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BEM/ERKNINGER I ANLEDNING AF NOG LE FORSÖG 
MED SPIREEVNEN HOS FRÖ, DER HAR PASSERET 

EN FUGES FORDÖJELSESORGANER.
AF

C. H. OSTENFELD.
(WITH AN ENGLISH SUMMARY.)

De naturlige faktorer, der hjselper til spredning af planternes 
frugter og frö og derved til planternes vandringer, plejer man at 
dele i tre grupper: vinden, vandet og dyrene, mennesket iberegnet. 
Den literatur, som er skrevet om denne interessante og tiltrsekkende 
gren af botaniken, er ineget stor og meget uensartet, og vel intet- 
steds — måske med undtagelse af udviklingshistorie og arveligheds- 
lsere — har den botaniske videnskab liaft en sådan tilblanding af 
fantasi og spekulation som her. Formodninger er stillede op, hvor 
fakta og experimenter manglede, og er blevne betragtede som fast- 
slåede kendsgserninger. Endnu i vor tid, hvor de nögterne experi
menter spiller så stor rolle, og hvor den botaniske forsker i alle 
tilfielde, der kan undersöges experimented, anser det for sin pligt 
at anstille forsög, tin des der kun relativt få experimenter vedrörende 
spredningsbiologi. Den skandinaviske forsker, der har taget denne 
sag op i störst udstrsekning, og hvem vi skylder langt de lleste 
undersögelser, er R. Sernander (12, 13), som i sin «Skandinaviska 
vegetationens spridningsbiologi» og i sine studier over myrme- 
kokorer har ydet et fremragende og vaerdifuldt arbejde. Iövrigt 
skal ]eg ikke komme ind på at omtale den herhenhörende literatur 
i almindelighed.

Jeg skal lade ude af hetragtning både vinden og vandet — to 
faktorer, hvis betydning er meget stor, omend i alt fald den sidstes
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vistnok har vseret betydelig overvurderet. Vedrörende den tredje 
faktor, dyrene, skal jeg blot meddele lidt om en enkelt af de måder, 
hvorpå den virker i spredningens tjeneste. Sernander deler (12, 
p. 225) dyrenes medvirken i tre kategorier: endozoisk, synzoisk og 
epizoisk spredningsmåde, af hvilke kun den forste vedrörer os her. 
Det er hovedsagelig pattedyr (inklusive mennesker) og fugle, der virker 
på denne måde, i mindre grad fisk; og fuglene er vel nok den vigtigste 
gruppe i denne henseende. Dette har sin hovedgrund deri, at fuglene 
ved deres flyveevne er istand til at tilbagelsegge lange strsekninger i 
forholdsvis korte tidsrum, og at de fölgelig a priori må tsenkes at 
kunne transportere frö (og frugter) vidt om. At de spiller en be
tydelig rolle i fröspredningens og plantevandringens tjeneste, er 
udenfor al tvivl; men jeg for min del mener rigtignok, at deres 
betydning er hievet adskilligt overdrevet, navnlig når man har villet 
benytte dem til at forklare plantevandringer på lange afstande. Man 
har nemlig anfört, at fuglene på deres årlige trsek (ynglevandringer) 
sandsynligvis måtte medföre frö og lejlighedsvis give det fra sig; 
men nu har det efter en dansk ornithologs angivelser vist sig se 
en opsats af forf., 9), at når fuglene drager på deres lange rejser, 
sörger de for at have tom me maver (ligesom de også renser sig og 
pynter sig udvendig), således at chancerne for, at de skulde medföre 
plantefrö, kun er små. Jeg tror således, at man må vsere varsom 
med at benytte fuglene som hjselpere til at forklare plantevandringer 
på lange afstande, i spring. Derimod skal jeg vsere den förste til 
at betone fuglenes store betydning som fröspredere på mindre afstande, 
d. v. s. afstande, som en fugl tilbagelsegger under sin daglige fserden 
(udenfor trsekketiden).

Den endozoiske spredning ved fuglenes hjselp vil jo sige den spred- 
ning, der föregår ved, at fuglene fortserer frö (frugter eller andre 
formeringsorganer regnes med i dette udtryk) og giver dem fra sig 
igen enten i exkrementerne eller i opgylp; ja en tredje mulighed er, 
at fuglene omkommer og fröene derved frigöres. Det bliver natur
ligvis först og fremmest de plantesedende (fröasdende) fugle, der 
kommer i betragtning her; men adskillige andre fugle kan tillseldig 
eller til tider sede frö og derved få betydning i denne benseende.

»Svensk Botanisk Tidskrift» begynder sit förste hefte med en for- 
tjenstfuld afhandling af S. Birger (1) om just dette semne. Fcrr- 
fatteren liar undersögt en stor msengde fuglemaver for deres frö- 
indhold og har sammenstillet sine resultater med tidligere under- 
sögelser af H. Hesselman (6), J. Holmboe (7) og R. Sernander
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(12),1 således al vi i denne afhandling har en samlet fremstilling af, 
hvad vi ved om denne sag for Sveriges og Norges vedkommende. 
Det er en meget lang liste over plantefrö og en rimeligvis ret fuld- 
stamdig liste over fröaedende skandinaviske fugle, der her föreligger. 
Men der mangier efter min mening én ting, og det er undersögelser 
over spireevnen hos de frö, der er fundne. Nu er der ganske vist 
dertil at sige, al de frö, der er fundne i kroen eller maven på en 
skudt fugl, muligvis vilde vsere blevne fordöjede, hvis fuglen havde 
fået lov til at leve, og at man derfor intet sandt resultat kunde få 
ved en sådan undersögelse, og denne indvending, som også både 
J. Holmboe (1. c., p. 320) og S. Birger (1. c., p. 5) selv omtaler, kan 
ikke bortvises. Det, der derfor kan sluttes af disse undersögelser 
over kro- og maveindholdet af skudte fugle, er fölgelig kun, at de 
namnte frö (o. s. v.) rimeligvis vilde have kiinnet spire, om fuglene 
var omkomne på en eller anden made ude i naturen, således at fröene 
kunde hlive frigjorte. Naturligvis giver disse undersögelser tillige 
lingerpeg i retning af, hvilke frö der har udsigt til at spredes på 
endozoisk måde, og herpå må man vel lsegge liovedvregten. Men 
vi er således på dette punkt ikke nåede udover formodningernes 
område og ind i vishedens.

Det, der skal til nu, da vi har en sådan udförlig oversigt over, 
hvilke fugle der seder planternes frö og hvilke frö det er, de leder, 
bliver undersögelser af fuglenes exkrementer og opgylp i henseendé 
til mdhold af frö og spiringsundersögelser af disse frö. Opgaven 
kan gribes an på to forskjellige måder: 1. Enten kan man fodre 
fugle med föde, hvori der er plantefrö, og så undersöge, hvilke frö 
der findes i exkrementerne eller opgylpet, og hvorvidt de er spire- 
dygtige. Ad denne vej, som A. Kerner (8) har gået,1 2 opnår man 
at konstatere, hvilke frö der kan tåle at blive behandlet i visse be
sternte fugles fordöjelsesorganer uden at tabe evnen til at spire. 
Man rykker herved spörgsmålets lösning et stort skridt nsermere.
2. Eller man kan opsamle exkrementer og opgylp af fugle ude i 
naturen og undersöge, om de indeholder frö, og i bekrteftende til- 
fselde om disse er spiredygtige. Charles Darwin (3) omtaler korte- 
lig i «Arternes Oprindelse», at han har samlet tolv slags frö af 
småfugles exkrementer i sin have, og at nogle af disse var spire-

1 O. Ekstam (4) har gjort lignende undersögelser for Spitsbergens vedkommende.
2 Ove Rostkup (11) har anstillet forsög med spireevnen hos frö, der havde pas- 

seret en kos fordöjelsesorganer; 49—87 pct. af fröene af de mest modstandsdygtige 
arter viste sig spiredygtige.
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dygtige. Denne vej er öjensynlig den naturligste og rigtigste; men 
den har også sine iöjnefaldende mangier og vanskeligheder. Således 
vil det rimeligvis kun i de faerreste tilfaelde vaere muligt at sige med 
sikkerhed, fra hvilken fugleart de fundne exkrementer eller opgylp 
stammer; endvidere véd man intet om, når og hvor fuglen har 
a?dt fröene, altså hvor stor spredningen er. Endelig bliver en sådan 
undersögelse sjseldent af större omfång og vil altid få tiltseldighedens 
prmg. Skal den före til större resultater, kraever den årelangt he- 
vidst forsken, helst i samarbejde med en ornitholog.

Et enkelt tilfaeldigt bidrag til denne undersögelsesmetode er det, 
jeg kan meddele. I en lille afhandling om vegetationen i og ved 
Gudenå ved Randers (Jylland) skrev jeg (10, p. 390 i en anmserk- 
ning folgende om frugterne af Potamogeton natans: «disse frugter 
synes at vaere en yndet spise for vandfugle; de sluger dem og for- 
döjer det ydre ködede lag af frugtvaeggen, medens stenen med ube- 
skadiget kim föres ud med exkrementerne. Ved bredden af et lille 
mosehul på Laesö i Kattegat], hvor Pot. natans voxer i maengde, 
fandt jeg i august 1904 talrige vandfugleexkrementer, hvis hoved- 
masse var Potamogeton-stene; der var 30—40 stene i hvert exkre- 
ment. Dette forklarer, hvorledes nyanlagte mergelgrave eller damme 
fyldes med Potam. natans; fuglene flyver fra den ene til den anden 
og spreder således plantens frugter; selvfölgelig er her tale om korte 
distancer og om fugle i deres daglige faerden, ikke om fugle på trsek.» 
Exkrementerne var sandsynligvis af Anas boschas, som jeg så ved 
samme mosehul; men noget sikkert kan jeg ikke udsige derom. 
At virkelig frugterne var sedte for at benyttes som naering, merer 
jeg ingen tvivl om; det ret tykke ködede, stivelsesrige yderlag var 
fuldkomment forsvundet fra de stene, der fandtes i så rigelig maengde 
i exkrementerne; de var aldeles nydeligt og fuldstsendigt rensede for 
blöde dele. Mit besög på Laesö varede kun en dag, men allerede 
na;ste dag var jeg klar over, at jeg havde ladt en lejlighed til at 
anstille et kontrollerbart forsög over, hvilken indflgdelse passagen 
gennem fugles fordöjelsesorganer måtte have på Potamogeton natans 
frugter, slippe mig af haende ved ikke at indsamle modne, hele 
frugter samtidigt med dem, der fandtes i exkrementerne. Herved 
var imidlertid intet at göre; jeg måtte nöjes med at föje den lige 
citerede anmaerkning ind i den naevnte lille afhandling. Ligeså 
uventet som snart fik jeg glaede af denne notits, idet Mag. sc. 
Ove Rostrup på en exkursion i september 1905 meddelte mig, at 
han nogle dage forinden havde fundet masser af exkrementer af
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den tamme svane (Cygnus olor) ved bredden af en lille dam, Fugle- 
sangssöen, i Dyrehaven ved Köbenhavn aldeles fyldte med stene af 
Potam. natans.1 Han havde indsamlet et betydeligt materiale af dem 
og stillede det beredvilligt til min disposition. En uges tid efter 
tog jeg ud til Fuglesangssöen for selv at indsamle materiale. Det 
viste sig imidlertid, at svanerne var blevne kede af Potamogeton- 
frngterne, thi deres exkrementer bestod nu kun af en grönlig masse 
af iindelte planterester, uden Potamogeton-stene. Jeg måtte da nöjes 
med at samle modne hele Potamogeton-frugter, som fandtes i msengde 
dels ved bredden, dels flydende i vandet naer bredden. Få dage efter 
fik jeg tilsendt fra Mag. Rostrup en stor pröve af stene, som var 
udslemmede af exkrementerne. Der er således nogen tids mellem- 
rum mellem indsamlingerne (resp. d. 8de og 24de september), men 
jeg mener dog at kunne gå ud fra, at det er uden betydning for 
det nedenfor beskrevne forsög. Det vigligste er, at frugterne - 
såvel de hele som stenene — stammede fra samme dams righoldige 
bestand af Potam. natans.

Den 20de oktober 1905 begyndte jeg mit experiment. I den for- 
löbne måned havde alle frugterne ligget på et tört sted. I fire vid- 
halsede glas blev der fyldt vand fra Köbenhavns vandledning, så
ledes at det stod henimod én decimeter höjt; i livert glas blev der 
lagt 100 frugter: for de to glas’ vedkommende stene og for de to 
andres hele frugter, der ikke var behandlede af svanerne. Der var 
således to sset, hvoraf livert bestod af 100 hele frugter og 100 stene. 
Alle lire glas anbragtes imellem de dobbelte ruder i et vindu mod 
NO; stenene sank umiddelbart ved forsögets begyndelse til bunds, 
medens de hele frugter lioldt sig flydende i nogle dage, indlil köd- 
det var gennemtrsengt af vand (d. 27de okt. var de alle sunkne); 
vandet i de to glas med hele frugter var da brunligt og fornyedes. 
Under forsögets gang fornyedes iövrigt af og til vandet, der bl. a. 
mindskedes ved fordampning; ligeledes rystedes og skylledes frug
terne gserne ved förnyelsen af vandet. I begyndeisen af november 
anbragtes det ene sset tset til varmeapparatet i vserelset, således at 
vandets temperatur blev ret höj (maximum må antages at ligge ved 
25—35 ° C.), men varierende dag og nat. Sålsenge der fyredes i 
varmeapparatet, förblev glassene dér og flyttedes derpå i begyndeisen

1 Holmboe (1. c., p. 319) har sikkerlig ikke ret i at henregne Potam. natans 
blandt arter, som ikke er «in irgend einer Weise der endozoischen Samenverbreitung 
angepasst». De to her anförte tilfselde, der iövrigt ikke er de eneste, viser, at denne 
plantes stenfrugter benyttes som föde af vandfugle.



6

af maj 1906 hen til det andet sset; dette havde i vintrens löb i alt 
fald én gang (i tidsrummet 28de december til 5te januar) vaeret 
bundfrosset. Nu stod alle fire glas imellem de dobbelte ruder under 
aldeles ens betingelser, og her vedblev de at stå somren igennem, 
ligeledes hele vintren 1906—1907 og den derpå kommende sommer 
1907; forövrigt står de dér endnu.

Frugter af Potamogelon natans lagte til 
j spiring i vand d. 20. X. 1905; 100 i hvert

Stene fra svane- 
exkrementer. Hele frugter.

glas.
j (Seeds of Potam. natans placed into wa
ter Oct. 20th. 1905; 100 in each vessel.)

(Seeds from excre
ments of swans, 

without exocarps).

(Seeds with exo
carps.)

Dato for spiringen.
(Dates for the germination.)

-ii i|i 
i! litr- a ~-cr

M £

illli
lullits Jt

11 |fj

1É iii
~ ~ *E u

Illli

jå

5. XII. 1905—18. 1. 1906 ........................... 21
8. II. 1906—27. IV. 1906 ........................... 10 20 7 1

Den kunstige varme ophörer, alle glas 
under ens kår.

(No artificial heat more; all vessels under 
the same conditions.)

9. V.—22. V. 1906 ................................... 17 10 8 1
27. VI.—7. VII. 1906 .................  4............. 8 55 7 5
16. VII —26. VII. 1906 ............................... 2 i 14 11
15. IX. 1906 ............................................... 1 1
1. VI. 1907 ................................................... 8 10
I alt spirede (Total af germinated seeds) 58 86 45 29

Hosstående tabel giver resultatet af forsöget, hvad tidspunkterne 
lor spiringen angår. Der vil heraf kunne uddrages folgende slut- 
ninger:

1. Passagen gennem svanernes fordöjelsesorganer har ikke skadet 
spiringsevnen bos frugterne af Potamogelon natans.

-• Den liar tvsertimod virket gavnligt, idet såvel spiringsprocenten 
er bleven höjere som spiringshastigheden er bleven foröget betvdelig.

3. Den höjere temperatur har virket freminende på spiringshastig
heden både hos stenene, der havde passeret igennem svanerne, og 
hos de hele frugter.

4. Passagen gennem svanernes fordöjelsesorganer synes at bevirke, 
al alle nogenlunde let spirende frö af forsögspartiet er spirede i löbet
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af förste sseson, medens de hele frugter, om end i ringe antal, også 
spirer i anden.

Det procentantal af stene, der har spiret, er 58 for det ene for- 
sögs vedkommende og 86 for det andet, medens de tilsvarende tal 
for de hele frugter er 45 og 29, altså betydelig ringere. Hoved- 
massen af de ikke spirede stene og hele frugter er sikkerlig friske 
og vil spire ad åre; nogle få har jeg åbnet og fundet at indeholde 
frisk kim. Hvad spiringshastigheden angår, da viser forsöget med 
glassene i varme om vintren, at 21 procent af stenene spirede i 
tidsrummet fra 5te december 1905 til 18de januar 1906, medens 
ingen af de hele frugter spirede så hastigt; endnu ind i maj måned 
spirer der stadig flere af stenene end af de hele frugter. Forsöget 
med glassene i kulde i vintren viser akkurat det samme: indtil 27de 
april var der spiret 20 pct. stene og kun 1 pct. hele frugter; også 
her er der eftervirkning i maj måned.

Den höjere temperaturs fremmende indflydelse fremgår ligeledes 
klart af forsögene. I den tid, hvori det ene sset glas stod i varme, 
spirede 31 pct. af stenene og 7 af de hele frugter i dette sset, medens 
i samme tidsrum kun 20 pct. af stenene og 1 pct. af hele frugter i 
det sset, som stod i kulde, spirede. Tager vi eftervirkningen i maj 
måned med, bliver tallene 48 og 15 mod 30 og 2.

Endelig er det vserdt at mserke sig, at allerede i juli 1906 synes 
stenene at have udtömt deres spireevne; efter 26de juli er der slet 
ingen spiret af dem, medens de hele frugter har givet 1 + 1 efternöler 
i hösten 1906 og 8 + 10 i somren 1907.

Resultatet af delte spiringsforsög med frö, der har passeret fugles 
fordöjelsesorganer, er således sserdeles gunstigt. Det viser, at der 
findes planter, hvis frö endog får sin spireevne og sin spire- 
hastighed loröget ved at blive behandlet i fuglenes for
döjelsesorganer.

Man fristes uvilkårligt til at söge at finde grundene til denne 
virkning af passagen gennem fordöjelsesorganerne. Derved föres 
man ind på helt andre spörgsmål, der vedrörer ydre faktorers virk
ning på frös spireevne og -hastighed. Den virkning, der kan ud- 
öves på Potamogeton-frugter under passagen igennem fordöjelses- 
vejen, kan vsere kemisk eller fysisk. Ved den kemiske må man 
henke på mavesaftens virkning enten på frugtens hårde inderlag 
eller på kimens spireevne. Den fysiske virkning kan vaere enten 
rent mekanisk, idet frugtens ydre blöde lag afgnides og det indre 
lag slibes og göres tyndere ved födens maling i kroen, eller kan
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skyldes den höjere temperatur, som frugterne er udsatte for under 
opholdet i fuglen. Muligt og rimeligt er, at Here af disse faktorer 
virker samtidigt.

Mit forsög giver ikke materiale til lösning af disse spörgsmål. 
Der skulde have vseret ndfört samtidige spiringsforsög med frugter, 
som mekanisk var blevne befriede for deres ködede yderlag, f. ex. 
ved at males sammen med grovt sand; endvidere skulde det have 
va;ret forsögt at opvarme andre frugter til fuglens legemstemperatur 
i nogle få timer. Endelig burde forsög med frugter og stene, der 
var steriliserede udvendig, vsere anstillede. Der er således nok af 
forsög at göre, om sagen skal endelig klares.

Det er en kendt ting, at fröene af niange flerårige vandplanter 
spirer langsomt og usikkert. For Potamageton natans' vedkoin- 
mende klager således f. ex. C. Sauvageau (14, p. 166) over, at han 
vanskeligt kan få frugterne til at spire. Der har vaeret opstillet ad- 
skillige formodninger til förklaring af dette fenomen, idet nogle 
forskere har holdt på kemiske, andre på fysiske betingelsers op- 
fyldelse. I nyeste lid har Alfred Fischer (5) gjort en omfattende 
riekke forsög, hvis resultater kortelig er folgende: Frö af en del 
vandplanter (bl. a. nogle Potamogeton-arter) kan ligge i vand i årevis 
uden at spire, når blot dette vand er rent, således at der ikke op- 
står gieringer; såsnart en sådan indtneder, begynder spiringen hur
tigt. En sterkt fremmende indvirkning på spiringen har behand
ling med syrer eller baser, og forf. mener, at brint- og hydroxvl- 
ionerne i disse förbindelser virker vaekkende eller pirrende på pro- 
toplasmaet i kirnen. Den mulighed, at disse förbindelsers og gseringers 
fremmende virkning kunde föregå ved, at de virkede på den hårde 
frugtvseg, f. ex. ved at svaekke fastheden på de steder (revner eller 
lågkanter), hvor kirnen normalt skaffer sig gennemgang, afviser han, 
idet han mener, at virkningen er altfor svag til at betyde noget på en 
så modstandsdygtig substans som den hårde frugtvseg. Denne anser 
han iövrigt for gennemtraengelig for vand, således at den förklaring, 
som andre forskere har givet på sen og ufuldsfendig spiring (så- 
kaldte «hårde frö»), at det skulde skyldes frugtvseggens ugennem- 
toengelighed for vand og kimens deraf folgende, manglende evne 
til at spamdes så sferkt, at den kan tiltvinge sig udgang, heller 
ikke kan benyttes. Mod ham har William Crocker (2) indvendl, 
at Fischer's forsög ikke nödvendigt beviser hans påstande.

Crocker’s egne forsög viser, at frö af vandplanter (bl. a. Pota
mogeton natans) kan bringes til at spire hurtig og i msengde, når
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frugtvseggen fjsernes. Han mener, at hindringen for spiringen ligger 
i den hårde frugtvsegs modstand mod vandets indtraengen, og at derfor 
den vigtigste betingelse er tilstrsekkelig imengde af vand for kirnen. 
En temporser törring fremmer spiringen, fordi frugtvseggen hos visse 
vandplanter da let revner, når frugterne derpå bliver lagte i vand. 
Ligeså mener han, at Syrers og basers virkning, selv om man ikke 
kan se nogen synlig förändring i frugtvseggen, godt kan hestå i en 
förändring af dennes reaktion overfor vandets indtraengen. Medens 
således Fischer forklarer spiringsvanskelighederne som forårsagede 
af egenskaber hos kimen, la?gger Crocker dem i frugtvaeggens kon
sistens. Hvem af de lo forskere der har ret, er det ikke muligt at 
afgöre nu for tiden; andre 1'orsög må nödvendigvis udföres, for at 
bringe klarhed i denne sag, og det vilde vaere önskeligt, om nogen 
vilde tage sagen op til fornyet undersögelse.

