
^‘Rosa canina v. pendula.

rupium

insulæ.

St.

Carlsö

Subinermis! E fissuris
prope Gottland Pendula,

Corneir.

Förekomsten

57°

är ett

n. b.,

märkvärdigt

af
i

faktum,

R. Jundzilli pa ön Carlsö, vid
växtgeografiskt hänseende ytterst

da

man

besinnar att de

hittills

kända nordligaste lokalerna för denna art âro belägna
Dessa lokaler äro ßosstrappe och
vid 51 à 52 °.
Heiligenstadt i Hercynien och Spremberg i syd-östra
delen

af

provinsen

Brandenburg.

Den

R. Jundzilli uppträder pa St. Carlsön, är

form, hvari

mycket

ut-

nägot tvifvel angaende artbestämningen.
Den är obeväpnad, med temligen spensliga och langa internodier.
De sekundära blad-nerverna äro endast pa det allra nedersta bladet pa de
blombärande grenarne obetydlig glandelbärande.
Gottlands botanister böra se efter, om icke denna
art äfven förekommer bland klipporna pa deras ö.
Den l:ste maj 1893.

märkt och

tillater icke

—
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Nâgra sötvattens-alger frân Grönland.
R. Boldt.

At'

Vid miu undersokuing af desmidieerua i svenska
riksmuseets algkollekter trän Grönland antecknade jag
i
förbigäende äfven nâgra till andra familjer hörande
arter.
Da den grönländska algfloran annu är m 3'cket
ofullständigt känd, bar jag velat pnblicera nedanstaende förteckning.
Fandorina Monwi Bory.
Julianebaab, Sakkok,

Godhavn, Sofieliamn.
GloeotiJa

V

Lat.

b.

til.

4,

5

III.

32

tig.

Godbavn.

//.

Boryanum

Fediastrum
a.

Tab. Pbycol.

XMllida Kürz.

(Torp.")

Menegh.

(jennimim Kirchn.

Ralfs Br. Desm. Tab.

1.

XXXI

9 a.

fig.

—

Di-

1 + 5
10; Diam. cell. 3,6
6 //;
Diam. coenob. sine corn. 24//; Long. corn. 3,6//. Ivigtut.
Diam. coenob.
2.
Coenob. e cell. 64 compos.
60 67 //; lat. cell. marg. 7,2 8,4 // long. cell,
marg. cum corn. 9,6 //. GodtbaaJ) (Tarnbolmen).
Diam. coenob. c. 200 //; lat. cell. marg. 33,6
36 43,2 -46,8 // long. cell. marg. sine corn. 24
25,2 //; long. corn. 18 //; long. cell. marg. cum corn,
Godtbaab
ad 50,4 //. Membrana distincte punctata.

spösitio cellularum

4-

—

—

;

—

—

—

(Tärnbolmen);
3.
Coenob. e
72
Lat.
//.
80

—

cell.
cell.

128 compos.
marg.

5

— 9,6

Diam. coenob.
Godtbaab
//.

(Tärnbolmen).
h.

gramdahim Kirchn.

1

Coenob.

.

e cell.

1-77

=

8 compos.

Kung

Oskars

hamn.
Coenob.

2.

e

cell.

1-L5-4-10

=

16 compos.

Maligiak.
3.
Coenob. e cell. 64 compos.
14,4
108 120; lat. cell. marg. 12
baab (Tärnbolmen).

—

—

Bot.

Not.

m3.

Diam. coenob.

— 16,8//.

Godt-
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Pediastrum undulatum (Wille) Boldt.
Syn. P. Borijanimi (Turp.) Menegh. £. undulatum
Wille Ferskv. alg

fr.

Nov. Semlj.

p.

28.

Coenobiis siiborbicularibus vel oblongis, continuis,
e

cellulis

larum

usque ad 128

strato simplici;

256

et

cellulis

(!)

compositis; cellu-

perifericis bilobis,

lobis

cornutis; cellulis centralibus arctissime conjunctis, irre<ju-

omnium membrana punctata. Figura 1.
diarn. min;
coenob. 230
259

lariter undidatis',

Diam.
coenob.
//.

180

Long.

—

max.

— 210

cell,

/.i',

—

22
17
ß]
marginal sine corn. 12 ß] long. corn.
Lat.

cell,

marginal.

12 ß.

Godtbaab
legit

9

(Tärnbolmen),

ubi

cl.

Tli.

M. Fries

VI 1871.

Pediastrum rotida A. Be. Disp.

cell.

1

+

7

=

8;

Diam. coenob. 32,4 ß. Kung Oskars bamn.
ß emarginatum A. Br. Disp. cell. 7 + 1 = 8;
Diam. coenob. c. 28,8 ß. Friedrichsthal.
Pediastrum vagum Kürz. Coenob. e cell. 32 compos.

Sofiehamn.
Ophiocijtium

4,8 u.

Ivigtut.

parvulum

(Perty)

A.

Br.

Lat.

fil.

—
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Diam.

Ercmospliaera viridis de Bary.

cell.

72

//.

Igaliko.

Kung

Oskars hamn.
Braun.
Coenob.
—
cell.
Ib
64
e
compos. Long. cell. 8,4 //; lat.
4 X
cell. 4 fl.
Igdlutjait, Sakkok.
Ooci/stis solifaria Wittr. Diam. max. famil. 27
long. cell.
13
43,2
36 /(. Diam. min. famil.
18
38,4; lat. cell. 7,7
20,4 p. Igaliko, Kung Oskars
hamn, Sakkok, Lyngmarken, Atanekerdluk, Maligiak.
Urococcus insignis (Hass.! Kütz.
ß ferntginens
Lageeh. Stöckli. Pediastr. Protococc. Palmell. pag. 75
Tab. III fig. 32.
Diam. cell. s. teg. 33,6 //; diam.
cell. c. teg.
Atanekerdluk.
//.
88
Moiigeotia calcarea (Cleve) Witte. Grotl. Ol. SötTetraspora tuhrica Ag.

Staiirogeuia

rcctangidaris

—

—

(Näg.)

—

—

vattensalg. Lat.

—

12, 6

fil.

.../(] Diam.

spor.

— 14,4

43,2

— 52,2

;

//.

long.

Spiroggra groenlandica Kold. Rosenv.

93,6

//

crass,

;

spor.

39,6

//;

cell.

125

Igaliko.

crass, cell.

Long. spor.
24 //. Atane-

kerdluk, Igdlutjait.

Frän Botaniska Sällskapets

i

Stockholm

förhandling-ar.

Den 15

februari 1893.

G. Ti.seliüs demonstreracle formserier af PotamoNolte och VotuDiogeton peciinatus L. samt
redogjorde for sin plan tili ett exsickatverk öfver slägtet.
I)r.
F. Aulix lemnade en skildring af Vegetationen
2.
trakten af Idugarn pä Gotland och framlade exemplar af
i
l):r

1.

dccixnens

geton

intressantare former härifrän samt frän ett par andra trakter
i

Sverige.

Den

5 april 1893.

Rektor S. Almquist föredrog om ’’FaiierogamvegetaStockholms yttre skärgärd”. Med anledning af föredraget yttrade sig flere af sällskapets medlenimar.
1.

tionen

i

Bot. Hot. 1893.

159
Diskuterades ett frân ’’Den botaniske Forening”

2.

Köpenhamn inkoramet förslag tili regier beträffande den botaniskt systematiska nomenklai

Sedan förslaget genoingätts punktvis, uppdrogs at en komité att med ledning af den förda
diskussionen iitarbeta och vid ett följande sammanträde
framlägga ett bestämdt formuleradt utlatande öfver
turen.

Till inedlemmar af denna
de föreslagna reglerna.
Pi’ofessorerne
komité valdes
Wittrock och Eriksson,
Adjunkten Krok och Docenten Mürbeck.

Den 19
1.

utlatande

april

1893.

Följande af komiterade utarbetade förslag tili
med anledning af det frân ’’Den botaniske

inkomua förslaget tili regier
i Köpenhamn
den botaniskt systematiska nomenklaturen antogs

Forening”
för

förutgangen diskussion

efter

’’Punkt
gäller

1.

Med

:

pa

afseende

prioritetsprincipen

lika

väl

familjernas

namn

som med afseende

Aret 1789, under hvilket
och slägtnamn.
Jussieu’s "Genera plantarum” utkom, bestämmes sasom
utgangspunkt vid valet af namn för de natürliga
pa

art-

familjerna.

Följande Linneanska namn böra dock bibshallas
sasom beteckning för familjer eller högre systematiska
grupper:
Amentaceæ, Asperifoliæ, Bicornes, Caryophylleæ, Compositæ. Coniferæ, Contortæ, Drupaceæ,
Gramina, Orchideæ, Palmæ, Papilionaceæ, Personatæ,

Pomaceæ, Scabridæ, Scitamina,
Umbellatæ, Vaginales.

Senticosæ, Tricoccæ,

Namn pâ ordningar, familjer samt högre systematiska grupper i allmânhet böra lika väl som arter
och slâgten âtfôljas af auktorsnamn.
Punkt 2. Underarter betecknas med en * framför namnet, och deras kön rättar sig eiter slâgtnamnets.
Varieteter betecknas med grekiska bokstafver (eller
med ”var.”), former med italienska bokstafver (eller

IGO
Varieteters
slägtnamnet.

ined

kön

efter

namn

formers

ocli

rätta sig

i

Punkt 3. Hänfüres en art till ett annat slägte,
bor artens auktor anföras inom }3arentes, och derefter
parentesen) namnet pa den författare, som
arten tili annat slägte.
Vid upphöjning

(utanför

öfverflyttat

af en varietet

art eller nedflyttning af en art

tili

varietet forfares pa motsvarande satt.

som

till

Den författare,
de nämnda för-

första gängen vidtager nagon af
ändringarna, bor lemna fullständiga citât.
slägtnamn förändras de grekiska
Punkt 4.
I
ändelserna -oö ocli -ov tili -us och -um.
Punkt 5. Se nedan!
Punkt G. Substantiviska artnamn, bildade af

namn, skrifvas med stör
Andra substantiviska, liksom alla
artnamn skrifvas med liten begynnelse-

personers, länders och orters

begynnelsebokstaf.
adjektiviska,

bokstaf.

Punkt

7.

Otvifvelaktiga hybrider betecknas me-

delst föräldrarnas

anförda

i

namn, förbundna genom

ett

X

och

alfabetisk ordning.

En förmodan om en växts hybrida härstamning
kan uttryckas genom att anbringa ett kors (_X) framDe förmodade föräldrarnas namn kunna
för nfftunet.
?
bifogas inom parentes.
ett
da med
Punkt 8. Se nedan!
Pörefinnas i herbarier opublicerade
Punkt y.
namn pa nya arter, varieteter o. s. v., har man ingen
Sker det, är den som
skyldighet att upptaga dem.
publicerat arten auktor

Punkt

10.

tili

namnet.

Växtnamn med beteckningen

'diort.'’

hortulanorum), uppförda i trädgardskataloger med
ofullständig eller ovetenskaplig beskrifning/ kunna, när
de upptagas samt atföljas af en tydligare beskrifning,
bibehälla beteckningen ”hort.” inom parentes, men böra
(c:

alltid

(utanför parentesen)

författare,

atföljas

som adopterat dem.

af

namnet pa den

161
Beträffande punkterua 5 och 8 ansâgo sig komiterade ej kunua afgifva nagot utlätande. Den förra
förutsätter en filologisk utredning, som de ej vore i
tillfälle att lemna, den senare en bestämd uppgift om

hvad som

böi’

med

förstas

det flertydiga ordet origi-

nalexemplar; äfven detta blef sällskapets beslut.
Reservation anmäldes beträffande punkten 3 af

docenten af Klercker, hvilken ansäg, att all auktorsbeteckning vore olämplig samt att, om en sâdan dock skulle
ifrâgakomma, man borde utlemna namnet pa artens
Ursprungliga auktor ocb i stället blott anföra författaren tili det tloristiska arbete, enligt hvilket en
växt für tillfället blifvit bestämd.
Professor V. Wittrock höll föredrag oin ’’Sveriges
2.
högre epifytflora”.
Amanuenseii H. Dahlstedt föredrog ’Dm de hittills
3.
kända skandinaviska Hieracierna af gripDpen Alpina” och
förevisade en mängd hithörande arter och former.

Nâgra

for

Ölands

flora

nya

eller

mindre kända

Viola-former.

Af Carl Abeskog.
Följande for Öland nya eller mindre kända Viola-former anföras här i kortbet säsom ett föregäende
meddelande.
De med större stil betecknade äro mig
veterligt ej förut antecknade för floromradet.

—

Pa
Viola canina Reiche. X stagnina Kit.
ängsmark
Algutsrum och vid Borgholm.
V.
canina Reiche. X stagnina Kit f. umbrosa.
Under buskar vid en väg i Torslunda.
i

—

V.

canina Reiche.

X

ren vid Resmo, pa ängar

pnniila Chaix.
i

—

Pa

alfva-

Algutsrum och betesmarker

vid Borgholm.
V.

elatior

Fr.

V.

etatior

Fr.

X
X

pumila Chaix.
stagnina Kit.

—

—

Algutsrum.
Algutsrum.
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—
—

V. Riviniana Reiche. X rupestris Schmidt.
Eorghohn, Ekenim, Stora Rör.
V. canina Reiche. X rupestris Schmidt.
Spi’idJa ex. li. o. d. vid Borgholm; mera ymiiigt pa

en sandig âker i Ivöping.
V. mirabilis L. X silvestris Reiche.
Sparsamt i hinder vid Borgholm.
V. rupestris Schmidt. X silvestris Reiche.
Borgholm.
Denna sällsynta kombination är, sâvidt jag
vet, ej förut antecknad l'ör Skandinavien.
V. Jiirta L. X odorata L.
Lundegärd, Köpiug,
Kolstad, Strandtoi’p etc.
Förekommer öfverallt, dar
stamarterna i nagon mängd förefinnas.

—

—

—

V.

canina Reiche,

f.

albiflora.

—

Borgholm.

—

Borgholm.
albiflora.
Ej att förväxla med /. pallida.
y. rupestris Schmidt,
ß (jl aber rima Mure. SparF.

silvestris

Reiche,

f.

samt pa ahVarmark vid Alböke.
Chaix.

F.

mila.

—

X

rupestris Schmidt,

f.

subpu-

Lundegärd.
Borgholm, Juni 1896.

Lunds botaniska förenings förbandlingar.

XXXVII.
Tvenne

for

Den 28

189-3.

Skandinavien nya växthybrider funna
pa Gotland.

Af Fr
1.

april

E. Ahlpvengrex.

Malva borealis Wallm. X vulgaris

Fr.

Förra sommaren paträtfades vid Gervalls i Hejde
socken bland massor af 3Ialva borealis och vulparis
eil
del mellanformer, som genom sina intermediära
karaktärer tydligen hänvisade pa ett hybridt Ursprung
Nägot senare funnos äfven
ur de nämnda arterna.
Bot.

Kot.

163
nâgra

exemplar

aamma

socken.

samma

af

form

vid Prestgârdeii

i

Dels torde det ej vara ntan intresse att lemna
en utfôrligare beskrifning af en vaxt, dâ den for första gângen anträffas inoni ett större floromrâde, livarigenom dess urskiljande pâ andra lokaler underlättas,

ock en beskrifning vara pâ sin plats for
vaxten i frâga verkligen âr den, man

torde

dels

att

att

visa,

ger den ut for att vara.

än bos vxdgaris (der det är af
men kortare än bos borealis,

Ytterfodret längre

foderbladens halfva lângd),

nâr aldrig

foderflikarnes spots

till

i odret

varierai'

till

(ss

bos hor.)

sin form mellan de bâda stam-

vanligen interinediärt, med stjernbar (men
glesare än bos vidg.). Plikarne med kanterna krusiga
ihor.)
och härbräddade.
Haren en kombination af
bâda föräldrarnas (Borstlika frân bvarandra stâende
bos borealis ocb längre mjukare framatriktade bos
arternas,

'vulgaris).

ungefär dubbelt sa langa som fodervidg., deras färg varierande frân belt bvita till blekröda med morkare
strimmor, dock ytterst sallan sâ mörka som bos vulg.
Fruldens sterila centralparti till sin storlek ocksa

Kronbladcn

bladen,

mindre uniupna än bos

varierande,

nas

radiala

{bor.),

än med en diameter lika med karpellerlängd (vtdg.) än endast hälften sâ kort

vanligast intermediär.

sâlunda

just

—

11
13, vanl. 12
gränstalet mellan de

Karpellerna

med omkriug

till

antalet, bâlla

bâda stamarterna

10, öfverstiga aldrig 12; vulg. med
skarpkantade (kanterna dock ej sâ
höga som bos bor.) ocb tvärrynkiga, bvilket framträder tydligare vid torkning, samt bâriga (men glesare
än bos vulg.), oftast ojemnt utvecklade ocb ej sällan
sterila ocb rudimentära.
Pollen endast med 30
dugliga korn; bos
40

{bor.

12

— 15),

tydligt

föräldrarna 98

— 100

—

°jg.

Deuna hybrid
i

TysklauJ,

flerestädes

i

är förut bekant trau fiere lokaler
och antagligen förekommer den äfven
Skandinavien, fast hittills förbisedd, da
habituella utseende och blommans storlek

den tili sitt
och färg närmast liknar il/, vuhjaris.
Men möjligt är
ocksa, att dess förekomst är sällsyntare, da en korsbefruktning mellan de bada arterna försvaras derigenom, att säsom bekant il/, borealis smâ blommor äro
inrättade för sjelfbefruktning och il/, vuhjaris liksoni
öfriga Malvaceers äro entomofila.
En i ögonen fallande omständighet pä fyndortsplatsen var äfven den.
att hybriden aldrig förekoni pa mera skyddade lokaler,
oaktadt bäda stamarterna äfven der växte blandade med hvarandra, utan endast pa mera öppna

soni olta voro utsatta för tramp, öfverkürning

Ställen,

det deraf vill synas, som skulle korsbefruktning pa nagot sätt hafva uppstatt genom denna
senare förmedling, visserligen valdsam, men en sadan
omild behandlig synes i öfrigt komma dessa seglifvade
växter föga vid.
0.

hvarför

d.,

2.

Pa

Scleranthus annuus L.

x

perennis L.

sandigt fält, Sanden kalladt, mellan Stenoch kyrkan i Sanda socken förekom likaledes för re sommaren en Scleranthus-iorm^ som genom
sin allmänna färgteckning strax füll mig i ögonen
•sasom en öfvergängsform mellan de pa samma .stalle
Yid
ymnigt växande Scleranthus annuus och
betrakta
närmare undersökning kan jag ej annat än
denna form som en hybrid mellan dessa bäda arter,
oaktadt pollens fullgoda beskalfenhet här icke fäller
nagot bekräftande utslag tili förmän för denna asigt.
Fröna äro deremot sällan utvecklade.
Följande beskrifning är grundad pa friskt material,
utom hvad pollen beträffar. Vid torkning gar
ett

huse gard

den för hvarje art typiska färgteckningen saväl hos
stam som blad och blommor nästan alldeles förlorad.

165
Heia orten gröii med dragiiiiig at blâtt {S.
bloinmans färg intermediär mellan i^erennis’ rent
ocli

2 >er.)\

livita

annims' gulgröna.

teml. bredt binnkantade; hinnkannär fram om det gröna midtelpartiets spets och. blir der huflikt hopdragen ss. hos peremiis, dock smalare och spetsigare, (hos aniitnis när den
FoderßiJcarne

ten

intermediär,

smala hinnkanten aldrig öfver den gröna spetsen, som
ocksa är rak) ständigt utstaende (anmms) och vanl.
längre än det glatta [ann.) eller hariga {per.) foderröret.
Ständarnc.^ (som hos percnnis äro nästan lika langa
som fodret och alla 10 utvecklade, hos anmms 3 4
ggr kortare äo fodret och blott tili en del, vanligen
fertila), ungefär af halfva fodrets längd och flere
5,
än hos ann. fnllständigt utvecklade, ofta alla 10 ss.

—

hos
Hollen

som ofvan sagdt

fullgodt,

men

endast ett

ringa antal pollenkorn sedda.
Enäriga och tvaariga iiidivid funnos.

vara floror upptages under S. anmms en variehvilken antagligen, atminstone tili en
del, just är denna hybrid.
Fiek i sin utmärkta Flora
von Schlesien upptager jemte hybriden äfven en S.
anmms ß biennis Reuter., men beskrifningarne öfver
bäda synas sammanfalla.
Otvetydigt framgar derur
en intermediär form äfven för den förra.
A andra
sidan finnas verkliga tvââriga former af S. annuus,
I

tet

biennis Fß.,

hvilka

i

den typisâdana former frân ofvannämnda
Lunds univ. herbarium flere exemplar

öfrigt pa

ska.

Jag

lokal

och

har
i

intet sätt skilja sig fran

sett

frân vidt skiljda platser.

Hybridens

känd frân

flere

förekomst
lokaler

i

utanför

Tyskland.

Skandinavien

är
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Literaturöfversigt.
Kuntze, Otto, Die Bewegung iu der botanischen Nomenclatur von Ende 1891 bis Mai 1893
(^Botan.

Centralbl.

Bd.

LIV,

1893,

N. 25

— 26

p.

353—361, 385—408).
Sedan O. Kuntze utgitvit Revis, gen. plant., gjorde
14 inänaders resa i Sydamerika och trodde
eil
under tiden skulle de olika asigterna om hans

han
att

komma fram och stadga sig. I dess
har en fullständig revolution utbrutit. OK. har
i
det under utgifning varande första haftet af Rev.
gen. pl. III aftryckt 57 uppsatser och kritiker, som
utkominit i nomenklaturfragan efter Rev. gen. pl.
I
jeinte repliker, samt nu sjelf i förväg
II,
Bot.
arbete fa tid att
Ställe

—

Centralbl.) gifvit ett referat af detta

OK.

sitt

arbete.

kompromiss, sa att utgangspunkten för nomenklaturen i st. f. 1735 sättes tili är 1737
föreslar en

(eventuelt
âtskilliga

1753).
att

slägtena,

för

Pa

Pariserkongressen

1867

ville

mau skulle ga tillbaka tili Toürneport
men man beslöt att stanna vid Linné

och man bestämde i § 15: la plus ancienne, adopté
OK. sager vidare att
par Linné ou donné par lui.”
Linnés Syst. pl. ed. I 1735 mâste enligt denna § 15
Bürjar man med
vara det grundlâggande verket. ')
âret 1753, sa mâste 93 gen. med 6876 arter fâ andra
namn an nu brukliga; med 1737 som början endast
24 gen. med 2186 arter. Genom att ofvergâ frân
1735 till 1737 skulle 65 slägten med 5,015 arter
âterfâ hittills brukliga namn. I Linnés Spec. pl. 1753
saknas alla slâgtdiaguoser, ej hâller citeras sâdana
förut

man

existerande.

beträtfande

gen.

pl.

IV.

(Darfur ville Berlinerfôrslaget att
slägterna

1752, men

nämnda upplaga endast

da

skulle

börja

med Linnés

detta har visât sig olämpligt,
är ett illegalt arbete af

Dervid künde anraärkas att man före 1867 ej var van att.
TJtg.
utga frân detta arbete ntan frân andra yngre af Linné.
'

)

—

^

167
Strumpf

d;r

man

Slägtnainiieu skulle dock, oin

Halle).

i

tillämpa § 2 i Berlinerförslaget,
pa botaniska kongressen i Genua, ej galla
vill

som antogs
ss.

varande

Besluten pa
nomina nuda eller delvis seminuda.
Genuakongressen anser OK. vara utan värde, dâ den
ej var sammankallad für att fatta beslut om ändringar

och

af

och

tillägg

Pariserkongressens beslut (1867)
ej borde

till

den deltogo 60 italienare (hvaraf en del

i

haft rösträtt) och 4() utländingar.

Be

nya

emendatus
foljande

nomenclaturce

i

sin

^Codex

äro hufvudsakligen

hotanicaP

:

28 sub 3

§

som OK. upptagit

förslag,

=

9

att ersatta

med

:

aldrig förnya

homonym.

ett

Ny §
§ 33 strykes enl. de Candolles förslag.
33. Varieteters och formers genus rättar sig efter slagtafven om sadana ord som subsp., var. eller
darvid brukas.
Artnamn skrifvas med stor begynnelsebokstaf dâ de äro substantiva jDropria, annars

namnet,

—

f.

med

alltid

liten.

37

§

första delen ersättes

velaktiga bastarder betecknas
i

alfabetisk ordning

med

med

genom

följande:

Otvif-

föräldrarnes

namn

deras teckes

((f,

Ç) och ett

X) som sammanbinda dem, t. ex.
Digitalis hdea Ç X purpurea S Koclreuter.
Digitalis lutea
X purpurea 9 Gaertner.
Man citerar dervid namnet pa den förste odlaren
eller upptäckaren, eventuelt vid namnförändringar i

artnamn till otvifvelaktiga bastarder, sa
anvandas endast som synonym med atfoljande X, t. ex. Triticum ovatum Ç X vulgare d Godr.
et Gren. = Aegilops triticoides X Req.
Att tillagga: Nya namn, grundade pa
§ 46.
synonymer, karaktäriseras genom dessa senare.
(Ny) Sektion IX.
Andring af reglerna och framtida lagstadgande.
(

).

kan

Gifves

detta

1G8
Dessa regier ma eiiclast af kompetenta
§ 70.
auktorer förändras pâ en für ândamâlet sammankallad
internationel kongress, sedan ändringsförslagen blifvit
bebandlade pâ en internationel botanistkongress minst
1
âr i förväg ocli dess förslag inoin
âr blifvit
framlagda till allmän diskiission i minst 10 framstâende facktidskrifter i olika lander.

(Särskilda kompeteusvillkor für de röstberättigade
uppställas af förf.)

Uppliäfningar och ändringar af bestaende
hafva icke retroaktiv verkan, ntan gälla blott
för nya eller sedermera förnyade benämningar, gjorda
efter jmblikatationsdatum för de nya kongressbesluten.
Dessförinnan äternpptagna namn ma hafva rätt tili
godkännande.
Pa grund af art. (ij) 71 mäste följande
§ 72.
förändringar vidtagas;
1.
I
artikl.
42 upphäfvas följande: ’’Sie wird
auch da durch erreicht
bezeichnet sind.” I dess
Ställe stadgas att afbildningar utan tryckt diagnostisk
beskrifning icke ma utgöra gründen för ett slägte
eller en art.
(Härigenom förbjudas framdeles nybenämningar genoni tili salu varande etc. herbarier).
2.
Till art. 4G tillfogas: Namn pa slägten, arter,
afarter fa icke aterupptagas, sä vida de under 100 âr
efter deras uppställande icke blifvit äternpptagna.

§
regier

71.

.

3.

Till art

60

.

.

tillsättes:

4.

Förhandenvarande

homonymer göra framdeles konkurrerande och förnj-ade
eller nya homonymer ogiltiga.
Öfvergängsbestämmelser. De af
§ 72 b.
Otto Küntze för den nya utgängspunkten i nomenförberedda ändringarne af slägtnamn gälla
enligt
enl. § 1
ännu
gammal rätt (
68); de tili
dessa slägtnamn hörande artnamnen äro att hemta ur
bans Rev. gen. pl. och böra förses med hans aukd;r

klaturen

torscitat.

—

—
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Möjligeii behöfliga redaktiousändringar förbeliallas

Kuntze och fordra godkänuande af en följande

d:r 0.

kongress.
(af Codex emendatus, hvari äfven
A. de Candolle öfvertagna ändringarne och
de i Rev. gen. pL 1891 publicerade tillsatserna äro
iipptagna) anbefalles som konipromiss at en kompetent
kongress tili antagande en bloc.
Vidare föresläs tili
provisoriskt antagande och diskussion §§ 73 och 74,
tili dess de blifva förelagda en följande kongress:
Vid namn, icke härledda af personnamn
§ 73.

Det föregaende

de

fran

man
Man
Man

iakttage
1.

(t.

éliminerai’

H,

utom

h,

i

ch, ph,

Y

th.

utom
y (^grekiskt v) med
brukats
inrotade 100 ar gamla nndantag, hvari u
ex. Cupressiis, Ciiphea)] y i nomina barbara, t. ex.
2.

i

följande grundsatser.
ersätter

Yucca bibehalles.
Grekiskt

K

och franskt on

=

vidare rr

k

(för

=

rrh

I

ersättes

med C

rh förkortas

tili

Grekiskt ov

c.

nomina barbara)

i

till n
sammansätt-

latiniseras

r vid

;

ningar af 2 ord.

Med nndantag

3.

kelser

ex.

(t.

af klassiska obestridliga afvi-

Cranthe) och

med —

oclon

sammansatta

ord (t. ex. Leontoäon) latiniserar man de grekiska ändelserna pa substativa namn, ss: ov — um, cov
on,

=

og
es,

=

=

ig

4.

Ol

=

oe,

a,

a

=

a,

ag

as,

coô)]£

odes, ?yg

=

is.

Grekiska
ai

=

Man

dnbbelvokaler

latiniseras:

Ei

=

i,

ae.

unisona dnbbelvokaler skilda,
(ae oe ne, icke æ ä, œ ö 0 ü) och
eiiminerar vokaltecknet "
(antingen det är tyskt

5.

aldrig

man
ä,

=

US,

skrifver

förenade

,

,

ö,

’
)

ü

=

ae,

oe,

ne som ersättning för

e,

eller franskt

Att de under 73 1 och 2 första satsen gjorda förslagen i
ha retroaktiv verkan, kan vara hetänkligt. — Utg.

alla fall skola

ßot. Kot. 1S93.