REMARKS ON AN EXPERIMENT CONCERNING THE GERMI
NATION OF SEEDS WHICH HAVE PASSED THROUGH THE 

DIGESTIVE APPARATUS OF A BIRD.
SUMMARY.

In the introduction the natural factors acting as means for the 
dispersal of seeds are shortly mentioned; only the birds as factors 
are dealt with at some length. It is pointed out that migratory 
birds ha\e been taken as important helpers for the dispersal of 
seeds at long distances, but that this is hardly true, as birds, when 
migrating, are clean and have empty stomachs. On the other hand 
the birds surely are important factors for dispersal of seeds at short 
distances. I he birds — as other animals — act as dispersing 
agents in three manners: endozoic, synzoic and epizoic (cfr. R. Ser- 
nander, 12). Only the endozoic manner is treated. S. Birger (11), 
O. Ekstam (4), H. Hesselman (6), J. Holmroe (7) and R. Sehnander 
(12) have examined the contents of the digestive apparatus of 
Scandinavian birds with regard to seeds. We have thus at present 
a fairly good knowledge of which seeds are to be found in the 
digestive apparatus of birds and which birds do eat seeds, but no 
experiments on the germinating power of seeds taken from the shot 
birds have been made. When such investigation may be done, it will
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only tell us with certainty which seeds would be able to germinate, 
if the bird in question had been killed in such a way that the seeds 
would come free; but it will also tell us with some probability 
which seeds will have a chance for dispersal in an endozoic man
ner through birds. To get better knowledge concerning this later 
point, which is the one of importance, it will be necessary to 
make other experiments. A. Kerner (8) has fed birds with seeds, 
taken the unhurt seeds from the excrements and tested their 
germinating power. Charles Darwin (3) has examined the excre
ments of birds found in his garden for seeds, and he reports to 
have found 12 kinds of seeds, of which some germinated. This 
later way is the more natural one, but it has the fault that one 
does not know the species of birds from which the excrement in 
question came; further it is a somewhat occasional way which 
will not give exhaustive results.

The author has happened in finding once the excrements of 
some water-bird, probably Anas boschas, containing a lot of seeds 
of Potamogeton natans. Next year Mr. Ove Rostrup placed at his 
disposal excrements of swans (Cygnus olor) shifted with seeds ot 
Potamogeton natans just in the same manner. The author then 
collected material of ripen Potamogeton-seeds at the same place 
from where the swan-excrements came and began an experiment to 
clear up the effect of the passing through the digestive apparatus 
of a swan.

Both kinds of seeds were kept dry during a month, and then 
four glass-vessels were filled with water to a height of about 10 
cm.; in each vessel 100 seeds were dropped; in two vessels the 
»swan-seeds» (the seeds taken from swan-excrements) were placed, 
in two others the untouched seeds. The »swan-seeds» consist of 
the hard endocarp and the embryo, while the untouched seeds fur
ther have a fleshy exocarp outside. A couple of vessels consisting 
of one with »swan-seeds» and one with untouched seeds was placed 
during the winter close to the heating apparatus of a room; the 
other couple stood between the double panes of a window and was 
frozen at least from Decemb. 28tli to Jan. 5th.

The table on p. 6 gives the result of the experiment. It becomes 
evident that the effect of the digestion has been in favour of 
the germination. The »swan-seeds» germinate better and 
faster than the untouched seeds.

The author then discusses the manner in which this effect has
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appeared. Probably tbe endocarp bas been in some way altered 
through the digestion, but if this alteration is of physical or of 
chemical nature is undecided. He refers shortly to the papers by 
Alfred Fischer (5) and William Crocker (2) published in 1907; 
these two authors differ much in the explanation of the causes 
which abolish the delayed germination of the seeds of many water 
plants, and at present we must confess, that the whole question is 
open. It is to be hoped that further experiments soon may settle it.
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ANTECKNINGAR OM
FLORAN VID VASSIJAURE-TORNE TRÄSK.

AF .

NILS SYLVÉN.
(Med planscherna t—5.)

I denna tidskrifts första årgång, p. 215—242, har nyligen pro
fessor Mårten Sondén publicerat några »anteckningar om floran 
inom Tornejavreområdet». De anteckningar, som jag nu går att 
offentliggöra, utgöra närmast ett tillägg till och en komplettering 
af dessa.

Sommaren 1903 är att anteckna såsom den naturvetenskapliga 
stationens vid Vassijaure första arbetsår. I och för botaniska stu
dier uppehöllo sig då vid stationen Emil Haglund, T. Vestergren 
och författaren. På vårt gemensamma arbetsprogram hade vi upp
ställt antecknandet af alla i trakten kring Vassijaure—Torne träsk 
påträffade fanerogamer och kärlkryptogamer. Den därvid tillkomna 
växtförteckningen hade vi sedan tänkt offentliggöra. Publicerandet 
kom emellertid att fördröjas. Då nu Sondéns anteckningar om 
tloran inom Tornejavreområdet föreligga, förefinnes redan grund
stommen till en växtförteckning från de af oss besökta områdena. 
Då de af oss gjorda anteckningarna innehålla en del tillägg till 
Sondéns förteckning, torde de möjligen berättiga till en särskild 
publikation.

De delar af Torne lappmark, från hvilka våra anteckningar för- 
skrifva sig, äro förnämligast områdena närmast kring Vassijaure 
naturvetenskapliga station (först och främst Vassitjåkko), områdena 
utmed järnvägen Riksgränsen—Stenbacken (fjällen Kedketjårro, 
Låktatjåkko, Nuolja och Tsasinnjaskatjåkko samt björkregionen kring 
Torne träsk) vidare områdena närmast norr och nordväst om Torne 
träsks nordligaste hörn, norr och nordväst om Pålnoviken (Pålno-



vare Vaddetjåkko). I anteckningarna liafva införts ej blott och 
hart namnet på fyndorten i fråga, utan äfven några ord om loka
lens beskaffenhet (björk- eller fjällregion, hed- eller ängsmark 
o. s. v.), om artens förekomstsätt (allmän eller sällsynt, riklig eller 
enstaka o. s. v.); stundom har äfven med några ord vidrörts en del 
arters mera i ögonen fallande formväxling.

I den följande växtförteckningen upptagas de arter, för hvilka 
de gjorda iakttagelserna innebära ett kompletterande af Sondéns 
anteckningar. De af mig förut publicerade ruderatväxterna uppta
gas här ej, då de tillägg, som rörande dem kunde göras till Son- 
dkns anteckningar, redan föreligga i en föregående publikation 
(Sylvkn I).

Taraxaca och Hieracia medtagas ej; af dessa insamlades blott etl 
lata! iormer; uppräknandet af dessa komplettera för ölrigt ej Son- 
dkns rika artlistor. De inom området förekommande björkformerna 
förbigås äfven, då slutgiltiga bestämningar här ännu saknas. Arnica 
alpina upptages ej heller särskildt, då den af oss påträffades alle
nast å en enda lokal, den af Sondén omnämnda klippan i Abisko- 
älfven.

Följande arter och former upptagas ej i Sondéns förteckning 
eller äro enligt denna ej förut angifna för de af oss besökta om
rådena:

Alchemilla vulgaris *glomerulans.1 
Angelica silvestris v. montana.
A. silv. v. mont. f. flor. rubr.
Arabis hirsuta.
Astragalus alpinas f. arctica Sondén f. flor. alb.
Batrachium peltatum * suecicum.
Botrychium boreale Milde.
Braga alpina (se Sondén, p. 228).
Caltha palustris f. zetlandica.
(Campanula rotundifolia var. lapponica (Wit.) Simmons.)
Care.r Buxbaumi v. subrigida.
C. chordorhiza.
(■■ dioica ' parallela f. androggna.
C festiva (se Sondén, p. 219, 239).
C. Goodenoughii fi juncella.

' Nomenklaturen är, då auktorsnamnen ej utsättas, i öfverensstämmelse med 
L. M. Neuman, Sveriges flora, Lund 1901.
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C. lasiocarpa (se Sonden, p. 238).
C. microglochin.
C. panicea.
C. rostrata.
C. vaginata f. mascula.
Drosera rotundifolia.
Equisetum arvense L. v. riparia Fr.
E. fluviatile L. ß limosum L.
Erysimum cheiranthoides v. nodosum.
Euphrasia latifolia v. semivestita.
E. minima f. minor.
Eestuca ovina /'. flor. albidis.
Galium boreale.
G. uliginosum.
Geum rivale f. hybridum.
Hippuris vulgaris (se Sondén, p. 232).
Juniperus communis f. subnana.
(Melandrium rubrum * lapponicum Simmons.) 

Melandrium rubrum ß alpestre.
Mulgedium alpinum f. flor. ctlb.
Nardus strida (se Sondén, p. 241).
Poa nemoralis f. micrantha.
Potamogeton natans (se Sondén, p. 238).
Potentilla ereda v. stridissima Zmtr.
Primula farinosa * scotica.
Pyrola minor f. nummularia.
Ranunculus acer f. pumilus monstr. involucratus Norm. 
R. flammula * reptans (se Sondén, p. 228).
R. nivalis x pygmceus.
Sagina intermedia.
Salix herbacea x polaris f. herbaceoides.
S. herbacea x polaris f. nothula.
Silene acaulis f. flor. alb.
S. acaulis f. flor. roseol.
(Solidago virgaurea var. alpestris (W. et K.) DC.) 
Sparganium sp. (se Sondén, p. 238).
Spircca ulmaria (se Sondén, p. 233).
Thalictrum alpinum var. pallida Norm.
Utricularia vulgaris (se Sondén, p. 227).
Veronica alpina f. flor• rubr.
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Sondéns förteckning upptager å sin sida en hel del arter, som 
vi ej lyckades påträffa. Om några af dessa må följande anmärk
ningar här inflikas. Sondén upptager i sin förteckning Matricaria 
inodora ß borealis Hn.; ingen af oss närmare undersökt M. inodora 
syntes kunna hänföras till denna form. — Vidare upptages Actcea 
spicata. Månne ej här föreligger den af röda frukter utmärkta, i 
fjälltrakter förekommande f. erijthrocarpa? — All inom Torne- 
träskområdet af oss insamlad Melandrium rubrum syntes tillhöra 

lapponicum Simmons. Al Stellaria alpestris observerade vi endast 
/. calycantha. Ren Astragalus alpinus påträffade vi icke, endast 
/. arctica Sondén. Typisk Carex dioica funno vi ingenstädes, blott 
(.. dioica parallela. Hufvudformen af Juniperus communis syntes 
öfverallt ersatt af f. subnana eller undantagsvis ß nana. — All af 
oss påträffad Lycopodium clavatum L. tillhörde f. lagopus L.est. — 
Af Equisetum fluviatile L. syntes endast ß limosum L. förekomma.

kn alfabetiskt ordnad förteckning öfver de af oss funna arterna
och formerna (med de undantag, som ofvan framhållits) följer här.
böi hvarje art bifogas de anteckningar, som föreligga angående
växplatsens beskaffenhet, artens förekomstsätt och formväxling o. s.v.
(jmf. det föregående).

Agrostis borealis: allmän å hed—ängsartad mark i björk- och fjällre
gionen.

Alchemilla vulgaris *alpestris: allmän å ängsartad mark i björk- och fjäll
regionen.

A. vulg. *glomerulans: ej sällsynt i björkskogen kring Torne träsk, t. ex. 
vid Tornehamn, Pålnovare.

Ainus pubescens Tausch.: Vaddetjåkkos och Njuonjevares S.-sluttningar; 
Snuoratjåkkos SV.-sluttning vid stranden af Torne träsk; Abiskoda- 
len. — I ängsbjörkskog.

Alsine biflora: allmän å hed—ängsmark i fjäll- och öfre delen af björk- 
regionen.

A. hirla /. rubella: sällsynt och vanligen i få exemplar; Vassitjåkkos
SV.-sluttning; Njuonjevares S.-sluttning; Nuoljas NO.-sluttning. __TÅ
grusmark i fjällregionen.

A. strida: här och där i fjällregionen, sparsamt: Vassitjåkkos SV.- 
sluttning; Njuonjevares SV.-sluttning; (å grusmark); Nuoljas N.-slutt- 
ning (å vittrad hällmark); Abiskodalen (i Zfri/as-formation).

Andromeda hgpnoides: allmän å hedmark i ijäll- och öfre björkregionen.
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.4. polifolia: tämligen allmän å myrmark i björkregionen ex. Yassijaure, 
Björkliden, Abisko. — I allmänhet uppträder arten här lågväxt och 
smalbladig, oftast en mer eller mindre typisk f. acerosa. En sar- 
skildt i ögonen fallande smalbladig form förekom vid Abisko i 
Dri/ns-formation nära turisthyddan.

A. tetragona: Vassitjåkkos N.-sluttning; Nuolja (särskildt å N.-sluttningen 
vackert beståndsbildande [se pl. 1, lig. 1]); Abiskodalen. — A hed
mark i fjäll- och öfre björkregionen.

Angelica officinalis f. norvegica: allmän å ängsartad mark i björk- och 
fjällregionen (jmf. Sylvén, II, p. 13, 14).

A silveslris v. montana: Pålnovare, å kärrmark i björkregionen nära stran
den af Torne träsk; Björkliden, i ängsbjörkskog och å kärrartad 
mark (jmf. Sylvén, II, p. 19).

A silv. v. mont. f. flor. rubr.: Björkliden, ett ex.
Antennaria alpina: allmän å hed—ängsmark i fjäll- och björkregionen.
A. carpatica: Vassitjåkkos SV.-sida (fjällregionen); ett blommande cT-individ.
A. dioica: allmän å hed—ängsartad mark i björk- och fjällregionen, 

dock sparsammare än A. alpina.
Anthoxanthum odoratum: allmän å ängsmark i björk- och fjällregionen 

(jmf. Sylvén, II, p. 14).
Anthriscus silveslris: tämligen allmän å ängsartad mark i bjork- och fjäll

regionen (jmf. Sylvén, II, p. 13, 14).
Arabis alpina: allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.
A. hirsuta: sällsynt, tunnsådda exemplar å gräsmark strax ofvan björk

gränsen å Vaddetjåkkos S.-sluttning.
Arctostaphglos alpina: allmän å hedmark i fjäll- och björkregionen.
A. uva ursi: Vaddetjåkkos S.-sluttning (i Dryas-formation ofvan björk

gränsen); Björkliden (i hedbjörkskog).
Arenaria ciliata f. norvegica Gunn.; strödd—fläckvis riklig å en några 

hundra kvm. stor yta å Vassitjåkkos SV.-sluttning. A gammal 
flytjord i fjällregionen.

Aspidium Lonchitis (L.) Sw.: Vaddetjåkkos S.-sluttning; Låktatjåkkos N.- 
sluttning; Björkliden. — I hed—ängsbjörkskog.

Asplenium viride Huds.: Låktatjåkkos N.-sluttning i klippspringor i fjäll
regionen); Björkliden (i björkskogen nedanför stationen); Nuolja.

Astragalus alpinus f. arctica Sondén: allmän å hed—ängsartad mark i 
fjäll- och björkregionen.

A. alp. f. aret. f. flor. albis: Kaderjokk-dalen, ett ex.
Azalea proeumbens: allmän å hedmark i fjäll- och björkregionen.
Barbarea stricla: sparsamt vildväxande å stranden af lorne träsk nedan

för Stordalens station; dessutom ett ex. å ruderatmark vid Vassijaure.
Bartschia alpina: allmän å hed — ängsartad mark i björk- och fjäll

regionen.
Batrachium peltatum *suecicum: Torne träsk vid Jeprijokk (driftexemplar). 

— Sondén, p. 228, upptager B. peltatum endast från »Torne älf 
nära Jukkasjärvi».

Betula nana: allmän å hed—myrmark i björk- och fjällregionen se 
pl. 2, fig. 4).
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Fig. 1. Andromeda telragona-formation å Nuoljas N.-sluttning. I förgrunden 
rikt blommande A. tetragona, i bakgrunden videsnår (utefter bäckrännorna) 
och ö(Verst snöfläckar. - 19S03. — En karakteristisk bild från områdets

videregion!
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Fig. 2. Ranunculus glacialis å stranden af Kattratsjön. Det stora exemplaret 
(till vänster nedtill å bilden) är ett i närheten taget, ditsatt exemplar i post-

florationsstadium. — 19|Ö3.
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A. Roman foto.
Fig. 5. Braija alpina å fyndlokalen å Vaddetjåkkos S.-sluttning. Andra 
ingående arter äro: Oxyria digyna, Polygonum viviparum, Saussurea 
alpina, Thalictrum alpinum, Euphrasia minima, Silene acaulis m. fl.

1927503.
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A. Homan foto.
Fig. 6. Wahlbergella angustiflora å vittrad hällmark (i fjällregionen) a Nuoljas 
O.-sluttning. Andra ingående arter äro: Festuca ovina, Pinguicula alpina, 
Polygonum viviparum, Salix reticulata, Saxifraga oppositifolia, Thalictrum 

alpinum, Draba arctica, Astragalus alpinus f. arctica m. fl. — 19AS03.
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A. Homan foto.
I*ig. 7. Saxifraga stellaris å mossrik snölägemark vid Vassijaure. —

19j|03.
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Fig. 8. Bestånd af Eriophorum Scheuchzeri. Vassijaure Naturvetenskapliga

station. — 19|03.
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A. Homan foto.
Fig. 9. Silene acaiilis. Rikblommigt tufexeniplar å ängsartad mark i fjäll

regionen å Vassitjåkkos V.-sluttning. — 192,f03.
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A. Roman foto.
Fig 10. Pinguicula alpina, hufvudform och f. bimaculata wg., Silene acaulis, 
Salix reticulata m. 11. å ängsartad mark i fjällregionen å Vassitjåkkos V.-

sluttning. — 192e7Ö3.
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Bolrychium Lunaria (L.) Sw, sällsynt å gräsmark i öfre björkregionen 
å Vaddetj åkkos S.-sluttning'.

B. boreale Milde: se föreg.
Bra/a alpina: sällsynt, strödda exemplar å gammal flytjord ofvan björk

gränsen ä Vaddetj åkkos S.-sluttning (se pl. 3, lig. 5). — Sondéns ord, 
p^ 228, »enligt uppgift funnen vid Pålnovara» torde afse vårt fynd af 
växten å Vaddetjåkko eller kanske Vesterlunds lynd år 1900. Br. 
alpina har nämligen redan 1900 af O. Vesterlund (1901, p. 209) 
funnits ä »Njunjevara», som jag antar liktydigt med kartans strax O. 
om Vaddetjåkko belägna Njuonjevare.

Calamagrostis lapponica: allmän å ängsmark i björk- oeh fjällregionen
(.. neglecta: Vassivagge; Björkliden. - Å kärrmark i björkregionen jmf. 

Sylvén, II, p. 20).
C. purpurea: allmän å ängsmark i björk- och fjällregionen.
l.attha palustris: allmän å fuktig ängsmark i björk- ocn fjällregionen. __

Den allmännast . förekommande formen syntes äga vid eller efter 
blomningen nedböjda, vid nodi rotslående stjälkar: f. zetlandica (imf 
Sondén, p. 228).

Campanula rotundifolia: tämligen allmän å ängsartad mark i björk- och 
fjällregionen. (.. rotundifolia uppträdde vanligen i en fä- och stor- 
blommig lorm, kanske stundom, som Sondén, p. 225, angifver, en 

arctica Lge, stundom måhända närmast en var. lapponica (Wit. 
Simmons, så exemplar å ängsmark ofvan björkgränsen å Vaddetjåkkos 
S.-sluttning.

(.. uniflora: Vassi tjåkkos SV.-sluttning (enst. ex.); Abisko-kanon. — I fjäll- 
och björkregionen.

Cardamine pratensis: Vassijaure; vid banan Björkliden—Abisko. — Å 
i riktig ängsmark i björkregionen. — Den vid banan Björkliden— 
Abisko insamlade formen var i öfverensstämmelse med Sondéns 
beskrifning, p. 229, lågväxt, c:a dm.-liög, tämligen rikblommig med 
stora blommor och starkt violettådriga kronblad samt styf och kraftig 
stjälk, rikbladiga rosetter och köttiga småblad. En mängd sterila 
individ, oftast med afvikande bladform (småbladen vanligen utdraget 
Ull nastan jämnbredt ovala), syntes här utmärkta af riklig adven- 
tivskottbildning från de ännu kvarsittande småbladens skifbaser, jmf. 
var. propagulifera Norman.1

C. bellidifolia: stranden af Kattrat-sjön; Vassijaure; Nuolja. - I fjäll och 
björkregionen.

Carex alpina: Vassijaure, Vassitjåkko; Vaddetjåkko—Pålnovare; Björkli- 
den; Nuolja; Abisko. — Tämligen allmän å hed—ängsartad mark 
i björk- och fjällregionen.

C. aqualilis: tämligen allmän å kärrmark i björkregionen, så särskildt 
kring Vassijaure (jmf. Sylvén, II, p. 21), där arten syntes uppträda

J. M. Norman: Florae arcticae Norvegiae species & formae nonnull® nova; v. mi
nus cognitse plantarum vascularium. Christiania Videnskabs-Selskabs forhandl. for 
1893. No. 16. Christiania 1893, p. 10—11.

Svensk Botanisk Tidskrift 1908.
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i stor formrikedom; en där ej sällsynt, lågväxt lorm syntes närmast 
tillhöra f. epigejos Liest.

C. atrata: tämligen allmän å ängsmark i fjäll- och björkregionen.
C. Buxbaumi var. subrigida: Vassijaure; Pålnovare; Björkliden. — A kärr

mark i björkregionen.
C. canescens: å enstaka fläckar i rismarken (i björkregionen) nedanför 

naturvetenskapliga stationen vid Vassijaure. — Bland typisk C. ca
nescens syntes här äfven förekomma hybridogena former (C. helvola 
Bl.!).

C. capillaris: tämligen allmän å kärr—ängsartad mark i björk- och 
fjällregionen (jmf. Sylvén, II, p. 19).

C. capitala: Björkliden (Scirpus ccespitosus-kärr) (jmf. Sylvén, II, p. 19); 
Abisko (Sphagnum-kärr). — I björkregionen.

C. chordorhiza: Vassijaure (kärrmark N. om järnvägsstationen); Björkliden 
(Scirpus ccespitosus-kärr)-, Abisko. — I björkregionen.

C. dio i ca * parallele: Björkliden; Abisko. — Å kärr—myrmark i björk
regionen.

C. dioica *parallela f. androgyne: å myrmark i Abiskodalen. — Sondén, 
p. 239, upptager utan närmare angifvande af lokal (efter Hägerström 
C. dioica f. androgyna.

C. festiva; Vaddetjåkkos S.-sluttning (å gräsmark i björkregionen); Nuoljas 
SO.-sluttning (å gräsmark ofvan björkgränsen). — Lågväxt, blott c:a 
dm.-hög form.

C. flava: Pålnovare. — Å kärrmark i björkregionen.
C. Goodenoughii: allmän i björkskogen. — Arten uppträdde vanligen så

som typisk ß juncella.
C. irrigua: Vassivagge(—Vassijaure); Björkliden. — A kärrmark i och 

ofvan björkregionen.
C. lagopina: allmän å hed—ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.
C. las io carp a: Pålnovare; Abisko. — Å kärrmark i björkregionen.

Arten omnämnes af Sondén, p. 238, efter Fristedt, men utan när
mare angifvande af lokal.

C. microglochin: Björkliden (Scirpus ccespitosus-kärr) (jmf. Sylvén, II, p. 
19); Abisko (myrmark). — I björkregionen.

C. misandra: Vassitjåkko (å ängsmark—Drgas-formation ofvan björkgrän
sen); Vaddetjåkko (ängsmark i fjällregionen).

C. panicea: å Scirpus ccespitosus-kärr i björkskogen nedahför järnvägen 
vid Björkliden (jmf. Sylvén, II, p. 19).

C. rariflora (Wg.) J- E. Sm.; Vassijaure; Vassivagge. — A kärrmark i ocli 
ofvan björkregionen; stundom formationsbildände (jmf. Sylvén, II,
p. 21-22).

C. rigida: allmän å kärrmark i fjäll- och björkregionen.
C. rostrata: å kärrmark i björkregionen vid Björkliden och Abisko.

Arten angifves af Sondén, p. 238, efter Fristedt, men utan närmare 
angifvande af lokal.

C. rostrata *rotundata: Vassivagge—(Vassijaure); Björkliden. — A kärr
mark i björkregionen, stundom bestånds- eller rent af formations- 
bildande. (Jmf. Sylvén, II, p. 20—21.)
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C. rnpestris: allmän å hedmark (särskildt i Dryas-formation) i fjäll- och 
öfre björkregionen.

C. saxatilis: Vassijaure; Vassitjåkko; Björkliden; Nuolja. — Å fuktig gräs
mark i och ofvan björkregionen.

C. tenella: i björkskogen nedanför Stordalens järnvägsstation. — Hos 
Sondén, p. 239, heter det om växtens förekomst: »Ortojokk, ’spar
samt i björkregionen’ (Fristedt). Ej funnen af Hägerström eller 
följande.»

C. ustulata: Vassijaure vid Kaderjokk; Vassitjåkko; Björkliden. - Å kärr 
rismark i björk- och fjällregionen.

C. vaginata: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
b. vag. f. mascula: fuktig hedmark vid Kattratsjön. — Å en liten fläck 

förekom arten här i blott denna form, lågväxt, c:a dm.-hög.
(.. vilihs: allmän å hed—ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
Cerastium alpinum: allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.

Mångformig art med en mängd öfvergångsformer mellan de båda 
ytterlighetsformerna var. glabrum och var. lanatum.

C. alp. var. glabrum: flerestädes allmän.
” ’ * lanatum: Vassitjåkkos SV.-sida (å ängsmark ofvan björkgrän

sen); Abiskokanon (å hällmark).
C. Edmonstonii: Nuoljas NV.-sluttning (å vittrad hällmark); stranden af 

forne träsk vid Låktajokks utlopp (å grusmark). — I fjäll- och 
björkregionen.

C. triggnum: allmän (å ängsmark, å snölägemark etc.) i fjäll- och björk
regionen.

h. vulgäre *alpestre: allmän i björkskogen kring Torne träsk.
Chamorchis alpina: sällsynt (fläckvis tunnsådd) å gräsmark i fjällregionen 

å Vassitjåkkos V.-sluttning.
Cirsium heterophgllum: tämligen allmän å ängsartad mark i björk- och 

fjällregionen.
Coeloglossum viride: tämligen allmän å ängsartad mark i björkregionen, 

vanligen uppträdande såsom typisk f. subalpinum.
Lomarum palustre: allmän å kärr—myrmark i björk- och fjällregionen.
Lornus suecica: allmän å hed—ängsartad mark i björk- och fjällregio

nen (jmf. Sylvén, II, p. 15, 22).
Crepis paludosa: Pålnovare (å kärrmark i björkskogen); Björkliden (vid 

backranna i örtrik björkskog).
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.: tämligen allmän å ängsartad mark, i klipp

springor etc. i björk- och fjällregionen.
C. montana (Lam.) Bernh. : allmän i björk- och nedre delen af fjällre

gionen.
Deschampsia alpina: tämligen allmän å ängs—hedartad mark i björk- 

och fjällregionen, ex. Vassijaure, Björkliden, Nuolja.
D. ccespitosa: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
I). flexuosa ß montana: allmän å hed—ängsartad mark i björk- och 

fjällregionen. All här förekommande D. flexuosa syntes tillhöra 
ß montana.

Diapensia lapponica: allmän å hedmark i fjäll- och öfre björkregionen.
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Draba alpina: sällsynt, i tunnsådda eller enstaka exemplar å fuktig ängs
mark å Vassitjåkkos NV.-sluttning och Låktatjåkkos N.-sluttning. —
I fjällregionen.

I). arctica: Vaddetjåkkos S.-sluttning (å gräsmark ofvan björkgränsen); 
Pieskenjarka (å klippmark vid stranden af Torne träsk); Nuoljas 
NO.-sluttning (å gräsmark och vittrad hällmark i och ofvan björk
regionen).

I). fladnizensis: Vassitjåkkos NV.-sluttning (i klippspringor i fjällre
gionen); Abiskokanon.

[) hirta: tämligen allmän å ängsartad mark i fjäll- och öfre björkre
gionen. — En här ytterst formrik art!

D. incana: Vaddetjåkkos S.-sluttning (å gräsmark i fjällregionen); Nuoljas
SO.-sluttning (å gräsmark i öfre björkregionen). — Arten syntes upp
träda i ett flertal olika former!

]). nivalis: Vassitjåkko; Kedketjårro; Låktatjåkko; Nuolja. A klipp- 
mark i fjällregionen.

Drosera rotundifolia: å Sphagnum-myr i björkregionen vid Abisko.
Dryas octopetala: allmän (formationsbildande) å hedmark i fjäll- och öfre 

björkregionen.
Elyna Bellardi: allmän å hedmark i fjäll- och öfre björkregionen.
Empetrum nigrum: allmän å hedmark i fjäll- och björkregionen.
Epilobium alsinifolium: ej sällsynt å ängs—kärrmark i björkskogen.
E. anagallidifolium: allmän å fuktig ängsmark i fjäll- och björkregionen.
E. angustifolium: allmän å hed —ängsmark i björk- och fjällregionen.
E. davuricum: Björkliden (å myrmark, vid bäckrännor o. s. v.); Abisko- 

dalen (å myrmark). — I björkregionen.
E. Hornemanni: tämligen allmän å fuktig ängs kärrmark i björk- och 

fjällregionen.
E. lactiflorum: d:o d:o.
E. palustre v. lapponicum: Vassijaure (videkärr); Abisko (myrmark). - 

I björkregionen.
Equisetum arvense L. v. riparia (Fr.): Kattratvagge; \ assitjåkkos N\ .-slutt

ning. — Å fuktig ängsmark i fjäll- och öfre björkregionen. — Son
den, p. 241, upptager efter Fristedt E. arvense, dock utan närmare 
angifvande af lokal.

E. fluviatile L. ß Hmosum (L.): i kanalerna i Vassijokk-deltat samt å kärr
mark i björkregionen vid Vassijaure (jmf. Sylvén, II, p. 21, 23). — 
Sondén, p. 241, upptager efter Fristedt E. fluviatile från Torne 
träsk.

/•;. hiemale L.: i björkskogen vid Pålnoviken. — Sondén, p. 241, upptager 
arten efter Fristedt endast för »Ponolahti».

E. palustre L.: tämligen allmän å ängs—kärrmark i björkregionen (jmf. 
Sylvén, II, p. 20).

E. pratense Ehrh.: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
E. silvaticum L.: tämligen allmän å hed—ängsartad mark i björk- och 

fjällregionen.
Equisetum variegatum Schleich.: tämligen allmän å hed—ängsartad 

mark i björk- och fjällregionen.
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E. varieg. * scirpoides Michx.: se fö reg.
Erigeron politus Fr.: Vassivara; Vaddetjåkkos S.-sluttning; (å ängsmark 

otvan björkgränsen); Björkliden (branter i björkskogen ofvan järn
vägsstationen); Abiskodalen (gräsrik buskmark i björkregionen). — 
Under namnet E. polilus Fr. sammanfattas här en hel del hvarandra 
närstående, dock ej fullt identiska, mer eller mindre fullständigt 
glatta till svagt håriga former af samma kollektivart.

E. neglectus: tämligen sällsynt och vanligen i mera enstaka exemplar å 
Tsasinnjaskatjåkkos S.-sluttning (ofvan trädgränsen) samt i Ahisko- 
kanon (i björkregionen).

E. uniflorus: tämligen allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.
E. unifl. f. pulchellns: Vassitjåkko; Vaddetjåkkos S.-sluttning; Kedketjår- 

ros V.-sluttning; (å gräsmark ofvan björkregionen); vid Nuoljabäc
kens utflöde i Abiskojokk (å gräsbeväxt grusmark).

Eriophorum polgstachyum: allmän (formationsbildande) å kärrmark i 
björk- och fjällregionen (jmf. Sylvén, II, p. 20, 21, 22).

E. Scheuchzeri: d:o d:o (jmf. Sylvén, II, p. 22). (Se pl. 4, fig. 8.)
E. uaginatum: allmän å myr—kärrmark i björk- och fjällregionen (se

fig- 4).
Erysimum cheiranthoides: å ruderatmark vid Vassijaure och Abisko: den 

vid Abisko förekommande formen var en typisk v. nodosum (jmf. 
Sylvén, I, p. 121).

Euphrasia latifolia: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
E. lat. f. eglandulosa: ej sällsynt, ofta tillika med hufvudformen, så ex

empelvis å Vaddetjåkko, å ängsmark strax ofvan björkgränsen.
Exemplar med föga håriga blad (håren korta, så godt som ute

slutande i bladkanterna och på baksidans nerver) insamlades å ört- 
rik ängsmark å Vassitjåkkos V.-sluttning; de syntes närmast tillhöra 
v. semivesiiia.

E. minima: allmän å ängs—kärrmark i björk- och fjällregionen (jmf. 
Sylvén, II, p. 19).

E. min. f. minor: Vassitjåkkos N.-sluttning, å ängsmark i fjällregionen; 
Björkliden, i ört-björkskogen strax nedom järnvägsstationen. — F'or- 
men uppträdde å båda lokalerna i fåblommiga, dvärgartade, 1—2(—3) 
cm. höga exemplar; internodierna voro ofta starkt, stundom genom
gående nära nog rosettlikt förkortade.

E. tenuis: tämligen allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
Festuca ovina: allmän. — En vacker albinos-form, f. flor. albidis, med

gulgröna småax och alltigenom ljusare grönska insamlades å Nuolja.
F. ov. f. vivipara: allmän.
F. rubra: å ruderatmark vid Vassijaure, Björkliden och Abisko.
F rubra /. nigrescens: Vaddetjåkkos S.-sluttning !å gräsmark ofvan björk

gränsen : Snuoratjåkkos SV.-sluttning (i ört — gräsrik björkskog nära 
stranden al Torne träsk); Björkliden (å kärrartad mark i björksko
gen nedanför järnvägsstationen).

Galium boreale: i fläckar i björkskogen nedanför Björklidens järnvägs
station.

G. uliginosum: å stranden af Torne träsk nedanför Stordalens järn-
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vägsstation. — Af Sonden, p. 225, uppgifves arten endast från »Ki
runa vid sjön Jukkasjärvi».

Gentiana nivalis: här och där i strödda exemplar å ängsartad mark i 
fjäll- och björkregionen (äfven vid Vassijaure!).

G. tenella: Vassitjåkkos V.-sluttning; Vaddetjåkkos S.-sluttning; (å ängs
mark ofvan björkgränsen); Nuoljas O.-sluttning (å gräsmark i fjäll
regionen); Abisko: här och där å rismarken (i björkregionen) ne
danför turisthyddan. — Arten uppträdde fläckvis i tunnsådda till 
strödda exemplar.

Geranium silvaticnm.: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen 
(jmf. Sylvén, II, p 13, 14).

G. silv. {. albiflorum A. Bl.: Snuoratjåkkos SY.-sluttning, i örtrik björk
skog nära stranden af Torne träsk. Ilär lörekommo förutom de 
rent hvit- och rödviolett-blommiga formerna hvarjehanda öfvergångs- 
former med afseende på blomfärgen, former med kronbladens grund
färg hvit eller ljust rosenfärgad till svagt rödviolett med mer eller 
mindre starkt framträdande violetta ådror.

Geum rivale: allmän å ängsartad mark i björkregionen (jmf. Sylvén, II, 
p. 13, 14).

G. riv. f. hybridum: här och där bland hufvudformen.
Gnaphalium norvegicnm Gijnn.: allmän å hed angsartad mark i fjäll- 

och björkregionen.
G. supinum: allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.
Gymnadenia albida: i ett 10-tal exemplar å ängsmark i fjällregionen å 

Vassitjåkkos V.-sluttning.
G. conopea f. lapponica: Pålnovare; Björkliden; Abisko. Å kärrmark

i björkskogen.
Hierochloa alpina: å rismark i Nuorajokkdalen mellan Njuonjevare och 

Vaddetjåkko; Nuolja; Tidnopakte. — I fjällregionen, å Nuolja ända 
ned i björkregionen.

H. odorata: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
Hippuris vulgaris: i kanalerna (i björkregionen) i Yassijokk-deitat (jmf.

Sylvén, II, p. 23). — Af Sondén, p. 232, angifves arten efter Fri- 
stedt allenast för Kattuvuoma.

Junciis ardicus: Vaddetjåkkos S-sluttning (å bäckkant i björkskogen); 
Björkliden (å Scirpus ccespitosus-kärr); Abiskodalen. — I björkre
gionen.

J. biglumis: allmän å fuktig ängs—kärrmark i fjäll- och björkregionen.
J. filiformis: allmän å fuktig gräsmark i björk- och nedre delen af fjäll

regionen (jmf. Sylvén, II, p. 18).
trifidns: allmän å hed—ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.

J. triglumis: Vassivagge; Björkliden (å bäckkant i björkskogen); Abisko- 
älfvens stränder. — I fjäll- och björkregionen.

Juniperus communis f. subnana: tämligen allmän i björk- och fjällregio
nen (jmf. Sylvén, II, p. 15). — Hufvudformen af J. communis syntes 
här fullständigt ersatt af f. subnana.

J. comm. ß nana: sällsynt: Kattrat; Nuoljas SO.-sluttning. — I fjäll- och 
öfre delen af björkregionen.



Leontodon aulumnalis f. taraxaci: tämligen allmän å ängsartad mark i 
fjäll- och björkregionen.

Limtcea borealis: allmän å hedmark i björk- och nedre delen af fjäll
regionen.

Listera cordata: 3 sterila individ i björkskogen i Abiskodalen.
Luzula arcuata: allmän å hed—ängsartad mark i fjäll- och björkre

gionen.
L. confusa: tämligen sällsynt å Nuoljas SO.-sluttning, å lafmark i fjäll

regionen. —— Arten uppträdde i tvenne tydligt skilda former, dels 
en lågväxt, c:a 5—8 cm. hög form med ensamt, toppställdt blom- 
hufvud, dels en något mera högväxt, c:a 15—20 cm. hög form med, 
förutom det toppställda blomhufvudet, 1 å 2 hälften så stora sido- 
hufvud på 2—3 cm. långa, vanligen helt upprätta skaft.

L. multiflora * nigricans: allmän å ängsartad mark i björk- och fjäll
regionen. — Här och där förekommo exemplar med oskaftade ax, 
samlade till ett hufvud (jmf. f. congesta af hufvudarten!), så exem
pelvis vid Vassijaure.

L. parviflora: Björkliden (i björkskogen strax nedom järnvägen); Nuoljas 
SO.-sluttning (ofvan björkgränsen); Abisko-dalen (i björkskogen vid 
älfven); Abisko station.

L. pilosa: i ört—gräsrik björkskog vid Björkliden.
L. spicata: tämligen allmän å hed—ängsartad mark i fjäll- och björk

regionen.
L. Wahtenbergii: allmän kring Vassijaure och i Kattratvagge; tämligen 

allmän äfven kring Björkliden, i björkskogen nedanför järnvägen. — 
Ä hed—ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.

Lycopodium alpinum L.: allmän å hedmark i fjäll- och björkregionen.
L. annotinum L.: i björkskogen ned mot Torne träsk nedanför Björkli- 

dens järnvägsstation.
L. annot. f. alpestre Hn.: tämligen allmän å hedmark i fjäll- och björk

regionen.
L. clavatum L. f. lagopus L.EST.: tämligen allmän i björkskogen. — All 

här förekommande L. clavatum syntes närmast tillhöra f. lagopus.
L. complanatum L.: i hedartad björk—tallskog vid Stenbacken.
L. selago: flerestädes å hedmark i björk- och nedre delen af fjällregi

onen.
L. sel. f. adpressum Desv.: allmän.
Melampyrum pratense: tämligen allmän i björkskogen.
M. silvaticum: allmän i björkskogen.
M. silu. f. alpina Bl.: i björkskogen Yaddetjåkko — Pålnovare.
Melandrium rubrum: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.

- Pressade exemplar af arten hafva alla befunnits tillhöra * lappo- 
tiicum Simmons.

M. rubr. *lapponicum f. lactea (C. Hn.): Nuoravagge å foten af Njuonje- 
vare (i ört—gräsrik björkskog); Snuoratjåkkos SV.-sluttning (i ört
rik björkskog nära stranden af Torne träsk).

En särskildt anmärkningsvärd form af M. rubr. * lapponicum SlM- 
mons med ljusröda, i ljusare rödt—hvitt oregelbundet strimmiga—
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spräckliga kronblad och i grönt och rödt likaledes spräckligt foder 
insamlades i örtrik björkskog nära Björkliden.

M. rubr. ß alpestre Fr. : enstaka exemplar i björkskogen nedanför järn
vägen vid Björkliden.

Melica nutans: Vaddetjåkkos S.-sluttning (i och ofvan björkregionen); 
Abiskodalen (i strandsnåren vid älfven).

Menyanthes trifoliata: tämligen allmän å kärr—myrmark i björkregio
nen (jmf. Sylvén, II, p. 19).

Milium effusum: allmän i björkskogen (jmf. Sylvén, II, p. 13, 14) och å 
ört—gräsrik ängsmark i fjällregionen.

Mulgedium alpinum: tämligen allmän å ängsartad mark i björk-och nedre 
delen af fjällregionen.

M. alp. f. flor. alb. : ett exemplar i örtrik björkskog vid Björkliden (bland 
hufvudformen).

Myosotis silvatica: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
M. silv. f. lactea: Snuoratjåkkos SV.-sluttning; Björkliden. — Sällsynt bland 

hufvudformen.
Myrtillus uliginosa: allmän. — Den vanligast förekommande formen var 

relativt småbladig. En afvikande form med smala, utdraget lansett- 
lika till nästan lineära blad insamlades å myrmark vid Yassijaure.

M. nigra: allmän.
Nardus stricta: å fuktig -gräsmark i björkregionen vid Yassijaure; å en

staka små fläckar riklig. — Af Sondén, p. 241, upptages arten efter 
Fristedt utan närmare angifven lokal.

Orchis maculata f. sudelica: Pålnovare (å kärrmark vid stranden af Torne 
träsk); Snuoratjåkkos SV.-sluttning; Björkliden, å Scirpus ccespitosus- 
kärr nedanför järnvägen (jmf. Sylvén, II, p. 20). — I björkregionen. 
— All här anträffad O. maculata syntes närmast tillhöra f. sudetica

Oxycoccus microcarpus: tämligen allmän å myrmark i björkregionen.
Oxyria digyna: allmän å ängsartad mark, sand—grusmark etc. i fjäll- 

och björkregionen.
Oxytropis lapponica: Vassitjåkkos Y.-sluttning (å örtrik ängsmark—Dryas- 

formation, i fjällregionen); Vaddetjåkkos S.-sluttning (å ängsmark 
ofvan trädgränsen); Låktatjåkkos N.-sluttning (å gräsmark i öfre 
björkregionen). — Af Sonden, p. 234, upptages arten endast för: 
»Nuolja, ’storvuxen’ (Fristedt). Trots ifrigt letande ej funnen.»

Paris quadrifolia: i örtrik björkskog nedanför järnvägen vid Björkliden.
Parnassia palustris: tämligen allmän å såväl torr (förnämligast!) som 

fuktig ängsartad mark i björkregionen (jmf. Sylvén, II, p. 14). - 
Den allmännaste eller kanske enda här förekommande formen torde 
närmast böra hänföras till v. tenuis.

Pedicularis hirsuta: Vassitjåkkos V.-sluttning (i Dryas-formation ; Yadde- 
tjåkko (å snölägemark); Låktatjåkko; Nuolja (i Dryas-formation).
I fjällregionen. — Å snölägemark å Vaddetjåkko uppträdde arten i 
en påfallande lågväxt form med blott några få cm. till 1/2 dm. höga 
blomstjälkar.

P. lapponica: allmän i björkregionen.
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snåren vid älfven). — I björkregionen.

Phaca frigida: Vassitjåkkos V.-sida (i Dnjas-formation i fjällregionen); 
Njuonjevares V.-sluttning (å gräsmark ofvan björkgränsen); Björk- 
liden (vid bäckkant i björkskogen nedanför järnvägen); Nuolja (i 
l)rg a.s-fo r m a ti o n). — I fjäll- och öfre björkregionen.

Phegopleris alpestris (Hoppe) Mett.: allmän å ängsartad mark i fjäll- och 
björkregionen (se pl. 2, flg. 3).

Ph. Dryopteris (L.) FÉE: tämligen allmän i björkskogen.
Ph. polypodioides Fée: i örtrik björkskog nedanför järnvägen vid Björk- 

liden.
Phippsia algida: sällsynt: strödd å små fläckar i smältvattensrännor nära 

sjön Kattratt. — I fjällregionen.
Phleum alpinum: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
Phgllodoce coerulea: allmän å hedmark i fjäll- och björkregionen.
Pinguicala alpina: tämligen allmän å ängsartad mark i fjäll- och björk

regionen.
P. alp. f. bimaculata Wg.: här och där bland hufvudformen (se pl. 5, fig. 10).
P. villosa: Abisko, å myrmark i björkskogen nära turisthyddan.
P. vulgaris: tämligen allmän å kärr- (myr-) och fuktig ängsmark i björk- 

och fjällregionen.
P. vulg. /: bicolor: Njuonjevares S.-sluttning, å myrmark i björkskogen.
Pinus silvestris ß lapponica: Abiskodalen (mer eller mindre glest insprängd 

i risig björkskog); Stenbacken: tallens egentliga formationsgräns. Om 
områdets barrskogsregion-förhållanden se närmare Sylvén, II p- 
24 -28.

Poa alpina: allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkregionen (jmf. 
Sylvén, II, p. 14).