12
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ü for U i andra sprâk, eller det ar tréma; for tréma
anvandes vid dissona dubbel vokaler ett vokalÿtreck,
t.
ex. StaëJia, Dais, NereaUa, lioDIca, Ruêllea, Geünsiu,
BoDpsis, Zoôyloiu (^ej pâ amerikanskt vis Zoo), Mkronla.
^).
Grundsats 5 galler afven per.soualnamu.

—

6.

Man sammanbinder

vid latiuiseraudet greki-

sammansatta ord med o, sâvidt liârledningen gor
det mojiigt (t. ex. Mytro icke a, v, Scapho icke e, i,
vid fürkortning af forsta ordhalfvan blir vokalen
y)-,
ska

oförändrad (t. ex. Stiynta- i st. f. Stiymaîo-, Lepi- i
Lipkh)] börjar andra ordhalfvan med en vokal,
f.
sa bortfaller sammanbindningsvokalen (t. ex. Stiymnnkonsonantinskjutning mellan 2
tJnts, Stiymat-anfJiu.s),
2
olika namn (t. ex. Pfero-, Ffeförorsakar
ordhalfver
Lepiocli Lcpido-stemon, Di- och
rulo-, Pteriyo-phyUion,
st.

DipJopcltisJ.
7.

[Ovi>)
s

och Z

sats

Man

framfür

=

skrifver
1

=

.syll,

sammansättningar med
m p sym, framfor
syn (^eller si
enligt grundi

framför b

sy zy, eljest

.

.

.

2).

!Man förenar latinska ord till ett sammansatt
S.
medelst i, utom dâ flere dissona vokaler âstadkomma
föreningen eller ordet blir tvatydigt; t. ex. hederiyer,
yiechomifoUd
ii);

daremot

spiciformis,

,

(sâledes icke ae,

yossypifolia

sdviaefolia, hordeifonuis, caricacformis

jemte

cariciformis.

i

st.

9.

Man

f.

Nevro*.

10.

11.
register.

skrifve -cld iena

st. f.

-laena

och Neuro-

Man skiljer icke I och J i register.
särskilda
Man satter icke synomymen
Man utmärker synonymer registren genom
i

i

magrare bokstäfver
deras

eller

i

sidotal

eller
i

genom

att sätta

synonymerna

parenthes eller ett stycke in pa

denna regel nâgot förändras, sä att den innehülle
förekomma andra bokstäfver (eller dijihtongcr) än de i latinet brnkliga, samt (i de fa fall, dar de bru')

att

i

Borde

ej

växtnamn

icke finge

kats) k, y och w.

—

TJtg.
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Är

raden.

annat

satt

det omöjligt att imdvika kursivt jemte pa
man kur-

tryckta registernamn, sa brukar

siv endast for

synonymen.

Namn

pa högre grupper i register utmärkas i
tryck pa nagot iögonfallande satt.
12.
Genera -synonymer registreras for Irvart band
Registreras
af ej pa en gang utkommande verk.
Man ma
arterna, sa sker det under slagtnamnen.

—

ej

—

förglömma auktorsciteringen i registren.
Artiklen 73 bar betraffancle korrektionen
13.

af ord retroaktiv verkan.
§

74.

1.

Förändras bor:
21 tillagges:

Till art.

(an genera),

Namn

pa högre grupper

som äro bildade af slagtnamn

efter tredje

äfven corrigeras enhetsuffixer,
pa
samma
sätt
som andra grupper
ligt med
tillatlig
detta
galler
som
korrigering
rang;
af samma
förkastande
af
det
äldsta
auk(
orcitatet.
och medför icke
Artikeln 22
1 och 2 strykas.
2.
3.
Art. 24, i slutet strykes ”e«e och ineatP och
sattes i stallet
hieac oiler liknande för hvarje rang
latinska

deklinationen.

skola

—

^

:

likformiga andelser.

som intresserar sig for nomenklaturfragan
narmare taga reda pa Kuntze’s arbete. I
en tidskrilt är redan en kritik utlofvad af detta K:s
Blir diskussionen om
under tryckning varande verk.
denna del lika lifiig som om de 2 först utkommande
delarne, bor frâgan snart ha fâtt en sa allsidig behandling, att det kan vara utsigt till att en kompiromiss ingas och att man kan hoppas uppna enighet i
Den,

far

de

sjelf

fiesta

af fragorna, specielt

om

utgângsâret.

Société pour l’étude de la Flore Française
1’
Herbier Boissier Appendix Nio II.

1891. (Bull, de
Juin. 1893).
et

Under

titlen

’’Notes

sur les plantes distribuées,

diagnoses

des

espèces

nouvelles ou peu connues”

förekommer äfven beskrifningar pâ 12 nya A'chnnilUi-

—

6

172

som 2 af dessa afveu anforas
aftryckas
liar diagiioserna for dessa tva.
for Övßrige, sa
”140.
Sid. 20:
Alchimilla plicata Buser, sp.
arter af R. Buser, och

—

—

Plante de

petite, quoique assez vigopubescente dans toutes ses parties, d’une teinte obscure, uniforme, grisâtre et rappeRhizome vigoureux, long
lant ainsi les Puhesccntes.
et dur, chevelu, traçant â la superficie du sol. Feuilles

nova.

taille

ureuse, peu gracieuse,

—

petites

—

ou moyennes (larges de 2,5
10 centim. lon8 ), non ondulées, mais pliées en carène
vif (les plus grandes sont planes), coriaces, réni-

gues de 1,5
sur le

formes, avec

un

sinus ouvert jusqu’ â angle droit au-

dessus du pétiole, 7-9-lobées.

du

Lobes égalant

'^3

rayon

limbe, ceux des feuilles printanières semi-orbiculai-

res, ceux des feuilles estivales semi-obovés, garnis de
dents grosses, peu profondes,
chaque côté de 4
arrondies, presque mammifonnes, terminées par un
pinceau de poils (dentelure semblable à celle du minor
Huds. f. végéta) lobes séparés par une incision arquée,
lonque de 2 dents, souvent masqixée par un pli. Feud’i;n glauque sombre, poilues ou subpubescentes
illes
en dessus; d’un blanc verdâtre, réticulées-veinées, subpubescentes ou pubescentes en dessous; un peu brillantes et soyeuses sur les nervures et dans leur jeunesse.
Stipules â gaines longues et lâches, poilues on pubescentes, incolores en bas, verdâtres vers le haut et se
terminant par des oreilleettes fort larges et irrégulièTiges (6
28 cm.) arquées-ascenrement dentées.
dantes, droites et écartées au soleil, dans la règle ne

—

;

—

dépassant pas

les

feuilles,

velues (ainsique les pétioles)

dans toute leur longueur de poils longs, doux, dressés
écartés, se colorant au soleil vers la maturité d’un
brun rouge, dichotomes dès le milieu ou en dessous.
Feuilles caidinaires peu développées, assez profondé-

—

divisées,
à stipules grandes, garnies
‘/a)
Inflorescence assez
dents nombreuses et grosses.
Fleurs assez grandes (longues de 2,5
8,5
petite.

ment
de

(\, 3

—
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mm.

et larges

—

glomérulées; glomerules conseul dans 1 er petits individus. Urcéoles

de 3,5

4),

en un
obconiques et de la longueur des sépales, en
fruits d’un jaune verdâtre, turbinés ou piriformes, de
plus courts que les sépales, légèrement velus de
‘^3
poils lâches ou un peu dressés.
Sépales dressés après
l’anthèse et masquant les styles passablement saillants.
Pedicelles allongés,
Folioles du calicule normales.
dressés,
égalant presque les fleurs, glabrescents ou
fluents

jeunes

glabres”.

”Hab.

Endroits

secs,

ensoleillés,

buissonneux.

Consocié presque constamment avec les Fuhcscentes. parmi
lesquels il ressemble le plus au minor Hudson. Espèce
rare, mais certainement très répandue, constatée, absolutement identique, jusque’ici dans les trois localités

France, Haute-Savoie: Mont Salève près
Genève, dans les pâturages maigres depuis les TreizeArbres jusqii’a la Croisette, fréquente sourtoux sur le
suivantes:

terrain

sidérolithique
;

Bohême

:

Annabad

St.

(Opiz in

H. Prag.): Suède: Upsal (F. Ahlberg, ”P1. Scandin.”).’’
Sid.
30: ”148.
A. glomerulans Buser, sp.
nova.
Plante moyenne, décombante sur le sol quand
elle
peut .se développer librement, d’une teinte jaune
pâle terne, comme chlorotique, d’un indûment appliqué
peu abondant quoique s’étendant sur toutes les parties
â 1’ exception des fleurs.
Rhizome robuste, grossi par
de grands restes stipulaires. Feuilles moyennes (larges

—

—

de 3

—^13

—

—

11- lobées;
cm. et longues de 2,5
11); 9
avec des plis dans les angles

très fortement ondulées,

sur

le

sec,

quand

elles

sont étalées

:

suborbiculaires et

au-dessus du
Lobes diminuant insensiblement depuis le
médian, peu profonds, ceux des feuilles printanières
arqués ou tronqués,
rayon, ceux des feuilles moy5

les

petits

lobes

extérieurs se couvrant

pétiole.

'

—

ennes semi-circulaires,
''3 rayon; ceux des i'euilles
estivales subquadrangulaires, à bords plutôt rectilignes
et à extrémité largement tronquée,
rayon, touts den'^j.^
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—

tés à l’entour.
Dents 5
8 de cliaq^ue coté, assez
grandes, ovées ou mammiformes, pénicillées.
Feuilles

im peu

épaisses,

très flexibles,

même

après la dessicca-

dans leur jeunesse d’un vert pâle tirant sur le
jaune, les adultes d’un glauque pâle (grisâtres en
dessous); se bordant vers l’automne, le plus souvent
seulement sur l’extrême bordure des dents, d’un rouge
brun sale, planes des deux cotés, â nervures comme
aplaties en dessous sur les grands individus (â l’exception des premières feuilles qui sont glabres ou presque glabres); poilues des deux côtés de poils longs
appliqués qui quand ils sont plus abondants ainsi que
dans l’état jeune confèrent aux faces un reflet soyeux.
Pétioles (1,5
25 cm.) le jflus souvent robustes et
assez gros; les premiers glabres ou peu poilus, les
suivants soj’eux, les derniers fortement brilliants. Stipules larges et lâches, d’un brun puce clair, se terminant par des grandes oreillettes larges et oblongues.
Tiges assez grosses, le plus souvent décombantes, arquées,
non flexueuses, ascendentes seulement dans les hautes
herbes, dans la région nivale comme apprimées au sol:
2 à 4 fois plus longues que les feuilles; longues de
tion;

—

—

4 dm.; d’un jaune pâle et verdâtre, se colorant
au dessus au soleil d’un brun rouge sale; là l’exception du premier intre-noed très court presque glabre)
pubescentes de poils longs, fins, appliqués ou légèrement divergents dans toute leur longueur jusqu’aux
derniers stipuliums ou jusque sur les scorpioïdes. Inflo0,5

rescence commençant souvent dès
tige,

inflorescences

partielles

le

de la
premier
3
formant des
*

serrées et

glomérules arrondis à cause des scorpioïdes raccourcis
et des pédicelles divergents de tous côtés (semblable
Fleurs assez courtes
sous ce rapport au pastoraUs).
et assez larges (longues de 3
3,5 mm., larges 3.5
4),
d’un jaune pâle, à pédicelles glabres ou garnis de
Urcéoles (1
quelques poils épars.
1\ mm.) d'abord
en entonnoir large, assez brusquement terminés en

—

—

—
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égalant les sepales; en fruits turbines, à nervures
Sépales prescj^ue aussi larges que longs,

bas,

saillantes.

larges-linguiformes ou tronqués-cordés, faiblement acu-

minés,

restant

les

ouverts.

Calicule normal.

Styles très

Pédicelles assez courts, les inféricux’s égalant,

exserts.

supérieurs plus courts que les urcéoles”.
’’’’Hah.

quentes de

L' A. f/lomerulans est une Alchimilles fréla region alpine supérieure et surtout de

—

de la Suisse et de la Savoie
cependant appartenir exclusivement â cette zone,
car il descend égrené jusque dans la région alpestre
Dans le Haut-Jura
dans la zone des sapins.
La distribution suisse de l’espèce est aujourd’hui déjà telle qu’il est très probable qu’on constatera le (jlomeruJans dans la chaîne alpine depuis la
Basse- Autriche jusqu’aux Alpes-Maritimes”.
la l’égion glaciale

sans

—

.

”La distribution ultérieure est fort intéressante.
Bordère a trouvé la plante près de Gèdre, dans les
Hautes-Pyrénées.
Elle se retrouve énormément répandue et complètement identique dans la region arctique: Laponie, Islande, Groënland, Labrador (tout ce
que les Frères Moraves en ont apporté sous le nom
de A. vulgaris appartient à notre espèce)”.
(I Ann. Scott. Nat, Hist. July 1893 p. 186 - 7
finnes en kort notis af P. Ewing om former af Alcheinilla vîdgaris och aljnna, hvari öfver âberopas arbeten
af Kerner och Drüce).

Ascherson

Veronica

P.,

und ihre Verbreitung
reich,

bot.

296

(t.

nica

han

Zeitschr.

Bericht,

I

d.

s.

campestris Schmalh.
Mitteleuropa (Oster,

123 —126.)

deutsch, bot.

Gesellsch.

1892

p.

16) hade Schmalhausen under namn af Vero-

campestris

beskrifvit

förut uppställt

anser de bäda
arter,

1893

in

men

är

som

och afbildat en växt, som

variété t af V. verna. Ascherson

nämnda växterna sasom
ännu

ej

rätt

verkligt skilda

säker pa hvad

namn den
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nya arteu skall liat’va, emedau det är mycket sanuolikt att den är identisk med V. snccnJenta All. (1785)
V.

ocli

DiUenii Crantz (1769).
campestris skiljer sig frân

V. verna derigenom
den är storre ocli mer robust, bladen nâgot tätare,
pâ undre sidan ofta rödaktiga; blomställningen är
glesare, blommorna och isynnerhet blomkronan större,
den senare mörkare bla frukterna större ined Here
V.

att

;

frön

i

livart

verna endast 6

af

rum

—

skiljeväggens

81;

(hos

stiftet

längd

campestris 9

V.

hos

;

— 13,

lios

V.

längt och smalt, ungef.
V.

verna är stiftet kort

af skiljevägoch proportionsvis tjockt (kortare än
genj och öfverskjuter vanligen icke eller obetydligt
Redau af färgen pa torinskäruingen pa fi’ukten.
V. camkade ex. kan man skilja de bäda arterna.
vid
torkning
mycket
mer
och
dess
svartnar
pestris
gula,
svagt
brunaktigt
under
det
att
de
frukter äro
hos V. verna äro grönaktigt gula.
verna tyckes hafva en större utbredning än
V.
Den sistnämnda
V. campestris i synnerhet at vester.
arten skall äfven vara tagen i Sverige af Hyltén
(Saunolikt
Cavallius, vid Wexiö enligt Haussknecht.
har den ej nagon större utbredning här, möjligen
endast tillfälligtvis införd med utländskt utsäde och
i
Ryssland gar den dock
snart äter försvinnande
;

upp

tili

Riga).

Ascherson,

P.,

Formen unserer beiden Frü-

lings- Anemonen (Verb. d. bot. Ver.
denb. 33 Jahrg. p. XVII— XXII).

Här omnämnes en väl
säsom förekommande äfven
sonl,
(in

i

d.

Pr.

Bran-

det heia obetydlig form

i Sverige (Upsala, Andersnäml. Anemone nemorosa L. var. suhinteyra \Viesb.

Celakowsky

in

Sitzungsb.

d.

K. böhm. Ges

d.

Den har bladens flikar i
Wiss. Jan. 1891 s. 34).
kanten heia eher endast glest och mot spetsen grundt
inskuret sägade (med trubbiga tänder).

—
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Gran

H.' H.,

fjorclen.

38

(Christ.

+

s.

Algevegetatiouen

i

Tonsbergs-

Vidensk. Selsk. Porh. 1893 N.

7,

pl.)

1

har i Norge i synnerhet af M. Füslie
tagna âtskilliga for Skandinavien nya eller fôriit
I fôreliggande
helb och ballet obekanta hafsalger.
arbete meddelas beskrifning och figg. pâ fôljande nya:
FJacMsta fracta endast skild frân E. stellaris genom
I senare tid

blifvit

plnrilokulara sporangier vid assimilationsgrenarnes ba-

Sandriamts Zanard.

Ectocarjms

sis,

impicxa samt det nya slâgtet

f.

ß

haïtiens

Reink.

Ehceocladia^ ’’thallus

repentibus constat in apice et infra apicem ramifi-

e filis

cantibus,

ticam

1

veterioribus

— 3stratornm

in

crustam pseudoparenchyma-

cellularnm, organis

verticalibus

Sporangia unilocnlaria
transmirtatione cellularnm vegetativarum oriuntur. Sporangia plurilocularia ignota. Ph. prostrata^ thallus ambitu irregulari, diametro 1
3 mm., crassitudine 20
prope marginem uno strato cellularnm consti30
tutus, cetero duobus vel rarius tribus stratis formatur.
Cellulis vegetativis ellipticis 1. rotundate 4-pluriangulatis,
diametro 10
Sporangia unilocnlaria
20 jn.
semiglobularia 1. ellipsoidea, diametro circiter 20 //, e
concrescentibus.

destitntam,

—

—

cellulis

superioribus

strati in variis locis

carum modo excrescunt.
20 meters djup.
Klinge,

und
.

.

—

Pâ gamla

Revision der

J.,

orta verru-

Zo.s^em-blad pâ

Orchis cord/yera Fries

Rchb. Inauguraldissertation
der K. Universität zu Jurjew (Dorpat). Jurjew
Orchis

.

103
Denna

1893.

delande

om

angustifolia

sid.

8:o.

disputation
ett

utgör ett förberedande med-

par arter ur den grupp,

Orchides

lati-

foliæ Rchb. fil., som förf. sedan utförligare skall behandla och dä inläta sig pâ en kritisk behandling af
dess

arter:

quipedalis

0.

W.),

incarnata L. (0. cruenta Müll., 0. ses0. latifoUa L.,

0.

angustifo’ia

Rchb,
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O.

cordÿjcra

Fr.,

maculata L.,

0.

(J.

samhucina L.

ocli

O. preiidosainhiicinn Teii.

Af
2

Fries beskrifvas 6 varieteter samt

O. cordi(jera

former, deraf äfven

llchb. frân Xorge.

füljaude

”0.

satt.

BJyttii

ß

ßchb. med

f.

Blyttii

Förf. diagnosticerar deiina art pâ
foliis
infimis plus miuusve spat-

bulæformibus, antice latioribus in basin attenuatis; labello breviter cuneato, subcordato vel subrotuudato,
integro rariusve leviter trilobo basin versus latissimo;
calcare
brevissimo, breviter conico, ovario dimidio
vel fere dimidio breviore, basi valde amplificato.’’

Xamnet

0.

upph'ser

förf.

Rchb.

angiistifolia

foredrages framför O.

le.

pl.

18B1

crit

men

Truunsteineri Sauter 1837,

att det funnits tidigare förf.,

som an-

vandt det förra namnet for andra arter.
Diagnosen
’’0.
supremis apice a
foliis
pâ denna art lyder:
spicæ

basi distantibus; labello trilobo rariusve subin-

tegro,

apicem vel

partem mediam versus

labelli

latis-

simo, lobo raedio rariusve imposito."

ür

fürfrs

ôi'versigt

Först indelas arten

A. o%’ariis
viter membranaceis.

senare

i:

a

i

vi ett kort utdrag.

lauceatæ och hmceolatce.

De

rariusve ovarii jugis

le-

erecto patulis, vel adpressis:

A.

inalatis.

erectis,

foliis

meddela

.

Erect ce.
a.

erecto-patulis, lineari-lanceolatis,

foliis

infimis

acuminatis.
1

labello

.

ducto,

ß

Traunsteinern.

a’, foliis

tis;

bracteis
b',

vel

inferioribus basin versus latissimis, subacu-

plurimum

foliis

apicem
foliis

infimis

versus

apice imposito
fl.

lobo medio fere semper pro-

trilobo,

—

flores superantibus.

inferioribusve

latissimis,

y

f3 former.)

laminam mediam

obtusiusculis, interdum

Xi/landrü.

immacidatis

f.

gemiinn. (O. latifolia L. v.

angustifolia F. X^yl- 8pic. pl. fenn.)

.
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ß'^.

maculatis. 1. labello typico:

l'oliis

Rchb.

(”0. angustifolia

Herb. norm. VII.

Koch”

n.

pl.

ic.

crit.

Friesü

f.

114(> ”iD sched.

f.

68; ”0. Traimsteineri Saut. sec.

Gottlaud.

ibid.).

ß. foliis erectis vel adpressis vel erecto-patulis
lanceolatis vel ovato-lanceolatis, obtusatis, latioribus
infimis

brevioribusque,

apice

—

rotundatis

e

Bli/ttii,

interdum adpressis: f. 1 (jemnna. ßypekjern in subalpinis in Nordinarken prope Christianiam leg. M. N. Blytt,
tbliis

1

lanceolatis,

2.

foliis latissimis,

3.

foliis

erecto-patulis,

ovato-lanceolatis:

spatulæformibus:

infimis

f.
f.

2 latissima.

3 sx)atidata.

Toten prope
Norwegia, Börsvaldsmyren paroic.
lacum Mjösen, leg. M. N. Blytt in sched. sub 0.
L.

latifolia

4

reinotis,

foliis

brevissimis

adpressis,

:

f.

4

re-

mota (Ösel).

omnibus vel tantum infimis arcuatis vel
recurvatis, rariusve leviter arcuato-patulis, plurimum
complicatis
reB Recurvœ. Hit hör bland andra
b.

foliis

:

eurva

f.

3

Schurii, hvartill citeras

incarnata Fries mant. 2 p. 54,
B. ovarii jugis albo-alatis,

som synonym 0.

sec.
foliis

Schur.

auguste lanceo-

latis,

complicato-carinatis, canaliculatis, circinali recur-

vatis,

immaculatis:

ä.

curvifolia F.

Nyl.

Jackson, B. D., Index Kewensis plantarumplian er o gain arum nomina et Synonyma omnium generum et
specieruma Linnæo usque ad annum MDCCCLXXXY complecteus nomine recepto auctore patria unieuique plantæ subjectis, sumptibus Caroli Boberti Darwin, ductu et consilio
Joseplii D. Hooker.
Part I, jjp. 728.
Denna länge bebadade Index auinäles nu tili subscription lios Henry Trowde (Amen Corner, London. E. C
tili
)
ett pris af 2 guineas för livar af de tillämnade 4 delarne.

Smärre

Notiser.

Vetenskapsakademien Den
att

ledamoten

f.

d.

professor

Tillkännagafs
12 april.
Alvhoxse de Candolle aflidit.

ISO
anmälde till införaiide i öfversigteu en af kand.
Thorstexsox författad uppsats ’Avenue nya Calumagrostisocli Crtrea;-hybrider jemte ett och aunat om deras respektive
stamarter.”
Sekreteraren inleiunade till intagande i akadeniiens skrifter tvâ uppsatser, ’^Spliæriaceæ imperfecte cognitæ’’
af dr K. Starbäck saint ’’Xagra observationer öfver trädgränsen i vara sydliga fjälltrakter" af dr A. G. Kellgren.
Den 7 juli. Till inforande i liandlingarne autogs en
afbandling af prof. A. G. Xathor.st, Zur palæozoisclien Flora
der arktischen Zone, enthaltend die auf Spitsbergen, auf der
Bären Insel und auf Xovaja Zemlja von den Schwedischen
Exjieditionen entdeckten paläozoischen Pflanzen, samt i akademiens skrifter en uppsats af fil. lie. A. G. Eliassox, )m
sekundära anatomiska förändringar inom fanerogamernas florala region.
Prof. AVittrock
(t.

(

Videnskabsselskabet
D:r AVille

refereracle en

i
Kristiania den d febr.
inlemnad atliandling af d:r

—

H. Gran om Alge Vegetationen i Tonsbergsfjorden.
Prof. A. Blytt framhöll de grander for theorien om
âterkommande vexlingar i klimatet efter istideu, som
kunna hemtas frân vaxternas nnvarande och tidigare
Han pavisade huruledes de i mossarne
utbredning.

med

torflag vexlande stubblagi'en bero pâ en klimatisk

period, och huruledes hans âr
liar

bekräftad

blifvit

mossarne

genom

1876 framlagda

rheori

senare undersökningar

andra lander, t. ex. Sverige. Finland,
och Island.
(Hans afhandling
härom är redan utkommen i sallskapets skrifter under
titlen:
Om de fytogeografiske og fÿtopalæontologiske
gründe forât antage klimatvexlinger under kvartär-

af

Skottland,

i

England

tiden.)

D. 26 maj. Prof. A. Blytt anmälde tili tryckning en afhandling af stud. C. Holteejiaxx, Om Combretaceernas Anatomi, samt en upp.sats af stud. real.
H. H. Gran, En norsk form af Ectocarpus tomottosoiFarlow fann iövst Ectocarpus tomentosnides
des Farlow.
Alassachusett, hvarefter den är tagen vid AVeymouth
i
England och kanske vid Helgoland. Den af Gran
varieteten ß norvetjicxis förekom vid Kriujip-stâllda
i

ISl
pa bladets öfre del hos Laminaria saccliarata.
hvars vaf'nad den med sin basala del tränger djnpt
Det kan vara tvifvel underkastadt om den skall
in.
kallas parasitisk eller endolytisk, kanske snarast rum-

stiania
i

De

parasit.

vegetativa skotten aro stundom fa eller

stundom

inga,

än de kr 3'^pande

gifver stöd at Reinkes asigt att

bör förenas

Strehlonema

varon

utvecklade

starkare

hvilket

endofytiska,

med

slägtet Ectocarpns.

ax interkalära plurilokulära

sporangier

När-

bosnämnda

varietet xrtgör ett j^tterligare stod for att 1)/Jaieila bör

som

endast

betraktas
I

frâga varande

underslägte af Eciocarims.

ett

art bildar ett öfvergangsled

mellan

stâende £'c^ocarp«/Ä-arterna i riktning af de
lägsta Elacbistaceer och möjligen ocksâ Chordariaceer.
lägst

d.e

Franz

Casper Kiær

Han

Kristiania.

var född

i

afled

d.

Drammen

27 juni 1893 i
d. 13 juli 1835,

1853, afslutade sina medicinska studier
sedan
1876 k. fullmâktig i Indredepartevar

student

bief

1863,
mentets medicinalkontor.
Under sina talrika resor i
Norge, studerade han lôfmossorna.
Bland bans skrifter anteckna vi:
Om Mikrofotografi (Forhand. Sk.
Naturf. möte 1880), Genera muscorum Maci’oh^^me-

nium

Rhegmatodon

révisa (1882), Christiania Moser
Norges Undersögelse i bryologisk Henseende
(1885), Professor Christen Smiths Dagbog paa Reisen
til de Canariske 0er i 1815 (1889).
et

(1884),

Till lektor i botanik vid den kgl. Veteriner
och Landbohoiskolen i Köpenhamn är doc. ph. d:r 0.
G. Petersen utnämnd.

docent vid den pharmaceutiske Læreanstalt
har ph. d;r V. A. Poülsen blifvit utnämnd.

Till
i

Köpenhamn

docent

Till

iiära Kristiania är

botanik vid Aas högre landtbruksskola
Baethold Hansteen utnämnd.

i

Stipendier i Norge. Det Rathkeste Legats ränden 8 apr. 1893 af kollegiet vid Univer-

tor blefvo
sitetet

i

Kristiania

utdelade saledes:

1.

Stud. real.
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H. H. Gran 300
Algflora ocli de

kr.

for att studera Kristiaiiialjordens

vegetationeiis karaktâr;
kr.

till

som förorsaka

alg-

Kaiid. real. Jorgensen

300

3 'ttre förliällanden,

2.

en botanisk resa

i

Lyngen

ocli

öfre delen af

Kand. real. Adolf Dal 250 kr. till
fort-satta studier öfver Norges myrar; 4. Kand. real.
A. Boye 150 kr. till nndersökning af algfloran i :Qordarna omkring Stavanger; 5. Kand. filos. Hans Kiær
50 kr. till fortsatta undersökningar af torekorasten af
phytopbaga Hymenoptera och Gallbildningar i det
Reisendalen;

3.

sydliga Norge.

Det akademiska kollegiet bar af det grefliga
Hjelmstjern-ßosencroveska legatets i’äntor d. 22 apr.
tilldelat stud real. Barthold Hansteen 1,400 kr. som
bidrag till vistelse vid ett tj^skt universitet under 2
semester for att studera vaxtfysiologi.
Af de ”til videnskabelige Reiser i Fædrelandet
eller Undersogelser af fædrelandske Forbold bevilgede
Midler'’ är det i âr anslaget: 1. ât prof. Blytt 150
kr till fortsatta undersökningar af den norska Florans utvecklingsbi;toria ocb insamling af växter ocb
2. ât amanuesis Fridtz ocb lærer 0. Prevaxtfossiler
STRÜD 175 kr. till nndersökning af kustfloran i Lister
;

och Mandais amt.

Nâgra for Skandinavien nya alger.
K. S\'. Vet. Akad.
gen af Mb B. Türner
T

ett nyli-

Handl.)
titel
”Algæ
bvars
aquæ
dulcis
utgifvet
Indiæ orientalis” ej ger anledning att leta efter för
Sverige och Norge nya alger, finnas dock följande
.sâdana: Euastrum insigne Hass, ß mammiUosnm (bVolle)
Turn. (c. niontannm Racib. fran Fiskeland i Norge,
Micrasterias Mahahideslmarcnsis Hobs, ß major Turn,
i^i

större arbete,

ocb M. WalUchii ß major Turn, fran Sverige, Fenium
scandinnvicum Turn, (nära F. spirostrioJatuni Bark.)
frän Fiskeland.
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Till salu.
Ett större herbarium,
inneliallaiide ungefär

10,000 arter

i

omk. 14,000

ex.