P. alp. f. vivipara: täml. allmän.
P. aspera: Vassitjåkkos NV.-sluttning (å ört—gräsrik ängsmark i fjällre

gionen); Abisko-kanon (å hällmark i björkregionen).
P. asp. var. Balfourii: Abisko-kanon.
P cenisea ß flexuosa (Wg.): Vassitjåkkos N.-sluttning, å gräsmark i fjäll

regionen.
P. nemoralis: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen (jmf. 

Sylvén, II, p. 14).
P. nem. y glaucantha (Gaud.): Vassitjåkkos V.-sluttning; Abisko-kanon.
P. nem. f. m/crantha: Abiskodalen, i strandsnåren vid älfven.
P. pratensis: tämligen allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregio

nen. — Den allmännast förekommande vilda formen tillhör, enligt 
professor C. Lindmans bestämning, var alpestris.

Polygonum viviparum f. alpinum: allmän. — All här förekommande P. 
viviparum syntes tillhöra f. alpinum. — Växten syntes flerstädes 
utbilda ovanligt rikt med blommor och få eller stundom så godt 
som inga groddknoppar. Särskildt blomrika individ med ända till 
öfver 6 cm. långa, blombärande ax och få eller inga groddknoppar 
insamlades å Vaddetjåkko. Såsom bevis på artens frösättning inom 
området må hänvisas till mitt förut publicerade groddplantsfynd å
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Vaddetjåkko (Sylyén, III, p. 313). — En relativt stark blomfärgning 
(ofta tämligen starkt röd) syntes äfven vara för arten här utmär
kande.

Polystichum Filix mas (L.) Roth: tunnsådda exemplar i ört—gräsrik 
björkskog å Vaddetjåkkos S.-sluttning.

P. spinulosum (Retz.) DC.: tämligen allmän å ängsartad mark i björk 
och nedre delen af fjällregionen.

Populus tremula: tämligen allmän i björkskogen kring Torne träsk; äfven 
på Njuonjevares S.-sluttning. — Steril. Om aspens uppträdande inom 
området se närmare Sylvén, II, p. 8, 9.

Pofamogeton natans: i en myrsjö i björkregionen nära Abiskostugan (jmf. 
Sylvén, II, p. 23). — Sondén, p. 238, upptager arten efter Fristedt 
allenast från Vittangi.

Potenfilla erecta v. strictissima Zmtr.: Pålnovare; Rjörkliden (jmf. Syl
vén, II, p. 20). — Å kärrmark i björkskogen nära Torne träsk.

P. niuea: Kedketjårros V.-sluttning (hällmark ofvan björkgränsen); Abisko- 
kanon (i björkregionen).

P. verna: tämligen allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
P. verna * gelida: Vaddetjåkkos S.-sluttning (vittrad hällmark i Dryas- 

formation i fjällregionen); Låktatjåkkos N.-sluttning (mossig gräsmark 
i öfre delen af björkregionen); Abisko-kanon (hällmark i björkre
gionen).

Primula farinosa * scotica: sällsynt, blott några få exemplar å ört—gräs
rik ängsmark i fjällregionen å Vassitjåkkos V.-sida.

P. strida: ej sällsynt å stränderna af Torne träsk (i björkregionen).
Primus [mdus v. borealis: Nuoravagge; Vaddetjåkkos SO.-sluttning; Rjörk

liden; Abiskodalen. — I örtrik björkskog. (Se närmare Sylvén,
II, P. 8.)

Pgrola minor: tämligen allmän.
P. minor f. nummu/aria L^:st.: Vassijaure, i videsnår vid sjön.
P. rotundifolia: Rjörkliden; Nuolja. — I ris—örtrik björkskog.
P. secunda: Rjörkliden. — D:o d:o.
Ranunculus acer: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen. 

— En här synnerligen mångformig art. Förutom normalt hårig 
form förekommo starkt håriga och mer eller mindre fullständigt 
glatta former; båda ytterlighetsformerna uppträdde å ängsmark å 
Vassitjåkkos V.-sluttning; en typiskt glatt form förekom dessutom å 
fuktig ängsmark vid Kattratsjön. Typisk f. pumilus var ej sällsynt, 
så å Vassitjåkko, Kedketjårro, Nuolja, Vaddetjåkko o. s. v. En f. pumilus 
monstr. involucrata Norm. förekom på några ställen fläckvis riklig, 
kanske dock mest sålunda en hårig acer-form med örtbladslika fo
derblad, så å Vassitjåkkos V.-sluttning, å Kedketjårros V.-sluttning, å 
Vaddetjåkkos S. sluttning. — Å torr och mager ängsmark i fjällre
gionen å Vassitjåkkos NV.-sluttning förekommo bland exemplar med 
normala blommor svaga, småblommiga exemplar med antingen alla 
eller enstaka blommor rent $-liga; några ytterst svagt utbildade in
divid hade alla eller enstaka blommor könlösa.

R. flammula *reptans: å stranden af Torne träsk nedanför Stordalens sta
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tion (i björkregionen). — Sondén, p. 228, tror sig ha sett växten 
från järnvägståget nära Torne träsks station.

R. glacialis: sandmark å stranden af Kattratsjön (se pl. 1, fig. 2); Vassi- 
tjåkko; Vaddetjåkko; (på af smältvatten genomdränkt hedmark). — 
I fjällregionen.

R. nivalis: allmän vid eller i snövattensrännor, å fuktig ängsmark etc. i 
fjäll- och öfre delen af björkregionen. — Å fuktig ängsmark (nära 
snöläge) å fjällheden vid Kattratsjön insamlades en relativt robust, 
saftigt grön form med oftast 3-bladigt foder.

R. niva/is X pygmceus: å fuktig ängsmark i fjällregionen å Vassitjåkkos 
NV.-sluttning, bland föräldrarna. — En i ögonen fallande interme
diär form; jmf. Norman i Christiania Yidenskabs-Selskabs Forhandl. 
1893, n:o 16, p. 6—7.

R pygmams: tämligen allmän å fuktig, ängsartad mark i fjäll- och öfre 
delen af björkregionen. — Synnerligen kraftiga tufexemplar före- 
kommo i en gammal bäckränna vid Yassijaure, strax nedom järn
vägen.

Rhodiola rosea: tämligen allmän å ängsartad mark, klippmark etc., i 
fjäll- och björkregionen.

Rhododendron lapponicum: Nuolja (i Drz/as-formation i fjällregionen, ut
med bäckrännor etc.); Abiskostugan (i örj/as-formation i björkregio
nen); Tidnopakte (i björkregionen).

Ribes glabellum Hedlund (Bot. Not. 1901, p. 98): Vaddetjåkkos S.-slutt- 
ning; Björkliden—Nuolja; Abiskodalen. — I ört—gräsrik björkskog. 
(Se närmare Sylvén, II, p. 9.)

Rubus arcticus: Björkliden; Abisko. — Sällsynt; i björkskogen.
R. chamcemorus: allmän å hed—myrmark i björk- och fjällregionen.
R. idams: sällsynt, i blott några få enstaka exemplar i björkskogen å 

Nuoljas NO.-sluttning; dessutom å ruderatmark vid Yassijaure.
R. saxatilis: tämligen allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregi

onen.
Rumex arifolius: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
Sagina intermedia: Yassijaure, å sandstranden af sjön (i björkregionen); 

Vassitjåkko, gammal flytjord (i fjällregionen).
S. Linncei: allmän å ängsartad mark etc. i björk- och fjällregionen.
Salix arbnscula: Björkliden; Abisko. -— Å myrländig mark i björkskogen.

- Om SaZzx-arternas uppträdande i vegetationen jmf. Sylvén, II, 
p. 9, 16—17.

S. arbnscula X phylicifolia: Abisko.
S. glauca: allmän.
S. haslata: tämligen allmän.
S. herbacea: allmän.
S. herbacea x lapponum: Yassijaure, flerestädes å hed- och ängsmark.
S. herbacea X polaris: ej sälls3rnt bland föräldrarna; f. herbaceoides: Vassi- 

jaure, nedanför naturvetenskapliga stationen; Vassivara; f. nothula: 
Yassijaure; Kattratvagge.

S. lanata: allmän.
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S. lapponum: spridd öfver hela området, men vanligen mindre allmän; 
relativt allmänt förekom arten kring Yassijaure.

S. myrsinites: tämligen allmän, dock ej vid Yassijaure.
S. nigricans: allmän.
S. phylicifolia: allmän.
S. polaris: tämligen allmän.
S. reticulata: d:o d:o.
Saussurea alpina: allmän.
.S', alp. f. subacaulis: Björkliden, å gräs—örtmark i björkskogen nära 

järnvägen.
Saxifraga aizoides: allmän å fuktig, ängsartad mark, vid och i snö vat

tensrännor etc. i fjäll- och öfre delen af björkregionen.
S. aiz. v. aurantia: d:o d:o.
S. aiz. v. atrorubens: enstaka individ i Abisko-kanon.
S. ccespitosa: Vassitjåkkos V.-sluttning (i Drj/as-formation); Vassivara; Nu

olja. — I fjäll- och björkregionen.
S. cernua: tämligen allmän i snövattensrännor etc. i fjäll- och björkre

gionen.
S. cernua f. ramosa: ej sällsynt bland hufvudformen.
S. nivalis: tämligen allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkregionen.
S. niv. f. tennis: Yassitjåkkos N.-sluttning, å fuktig gräsmark ofvan björk

gränsen.
S. oppositifolia: allmän å klippmark i fjäll- och björkregionen.
S. stellaris: allmän i fjäll- och björkregionen (se pl. 4, fig. 7).
S. stell, v. comosa: Kattrat; Vassitjåkkos NY.-sluttning. — A fuktig gräs

mark i fjällregionen.
Scirpus ccespitosus: allmän å kärrmark i björkregionen (formationsbil- 

dande). (Se närmare Sylvén, II, p. 18, 19, 20.)
Sedum annuum: strödda exemplar (fläckar) å hällmark i öfre björkre

gionen å Tsasinnjaskatjåkkos SO.-sluttning.
Selaginella selaginoides (L.) Link: Vassitjåkkos Y.-sluttning (rismark); 

Björkliden (Scirpus ccespitosus-kärr) (jmf. Sylvén, II, p. 19); Abisko- 
dalen. — I björk- och fjällregionen.

Sibbaldia procumbens: allmän å ängsartad mark i fjäll- och björkre
gionen.

Silene acaulis: allmän å hed—ängsartad mark i fjällregionen (se pl. 5, 
fig. 9) samt å bäckkanter i björkskogen.

S. acaulis f. flor. albis: Vassitjåkkos V.-sluttning; Vaddetjåkkos S.-slutt
ning. — A båda lokalerna blott enstaka exemplar bland hufvud
formen.

S. acaulis f. flor. roseolis: Vassitjåkkos N.-sluttning, i enstaka exemplar 
bland hufvudformen.

Solidago virgaurea: allmän inom såväl björk- som fjällregionen. — De 
här uppträdande formerna torde enligt den af Simmons (1907, p. 
24—32) lämnade utredningen af artens former inom Skandinavien 
tillhöra var. atpestris (W. & K. ap. Willd.) DC. och var. minuta 
(L.) SIMM.

Sorbus aucuparia: tämligen allmän i björkskogen. — Sommaren 1903 syn-
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tes rönnen ej gå i blom. 1902 syntes dock för rönn liksom för 
andra träd hafva varit ett ovanligt rikt blomningsår. (Jmf. Sylvén
II, P- 8.)

Sparganium sp.: Vassijaure, i en kanal i Vassijokk-deltat (i björkregionen). 
(Jmf. Sylvén, II, p. 23). — Sondén, p. 238, upptager blott en Spar- 
ganium-art, S. submuticum, och denna efter Fristedt endast från 
Jukkasjärvi och Kattovuoma.

Spircea u/maria: Björkliden; Abiskodalen. — I örtrik björkskog. (Jmf. 
Sylvén, II, p. 13, 14.) Sällsynt i förhållande till den ofta talrikt 
uppträdande

Sp. ulm. f. denudata. — Sondén, p. 233, upptager Sp. ulmaria efter Fri- 
stedt, men tillägger: »Hufvudarten synes icke finnas här men väl 
underarten Spircea Ulmaria f. denudata.»

Stellaria alpestris f. calgcanlha: tämligen allmän å ängsartad mark i 
björkregionen. — Hufvudformen observerades ej.

S. graminea. Abiskodalen (i ört—gräsrik björkskog); Vassijaure (å ru- 
deratmark).

S. nemorum: allmän å ängsartad mark i björk- och fjällregionen.
Thalictrum alpinum: allmän. (Jmf. Sylvén, II, p. 14, 19.)
Uh. alp. var. pallida Norm.: å stranden af Torne träsk vid Pålnoviken.
Tofleldia palustris: tämligen allmän å ängs —kärrmark i björk- och fjäll

regionen. (Jmf. Sylvén, II, p. 19.)
Trientalis europcca: allmän, vanligen såsom /'. rosea.
Triglochin palustre: Björkliden, å kärrmark i björkskogen nedanför järn

vägen.
Trisetum airoides: tämligen allmän å ängsartad mark i fjäll- och björk

regionen.
1 riticum caninum: Björkliden, i björkskogen nedanför järnvägen.
T. violaceum: Vassitjåkkos SV.-sluttning; Vaddetjåkkos S.-sluttning; (å

ängsmark ofvan björkregionen); Abiskodalen (i ört—gräsrik björk
skog vid Nuolja-bäcken).

TroIIius europams: allmän å ängs-(—kärr-)artad mark i björk- och fjäll
regionen. (Jmf. Sylvén, II, p. 13, 14, 20.)

Tussilago farfara: Vassitjåkkos V.-sluttning (å örtrik ängsmark i fjällre
gionen, steril); Björkliden (i ört—gräsrik björkskog nedanför järn
vägen). —- De första dagarna af juli stodo exemplaren vid Björkli
den i vacker blomning med samtidigt utvecklade örtblad.

Utricularia vulgaris: i en mindre vattensamling i björkregionen mellan 
Abisko järnvägsstation och Abiskostugan. — Sondén, p. 227, upp
tager U. vulgaris efter Fristedt, dock utan närmare angifven lokal.

\ actinium vilis idcea: tämligen allmän såväl i björk- som fjällregionen.
Wahlbergella angustiflora: Nuoljas O.-sluttning, å vittrad hällmark ofvan 

björkgränsen (se pl. 3, fig. 6).
IV. apetala: Vassitjåkko (å mossrik gräs—örtmark); Kedketjårros V.-slutt

ning; Pieskenjarka; Björkliden—Abisko (å gräsmark i björkskogen 
vid järnvägen); Nuolja. — I fjäll- och björkregionen.

Vahlodea atropurpurea: allmän på Vassijaureslätten.
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Valeriana officinalis: Snuoratjåkkos S.-sluttning (i örtrik björkskog vid 
Torne träsk); Abiskodalen (i strandsnåren vid älfven).

Veronica alpina: allmän. — En vackert rödblommig form, f. flor. rubr., 
insamlades å X.-sluttningen af Vassitjåkko.

V. alp. f. lasiocarpa: ej sällsynt å Vassitjåkko och kring Yassijaure; Nu
oljas SO.-sluttning.

V. fruticans: Vaddetjåkkos S.-sluttning (i Dn/as-formation ofvan björk
gränsen); Kedketjårros V.-sluttning (å ängsmark i fjällregionen); 
Björkliden (skifferbranter i björkregionen ofvanför järnvägen); Nu
oljas SO.-sluttning (i fjällregionen).

Viola arenaria: Nuoljas O.-sluttning (å branter i björkregionen).
V. biflora: allmän. (Jmf. SylvÉN, II, p. 13, 14, 19.)
Y epipsila ß suecica: Yassijaure; Björkliden. — Å kärrmark i björkre

gionen.
V. palustris: tämligen allmän å kärrmark i björkregionen.
Viscaria alpina: Vassitjåkko; Vaddetjåkkos S.-sluttning; (å gräsmark of

van björkgränsen); Nuoljas SO.-sluttning (å gräsmark i och ofvan 
björkregionen).

Woodsia glabella R. Br.: Vassitjåkkos V.-sluttning; Låktatjåkkos N.-slutt- 
ning. — I klippspringor i fjällregionen.

Till sist må här meddelas en förteckning å den litteratur, som,
i sin helhet eller delvis, behandlar Torne-träskområdets flora :
Liljeblad, SamAcrostichum Hyperboreum en tillförene okänd Svensk 

Växt. K. Vetenskaps-Akademiens nya Handlingar. Tom. XIV. 
För år 1793. Stockholm 1793, p. 201—08.

Zetterstedt, J. W.: Resa genom Sweriges och Norriges Lappmar
ker, Förrättad år 1821. Lund 1822.

Fristedt, R. F.: Anteckningar öfver en resa i Torneå Lappmark, 
på Kungl. Vetenskaps-Akademiens bekostnad företagen under 
sommaren år 1852. Bihang till den Botaniska årsberättelsen 
för år 1850. Stockholm 1853.

Lajstadius, C. P.: Bidrag till kännedomen om växtligheten i Torneå 
Lappmark. Akad. afh. Upsala 1860.

Cederwald, G. v.: Strödda bidrag till Skandinaviens Flora. Botan. 
Notiser. Upsala 1867, p. 162—76. P. 163 (Erigeron elongalus 
Led.), 170 {Sedum villosum L.).

Backman, C. J. och Holm, V. F.: Elementarflora öfver Vesterbot- 
tens och Lapplands fanerogamer och bräkenartade växter. 
Upsala 1878. 1

1 För de samlade litteraturuppgifterna har jag till största delen att tacka med.
kand. Selim Birger.
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Hartman, C.: Handbok i Skandinaviens flora, ll.te uppl. Stock
holm 1879.

Ekstrand, E. V.: Resa till Nordland och Torne lappmark 1880.
Botan. Notiser. Lund 1881, p. 187—201.

Hägerström, K. P.: Bidrag till Torne Lappmarks och Ofotens 
Flora. Botan. Notiser. Lund 1882, p. 65—96. 

roi.F, B.: Berättelse öfver undersökningar i Norrland sommaren
1894. Svenska Mosskulturföreningens tidskrift. Jönköping
1895, p. 4 etc.

Neuman, L. med biträde af Ahlfvengren, Fr.: Sveriges flora. 
Lund 1901.

Westerlund, ().: I civilisationens utkanter. Ett reseminne. Sven
ska Turistföreningens årsskrift. Stockholm 1901, p. 197—216. 
P. 204-, 20,S’, 209, 210.

Sylvén, Nils (i): Ruderatfloran i Torne Lappmark. Botan. Noti
ser. Lund 1904, p. 117—28.

(II): Studier öfver vegetationen i Torne lappmarks björkre
gion. Arkiv för botanik. Bd 3. N.o 3. Stockholm 1904. 

Birger, Selim: Vegetationen och floran i Pajala socken med Muo- 
nio kapellag i arktiska Norrbotten. Arkiv för botanik. Bd 3. 
N:o 4. Stockholm 1904. P. 73—74, p. 96 not 3.

Sylvén, Nils (ill): Om de svenska dikotyledonernas första förstärk- 
ningsstadium eller utveckling från frö till blomning. I. Speciell 
del. K. Sv. Vetenskaps-Akademiens handlingar. Bd 40. N.o
2. Upsala & Stockholm 1906. (Under rubriken »undersök
ningsmaterial» angifvas för en hel del arter lokaler från Torne 
lappmark.)

Simmons, H. G.: Ueber einige lappländische Phanerogamen. Arkiv 
för botanik. Bd 6. N.o 17. Upsala & Stockholm 1907. P. 17, 
30, 31.

Sondén, Mårten: Anteckningar om floran inom Tornejavreområ- 
det. Svensk botanisk tidskrift. Stockholm 1907, p. 215—242. 

Heintze, Aug.: Om Chrysosplenium alternifolium L. v. tetrandrum 
Lund och dess utbredning inom Skandinavien. Botan. Noti
ser. Lund 1907, p. 231—237. P. 232, 236.

Dahlstedt, H.: Hieracier från Torne lappmark och närgränsande 
områden. Svensk botanisk tidskrift. Stockholm 1907, p. 299 
—320.
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IAKTTAGELSER ÖFVER HELIANTHEMUM CANUM 
(L.) RAUMG. OCH HELIANTHEMUM OELANDI- 

CUM (L.) WIELD. PÅ ÖLANDS ALFVAR.
AK

GUSTAV TÖRNBLOM.

Närmast med anledning af amanuensen T. Vestergrens referat 
af »Dr. Erwin Janchen, Helianthemum canum (L.) Baumg. und 
seine nächsten Verwandten, Abh. d. k. k. Zool.-botan. Gesellsch. 
in Wien, Band IV, Heft 1, Jena 1907» i föregående häfte af Svensk 
Botanisk Tidskrift vill jag här meddela några iakttagelser öfver 
Helianthemum canum (L.) Baumg. och II. oelandicum (L.) Willd., 
som jag hade tillfälle att göra, då jag somrarne 1906 och 1907 be- 
dref blombiologiska studier på Ölands södra alfvar.

Helianthemum canum (L.) Baumg. (= II. oelandicum v. canescens 
i Hartmans flora och = H. canum (L.) Dun. i Neuman-Ahlfven- 
grens flora) förekommer på Ölands sydligaste del. Nordgränsen 
går enligt uppgift i Sjöstrand, Calmar läns och Ölands flora (1863) 
mellan Smedby och Segerstad. Jag har ej påträffat den norr om 
denna gräns. I nordligaste delen af sitt utbredningsområde tyckes 
den förekomma endast sparsamt. H. oelandicum är spridd öfver 
hela alfvarområdet. Jag har iakttagit exemplar af II. oelandicum 
f. constrictum (Ahlquist) Grosser och H. canum växande om hvar
andra, och detsamma är sannolikt fallet med andra H. oelandicum- 
former. II. canum är således icke vikarierande för II oelandicum 
på södra delen af Ölands alfvar. Båda växa på typisk alfvarmark 
och äro utmärkta genom den för åtskilliga af de i alfvarvegetatio- 
nen ingående växterna karakteristiska »seminanismen», d. v. s. 
ofvanjordssystemet är reduceradt, under det underjordssystemet är 
kraftigt utveckladt. Genom denna anpassning till de extrema yttre
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förhållanden, som äro rådande på Ölands alfvar, afviker H. ca,nun 
på denna lokal i utseende från samma art i andra trakter.

I floiistiska arbeten skiljes som bekant H. canum från H. oelan- 
(licum särskildi med afseende på behåringen. Den förra har på 
bladens undersida, på årsskotten och på blomskaften ett ludd af 
stjärnhår, på undersidans midtnerv, i kanten och på öfversidan 
långa, enkla s. k. borsthår. H. oelandicum uppgifves sakna filt
luddet och hafva kvar blott en större eller mindre del af de enkla 
liåien. Jag har haft tillfälle att iakttaga alla öfvergångsstadier från 
den starkast håriga //. canum till den mindre håriga formen. Mest 
hvitluddig förekommer den enligt Sjöstrand på alfvaret utanför 
Albrunna och Mörbylilla byar inom södra Möckleby socken. Det 
ar särskildt på den förstnämnda lokalen, som jag gjort mina iakt
tagelser öfver denna art. Likaså förekomma af H. oelandicum alla 
öfvergångsstadier från den håriga formen constrictum (Ahlquist) Gros
ser (= u.alpest re (Dun.) i Neuman-Ahlfvengrens flora) till den nästan 
glatta formen denudatum (Ahlquist) Grosser (= v. nudum Aresk. i 
Neuman-Ahlfvengrens flora), den senare med nordligare utbredning 
på Öland. Med afseende på behåringens styrka öfvergå den minst 
haiiga H. canum och constrictum-formen al //. oelandicum i hvar
andra. Det intressantaste är emellertid, att de båda »arterna» ej 
heller beträffande behåringens natur äro skilda. Jag har nämligen 
a*ven funnit constrictum-exemp\av försedda med stjärnhår på bla
dens undersida, ehuru de stå mer eller mindre enstaka, ej bil
dande något filtludd. På årsskotten och blomskaften hos denna 
kunna stjärnhåren förekomma t. o. m. synnerligen ymnigt. Hvad 
borsthåren beträffar, äro dessa af tämligen förgänglig natur, hvil- 
ket göi, att äldre blad se mindre håriga ut än yngre.

Borsthåren hafva en egendomlig struktur, hvilken är utmärkande 
lör Cistineerna och dessutom familjen Combretacete.1 I den basala 
delen al det encelliga hårets cellrum finnes nämligen en annan 
mindre, tjockväggig, spetsig hårcell inskjuten. Uppkomsten af denna 
löiklarar Solereder med ledning af Heidens undersökningar af 
Combretaceernas hår sålunda:

Das Protoplasma zieht sich, nachdem die Wandung des Haar- 
körpers sich entsprechend verdickt hat und das Lumen des Haar
körpers entsprechend enge geworden ist, auf die Haarbasis zurück 
und scheidet an ihrer gegen die Haarspitze zu gerichteten Seite

1 H. Solereder, Systematische Anatomie der Dicotyledonen p. 91—92.
Svensk Botanisk Tidskrift 190S. „
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eine Cellulosekappe aus, welche spitz in den oberen Teil des 
Haares vorspringt.» Denna fördubbling af håret har jag iakttagit 
hos både II. canum och H. oelandicum. Borsthåren uppträda enstaka

eller 2—3 tillsammans.
Stjärnhåren bestå »aus 

einer grösseren oder klei
neren Zahl von einfachen, 
einzelligen,dickwandigen 
Haaren, die nebeneinan
der in die Epidermis
eingesenkt sind.------
Auch die Einzelhaare die
ser Büschelhaare zeigen 
zuweilen die oben bei den 
Einzelhaaren beschrie
bene Verdoppelung, be
sonders dann, wenn sie 
lang sind.» Detta är 
fullkomligt öfverens- 

stämmande med stjärn
håren hos H. canum och
H. oelandicum f. constric- 
tum, hos hvilka delhå
ren vanligen äro 8 till

antalet. Dessa delhår kunna variera betydligt i längd.
Bladen hos H. oelandicum f. constrictum tyckas till formen i stort 

sedt vara mer öfverensstämmande med bladen hos H. canum än 
med dem hos öfriga H. oelandicum-former. De senares blad äro 
bredare i förhållande till längden än hvad fallet är hos canum och

E. Rosenius del.
Fig. 1. Stjärnhår af Ilelianthemum canum (L.) Baumg. 

a, från sidan; b, uppifrån. Ca 100/j. c, Stjärn
hår i tvärsnitt, nedsänkt i epidermis. Ca 250/i-

constrictum.
Blommans byggnad och biologi är densamma hos H. canum och 

II. oelandicum. Blommorna äro vanligen bjärt gula, utan honungs- 
tecken. II. oelandicum-exemplar med ljust svafvelgula blommor äro 
dock tämligen vanliga. De hafva af J. Erikson urskilts som en 
särskild form, f. sulphureum.1 Dessutom har jag observerat exem
plar, där några af blommorna voro nästan hvita, vid basen något 
gulare, men det berodde troligen på, att dessa blommor voro 
äldre och urblekta. Af H. canum har jag ej påträffat någon form 
med ljusare blommor.

J. Erikson, Bidrag till det öländska Alfvarets floristik, Botaniska Notiser 1901.



Kronbladen aro hos bägge arterna omvändt äggrunda, stun- 
dom svagt naggade, ungefär 6 mm. långa och 3,5—4 mm. breda 
på bredaste stället (något mer än V3 af längden från spetsen).
Kronbladens längskanter äro stun
dom något nedböjda, hvarigenom 
kronbladet — särskildt den proxi- 
mala delen — kommer att te sig 
konvext, uppifrån sedt. Ståndarne 
stå i nyutslagna blommor i en 
tämligen tät samling kring pistil
len. De äro af olika längd, från 
1 till 3 mm. De kortare stå i re
gel utanför de längre såsom hos 
H. chamcBcistus Mill., men de olika 
längderna kunna bär förekomma 
mera blandade än hos denna. 
Ståndarsträngarne äro gula, något 
slankiga; knapparne äro gula och 
alstra rikligt med pollen. Stån
darne äro i likhet med förhållan
det hos H. chamcecistus retbara, i 
det de vid beröring böja sig utåt. 
Fruktämnet är äggrundt, ljusgrönt, 
försed t med längsrefflor. Det lika
ledes ljusgröna stiftet har ett helt 
annat utseende hos H. canum och 
H. oelandicum än hos II. chamce-

E. liosenius del.

Fig. 2. a, Utslagen blomma af Helian 
themum oelandicum (L.) Willd. Ca. 5/,.
b, Pistill af Helianthemum oelandicum 
(L.) Willd. Ca. 2%.
c, Pistill af Helianthemum chamcecistus 
Mill. Ca.

cistus: det är starkt spiralböjdt samt försedt med en yfvig samling 
märkeshår.

Hos alla tre arterna äro blommorna slutna åtminstone under nat
ten samt under regn. De äro fullt öppna under dagen vid solsken, 
likaså vid mulen väderlek, såvida ej regn strax förut har fallit. 
Hos H. chamcecistus sluta sig blommorna vid soligt väder mellan 
kl. 6 och /g8 e. m. samt ungefär 2 timmar tidigare, om det är mu
let. H. canum och H. oelandicum sluta sina blommor vid unge
fär samma tider som H. chamcecistus.

Hos H. chamcecistus bildar den öppna blomman en mot solen 
vänd flat skål. Hos H. canum och H. oelandicum äro däremot 
kronbladen i den öppna blomman bakåtriktade. Blomskaftet är 
hos dessa senare riktadt rätt upp utom öfre delen — cirka 4 mm. —
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som är bågformigt böjd, så att blommans längsaxel blir riktad 
mot solen. Emellertid tyckes hos dessa arter de öppna blommor
nas orientering mot solen ej vara så konstant som hos H. .chamce- 
cistus. Däremot är synbarligen kronbladens ställning i förhållande 
till längsaxeln mycket känslig för solstrålningen. Då denna för en 
stund minskas genom moln, böja sig nämligen kronbladen något 
framåt.

Alla tre arterna hafva homogama blommor, H. chamcecistus stun
dom svagt protandriska. 1 slutna blommor stå hos alla tre ar
terna ståndarne tätt tillsammans omkring pistillen, hvarvid själf- 
pollination blir oundviklig. Äfven i öppna blommor öfverföres 
pollen till märket i samma blomma tack vare de skakningar, i 
hvilka de elastiska blomskaften försättas af nästan ständig blåst. 
Huruvida denna regelbundna själfpollination medför befruktning, har 
jag mig icke bekant. Fruktsättningen är i alla händelser riklig.

Blommornas organisation hos H. canum och H. oelandicum 
de nedåtriktade kronbladen, som låta könsdelarne framstå väl ex
ponerade för vinden, den rikliga pollenalstringen samt märkets 
utbildning — vittnar tydligt om anemofil pollination, äfven om de 
retbara ståndarne tyda på, att äfven pollensamlande insekter kunna 
förmedla pollinationen. För öfrigt har jag aldrig observerat andra 
blombesökare hos Hel ian th em u m -arterna på Öland än en akarid, 
en bladlus och en liten staphylinid på H. chamcecistus, bladlusen 
äfven på H. oelanclicum. Dessa kröpo blott omkring och åstad- 
kommo själfpollination inom blomman. Särskildt de två först
nämnda uppträdde tämligen konstant.

I detta sammanhang erbjuder pollenkornens beskaffenhet stort 
intresse. Lidforss1 har påvisat, att pollenkornen hos våra vind
blommor — undantag utgöra vissa tropiska och subtropiska väx
ter — äro rika på stärkelse, under det att hos insektblommorna 
stärkelsen blifvit mer eller mindre fullständigt omvandlad i olja hos 
de fullt utvecklade pollenkornen. Han har vidare påvisat de ane- 
mofila pollenkornens isodiametriska form gent emot de entomofilas 
ellipsoidiska. Hos alla tre Helianthemum-arterna äro pollenkor
nen isodiametriska, med slät yta och visa sig vid behandling med 
jodmjölksyra vara fullproppade med stärkelsekorn.

Helianthemum-arterna i fråga hafva således tillpassat sig till anemofil

1 Bengt Lidforss, Weitere Beiträge zur Biologie des Pollens. Pringsh. Jahrb. f. 
wiss. Bot. 1899 p. 291—30£.
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pollination; särskildt hafva H. canum och den i detta hänseende 
likställda H. oelandicum kommit långt i denna tillpassning. De ut- 
göra därmed typiska exempel på den utveckling, som är karakteris
tisk för lokaler, ständigt utsatta för blåst, en utveckling, som resul
terar i en relativt stor procenthalt anemofila växter och ett fåtal 
sådana, som blott pollineras med tillhjälp af insekter.

Beträffande blomningstiden uppgifves H. canum blomma under 
slutet af juli och i augusti, »hulvudformen» af H. oelandicum under 
juni samt dess form constrictum senare än »bufvudformen». Som 
jag ännu ej varit i tillfälle att göra observationer öfver H. canum 
senare än under första veckan i augusti, kan jag ej uttala mig om 
utsträckningen af dess blomningsperiod. Dess första blommor har 
jag sett de sista dagarne i juli. Blomningsperioden för H. 
oelandicum sammanfaller ungefär med juni månad, under hvars 
2:a och 3:e vecka blomningen är rikligast. H. oelandicum f. con
strictum blommar ännu under första veckan i juli; t. o. m. i slu
tet at juli har jag observerat enstaka blommande exemplar af 
denna. Äfven ifråga om blomningstiden visar sig således denna 
form som en mellanlänk mellan H. canum och H. oelandicum. År 1907, 
då vegetationen på Ölands alfvar var ungefär 14 dagar senare ut
vecklad än under 1906, fann jag så sent som den 5 aug. blom
mande exemplar af //. oelandicum f. constrictum vid Albrunna, 
växande tillsammans med //. canum. Öfver de enskilda blom
mornas lifslängd har jag ej gjort några undersökningar.

Beträffande såväl behåringen som blomningstiden existera så
ledes öfvergångsformer mellan H. canum och H. oelandicum, hvar- 
lill kommer, att deras blommor fullkomligt öfverensstämma både 
' byggnad och biologi. Det finnes alltså skäl för att betrakta H. 
canum constrictum ----- oelandicum — denudatum som en form
serie, där H. canum utgör utgångspunkten. Det riktigaste torde 
väl vara att här blott tala om en art, H. canum med formerna 
canescens, constrictum, oelandicum och denudatum. Om Helianthe- 
mum oelandicum upprätthålles som art, torde emellertid formen 
constrictum på grund af den mer långsträckta bladformen och 
förekomsten af stjärnhår närmast böra föras under H. canum. Til
läggas bör, att H. canum själf på Öland är en från hufvudtypen 
genom mindre och tjockare blad samt färre borstbår afvikande alf- 
varform (= /'. canescens)-
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TILL KÄNNEDOMEN OM 
STOCKHOLMSTRAKTENS SVAMPFLORA.

AF

BJÖRN PALM.

Söker man i den mykologiska litteraturen efter uppgifter angå
ende Stockholmstraktens svampflora, blir resultatet skäligen otill
fredsställande. Frånsedt exsiccatverk finner man nämligen endast 
en eller annan notis, i h vilken omnämnes ett fynd af någon säll
syntare art; om de vanligare arterna finnes däremot så godt som 
intet publiceradt. För att nu i någon mån fylla denna lucka läm
nas här nedan en förteckning på en del svampar, som insamlats i 
Stockholmstrakten. Bidrag till förteckningen ha godhetsfullt läm
nats af fil. stud. E. Jansson (E. J.), prof. G. Lagerheim (G. L.), fil. 
stud. F. Ridderstolpe (F. R.) och amanuensen T. Vestergren 
(T. V.). Ur Riksmuseets svampherbarium har prof. C. A. M. Lind
man benäget låtit mig anteckna de svampar från Stockholmstrak
ten, som där finnas förvarade. Dessa äro till största delen insam
lade af nuv. prof. O. Juel (O. J.).

HYMENOMYCETES.

Endomi/ces decipiens (Tul.) Reess. Armillaria mellea. Djursholm (G. L.). 
Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Woron. Myrtillus uliginosa. Norrtälje.

— Vaccinium vitis iclcca. Sundbyberg (E. J.). Norrtälje. 
Exobasidium Vaccinii uliginosi Boud. Vaccinium vitis idcea. Lidingön. 

Norrtälje.

UREDINEAE.

Aecidimn Ranunculacearum DC. Ranunculus bulbosus. Norrtälje. 
Omöjligt att utan kulturförsök afgöra, om detta secidium tillhör
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Puccinia Magmisiana Körn., Uromyces Pock Rabenh. eller V. 
Dactylidis Otth. Enligt Klebahn i »Die wirtswechselnden Rost
pilze» äro nämligen dessas secidier hvarandra fullkomligt lika.

Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Wint. Picea excelsa. Nynäs (G. L.). 
Ulriksdal (O. J.).

Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr. Empetrum nigrum. Norrtälje.
Chrysomyxa Ledi (Alh. et Sch v.) De By. Ledum palustre. Nynäs, 

Dalarö (G. L.).
Chrysomyxa Pyrolcc (DC.) Rostr. Pyrola media och P. minor. Bot

kyrka s:n (F. R.). — Pyrola sp. Djursholm, Saltsjöbaden (G. L.).
Chrysomyxa Woronini Tranzschel. Ledum palustre. Nackanäs (G. L.). 

Picea Abies. Drottning Kristinas väg (G. L.).
Coleosporium Campanula' (Pers.) Lév. Campanula persiccefolia. Djur

gården. Haga (O. J.). Saltsjöbaden (G. L.).
Coleosporium Senecionis (Pers.) Fr. Senecio silvaticus. Norrtälje. - 

Senecio vulgaris. Järfva (E. J.).
Coleosporium Sonchi (Pers.) Lév. Sonchus arvensis. Experimental- 

fältet. Norrtälje.
Coleosporium Tussilciginis (Pers.) Kleb. Tussilago farfara. Experi- 

mentalfältet. Danderyd (F. R.). Saltsjöbaden (G. L.).
Cronartium asclepiadeum (Willd.) Fr. Pceonia officinalis. Fiskartor

pet. — Cynanchum vincetoxicum. Danviken (G. L ).
Cronartium ribicola Dietr. Ribes nigrum. Norrtälje.
Gymnosporangium clavariceforme (Jacq.) Rees. Crahvgus oxyacantha. 

Norrtull (F. R.). Saltsjöbaden. Norrtälje.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr. Sorbus aucuparia. Djurgår

den, Lilljans (G. L.). Experimentalfältet. Saltsjöbaden. Norr
tälje. — .Juniperus communis. Nackanäs. Norrtälje.

Gymnosporangium tremelloides R. Hartig. Pyrus malus. Saltsjöba
den. Djurgården, Danviken (G. L.).

Hyalopsora Polypodii (Pers.) Magn. Cystopteris fragilis. Mellan Haga 
och Ulriksdal (G. L.). Norrtälje.

Melampsora Larici-pentandrce Kleb. Salix pentandra. Järfva.
Melampsora Magnusiana Wagner. Chelidonium majus. Haga (G. L ).

- Corydalis intermedia. Djurgården. — Corydalis solida. Norr
tälje.

Melampsora Salicis caprecc coll. Salix caprea. Djurgården, Nacka 
(G. L.). Saltsjöbaden. Norrtälje.

Melampsora Saxifragarum (DC.) Schrot, Saxifraga granulata. Nacka 
(G. L.). Norrtälje.
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Melampsora Tremulas coll. Populus tremula. Experimentalfältet. Salt
sjöbaden. Norrtälje.

Melampsorella Cerastii (Pers.) Schröt. Stellaria uliginosa? Djursholm 
(G. L.).

Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. Betula verrucosa. Dandervd 
(F. R.). Saltsjöbaden. Rosendal (G. L.).

Ochropsora Sorbi (Oudem.) Diet. Anemone nemorosa. Dandervd (F. 
R.). Djurgården. Nackanäs. Norrtälje. — Sorbus aucuparia- 
Saltsjöbaden. Ulriksdal (G. L.). Norrtälje.

Phragmidium PatenIilla; (Pers.) Karst. Potentilla argentea. Danviken 
(G. L.). Experimentalfältet. Ladugårdsgärde. Ulriksdal (O. J.). 
Norrtälje. Potentilla verna. Haga (G. L.). Rotebro (G. L.). 
Norrtälje.

Phragmidium Rubi (Pers.) Wint. Rubus •Wahlberqii. Saltsjöbaden 
(G. L.),

Phragmidium Rubi idcei (DC.) Karst. Rubus idceits. Djursholm (E. 
J.). Uggleviken (O. J.). Sundbyberg (G. L.). Norrtälje.

Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint. Rosa glauca. Djursholm 
(E. J.). Lidingön. Norrtälje.

Puccinia Ad oxa- Hedw. Adoxa moschatellina. Uggleviken (H. Hi:s- 
selman). Norrtälje.

Puccinia Aegopodii (Schum.) Link. Aegopodium podagraria. Norrtälje.
Puccinia Agrostidis Plowr. Aquilegia vulgaris. Stockholm (G. L.).
Puccinia Arenarice (Schum.) Wint. Arenaria trinervia. Djurgården 

(G. L-). Experimentalfältet (T. V.). Lilljans (G. L.). — Stellaria 
uliginosa. Dalarö.

Puccinia Arrhenatheri (Kleb.) Erikss. Berberis vulgaris. Haga "Ulriks
dal, Observatoriet, Stallmästaregården (G. L.).

Puccinia Asteris Duby. Achillea ptarmica. Järfva (G. L.).
Puccinia Caricis coli. Urtica dioica. Stadshagen, Lilljans (G. L.). 

Norrtälje. — Carex acuta. Karlberg (V. Wittrock). — Care.r 
pallescens. Djurgården (O. J.). — Carex panicea. Uggleviken 
(O. J.). — Carex riparia. Norrtälje.

Puccinia Chcerophgltii Pust. Mgrrhis odorata. Norrtälje.
Puccinia coronata Cda. Rhamnus frangula. Nackanäs (O. J.). Haga 

(G. L.). — Alopecurus pratensis, Festuca elatior. Roslagstull (O. 
.1,). — Calamagrostis arundinacea. Liljeholmen (O. J.). — Cala- 
magrostis strida. Uggleviken (O. J.).

Puccinia Fergussoni Bet. Br. Viola palustris. Experimentalfältet 
(O. J.).
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Puccinia fusca (Reih.) Wint. Anemone nemorosa. Danderyd (F. R.). 
Djurgården. Nackanäs. Norrtälje.

Puccinia graminis Pers. Berberis vulgaris. I hela Stockholmstrakten 
allmän. — Avena sativa. Järfva. Sundbyberg (E. J.). — Agrostis 
alba. Värtan (O. J.). — Dactylis glomerata■ Norrtälje.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart. Hieracium muroram. Danderyd (F. 
R). — Hieracium pilosella. Stockholm (G. L.). Norrtälje. 
Hieracium sglvaticum. Lilljans (G. L.).

Puccinia Lampsance (Schultz) Feld. Lampsana communis. Lidingön. 
Saltsjöbaden. Skogsinstitutet (Alb. Nilsson). Norrtälje.

Puccinia Lolii Nieiss. Rhamnus cathartica. Norrtälje.
Puccinia Malvacearum Mont. Kitaibelia vitifolia. Rergielund (G. L.j.
Puccinia Mentha; Pers. Mentha arvensis. Lilljans (O. J.).
Puccinia Morthieri Körn. Geranium silvaticum. Saltsjöbaden.
Puccinia obscura Schrot. Luzula pilosa. Haga. Ulriksdal (Alb. Nils

son). Norrtälje.
Puccinia paludosa Plowr. Pedicularis palustris. Västernäs på Råd- 

mansö.
Puccinia perplexans Plowr. Ranunculus acris. Rergielund (O. J.). - 

Alopecurus pratensis. Uggleviken (O. J.).
Puccinia Phragmitis (Schum.) Körn. Rumex maximus. Djurgårds- 

bron, Stallmästaregården (G. L.). — Phragmites communis. Djur
gården. Saltsjöbaden. Värmdö (Alb. Nilsson). Värtan. Norrtälje.

Puccinia Poarum Nielss. Tussilago farfara. Danderyd (F. R.). Djur
gården (G. L.). Nackanäs (G. L.). Karlberg (O. J.). Norrtälje.
- Poa nemoralis. Djurgården (O. J.). — Poa pratensis. Dande

ryd (O. J.).
Puccinia Polggoni uivipari Karst. Polygonum viviparum. Lilljans 

(G. L.). '

Puccinia Pringsheimiana Kleb. Rib es grossularia. Stockholmstrakten 
(G. L.). Norrtälje.

Puccinia Saxifrages Schlecht. Saxifraga granulata. Experimentalfäl- 
tet (T. V.). Norrtälje.

Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. Cirsium arvense. Nackanäs (G. L.). 
Roslagstull, Saltsjöbaden, Sundbyberg (G. L.). Norrtälje.

Puccinia Tanaceti DC. Tanacetum vulgare. Sandhamn.
Puccinia Taraxaci Plowr. Taraxacum vulgare. Lilljans (O. J.). Ka

stellholmen. Norrtälje.
Puccinia Thlaspeos Schub. Arabis hirsuta. Ulriksdal (O. J.).
Puccinia Tragopogonis (Pers.) Cda. Tragopogon pratense. Danderyd
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(F. R.). Djurgårdsbrunn, Drottning Kristinas väg (G. L.). Ex- 
perimentalfältet. Norrtälje.

Pnccinia Trailii Plowr. Rumex acetosa. Norrtälje.
Puccinia uliginosa Juel. Parnassia palustris. Uggleviken (O. J.). 
Puccinia Violce (Schum.) DC. Viola arenaria. Sandhamn. — Viola 

hirta. Hornsberg (O. J.) Nynäs (K. Bohlin). -— Viola canina. 
Danderyd (F. R.). Experimentalfältet. Norrtälje.