Skandin. flora repr. af ung. 2,700 art. Fauerogamer ocli Ormbunkar i 5,500 ex.
Characeær.
35
,,
,,
.,
,,
,,
950 ,, Mossor i 1,700 ex.
„
,,
,,
„
90 „ Alger.
,,
,,
,,
,,
300 ,, Lafvar.
ÎÎ
n
Î)
;î
)}
,,

De utländska växterna

äro sainlade frân alla världsdelar

(ung. 6,000 arterj. Växterna,

tili största delen i inycket godt
rikhaltiga exemplar uppfästade â bvita
halfark, livarje art med varieteter inom helark.
Erhälles intet antagligt anbud â herbariet i sin helliet,
säljes det i mindre delar.
Hugade spekulanter behagade
vända sig tili undertecknad, som lemnar upplysningar. Dess-

skick, äro mestadels

i

utom Annas tili salu:
Xyman, Sylloge florae Europææ och
âi’gângarna
75, 85,

1813,

44, 50,
87, 88, 90.

8i;,

af Botaniska Notiser

51, 52, 53, 54, 55,

Farm.

57, 67,

.'>6,

stud. Rich. Westlixg,

Skara.

Herbarium,
innehällancle

mer än 1,200 svenska
Adress:

(G. 18744.)

Hos

arter.

D:r A. F. Stal,
Vesteras.

Frans Svan ström

&

Stockholm Myntgatan

1.

C:o

kan erhallas:
G-rätt

blompressningspapper format 405x470

Hvitt

Herbariepapper
„

-,

mm

360x445 „
bvit färgton 240x400 „
8,
blä
285x465 „
„ 11
„
285x465 „
„ 13 ,livit

„
N:o

„

,

Pris pr ris 2.75

„
„
.,

„
,,

„

—

,,10
4 so

,,

„

7.75

,,
,.
„
„ 9.—
Obs! De bada sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska

„

^

afdelning.
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Lektor

Crröiivalls efterleninade Mossamling är
Den innehäller;
Salu.
Mossor, insamliide i flera trakter af Skäne, näml.
1)
södra deleii af provinseii, trakten kring Malmö, kriug Tjörnarp och Bästad m. fl. stallen.
Genom byte erhâllna mossor frân norra Sverige,
2)
Norge, Phnland, Danmark, Tyskland, Fi-ankrike, Schweiz och
Osterrike.
Sämlingen innehäller derföre större delen af de

tili

Europa förekommande Bladmossorna. Deremot äro Lefvermosserna mindre talrikt representerade.

i

Särskildt förtjenar framhallas, att af slägtena Orlhotrichiim och Ulota ett stört antal former finnas i Sämlingen,
hvilka dels äro under en följd af är af Lektor Grönvall sjelf

insamlade, dels förvärfvade genom byte med in- och utländska
bryologer.
IMoss-samlingen bör vara af särskildt värde för den, som
vill specielt studera Skaues brj’ologi eller slägtena Orthotrichum och Ulota
Enligt approximativ beräkning torde antalet af exemplar
uppgä tili omkring 4,0(i0 och artantalet uppskattas tili 700.
Sämlingen finnes tili päseende â Malmö högre allmännaläroverk.
llugade spekulanter torde hänvända sig tili

Lektor L. Gkönvalls sterbhus,

Malmö.

Innehall.
Alfvexgrex, Fr. E., Tvenne för SkaTidinavien nya växthybrider funna pa Gottland, s. 1G2.

Nagra för Glands flora nya eller mindre kända
Areskog, C
Viola-ïormer, s. 161.
,

Arxell, 11. W., S. F. Gray's lefverraoss-släkten, s. 137.
Boldt, K., Nagra sötvattensalger frân Grönland, s. 156.
Botaniska sällskapets i Stockholm förhandlingar (diskussion
om nomenklaturförslaget), s. 158.
Crepix, F
En för svenska floran ny Bosa-art, s. 155.
Finska botanisters äsigter angaende Köpenhamnsförslaget
nomenklatur, s. 151.
,

Liter aturöfversigt

Smärre notiser

s.

s.

tili

166.

17‘J.

Land, Bfrling.ska Boktrvckeri-

ocli

Stil«jnteri- Aktieholapfet

lB“/gl)3.

Nordstedt, Otto, Algæ
præcipue scandinavicæ quas
clilorophyllaceis et phycochromaceis distriadjectis
adjuvantibus
... Fasc. 22 (n:ris
buerunt
1001
1100) Stock1050) et fasc. 23 (n:ris 1051
holmiæ IS^/gOS, fasc. 24 (n:ris 1101
1150) et fasc.
25 (n:ris 1151—1200) 18 >Yj93.
Efter att under ett par ârs tid ingen fascikel
utgifvits, bafva nu pâ en gang 4 fasc. af detta exExemplar deraf (frân och med
siccatverk utkommit.
erbâllas
kunna
endast genom direkt reqvifasc. 22)
sition bos nâgon af utgifvarne for ett pris af 17 Sh.,
17 Mark, 21,25 Francs pr fasc. (15 kr. for svenska
subskribenter) förutom fraktomkostnader. Fascikeln 21,
(92 s. imper. 8:o) innebâllande Index till fasc. 1 20 samt aftryck af alla föimt meddelade diagnoser
och figurer, sâljes särskildt for 3,60 kr. (4 Mrk, 4
sh, 5 fr.).
Härnedan aftryckas beskrifningarne pâ de nya
formerna och nagra anmärkningar samt meddelas en
alfabetisk förteckning öfver algerna, i hvilken äfven
upptages landet, hvarifran växten hemtats, samt inI denna äro följande förkortningar
samlarens namn.
Kj. — Kjellman, L. = LagerJieim^ N. — Nordstedt, W.
= Wütrocli. De fiesta Cladophorerna äro bestämda af
F. R. Kjellman och Oscillarineerna af M. Gomont.

Wittrock,

Veit

et

aquæ dulcis exsiccatæ

—

—

.

.

—

.

—
—

:

1028.
1027.
1029.
1074.
1090.
1115.

Acrosiphonia centralis (Lyngl.) EjeUm. Suecia.
— congregata {Ag.) Kjellm. Suecia. Wille.

—

vernalis Kjellm.

Suecia. Kjellman.

Allogonium Wolleanum Hansg. Æquatoria. L.
Aphanocapsa Nægelii RicM. Germania. Richter.
Arthrodesmus Incus {Bréh.) Hass, ß extensus
0. F. Anders.

1196.
1010.
1011.
1012.

Kj.

Suecia.

Borge.

Arthospira Jenneri StHenh. Suecia. Lagerheim.
Balbiana investiens {Lenorm.) Shod. Anglia. N.
Bangia atropurpurea Ag. Suecia. L.

——

Bot. Not. 1893.

Gallia. Flahault et

Gomont.
13

186

—

1013.

fuscopurpurea

Norvegia.

1006.

(Dilhc.)

Lyngh.

f.

viridis

Foslie.

Batrachospermum Boryanum

Sirod.

Suecia.

Clei'e.

1007.
1008.
1009.
1197.

— —

—
—

Amer, septentr. Collins.
Dillenii Borg. Auglia. N.

moniliforme

Rolh. Gallia. Hy.
^Ag.) Born, et Flah. Amer.

Brachytricllia Quoyi
Setchell.

1021

.

1014.
1024.

Bryopsis plumosa (Harv.) Ag. Dauia. Börgesen.
Bulbochæte intermedia Be Bar. Suecia. Borge.

Botrydium granulatum

1025.
1020.

— —

(i.) Grev. in statu vhidi.

Cleve et N.

Suecia.

præcipue in statu

Suecia. F.
Ag. America centr.

latei-itio.

Caulerpa verticillata

J.

St.

Croix. Börgesen.

Ohætomorpha cannabina

1047.
1048.
1049.
1050.

—
—

1198.
1098.

Chamæsiphon confer vicola

gracilis Kütz. Norv.

{Müll.) Kütz. Camerun. Jnngner.
Melagonium {Weh. et Mohr) Kütz. Groenlandia.
S. Berggren et P. Oberg.

—

Chroothece

Ricbteriana

—

—
—
—
—
—
—
—
—

(Roth) Kütz. Suecia.
Suecia. Kj.

crystallina {Roth) Kütz.
fracta Vahl) Katz. Amer,

—
—
—

(

Norveg.

ir.

septentr. Collins.

W.

f.

subterrestris, unduiata. Suecia.

f.

robusta, parce ramosa. Norveg.

glaucescens Harv.

—

A. Br. Æquatoria L.
Hansg. f. aquatica.

Hansgirg.

Cladopbora cristata

W.
Wille.

Suecia. Kj.

scrobiculorum Kjellm. Suecia. Kj.
forma. Bohemia. Hansgirg.
f.
parcius ramulosa Suecia. W.
gracilis Kütz.; Farlow. Norveg. IT.
birta Kütz. Suecia. Kj.
lubrica Kütz. Suecia. L.
proliféra (Roth) Kütz. Austria. Hauch.
réfracta Kütz. Norvegia IBi
vadorum Aresch. f. Norvegia. Foslie.
Norveg. Foslie.
f.
Closterium acerosum (Schrank) Ehrenh. Æquaf.

glomerata Ag.

—

—

—
—
—
—

—
— —

toria L.

1132.

Foslie.

Linum

Bobemia.
1030.
1031.
1032.
1033.
1134.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1131.

{Aresth.) Sibiria. Kj.

arct.

— —

Suecia.

N.
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1133.
1

134.

1135.
1136.
1137.
1140.
1138.
1139.
1142.
1141.

— angUStum

—

llanizsch. Aequatovia

— forma vix tumida. Suecia. Borge.
Ehienb.
Aequatoria. L.
— — Cameruuia. Duscn.
~ sigmoideum Lagerh. et NoieUt. Aquatoria.
—

— Lunula

f.

f.

—

turgidum

£'/;?•(>« 5.

*‘giganteum

!..

brasiliensis A", .\quatoria. L.

Nordst. Aequatoria. L.

Coelastrum subpulchrum Lagerh. Æquatoria
Conferva bombycina Âg. Æquatoria. L.

Cosmarium alatum

1117.

—

—
-

L.

fontinalis Berk. Boheui. Hansgirg.)
salina {Katz.) Rah. Bohem. Hansgirg.

Kirclm. ,i æquatoriense
Nordst. Æquatoria. L.
crenatum Balfs f. Æquatoria. !..
— formOSUlum Hoff ß æquatoriense Nordst. Æquatoria.

1119.

f.

-

1075.
1072.
(1033.
1073.
1116.

1118.

L.

Leibleinii Kuts. Suecia. Borge.

L.

— granatum Bréb ß
Hariot.
— holmiense Lund.

subgrauatum Nordst.

f.

Gal-

lia.

f. Bohem. Hansgirg,)
(1099.
1120. (et sub. 1125)
JacobsenÜ Roy. Suecia. N.
1121.
Iseve Rah. f. Æquatoria. Jj.
1122.
Lundellii Delp. f. Æquatoria. L.
il 28.
Menegbinii Brcb. f. crenulata {Nceg.) Rieht.
Gallia. Thnret.
1124 (et 1109).
minutum Help. Suecia. N.
1125.
Grün. Suecia.
1126.
Ornatum Ralfs. Suecia. N.
(1081
punctulatum Bréh. ft'. (C. polouicum Raetb.?)
Germania. Schmidle.)
1127.
suberenatum Hantz. f. Æquatoria. L.
1128.
subprotumidum Nordst. Suecia. N.
1129.
Turpinii Bréb. ß suberenatum Racib. Æquatoria. L.
1150. Cylindrocystis cyanosperma Lagerh.
Æqua-

—

—
—
—

—

— Nymannianum
—
—
—
—

Æ

—

toria.

1092.
1076.
1107.
(1881.

Desmidium aptogonum Bréb.

f.

N.
Germa-

elliptica. Suecia

Dictyospbærium pulchellum
nia.

1081.

Jj.

Dactylococcus obtusus Lagerh. Æquatoria. X.
Dactylothece Braunii Ljagerh. f. Suecia. X.
Wood.

Schmidle.)

Dimorphococcus
Schmidle.

lunatus

Al.

Br.

Germania.
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Enteromorplia compressa

1051.

f.

(7^.)

lypicam et racenwsum Aliln

ÄUn. Forma

intermedia.

inter

Norvegia.

Foslie.

— fascia. Post.
— Linza {L.)

1052.
105.3

——

1054.

Scotia.

1200.
1108.

&

Pupr. Sibiria. Kj.
Ag. f. lanceolata J. Ag. Sibiria. Kj.
lanceolata J. Ag. subf. stipite longiore.
J.

f.

N.

Entophy salis granulosa Katz. Gallia. Bor net.
Euastrum oblongum lialfs ß oblongiforme
{Cram.) Bab.

1109.
1099.

scrobiculata. Gallia.

f.

Thuret.

— rostratum Raljs forma. Suecia
Gloeocapsa ambigua {Nœg. ex

N.

Khclm.

parte)

Bohemia.

1100.
1026.

—

Hansgirg.
crepidinum Thur.

Suecia.

1037.

Gallia.

Gomontia polyrbiza

Thitret.

iLugah.)

Born,

Floh.

et

Kj.

Herposteiron

globiferum

Hansg.

Bohemia.

Hansgirg.
1105.
1106.

Hyalotheca
—
—

1154.

Hydrocoleum glutinosum

f.

Suecia.

dissiliens

'major

(Hauptfl.)

(Sm.) Bréb. Gallia. Hy.
bidentula et circularis.

IF.

Goto.

[Ag.)

Suecia.

Witt rock', Cleve.

1155.
1199.
1001.

—

lyngbyaceum

Katz. var. a Gom. Gallia. L.
et Flah. Gallia. L.

Hyella cæspitcsa Born,
Lemanea fucina Bory

v.

Ag.

subtilis

Amer.

septentr. Collins.
116.3.

1164.
1165.
1166.

Lyngbya

—

—

æstuarii

(Afer/.)

i/eiw. Gallia. Flahault.

Æquatoria. L.

— — Suecia. W.
— confervoides Ag. Suecia. W.
Bornet
Flahault.
— lutea
Gom. Dania. Boscnvinge.
— majUSCUla Harv.
Bornet
Flahault.
— ochracea [Kütz.) Thur. Amer, septentr. Wolle.
— semiplena [Ag.) Ag. Suecia. L.
— spirulinoides Gom.
Hy.
a.

b.

Gallia.

et

Gallia.

et

1167.

1168.
1169.
1170.
1171.
(1 147
115() et

(Af/.)

J.

Gallia.

Micrasterias pinnatifida (Katz.) Eal/s Suecia. N.)
1165. Microcoleus cbthonoplastes (Hofm. Bang)
Thur. Suecia.

1157.
1158.
1071.

—

IF.

vaginatus

— —

i

Vauch.) Gom.

forma inundata

Microspora amoena
b.

Suecia.

Borge.

Suecia.

Suecia.

K.

Clcve.

(Kütz.) Rub.

a.

Anglia. N.

189
1093.
1056.
1057.
105».
1101.
1095.
(1101

Miscliococcus confervicola Nœr/. Gallia. Hy.
Monostroma Grevillei {Tlmr.) Wittr. Suecia. Kj.

—
—

mundum

Kjellm.

Kj.

Suecia.

splendens {Post, d- Rupr.) With-. Sibiria. Kj.
Mougeotia genuflexa [RUhv) Ag. Amer. Collins.
ITægeliella flagellifera Coir.

Gallia.

L.

Oedogonium acrosporum De

Bar.

counectens

f.

Wittr. Amer. Sept. Collins.)

1015.
1017.
1016.

—
—

areolatum lAigerh. Æquatoria. X.
grande (Kütz.); Wittr. v. æquatorialis

With-.

Æquatoria. L.
1018.

—

Æquat. L.

Wittr.

scrobiculatum WHtr.

Wittr. et

Æquatoria L.
Oscillatoria curviceps Ag. Suecia. L.
formosa Borg. Camerun. Jungner.

1181.
1182.
1183.
1195.

—
—

11 8-1.

—

—

irrigua Kütz. Suecia. N.
lætevirens Crouan. Gallia.

limosa

lichii

1185.

hortensis

f.

Lagerheimii

Gooiont.
Ag.; non Kiltziug. Synon. Oscillaria Froe-

Kütz. Suecia. L.

et

IF.

— — Lyngbya (Oscillaria)
Hansgirg. Bohemia.
ß fusca (Kircbn.)
— — Brasilia. Lofgren.
— princeps Yaitch. Æquatoria.

(^Kütz.)

Froelicliii

Hatisgirg

sec.

1186.
1187.
1188.

1189.
1190.
1191.
1192.
(1196.
1193.
1194.
1146.
1147.
1148.

1149.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.

.

Ij.

— sancta Katz, a caldariorum {Haucli} Com.
Anglia. Joshua.
— — F. thallo vivo)
purpureo. Columbia. L.
— —

liu

iiitido,

ß æquinoctialis

— splendida Grev.
— tenuis Ag.
——
L.)

Suecia.

Brasilia.

— —

—
—

Com.

et

O. tenuis Ag.

Aequatoria. L.
Cleve.

Lofgren.

Suecia.

ß

tergestina

{Katz.)

Rah.

terebriformis Ag. Suecia

Wille
Bréh. Gallia. Hy.
Breb. Suecia. N.

Camerunia.
Jungner.

et

TF.

Penium curtum
Navicula

— Ralfsii Be
— rufescens

Bar.

Suecia.

Clere.

Suecia.

Phormidium ambiguum

— autumnale
-

—

N.
N.

Gom.

[Ag.) Gom. Suecia.
Uruguay. Arechavaleta.
favosum {Bory) Gom. Suecia.

—

— luridum

{KiUz.)

Suecia.

W.

W.

W.
Gom. (Lyugbya (Oscillaria)

te-

.
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iierrima (Kiitz.) Hansg. c nigricans Hansg.)

Bohemia.

Hansgirg.
1177.
1178.
1179.

1180.

—

—
—

—
—

papyraceum

{Ag.)

Retzii (Ag.) Gom.

Gom. Snecia L.
Snecia.

Wille.

subfuscum (Ag.) Külz. var. a Gom. et Ph.
Corium (Ag.) Gom. Snecia. W.
— Joannianum {Katz.) Gom. Urngnay. AteI'i

cliavnleta.

tenue

Gom. Æqnatoria. L.
{Rieht.) Gom. Snecia.

1190.
1159.
1019.

Penicillus mediterraneus (Dcnc) Tlmr.

1097.

primario (Espéra mediterranea Dene). Gallia.
Pleurocapsa muralis Lugoh. Æqnatoria.

1082.

Pleurococcus rainiatus

1083.
1059.
1060.
1061.

1062.
1090.
1091.
1080.

n038
i096.

1078.
1079.
108.J.

1151.
1152.
1153.

1102

.

1

143.

1144.
1145.
195.
1110.

Snecia.

pliyllacea.

—

{Katz.)
L.

Nag

!..

in statn

L.

F. chlom-

vulgaris Mencgh. Gallia. Thiiief.
Prasiola crispa (Lightf.) Menegh. Anglia. N.
furfuracea {Mertens) Menegh. Scotia. N.
mexicana Liebm. ß quitensis Lagerh. Æqna-

—
—

toria. L.
Æqnatoria. L.
Protococcus grumosus Rieht. Germania. Riehter
— variabilis Hansg. Bohemia. Hansgirg.
Rbaphidium polymorphum Fres. Snecia. L.
Rbizoclonium fontinale Katz. Hohem. Hansgirg.'
Rbodochytrium Spilanthidis Lagerh. Æqnatoria. L.
Scenedesmus alternans Reinseh. Æqnatoria. !..
Obliquus Katz. Gallia. Ihuret.
Scbizochlamys gelatinosa A. Br. Snecia. !..
Schizothrix Friesii {Ag.) Gom. Snecia. Arncll.
lateritia (Katz.) Gom. Gallia. Fl/vmg.

— — —

f.

tliallo

parvo.

—

—

—

rubella Gom.

Gallia.

!..

et Sp. maxima {Hu.ss.)
megaspora crassinscula. Gallia. Hg.
varians (Hass.) Kiitz. Amer. sept. Collins.

Spirogyra crassa
Wiitr.

1 103.

{JSItncgh.)

Plectonema roseolum

Katz,

f.

—
Spirotænia condensata Breh.
— endospira {Bréh.) Ar
— minuta Thur.
Tharet.

spor. mat. Snecia. A'.

eh.

Gallia.

Hg.

Gallia.

Spirulina subsalsa

Oerst.

Gallia.

Gomont.

Staurastrum dejectum

(1081

—

Orbiculare

nil.

—

muricatum

Bk'L. Snecia. A".
{Ehrcnh.) Ralfs f. minor. German.
Sehmidle.)

Bréb.

Snecia.

W.
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— punctulatum Bréh. ß Kjellmani Wille
subalternans. Suecia. W.
— pygmæum Bréb. Æquatorîa. L.
— Scabnim Bréb. Dania. Borgesen.
— Reinschii Rog. Suecia. N.)

1112.
1113.
1114.
(1109.
1077.

f.

f.

Staurogenia rectangularis

{Nccg.) A.

Br.

Sue-

X.
Stichococcus mirabilis Lagcrh. Germania. L.
Stigeoclonium amoenum KiUz. Gallia. Hg.
cia

1087.
1068.
IKiO.
1161.
1162.
1130.
1003.
1004.

Symploca muscorum

— —

——

1064.
1065.
1066.
1088.
1089.
1002.
1069.

S.

Gom. Anglia.

muralis

Kiitz.

Camerun.

Jitngner.

Tetmemorus granulatus

Dania N.
L«gerh. et Mob. Aequatoria L.
Borg. Gallia, llg.
Forma partibus omnibus tenuioribus (et ubertate ramorum) notanda. Germania. F. Fon-tcr.
Trentepohlia Dusenii Har. Camerun. Busen.
polycarpa (A5/(. et Mord.) Harlot. Brasilia.

Thorea andina
— ramosissima

——

100.5.

1063

et

(Ag.)

N.

Suecia.

—
—
—

procumbens
villosa

de

(Kü/z.)

Wild.
Harlot.

Are( havatcta.
Areeliavaldu.
Brasilia. Arcehavaleta.
Brasilia.

Trochiscia crassa Hansg. Bohemia. Hansglrg.

—

nivalis I.ageih. Columbia

L.

Tuonaeya fluviatilis Harv. Amer, septentr. Setchelï.
Ulothrix crenulata Katz, ß corticola Rabenh.
et

—

1070.
1055.
1085.
1086.
1022.
1023.
1094.

flacca

[Billu'.)

W(St. Anglia.

TJtur. Anglia.

N

Foslie.

Ulva rigida

Ag. Sibiria. Kj.
Hass. Amer. sept. Collins.
pallidUS Lagerli. Æquatoria. L.
Vaucberia coronata Nordst. Norveg. arct. Foslie.
— macrocarpa Arechav. Uruguay. Arechavale'a.
Vol VOX aureus Ehrenb. F. sine ’’Yerbindungsfäden”
Æquatoria. L.

Urococcus insignis

—

Zygnema peliosporum

Wittr. Gallia. Hg.
Wittr. v. æquaOedogonium grande Kilts.
toriale
Var. oogoniis oosporisque
Wittr.
nov. var.
paullo rainoribus, oosporis oogonia interdum non com-

1104.

1016.

plentibns.
altit.

altit.

^

Crassit. cell, veget. plant, femin. ‘28

— 5plo major;
75 — 99

2

50—81

/y.

ß.

;

Crassit.

—

38 /q
oogoniornm 44 51 7/,
oosporarum 42
49 ß, altit.

Crassit.

—

—

192

et

Æquatoriæ
Guamampata

Determ.

Veit

18/991

^,'

altit.

48—72

3

Determ.

h)

Veit

1018.

18^^y,o92

hortensis

—

—

—

Wittr.

Lagerheimii
ii'-v.

parte

in

brana oosporarum

(c:a

3

//) crassa,

eadem forma ac

spermogoniis

1

—

superiore sito

fusca,

Crassit. cell, veget 11

—

15 //,
oogoniorum 32-— 40 ,,
oosporarum 31
39 ,,
spermogon. 10
14 ,,

—
—

lævi

;

memcelln-

cellulis vegetativis ce-

4cellularibus,

pigynis vel sparsis.

,,

oogonii

oogonia complentibus;

oosporis globosis,

,,

Oe. monoicum,

Wittr.:

binis vel raro ternis, (sub-)globosis,

foecundationis

,,

Wittr. r.o^^ spec, et

spec

Lagerheimii

Oe.

oogoniis singulis,

suflFultoriis

Quitensis a)

legit professor G. Lagerlieini.

Wittrock.

Oedogonium

Diagnosis

teris;

Crassit.

in piscina borti botanici

Oe. scrobiculatum

lis

f.

//.

18^®/jp92,

apertis;

Wittr.

Kiitz.;

oogoniis oosporisque paullo

26
35
oogoniorum 48
51
Crassit oosporarum 46
altit.
//.
49

— 4b2plo major;
63 — 88//;

Æquatoriæ

poro

Forma

Crassit. cell, veget. plant, femin.

brevioribus.
altit. 1

G. Lngerheini.

WittrocTc.

nov. form.

Wittr.

Pallatanga

silvestri inter

legit professor

Oedogonium grande

1017.

//,

stagno

in

hj'pogynis, sube-

— 6plo major;
— 42
32 — 39
—^

altit.
,,
.,

,,

2

34

//;
,,

4^/^

,,

Diagnosis Oe. scrobiculati Wittr.: Oe. (macrandrium
dioicum?), oogoniis singulis, rarius binis, rarissime
ternis,

brevi-ellipsoideis

— oboviformibus, poro foecun-

dationis in parte oogonii superiore sito apertis; oosporis

oboviformibus, oogonia fere complentibus, episporio

hyalino, crasso, distincte et dense scrobiculato, mesosporio llavescente
subcrassis,

3

— 6plo

altit.

;

cellulis

suffultoriis sæpius subcurtis,

Crassit. cell, veget. trivial.

16

— 24

//, altit.

—

major; Crassit. cell, veget. suffult. 24
30//,
1^/j
2^'^plo major; Cras.sit. oogoniorum suffult.

—

—

—
193

40
39

— 48

—

60 88 /< Crassit. oosporarum suffult.
48 57 jn.
/y,
Æquatoriæ in ”Aqua clara” (reg. trop, provinciæ
Guayas) in scrobiculis rupium foliis dejectis atfixa
jLi^

— 43

del

altit.

altit.

;

—

—

Det. Wittroclc.
18^g91 legit professor G. Lagerhcim.
1027. Obs. Sponyomor2>lia nncialù in Wittr. &
Nordst. Alg. exsicc. n:o 116 est Acrosiplionia pallida
Kjellm.
Cfr Kjellm. Acrosiph. pag. 104 et 101.

—

F.

JR.

Kjelhnan.

1041.

Obs.

C.

hirta

horcalis

ß

Alg. exs. n:o 621, me
Kütz. (G. ßexuosa Harv.)

et Nordst.

cladia

1048.

—

Chælomorpha
57
longit.

Fosl.

jndice,

—

in

est

F. A.

Wittr.

C.

siro-

Kjcllntan.

Kütz. Forma crassit.
6 plo majore.
4^/,^

gracilis

—

40
Norvegiæ arcticæ in regione litorali maris ad
Kvalsund Finmarkiæ occidentalis 18^^7 91. Consercell.

vator

Foslie.

ili.

Monostroma (Ulvaria) mundum Kjellm. nov.
fronde initio callo radicali minnto affixa,
postea libera, majnscnla, Inteo-viridi, opaca, firma at
fragiliore, vix Inbrica, parte inferiore sat longe et
1057.

M.

spec.

arcte cncnllata, parte superiore explanata

forma irregular!, lacerata

80

ß

crassa,

undulata et bullata;
cellulæ frondis superioris vegetativæ parictihus
externis pervalidis, usque 20 ß crassis, e stratis numeet porosa,

rosis distinctis superimpositis constructis, internis tenui-

bus circa

1

ß

crassis,

irregulariter prismaticæ,

3

6-

angulares,

angulis subobtusis, usque 10 ß crassæ, in
sectione transversal! frondis lumina verticaliter rectangularia, angulis rotundatis, 15
18 ß alta præbentes.

—

Planta libéré natans partim albescens, amyli plena.
Exsiccatione cbartam non sordidat. Specimina fertilia

nondum

visa.

Sueciæ in mari Babusiensi ad Piskebackskil in sinu
secluso (Kilen) libéré natans 18^“^/, 91. F. R. Kjellman.
1063.
tballo

Trentepohlia

beteromorpbo

;

Hariot nov. spec. T.
primariis repentibus nunc

Dusenii
filis

—
194
torulosis vel moniliformibus, cellulis ovoideis vel doliiformibus inembrana crassiori præditis, nunc cylindricis
et regularibus, vario modo reticulato digitatimve ramosis; filis erectis brevibus flagelliformibus, simplicibus ramosisve, obtusis, e basi attenuatis vel æqualibus;
cellulis pro maxima parte cylindricis, non vel vix ad
genicula constrictis, 6
8 ß crassis, 10 12 ß longis,
extremis (apicalibusj aliquando ventricosis et irregularibus (an suffultoriis?) [cfr Harlot^ Notes sur le genre
Trentepolilia (1890) p. 89, f. 19 G]; zoosporangiis (in
speciminibus a me visis) rarioribus, globosis subglobosisve,
lateralibus vel terminalibus
10 X 12
16 ß.

—

—

—

Species
T.

liæc

in

sectione IleterothaUorum in vicinitate

diffnsæ et (præsertim)

1.

cyanece

locum

tenet.

prope Bonge in Camerunia in foliis arLegit cl. P. Ihisén.
borum epipliytica 18 ^‘^\q 91.
Determ. cl. P. Har.ot.
Africa;

—

—

1073
Conferva salina (Küts.) Eabeiili. Bohemiæ in
staguis saisis ad Ouzitz prope Kralup 18'"/4 84.

Hæc Conferva, quam vivam plerumque in forma
Rhizoclonio salino (Schleich ) Kütz. vel R. littoreo
Kütz. proxima observavi, transit adulta in
(Lyngb.
Cladophoram, quam nobis tempore posteriori (nunc
)

non

evolutum) in hac collectione diPlura de noniiullarum specierum
generum Conferva, Rhizoclonium et Cladophoi’a connexu inveniri potest in libro A. Borzii, ’’Studi algo70.
A. Hansgiry.
logici” I, p. 51

invenimus
stribui

liceat.

rite

—

—

—

Urococcus pallidus Lagerh. nov. spec. U. strato
miuiato, granulöse, cellulis globosis, 4
5 ß
(cum. tegum. 12
18 /^), contentu granulöse,

1086.
pallide

diam.

—

—

pallide miniato, expallescenti, stipite brevi, dense annulate.

stasa
(t.

Urococco Hookeriano Berk, proximus.

Æquatoriæ in rupibus humidis ad Üuminem Paprope Banos (prov. de Tungurahua) 18'f',92.

Lagcrhcim.

195
Stichococcus

1087.
strato

mucoso,

binis,

curvatis vel

cellulis

12

mibus,

— 70

nov. spec.

S.

plei’umqiie solitariis, rarissime
cylindricis vel fusiformibns

rectis,

ß

longis; cellulis cylindricis 3

cellulis inflatis

Germanise in
ten”

Lagerh.

vel varie inflatis vel Y- vel T-for-

vel clavif'ormibus

latis,

mirabilis

ad 9

ß

vitreis caldarii liorti

—

Dresdæ 18'^j^^82.

—5

u

latis.

’’Herzogingar-

G. LageGtcim.

P.
1097.
Pleurocapsa muralis Liigerlt. nov. spec.
stratum pulveraceum, nigrum, siccum formans, cellulis
vegetativis globidosis vel mutua pressione paullo angusolitariis

losis,

4—6 ß
achroa

vel colonias paucicellulares formantibus,

diam.j contentu pallide ærugiueo, niembrana
vel

non gelatinosa; coccogo-

ardosiaca, tenui,

globosis vel globoso-angulatis,

niis

sporas paucas includeutibus
nis, angulato-globosis, 3
4

sporis

;

—

G

—8

ß

in diam.,

plerumque quater-

ß diam.
ÆquatoricB in muro calcareo liorti botanici urbis
Quito 18 /- 92.
Obs. Genus Pleurocapsa me judice transitum inter
Chroococcaceas et Chamcsiphouaccas format.
FJ. fluviatiJis
Lagerli. Notaris. Ill, fasc. 10, probabiliter ad
genus Oucohgrsa Ag. pertinet.
G. Lagerhcini.

—

1076.

Crass,
'

cell.

1105.

Dactylothece Braunii Lagerli.

3

Hyalotheca dissiliens

tula crassior. (Long. circ. 18

Gallia
18/, 90.

—

in

turfosis

F.

(Sm.) Bréb.

— 20

ad

lat. circ.

F. Hg.

mum

granulate granulis 6 periphericis et
(in series 3 verticales ordinatis, 3 intermediis, binis lateralibus) in-

uuo central!

marginem parce

f.

2

32

— 3-den-

— 34

ß').

Seiche in Maine-et-Loire

1109. Euastrum rostratum Ralfs forma.
Seuiicellulæ tumore mediano supra isth-

fra

paullo minor.

G. Lagerheim.

Suecia.

granulatis,

paulo

iufra incisuram lobi polaris utrinque gra-

nule ornatæ; e vertice visæ ovales medio

196
ovatæ tumore subbasali utrintumore mediano et defectu scrobiculorum difFert. Long. 50
54
lat. apic. 30
36
34
crass. 23u, lat. 34
24 //,.
Sueciæ in turfosis insulæ Koön prope Marstrand
in Bahusia
0. Nordstedt.
paullum tumidæ,

Ab

que.

e latere

Eiiastro Crameri Racib. præcipue

—

1113

—

—

pygmæum Bréb.

Staurastrum

in

Ralfs

—

Brit..

Desm. t. 35, fig. 26. Forma semicellulis dorso paulluhtm convexis (meinbrana granulata), a vertice visis
tetragonis lateribus paullum convexis.
Æquatoriæ in stagno inter Cltaraccas ad Puente
de

Chimbo

(prov. de Cfiimborazol 18/js91
Determinavit 0. Nordstedt.

La<jerheim.

Staurastrum scabrum Bréb.

1114.

"Lyngbye Mose”

dicto

IS/yOO.

Daniæ

in

legit G.

sphagneto

F. Borgcsen.

Figura Ralfsii non bona, utile mibi videfiguram novam dare, a
cellula a fronte, b a
übs.

tur

vertice,

c

a basi visa.

Figuræ 400-ies amplificatæ

Cosmarium alatum

11 IG.

A

nov.

var.

jore,

lobis

var.

ivy>r7/M.

(josti/nioisi

basalibus

paullo

sunt.

æquatoriense Nord-^t.

Racib. magnitudine ma-

minus

productis (magis

unde cellulæ minus latæ fiunt,
lobo polari apice sæpe retuso et tumore centrali supra
truncato-rotundatis),

isthmum levissimo ditfert. Gi'anula membrauæ parva,
parum conspicua, fortasse minus numerosa (juam in v.
Long. 44
(jostgniensi.
48 /<, lat. 38 40 //, lat. apic.
circ. 20 /r, lat. isthm. 12 jli, crass. 23 jn.

—

An
quæ

revera

species

singulis

(?)

a

—

orthogono Delp. distinctum

tantum meinbrana glabra
ab hac varietate

differt.

sit,

et pyrenoidibus

—
197

Æquatoriæ

in

ad San Nicolas (prov. de

plateis

Pichincha)

legit

G. Lagerheim.

1117.
Cosmarium crenatum Halfs. P. grannlis intermediis apicalibus singulis, non binis; crenis lateralibus

vulgo
32
lat.

— 3 superioribus
22 — 24
10 — 12

2

4,

crass.

lat.

apic

14

—

isthm. 8 /q

lat.

jn.

Æquatoriæ
18 /g 92

Long. 28

bigranulatis.

in rupibus madidis vulcani Pichincha,

Determ. 0. Nordstedt.

legit G. Lagerheim.

Cosmarium formosulum Hoff, ß æquatoriense
Nordst. nov. var.
Semicellulæ angulis inferioribus
paullo minus rotundatis, magis rectis, margine laterali
tantum 5 crenatæ (crenis 1
2 inferioribus formæ typicæ hic deficientibus).
Long. 40
lat. 32
lat.
1118.

—

10 ju, lat. apic. 14
Æquatoriæ, in platea

isthm.

jli,

crass.

iirbis

20

Quito 18^^/g91 legit

G. Lagerheim.

Cosmarium granatum JBréb. ß subgranatum
forma.
Minor, lateribus semicellularum non

1119.

Nordst.

undulatis, nec excavatis.

(De cetero conf. Nordstedt. Fr.
Forma ad
p. 56, t. 6, fig. 8).
C. Jæve Rab.
septentrionaJe
Wille
nonnihil
accedens
ß
et figuræ 12, t. I in Kozlowski Mater, p. 1. flore d.
alg. d. Sibir. Il,
1889 sæj)e valde similis. Long.
20 22 /<, lat. 16 18
crass. 10 jn.

wat. Alg.

New

Zeal.

—

Galliæ Parisiis in aquario cultum 18/^93.
munie. cl. P. Hariot. Determ. O. Nordstedt.

Cosmarium

Com-

Ltoy.
(C. monüiforme
Semicellulæ e fronte visæ
nonnihil quadrangulari-circulares, e vertice visæ in
centro levissime inpressæ chromatophoris e centro ra-

1120.

Ralfs

f.

elliptica

diantibus.
lat.

24

— 28

Membrana

Sueciæ
O.

jii^

ad

Jacobsenii

Nordst.).

crass.

punctata.

26

Wimla

Long.

—8

ju,

isthm.

in

Yestrogothiæ

7

44

— 48

jn.

fÀ.

18^®/7 93.

Nordstedt.

1122.
Cosmarium
centro semicellularum

Lundellii Help.

non

incrassata.

F.

membrana

Long. 60

in

— 64

—

—

—

198
lat.

//,

48

— 57

istlim.

lat.

//,

22

— 24

u, crass. 24//.

Conf. n:o 564.

Æquatoriæ, in palude ad San Nicolas (prov. de
18 ,^,91 leg. Lngerheim. Det. Xordstedf.
Sub 1125. Cosmarium Jacobsenii
chromatophoris
e vertice visis 4(
5)-radiatis, radiis apice sæpe fnrcatis;
long. cell. 38
42 //, lat. 26 28 //, crass. 22 //,
Pichincha)

—

lat.

istbm. 5

—

—

—
7

a.

Sueciæ in scrobiculis
strand in Bahusia 18/8 90

Koön prope Mar-

insulæ
0.

Norclstedt.

1127
Cosmarium subcrenatum liantzsclx. F. lateribus vnlgo quadricrenatis, crenis 2 superioribus inargine bigranulatis granulis intermedüs apicalibus singulis, non binis.
Long. circ. 20
22 //, lat. 20 //.
;

—

Ad ß
fase.

divaricahmi

"Wille

accedens.

Cl'r

formam

Æquatoriæ
18^^/791

legit

in piscina borti botanici urbis Quito

G. Layerheim.

Determ. O. Xordsfedt.

Cosmarium subprotumidum Nordst. Long.
20 24 //, lat. istbm. 6 8 //.
lat.
apic. 10
14 n.
12 //, crass. 12
Siieciæ ad Marstrand 18,8 92.
0. Xordsfedt.
1128.

22

in

12, n:o 562.

— 26

—

—

//,

—

—

cell.

lat.

Cosmarium Turpinii Bréb. ß subcrenatum Barib.
Anal. d. 1. univ. centr. d. Ecuad., ser.
Long. 66
77 //, lat. 58
64 //,
4, n:o 27, p. 87.
lat. istbm. 16
17 //, lat. apic. c. 22 //, er. c. 37 //.
Æquatoriæ in fonte borti botanici urbis Quito
1129.

Lagerb.

in

—

—

18^,90.

G. Layerheim.

forma. Cellulæ
curvatæ) diametro
7
9-plo longiores, medio sæpe cylindricæ, pjTe(6
)
noidibus in una serie (ut mibi videtur). Long. 250
1137.

Closterium

Lunula Ehrenb.

sæpe paullum elongatæ

(et paullulo

—

405 //, crass. 37
Cfr Ebrenb.

—

50

//.

V. f. XY. 1 et 3 (sed apicibus sæpius ut in Ralfs Brit. Desm. t. 27 f. 1) et €1.
acuminatum Corda in Alm. d. Carlsbad 1835 t. Y. f.
59 (cellulis magis curvatis quam vulgo in bac forma)
Inf.

t.

199
et

acerosum

Cl.

Ralfs

Br. Desm.

t.

27

2

fig.

f.,

et

A. t. VI. f. 7. E Cl-ince(jrande (cujus specimina lu Rab. Alg. Sachs. N:o 366
pyrenoides in una sérié habent) apicibus minus attenuate et membrana glabra præcipue differt. Fortassa

Wolle Fr. Wat. Alg. U.

propria

sit

species.

Cameruniæ
legit

P.

S.

Busén.

in

platea

urbis

Victoriæ

18^®/, 91

Determ. O. Nordstedt.

1138.

1137.

1138. Closterium sigmoideum Lagerh. et Nordst. nov. spec.
Cl. crassitudine cire. 7

rectum

—

8-plo longius, a fronte visum

(vel fere rectum), dorso

num, habitu

Closterio

Lumdce

convexum, ventre subplasimile, apicibus attenuate

—

8
12,
numerosa includente; a
sigmoideum (fere ut in Fleurosig-

obtuso-rotundatis, pyrenoidibus semicellularum
locello apicali distincte corpuscula

vertice

visum

niate obscuro vel

leviter

PL

haJtico)

apicibus attenuatis obtusis

le-

— —

—
200

vulgo

des

Membrana

curvatis.

viter

tarnen

in

una

in

nonnuUi hie

illic

270 — 315

long.

serie

speciminibus

achroa glabra.
axillari ordinati,

exsiccatis

insuper pyrenoides

apic.

lat.

38

Crass.

sparsi visi sunt).
ju,

Pyrenoi(interdum

— 44

/a,

6

c.

A

67.
Lunula c. suhlanceolato ß. 1. Klebs OstDesm. p. 7 præcipue curvatura sigmoidea et
ventre non tumido ditFert. 67. prœgrande ßab. mem-

preuss.

brana striata abborret.
ExpUcatio icomim:

1.

Cellula a dorso visa. 3.

Apex

cellula a fronte visa.

2.

cellulæ magis amplificatus.

Aequatoriæ, in fossa in Valle de Chillo (prov.
de Pichincha), I 8/792 legit G. Lagerheim.
1139.

400

— 650

jLt.

1140.

40

— 50

ju,

achroa.

Forma ad

Aequatoriæ
18®’/, „91

turgidum

Closterium

Meiiibrana

Nordst.

in

legit G.

Cl.

fonte

40

brasiliensis

long.

jn,

horti botanici urbis Quito

Determ. 0. Nordstedt.

Lagerheim.

Membrana
550 ju.

350

f.

— 50

acerosum accedens.

— — —

long.

Ehrenb.

Crass.

Crass.

colorata.

Aequatoriæ in stagno ad San Nicolas

(prov. de Pichin-

cha) 18 jp91 legit G. Lagerheim. Determ. 0. Nordstedt.
1141.
Membrana colorata. Cellulæ breviores (et angustiores). Crass.

Habitu

Cl. lanccolati

40

— 50

ju,

long.

260

400 ju.

Kütz. hand paullum simile, sed apici-

bus truncatis et membrana colorata, evidenter striata,
pyrenoidibus numerosioribus, etc. dissimile.
Aequatoriæ in fossa in Valle de Chillo (prov. de
Pichincha) 18 ,'792 leg. G. Lagerheim. Det. 0. Nordstedt.
1150.
C. parva,

medio non

Cylindrocystis cyanosperma Lagerh. nov. spec.
cellulis cylindricis,

— 30 ß
ovoideis vel
cyanea, 21 — 30 ß

brana achroa, 12
sporis

muco commun!

inclusis,

apicibus late rotundatis,

constrictis,

longis, 9,5

simplicibus,

— 11 ß

subglobosis

latis;

memzygo-

membrana

longis, 21
media lævi,
26 ß latis.
Æquatoriæ, in aggeribus madidis ad Rio Machaugara prope Quito 18
92. G. Lagerheim.
’

*
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Svensk botanisk literatur 1892.

Af Th.

O. B. N. Krok.

I Sverige tryokta arbeten eller uppsatser.

A.

6r., Analecta algologica. Observationes de speciebus algarum minus cognitis earuinque dispositione. Lundæ.
Formis Berlingianis 4:o [tit., 182 s. -j- 3 tafl.].
Ur Acta Universitatis Lnndensis, tom. 2'**.
Andersson, Gimnar, Studier öfver örtartade, slingrande stammars jämförande anatomi. I. Humulus.
Akad. afh.
for
erliallande af filos. doktorsgrad vid Lunds universitet
d. 27 maj 1892. Lund. Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-aktiebolaget. 4:o [3; 57 s. -j- 1 tafl. och 32 fig.

Agardli, J.

—

.

.

.

i

—

Universitatis Lunciensis, tom. 28.

Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar. I. Stockholm. Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt
& Söner. 8:o [30 s.]
K. Sv. Vet.-Ak. Hand!., Bihang,
bd. 18. Afd. III. N;o 2.

—

—

Afven
,

Om
s.

,

•

särskildt.

metoden

—

torfmossar.

—

.

texten].

Ur Acta
,

.

undersökningar af
Foren. Förh., bd. 14;

for växtpaleontologiska

Stockholm,

Geol.

165—175.

Afven särskildt, med oforändrad pag. 8;o.
Nagra ord om granens invandring i Sverige.
Ibid,
s. 176-188.
Afven särskildt, med oforändrad pag. 8;o. — Jfr. Sernan-

—

der, B. (se afd. B.)
Följdskrifter :

Om

Sernander, Mutger,
vien.

—

Ibid.

Gunnar.

invandring

granens invandring

— 275.

i

—
—

i

Skandina

—

—

—

,

de växtgeografiska och växtpaleontologiska stöden för
antagandet af klimatväxlingar under kvartärtiden.

—

s.

509-538.

Afven

särskildt,

med

oforändrad pag.

8:o.

Axel ibid. bd. 15(1893): s. 71—72.
Om förekomsten af Artemisia Stelleriana i Danmark. —
Botan. Notiser 1892: s. 197
200.
Afven särskildt, med oforändrad pag. 8:o.
Jfr. Aresclioug, F. W. C. i Bot. Not. 1893: s. 111 — 120.
Jfr.

,

—

Om

Ibid.

—

259

Ttterligare nâgra ord om granens
Sverige.
Ibid. s. 363
370.
Afven särskildt, med oforändrad pag. 8:o
Sernander, M., Genmäle.
Ibid. s. 547
555.
Andersson, G., Förklaring.
Ibid. s. 591
592.

AndeVSSOn,

—

s.

Blytt,

—

Bot.

Not.

1893.

14

—
202
Willi. Lebermoosstudien in nördlichen Norwegen.
Jönköping. C. J. Lundgreus enkas boktryckeri. 4;o [X;
43; 1 s.].
ür Jönköpings h. allm. läroverks redogörelse läsäret 1891 92.
Borge, 0., Chlorophyllophyceer frän Norska Finmarken. Med
Stockholm. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Noren tafla.
K. Sv. Vet.-Ak. Handl.,
stedt & Söner. 8:o l16 s.].
Bibang, bd. 17. Afd. IV. N:o 4.

Amelia H.

^

—

—

—

,

Afven särskildt.
Subfossila sötvattensalger frän Gotland.
ger

1892:

55

s.

— 58

-t-

1:

tafl.

Äfven särskildt tillsammans med
pag.

—

8:o.

—

Botan. Nöti-

A.
foljande,

med

oförändrad

— —

Ibid. s. 58
Algologiska Notiser. 1
2.
60 -f tafl. 1: B.
utgifne af C. F. 0. NordBotaniska Notiser för ar 1892
jMed 1 tafla och 40 figurer i texten. Lund,
stedt.
Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri-aktiebolaget. 8:o.
[2; IV; 272 s.].
Dahlstedt, H., Hieraciernas innovationssätt och morfologiska
Botan. Notiser 1892:
typer inom gruppen Archieracia.
70.
s. 62
,

.

—

.

.

—

—

Äfven
,

särskildt,

Nagra bidrag
flora.

—

med

oförändrad pag.

8:o.

kännedomen om Skanes
154 166.

Ilieraciuni-

tili

Ibid.

s.

—

—

K. Vet.-Ak. Öfvers.
Salicologiska bidrag.
Stockliolm 49 s. 365 — 385.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. 8:o.
Eriksson, Johan, Bidrag tili kännedomen om Lycopodinéför erhällande af
Akad afh.
bladens anatomi.
d. 25 maj
filos. doktorsgrad vid Lunds universitet
Lund. Berlingska boktryckeri- och stilgjuteri1892.

ElfStrand, M.,

:

—

.

.

.

.

.

.

aktiebolaget. 4:o [tit.; 56 s. -f 2 tafl.].
Ur Acta Universitatis Lnndensis, torn. 28.
E(riksso)n, J., Medels hvilka organ upptaga baljväxterna
Svenska Trädgärdsför:s tidskrift
kväfve ur lüften?

—

1892:

s.

178—191.

Studier och iakttagelser öfver vara sädesBidrag tili det odlade hvetets Systematik.
Stockholm. Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.
8:o l 3; 78 s. -j- 7 tafl. och 1 tabell.]
Ur K. Landtbrnks Ak. Handl. och Tidskr. för ar 1892.
162.
Notis härom
Skand. Natnrf. llode. 14: s. 461
Fries, Th. M., Egeudomliga sammanväxningar hos barrträd.
Botan. Notiser 1892 s. 1
8.
Om växtbolag (föredrag vid filos. doktorspromotionen i
,

Eriksson,

arter.

Jakob,
11.

—

i

—

—

:

—

—

•203

Upsala

31

cl.

raaj

18y2j.

—

Svensk Tidskrift 1892:

s.

277-289.
Äfven

Upsala Almqvist & Wiksells boktryckeri-

särskildf.

aktiebolaff. 8:o [15

A. Y.,
Hjelmaren.

Grei'illius,

—

•

—

Äfven

s.].

radiata Tluiill., funnen pa skär
Botan. Notiser 1892: s. 2U1
206.

Bielens

i

—

särskilclfc,

med oförändrad

pag.

8:o.

Om

fruktbladsförökning hos Aesculus Hippocastauum L.
Med en tafla. Stockholm. Kungl. boktryckeriet. P. A.
Norstedt & Söner. 8:o [7 s.].
K. Sv. Vet.-Ak. Handl.,
Bihang, bd. 18. Afd. III. N:o 4.
Äfven särBldldt.
Hedlund, T., Kritische Bemerkungen über einige Arten der
Flechtengattungen Lecanora (Ach.), Lecidea (Ach.) und
Micarea (Fr.).
Inaugural-dissertation zur Erlangung
der Doktorswurde ... zu Upsala d. 25 maj 1892. Stockholm. Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.
,

—

—

8:o [2

—

104

;

s. -f 1 tafl.].
Sv. Vet.-Ak. Hand!., Bihang, bd. 18. Afd. III.

Ur K.
se

,

literaturfört. för 1891.

Holm, V.

F., Beskrifning af nagra Salix-former Iran

—

Botan. Notiser 1892: s. 71—72.
Hulling, J., Eichenes nonnulli Scandinavise. II.
Notiser 1892: s. 121
124.

manland.

—

Äfven

särskildt,

med

oförändrad

pag.

8;o.

—

—

AngerBotan.

Jfr.

litera-

tnrfört. för 1891.

Juel,

Hans

—

Oscar,

Om

De

tela fibrovasali

Veronicæ longifoliæ L.

byggnaden och utvecklingen af stammens

kärl-

strängsväfnad hos Veronica longifolia L.
Stockholm.
Isaac Marcus’ boktryckeri-aktiebolag. Stör 8:o [.30 s. -f
16 fig. i texten].
ür Acta horti Bergiani, bd. 2.
Jönsson, Bcngt, Iure blödning hos växten.
Botan. Noti-

—

1892: s. 225—253.
Kellgren, A. G., se literaturfört. för 1891.
Kindherg, N. C-, Nya tillägg tili Östgöta Flora.
Notiser 1892: s. 178—183.
ser

—

Äfven

En ny

särskildt,

med

oförändrad pag.

—

Botan.

8:o.

mossart [Timmia arctica Kindb. n.

sp.j fran Spetsbergen.
Ibid. s. 258—259.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. 8:o.
Kjellman, F. E., De fanerogama växternas meristem.
Botan. Notiser 1892: s. 8—9.
Klercker, John af, Pflanzenphysiologische Mitteilungen.
,

—

—

2.

Uber

die

Bewegungserscheinungen bei ährenständigen
Erste Abh. mit 31 Zinkätzungen.

Veronica-Blüten.

204
Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt &
Sv. Vet.-Ak. Handl., Bihang,
[29 s.]
bd. 18. Afd. III. N;o 1.
Eine Methode zur Isolierung lebender Protoplasten.
K. Vet.-Ak. Öfvers. Stockholm 41): s. 463-474
-f 8 fig. i texten.

Stockholm.
Söner.

3.

8:o

—

särskildt, 8:o

—

—

—

Äfven
,

Bidrag

tili

1,

se Hteraturfört. for 1891.

studiet af växternas rörelsefeiiomen.

—

Biol.

—

Foren. Förh., bd. 4: s. 78
82.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. Isaac Marens’ Boktryckeri-Aktiebolag. Stör 8:o.

Mykologiska bidrag. VIII. Ueber Puccinia
Ranunculi A. Blytt. — Botan. Notiser 1892: s. 167 170.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. 8:o.
LdJiSt^ 0., Nagot om växternas naturliga och konstlade befruktning.
Svenska Trädgärdsför;s tidskrift 1892 s.
98-101; 119 121.
Lidforss, Bengt, Ueber die Wirkungsphäre der Glycose- und
Gerbstoff-Reagentien.
Lund, Berlingska boktryckeri- och
stilgjuteri-aktiebolaget. 4:o [tit.; 14 s.].
ür Acta Universitatis Lnndensis, toin. 28.
lAndman, C. A. M., Nägra variationer hos Vaccinium uliginosum.
Botan. Notiser 1892: s. 145
154 (-f 1 pl. i
Lagerlieini,

G.,

—

—

:

—

—

—

texten).

Lindstrim, A. A., Bogsta sockens [i Södermanland] Fanerogaraer och Ormbunkar.
Botan. Notiser 1892 s. 261
—265; 1893: s. 11-23.
Undwall^ Carl W., Tillägg tili kännedomen om sydvestra
Södermanlands fanerogamflora.
Botan. Notiser 1892:

—

:

—

s.

259—261.

Ikoven [numera: Santessoi-i\, Hedvig, Nägot om lüften i Fucaceernas bläsor.
K. Vet.-Ak. Öfvers. Stockholm. 49:

—

s.

107—117.
Äfven

Halme, G.

särskildt,

0. A:n,

med

oförändrad pag.

8;o.

Lichenologiska Notiser. I-II.

—

Botan.
Notiser 1892: s. 125
132.
Äfven särskildt, med oförändrad pag. 8:o.
Miirheck, Sv., Tvenne Asplenier, deras affiniteter och genesis.
Lund Berlingska boktryckeri- och stilgiuteri-aktiebolaget.
4:o [tit.; 45 s.
2 tafl.].

—

,

—

ür Acta Universitatis Lnndensis, torn. 28.
för Skandinaviens flora nya hybrider. 1. Juncus
alpinus Vill. X larnjoocarpus Ehrh.
Botan. Notiser
1892: s. 193—196.

Nägra

—

Äfven

särskildt.

Not. 1893.

med

oförändrad pag.

8:o.

—

Forts,

i

Bot.

205

—

Stildien über Gentianen aus der

,

Mit
-

Gruppe

Eiidotriclia Froel
Marcus’ boktryckeri-

Karte.
Stockholm.
Isaac
aktiebolag. Stör 8:o [28 s.].
ür Acta horti Bergiani, bd. 2.
1

A. G., lieber den gegenwärtigen Standpunkt unserer Kenntniss von dem Vorkommen fossiler Glacialpflan-

Ncitliorst,

Mit

zen.
riet.

—

ten].

N:o

III.

einer Karte.

P. A. Norstedt

K.

Om

,

se

—

,

Kiingl.

boktrycke-

Söner. 8:o [32 s. -}- ]
Vet.-Ak; Handl., Biliang, bd.

Sv.

fig.

i

17

tex-

Afd

5.

Afven

—

Stockholm.

&

särskildt.

nagra tili riksmuseets växtpaleontologiska afdelninainkomna torfmossefynd.
K. Vet.-Ak. Öfvers. Stockholm. 4P: s. 429 —440 (4- 4 fig. i texten).
Afveii särskildt, med ofürändrad pag. 8:o.

—

Nor dish familjchoh.

Alb., Studien über die Xyrideen.
Mit G Tafeln.
Stockholm. Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner.
4:o [75 s.].
K. Sv. Vet.-Ak. Handl., bd. 24. N:o 14.

Nilsson,

—

Afven särskildt.
Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi,
bd. 16. Stockholm. Gernandts boktryckeri-aktiebolag. 8:o.

—

Signerade botaniska uppsatser af:
A. Q., art. Trigonocarpus
Tullberg, S.'*A. T.

Natliorsf,

o.

Ulodendron

-|-

Sandalil, 0. T.. öfriga botan. uppsatser (utom tliesiiim,
triandria): art. terebintbaceæ
uvalaria -f tetra-

dynamia

Nordstedt, C. F. 0.,

Nagra

Eomell, L.,
placa^

—

—

urmeristem samt Tournefort, Tulasne.
se Botonisha Noliser.
ord om Sphæria astroidea, eutypa, leio-

lata, polycocca,

aspera ocli Bertia collapsa.
Botan. Notiser 1892: s. 170 - 178.
Afven särskildt, med oforändrad pag. 8:o.
liosendahl, H. V., Nagra lappländska växtformer, uppteck-

—

nade af
,

— —
.

—

Botan. Notiser 1892; s. 206
207.
exkursiou genom Liilea

Nagra anteckningar frän en
Lappmark sommaren 1892.

—

Bäda

tills,

äfven särskildt,

Ibid.

med

s.

207

— 209.

oforändrad pag.

8:o.

Sandalil, 0. T., se Nordisk familjebok.

Sernander, Bulger, Om de upländska torfmossarnes byggnad.
-- Botan. Notiser 1892; s. 10—23.
Afven

—
,

varne.

—

med oforändrad pag. 8:o.
nagra ord om substratets betydelse

särskildt,

A’tterligare

—

253 258.
Afven särskildt, med oforändrad
Ibid.

T.,

s.

(se literatnrfört. 1891).

pag.

8;o.

—

Jfr.

för

laf-

Hedlund,

•2Ü6

Skàrntan^ J. A.

—

dal.

Om

0.,

Akad, afh.
maj 1892.