Pucciniastrum Padi (Kze et Schm.) Diet. Prunuspadus. Saltsjöbaden. 
Sundbyberg. Norrtälje.

Pucciniastrum Vacciniorum (Link.) Diet. Myrtillus niger. Danderyd 
(F. R.). Lidingön. Saltsjöbaden. Norrtälje.

Triphragmium Filipendulce Lasch. Spiriva filipendula. Danderyd (F. 
R.). Norrtälje.

Triphragmium Ulmaricv (Schum.) Wint. Spircca ulmaria. Danderyd 
(F. R.). Experimentalfältet. Järfva. Norrtälje.

Uredo Pyrolen (Gmel.) Mart. Pyrola rotundifolia. Saltsjöbaden (G. L.). 
Uredo sj>. Elymus arenarius. Sandhamn.
Uromyces Acetosa’ Schröt. Rumex acetosa. Haga (G. L.). Karlberg 

(V. Wittrock).
Uromyces Alchemillce (Pers.) Fckl. Alchemilla vulgaris. Danderyd 

(F. R.). Humlegården, Ladugårdsgärde (G. L.). Järfva (E. J.). 
Saltsjöbaden. Norrtälje.

Uromyces Phaseoli (Pers.) Wint. Phaseolus vulgaris. Klubbensborg 
(G. L.).

Uromyces cristatus Schröt. et Niessl. Viscaria vulgaris. Nynäs (T. V.). 
Uromyces Fabcc (Pers.) De By. Orohus tuberosus. Nackanäs, Sund

byberg (G. L.). Danderyd (F. R.). Dufbo (E. J.). Nynäs (K. Boh
lin). Norrtälje.

Uromyces Ficaria; (Schum.) Fckl. Ficaria verna. Djursholm (G. L.). 
Uromyces Gagea' Beck. Gagea lutea. Djurgården. Djursholm (G. L.). 
Uromyces Geranii (DC.) Otth. et Wartm. Geranium silvatieum. Dufbo 

(E. J.). Hufvudsta (Sture Ericsson). Saltsjöbaden. Norrtälje. 
Uromyces Armerice (Schlecht.) Lév. Armeria elongata. Nynäs (G. L.). 
Uromyces Poce Rabenh. Ficaria verna. Djurgården (O. J.).
Uromyces Polygoni (Pers.) Fckl. Polygonum avieulare. Karlberg (G.

L.). Saltsjöbaden. Värtan. Djurgården (G. L.). Norrtälje. 
Uromyces pratensis Juel. Ranunculus auricomus. Nackanäs. Norr

tälje allmän.
Uromyces Rumicis (Schum.) Wint. Rumex obtusifolius. Djurgården 

(G. L.). — Rumex sp. Djurgården (E. J.).



43

Uromijces Trifolii (Hedw.) Lév. Trifolium hybridum. Värtan.
Uromyces Trifolii-repentis (Cast.) Lindr. (I). Trifolium repens. Norrtälje.

USTILAGINEjE.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn. Carex armaria. Dalarö (G. L.). — 
Care.v panicea. Norrtälje.

Entyloma Calendula- (Oudem.) De By. Hieracium mnrorum. Lilje
holmen (O. J.).

Entyloma Ranunculi (Bon.) Schröt. Ficaria verna. Djurgården. - 
Ranunculus auricomus. Norrtälje.

Schizohella melanoyramma (DC.) Schröt. Carex digitata. Saltsjöba
den (G. L.).

Sphacelotheca Polyyoni-vivipari Schellenberg. Polygonum viviparum. 
Västernäs på Rådmansö.

Tracy a Hydrocharidis Lagerh. Hydrocharis morsus raiue. Bergielund, 
Nacka, Rörstrand (G. L.).

Urocystis Agropyri (Preuss) Schröt. Alopecurus pratensis. Lilljans 
(G. L.).'

Urocystis Anemones (Pers.) Schröt. Anemone hepatica. Norrtälje. — 
Anemone nemorosa. Danderyd (F. R.). Lilljans (G. L.). Kungs
holmen (G. L.). Norrtälje. — Ranunculus repens. Djurgården. 
Saltsjöbaden. Drottning Kristinas väg (G. L.). — Adonis ver- 
nalis. Bergielund.

Urocystis Filipendulcv (Tul.) Wint. Spircea filipendula. Lilljans (O. •!.).
Urocystis occulta Wallr. Poa sp. Liljeholmen (O. J.).
Ustilago Avence (Pers.) Jens. Avena sativa. Norrtälje.
Ustilago grandis Fr. Phragmites communis. Edsviken (E. J.).
Ustilago Hordei (Pers.) Kellerm. et Swingle. Hordeum vulgare. Sund

byberg.
Ustilago longissima (Sow.) Tul. Glyceria altissima. Djurgårdsbrunns- 

viken (F. R.). Sundbyberg (G. L.). — Glyceria fluitans. Järfva.
Ustilago Scabiosce (Sow.). Trichera arvensis. Karlberg (O. J ).
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schröt. Tragopogon pratense. Danderyd 

(F. R.). Hornsberg (O. J.). Lilljans, Rörstrand (G. L.). Sund- 
byberg (E. ,L). Norrtälje.

Till Ustilaginese plägar äfven föras

Graphiola Phoenicis (Moug.) Poit. Phoenix dactylifera. Stockholm. 
Förekom ymnigt på bladen af tvenne exemplar af Phoenix dac-
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tylifera, som odlades i boningsrum. Troligen ej förr anträffad 
i Sverige.

PHYCOMYCETES.

Albugo Candida (Pers.) Ü. Kuntze. Capsella bursa pastoris. Sundby
berg. Norrtälje. Nasturtium amphibium. Liljeholmen (O. J.).

- Sinapis arvensis. Sundbyberg (G. L.l. — Cardaminc pratensis. 
Drottning Kristinas väg (G. L.).

Albugo Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray. Tragopogon pratense. Sund
byberg (E. ,1.).

Olpidium Trifolii (Pers.) Schrot. Trifolium repens. Nynäs (G. L.).
Peronospora Alsinearum Casp. Stellaria media. Djurgården (O. ,J
Peronospora alta Fckl. Plantago major. Nackanäs (G. L.).
Peronospora calotheca De By. Galium boreale. Norrtälje.
Peronospora Chrgsosplenii Fckl. Chrgsosplenium alternifolium. Lilljans 

(G. L.).
Peronospora Corgdalis De By. Corgdalis intermedia. Djurgården.
Peronospora effusa. Greville. Atriplex patulum. Köpmanholm på Yxlö.
Peronospora bicaruv Ful. Ficaria verna. Djurgården. Experimental- 

fältet (O. J.). - Ranunculus acris. Norrtälje. Ranunculus
flammula. Drottning Kristinas väg (G. L.).

Peronospora grisea (Ung.) De By. Veronica beccabunga. Hornsberg 
O. J.). Karlberg (G. L.). Värtan. — Veronica chamcedrgs. Norr
tälje. — Veronica verna. Djurgården (T. V.).

Peronospora Lamii Al. Br. Lamium album. Experimentalfältet (T. 
V.). — Lamium purpureum. Saltsjöbaden.

Peronospora leptosperma De By. Ianacetum vulgare. Fjäderholmarna 
(T. V.). Norrtälje.

Peronospora obducens Scbröt. Impatiens noli tangere. Karlberg (O. J.).
Peronospora parasitica (Pers.) De By. Arabis thaliana. Saltsjöbaden 

(G. L.). — Cardamine pratensis. Norrtälje.
Peronospora Potentillce De By. Accena hvvigata. Bergielund. Ny värd

växt.
Peronospora Trifoliorum De By. Trifolium bybridum. Järfva (E. J.). 

Värtan. — Trifolium medium. Saltsjöbaden (G. L.). Norrtälje.
Peronospora Vicice (Berk.) De By. Lathyrus heterophyllus och L. sil- 

vestris. Bergielund. Förut ej iakttagen på dessa Lathyrus-arter.
Lathyrus pratensis. Norrtälje. — Orobus tuberosus. Lilljans 

(G. L.). — Vicia sepium. Stockholm.



Peronospora Viola’ De By. Viola arnensis. Köpmanholm på Yxlö. 
Norrtälje.

Phytophthora in festa ns (Mont.) De By. Solanum tuberosum. Järfva 
(E. J.).

Plasmopara densa (Rbh.) Schrot. Rhinanthus major. Västernäs pa 
Rådmansö.

Plasmopara nivea (Ung.) Schröt. Anthriscus silvestris. Järfva (E. J. , 
Norrtälje. — Laserpitium tatifolium. Västernäs på Rådmansö.
- Peucedanum palustre. Nackanäs (G. L.).

Plasmopara pusilla (De By). Schröt. Geranium siluaticum. Danderyd 
(F. R.). Experimentalfältet. Värtan (G. L.).

Plasmopara pygmcea (Ung.) Schröt. Anemone nemorosa. Kungshol
men. Lilljans (G. L.).

Synchytrium Anemones (DC.) Wor. Anemone nemorosa. Drottning 
Kristinas väg (G. L.). Karlberg (G. L.).

HEMIASCI.

Protomyces pachydermus Thüm. Taraxacum officinale. Rosendal 
(G. L.).

EXOASCI.

Magnusiella Tormentilla’ (Earl.) Sadeb. Potentilla erecta. Nynäs (G. L.). 
Taphrina Alni incance Magn. Alnus glutinosa. Norrtälje.
Taphrina aurea (Pers.) Fr. Populus nigra. Norrtälje. — Populus py

ramidalis. Norrtälje.
Taphrina carnea Johans. Betula odorata. Klubbensborg (G. L.). 

Funnen af förf. äfven vid Grisslehamn. Dessa fynd äro af 
ett visst intresse, då T. carnea ju är en utprägladt boreal- 
alpin art.

Taphrina Cratcegi Sadeb. Cratcegus oxyacantha. Norrtälje.
Taphrina Johansoni Sadeb. Populus tremula. Sandhamn (K. Rohlin). 

Norrtälje.
Taphrina Pruni Tul. Prunus domestica. Norrtälje- — Prunus padus. 

Klubbensborg (G. L.). Norrtälje.
Taphrina Rostrupiana (Sadeb). Prunus spinosa. Kyrkviken på Li- 

dingön.
Taphrina Sadeheckii Johans. Alnus glutinosa. Lidingön (F. R.). Nac

kanäs (G. L.). Norrtälje. Rådmansö.
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PYRENOMYCETES.

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Festuca elatior. Experimentalfältet. — 
Secale cereale. Norrtälje.

Epichloe typhina (Pers.) Tul. Dactylis glomerata. Norrtälje.
Erysiphe Cichoracearum DC. Myosotis silvatica. Norrtälje. — Plantago 

major. Sundbyberg (E. J.).
Erysiphe Galeopsidis DC. Galeopsis speciosa. Saltsjöbaden.
Erysiphe graminis DC. Dactylis glomerata. Norrtälje. — Festuca sp. 

Sundbyberg (E. J.).
Erysiphe Polygoni DC. Trifolium medium. Järfva.
Fumago vagans Pers. Quercus robur. Hagaparken (T. V.). Saltsjö

baden. — Tilia europcea. Sundbyberg.
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr. Corylus avellana. Djurgården. 
Isariopsis alborosellci (Desm.) Sacc. Stellaria graminea. Experimen

talfältet (T. V.).
Nectria cinnabarina Fr. Cratcegus oxyacantha. Humlegården (G. L.).

Ulmus montana. Adolf Fredriks kyrkogård, Stockholm. 
Norrtälje.

Phyllachora Trifolii (Pers.) Fckl. Trifolium medium. Sundbyberg. — 
Trifolium repens. Djurgården.

Phylladinia corylea (Pers.) Karst. Betula verrucosa. Saltsjöbaden. 
Corylus avellana. Nackanäs (G. L.). — Lonicera Caprifolium. 
Saltsjöbaden.

Sphcerotheca Humuli (DC.) Burr. Alchemilla vulgaris. Experimental
fältet. Sundbyberg. Norrtälje.

Sphcerotheca Humuli (DC.) Burr. var. fuliginea (Schlecht) Salm. Ta
raxacum officinale. Danderyd (F. R.).

Stigmatea confertissima Fckl. Danderyd (F. R.). Saltsjöbaden. Norr
tälje.

Stigmatea Robertiani Fr. Geranium Robertianum. Experimentalfältet. 
Saltsjöbaden. Norrtälje.

Uncinula Aceris (DC.) Sacc. var. Tulasnei (Fckl.) Salm. Acer plata- 
noides. Sundbyberg.

Uncinula Salicis (DC.) Wint. Salix caprea. Sundbyberg.

DISCOMYCETES.

Coccomyces Rubi (Fr.) Karst. Rubus idcvus. Nackanäs (F. R.). 
Dasyscypha calycina (Schum.) Fckl. Larix decidua. Hagaparken.
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Fabrcea Ranunculi (Fr.) Karst. Ranunculus auricomus. Norrtälje. 
Pseudopeziza Trifolii (Biv.) Fckl. Trifolium pratense. Kungshatt. 

(E. J.).
Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. Acer platanoides. Danderyd (E. J.).

Saltsjöbaden. Sundbyberg. Ulriksdal. Norrtälje.
Rhytisma Andromedce (Fr.) Rehm. Andromeda polifolia. Norrtälje. 
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. Salix aurita. Norrtälje allmän.

Salix caprea. Danderyd (F. R.). — Salix cinerea. Norrtälje. 
Sclerotinia urnula (Weinm.) Rehm. Vaccinium vitis idcea. Klubbens- 

borg (G. L.).

SPHiEROPSIDE^E.

Phoma Urtica? Schultz et Sacc. Urtica dioica. Haga (T. V.). 
Septoria Saponarice (DC.) Sacc. et Berk Saponaria officinalis. Sand

hamn.
Septoria Urtica; (Rob. et Desm.) Urtica dioica. Karlberg.

MELANCONIE7E.

Gloeosporium deformans (Schrot.) Lind. Salix caprea. Saltsjöbaden. 
Phragmotrichum Chaitletii Kuntze. Picea excelsa. Danderyd (F. R.). 

Experimentalfältet. Norrtälje.

HYPHOMYCETES.

Botrytis cinerea Pers. var. sclerotiophila (Kl.) Sacc. På ett sklerotium 
på en vissnad Gentiana-stjälk. Norrtälje.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. Aristolochin clematitis. Skepps
holmen. — Dianthus superbus. Albano. — Lathyrus odoratus, 
Onopordon acanthium, Plantago major, Tropceolum majus, 
Allium- och Iris-arter. Bergielund.

Ovularia aplospora (Speg.) Magn. Alchemilla vulgaris. Danderyd (F. 
R.). Djurgården.

Ovularia destructiva (Phill. et Plowr.) Massee. Myrica gale. Dalarö 
(G. L.).

Ovularia Veronicce (Fckl) Sacc. Veronica arvensis. Experimentalfäl
tet (T. V.).

Ramularia Annoracice Feld. Nasturtium Armoracia. Norrtälje.
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Ramularia lamiicola Mass. Lamium album. Norrtälje. 
Ramularia Urtica Ces. Urtica dioica. Haga grindar (T. V.). 

näs (G. L.). Norrtälje.

MYXOM YCETES.

Sorosphara Veronica Schröt. Veronica chamadrys. Norrtälje.

Nacka-
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STIPA PENNATA I VÄSTERGÖTLAND.
EN STUDIE ÖFVER DEN SUBBOREALA PERIODENS INFLYTANDE 

PÅ DEN NORDISKA VEGETATIONENS UTVECKLINGSHISTORIA.

AF

RUTGER SERNANDER.

Inledning.

I ett bihang till Fauna suecica, Editio II 1761 p. 557 säger Linné: 
»Slipa pennala. Falk J. P. W:gothia, Åsaka, Wartofta frequens.» 
Denne Johan Peter Falck (född 1732 eller 1733, död 1773) var 
som bekant lärjunge till Linné och en tid sonens informator. Fyn
det härledde från en trakt, hvars flora han väl kände, ty man vet 
att han tillbragt en dryg del af sin ungdom vid Pilagården i Åsle, 
ej långt från Vartofta-Asaka.1

Linné ansåg tydligen fyndet vara af mycket stort intresse, då 
han skyndade att inflicka det — och några andra viktiga växtlokaler 

i ett arbete, dit det strängt taget icke hörde. Man kan ock utan 
öfverdrift säga, att det är ett af de märkligaste, med hvilka någon
sin den skandinaviska vegetationen blifvit riktad. Emellertid såg 
det länge ut, som om den svenska floran åter skulle ha mist denna 
sin nya medborgare. Under en lång tidrymd tyckes man, om öfver 
hufvud taget verkliga efterforskningar blifvit gjorda, icke ha åter
funnit Stipa på den Falckska lokalen. Och då Wahlenberg år 
1826 i Flora suecica p. 1079 förklarat: »post semisaeculum non 
reperta», ansåg man nog, att Stipa var oåterkalleligen utdöd.

År 1838 dyker i tredje upplagan af Hartman’s flora ett rykte upp, 
att Stipa pennata »Skall förlidet år vara återfunnen».2 Så var också

1 Mathesios, Iakttagelser öfver några inom Westergötland förekommande Natur
alster p. 14. Th. M. Fries, Linné. II p. 64—67.

5 1. c. p. 338.
Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 4
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förhållandet; och ej nog härmed, den hade dessutom anträffats på 
ännu ett växställe. I sin Novitite Florae Suecicse Mantissa altera, 
Upsalise 1839 p. 4 säger Elias Fries i det han efter Linné citerar 
Åsaka-förekomsten: »Dein multoties frustra qusesita et e Floris
Suecicis deleta, sed Cl. Mathesio, me exhortante, sedulo inquerenti 
non tantum loco citato in agrorum marginibus, sed etiam novo loco 
in par. Segerstad (inter Billingen et Mösseberg) obviam venit», och 
i Herbarium normale fase. 7 n:o 88 kunde han utdela Asaka- 
exemplar tagna af magister Mathesius.

Det var sålunda J. Mathesius, den om Västergötlands floristik så 
högt förtjänte Skara-adjunkten (* 1800 f 1869), som man hade att 
tacka för att Stipa ej blott blef funnen på sin gamla lokal utan 
äfven på en alldeles ny sådan. Emellertid dröjde han länge med 
att offentliggöra de närmare fyndomständigheterna, hvadan lokalerna 
blefvo missuppfattade till sitt läge, den nya till och med i senare 
tid dubblerad. Den är, som i det följande närmare skall visas, be
lägen i Valtorps socken nära den gamla kyrkan. Nu är förhållan
det det, att Valtorps socken är indragen under Segerstads försam
ling. Uppgifterna »Segerstad» i Fries’ Mantissa, Bot. Notiser 1840 
p. 169 och Hartman’s flora, editio 4, 1843 samt »mellan Hvaltorp 
och Segerstad» hos Andersson, Skandinaviens Gramineer 1852 p. 
105 äro sålunda ej fullt träffande, och uppenbart oriktigt anför Rud- 
berg 1 som två lokaler Segerstad och Valtorp. Tilläggas bör, alt 
jag under mina S/ipa-studier sommaren 1906 gjorde en flyktig tur 
genom Segerstads socken utan att få se någon lokal, hvars läge och 
nuvarande vegetation tydde på, att den möjligen kunnat härbärgera 
Stipa, ej heller har vid förfrågningar bland naturhistoriskt intresse
rade personer, som besökt ifrågavarande trakter, erhållits någon upp
gift, som tydde på annat, än att man med Segerstad menat Valtorp.

En god bestämning af de båda lokalernas verkliga läge lämnas 1844 
af Nils Lagerhelm p. 105: »Stipa pennata L. Angående de för denna 
vext uppgifna vextställena: »Varlofta i Asaka socken» samt »Seger
stad mellan Billingen och Mösseberg», (se Dokt. Hartm. Skand. Flor. 
4:de Upl.), så torde de något närmare böra angifvas. Det första, 
»Vartofta i Asaka socken», bör rätteligen uttryckas sålunda: Asaka 
i Vartofta härad, ty från Asaka, hvarest den vexer, till Vartofta 
egendom är en god fjerdingsväg; samt det andra, »Segerstad mellan 
Billingen och Mösseberg», egentligen heta: helt nära Valtorps kyrka

Västergötlands fanerogamer p. 105.
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ej långt från byn Segerstad, ty dem emellan är också en fjerdings- 
väg. Här förekommer den ymnigare än på förra stället. Valtorps 
kyrka ligger en mil nordost, och Asaka en och en half mil sydost 
från Falköping.»

Det enda försök att karaktärisera det sällskap, i hvilket Stipa 
förekommer, härleder också från Lagerheim, som p. 106 anför: 
»På de samma backar vid Asaka, der Stipa vexer, togos följande 
vexter: Dracocephalum Ruyschiana L., Potentilla rupestris, Brachij- 
podium pinnatum P. B., Prunella grandiflora Poll., Asterocephalus 
Columbaria Wallr., Asperuta tinctoria L. o. s. v.»

Först 1854 i sin på märkliga noviteter för Västgöta-floran rika 
Iakttagelser öfver några inom Westergöthland förekommande Natur

alster» meddelade Mathesius själf i Botaniska Notiser närmare upp
gifter om sina bägge Stipa-fynd.

Ater kommer en tid, då man anser Stipa utdöd i landet. Redan 
1854 tyckes den enligt Mathesius vara utrotad vid Valtorp. »Numera 
har plogen äfven der ulöfvat sin utrotande inverkan på densamma, 
så att den icke alls funnits å denna trakt de sistförflutna åren.» 1 
I tionde upplagan af Hartman’s flora 1870 p. 275 säges den vara 
utrotad på båda lokalerna. Men samtidigt kan utgifvaren glädja 
med ett alldeles nytt växställe: »nära Stenåsen 1/i mil fr. Dala 
kyrka: Stud. N. S. Linnarsson.» Och det visade sig äfven, att upp
giften om Stipas försvinnande från Vartofta-Åsaka, som upprepades i 
florans elfte upplaga 1879, p. 523, var förhastad; de talrika exemplar 
från 1800-talets alla decennier från och med trettiotalet, som ligga 
i gamla herbarier landet rundt, vittna såväl om dess fortvaro, som om 
den öfverhängande fara, för hvilken den, liksom så många andra af 
vår Horas märkligaste medborgare, är utsatt från de hänsynslösa växt- 
krämare, som gå under botanistnamnets skyddande förklädnad.

Vi äga sålunda 3 lokaler i Västergötland, på hvilka Stipa pennata 
växer eller har växt. Då dess hela uppträdande så långt utanför 
dess egentliga utbredningsområde erbjuder ett alldeles särskildt växt- 
geografiskt intresse, skola vi som början till denna studie öfver de 
problem, hvilka med detta uppträdande äro förknippade, taga en 
utredning af Stipa's historia och växtfysiognomiska ställning på de 
respektiva lokalerna. Till grund för denna skildring ligga hufvud- 
sakligen iakttagelser och uppteckningar från några resor, som jag 
somrarna 1906 och 1907 företog i mellersta Västergötland.