Salixvegetatioiien
i

Upsala

d.
28
Upsala.
tryckeri-aktiebolag. 8;o [2; lOG s.].
AtVen ntan dispnfcationstitel.
Tltcorin, P. G. E., Nâgra lafväxtställen.

—

,

1892: s. 49—55.
Hymeiiomycetes Faliuienses
Ibid. s. 97
115.

—

Jfr.

i

Klarelfvens flod-

gradens erhâllande
Almqvist & Wiksells bok-

for filos.

—

Botan. Notiser

emimerabuntur.

plenius

—

Aduotationes ad IIymenomyce*c'S Fnhliuienses (Fahlnn,
inbjndniug 18<S0).

:

h. allm. lârov.

Nâgra växtgeografiska uppgifter frân liule
aiigrânsande delar af Lule Lappraark.
Botan. Notiser 1892; s. IIG
121.
Nâgra iakttagelser öfver skogarnes markbetâckuing i
Norrbotten.
Tidskrift for skogsliusbâlluing 20: s.

Wesleriniid, Offo,
elfdal

—

,

ocli

—

—

—

171._1S8.
Witfrocl',

Om

B.,

V.

G. F. W.
mânliet bos Ph.
fera

—

—

BG — 40 -f- 1 träsuitt i texten).
Nyare undersökningar öfver Ormbunkarnes biologi. Föredrag i botanik pâ K. Vetenskaijsakademiens hogtidsdag
den 31 mars 1892.
Svenska Dagbladet 1892. N:r 85, 87.
s.

,

Phragmites communis Trin. f. stoloniMeyer ocb om skottforliâllandena i allcommunis ïrin.
Botan. Notiser 1892;

(

—

Afven sarskildt.

Liteii

12;o [21

s.].

(Naturlâror, bibliografi

ni.

m.)

till frukt-kapitlets bebandling vid
den botaniska undervisningen i de allmânna lâroverkens
högre stadium,
Pedag. Tidskrift 1892: s. 189 — 202.

BeiHjIsson, Shi/oti, Försök

—

Fôljdskrift:

Oui frukt-kapitlets behandling vid deii
Eorssell, K. B.
botaniska undervisningen.
Ibid. s. 508
510.

—

&

—

JÀndén, A., Lârobok i naturkunnigbet [pâ omslaget:] N:r 1.
Fjârde iqipl. Stockholm. Kungl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. Liten 8:o [4; 232 s.]

Berg, Hj.

—

Vaxterna:

s.

81

— 118.

planscber öfver utländska kulturväxter som
genom kongl. ecklesiastikdepartementets försorg liâllas
folkskolorna tillbanda.
Stockholm, tryckt hos J. & A.

Beskrifning

till

lüis.

8;o

Cdander,

G.

liigre

178

[24

M.,

klasser

trâsnitt.

s.].

Naturlâra för folkskolor och lâroverkens
Med
[pâ omslaget:] N:r 1. Tionde uppl.
Stockholm, Ivar Hæggstrôms Boktryckeri.

Liten 8:o 1220
Ku]!. 7

&

s.].

8:

Inledningtill växtläran

&

viixtriki t:

s.

88

— 120.

—
207
se Bengtsson, S.; Segerstcdt, A.
Forssell, K. B.
Klcrcker, John af, Beiträge zur Methodik botanischer UnterBiolog. För;s Förh., bd. 4: s. 16
suchungen. 1
3.
114.
25; 33-34, 111
Äfvea särskildt. Stockholm Isaac Marcus’ Boktryckeri-Aktie-

— —
—

=

bolag. 8:o [1
10 s.; 2 med oförändrad pag.;
Krok, Th. 0. B. N., Svensk botanisk literatur 1891.
Notiser 1892: s. 209
220.

3

=4

s.]

— Botan.

—

Äfren särskildt. 8:o [11 s.].
Segei steclt, Alhreht, Naturlära för folkskolor och nybegynnare
fullständigt omarbetad af K. B. J. Forssell. Tionde
.

.

.

uppl.
8:o

—

[4;

Stockholm Ivar Hægnstrôms boktryckeri. Liten
194 -b 1 s.].

Växterna

s.

72 — 112.

(Exsiccat.)
JJalilstedf,

—

H.,

Herbarium Hieraciorum Scandinaviæ. Centuria

+

III. Fol. [text: 1
1
2 s., dat.: Linköping, Öst1
göta Correspondentens boktryckeri].
Pä innchällsfört. tili Cent. 111 stär l.inUppl. 10 ex.
köpiup; 1893, pä oinslap'et: Stockholmiæ 189:'.
EriLsson, Jakob. Collectio cerealis varietates cerealium in
Suecia maturescentes continens. Distribuit — Typsamling
af i Sverige mognande sädesvarieteter [dessutom tysk
titel].
Fase. 2 — 3. N:r 11—30. Stockholm C. A. Alanders boktryckeri. Fol. [10
10 s. Triticum].
Iligula, Sgdoiv & Waldstedt, L. J., Characeae exsiccatæ. Fase.

—

:

1.

N;o.

1-25.
B.

I utlandet tryckta uppsatser.

Andersson, Gttnnar, Pä växtpaleontologiska imdersökningar
grimdade studier öfver den skandiuaviska florans invanciringshistoria.
Skand. Naturf. Mode 14: s. 471—473.
Cleve, P. T., Diatomées rares ou nouvelles décrites par —
Le Diatomiste 1892: s. 75—78
pl. XILe.
Note sur les Diatomées trouvées dans la pæussière glaciale de la côte orientale du Groënlaud.
Ibid. s. 78.
Sur quelques nouvelles formes du genre Mastogloia.
Ibid. s. 159—163 -f pl. XXIII: fig. 5-19.
& Groü' F,., Sur quelques Diatomées nouvelles ou peu

—

—

—
—

+

—

,

—

,

,

-

connues.
Ibid. s. 156-159 -f- pl. XXII-XXIII: fig. 1-4.
Baldstcdt, H., Hieracium.
L. Kolderup Rosenvinge, Andet
Tillæg til Grönlands Fanerogamer og Karsporeplanter
s.

—

695-696.

Særtryk af Meddelelser om Grönland 3. Fortsættelse III.
Grönvall, A. L. (•[), Om en förmodad hybrid inom mossslägtet
Ortho'.richiim.
Skand. Naturf. Mode 14: s. 469 470.

—

—

208

—

Om

—

en

egenclomlig, möjligen monströs IJlofiiün'm. 470.
JönssOT)^ Bengt^ Siebähiiliche Poren in den tracbealen Xylemelementen der Phanerogaraen, liauptsiiclilicli der Leguminosen.
Deutsch, bot. Ges. BeMit Tafel XXVII.
richte 10; s. 494-513.
Om silpijr-aflagrinsar i traké1 sammandrag, nied titel
,

Ibid.

s.

—

;

svstemet hos
14:

Legnminoserna,

Skaad. Natnrf.

i

Mode

462— lOe.

s.

Kindberg, N. C., Contributions à la flore bryologique du
canton du Tessin (Suisse). — Kevue bryologique 19; s.

—

,

101-104.
M. Macoun) Some new mosses from

[Jas.

Islands,

Behring Sea.

—

Tlie

the Pribylov

Ottawa Naturalist

5;

s.

179-180; 195-196.

&

John

2Iacoun,

Kindherg,

plants. Part. VI. Musci.

N.

—

C., Catalogue of Canadian
Montreal. William Foster

Brown. 8:o [tit., VI + 295 s.].
Kjellman, F. li., Phæophyceæ (Fucoideæ), Ectocarpacea', Choristocarpaceæ, Sphacelariaceæ [borjan] — Englei- & Prantl,
Die natiirl. Pflanzenfam. Lief. 60 (1891j; s. 176
192.
l^agcrheim, G., Zur Kenntniss der Tovariaceen.
Deutsch,

—

—
—
—

bot. Ges. Berichte
,

,

,

—

,

—

,

10;

s.

163—169.

Ueber die Fortpflanzung von Prasiola (Ag ) IMenegh.
Mit Tafel XX.
Ibid. s. 366—374.
Trichojihilus Neniæ Lagerh. n. sji.
eine neue epizoische
Alge. — Ibid. s. 514 — 517.
Die Schneeflora des Pichincha. Ein Beitrag zur KenntMit Tafel XXVIII.
niss der nivalen Algen und Pilze.
- Ibid. s.
517—533.
3Iit
Einige
Acarocecidien und Acarodomatien.
neue
Holzschnitt.
619.
Ibid. s. 611
Sobre la multiplicaciôn agâmica por conidios del pro-

—

;

—

tallo

de

ciertos

Ilelechos.

—

Anales de

Universidad

la

central del Ecuador, ser. 6. Num. 43: s.
Director, Nicanor
Àfven sarskildt. Qnito. fmj)retita
.

.

.\.rl)oleda.

—

,

Macaroni

als

fester

8;o [i

s.

-|

.

,

—

Nährboden.

—

Centralbl. für Bak-

—

Soc.

roy.

de bot. de Belgique bullet. 30; 2 (1891):

125—129.
Äfven

,

.J.

1 pl.]

146
s.
teriologie und Parasitenkunde, Bd. 1 1
147.
Äfven sär.skikU, mod oföriindrad pag. 8:o.
Notes sur quelques Urédinées de Pherbier de Westendorp.
s.

—

.

.

;

—

.

Observations

sarskildt. 8:o [5 s.]

on

new

species

of fungi from North and

—
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America (Plate X).

South

—

—

Journ. of Mycology 7

s.

:

44—49.
,

Dipodascus albidus, eine neue geschlechtliche Hemiascee.
s.
549-565 + t.
Pringsheim, Jahrb. Bd. 24:

—

XXIV— XXVI.

—

—
—
—

,

,

,

,

Afven sarskildt. 8:o [7 s.
^ t.]
Mastigochytriuin, eine neue Gattung der Chytridiaceen.
Hedwigia 31: s. 185-189.
Mit Tafel XVIII.
Uebersicht der neu erscheinenden Desmidiaceen- LitteraLa Nuova Notarisia 1892; s. 23 34
tur IL

-

Lieber
Ibid.

—,

—

89—95.
einige neue Arten der Gattung Phyllosiphon.
120-124.

s.

La ’’Yuyucha”
s.

—

—

—

Lieber Ægagropilen.

s.

—

1376 — 1377.
137-138.

La

Ibid.

s.

Xotarisia [bihang

—

Äfven

i

tili

La Nuova

—

Neptunia]

7;

Notarisia 1892

nouveau genre d’Hy(& Patonilïard, N., Sirobasidiiun,
ménomycétes hétérobasidiés. — Journ. de Botanitjue 6
s. 465 — 469 + 2 fig. i texten.
Patouillard, N. & Lagerlieim, G. de, Champignons de l’Equateur. IL
Soc. mycolog. de France Bullet. 8: s.
Nathorst^ A. G., jfr. literaturfört. för 1891.
Nilsson, Alb., Nagra anatomiska egendomligheter hos slägtet
:

—

.

.

.

—

Xyris.
Skand. Naturf. Mode 14: s. 467—468.
Sernander, Pîttger, Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien.
Engler, Botan. Jahrbücher, Bd. 15; s. 1
94 -|- 2 tafl.

—

Följdskrifter, se

Avdersson, Gimnar

Lieber Kerne

Sjöbring, Nils,

und Theilungen

(afd.

A.

).

bei den Bakte,-

—

Centralbl.
Vorläufige Mitteilung (Mit einer Tafel)
und Parasitenkunde, Bd. 11: s. 65-68.
WitfrocJc, V. B., Erythræa Pringleana Wittr.
Botan. Garien.

für Bakteriologie

—

zette 16 [1891]: s

85.

Bihang-.
Utländingars

i

Sverige
a)

tryckta botaniska uppsatser 1892.
Original.

Coniventz, H., Untersuchungen über fossile Hölzer Schwedens.

—

Mit 11 Tafeln. Stockliolm. Kungl. boktryckeriet. P.
A. Norstedt & Söner, 4:o [99 s.
11 (figurförkl.)]
K. Sv. Vet.-Ak. HandL, bd. 24. N:o 13.
Äfven särskildt.
Kaurin, Chr., Bryhnia scabrida. — Botan. Notiser 1892; s.

+

60-61.

—
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Kihlman,

E

jRi/an,

yl.

1891.

Osu'., se literaturfört. för

Grimmia torquata Hornsch.

,

fructificans.

Notiser 1892: s. 222.
AfVen siirskilcit, atan pag. 8:u.
Wille, N., Norsk botaiiisk Litteratur 1883—1891.
Notiser 1892: s. 72
86.
Äfven särskildt, uied oförändrad pag. 8:o.

—

—

.

Af

Mur Hann,
0.

Rotan.

—

Botaii.

Ofversättningar.

b)

Kerner von

—

A.,

—

7’(amiii'i.

Om

uppkomsten af hybrider. Efter
Svenska Trädgärdsför:s tidskrift

1892: s. 129-181; 154-156.
Sünde, Julms, Frau Naturens Dolda Verkstad vandriug i
skog och mark samt ströftag pa vetenskapeiis och samfundslefnadeiis omrädeu.
Bemyiidigad öfversättiiing af
M. B. Sivederus. Med förord af Th. M. Fräs. Stockholm, tryckt
centraltryckeriet. 8:o. [VII; 251 s.].
i

de, Ehodochytrium nov. gen.,
Uebergangsform von den Protococcacæen zu den
Cbytridiaccen. (Botan. Zeitung 1898 p. 43
52 t. 2).
Den under n:o 109G i Algæ exsicc, af Wittr.
och Nordst. utlemnade algen är utförligt beskrifven
Pörf. fann den vara allmän pa
i ofvanuämnda arbete.
en composite, Sjnlanthes, i Ecuador, pa hvilken den
för blotta ögat tedde sig som röda punkter.
Zoosporerna, eher Zygoterna, maste för att kunna gro komma

Lagerheim, G.

eine

pa

ett

—

blad och det är alltid pa grausen af 2 epide-

klyföppningarne, som sjjorerna
ej i utan mellan
cellerna, dar de bilda enkla eher svagt förgrenade
rör, i hvars inre finnes ett rödt färgämue.
Färglösa
rhizoider utsända tili kärlen sina haustorieliknande
misceller

intränga.

och aldrig

Vid

i

tillväxten intränga de

grenar, som äro fast klämda tili kärlen, ungefär som
hyferna tili gouidierna i lafbälen. Den färgade delen
at algen blir tlaskformig och utbildas tili ett sporangium, som endast bildar ett slag af sporer, som kunna
kopulera, men oftast ej göra det och ändock kunna
gro. Sädana förökuingssporaugier kunna äfven utvecklas

Iran rhizoiderna.

Äfven

bildas ’’Dauersporangien”,
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Förf. anöde förf. ej lyckats studera.
kafva kunnat pavisa klorophyll iiagoi’stades i algeii.
Hvad platsen i Systemen for det nya
slagtet beträffar, sa anser förf. att det komraer nära
Fhi/lJobUim Klebs och att det bildar en öfvergäng.s.örni
till Phycomyceteerna, specielt Chytridiaceerna
rliizoidsystemet motsvarar myceliet hos Mycocbytridiceerna.
Tschirch, A., Das Kupfer vom Standpunkte
livars slutliga

ser

sig

icke

;

gerichtlichen Chemie, Toxicologie und
Hygiene. Mit besonderer Berücksichtigung der Eeverdissage der Conserven und der Kupferung des
Weins und der Kartoffeln. Stuttgart 1893.
Enligt alla iakttagares omdüme förekommer kopder

par

djur och växter temligen ofta, dock alltid

i

mängd och

i

ringa

nagon normal bestandsdel hos dem.
Koppar förekommer rikast hos skalen af kakaobönan
(0,225 Cu pr kilogr.) och är funuen t. ex. i kaffe,
säd

och

är icke

.-^aledes

äfven

i

bröd, potatis, bönor, spenat,

Växten upptager kopparn ur
kopparhaltiga marken och genom väx
terna kommer den i djurkroppen; menniskan far ocksa
en del koppar i sig, genom att kökskärl och andra
föremal af koppar (och saledes äfven messing) nötas
och den afnötta kopparen genom födoämnena eller

atskilliga droger

den väl

alltid

dam

inkommer

som

visa

jorden

m. m.

att

och

i
kroppen.
Förf, har gjort försök
växten verkligen upptager koppar ur

det

i

större

mängd

af koppar som vid enkel,
dock endast i ringa mängd.
tillsatts

Da

vid dribbelt sa stör

men

i

bada fallen

användas tili färgning af konfastställt den högsta dosis, vid hvilken ännu icke nägon störning af helsan äger rum.
En menniska pa 60 kil. fördrager 0,1 Cu per dag.
Kroniska kopparförgiftningar förekomma enligt förf.
icke; öfverskrides minimaldosen inträder akut förgiftning.
När den förstora tillförselen af koppar tili
kroppen upphör, upphöra ocksa vanligen snart dess
kopparsalter

server, har

förf.
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skadliga verkningar.

dant

som

Koppar

är saledes icke ett sa-

bly, antimon, arsenik,

qvicksilfver och
Genoui ’’reverdissage” af konserver med kopparsalter förbättras hvarken qvaliteteu, eller blir liallgift

fosfor.

barlieten

Sasom förf. förut visât ingâr
beständiga kemiska föreningar med klorostorre.

kopparen

den vackra gröna färgeu pa konserverna),
kopparph 3dlocyanat och sedan vid 3’tterligare
tillsatts af koppar tili ärterna bildas kopparleguminat,
sasnart phyllocyaninsyran blifvit fullständigt mättad
med koppar.
Afven spar af kopparoleat nppträder.
Bildningen af kopparleguminat bör
undvikas, da
den onskade färgen endast härrör af kopparcyafyllet (däraf

först

Ett

natet.

kan

icke

vatten

i

pavisas

lösligt

oorganiskt

kopparsalt

hos pa sorgfälligt satt behandlade

Naturligtvis anser förf. att det ej für menniskan kan vara skadligt att i kopparsaltslösningar beta
hvete eller potatis, som skall säs eller sättas, eller att
ärter.

med

dylika lösningar öfversprnfca vinstocken.

De distributione hepaticarum
Le ver mosernes utbredelse Norge.
W. Bröggers bogtiykkeri, 1893, p.

Kaalaas, B.
in Norvegia.
Kristiania, A.

i

1—490.
Sedan

nämda

nagra

arbete,

är

har

ryktet

förebadat

ofvan-

som motsetts med spänd väntan.

Till

pa hepatikologiens fait under
de tvâ sista artiondena, hvarigenom de skandinaviska
lefvermossornas antal nära fördubblats, har nämligen
behofvet af ett tidsenligt, större samlingsai’bete Ofver
Angaende Kaadessa mossor blifvit högst kännbart.
laas' arbete,
sâdant det nu framträdt, torde kunna
följd af det lifliga arbetet

sägas,

att det füllt motsvarar, ja

väntningar, som

öfverträtfar de för-

man kunnat pa detsamma

ställa;

det

är en tullmogen frukt af ett mângârigt, samvetsgrannt
arbete och heit säkert ett af de bästa samlingsarbeten
öfver nordens mossor, som nägonsin utkommit. Som det

torde

komma

att

blifva en oumbärlig hjälpreda für

213
alla, som vilja studera Skandiaaviens lefv-ermossor, at
hvilka endast orakriug 20 arter saknas i Norge, och
därför torde komma att auskaffas af alla for vâra lefvermossor intresserade, vilja vi här endast i korthet
Det norska lefvermossstndiets
antyda dess innehâll.
historia, en redogôrelse for det af förf. studerade ma-

en öfversikt af den Standpunkt, hvarpâ kännelefvermosser for narvarande befinner sig, jämförelser med andra landers lefvermossfloror, redogôrelser for de norska lefvermossornas horisontala och vertikala utbredning och deras fôrdelning
terialet,

domen om Norges

elter

olika stândorter aro synpunkter, frân hvilka förf.

sitt amne, innan ban ôfvergâr till den bufvudsakliga ocb öfver 400 sidor omfattande delen af
sin afbandling eller till de enskilda arternas förekomst,
utbredning ocb speciella växtställen.
Den systematiska förteckningen, i bvilken S. O. Lindbergs system

betraktar

bufvudsak blifvit fôljda, iunebâller
Vid omkring 150 arter och
varieteter, som ej finnas beskrifna i sista upplagan af
Hartmans Skandinaviens Flora, lämnas tidsenliga ocb
förträffliga beskrifningar, de fiesta författade af utgifvaren, men delvis afven bämtade frân andra författare, mest frân Lindberg. Jäinför else vis fâ nya arter
eller varieteter bafva urskilts ocb beskrifvits, nâmligen Asterella Kiaerii^ bvilken förf. dock sedan genom
besök pâ dess enda växtställe, ön Lommetun i Söndfjord, funnit troligen vara blott en egendomlig form
af Fegateïla conica^ FmUania Tamarisci (L.) Dum. var.
och nomenklatur
ej

mindre an 215

explanata^

i

arter.

Cephalosia Bryhnii^ Lophocolea hidentata (L.)

Ddm. var. gracülima^ Plagiocliila (?) lohata ocb Jungermania minuta Crantz var. cuspidata. Arter, som i arbetet för första gângen uppgifvas för Norge äro dessutom Grimaldia fragrans^ Fndlania Jachii, Lejeunia
patens^ BaduJa Carringtonii, R. Lindhergii^ Porella platgphglloides^

Kantia

Ceplialosia myriantlia^ G. eJachista, C. hiloba,

calypogea,

K. arguta^ Saccogyna vüicidosa^ Rie-
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cardia major, Scapania aspera *), S. apiculata, Jungermania Goidardi, J. excisa, J. soda, J. Limprichtii, J.
Müdei, Marsupella sparsifoUa, M. Funckii, M. Jdiformis
M. styriaca, îossomhronia angidosa och Pcllia endivicefolia.

Vid

talrika

arter

förekomma

märkningar. De speciella

viktiga

kritiska

an-

växtställeiia, hvilkas talrikhet

hvilket oerliôrdt material förf. kritiskt genomgâtt,
hafva ordnats efter amt, hvarförutom Do vre fätt utgöra
ett särskildt omrade; endast vid mycket fä arter, som
visât sig vara mycket allmänna öfver heia Norge, har
förf. ej anfört de speciella fyndorterna.

visa,

Smärre

Notiser.

Nephromium lusitanicum

(Schaer.)

Species, cujias varietatem anno 1884 descripsi, tune
nova civis Floræ norvegicæ, per magnam partem Norvegiæ occidentalis litoralis optime fructificans dispersa
videtur, scilicet per gradus latitudinis 8—9, a latitu29’, termidine cica 59° 50’ ad latitudinem 68° 28

—

num

polarem

species

thallus lichenis tenuior

hactenus cognitum.

&

similis thallo speciminis in

Ad

Florö

lætius coloratus est, prorsus

Hepp L. E.

ad cetera loca natalia rigidior
dullari nunc toto flavicundo,

&

nr.

363

dati,

menunc tantum in parte
obscurior, strato

infima thalli levissime flavescente.
Loca, ubi planta lecta est, sequentia sunt.

Præinsulas
Söndre
Bergenhus:
ad
fectura Stavanger
inter Stavanger & Bergen ad latitudinem circa 59°
50’ sitas.
Præfectura Nordre Bergenhus: ad insulam
37’).
Præfectura Söndre Trondhjem:
Florö (61° 35
ad Bottengard parochiæ Bjugn (63° 44 45’). Præfectura Nordland: ad insulam Indre Kvavö (var. exa-

&

—

—

en up23sats, "A new british Hepatic” i Joiu'nal of Botany
W. H. Pearson denna art vara funuen i Sverige af
lektor N. C. Kindbeeg; närmare uppgift om växtstället lämnas
dock ej.
’)

I

1892 angifver
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sperara); ad insulas

47

— 48’);

Rödo & Grönö parochiæ Rödö (66°

— 4’);

ad Indyr parochiæ Gildeskâl (67° 3
29’).
ad Evenes parochiæ Ofoten (68° 28
Larvikiæ d. 25:te septembris 1893.
J. M. Norman.

—

Vetenskapsakademien
rande

10

d.

Till infö-

inaj.

Handlingarne antogs en afhandling af

i

prof.

P. T. Cleve, Synopsis of the Naviculoid Diatoms.

Den 13
pendiaten

om

rättelse

sept.

Det anmältes

att

Regnellska

Sti-

med

be-

C, A. M. Lindman inkommit

lekt.

början af den resa han och d:r G. And.
i
Brasilien och Argentina.

Malme företaga

Letterstedtska Föreningen. Vid ärssamman13 maj meddelades att ett nnderstöd af 300

trädet d.
kr.

kand.

beviljats

resa â

E. Nyman for en botanisk stndie-

Norges vestkust,

Fysiografiska sällskapet

d,

12 apr.

Prof.

Löwe-

GREN förevisade 0. Celsii d. ä egenhändiga manuskript
tili Flora Uplandica, som af honom egts och nyligen
blifvit

skänkt

Den

tili

11 okt.

Lunds

universitets bibliotek.

Prof. S. Berggren föredrog

om

lef-

vermosslägtet GoUschea^ hvarvid redogjordes äfven för

tva af

honom pa Nya Seland funna nya

Videnskabsselskabet

i

Kristiania

arter.

6

d.

Okt.

A. Blytt pavisade att Skandinaviens
arktiska flora har mycket större likhet med den grönländskt-amerikanska an med den vestsibiriska, hvilket
synes antyda en landförbindelse mot vester under istiden och icke mot öster som nuförtiden. Han antog
1893.

att

Prof.

dylika

ändringar,

som möjligen funnits

i

fördel-

ningen af land och haf, bör tagas med i beräkningen,
i fall man vill söka en förklaring pa istiden i norden.
Till medlemmar af sällskapet invaldes kand, med.
J. Hagen, Trondhjem och kand. real, B. Kaalaas.
Generalsekreteraren framlade pä hr J. M. Normans

—

—

216
nytt arbete ’’Floræ Arcticæ Norvegiæ spevel minus cognitæ plan-

vägnar

ett

cies et

formæ nonnullæ novæ

tarum vascularium”.

Nyss utkommen:
Svensk Flora for skolor
af

Krok och S. Almquist.
Fane roga mer.

Th. O. B. N.
1.

Femfe v^tplagan.
2,50 kr.

Pris:

llos

kan

Frans Svan ström

&

Stockholm Myntgatan

1.

C:o

erhâllas;

Grâtt blompressningspapper format 405x470 mm Pris pr ris 2,75
Hvitt
360x445 „
„
,,
„ „ 10—
,,
Herbariepapper N:o 8. hvit farg-ton 240x400 „
„ 4 50
7,75
blâ
285x465 „
,,
„
„ 11
„
„
9,—
285x465 „
„ 13 hvit
„
„
Obs! De hâda sistnamnda sorterna anviindas vid Riksmusei Botaniska
,,

..

,

,,

,

,

afdelning.

Innehâll.
Krok,

T.

O. B.

N

,

Svensk botanisk literatur 1892,

Norman, N., Nephrodium lusitcmicum
WiTTROCK, V.,
fasc.

et Nordstedt, O.,

22—25.

(Ref.),

Smärre notiser

s.

s.

201.

214.

dulcis exsiccatæ,

185.

s.

Liter aturöfversigt

(Scliser.),

Algæ aquæ

s.

s.

210.

214.

Land, Berlingska Boktryckeri- och Stilgjnteri- Aktiebolaget

18’/, ,93.

.

studier öfver svenska växtarters utbredning och

invandrings vägar

Af Gunnae

Andeesson.

I.

Ainus

glutinosa

(L.)

J.

(L.)

Gæetn. och Ainus incana
WlLLD.

uppträder som bekant inom den
skandinaviska floran med tvänne hvarandra närstaende, men ändock väl skilda arfcer, hvilka bägge finnas ntbredda öfver större delen af floromrädet. Sedan
gammalt bar man känt ocb angifvit A. glutinosa som
den växtgeografiskt taget sydligare, den bos oss formAtt
rikare A. incana^ som den nordligare arten.
Slägtet

detta är

med

Ainus

värkliga förballandet öfver ensstämmande

lider intet tvifvel,

men

att

den geografiska fördelnin-

mellan de bägge arterna inom Skandinavien är
denna, torde bero pa egendomliga, hittills föga eller

gen

iippmärksammade förballandeu. I en den 2 nov.
tili Vetenskapsakademien inlämnad uppsats M har
jag i största korthet framstält den asigten, att vara
tvänne Ainus arters olika utbredning har sin grund i
olika invandrings vägar.
De närmare bevisen bärför künde jag emellertid ej lämna i den citerade nppintet

1892

—

men da vär flora torde erbjuda endast fa h^'arandra närstaende arter, för hvilka den olika utbredningsvägen sä klart later sig pävisa, torde det vara
af intresse att i detalj undersöka de bägge arternas

satsen,

olika förekomst ocb kvartära bistoria

i

Skandinavien.

Växtpaleontologiska undersökningar af svenska torfmossar.
K. Vet. Akad. Handl. Bih. Bd. 18. (1892) Afd. III N:o 8 sidd.
49 och 50.
')

2.

—

Bot. Not. 1893.

15
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Anmärkas bör att bägge visât sig syiinerligeu
lämpliga att bevaras i subfossilt tillstaud. I torflager
äro frukter ocb grenar af dem i regel utmärkt väl
Frukten lärnnar en füllt säker karaktär
artbestämningen.
I leror
marina saväl som
sötvattens
äro blad ej alls sällsynta; äfven i kalktuffer finnas blad af dessa arter.
bibehällna.
för

—

—

För uppgifter om den nutida utbreduingen, säraf Ainus
incana^ stär jag i tacksamhetsskuld
tili ett stört antal botanister, nämligen brr Nordstkdt
i
Lund, Neüman i Ystad, Linnarsson i Sköfde, Tolf
och Arnell i Jönköping, Düsen i Kalmar, Hellbom i
skildt

Kindberg i Linköping, Dahlstedt, Kellgren,
Alfvengeen och Krok i Stockholm.
Ainus incanas nutida utbredning.
Örebro,

I

Danmark

är arten enligt Lange

heit säkert

icke vild.

Fran Skane anföres den af Areschoug^) fran tvänne
punkter (Smedstorp samt mellan Tosterup och MunkaTagarp) ej längt fran Ystad ’^som det tyckes vild”.
Med stöd af denna uppgift anförde jag den ocksä i
den ofvan citerade uppsatsen, sasom "sannolikt spontan”.
Vid ett närmare Studium af dess utbredning har jag
dock kommit tili den asigten, att den svärligen torde
vara vild här.
Pa den sist nämda lokalen har jag
själf varit i tillfälle att se dem.
Artens uppträdande
där tycktes visserligen ange den som vild, men pä
flera af de punkter, pä hvilka den förekommer i den
ej synnerligen aflägsna Y'stads sandplantering, syntes
den ocksä vara vild, ehuru den här bevisligen för ett
par mansâldrar sedan är planterad.
Frân Blekinge upptages den ej af Svanlcnd®).

—

Haandbog i den danske flora. 4:de uppl. — Kjebenhavn
')
1886—88.
Skänes flora. 2:ra uppl.
Lund 1881.
Förteckning öfver Blekings Fanerogamer och Ormbunkar.

—

—

Lund

1889.
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Här

anföres den af Lindeberg ') sasom
Dess sydgräns
Ätradalen 11. st.”.
Vessige
tyckes i Ätradalen vara vid
L, imgefär 12
km trän hatVet. Längre ned pa sträckan Hertiuge
Falkenberg är den enligt Neü.man odlad.

HaJland.
förekommande

Smaland.

Den

punkten

sydligaste käiida

für

dar nagra buskar finnas pa
Vid
sluttningen af Grönskull nära Laraliult Tolp).
AVrigstad
är den mycket sparsam, finnes endast i
omedelbar närbet af an och synes ej sprida sig. Exem-

arten är Hjelmseryds

sn.,

—

i

plar

—

af

ända

tili

3

dm

tjocklek finnas dock (^Tolp).

—

(^SonEUTz).
Norr om
denna lokal synes den inom Tveta, sodra och norra
ForVedbo härader, ehuru förekommande här och dar
vara sparsernm (^Arnbll), Almesäkra (Zeïtjsrstedt)
sam. ’’Den är kring Jönköping mycket allmän och nppträder alldeles pä samma sätt som i Nondand, bildande
mer eher miiidre vidsträckta buskager. Ainus (jlutinosa
Förntom a Vetterns strandär här relativt sällsynt.
kanter förekommer Ainus incana ymnigt i de talrika

Sandsjö

i

Vestra

härad

—

—

—

kring sjöns södra ända”.
(Tole).
Schedtz
den
enligt
allraän tili
Österut Iran Vettern är
löper
ungefär
genom
Sommen.
Ar tens syd-ostgräns
Den är dock af
mellersta delen af Vedbo härad.
Tolp iakttagen sparsamt utanför detta omrade vid
Ingatorp, dar hau observerai ”en enda, temligen ung
mil öster om Stabuske alldeles in vid järnvägen
tionen.
Vidare i Rumskulla samt vid Vimmerby”.

erosionsdalarne

—

—

Hallar.ds och
‘)
Göteborg 1878.)

Bohusläns

Fanerogamer

och

Ormhunkar.

—

Örehro 1868. II, sid. 270.
Vexiö 1864. Den därstädes
Scheutz, Smalands Flora.
äfvenledes uppgifna lokalen Wrânghnlt i Nottehäck sn heror
enligt Scheutz (Bot. Not. 1871 sid. 144) pä misstag. Pä anförda
Ställe anger han äfven att den vid Vestervik (Jfr. SjöSTRANU,
Äfven
Calmar läns och Olands flora.
Calmar 1863) är odlad.
uppgifven för Äsherg i Burseryds sn, K. A. Th. Seth. (Eni. Scheutz

9 Nyman, Sveriges Faner ogamer.

—

—

Bot. Not. 1892

sid. 73).

—
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torde vara den ostligaste punkten, pâ hvilken
förekominer i Smâland.
I socknarne söder om
de tre nu nämda fyndorterna ar den förgäfves efterVesteriit frân Jönkoping i Mo härad torde
sökt.
den nästan saknas utom i Vetterns omedelbara närhet.

Detta

den

—

Vestergötland.
landskap

star

sanihetsskuld

—

jag,
tili

da

Für
ej

uppgifter Iran detta

alla

annorluuda anförts,

läroverkskollegau E.

i

tack-

Linnarsson

i

Arten finnes j^mnigt längs Vettern trän
Smälandsgränsen tili Hjo. Längre at vester, i södra
delen af provinsen, finnes den ”flerstädes sparsamt i
Sandheins pastorat” (Nordstedt). En synnerligen gynsam lokal synes arten ha fatt i östra delen af ”Falbygden” (det skoglösa siluroinradet omkring FalköHärifran har den tydligen iukommit i Atrans
pingk
öfversta lopp samt spridt sig längs denna â till Viskans
närbelägua källomrade.
Den förekommer ocksa inom
denna högländta trakt ^flerstädes i As härad, ss. Wing,
Dess sydosfligaste station
Hellstad, Möne, Borstig”.
Längs Atrans
här tyckes vara Näs i Bjiirbäcks sn.
och Wiskans floddalar finnes den sedan i största mängd,
— Norr oin linien
i den senare atminstone tili Kinna.
Falköping
Hjo är den observerad pä följaude punkter: Fröjered, Korsberga (sparsam), Varnliem, Berga
Sköfde.

—

strax

öster

ten (ymnigt),

om Billingeu
Hammaren i

(Nordstedt).

Skötdetrak-

Brevik, Balteryd

i

Kyrke-

falla, Frössved, Braxtorp nära Binneberga gästgifvare-

gard,

(N.

Lagerheim),

Björsäters

bj^skogar (sällsynt,

Rödesund,
Hofva. Vid Venern synes
den ej förekomma mer än pä en enda punkt, nämligen ”pä landremsan mellan Lugnas och Venern eller
bergets grannskap” ^), hvilken ”oni den är riktig
i
och ej afser planterade exemplar är det enda kända
växtstället i vestra delen af landskapet” (Linnarsson)
Ainus incana synes salunda ha en bestämd vest-

ßuDBERG

enl. Krok), Karlsborg, Bottensjön vid

Forsvik. Kvaruhällstorp

i

—

')

ItliDBERG A., Bot. Xot. 1837

sid.

118.

/

221
gräns

här,

livilken fürlöper

i

nästan rak linie frän

Lugnas öfver Varnhem, Falköping och trakterna

om Ulricehamn

vest er

(Wing).

Ostergötland.

Pa

Vetterns

finnes

sida

östra

den allmänt norr om Smalandsgräiisen inom Ydre, Lj’sings och Göstrings härader ^).
Noggranna iippgifter

om dess östgräns inom detta omrade har jag ej lyckat erhalla, men arten tyckes förekomina äfven i vestra
delen af angränsande härader.
Längre norr ut är
den allmän i Ombergsomradet samt ända upp tili MoOstgränsen tyckes förlöpa ungefär vid Svartan,
dar de ostligaste lokalerna äro Odensfors i Vreta,
Hafverland i Kaga (Kindberg) samt Berg i Yreta sn
(Dahlstedt). Norr om Motala ström synes den endast
finnas mycket sparsamt utmed Vettern, dar den nordtala.

—

Äsen i Nykyrka sn (Kinubeeg).
Utanför detta mer sammanhängande ntbredningsom
rade är den uppgifven for Rödmossen, Qvillinge sn. 'V
Huruvida den här värkligen är vild, kau jag ej af-

ligaste lokalen är

göra.

heia

I

alldeles,

enligt

norra delen af landskapet saknas den
meddelande af lektor Kindberg.

Södermanland

Frän

deuna

provins

är

den

nppgifven frän tva lokaler, näinligen Bi-aten i St. Malms
sn V samt ”nära Oppeberga i V. Vingaker” VNerike. I södra delen af provinsen i Snndbo
härad synes arten, liksom i nori’a Vestergötland, vara
ganska sällsynt. Den är anmärkt i Vetterntrakten vid
Pa den af NattsÉN

(Bot. Not. 1887 sid. 57;

auförda totalen

"stora plantaget” vid Alingsas är den heit visst odlad (Noedstedt),

likasä vid Skara

(i

Bot. Instit.

Kindbeeg, Ostgöta

'ö

flora.

i

Lund

herb.).

3:je upijl.

- Norrköping 1880.

Elmqvist, C. Fr., Norrköpings-traktens Fanerogainer och
Ormbunkar
Örebro 1874.

—

Thedenitjs, K. Fr.,
nier

.

.

—

Stockholm

Ujilands

och Södermanlands faneroga-

1871.

% Elgenstierna och Hemmendorff.
1891

sid. 103.

.Tfr.

Malme

i

Bot. Not.

2 ‘2 2

Dalby
i

Haimnar

i

samma

—

sii

i^endast

buskformig

Dolinafors ocli Fagerfcärn

su,

Yesterby
Askersunds
bar och dar
^),

i

Pa Nerikeslätteu finnes deii
Hartman), men synes ha sin ostgrätis uugefar vid
landskapsgränsen, ty, enligt meddelande af adjunkt
Heli.bom i Örebro, bar ban pa 1840-talet bngätves
sn Y.
I

växt.en inom närgränsande delar af Södermanlaud.
I vesti'a delen af Nerike cär den allmänuare an Alnus glntinosa^ i norra deleu mindre allmän
vid Örebro, dar den är ymnig. HartmanI.
Vär inland ocb Dalslaud. For dessa provinser
lainnas de fullstandigaste och basta uppgifter ^d ega
af Myrin i den niycket läsvärda afhandlingen ’’Aninarkningar om Wermlands ocb Dalslands vegetation ö'b
hvilken bar citeras.
”A. incana är i AYerinland ocb

eftersökt

i

:

Daisland,
tinosa^

märkes

ofver bufvud taget, allmännare än A. gJnsednare afven derstades sarskilt nt-

hvilken
ined

namnet

Fetal,

da dereinot A. incana
mera sallan Evit-

vanligtvis kallas rätt ocb slatt Al:

A. incana förekommer i Bei’gslagen, i öfversta
Fryksdalen och Westerlandet oftast pa mera bögländta
Ställen än A. ghitinosa.
I den öfriga Fryksdalen, i
bela AYenerslandet ocb Dalslaud förändras detta till
ett alldeles motsatt förhallande.
I den egeutliga Fryksdalen upptager A. incana nästau all for Alskog tjenlig mark, i dälderna ocb pa backarue, sa snart jordbetäckningen är af nâgon betydenbet, ocb man träffar
endast bär ocb der nâgra trad af A ghitinosa, till
dess man kommer npp pa de större, sterilaste böjderna, sâsom Fryksdalsböjden ocb Sn udgards bergen.
Här synes A. glntinom vara riktigt bemmastadd i de
sumpiga halorna mellan tallbeväxta bergbällar. Det
är väl sant att Fetalen är radande omkriug A’enern;
men denna regel lider Iieständiga undantag, einedan
ai.

’)

Hartman. Xerikes

Bora.

Trorander. Bot. Not.
K.

\'et.-Ac;a<l.

Hand'.

—

Örebro IROG.

Ift88, sid.
.<id.

!I2.
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de större, frân Norden kommande vattendragen alltid
hafva hvitalen i sitt sâllskap, ända ned till AVenern,
sâsom i Nors och Grums socknar, ocli vid Carlstad
Pâ Dalslands slattbygd lârer knap(Sandbänken)
.

nâgon H vital; men i Bergstrakten blir
râdande pa alla stallen, der tjockare jordlager
befinnas, lemnande, liksom i Fryksdalen, obetydligt
nun for Fetalen. I bêla den af mäktiga jordbäddar
balftÿllda dal, hvilken bar kallas AA^albo-trakten, vaxer
finnas

past

den

A.

endast

men

iiicaiia;

Stigs- eller Kroppefjell

man uppstiger pâ
man den tvärt upphöra,

snart

sâ

finner

A. (/lutinosa intaga sina oratjmkta, svarta sumpOm man sammanmellau de uakua bergen.
ställer dessa iakttagelser, sä synes otvunget följa, att

ocb

halor

A. f/lutiiiosa ursprungligeu tillliörer Dalsland ocli större
delen af A¥ermland, ocb att A. incana är en, med de
ofta sa längväga, lösa jordlagren ankommen främliiig,

som genom

större bärdigbet ocb afvelsambet gör

sin

ocb mer intrang pa den nrsprungligas omräde”.
c.) Säger att arten är
ßobuslän. Lindeberg
allinän i norra delen ned tili Ivvistrum, men, sävidt
jag själf sett ocb af litteraturen kunnat finna, gar den
ej
ner tili knsten förrän ungefär vid riksgränsen.
Vid Fredriksball är den vanlig, likasa i Kristiania-

allt iner

(^1.

trakten

^).

I

det

nordligaste del,

endast

i

inre

men

floddalarne.

kom ned

den vanlig i landskapets
v. Düben ga söderut

är

tyckes enligt

Han

säger

t.

ex.

:

”sä snart jag

Sörbygden, försvann A. glutinosa nästan alldeles, bvaremot incana blef genom bela Sörbygden det allmännaste af alla träd, ocb följde Qvistrurns elf ända ned tili dess utlopp.
Men sasnart
jag bär, pa vagen mellan Sörbo ocb Qvistrum. ater
kom upp pa ’fjällen’ kring Äbolands gästgifvaregard.
ater

’
)

1870.

i

Blytt, Christiania Omegns
Universitetsprogram.

Phanerog. ...

—

Christiania
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-

försvanu incana och atersags först vid Qvistruirij hvarest
den nästan sammanstöter med Boken” ^).

Vestmauland. Wall
är

allmän

’’mycket

i

säger att Ahiiis incana

bergslagstrakten. hvarifrän den

pa Hedströmmens stränder nedstiger tili Mäi
grannskapet af Köping eljest synes den
i ailmänhet icke ga längre ned än tili Sätra, Engelsberg och Kolsva”.
Längre österut har jag sett den
allmän inom grufomradet kring Sala.
Upland. Här torde arten liksom inom östra
Yestmanland ha spridt sig uppför Dalelfvens tillflöden.
Den är längre in i provinsen anmärkt i V. Löfsta
sn ’’utefter an norr om Hvilstena kvarn.
Förekommer soni temligen stora träd” ^). Thedeniüs (1. c.i
anför den särskildt Iran Elfkarleby sn dar den kring
endast

lartrakten

;

—

Dalelfvens nedersta lopp är allmän.
I provinserna norr om de nu anlörda är Ainus
incana allmänt iitbredd. Aiimärkuingsvärdt är att den
ej

finnes

pa

ett försök tili

inom

—

Aland D.
Jag kan ej här inga pa.
en detaljerad skildring af den rol arten

Xorrland, ej minst
en sadan i litteraturen
föreligger.
Ej häller har jag fnnnit tillräckligt ingäende uppgifter öfver den höjd den inom olika delar
af norra Skandinavien uppuar, for att en sammanställning skulle vara synnerligen upplj^sande. I södra
Norge gar den ungefär tili björkgränsen ®). Jag erinrar mig ocksä i sydvestra delen af Jotundheimen, i
innersta
Sogn, ha sett denna art hilda trädgränsen.
Üm Ainus incanus nordgräns har jag ej
lyckats erhalla uoggranna uppgifter, men det synes
spelar

därfö’- att sä

olika växtformationer

ringa material

i

tili

—

’)

Bot. Xot. 1843,

sid. 92.

— Stockholm 1852.
Lenstbüm. Bot. Not. 1888, sid. 249.
Helsingforsiae 1889.
Herbarium Musei Fennici.
ScHÜBELER, Viridarium norvegicum. Bd. I. -- (äiristiania
Vestmaiilaiids Hora.

*)
*)

sid. 488.

—

1886,
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Kartskizz visande Alniis incanas nuvarande utbredning inom
och södra Sverige.
Den grofva linien betecknar det
omiade, inom hvilket arten förekommer allmän eller spridd. De
enstaka lokaler, som äro kända utanför denna gräns, ha betecknats
med 9. Afven i gränsomradena ha de i uppsatsen upptagna lokalerna utmärkts pa samma satt. Inom dessa omraden ha äfven med
prickning de trakter markerats dar arten är vanlig. -j- anger subfossil förekomst af arten.
mellersta

—

22G
som

OUI

den

i

det stora heia uiigefär sammaufölle

barx’skogsgränseu. (Jfr. Schcbei.er

zenbiologische Studien.

N.

Anderssox,

plantes cultivées de la

c.:

arten

i

med

Kihlman, Pflau-

Hehiugfors 18'

de
Suède.

la

0, sid. 225;
végétation et des

— Stockholm 1867,

Dock har Kand. A. G. Kellgrex meddelat

54.1
att

—

Aperçu

J.,

1.

sid.

inig

Lappland är vida sparsammare an man af

förmoda.
Den är emellertid
^Jukkasjärvi sn’’^). Fran
Inom Pite är den enligt
Lule, Gellivara (Kelegren).
i
granoch tallregionen: i P^me
B.JÖRXSTRÖM
spridd
lappmark allmän (^Mee.\xder i bref till Keok).
AJnus fjhitinosa. I Danmark och heia Götaland
är denna art genom alla provinser vanlig eller atmiualdre

skulle

ixppgifter

anmärkt Iran

Tome lappmark

spridd.

stone

Sverige.

Detsamma

är fùrhâllandet

i

mellersta

Noggrannare lokaluppgifter om detta träds

men

nordvestra gräns finnas icke,

det synes upphöra

nordliga Värmland och fiunes endast i södra delen
ünnes genom Gepa spridda stallen
at Dalarne
Helsingland och Medelpad som det tj-ckes
strikland.
ganska längt in mot gränstrakterna af Härjedalen och
i

Sa har DusÉx. K. F. anmärkt den i vestra
vid Holmsjön (Vassnäs, Hafverö sn) pä en
Sin nordgräns säsom en
höjd af 244 m. ö. h. *)
del af Vegetationen
motstandskraftig
ännu nagorlunda
Jämtland.
3Iedelpad

-

—

Ahius ffJutinosa ha i Angerraanelfvens nedre
lopp, inom socknarne Nora, Skog, Bjerti'ä och YtterLännäs ®). Längre normt pä skären i Ängermanland
synes

i

’) Læstadius, (’
Tornea Lappmark

P..

—

Biflrag

käiinedomen

tili

om

växtliglieteii

IJpsala 1860. Akad. Afh.

Grundd ragen af Pitea la])pmarks växtfysiognomi.

tili

‘

*)

Bot. Xot. 1881,

.

(

—

sid. 76.

Fristedt; Yäxtgeografisk skildring af södra Ängermanland.
Upsala 1857, sid. 4. Akad. Afh.
®)

—

Barken” enl Axderssox X. J.. 1. o. sid. 28;
Johannisholm i Tänjans sn HäGERSTRÖM i bref tili Kkok
Xyköping 1879.
IxDEBETOU. C’., Flora dalekarliea.

LTusqu’au lac

’i

samt

— Ujisala

Akad. Afh.

1856.
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—

Ännu nära
den endast buske. (L. M. Nedman).
och en half breddgrad ät norr uppgifves den
emellertid säsom förekommande alldeles invid sjalfva
Den tyckes dock vara inycket sällsynt, och,
knsten.
savidt jag vet, ej anmärkt pa flera än fern pnnkNordmalingstjärden”,
af
"stränder
nämligen
ter,
Bnrvik i SkelNysäti-a vid Mjösjon ^),
Degerfors ^),
leftea sn samt pa öar (enligt Schübeler ßeuö, Saudö
Rektor L. M. Nf.ltman
och Nötö) i Pitea skärgard ’).
har emellertid meddelat mig att ”det ännn är ontredt,
hnravidg, en i Norrbotten förekommande form ar en
Han känner
yl. (ihitinosa X incana eller en ny art”.
sakert A. ghitinosn ej nordligare än Örnsköldsvik. Dr
C. Hakansson har emellertid i bref till Krok nppgifvet
blir

tva

att

A

(jlidinosa

skulle finnas pa sistnämda lokalenia.

Innau jag ingär pa de .-^ubfossila fynden hör förekomsten af Ahms gmbaacens inom Jämtland i korthet
nagot som jag ej har direkt anledber(>ras.
Om
ning att betvifla
den A’ärkliga A. piihescens eller
närmare angifvet Ahivs gJutinosa X incana är iakttagen pa de nedan nämda lokalerna inom Jämtland,

—

—

dar nu, enligt P. Olsson ^), A. [ihitinosa alldeles sakhar man ett säkert bevis for denna arts fornnas'"),
tida förekomst langt vesterut inom Storsjöns vattenomrade. Den uppgifves fran följande punkter, Iran öster
tili vester
vid Fisksjön i Häsjö sn, pa Frösön vid One
:

och Vagled, vid N3dand och vid Nordsjöberget ett par
kilometer norr orn Undersäkers sns kyrka samt vid
')

Backman & Holm. Elementarflora

Lapplands fanerogamer.
-l

öfver Vesterbottens och

Luleä 1878.

Eisberg.

h Backman & Holm

—

—

Om

1.

c.

^

de jemtländska fjällväxternas utbredning

inom

Sverige.

Östersnnd 1890, sid. 1. Läroverksprogram.
L Afven i Härjedalen synes Almis ghitwosa alldeles saknas
Jfr. Düsen, K. F., Bidrag tili Härjedalens och Helsinglands flora.
K. Vet. Akad. Förh. Öfvers. 1880 N:o 2
sid. .37. — I detta arbete
Annes artlista öfver alla inom provinsen Härjedalen funna arter.

—

,
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Hammerdal.

lokaler utom Nordsjoberget
jämte Nyland af Elfdenna
'),
strand
Att ena stamarten till en hybrid kan
utdo iuom ett omrade, ehuru hybriden lefver kA'ar är,
särskildt när det gäller trädartade växter, som bekant
ej

Alla

dessa

af P. Olsson

anföras

—

synnerligen

sä

varande

fall

tydligt

nog

ovanligt.

Som

ett för

nn

ifräga-

belysande exetnpel kan anföras Salix caprea X phjilicifolias och S. cinerea X phylicifolias förekomst inom Forserums och Barkeryds socknar i norra
Smaland.
Salix caprea och S. cinerea äro, liksom Ainus incana i nn ifrägavarande fall, de arter pa hvilkas
tillpassning för kliinatet man maste anse det bero att
hybriderna knnnat fortlefva. Ej osannolikt sknlle det
salunda vara att man i Storsjö-omrädets torfmossar kan
anträffa A. (/lafinosa^ liksom redan inom ej allför stört
afstand fran de nämda lokaler na S. ph yl icce folia anträflats snbfossil ^).
Anmärkningsvärdt är dock att ej
Tom'
tyckes ha fnnnit arten snbfossil i Jämtland.
Sammanfattar man hvad ofvan anförts om de
tvänne arternas olika ntbredningsonu’äden, framgär

Alnas incana har

att

nord-

ett afgjordt

dinavien.

inom SkanAtt dock därntaf ntan vidare draga den

slutsatsen,

att .1.

ligt,

A. (ilntinosa ett lika afgjordt sydligt

incana har invandrat österifran, A.

ylatinosa söderifran, torde

knnna

sknlle nämligeii
t.

ex.

A'andrat

lietula

‘Ei-L

vara
sä,

fnllt försiktigf.

att A. incana

Det

liksom

hvilken art jn bevisligen inntdöd i det sjnlskandinaAtt den ej af Steknstruf och Vad-

nana,

söderifran,

viska tioromradet.
1

ej

A'ara

anföres frän

vore

Danmarks torfmossar

torde

ej

bevisa

K. Vet. AkaiL Förh. Öfvers. 1SS4 X:o 9, sid. 119.
Botaiiiska utflykter i sydvestra .Temtland och angränsaiide
K. Vet. Akad.
ilel
af södra ThrondFjenis amt .sommaren 1889.
Mandl. Bih. Bl. 1« Af.l. III (1891). N:o 7. sidd. 22 och 27.
*)

—

'*)

Växtj»alcontologiska undersöknhigar.

K. Vet. Akad. Hand!.

Bih. Bd. 18. Afd. III N:o 2 sid. 22.

Granleinningar i svenska torfmossar.
*)
Mandl. Bih. Bd. 19 (1893) Afd. HI X:o I.

—

K.

Vet.

Akad.

synnerligeii mycket. i betraktande af att undersôkningsmetoderna dâ ej voro sa utbildade, att man
med sakerhet kunde pârâkna att erliâlla alla olika
sa

som

växtlämniiigar

af

slag

finuas

i

torfprof

ett

^).

Alltifrân det jag började stndera vâra torfmossars vaxtraster, bar jag sökt erhâlla lâmiiiugar särskildt af Alnus

huruvida arten värkligen i
äldre tider ej ingick i Vegetationen söder om dess nuVid en redogôrelse for
varande ntbredningsomrâde.
livad som i närvarande stund ar kändt om A. incanas
subfossila förekomst, torde det dock vara lâmpligt att
börja med de längst norrut belägna fyndorterna.
Det sista, men kanske vigtigaste fyndet, ar det
som ar gjordt i den torf, bvilken Axel Hamberg
pâtraffat underlagrande en lera, bvilken med ail sannolikhet ar en postglacial, marin lera belagen ungefar
68 m. ü. b.
Detta fjuid visar att arten bär lefvat
samfore den postgiaciala sänkningens maximum
incana,

att fâ faststaldt

for

man med

som

sa sydliga arter

TJVnms tnontana,

grad

banvisar

kvartärtidens
bar, liksom

i

dessa

Gory-

Under denna bredd-

lus Avellana ocli Staclujs silvatica.

aiders förekomst belt sakert pa

maximum,

klimatiska

södra Sverige

i

^),

salunda

bvilket

det stora bela sjaies

sammanfalla med den postgiaciala {Litorina} sankningen.
Att arten äfven i Jotundbeiniens bögre liggande delar bar ungefär samma minimialder som fyndet
i
Værdalen anger, bar jag förut (1. c. sid. 5 171 sökt

—

Af egen

erfarenliet liar jag

jade använda slamiiingsmetoden
att

allämningarne

i

t.

ex.

fiiiiiiit

att först sedan jag bör-

större utsträckning, det visât sig

i

Skânes torfbildningar äro sa ofantligt

vanliga som de äro.

Om

en genoin skredet

i

Værdalen blottad

For.'i Stockholm Fork. Bd. 15. H.

Fynd af ’’al” äfven i lagret e
A. ineanu en ännu bögre alder bar.
‘‘)

(Jfr.

förf:s uppsats:

om

profil.

—

Geol.

6.
i

profilen anger

i

fall det är

de växtgeografiska och växtpaleon-

tologiska stöden för antagandet af klimatväxlingar under kvartärtiden.

—

Geol. För. Förh. Bd. 14. (1892), sid. 509

o.

f.)
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Dessa bägge tynd sa längt vesterut pa halföii
ange tämligen säkert att växten, da den ju svärligen
kan ha kommit frän vester, maste vara ännu äldre i
Inom Norrlaud är
andra delar af Skandinavien.
den funnen i kalktuffen vid Filsta tillsamman med
Dryas octopetala och Pinus silvestris enligt exemplar i
Riksmnsei samlingar, hvilka professor A. Gr. Nathorst
Han omnämner ocksä arten i listan
delgifvit mig.
frän Jemtland ^). Da nii alla fynd
pä kalktuffväxter
tyckas gifva vid handen att de hittills kända tuffaflagringarne inom Norrland äro äldre än granens invandring, och Ahms incana finnes i en af de mera uppvisa

—

lysande

af

dessa

tufifer,

är

harmed ju ocksa visadt

—

I torfden inom Jämtland är äldre än grauen.
mossar är Ahius incana i Norrland af Torr (1. c.)
funnen vid Ann (?) samman med fur, björk och asp,
vid Lit (c. 260 m. ö. h.) i blekeblandad torf samman
och
gran,
asp,
Salix ijhylicifolia
björk,
med
(sparsamt), vid Asele i lera samman med fur och
björk samt, enligt välvilligt privat meddelande, samman
med samraa arter vid Orgnäs och Lomsjön. Serxanhar funnit den i Timmermossen, Näs sn
DER *)
att

Blytts

')

(Christiania Yidenskabs-Selsk. Forh. 1893 X:o

5. sid.

ingenting bcvisar beror tydligtvis pä,
att ban ej nijpmärksammat hvad jag betonar. Detta är ej att trädlämningar funnits ofvan trädgräusen, utan att eu tydlig förändriiig
i bestände ts beskaffenbet frän gräal tili björk samt frän björk tili
48) pâstâende att mitt

fj'iid

viden egt rum. Det är detta som ”aldrig förr varit fastslagef^ och
det är det som visar att gräalens tillbakavikande här ligger längt
borta

i

tiden.

? frän ’’birketuffea ved Leine”. (Om
Christiania Videnskabs.
Gudbrandsdalen.
Om arten finnes här unSelsk. Forh. 1892 N:o 4, sidd. 13 och 16).
der de förhällanden Blytt beskrifver, är den tvifvelsutan af liög

Blytt upptager den med

to kalktufdannelser

älder

i

i

—

trakten.

Föredrag i botanik vid K. Vet. Akad. högtidsdag
1887. — Stockholm 1887, sid. 13.
3)

*)

Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien.

Jahrb. Bd.

15. (1892), sid. 62.

d.