Mathesius 1. c. p. 15.



Vartofta-Åsaka-lokalen.
Den 9 augusti 1906 tillbi-agte jag i Vartofta-Åsaka, åtföljd af 

fil. kand. A. Stalin. Vi uppsökte här prosten E. J. Wersén och 
bonden Klas Jansson på Bondegården och erhöllo af dem synner
ligen värdefulla upplysningar.

Ett stycke N om sockenkyrkan går en liten rullstensås fram. 
Där den vid Bondegården genomskäres af landsvägen, gör den ett 
knä. Stipa-lokalen delas härigenom i två partier, ett östligt till
hörande prästgården och ett västligt på Bondegårdens ägor.

Ösira partiet. Åsen går i NO—SV och är här liksom öfver den 
del af dess lopp, som jag hann följa, getryggartadt utbildad. På en 
kortare sträcka hade prosten Wersén och Klas Jansson funnit, den 
föi-re i början af 1890-talet, den senare för 1—2 år sedan, resp. 1 
och 2 individ. Det första individet hade varit stort med minst ett 
10-tal infloi'escenser, som på en gång hade blifvit hänsynslöst afryckta 
af någon våldsverkare. Det kunde ej nu återfinnas — antagligen 
hade det snart efter våldsgärningen utdött — men i samma enbuske, 
intill hvilken det stått, fanns ett ungt sterilt individ. Jansson’s 
exemplar, som mera sparsamt hade blommat, återfunnos båda, 
äfven de för året steidla. Det största bildade en rund tufva på c. 
1 dm diameter. Dessutom lyckades vi inne i enbusken uppspåra 
tvenne unga sterila individ.

Inom området för Wersen’s och Jansson’s exemplar utskärs en 
profyta, hvars norra och södra gränser förlädes strax utom de 
nämnda Shpa-förekomsterna. Sluttningen var brant, c. 20° åt SO. 
Högsta punkten belägen drygt 2 meter under Åsaka kyrkas sockel 
(enligt generalstabskartan 224,1 o m ö. h.). Kullens nedersta parti 
var redan något betadt, annars betas lokalen svagt och först på sen
sommaren och hösten. Detta betade parti sträckte sig 3 m ofvan 
den nedanför liggande åkern. Åsens rygg låg c. 10 m ofvan den
samma. Profytan sträckte sig från den nämnda 3-meterslinjen upp 
till åskrönet, som utgjorde profytans öfre 20 m långa begränsnings- 
linje. Från ändpunkterna af denna fälldes vinkelräta linjer nedför 
åssluttningen. — Åsmaterialet bestod af ett något lerigt grus med ej 
starkt rullade stenar. Gruset var rikt på siluriska skiffrar och kalk
stenar. Det täcktes af en 20 — 25 cm mäktig, lucker, svart, sten- och 
grusblandad mylla. F'uktighetsgrad 2K)3.



Bestånd:
Snårskiktet:

Pinus siluestris e, 1 5 exemplar, c. 2 m höga, af oregelbunden växt, 
c. 20 år gamla, genom stympning något buskartade.

Högsta fältskiktet:
Avenci pratensis r 
Juniperus communis s, 45—90 cm 

hög
*Scabiosa Columbaria s 2 
Spircea Filipendula s 
Dactglis glomerata t, hufvudsakli- 

gen i enbuskarne 
Phleum Boehmeri t 
*Potentilla rupestris t

Solidago Virgaurea t 
Arabis hirsuia (starkt hårig form) 

e, i fröspridning 
Centaurea Scabiosa e 
Festuca elatior e
Pinus siluestris e, ett buskartadt 

exemplar af ungefär samma 
ålder som de i snårskiktet 

Poa pratensis e
Rosa 3 mollis Sm. v. typica Schz. e. »Ifrågavarande form tillhör 

hufvudsakligen sydöstra Sverige, särskildt Gotland, och Östersjö
provinserna.» Matsson.

Rosa mollis Sm. nigrans Matss. e. »Förut endast känd från Vg. 
Sättra 22/7 1875 P. F. Lundqvist. Egendomlig hårtyp å småbladens 
undersida: hår jämförelsevis korta, ej tilltryckta, icke hopfiltade, 
och i sammanhang härmed stark pruina (sannolikt för att skydda 
mot för stark afdunstning). Denna typ förekommer hos en hel 
grupp specialarter, alla från västra Sverige och Norge. Ej upp
trädande hos af mig sedda exemplar från annat håll. I litteraturen 
finnes ingen uppgift härom, då detta förhållande ej förut synes hafva 
observerats. Egendomliga äro också de talrika svarta subfoliargland- 
lerna. Men dylika glandler finnas såväl hos en del västkustformer 
(särskildt från Norge) som hos former från Britt, öarna som ock från 
Östersjöprovinserna. Å former från största delen af Sverige äro de 
mycket sällsynta. Jag nämner allt detta, emedan det sannolikt står 
i sammanhang med mycket egendomliga förhållanden å växtplatsen. 
För min del tror jag, att nigrans är endemisk från Vg.» Matsson.

Rosa mollis Sm. nigrans Matss. var. e. »Tydligen modifikation 
af föregående.» Matsson.

Sorbus scandica e *Stipa pennata e

1 De HuLT-NoRRLiNska ymnighetsgraderna: y = ymnig, r = riklig, s = strödd, 
t = tunnsådd, e = enstaka. Jmfr för öfrigt hvad formations-terminologien be
träffar Sernander, De sydnerikiska barrskogarne.

L De med * utmärkta återfinnas i Nils Lagerheim’s förteckning. Jmfr p. öl.
3 Möjligen faller någon af de anförda Rosa-arterna strax utom profytans område.
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Mellersta fältskiktet:
Festuca ovina s—r 
*AsperuIa tinctoria s 
Briza media s 
Campanula rotundifolia s 
Galium verum s 
Artemisia campestris t—s 
Centaurea Jacea t—s 
Convallaria Polygonatum t—s 
Galium boreale t—s 
*Brachypodium pinnatum t 
Geranium sanguineum t, med gal

lor af Eriophyes Geranii Can.
Det. G. Lagerheim.

Lägsta fältskiktet:
Alchemilla pubescens r 
Carex montana r 
Fragaria collina s — r 
Anthoxanthum odoratum s 
Hieracium macrolepideum Norrl.

*sabulosorum Dahlst. s 
Linum catharticum s 
Thymus Serpyllum s 
Carex verna t—s 
Cirsium acaule t 
Antennaria dioica e 
Arenaria serpyllifolia e 
Calamintha Acinos e 

Bottenskiktet:
Detta är mycket olika utbildadt under enarna och mellan de

samma. Under enarna växa ymniga mossor, mellan dem äro dessa 
strödda—rikliga, blandade med tunnsådda lafvar.

På marken mellan buskarna antecknades:
Hylocomium rugosum 1 s—r Cladonia furcata t
Schistophyllum osmundoides e Cladina silvatica e 
Thuidium abietinum t Cetraria islandica e

Under buskarna antecknades:
Hylocomium rugosum s—r 

» proliferum t 
»- triquetrum t

1 Mossorna äro benäget granskade af lektor H. Vilh. Arnell.

Pimpinella Saxifraga t 
Plantago media t 
Silene nulans t 
Trichera arvensis t 
Trifolium montanum t 
Vicia cracca t 
Achillea Millefolium e 
Chrysanthemum Leucanthemum e 
*Dracocephalum Buyschiana e; i 

öfre delen af pro fy tan t 
Thalictrum simplex e

Fragaria vesca e
Lotus corniculatus e
Polygala comosa e
Potentilla verna (L. ex parte) Lehm.

(syn. P. minor Gil.) e 
Primula officinalis e 
Pulsatilla vulgaris e 
Sedum acre e 
Veronica Chamcedrys e 

» officinalis e 
Viola rupestris e 

» hirta e
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Buskar och télningar - strödda. .Örter — ymniga. Gräs — ymniga. 
Mossor — strödda. Lafvar — tunnsådda.

Denna ståndortsanteckning ger en ganska fullständig bild af ve
getationen på sydostsluttningen af detta Ö otn landsvägen belägna 
åsparti. Af växter utom profytan antecknades för öfrigt på denna 
sluttning:
Calamagrostis epigejos 
Heracleum sibiricum 
Hieracium umbellatum 
Inula salicina
Phleum pratense v. nodosum 
Peltigera rufescens 
Picea abies 1 individ c. 2 m högt 
Luzula multiflora

Medicago lupulina 
Ranunculus polyanthemos 
(Rosa mollis jmfr p. 53) 
Rubus saxatilis 
Rumex Acetosa 
Succisa pratensis 
Trifolium medium 
Veronica spicata

På nordvästsidan af åsen rådde i hufvudsak samma vegetation, 
men med afgjordt mindre blomrikedom. Särskildt saknades Stipa, 
Dracocephalum, Potentilla rupestris och Inula. Bland växter som till
kommit märktes:
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Equisetum aruense 
*Prunella grandiflora

Nära landsvägen hade en del grusgröpper upptagits i åskammen. 
I dessa ryckte örtbackens konstituenter i synnerligen frodiga exemp
lar tillbaka. Aterväxten var dels sluten, dels stod den på kolonistadiet. 
Bland kolonisterna märktes af sällsyntare former sådana som: 

Inula salicina 
*Prunella grandiflora 
*Scabiosa Columbaria

För örtbacken främmande kolonister voro sparsamma och repre
senterades endast af:

Taraxacum officinale 
Tussilago Far fara

Västra partiet. Jansson’s del af åsen, belägen V om landsvägen, 
bestod af en fortsättning af hufvudåsen, men här gående i Ö och V, 
samt en från densamma vid Bondegårds-byggnaderna utgående biås 
i NO—SV. Äfven på denna hade enligt Jansson i gamla tider växt 
Stipa på sydostsluttningen. Det kunde knappast ha varit någon 
annan del än denna biås’ nedre partier, som Mathesius afser, då 
han säger: «en del af den vall, hvarest den mest förekom, är 
upplöjd till åker.» Biåsens vegetation var nu mera skadad af bet
ning än prästgårdens del, men liksom på liufvudåsen var Scabiosa 
Columbaria en karaktärsväxt.

Hufvudåsens sydsluttning var emellertid den lokal, på hvilken 
ännu detta år 1 exemplar blommat med 2 inflorescenser, hvilka 
Jansson aftagit och gömt. I jämförelse med biåsen var den än 
starkare betad med tunnsådda enar kvar från det röjda busk- 
beståndet. Jansson uppgaf, att Stipan växte såväl emellan — såsom 
det i år blommande exemplaret — som i enbuskarna. Skolpojkars 
ocb andra växtsamlares härjningar uppgåfvos bestämdt ha minskat 
frekvensen. Emellertid måste enligt min uppfattning betningen och 
hästarnas tramp också i hög grad skada örtbacken och Stipan.

Nordsidan var genom en gärdsgård skild från S57dsidan och 
betades endast svagt. Här hade Jansson aldrig sett Stipa. I vege
tationen märktes bland annat:

Campanula persiccefolia *Potentilla rupestris
Lathyrus pratensis Pulmonaria angustifolia

Då bALCK antagligen något år på 1750-talet fick kännedom om 
Stipas förekomst i Vartofta-Åsaka, växte den troligen som ett af



allmogen välbekant praktgräs litet hvarstädes inom socknen. Åt
minstone äger man rätt att sluta härtill, om den tradition är riktig, 
som Mathesius år 1837 upptecknade: »Vid detta tillfälle uppgafs 
af de äldre bland allmogen, att denna växt i deras barndom talrikt 
träffades hart nära öfver hela församlingen; men att den sedermera 
betydligt aftagit.» Yttermera vinner denna Mathesii uppgift i säkerhet 
genom de upplysningar, jag vid mitt besök inhämtade af den nämde 
Klas Jansson i Bondegården. Denne, som nu var en medelålders 
man, hade tradition om Stipan, hvilken tydligen betraktades som en 
af gårdens fäderneärfda klenoder, från far, farfar och farfarsfar, 
hvilka efter hvarandra suttit på Bondegården, sålunda från åtmins
tone ett århundrade. Enligt denna tradition hade Stipa fordom 
förekommit ymnigt på Bondegårdens ägor och i deras grannskap. 
1 gamla tider gjorde man ofta »kryddkvastar» utaf den, och såväl 
Jansson som hans hustru mindes sockennamnet åkerull». jDetta 
namn anför redan Fries (Mantissa p. 4), tydligen efter Mathesius: 
»Arista sua ultra spithamam longa plumosa etiam vulgi admiratio- 
nem movet (Åkerull appellatur) et ad conclavia festiva ornanda dili- 
genter colligitur».] Ännu i ganska sen tid pryddes Åsaka kyrka med 
Sh/ia-buketter vid barnens första nattvardsgång. — Fries’ uppgift, 
att Stipa under liden mellan Falck och Mathesius »multoties frustra 
quesita» tyder sålunda på några föga planmässiga efterforskningar.

För tiden 1837—1906 äga vi ganska säkra hållpunkter på Åsaka- 
Slipans historia. Dels ha vi Bondegårdssläktens bestämda och tyd
liga uppgifter från hela denna tidrymd, dels Mathesii noggranna 
iakttagelser från 1837—1854. Vid återupptäckandet 1837 var den 
definitivt inskränkt till Bondegården inkl. åspartiet närmast Ö om 
landsvägen, sålunda det område, på hvilket den ännu i dag före
kommer. Bondegården hade för öfrigt antagligen alltid utpekats 
som »locus classicus», ty då Mathesius omtalar sitt fynd af 1837, 
säger han: »återfanns på samma våxtställe å östra sidan af kullarne 
intill Bondegården.» Dess historia från 1837 har liksom under 
tiden från sjuttonhundratalets midt intill detta årtal tydligen karak
tären af en långsamt försiggående utrotningsprocedur, hvars full
bordande nu med stora steg närmar sig slutet. Följande faktorer 
ha varit verksamma: »

1) Upplöjning. Mathesius säger: »Sedan 1837 har den ytterli
gare minskats — ett hufvudsakligt skäl därtill är dock, att en del 
af den vall, hvarest den mest förekom, är upplöjd till åker.» Sä
kerligen afses, såsom nyss framhölls, därmed närmast de nedre, nu
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af åker upptagna delarna af den biås, som i NO—SV vid Bonde- 
gårds-byggnaderna utgår från hufvudåsen. Såväl de nuvarande 
Vartofta-Åsaka-lokalerna som de öfxiga Västgöta-lokalerna äro 
kullar, kringgärdade af åker — jämför folknamnet åkerull — och 
ha endast genom sina branta terrängformer skyddats för upplöjning. 
Troligen ha i forna tider, på sätt som sålunda skedde med en del 
af Bondegårdsåsen under tiden mellan 1837 och 1854, den ena mera 
långsluttande S/zpa-kullen efter den andra lagts till de omgifvande 
åkrarna.

2) Betning. Såvidt jag kunnat finna, skadas ett stort antal af 
de arter, som konstituera den örtsbacksartade formation, i hvilken 
Stipan ingår, och bland dem ej Stipa minst, i mycket hög grad 
af betande kreatur. Stipa är icke vintergrön, och dess bladverk 
funktionerar endast en del af vegetationsperioden, hvadan afbet- 
ningen har mera ödesdigra följder än för de hela året gröna, matt
bildande gräsen. Vore icke skyddet af enarna (och de stickande 
buskarna i allmänhet), mellan och genom hvars täta barrskrud de 
lätt kunna skjuta både blad och inflorescenser upp mot ljuset, utan 
att kreaturen våga afbita, ej heller kunna nedtrampa dem, skulle 
helt säkert de allra flesta exemplaren både vid Bondegården och Dala 
innan kort vara dödade.

3) * Kryddkvastarna». En någorlunda jämn föryngring genom 
fröplantor är nödvändig för att Stipa skall kunna bibehålla en 
ståndort genom långa tidrymder. Någon spridning på vegetativ 
väg genom utlöpare förefinnes nämligen icke. Ett ganska rikligt 
och stort bestånd bär äfven under de gynnsammaste yttre omstän
digheter ej så synnerligen många spridningsenheter (frukten om
sluten af blomfjällen, af hvilka det yttre är försedt med den be
kanta, gigantiska plymen). De skimra på långt håll, och för att få 
hop en enda landtlig makartsbukett kan en hel årgång inflorescenser 
åtgå. Då plockningen af åkerull i gamla tider enligt Mathesii och 
Bondegårdssläktens utsago nådde en sådan omfattning, att till och 
med kyrkan kunde smyckas därmed, ha vi nog häri en mycket 
viktig utrotningsfaktor.

Erfarenheten från en del andra länder går i liknande riktning. 
Om förekomsterna i Westpreussen säger Scholz p. 169: »Leider 
besitzt das Federgras bei uns gleichfall warme Verehrer, deren 
Sammeleifer aber einen stark metallischen Beigeschmack hat, ich 
meine Frauen, die Sträusse feilbieten. Es waren daher ähnliche 
Schutzmassregeln erwünscht, wie sie die Polizeibehörde zur Siche-
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rung der Stranddistel (Erijngium maritimam) ergriffen hat.» Ascher- 
son och Graebner vittna på samma sätt p. 108: »Die decorative 
Verwendung dieses (auch, besonders in Nordwest-Europa in Gärten 
gezogenen) Grases, dessen Fundorte deshalb oft allgemein bekannt 
sind und zuweilen bis zur Vernichtung der Pflanze ausgebeulet 
werden, ist namentlich im östlichen Gebiete allgemein. Schon vor 
dem Aufkommen der Makart-Bouquets war es im nordöstlichen 
Flachlande allgemeine Sitte, den »wilden Flachs» in Vasen als 
Zimmerschmuck aufzustellen.»

4) Botanisternas insamlingar. Hur mycket det än är att beklaga 
för Stipa's historia, kan man knappast klandra Åsaka-borna för att 
de plockade det vackra gräs, som prydde backarna i deras hem
bygd. De visste ej, hvilket betydelsefullt naturminnesmärke de 
hotade i dess existens; och de voro ju i sin fulla rätt. Detta äro 
icke de växtsamlare och botanister, som år ut och år in hemsöka 
Åsaka för att roffa åt sig de stackars exemplar, som för tillfället 
stå i sin fruktskrud. De veta också eller borde veta, hvilken fara 
deras insamlingar af den rara växten innebära för dess fortlefvande. 
Uppgräfvandet eller uppryckandet af hela exemplar är naturligtvis 
den värsta vandalismen, men äfven de, som inskränka sitt samlarnit 
till att endast taga en eller annan inflorescens, göra under när
varande förhållanden obotlig skada. Hvarje minskning af den 
eventuella föryngringen genom frö är nu, sedan växten hlifvit så 
sällsynt, som nyss framhölls, ödesdiger. — De få 1906 kvarlefvande 
exemplaren voro allesammans unga. Detta visar i själfva verket, 
huru efterhållen Stipa är af botanisterna.

Det är en bjudande plikt för oss botanister att söka få de äre
vördiga S/ipa-lokalerna vid Åsaka skyddade. Båda områdena på 
ömse sidor om landsvägen måste kringgärdas och deras flora lrid- 
lysas. Ungefär 100 meter af hvardera åssträckningen är tillräckligt, 
och på Bondegårdens ägor är det nog att låta den norra inhägnaden 
framgå öfver själfva åskammen.

Dala-lokalen.
I Carl Hartman’s herbarium, hvilket som bekant förvärfvats af 

Uppsala universitets botaniska institution, ligga ett par exemplar af 
Stipa pennata utan etikett, men åtföljda af denna skrifvelse:

Höglärde Herr Lector Hartman!
Emedan jag funnit Stipa pennata på ett förut okändt växtställe, 

tar jag mig friheten att underrätta Herr Lector Hartman derom. I
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Valtorp lär hon, enligt uppgift vara utgången. Jag fann henne på 
en kulle tillhörig Stenåsen, 1/i mil från Dala kyrka, l1/2 mil från 
Sköfde. Högaktningsfullt och ödmjukast

N. S. Linnarsson, 
stud. vid Skara h. element.

Att hon finnes här, intyga:
Ernst Andersson, L. Dahlström,

stud. vid. Skara högre Elem. Skollärare.

Sköfde Dala Stenåsen d. 4 Aug. 1864.

Så lyder i all sin rörande naivitet primärrapporten om det märk
liga fynd, som på sin tid rentaf troddes återbörda Slipa pennata åt 
den svenska floran. Den unge sagesmannen (född i Dala s:n 1844), 
hvilken 1879 afled som komminister i Börstig, fick i tionde upp
lagan af Hartman’s Flora 1870 den tillfredsställelsen att se sitt 
meddelande vederbörligen registreradt.

Den 28 juni och den 8 augusti 1906 besökte jag i sällskap med 
kandidat A. Stalin platsen i fråga och den 29 juni 1907, då jag 
hade nöjet att demonstrera den för Svenska botaniska föreningens 
exkurrenter, blef jag i tillfälle att göra ett par kompletterande iakt
tagelser. Vid det första besöket hade jag också förmånen att åt
följas af platsens ägare, patron Edström på Stenåsen, med hvilken 
jag fick rådgöra om, huru Stipa skulle för framtiden kunna skyddas.

Lokalen kallas i trakten Varholmen. Den utgöres af det sydostliga 
rundade utsprånget af en ortocerkalkbrant. Fig. 1. Denna svänger på 
ena sidan af detta utsprång om åt NNO, på den andra åt VSV. Terrän
gen ofvan brantens kant är upptagen af åker, likaså slätten nedanför. 
Själfva branten täckes af ett tunt lager morän och vittringsjord under 
djup mylla, som på grund af den starka lutningen icke kunnat upp- 
plöjas. Betning förekommer, men är ej så intensiv som vid Bonde
gården. Växtligheten består af örtbacke och därur utvecklade törn
snår. Längst åt väster sticka några fläckar af ortocerkalkens hori
sontella skikt fram. Dessa fläckar hysa den egendomliga alfvar- 
vegetation, som utmärker de angränsande stora ortocerkalkslätterna, 
och hvilken vi känna genom Witte’s undersökningar.