—

31 mars

Engler’s
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Ângermauland samman med
Äfven dessa lÿnd angifva

björk och hassel.
arten, som ej tyçkes

fui',

att

vara sallsynt i de iiorrländska mossarne, âr aldre
här än grauen.
Hul'vuddragen af den norrländska vegetationens
historia angifves genoin invandringen af först den
samt
arktiska Vegetationen, sedan björken och aspen
Liksom under furvegedärpa furen; alla frân söder.
tationens senare del hassein, linden och alen invandrat inom södra delen af vart floromrade ’), sa har

inom

detsamina gräalen inträngt
frân öster, liksom granen, den
vigtiga delegaren i den nuvarande norrländska
sista
Att Ainus incana värkligen komVegetationen.
mit frân öster framgär af följande iakttagelser. I de
norrländska elfdalarnes marina sediment finnes arten
Den ansällsynt tili ganska betydlig höjd ö. h.
ej
märktes i dessa bildningar, ehnru endast ined namnet
Artbestämning jämte
”al”,
först af A. Lindstköm
närmare beskrithing af förekomsterna lämnades af
Fegræds '’), som träfPade blad af Ainus incana i
norra

delen

af

Men denna har kommit

—

En

andre niva med endast björk

liar prof. A- G. Nathoest
mig troligen fuiinit i kalktnften vid Asele.
En sädan horisont synes äfven ToLF (1. c, sid. 27) La funnit vid
Ede i Bunkflo sn i Jämtland och nära Eörström i Angermanland.
')

enligt meddelande

—

till

—

K. Vet. Akad.
'G Jfr. Växtpaleontologiska undersökningar. 2.
Handl. Bih. Bd. 18 (1892) Afd. Ill N:o 8, sid. 51.
Anmärkas hör att det här endast kan blifva fraga om mi^)
nimitid.
^)

Jordslagen

inom

Vesternorrlands

län.

—

Sveriges

G-eol.

Unders. Ser. 0. N:o 92, sid. 24.
Sedan denna
^) (Geol. För. Förh. Bd. 12 (1890), sid. 389 o. f.)
uppsats redan förelag färdig meddelade mig professor A. G. NaTHORST att lie. R. ÖERNANDER (som 1889 med understöd af K. Veten-

—

skapsakademien utförde undersökningar öfver växtlämningarne i
de norrländska elfdalarne ooh funnit rikligt med lämningar af
Ainus incana) i en till Akademien inlämnad reseberättelse uttalat
som sin asigt att denna art inkommit i värt land frân öster. Jag
anser

mig böra omnämna

detta här, sä

sprungligen pa olika vägar kommit

tili

myoket mera som

samma

asigt.

vi ur-
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marina leror vid bkallböle, Tuna sn (49, m. ö. h.)
samman med björk, asp ocli fur, vid Vattjom (G4
ra. Ö. b.) samman med björk och fur samt vid Lju-

—

Björkom

Hittills är
(30 ? m. ö. h.).
uppgifven frän de norrländska
elfdalarnes växtförande aflagringar, men det är högst

storpsan

endast

i

Ahms

incana

sannolikt, enligt min mening. att vid en noggrannare
granskning äfven Almis fjJutinosa skall anträtfas, ty
denna är i stör mängd funnen vid Askammen, Själevads sn i Angermanland under förhallanden, hvilka
otvetydigt synas ge vid banden att arten funnits rikligt
omgifningarne.
Pa c. 37 39 m. höjd ö. b.
i
finnes där ') en gyttja, synnerligen rik pa lämningar
af A. ghitinosa.
Denna g^dtja torde ba börjat bildas
säsnart det postglaciala bafvet bär dragit sig undan ^).
Vid Askamman bar man ocksä funnit att under
den tid, som ligger mellan det postglaciala bafvets
âtertâg och nutiden, smaningom lämningarne af de
nordligare formerna Betula odorata ocb Ainus incana
blifva talrikare pä bekostnad af de sydligare B. verruDetta är den nordligaste för
cosa ocb A. f/lutinosa.
kända
punkt,
där de nordliga arternas
ögonblicket
framryckande mot söder, under tidsrymder som ligga
mellan den postglaciala sänkningens utjämnande och
Nedan skall nagot närnutiden, ger sig tili känna.

—

mare ingas bärpä.

Af ofvanstaende

torde

man kuuna draga den

incana skall komm a att visa sig
vara en af de vanligare subfossila arterna inom Norrland ej minst inom dess kusttrakter. Längre söderut
gestaltar sig forballandet däremot annorlunda.

slutsats,

att

Ainus

Inom mellersta Sveriges provinser är Älnus incana iakttagen subfossil pa Sollerön i Siljan (168 m.
’)

Nathorst, A.

G.,

HöGBOM meddelar

!N’:o

9, sid. 430.

(Hedstböm: om hasselns forntida och

—

utbredning i Sverigo.
Gcol. För. Förh. Bd. 15, sid. 311)
mossen underlagras af eii Mytilus och TeUina innehällaiide lera.

nutida
att

K. Vet. Akad. Förh. 1892
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undre delen
Arten förekommer här samman med flera sydliga fermer
sasem aim, hassel e, a., men tyckes i talrikhet ka
Detta är ett vigstatt tillbaka för Ainus glutinosa.
tigt fynd, da det visar att arten fans här vester em
det pestglaciala hafvets högsta strandlinie vid en tid,
da de klimatiska förhallandena vere gynnsammare än
i nutiden^).
Själf har jag funnit den i undre delen
af Sperrmessen nära Grängesberget pa gränsen mellan Dalarne ech Vestmanland.
Den förekemmer dar
samman med fur, björk m. fl. växter. Inem heia
det
emrade,
sem i denna del af landet täcktes

ö.

h.) af

Hedström

(1.

c.

sid.

o

f.)

i

af en messe, hvilkens öfre delar innehalla gran.

hafvet, i hvilket akerleran afde messar, sem pa elika höjd hvila
pä nämda lera ej funnit näget spar af Ainus incana^
under det däremet, sem senare närmare skall emtalas,
A. ghdinosa är ytterst allmän i messarnes undre delar.
Detta är förhällandet äfven i de trakter, i hvilka
Ainus incana nu är ytterst vanlig, under det A. glutinosa är mycket sällsynt, sasem vester em Linde.
Växtförande aflagringar, äldre än den pestglaciala
sänkningen, äre, med ett enda nedan emnämdt undantag, ej kända, sä att det i närvarande stund ej är möjligt att uttala sig cm Ainus incana undanträngts trän
cmradet af det pestglaciala hafvet. Att sä deck kan
ha skett, särskildt inem det ncrra gränscmradet, är
pa grund af cfvan nämda fynd ej esannclikt.
Ainus
incana öfverskrider äfven i nutiden föga P. G.
Pa de
delar af det gamla hafvets betten, pa hvilken arten
utbredt sig, later det sig alltid pävisa att den utmed
vattendragen framträngt met ester ech söder.
Med
hänvisning tili cfvan meddelade detaljuppgifter cm
utbredningen, kan sem exempel anföras Dalelfvens
nedre Icpp, samt vestra delen af Mälarens ech Hjäl-

utaf

det

pestglaciala

har jag

sattes,

i

—

Jfr.

’)

519

o.

hvad af

förf.

meddelats

i

G-eol. För.

Förh. Bd. 14

f.

Bot.

Not.

16

sid.
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marens vattenomraden, dar Hedströmmen, Arbâgaân,
Svartân m. 11. vattendrag utgöra tydliga spridningsvägar Ibr denna vaxt.
Huruvida de isolerade förekomsterna (^se kartan sid. 225) iuom det hogre liggande
grânsomrâdet mellan Sôdermauland och Ostergötland,

—

hvilket

ej

har varit tackt af det postglaciala hafvet,

aro att betrakta

som relikttorekomster

under framryckandet mot

poster

öster,

eller

som

for-

är for närva-

rande svârt att afgöra.
Möjligt är ju ock att arten
ej är füllt spontan pä dem.
Annu ett exempel pä
artens utbredning efter den postglaciala sänkningens
maximum är Venerns norra sida^ där den isynnerbet
kring elfvarnes utlopp (Jfr. sid. 222) utbredt sig pa de
stora omräden, som pa grund af den olikformiga höjningen blifvit land under den senast försiggangna

—

positiva niväförskjutningen

Den med

*).

nedan omnämdt undantag fullständiga franvaron af subfossila lämningar af Ainus incana
inom det jämförelsevis väl undersökta Sydsverige
visar med bestämdhet, att arten här mäste vara mycket ung, och att dess nuvarande gräns inom denna
del af värt land ej är nägon klimatisk gräns utan
ett

—

Om orsaken hvarför detta
norra Sverige har en rätt hög aider, ej
hunnit utbreda sig läiigre mot söder än fallet visât
sig vara är det ganska svärt art med bestämdhet
Mig synes dock som om detta förhällande
uttala sig.
sannolikt berodde däi’pa, att da Ainus incana hunnit
sprida sig sä längt mot söder som tili mellersta S voriges nordliga delar, den där häjdats af under dâvarande Jcliniatisla förhällnnden i den ömsesidiga kampen vida gynnsammare stälda arter, framförallt A.

endast
träd,

en

som

(jhäinosa.

tidsgräns.

i

I

den

under arbete varande tredje afdelundersökningar af

ningen

af

svenska

torfmossar”

blir

De Geer, Om

strandliniens förskjutning vid vara in-

’)

sjöar.

Jfr.

—

“växtpaleontologiska

jag

Geo], För. Förh. Bd. 15. (1893),

ocksä

sid.

378.

i

tillfälle

att

2B5
närmare

visa,

att

äfven

iuoin

omradet mellaii den

och de längre vestei’ut liggande
sydliga
typerna voro här'ikande.
fjällomrädeaa, de
Forst sedan en klimatförändring inträdt, soin Ilyttade
isothermerna längre mot söder blef det för Ahius incana möjligt att anyo utbreda sig och na Irani till
det smaländska högiandet, inom hvilket den nn synes
Äfven här är det mycket
sprida sig ganska hastigt.
finna, att spridningen sker ned für vattenlätt att
dragen t. ex. Ätran och Viskan, Motala ström m. fl.
Anmärkningsvärdt är, att den nu ingenstädes frän
Dalelfvens utlopp ända tili Kvistrum i Bohuslän synes
na kusten.
Ett egendomligt, för ögonblicket atminpostglaciala

gränseii

—

—

stone svarförklarligt fynd, är

emellertid af raig gjordt

N. 0. Holst vid Ryssby (se kartau) norr
om Kalmar fnnnen marin lera, i hvilken samman med
ZanicheUia^ Riipxna^ fur, björk m. fl. arter frukter
af Älmis incana blifvit anträffade.
i

en af

dr.

Tilläggas bör. att Ahms incana utanför det skandinaviska floromradet förekommer allmänt genom Öster-

sjöprovinserna och större delen af östra Europa.

Skildt

utbredningsomrade har arten ett sydligt,
hvilkets centrala delar utgöras af Alperna och Apenfran

detta

ninerna.

Äro subfossila lärnningar af Älniis incana okända
inom Sydskandinavien, sä är förhallandet med A. glittinosa alldeles motsatseii.
Vi kunna nu säga att detta
träd är ett af de allra vanligaste subfossila arterna vi

Ofta förekomma dess lärnningar i oerhörd mycAf stört intresse är att söka afgöra hur
hög dess alder är inom var flora. Liksom liera andra
arter, hvilka längt senare vinua sin egentliga betydelse inom densamma, har Alniis gJutinosa invandrat
under senare delen af furens tid. Oaktadt hvarken
Steenstrüp, Vadpell eller Fischeb-Benzon synas ha an-

äga.

kenhet.

—

träflat arten

i

de danska mossarnes furlager, känner
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mau den dock fräii detta genom Chr. Em. Hansen ’)
ur mossen Femsölyng mellan Ny-Holte och Hörsholm.
I Sverige angafs den först fran ofre delen af furlagret i kalktuffen vid Benestad af Nathorst
enSjälf har jag 1890
Kurcks fynd.
ligt
anträffat

—

arten

fiirlagrets

i

öfversta

del

i

Eslöfs mosse samt

andra

mossar i Skane.
synes den äfven vara i en sötvatsom underlagrar en mosse pä Ronneby
tenslera,
brunns omräde ^). Före eken har alen äfven uppträngt pä urbergskullarne söder om Göteborg, som
visar.
Detsamma har varit
fyndet vid Kromosse
Smäland där Tolps ®) fynd vid Flafallet i norra
hult ger vid handen att Almis gJutinosa är äldre
än den rika löfträdsvegetation med ek, ask, lönn
arter,
som senare funnits kring denna
fl.
m.
afdelning af vegetationens utTill
samma
mosse.
ocksa
hör
det
veckling
fynd af al, som Nathorst '^)
i en lera fran
Skattmansö
i
Upland
Ancygjort vid
glntwosa
(bladl
finnes här rikligt:
AJnus
lerstiden.
samman med fnr, asp in. fl. Detta vigtiga fynd fran
mellersta Sverige visar att arten redau tidigt egde
äfven

troligen

Af samma

par

ett

i

aider

Längre mot norr, pä
här.
har HEDSTRöiU) funuit denna art
samman med fur, björk, aim m. fl. arter i skikt,
hvilka synas bildade i denna trakt, da floran natt
ungefär tili samma utvecklingsstadium som jia de ofvan
Till tiden torde den här däreanförda fyndorterna.
Pa gränstrakterna mellan
mot vara nagot yngre.
Svealand och Norrland tyckes det ocksa vara
medborgarrätt
Sollerön

i

i

floran

Siljan,

—

’)

Medd. fr. den naturb. Foren, i Kjöbenhavn 1873, sid. 140.
Föredrag vid K. Vet. Akad. högtidsdag d. 31 mars 1887;

Vid.

sid. 8.
’)

Växtj). Unders.

)

1.

c. sid. 27.

5)

1.

c.

Jfr.
’)

1.

c.

2.

—

sid. 11.

sid. 9.

decemberhäftet
295.

d.

a.

af G-eol. För. Förh.
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som de bägge
som det synes

Æ>^^< 6arterna först stött

samman,

i en tid, da ännu ej eken natt sin
uordgräns, och den postglaciala sänkningen ej

inträdt.

De jämför eise vis dock sparsamma fynden af al
under furvegetationens tid i södra och mellersta Sverige tyckas ange, att Almis yhitinosa^ ehuru förekominande, likväl ej spelade den rol inom Vegetationen
som den senare kom att göra. Sedan eken inträngt
och tryckt sin prägel pa hufvudmassan af vara skogar,
blef aie 11 ett af de allra allmännaste trädslagen, atminstone kring vattendragen.
Ved, grenar, blad, stipler,
frukter, han- och honhängen anträffas i riklig niängd
i nästan alla torfmossar, leraÜagr ingar m. m, frän denna
tid, som äro undersökta närmare i saväl Danmark som
södra och mellersta Sverige; saväl i dem som underlagrar
och dem som öfverlagrar de marina postglaciala bildningarne.
Här kan ej omtalas alla de fynd man känner endast nägra skola beröras hvilka visa att denna
art hör tili dem som inom mellersta delarne af den
skandinaviska halfön haft ännu större utbreduing än
den nu har.
Jag
har förut sökt sammanställa de
bevis för klimatförändringar under kvartärtiden som
finnas samt ytterligare genom undersökningar sökt
utreda dessa förhallanden.
Pa var kunskaps nuvarande Standpunkt kan man anse att temperaturen efter
istiden varit i ständigt stigande, ända tili den tid
eken natt sin maximiutbredning, sedan har, som förut
antydts, ett iällande sä smäningom egt rum.
Den
mest framträdande följden af detta är barrträdens
;

—

’)

skulle

Af HedsteÖMS framställning

man

(Bot. Not. (1893) sid. 109

kuiina fä det intrycket att först

o',

f.)

genom hans fynd pä

i Dalarue och vid Valla i Helsingland det skulle blifvit
kändt att ”ett mildare klimat varit rädande i Sverige” och vid hvilken tid detta radde. Att sä ej är förhallandet finner en hvar lätt
nog genom mina ofvan citerade uppsatser (Om kvartära klimatväxl.
och Växtpal. Unders. 2), i hvilka äfven föregaende förf:s arbeten

Sollerön

finnas citerade.
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graiiens och fhrens
Söder.

Den

— begynnande framträngande mot

klimatiskt

gynnsammaste perioden

faller.

linder tiden nännast före, linder och närmast efter den

Under sistlidne sonimar har jag
Upland, Yestmanland och Dalarne ocksa fiinnit rikliga
bevis för, att den skogsvegetation, som inoni dessa lanskap först iitbredde sig pa de omraden det nämda hafvet lämnade, var en ekvegetation, hvilken sedan iiiidanträngdes af granen och fiireii. Samman med eken
finnes Ainus (jlutinosa mycket allmän i de inom näinda
proviiiser iindersökta mossarne, men i omgifningarne
af mossarne är den niitörtiden antingen alldeles fürSom ett exempel kau
sviinnen eller mycket sällsynt.
anföras de närmare omgifningarne af Linde, dar i ej
mindre än fyra mossar, ganska aflägsna frän hvaraiidra, stora massor af al-lämningar funnos siibfossila
samman med ek, lind, Najas marina o. s. v., linder
det att, oaktadt iippmärksamt sökande, endast ett enda
lefvande individ künde upptäckas.
Ainus incana var
daremot mycket allmän, och fans pâ alla de iiuderEtt likadant iitträngande af
sökta mossarne här.
alen har egt rum längre norriit. Af forhällaiidena
i
den ofvan omtalade Askammen i Själevads sn,
Angermanland framgär det tydligt, att Al mis nlutinosa fran att i de lager, som bildades omedelbart
efter landets höjning, vara den vanligaste, arten smäpostglaciala sänkningen.
i

ningom

förträngdts

Under

af A. incana.

sä nordlig

breddgrad har efter all sannolikhet A. (jlntinosa aldrig
blifvit ensamt rädande,
men att observmra är, att
denna fyndort ligger c. 50 km. nordligare än Angermanelfvens iitlopji, där vid kusten artens iiiivarande
I arvärkliga nordgräns kan anses vara belägen.
tens nuvarande iitbredning eger man möjligen ocksa
ett vittnesbörd om att den sä nordligt som i Vester-

—

botten

de

varit

stadd

pâ iitbredning

i

sä .sen tid,

som

Alla
den postglaciala sänkningens utjämnande.
ofvan omtalade fyndorterna inom denna provins

efter

ligga nämligen pâ punkter,
af det postglaciala kafvet.

nägon hybrid med

som en gang

varit täckta

Ar

det S. glutinosa eller
denna art maste den sälunda sjDridt

Efter bvad vi redan
dit efter landets böjning.
känna är det emellertid troligt att arten äfven en
gâng funnits i detta hafs kusttrakter, och att sälunda
sig

snbfossila fynd skulle vara att vänta pa
ganska nordlig breddgrad.
För rättelser i bär lämnade uppgifter eller för
nya sadana är förf., hvilkens adress är Riksmuseets

ytterligare

bot.-paleont-afdeluing Stockholm, synnerligen tacksam.

Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga
Studentsällskapet i Upsala.

Den
1.

9 Februari 1893.

Licentiateii A. G. Eliasson redogjorde för sina iiiider-

sökningar

öfver

de

gynop hören hos

anatomiska föräudriiigar, som den

s.

k.

Silene glauca nndergär under tiden inellan

blomniugen och fruktmognaden.
Kandidat R. Sernander meddelade studier öfver lilje2.

växternas hiologi..

Den 22 Februari 1893.
Prof.

F.

R. Kjellman lemnade en öfversigt öfver kalk-

inlagrande, kalkupplösande och kalkhorrande växter,
särskildt Floridéer och Chlorophycéer.

Den

9

Mars 1893.

T. M. Fries förevisade följande; tvärsnitt af
tropiska lianstammar, erhällna frän D;r H. Schenck i Bonn,
en hittills obeskrifven agariciné, erhallen genom odling af
sklerotier, som insäudts fran prof. J. Agardh i Lund; en
prolifikation fran blommor af en Rosa-axt.
Kandidat E. Nyman meddelade intryck fran tvenne
2.
1.

Prof.

somrars resor

i

Lule och Pite Lappmarker.

Den 23 Mars 1893.
Diskuterades frägan om en för Skandinavien gerne ns am
nomenklatur i systematisk botanik.
Referat af diskussionen skall längre fram införas i denna
tidskrift.
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Den 15

April 1893.

En

1.

enkel mikrofotografisk metod.
Ai'

K. Bohlin.

Mikrofotografien är en mycket delikat konst och
för uppnaende af fulländade résultat i all-

kräfver

mänhet

särdeles dyrbara apparater och vidlyftiga an-

Det har derför synts mig vara af intressse
meddela en metod, som genom sin stora enkelhet
och de i förliällande dertül ganska goda bilder den
gifver, borde kunna fa en allmännare användning.
Min uppmärksamhet pä densainma fastes genom
en uppsats i den franska tidskriften ’’Photo-Gazette”
för den 25 Nov. 1892, der dess upphofsman anges
vara en D:r Fayel i Caen. Metoden skiljer sig frän
vanliga mikrofotografiska metoder derigenom, att det
vanliga okularet bibehalles sasom vid vanligt seende,
ordningar.
att

i

för

stallet

malet
synas

utbytas mot ett särskildt för ända-

att

konstrueradt.

da

orirnligt,

Detta

kan vid

första päseendet

det vanliga okularet ger en vir-

Saken kan förklaras pa
som utgar fran en viss punkt

tuel bild.

följande sätt.

ljus,

i

Det

preparatet, lem-

nar mikroskopets okular i form af ett knippe svagt
divergerande stralar.
Vid en viss ”hög” inställning
af mikroskopet bör man kunna fä dessa Ijusstralar
parallela och da pa samma gang af minsta möjliga

Da denna nu

genoinsnittsyta.

kan

den

tillnärmelsevis

Hvar man sedan mâ

blir

betraktas

särdeles

sasom

liten,

en punkt.

en ljuskänslig plat i Ijussaledes punkten aftecknad med jem-

knippets väg, blir

ställa

förelsevis stör tydlighet.

denna metod, hvars teori här i
antydd, erhalla en mikrofotografi gar
man tillväga pa följande sätt. För beqvämlighets skull
är det fördelaktigast att disponera ett mikroskop med

För

korthet

”knä”,
heist

att

efter

blifvit

hvilket

en

Pä kameran,
böjes i rät vinkel.
bälgkamera, bortskrufvas objektive!

da

vanlig
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och mikroskoptuben inpassas Ipistätt i dess stalle, exemMen
och enklast genom ett svart pappersrör.
dessförinnan hör man hafva fastsatt det préparât, som
skall afbildas, med klämmare och genom mikrometerskrufven instält tnben för vanligt seende.
Ar detta
gjordt tager man ”svarta doket” öfver hnfvudet, och
man skall da pa kamerans visirskifva iakttaga en bild
af preparatet.
För att fa denna sä skarp som möjligt
vrider man mikroskopets mikrometerskruf allt under
Härvid är
det att bilden iakttages pa visirskifvan.
att märka, att denna bild ^dd starkare förstoriug och
sä vida särskilda ljuskondensatorer ej användas, är
ganska svag och man behöfver derför vänja ögat vid
mörkret ett ögonblick för att väl kunna iakttaga den.
pelvis

Användes
lüften.

belysning är det bä st att placera
att objektivet pekar direkt mot fria
man pa detta sätt fätt största möjliga

naturlig

mikroskopet

sä,

Har

skärpa hos bilden pa visirskifvan, sä kan denna senare
genom kamerans inställningsskruf placeras hvar som
heist,
titan att skärpan förändras, hvilket just är en
af metodens fördelar, da man derigenom blir istandsatt att med samma Unser erhälla en vexlande förstoring.

Sedan

man

säledes

genom användande

af mikro-

skopets inställningsskruf fätt bilden skarp och

kamerans

genom

en passande storlek pa bilden, isättes kasetten och platen exponeras för ljuset
en tid,
som vexlar högst betydligt allt efter de Unser man
använder, bälgutdragets storlek, belysningen o. s. v.
Jag har vid mina försök användt fran 10 sekunder
ända tili 3 à 4 minuter. Sedan följer platens framkallning och fixering enligt vanliga fotografiska metoder.
Att ’’förstärka” platen efter framkallningen
(med sublimatlösning och ammoniak) är i de fiesta
fall att rekommendera, savida exponeringstiden ej varit
absolut rätt tilltagen och objektet temligen mörkfärgadt.

Ar

d:o fätt

preparatet mycket

—

ljust,

sticker det jemförelsevis

242

man kan da
genom ofvannamnda för-

obetydligt af frân det ljusa synialtet och

astadkomma

större kontrast

stärkning.

Metoden lämpar

gauska väl till âtergifvaude
samt till afbildande af detaljer,
som ej äro allt for fina sasom leptomelement ocb dylikt.
Dock bar jag afveii anvandt metoden for finare
af

sig

öfvei’sigfcspreparat

liistologiska préparât, for afbildande af desmidieer o. a.

Andamalet med dessa rader är blott att fasta de
uppmärksamhet pâ saken, som nâgot
sysslat med den nn mycket spridda fotografikonsten.
botanisters

lirr

Ueber Sarcorhopalum tubæforme Rabenhorst.

2.

Yon

(t.

Lagerheim.

Bei der Revision der üredineen in E. Fries’
Herbarium wurden Originalexemplare von Rabenhorsts

Da dieser Pilz
tubæforme angetroffen.
geblieben und jüngst unter einem
neuen Xamen beschrieben worden ist, so möchten einige
Mittheilungen über denselben am Platze sein.
Er wurde von Rabexhorst folgendermaassen beSarcorhojiaJum

lange

räthselhaft

schrieben

')•’

”XYII. N. 901. in den

PI.

Indiæ

or.

(M.

Xilagiri) ed. Hohenacker.

Sarcorhopalum hihaeforme Rabenh. lebt auf Aspicarvifolium Kze (Pteridogr. Xilagir. inedita!).
Sarcorhopalum Rabenh. nov. gen.
Stroma carnosum,
subcartilagineum C 3dindricum s. clavariaeforme, apice
primitus rotundatum (clausum) demum truncatum plus
3’”. Sporae
minus excavatum ((juasi aper tum). Long. 2

dium

—

rotundae

(aecidioides)

s.

sphaericae

simplices laeves

paraphj’sibus immixtis, massa grumosa conglobatae.

Diese
in

Bezug

Aecidien,
')

L.

Gattung steht dem Podisoma
Stroma, der Boestelia, überhaupt den
Beschaffenheit der Sporen am nächsten.

interessante

des
in

Eabenhorst, Mykologisches

Jahrg. 1851).

I.

p.

627

(Botan.

Zeit.,

9
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tubaeforme^

S.

minus

fuscescente

stromate cylindrico sursum plus

(tubaeforme), interdum furcato-partito

dilatato

luteo-pulverixlento,

— pluribus caespitosim

connatis.

von derber Fleischsubstanz,
gewöhnlich entspringen 4
5
oder mehrere aus einem Punkte der Vene des Fiederchens und sind mehr oder minder eingewachsen und
am Grunde verwachsen sie verbreiten sich fast strahlig,
sind 2
4
lang, walzenförmig, einfach oder gegen
die Spitze in 2 gleiche Schenkel getheilt, anfangs am
Die

stehen

Stromata

selten

sind

—

einzeln,

—

;

zugerundet, später gestutzt, verflacht, eingedrückt und fast ausgehöhlt.
Die Oberfläche ist matt
glänzend, honigbraun und mit gelben Körnern staubig
Die Sporen sind dem Scheitel eingesenkt,
bedeckt.
mit einer krumigen Masse und kurzen Fäden gemischt,
Scheitel

ihre

Grösse und

sonstige Beschaffenheit erinnert an

zo dass man beim ersten Blick
den Pilz zu den Röstelien zu ziehen”.
Die Art soll in der 17 Centurie des Rabenhorstschen mykologischen Herbars ausgegeben sein.
Einige Jahre nachher verglich Montagne
den
RABENHOEvSTSchen Pilz mit seinem Gronartium Gramineum^
mit Clavaria Lauri Bory und mit verzweigten Bildungen an den Wurzeln von Rohinia und wollte ihn
”dans le domaine de la tératologie végétale” verweisen.
De Toni stellt
Sarcorh opaluni Rabenh. in die
Nähe von Gronartium.
Erst vor kurzem haben wir ausführlichere Angaben über das sonderbare Ding erhalten, die wir Giesenhagen
verdanken.
Dieser Forscher, welchem die
angeführten Mittheilungen von Rabenhorst und Mon-

der

die

geneigt

’)

C.

Aecidien,

ist,

Montagne, Huitième Centurie de Plantes

G
p.

cellulaires

nou-

Nat. Botan. T. VII, 1857),
Saccardo, Syll. Fung. Vol. VII, p. 600.
K. Giesenhagen, lieber Hexenbesen am tropischen Farnen,

velles, pag. 149

130, Taf.

XII,

(Ann,

fig.

d. Sc.

1—6. (Flora 1892, Ergänzungsb.l.
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TAGSE unbekaniat geblieben, beschreibt ausführlich Hexenbesen au den Wedelfiedern von Aspidium anstatum

und

von einer neuen Ta-

weist nach, dass dieselben

verursacht

phrina-Xvt

Anatomie

sind.

Schilderung

der

Auswüchse stimmt gut mit den Mit-

dieser

theilungen von Montagne
Sarcorliopahim

des

Seine

i^l.

c.)

über den inneren

tuhaeforme Rabenh. überein.

Bau
Ver-

man ein Exemplar von Rabenhorsts Sarcorhopalum mit der Fig. 1 in Giesenhagens citirter Arbeit,
so wird einem bei dem ersten Blick die völlige IdenGebilde sofort klar.
tität jener
Giesenhagen nennt
den Pilz Tapln ima Cornu cervi^ da es nicht unmöglich
ist, dass Aspidium Cornu cervi Don auf einem von der
Taphrma angegriffenen Aspidium aristatum gegründet
Hierbei ist zu bemerken, dass erstens dies nicht
ist.
sicher ist, und zweitens gab Don den Namen dem
Farn ohne Ahnung davon zu haben, dass jene Auswüchse
etwas fremdes von einem Parasiten verursachtes, waren.
Rabenhorst (1. c.) hat dagegen in den geweihähnlichen
gleicht

Auswüchsen
ist

der

Pilz

Pilzbildung erkannt, und demnach
Taphrina tuhneformis (Rabenh.) Lagerli.

eine

zu benennen.

Anhangsweise theile ich noch mit, dass ich im
Herbar des botanischen Museums zu Upsala ein Exemplar von Aspndium aristatum Sw., das Sarcorhopahim
vorfand; dasselbe war mit folgender Etiquette
versehen: Exped. Novara. No. 174. Herb. Musei PaVindob. Aspidium aristatum Sw. Fataua, Tahiti.
lat.
Im ürwalde. Jelinek.

trug,

3.

4.

Afslutades diskussionen oui nomenklaturfi'âgan.

Bidrag

till

kännedomen om Skandinaviens

Synchytrium-arter.

Af

O. JuEt.

Under en vistelse i trakben af Areskutan i Jemtland under sommaren 1892 egnade jag min uppmärksamhet bland anuat äfven at slägtet Synch iftrium, som
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i

de

fuktiga

trakterna längs Indalselfven synes ega

uppträdande gynnsaint omrade, da eii iBängd
växter här visade sig ymnigt angripna af sadana
Redan 1884 ocli 1885 hade C. J. Johansson
parasiter.
samrna trakt sysselsatt sig med stndiet af detta slagte,
i
ehuru han aldrig kann ofifeutliggöra resultatet deraf.
Jag vill här uppräkna saväl de former, som jag der
ett for sitt

iakttog,

som

som de frän samma

finnas

i

trakt

härstammade former,

Johanssons efterlemnade svampsamlingar.

Härtill fogas äfven ett par fynd, som jag gjort i
andra delar af Skandinavien.
A.
Eusynchytriimi Schrœt.
1.
Succisce
De B. & WDr. vid stranden af
S.

Aresjön.

B.

CJirysochytriu'iii

Schrœt.

aureum Schrœt. uppträder pa ett stört anvärdväxter af skilda familjer.
Den gula färgen
tal
af cellinnehallet, som skiljer denna art frân den mycket
liknande, men tili afdelningen Leiicochytrium hörande
S. glohosuni Schrœt., är stundom svar att konstatera,
och bestämmandet af arten blir derigeuom ej lätt. De
pa füljande värdväxter förekommande formerna anser
jag med säkerhet tillhöra S. aureum: pa Spircea lllmaria^
som synes vara den värdväxt, pa hvilken arten
allmännast förekommer i trakten af Are.
pa Geiiiu rivale vid stranden af Aresjön (Johans2.

son)

;

S.

vid Dufed.
pa Pefasites

friyida

vid

stranden

af

Aresjön

(Johansson).

pa Lotus corniculatus vid Aresjön; vid Mörsil.
pa Gentiana campestris vid Mörsil.
pa Parnassia palustris vid Mörsil.
Äfven följande former höra med sannolikhet tili
denna art, ehuru jag ej hos dem konstaterat närvaron
af det gula färgämnet i cellinnehallet:
pa Cirsium heterophyllum, Solidago Vigaurea^ Tussilago Farfara, Galium boreale^ Scepitrîim Carolinum.^ Pedi-
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Epilohium daruricuui, ThaUctrnm uJpnviviparum, groddplantor af Betula
samtliga af mig iakttagna vid stranden at

cuJaris palustris,

num.

Polygonum

odorata,

Aresjön, pâ den törstnämnda arten äfven funnen af
Johansson vid Are.
En pa Valeriana ojyicinalis pa samma lokal päträtfad form afviker genom de af parasiten bildade
vartornas mindre storlek och förtjenar att närmare
undersökas.
3.
S.
cupidatum Thoms, pâ Dryas
Norge pâ Knndshöe, Dovrefjeld ASSJk

Jolianssoni n. sp. Gallulæ

S.

i

Leiicochytrium Schrœt.

C.
4.

octopetala

minntæ

unicellu-

interdum cellulis adjacentibus etiam atfectis
tuberculum par um elevatum formantes.
Sporæ quiescentes globosæ 48
diam.,
episporio
fusco et
55 p
massa irregulari cellulam matricalem explente tectæ,
lares,

—

protoplasmate

(^ut

videtur; albo completæ.

Hab. in foliis Veronicce scutellatœ in Jemtlandia
ad Ullân et ad Enafors (Johansson), ad Dufed (ipse);
in Smolandia ad Sunnansjö (Johansson).
5.

Phegopteridis

S.

plerumque

pluricellulares,

n.

sp.

sæpius

150

Gallulæ prominentes
confluentes, cellula

— 200

diam. Sporæ
/li
singulæ vel interdum binæ,
ellipsoideæ 130
150 // longæ, 90 // latæ, episporio
tenu! vix fuscescenti et materia alba hand crassa tectæ,
protoplasmate albo completæ.
matricali

in

central! globosa

matricalibus

cellulis

—

Hab. in

præcipue in rhachide Phegopteridis
Jemtlandia ad Are (Johansson, ipse),
Renfjället (Johansson); in Dalecarlia prope Falun

polypodioidis

ad

foliis,

in

(ipse).

Den 26
1.

April 1893.

Kandidat

niska trädgärden

i

C.

A. Westerlund redogjorde för de

i

bota-

Upsala odlade arterna af slägtet Thalictrum.

247

Om

2.

garfâmnets förekomst hos Parnassia
palustris.

Af Otto

Rosenberg.

Vid

anatomisk jämförelse mellan Parnassia
eil
och Saxifraga-a,vter för att uiidersöka dessas
släktskapsförhallande tili hvarandra, koni jag att närmare fästa mig vid garfäninets förekomst, da det
tycktes mig som om man här hade att göra med ett

palustris

ganska anmärkningsvärdt förhallande med hänsyii tili
den föreliggande frägans lösning.
Eiiligt W.
Zopfs undersökningar (^Bibliotheca
Botanica 1886 H. 2) förekommer hos Parnassia palustris garfämnet i växtens alla organ, samt uteslutande
Emellertid har jag genom en lämplig
i
epidermis.
metod lyckats adagalägga närvaron däraf äfven i öfriga
väfnader om man behandlar den ifragavarande växt:

delen

med en

förefintliga

halles

i

koksaltlösning,

ntfälles

det möjligen

garfämnet, hvarigenom detta bättre bibeäfven om dessa vid snittandet gegarfämnet pä visas lätt med de vanliga

cellerna,

nomskäras;
reagenserna (^kaliumbikromat, järnklorid).
Garfämnesbehallarnas ntseende kan variera tämligen mycket, dock äro de i allmänhet längsträckta
tili
celler,
sin volym större an de kringliggande.
Garfämnet förekommer ganska ymnigt löst i cellsaften,
i form
af en större, ofta jämte flere mindre, blasformiga, Ijnsbrytande säckar.
I bladets epidermis äro de
vanliga cellerna tämligen isodiametriska med svagt
vagiga väggar, under det garfämnesbehallarna äro betydligt längsträckta och de radiära väggarna skarpt
inbuktade.
Garfämnesbehallarnas utbredning och anordning
är olika i de olika delarna af växten.
I stammens
epidermis ligga de oftast ordnade i langa, af ända tili
30 celler bestaende rader, löpande i stammens längdriktning.
I stamspetsen strax under en blomknopp
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en växzon, där cellerna befinna sig i ett tämligen nieristematiskt stadium, liär äro garfämnesbehallarna tidigt differentierade i rader, som da ofta antaga
ett egeudomligt utseende.
Cellerna äro nämligen betydligd bredare an de egentliga epidermiscellerna ocli
de yttersta i hvarje rad därjämte tillspetsade utät,
hvarigenom det heia, fränsedt tvärväggarna, pâminner
om en laug prosenkymcell. Pä ett tvärsnitt visar det
sig,
att deras höjd öfverstiger de öfriga cellernas, i
det den inre, tangentiala väggen är stärkt konvex in
mot stammens midt. Längre ner pä stammen uppträda
garfämuesbehällarna mera ensamma, dock i stört antal;
garfämnet är här bundet vid rödt anthocyan. I stammens öfriga väfnader ligga de strödda tämligen tätt
i form af längsträckta celler, pa ett tvärsnitt ej eller
finnes

föga skilda fran kringliggande.
I

bladskaftet hafva garfämnesbehallarna ungefär

samma utbredning som

i stammen; särskildt kring och
kärlknippena förekomma de talrikt.
De uppträda i
bladskifvan bäde i öfver- och undersidans epidermis
mycket tätt, af det ofvan beskrifna utseendet, vanligen
ensamma, dock ofta nog hopade 2 flere tillsammans.
I svamp 2)arenkymet förekomma de här och där; men
i och särskildt längs efter kärlknippena ligga de ganska tätt hopade.
T roten är deras utbredning i det närmaste deni

—

samma som

i
stammen.
Yid en jämförelse med Saxifra(ia-a,vter härutinnan
visar sig en pafallande likhet.
Jag har undersökt S.
(pamdata och funnit garfämnets förekomstsätt vara i
högre
I
hufvudsak detsamma som hos Parnassia.
grad tyckes detta vara förhallandet med SaxifrqgaEngler har i Botaniarter af gruppen Cymhalaria.
sche Zeitung 1871 lemnat en redogörelse för gartämnets utbredning i epidermis hos dessa, och denna
hesicrifnincf sammanfaller nästan i allt med den för Par-

nassia (fällande.
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Särskildt den stora öfverensstämmelsen mellan de
epidermala garfämnesbehällarna synes mig vara ganska anmärkningsvärd
Förekomsten af dylika är ej
Da man redan pâ
ett sä alldeles vanligt förhallande.
grund af yttre karakterer velat föra Parnassia tili
Saxifraga, synes det mig som om detta förhallande
gafve nytt stöd härför, och att man saledes häri hade
att se ej en blott tillfällighet, utan snarare ett uttryck
för en närmare släktskap dem emellan.
3. Fröken A. Cleve lemnade en framställning af de svenska Lysimachia-&Yievm.s morfologi och anatomi.
.

Literaturöfversigt.
Neuman,

L. M., Wahlstedt, L. J., Murbeck,
Violæ Sneciæ exsiccatæ quas adjuvante Carl
Areskog ediderunt.
Fasc. II. Lundæ 1893.
Af detta utmärkta exsiccatverk har ânyo en fascikel utgifvits.
Af en del arter aro olika utveckS. S.,

.
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Vi

lemnade.

lingsstadier

meddela

här förteckning

öfver växterna samt aftrycka beskrifningarne

men

icke

de här och dar citerade synonymerna.
31.
Status

V.

alha

æstivalis.

Status vernalis;

37

odorata L.

X

Besser.

33.
34.

—

et 38.

V.

Status
alba

vernalis;

V.

liirta

X

Bess.

Status æstiv.

L.

35

39.

32.

—

odorata L.
et 36.

V.

V. liirta L.

—

f.
ad V. liirtam accedens.
40.
f.
ad
odoratam accedens.
41. V. epipsila Led. a scanica
(Fr.) N. W. M. f. albiflora.
42. V. tdiginosa Bess.
Fruct. et fol. æstiv.

odorata L.

V.

43.
V.
umhrosa (Wahlenb.) Fries.
Obs! CenMaximowicz [in Bull, de l'Acad. St. Petersb., XXIII,
p.
321 (1877)], nec non Krok & Almqü. [Svensk
Flora, p. 69 (1883)]
Violam Selkirkn Goldie, speciem
americanam jam a. 1822 (in The Edinb. philos. journ.,
vol. VI, p. 324) descriptam, hue pertinere, quod tarnen
set

valde

dubium

videtur,

quum

sepala "broadly ovate”

esse dicantur.
Bot. Not.

ms.

17
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44

45.

et

46.

mirabilis L.

V.

sihestris

V.

(Lam.

Reichb.

silrcstris

p.) Reichb.

p.

f.

leucan-

tha G. Beck.

47.
V. rupestris Schmidt ß. (jlaherrima
Planta omnibus partibus nitido-glaberrima. 48.
V. canina L.; Reiche. X pumila Chaix ap. Viel.
49.
V. canina L.; Reiche. X Itiviniana Reiche. Stat. æstiv.

Mdrb.

50.

canina

V.

Bethke

incognita

arenaria

V.

nihil differt

rupestris Schm.

X

ß

gla-

canina^ ab Uechtritz,

hæc forma hybrida adhuc
quod tota glaberrima est.

descripta,

aliisque

X

Reiche.

L.;

A

berrima Mure.

nisi

Köping, in agro arenoso relicto cum
51. F. pumila Chaix ap. Vill. f. typica.

Öland:
parentibus.
Ins.

Status vernalis.

52

Nova

V. pumila Chaix

et 53.

X

Riviniana Rche.

hj^br.

Syn.:

pumila

F.

X Riviniana Mure,

in Bot. Notis. 1887,

p.

187 (sine descr.).

A

pumila

F.

rhizomate rosulas steriles
multo latioribus, infimis cor-

recedit

non raro emittente,

foliis

dato-triangularibus,

snperioribus

cordata

basi

petiolo

pulis

truncata vel sub-

e

ovato- vel lanceolato-triangularibus,

plerumque

multo

brevioribus,

sti-

infimis

serrato-fimbriatis, floribus majoribus, calcari albido.

A

jam foliis elongatis, multo angustiminus profunde cordatis, stipulis superi-

Pdviniana

F.

oribus,

oribus

X

—

basi

elongatis

liiviniana

minatis,

stipulis

—

coeruleis.

facile

—

distinguitur.

differt foliis angustioribus,

summis

AF.

longioribus,

X

canina

A

F.

floribus pallide

pumila^ eodem loco in-

venta, differt rhizomate non raro rosulante,

magis cordatis,

oribus,

corollis majoribus,

52.

54. V.
V.

foliis lati-

stipulis inferioribus fimbriatis,

dilutius coloratis.

Status vernalis,

Syn.;

canina

elongato-acu-

53.

autumnalis.

pumila Chaix X rupestris
pumila X

rui)estris

MubB-

in

Schm.

Nova hybr.

Bot. Xotis. 1887,

p.

186 (sine descr.).

A
tibus

F.

vel

pumila

differt caulibus

prostratis,

foliis

arcuato-adscenden-

latioribus,

infimis e trun-
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cata vel subcordata basi ovato-vel subcordato-triaugularibus, superioribus triangulari-ovatis vel lanceolatis,
stipulis petiolo brevioribus, calcari albo vel violascente,

quod

eo

deni(j^ue

caules, petioli,

peduiiculi etc. pills

brevissimis papilliformibus vestiti sunt.

—A

V. rupc-

rbizomate rosulas steriles non
einittente, toliis elongato-acuminatis multoque angustioribns, stipulis longioribus, remote dentatis, etc.
A V. cani)i(( X pwniJa simili differt pubescentia, foliis
iufimis latioribus, magis cordatis, corolla violascente,
denitjue eo quod maturius flores emittit.
stri

dignoscitur

facile

—

Status aukTinnalis.
55.

pmmiJa

V.

Chaix

X

rupestris Scum,

ß

gla-

berrima Murb. N. liybr. A planta sub n:ro 54 distributa bæc forma nibil differt nisi quod tota glaberrima
est.

Öland, Eriksöre.

—

Stat.

aut.

Chaix X stagnina Kit. 57. V.
56.
V. pumüa
elatior Fries X pumila Chaix ap. Vill.
58. V. elatior Fries X stagnina Kit. Nova hjbr.
Syn.;
V. elatior X shtgyiina Murb. in Bot. Notis. 1887. p.
185 (sine descr.).

A

Y.

bæc by-

cui similior est babitu,

elatiore,

brida dignoscitur statura bumiliore, pubescentia minus
densa,

mediis petiolum subæquantibus, rarius

stipulis

superantibus,

—

A

corollis

paullo minoribus, dilutius colo-

superne
pedunculisque
pilis
brevibus
aspero-birtello,
foliis
stipulis longioribus, basim x'-ersus minus incisis, floribus conspicue majoribus, magis coerulescentibus.
A 7'. elatior X pumila differt basi foliorum semper
truiicata vel subcordata, calcari minore.
ratis.

V. stagnina recedit caule crassiore,

cum

—

59.
V. tricohr L. a. vulgaris Rchb. a. scandica:
Radix pereimans, fusiformis caules prostrati vel adscendentes, 7
25 cm longi folia inflma et media e cor;

—

data

vel

tantum
crenata;

;

truncata

elliptica

corolla

basi

subrotundo-ovata,

vel lanceolata,

usque

superiora

omnia obtusa, remote

ad 25 aro

in diam.; petala
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violacea vel I’osea, infima
1.

non raro

brevicaulis, corolla

Stockholm:

albida.

violacea.

in pinetis; solo granitico,

Stocksnncl,

muscoso.
60.

Gaud.

f.

r.

tricolor

arcensis Muer. a.

L.

minima

glabrior.

Smärre

Notiser.

Forteckning- pâ lärarne i botanik vid Sveriges
högskolor, högre samt 5-klassiga allm. m. fl
läroverk h. t. 1893 *).
(^Meddelad af Th. O. B. N.
*

Krok).

AUngsâs: t. f. rektor d:r S. E. B. Högman.
Arhoga: kollega d:r 0 V. Soderen (tjänstl.j.

*

kollega kand. C. J. Björkegren.

V.

*

Boras: kollega kaiul.
* Eksjo: kollega A. F.

H, B. Svemsson.
V. Vahlström.

kollega kand. J. A. Hedberg.
* Enk'ôgying : t. f. rektor d:r F. V. Àmark.
* Eskilstuna: v. rektor kand. R. P. Almqvist.
* Ealkbping: kollega C.

E. Pettersson.
Falun: lektor d:r P. G. E. Theorin.
adjunkt d;r A. Stepfenburg.
Gejle: lektor d:r G. A. Adlerz; m. fl.
Göteborg:

latin-läroverket: lektor d:r N. A. Vinge.
adjunkt d:r V. 0. Jonson.
Real-läroverket: lektor d:r E. V. Cedervai.i..
adjunkt d:r J. A. Huliberg m. fl.
"^Karl Johans församling: kollega kand. MT. Persson.
kollega d:r A. E. Kjellman; m. fi.
Halmstud: lektor kand. C. J. A. Thudén.
extra lar. kand. F. Bökm.xn.
* Haparanda : kollega E. IIammaren.

Högre

;

—

*)

Jfr.

Tecknet
i

*

angifver 5-klassiga läroverk. de öfriga äro högre.
s. 70, 1873: s. 2Ö och 1883: s. 198.

öfrigt Botan. Notiser 1865:
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HeJ sinyhory : adjunkt d.:r P. V. Strandmark.
adjimkt kand. Gr. Löfgren; m. fl.
Hermsand: adjunkt kand. P. Svensson.

adjunkt d:r K. H. Berlin.
HtidiksvaU: adjunkt d:r J. A. Wiström.
Jönköping : lektor d:r H. W. Arnell.
adjunkt d:r C. 0. v. Porat; in. fl.
Kalmar: lektor d:r K. F. Ddsen.
adjunkt kand. A. J. Ahlrot.
adjunkt d:r B. A. Engström.
* Karhhamn: rektor d:r E. L. Borgström.
kollega d:r J. A. Borgman; m. fl.
Karlskrona: lektor d:r K. Vallin.
adjunkt d:r A. Nilsson; m. fl.
Karlstad: lektor d:r K. B. J. Porssell.
V. adjunkt d:r J. C. A. Eristedt.
Krisfianstad: lektor d:r L. J. Wahlsteot.
adjunkt kand. N. Olopsson.
* Kristmehamn: kollega kand. J. 0. Scndberg.
kollega kand. E. Gr, Ljüngkvist.
* Landskrona : kollega kand. L. Nevander.
* Lidkoping: kollega

d.r

K. Olson.

C. Kindberg;
adjunkt
kand.
P.
E. F. Agren.
Lulea:

Link'oping: lektor d:r N.

Lund:
Högskolan: professor
o.

e.

d:r F.

in.

fl.

"W. C. Areschoug.

professor d;r S. Berggren.

docent d:r B. Jönsson.
docent d:r E. L. Ljdngström.
docent d:r S, Mdrbeck.
Kat edralskolan lektor d:r S. L. Törnqvist.
:

adjunkt d;r N. E Neander.
Alnarps landtbruksinstitut
doc. d:r B. Jönsson.
Mahno: adjunkt A. H. V. Lilja.
*
V. adjunkt kand. 0. M. D. Berg; m. fl.
* Mariestad: t. f. rektor d:r C. G. Fant.
Norrköping: adjunkt d:r P. Olsson.
:
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adjunkt d;r
Xorrtelje:

koUega

Hölting.

J.

E

Foesseliüs.

kaud. A. J. Stexer; m.
Osl'arshamn : kollega kand. P. Welixder.
Pitea: kollega kand. J. F. Hakaxsox.
Skara: adjunkt K. J. L. Torix.

Nylc'öping: extra lär.

V.

adjunkt

lie.

fl.

T. E. Carlsox.

SkeUefteä: kollega S. J. Göxterbero.
SJcöfde: kollega d:r

H. Dahlsteix.

kollega kand. E. J. S. Lixxars.sox; m.
Stockholm :

fl.

Högskolan: docent d;r J. E. F. af Klercker.
docent d:r G. Axderssox.
Karolinska mediko-kirurgiska institutet: e. o. professor d:r 0.

Farmaceutiska
Skogsinstitutet

T. Saxdahl.

institutet:
:

d.T 0.

T. Saxdahl.

lektor d:r A. Xilssox.

Xorrmalms högre latinläroverk
M. Lixdmax (tjenstl.).

:

lektor

d:r C.

lektor d:r J. A. 0. Skarmax.
adjunkt kand. A. A. Axderzox.
V. adjunkt lie. K. F. E. Holjigrex.
Södermalms högre läroverk: adjunkt Th.
X. Krok.
adjunkt d:r F. E. Acltx.

A.

V.

Högre

0. B.

real-läroverket: rektor d:r S. Almqcist.

adjunkt kand. C. I. Lalix.
extra lärare kand. 0. G. A. H\he. in. fl.
Xya elementarskolan adjunkt d:r J. O. von Friesex.
adjunkt kand. J. M. Petteessox.
* Jakobs allm. läroverk
kollega d:r G. A. Tiselics.
kollega kand. P. M. Lcxdell; m. fl.
^Katarina allm. läroverk: kollega d:r V. Högberg.
extra lär. kand. J. E. Stigler.
*Östermalins allm. läroverk: kollega d:r X. G. ^V.
;

:

:

Lagerstedt.
extra lär. kand. K. E. Thorssell; m.

fl.

:

Högre lärarinne-seminarium & normalskolan

:

extra

lärare kand. 0. Hahr.

lärarinna: fröken H. Palmqvist.

Stremjnäs: adjuukt kand. 0. E. Köhler.
Sundsvall: lektor d:r J. Spangberg.

adjunkt kand. E. Collinder m. fl.
SöderJiamn: kollega kand. A. A. Magnusson.
Sölveshorg: t. f. kollega kand. P. Ramhult.
UddevaUa: kollega M. Bergendorpf.
;

Umeä: adjunkt

d:r C.

P. Læstadius.

Upsala :

Högskolan: professor
e.

0

.

d:r

Th.

M.

Fries

(tjänstl.).

professor d:r F. ß. Kjellman.

docent d:r A. N. Lundström.
docent d:r H. 0. Juel.
docent d:r J. T. Hedlünd.
Katedralskolan adjunkt d:r M. B. Swederüs.
Ultuna landtbruksinstitut lektor d:r A, N. Lundström.
Vadstcna: kollega kand. V. A. Engholm.
Varherg: extra lär. kand. F. V. Holm.
Venershorg adjunkt kand. G. 0. D. von Hackwitz.
Vestervili: adjunkt d:r A. A. W. Lund.
extra lär. kand. H. B. Pettersson.
Vesteras: lektor d:r C. H. Johansson (tjänstl.).
V. lektor kand. K. P. Hägerström.
adjunkt d:r P. 0. V. Moler.
Wexjö: lektor d:r B. Hau.
adjunkt d:r K. Ahlner.
adjunkt kand. J. A. Sollenberg; m. fl.
Vishy: adjunkt kand. K. Johansson.
adjunkt kand. C. A. E. Lenström.
Ystad: rektor d:r L. M. Nedman.
kollega d:r G. E. ßiNGius; m. fl.
Or ehr 0 lektor d;r E. Adlerz.
adjunkt d:r K. F. Elmqvist; m. fl.
Östersund : lektor d;r P. Olsson.
adjunkt kand. H. Klepbeck.
:

;

'
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J.

jyller
Œ)et

hinna

i

G.

Agardh

da^ den 8

dec. i8(/j So àr.

har förunnats honora helsa och krafter

v.trâtta

och vi ônska

mycket och vàrdefulLt

honom

hjertligen

àr for fortsatt verksamhet.

pryda

velat

detta

hafte

att

sin vetenskap,

i

ânnn mânga ostörda

(Derfor hafva vi

med hans

bild

dag

i

efter

en

nyligen tagen fotografi.

Vetenskapsakademien
invaldes prof. S.

Schwendener

d.
i

8

okt.

Till

ledamot

Berlin. — Prof. Witt-

redogjorde for innehâllet af den reseberättelse,
omfattande resans andra halfâr, som inkommit frân
Regnellska resestipendiaterna, lekt. A. M. Lixdm.\n och
De hade i slutet af juni afslutat sina
dr. Gr. Maljie.
EOCK

undersökningar i Brasiliens sydligaste stat Rio Grande
do Sul och derefter öfver Buenos Aires begifvit sig
till Paraguay, hvarest botaniska forskningar vid reseVidare anmâlde prof.
berâttelsens affattande pâgingo.
WiTTROCK, att akademiens botaniska trâdgârd â Bergiilund erhâllit en sârdeles dyrbar gâfva af akademiens ledamot baron Ferd. von Müller i Melbourne,
näml. ett jättestort ex. af Todea barbota.

Videnskabselskabet
Prof. Blytt anmälte
ter

afhandling

en

gelser

i

i

Kristiania

for intagande

af Ove

i

d.

17

nov.

sâllskapets skrif-

Dahl ”Botaniske Underso-

Romsdalen og tilstödende Fjeldtrakter”.

6
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Vetenskapssocieteten
invaldes

förestandaren

d.

25 nov.

trädgärden

för

Till ledamofc
i

Buitenzorg

M. Treüb.

Herbarier

tili

saln.

Fanerogcmter och ornibunkar.

EU

herbarium, omfattande omkring 2,500 skanväxtarter och vai’ieteter iiied exemplar af de flesta fraii üera provinser i Sverige och dessutom
atskilliga europeiska, extra skaiidinaviska växter, samt eit
mindre herbarium af nteslutande smaländska växter säljas
billigt.
Växterna äro utmärkt väl konserverade och uppfästa
med gummiremsor pa papper. Papperets dim. äro; det större
herhariets 30 X J85 cm.; det mindre 36 X 22,5.
Vidare
upplysningar meddelar
större

dinuvisliu (mest svenska)

Enkefru

Thekla 31 ontelin,
Växjö, (Sverige).

Till

salu för billigt pris.

Aflidne telegrafassistenten Tll. Bl’OWllS efterlemnade
välkonditionerade Stora herbarium är tili salu. Det bestar hufvudsakligen af kärlväxter fraii mänga trakter af
Europa, ss. Skandinavien^ Frankrike, Schweiz, Italien, Tyrolen och Pyreneiska halfön.

Växterna, som icke äro klistrade, äro lagda i 96 buiimed omkr. 100 helark (innehallande vanligen 2
halfark) i hvar bunt, samt inrymda i 4 polerade valnötskäp,
som kostat 300 kr., samt en större hylla, hvilka ätfölja köpet.
Herbariet finnes tili päseende â Göteborgs Museum
(d:r Stuxberg).
Om köp uppgöres med

—

tar,

folkskolläraren

W.

FredrikSSOn,

Kristianstad.
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los

I

Frans S van ström

&

Stockholm Myntgatan

1.

C:o

kan erhallas:

Grâtt blompressningspapper I'ormat 405x470 mm.
Hvitt
300x445 „
,,
„
Herbariepapper N;o 8. hvit färgton 240x400
„II, bla
285x465 „
„
.hvlt
285x465 „
„ 1
,,
„
^

ns

Fris pr
,,

4,50

..

7,7.7

-,

:^

Obs!

[)e l)Sda

sistimmuda sorterna

2,74

10—

„

..

9.—

Riksmusei Hotaniska

aiiviiiidas vid

afdeliiing.

Exemplar af deb porträtt, som atfoljer detta
kan erhallas frân ntgifvaren af Botaniska Nomot 1 kr. pr ex.

hafte,
tiser

Â

hel

emottayes

àryàng af Botaniska Notiser fur nr 1893. 6 n:r,
premoneration pà alla postanstalter i Sverige.

Norge och IJnnmarh med sex
inberäJenad,

Gleerups

suii/t

hos

(6)

1er.,

tidskri fleas

Forlagsbokhandel

i

postbefordringsafgiften

distributor.,

Lund, och

i

hr

C.

W. K.

alia boklddor

till

san,ma puds.
C.

F,

0.

Nordstedt

Innehall.
Andersson, (tunnak. Studier öfver sveiiska växtarters utbredI.
ning
och invandringsvägar
Alnus glutinosa och

Alnus
Boulin, K.,
JuEL,

().,

irtcana.

En

s.

eiikel

Bidrag

till

21 7.

mikrografisk metod.

kännedom

oui

s.
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