Själfva Varholmens öfre kant ligger c. 196 m ö. h. och c. 20 m. 
ofvan den nedanför liggande dalgången. Slipa och Dracocephalum 
växa på den del äf sluttningen, som vetter åt SO. På en profyta, 
som fullt omfattar detta område och hvilket motsvaras af det tätaste 
Juniperus-beståndet på hela branten, bestodo fältskikten af strödda
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rikliga—ymniga örter samt rikliga gräs, represen—rikliga buskar, 
terade af följande arter:

Achillea Millefolium 
Agrostis vulgaris 
Ai ra flexuosa 
Alchemilla pubescens 

subglobosa

Anthemis tinctoria 1 ex. 1906 
Anthyllis Vulneraria 
Arabis hirsuta

» » ß glabra
Arenaria serpyllifolia

G. Indebetou foto.
Fig. 1. Varholmen i Dala, sedd från SV. 29/6 1 9 07.

.. -kr ..
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Artemisia campestris 
Avena pratensis 
Br achy podium pinnatum 
Briza media 
Calamintha Acinos 
Campanula persiccefolia 

» rotundifolia
Carex montana med Puccinia 

Caricis montance II—III 1 
Carex verna

Carlina vulgaris 
Centaurea Jacea

» Scabiosa m. Puccinia 
Caricis montana; 11 

Cerefolium silvestre 
Chrysanthemum Leucanthemum 
Cirsium acaule

» » v. caulescens
Convallaria majalis

» Polygonatum

1 J. Lind, Svampe indsamlede under Svenska Botaniska Föreningens exkursion 
1907 p. 386.
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Cotoneaster integerrima 
Dactylis glomerata 
Dracocephalum Ruyschiana. 

Strödd på en liten fläck, på hvil- 
ken också växte ett exemplar af 
Stipa, annars enstaka. I blom 
28/c 06 och 29/6 07. Vid bägge till
fällena kvarstodo vinterståndare 
med sparsamma frukter.

Erigeron acris 
Euphrasia hrevipila 

)> stricta 
Equisetum arvense 
Fesiuca elatior 

» ovina 
Fragaria collina 
Galium boreale 

» verum
Geranium sanguineum med gal

lor af Eriophges Geranii 
Gymnadenia conopsea 
Hieracium macrolepideum *sabu- 

losorum
Hypericum perforatum

» quadrangulum 
Hypochceris maculata 
Innia salicina
Juniperus communis s. Med 

epifytisk Cetraria juniperina (L) 
och Parmelia physodes (L) Ach., 
Bitter.

Linum catharticum 
Lonicera xylosteum 
Lotus corniculatus 
Luzula campestris 
Medicago lupulina nära nedre 

åkerkanten
Origanum vulgare 
Orobus tuberosus 
Pimpinella Saxifraga

Plantago lanceolala 
» media 

Poa compressa 
Polygala amarellum 

» vulgare 
Potent illa ar gentea

maculata Pourr.
» rupestris 
» Tormentilla 

Primula officinalis 
Prunella vulgaris 
Pulmonaria angustifolia 
Pulsatilla vulgaris 
Ranunculus polyanthemos 
Rhamnus cathartica 
Rhinanlhus minor 
Rosa cinnamomea L.

» glauca Vill. *subcristata 
Bak. (= peropaciformis A. & M.)

Rosa mollis Sm. *spinescens (vix 
Christ) Schz. f. atalacantha Matss. 
»Exemplaren afvika genom kortare 
småblad och sågtänder från typen. 
Detta beror dock sannolikt på 
växtplatsen. En nästan identisk 
form är tagen i Ög. Jonsbergs 
s:n, Narfvetorp af J. A. Lewin.» 
Matsson.

Rubus saxatilis 
Rumex Acetosa 
Scabiosa Columbaria 
Sedum acre 
Solidago Virgaurea 
Spircea Filipendnla 
Stipa pennata. Den 28 juni 1906 

sågos 3 individ i frukt, den 27 
juni 1907 sågs blott ett enda. 
Fig. 2. De stodo intill och lik
som ett par unga sterila individ 
(1906) i enbuskar. Aba exem-



plaren voro tydligen ganska 
unga.

Succisa pratensis 
Thymus Serpyllum 
Trichera arvensis 
Trifolium montanum

Veronica spicata 
Vicia cracca 
Viola canina

» hirta med Pnccinia Violce 
Schum.) 1906 & 1907.

G. Indebetou foto.
Fig. 2. Stipa pennata på Varholmen. 2!,/6 1907.

V *•»5

al«

Bottenskiktet var dåligt utbildadt och bestod af:

Cetraria islandica 
Hypnum lutescens 

» purum

Hylocomium rugosum 
s triquetrum

Schistophyllum osmundoides
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Anthemis tinctoria och Equisetum arvense ha kanske och Medicago 
lupalina säkerligen åkerns närhet att tacka för sin förekomst. 
Sedum acre förekom hufvudsakligen på de små fläckar, där ortocer- 
kalken var blottad.

På Varholmens topp finnas stenrösen och en egendomlig sten- 
sättning. Här växte Draba incana, Lathyrus pratensis, Rubus idmus 
och Thalictrum simplex. — Västerut på branten fortsattes formationen 
med tunnsådd Juniperus. Den var här fattigare på arter än profytan 
— bland annat saknades alldeles Stipa och Dracocephalum — men 
Phleum Boehmeri och Lathyrus heterophyllus tillkommo. På de bara 
hällarna funnos, som nämndt, små alfvarsamhällen med Peltigera 
rufescens och Lecanora hracteata som karaktärslafvar.

Traditionen förtäljer, att när Linnarsson kom gående nedanför 
Varholmen, fick han se den skimra hvit af S/ipa-plymer. Alla 
uppgifter åren närmast efter Linnarsson’s fynd stämma också sam
man i att Stipa var ymnigare än nu. Då vid Asaka upplöjning, 
betning och kryddkvastplockning spelat hufvudrollen i de gamla 
Sf/pa-beståndens sprängning, kan man knappast tillräkna dessa 
moment någon större betydelse för Dala-lokalens spoliering. Bran
tens gränser mot åkrarna äro nog uråldriga. Betningen har, åt
minstone senaste tiden, ej varit stark, och de talrika enbuskarna ha 
lämnat ett verksamt skydd mot kreaturen. Allmogen tyckes icke 
fästa någon vidare uppmärksamhet vid Varholmens vegetation.

Nej, den verkliga orsaken till att Stipa pennata här befinner sig 
i ett tydligt och raskt fortgående försvinnande är ingen annan än 
den, att växtsamlare tillåtas obehindradt föröfva sina plundringar. 
Och hvilka mängder af exemplar — hundraden och åter hundraden 
ha under årens lopp sammanroffats — ligga ej, tack vare beställ- 
samma bytesinstitutioner kringspridda i gamla växtsamlingar, främst 
skolpojksherbarierna landet, för att ej säga Europa rundt! En af 
vår floras märkligaste medborgare bortryckt från sin uråldriga hem
ort, och vinsten: en massa hötappar, af hvilka de flesta nu mögla 
bort i skrubbar och vindskontor.

Situationen är också liksom vid Bondegården under närvarande 
förhållanden så tillspetsad, att den, som endast tager så litet som 
en enda frukt, kan påskynda växtens totala utrotande.

Det område, som här behöfver fridlysas och inhägnas, är litet 
och begränsadt: Varholmen och branten till strax bortom Lathyrus 
heterophyllus-heslåndei.



Valtorps-lokalen.

Året efter det Mathesius återfunnit Stipa vid Åsaka, gjorde han 
Valtorps-fyndet. »År 1838 träffades den på Åkarps ägor, nära 
Wahltorps kyrka i Segerstads församling (utij Gudhems härad, å 
2:ne högländta åkerrenar. Här förekom den temmeligen ymnigt 
flere år.» Det var i sista stund som denna uppteckning gjordes. 
Redan under början af 1850-talet hade den decimerats; samtidigt 
med detta sitt meddelande (Botaniska Notisers januari—februari
häfte 1854) skrifver Mathesius: »Numera har plogen äfven der 
utöfvat sin utrotande inverkan på densamma, så att den icke alls 
funnits å denna trakt de sistförflutna åren.» Och förgäfves har den 
i allmänhet sedermera efterletats. »I Valtorp lär hon, enligt uppgift, 
vara utgången», skrifver också den unge Linnarsson 1864.

Den 8 augusti 1906 gjorde jag, äfven nu i sällskap med kandidat 
Stalin, hvars rika erfarenhet om Västergötlands natur och folk 
under dessa mina studier varit mig till allra största gagn, följande 
efterforskningar i den ifrågavarande trakten.

Det gamla växstället kallas i trakten Gokullen. Denna är en af 
nejdens högsta moränkullar — c. 172 m ö. h. — och ligger på den 
gamla Åkarpgårdens ägor. Hela kullen är upplöjd utom toppen, 
som bildar en af plogen orörd bit, hållande 18 m i NV—SO med 
största bredden mot nordvästra hörnet, där den blef ända till 8 
meter bred. Större delen af toppen sluttade mot SSV liksom den 
nedanför liggande terrängen. Moränen var starkt kalkhaltig; flera 
stenblock lågo i dagen. Vegetationen utgjordes, utom i nordvästra 
hörnet, där växtligheten förändrats under beskuggningen af en liten 
grupp 3—4 m höga Sorbus Aucuparia, af örtbacke med följande 
konstituenter i fältskikten:

Alchemilla pubescens 
Alyssum calycinum 
Anthemis tinctoria 
Anthyllis Vulneraria 
Arenaria serpyllifolia 
Artemisia campestris 
Avena pratensis 
Calamintha Acinos 
Campanula persiccefolia 

» rotundifolia
Carex montana

Car ex verna 
Centaurea Jacea 

» Scabiosa
Chrysanthemum Leucanthemum 
Cirsium acaule 
Festuca ovina 
Fragaria collina 

» vesca 
Galium boreale 

» verum
Geranium sanguineam

Svensk Botanisk Tidskrift 1908.
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Hieracium macrolepidenm *sabu- 
losorum

Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Phleum Boehmeri 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago media 
Poa pratensis
Potentilla verna (L. ex parte) 

Lehm.

Pulsatilla vulgaris 
Rubus saxatilis 
Sedum acre 
Spircea Filipendula 
Thymus Serpyllum 
Trichera arvensis 
Trifolium montanum 
Vicia cracca

I bottenskiktet voro mossorna strödda och lafvarna tunnsådda: 
Grimmia canescens Hypnum lutescens
Cetraria aculeata Schistophyllum osmundoides
Cladonia furcata y subulata Stereodon cupressiformis

» pyxidata ß Pocillum Thuidium abietinum

Under rönnarna voro gräsen ymniga och örterna hade i jämförelse 
med det andra partiet minskat i frekvens. Dessutom tillkommo: 

Daclylis glomerata Thalictrum simplex
Primula officinalis Viola hirta

Några meter längre ner framgick med samma strykning en annan 
låg upphöjning i moränmarken. Den var emellertid fullständigt 
uppodlad oeh nu upptagen af en hafreåker.

Det lider intet tvifvel, att dessa två kullar äro de »2:ne högländta 
åkerrenar», om hvilka Mathesius talar. Och att »plogen der utöfvat 
sin utrotande inverkan» är säkert. Närmare detaljer härom lyckades 
vi uppspåra vid Ingelsgården i Åkarp.

Här hade man, då Sfzpa-marken lades under plogen, räddat en 
stor tufva och inplanterat den i trädgården. Man visade mig platsen, 
där tufvan hade stått. Icke ens här stannade förföljelsen. Botanisterna 
skattade tufvan för sina herbarier, och lyckades de ej i godo få till
stånd härtill, lade de sig på lur bakom en närbelägen syrénhäck för 
att i en obevakad stund kunna störta fram och rycka till sig några 
strån. Då den bonde, som verkställt inplanteringen, efter några år
tionden utflyttade ur Ingelsgården till en granngård, tog han med 
sig tufvan i en hattkulle och satte den i sin nya trädgård. Den 
tålle ej omflyttningen, utan dog mycket snart. Hetsjakten var 
slutad och Valtorp-Stipans saga all.

Den bonde, som plöjde upp Shpa-kullarna, hade hetat Petter. 
Vi fingo veta detta af den enda kvarlefvande i trakten, som sett 
Stipci på sin ursprungliga lokal, nämligen gumman i Ingelsgården,



Greta Johanna Andersdotter, hvilken den 27 juli hade fyllt 87 år. 
Hon var sängliggande och svag, men kunde ge en hel del upplys
ningar om gamla förhållanden. Då platsen stod orörd, hade det 
varit mycket vackert, och Stipan måste förekommit ganska rikligt; 
ty, så föllo hennes ord: >dä va’ så möe, så dä glindra.» (Jinfr 
Lagerheim’s uppgift, att den här 1843 förekom ymnigare än vid 
Asaka.) Det var egendomligt alt höra, med hvilken lefvande för
trytelse gumman skildrade upplöjningen, som tydligen hade skett 
mot de andra byamännens vilja. Petter föröfvade sitt dåd omedel
bart sedan han efter skiftets genomförande blifvit ensam ägare af 
platsen. — Intressant och troligen sann är den tradition, som fort- 
lefver bland västgötabotanisterna, nämligen att han sagt sig göra det, 
för att »gräsaläsarne» icke vidare skulle trampa ner hans åkrar med 
Slipa-sökandet.

I slutet af 1840- eller början af 1850-talet lades sålunda Stipa- 
lokalerna under plogen. Den lilla kalott af Gokullens topp, hvilken 
lemnades orörd, är, som ståndortsanteckningen visar, beväxt med 
samma formation som den, hvilken vid Bondegården och på Var- 
holmen innehåller Stipa pennata, och den kommer också att i del 
följande behandlas som ett gammalt Stipa-samhälle. Artlistan stäl
ler sig dock betydligt fattigare, och endast ett par nya arter till
komma (jmfr p. 70—73). En liten del af själfva Stipa-beståndet hade 
blifvit kvar. Ännu den 8 juni 1864 sågs den nämligen här af dr. 
Joh. Hulting, som på min förfrågan om det exemplar i prof. O. 
Nordstedt’s herbarium, som nämnes i Botaniska Notiser 1884 p. 
101 —102, haft godheten att i bref af 1921/u07 meddela mig följande:

»Men hur har detta mitt enda ex. kommit ned till Lund? Såvidt 
jag nu kan minnas, har jag ej varit i byte med Bot. Föreningen i 
Lund. Jag kan därför endast förklara det på följande sätt. Min 
lärare i Skara, lektor J. A. Sahlén, brukade bedja oss om växter, 
enär han beliöfde dylika för en växtförteckning öfver VG’s fanero- 
gamer. Ex. därpå ser man i Bot. Not. för 1863, där växtlokaler af 
honom äro intagna. — Antingen har han bedt mig om det nämnda 
exemplaret eller också har han lånat det af mig och glömt alt lämna 
det åter. Så har han antagligen sändt det till Lund jämte andra 
växter (troligen äfven andra ex. af Stipa, ty Sahlen’s födelsebygd 
låg i närheten af Segerstad). För att få veta något om det nämnda 
exemplaret skref jag för en vecka sedan till Lund. Men professor 
Nordstedt minnes ej, hur han fått detsamma. Han tror att han 
fått det genom byte.

67



68

Som det nu är öfver 40 år sedan jag var vid Hvaltorp, minnes 
jag föga om besöket där, så mycket mer som jag aldrig särskildt 
sysslat med gräsen. Jag vill minnas, att jag genom folket i gården 
fick veta, hvar Stipa växte. Jag tror, att det var på en åker-ren 
och att det lilla, som fanns, var nedtrampadt, så att det var svårt 
att få ett någorlunda skapligt ex. Jag kommer säkert ihåg, att det 
inne i stugan fanns hängande på ena väggen (till vänster, då man 
kom in) ett par rätt stora vippor (»blomkvastar») af Stipa. — Att 
jag skulle tagit den där vid gården inplanterad, tror jag icke. Od
lade växter föraktade både jag och andra skolpojkar på den tiden.»

Själfva årtalet för Stipas totala försvinnande, vare sig nu detta 
skett genom bortplockning eller kalottens ytterligare kringskärande, 
torde bli svårt att fastställa. Troligen ligger det icke långt efter 
1864, då ju de sista Shpa-tufvorna redan voro fåtaliga och illa åt
gångna. Bonden på gamla Åkarpsgården, dit nu som nämndt Go- 
kullen hör, kände mycket väl till att »Stipapennata» (båda namnen 
hade sammansmält till ett) en gång hade växt därstädes. Han var 
nu en medelålders man, men hade aldrig sett växten på Gokullen. 
De flesta herbarie-exemplar efter upplöjningstiden, som äro eliket- 
terade för Yaltorp, härstamma nog från tufvan i Ingelstorpsträd- 
gården.

Öf versikt af Stipa-samhällenas sammansättning oeh ställning 
inom den europeiska oeh skandinaviska vegetationen.

De tre Stipa-lokalernas vegetation kan i korthet skisseras som en 
Drudes (I p. 42) »Trockne Hügel-Triftformation (der Boden zusam
menhängend mit Slauden, eingestreuten Halbsträuchern und Gräsern, 
stellenweise mit Gebüsch bedeckt»). Närmare bestämdt beteckna 
vi den i anslutning till Sernander (1900 p. 29—34) och Hult (I p. 218) 
som en örtbacke, stadd i öfvergång till ett törnsnår. Ingendera af 
dessa kan under nuvarande klimatiska förhållanden annat än som 
edafoider1 bestå som ett fullt naturligt växtsamhälle inom den

1 ScHiiViper skiljer (p. 176) som bekant på två formationsgrupper: »die klima
tischen oder Gebietsformationen, deren Vegetationscharakter durch die Hydrometeore 
beherrscht und die edaphischen oder Standortsformationen, wo derselbe in erster 
Linie durch die Bodenbeschaffenheit bedingt ist.» I anslutning till termen edafisl; 
(af £<ta<pog, mark) formation skulle jag med namnet edafoider vilja beteckna de små 
fläckar med afvikande vegetation, hvilka, framkallade af lokala olikheter i markens 
beskaffenhet, förekomma i större växtsamhällen vare sig af klimatisk eller edafisk 
natur, och hvilka just genom sin lokala, stundom äfven rent tillfälliga naiur ej 
lämpa sig att benämnas efter samma principer som de relativt stora växtsamhällen, 
af hvilka de äro omgifna. Flera dylika edafoider skola i det följande behandlas och 
diskuteras. — Ordet kan äfven användas som adjektiv.
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svenska vegetationen. Såväl örtbackar som törnsnår uppkomma 
antingen genom borthuggande af ett trädbestånd, eller ock hindras 
genom människans inverkan ett sådant att inrycka och att leda 
utvecklingen in på nya banor. Endast på branta sluttningar med 
tunn jordskorpa kunna de fortlefva som verkliga slnttormationer, 
men med ringa utsträckning.

Hvarhälst emellertid en örtbacke eller ett törnsnår törekomma, 
intaga de företrädesvis de varmaste, bäst solexponerade lokalerna 
samt inrymma gärna i sig områdets sydligaste och mest värme- 
älskande element. l)e västgötska Shpa-backarna göra härutinnan 
intet undantag, utan i stället en potentiering af detta förhållande.

Med undantag för ett par sparsamt uppträdande arter äro de 
sammansatta af xerofyter och värmeälskande mesofyter. Dessa 
älska nästan alla, åtminstone i den svenska floran, sydsluttningar i 
öppet läge. Hesselman-Stenström (p. 35—37) har indelat de 
växter, som upptecknats på de sydskandinaviska banvallarna i sex 
grupper: »I. Arter, som afgjordt föredraga sydsluttningarna eller 
uteslutande förekomma på dessa och som ett större antal gånger 
observerats. II. Arter, som företrädesvis älska sydlig exposition 
eller som blott observerats ett fåtal gånger, men vanligen i sydligt 
läge. III. Arter, som tydligen föredraga nordlig exposition eller 
som uteslutande förekomma i nordligt läge och som ett större an
tal gånger observerats. IV. Arter, som föredraga nordligt läge eller 
som ett fåtal gånger observerats, men vanligen i nordligt läge. 
V. Arter, som äro indifferenta gentemot expositionen och som ob
serverats ett större antal gånger. Några af de nämnda förekomma 
oftare i nordligt, andra i sydligt läge. VI. Arter, som enligt mer 
fåtaliga observationer synas vara indifferenta gent emot olika ex
position, med förkärlek för S eller N.» Ej mindre än 49 % af 
grupperna I och II återfinnas i Sffpa-backarna, då grupperna III 
och IV endast representeras af Cerefolium siluestre, som i enstaka 
exemplar växer mellan enarna på Varholmen. — Asakabackarna 
slntta mot SO och S, Varholmen mot SO och Gokullen mot SSV.

Om vi fästa oss vid den frekvens, med hvilken de resp. fanerogama 
växtfamiljerna äro representerade, få vi proportioner, som genom 
dikotyledonernas, särskildt papilionaceers och labiaters starka fram’ 
trädande nästan erinra om dem på torra lokaler i den sydeuropeiska 
vegetationen. Detta torde utan vidare framgå af bifogade tabell. På 
tabellen är samtidigt artfördelningen på de 3 lokalerna upptagen 
för att visa den nära öfverensstämmelsen mellan deras växtlighet.



Öfversikt af floran på Västergötlands S/zjoa-lokaler.

70

Asaka. Dala. ValtorD.
Rosacea; (18 arter):

Alchemilla pubescens .... . + 4- 4-
» subglobosa — 4- —

Coloneaster inlegerrima.................................. — 4- __
Frag aria collina SO................. + 4- 4-

» vesca ........................ + — +
Potentilla argentea ... — 4- —

» macnlata Pourr............................. 4- __
» rupestris SO ......... . + 4-
» Tormenlilla..................................... — + —
* verna (L. ex p.) Lehm S + — 4

Rosa cinnamomea . — 4- _
» glauca *subcristata — 4- __
» mollis v. ig pica............. 4- — —

» v. spinescens f. atalacantha... — + —

» * nigrans...................... 4- — —
Rubus ida;us — 4- __

» saxatilis ................. 4- 4- 4-
Sorbus Aucuparia — — 4-

» scandica S.............. 4- — __
Spircea Filipendula S .... 4- 4- 4

Composite (15 arter):
Achillea Millefolium...... 4- 4- __
Antennaria dioica...................................... 4- __ _
Anthemis lindoria SO ......................... 4 4-
Artemisia campestris S ............................ 4- 4 4-
Carlina vulgaris S — 4-
Cenlaurea Jacea.......... 4- 4- 4-

» Scabiosa S...... 4- 4- 4-
Chrysanthemum Leucanthemum 4- 4- 4
Cirsium acaule S ......... 4- 4- 4-

» • » v. caulescens S..................... — 4- —
Erigeron acris.................... — 4- +
Hieracium sabulosorum S ........................ 4- 4- 4-

» umbellatum ........ 4- _
Hgpochceris macnlata.......... — 4-
Inula salicina SO............ 4- 4- _
Solidago Virgaurea ......... ................................ 4- 4- —
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Valtorp.

Graminece (15 arter):
Agrostis vulgaris ...................................... ...... ... + —
Air a flexuosa .............................................. + —
Anthoxanthum odoraluni........................ ...... + — —
Avena pratensis.......................................... ..... + + +
Brachgpodium pinnatum S.................... ...... + + —
Briza media................................................. ...... + + —
Calamagrostis epigejos .......................... ...... + —
Dactylis glomerata ................................... ...... + + +
Festuca elatior.............................................. ...... + -4- —

» ovina .............................................. ...... + + +
Phleum Boehmeri SO............................... ...... + + +

pratense v. nodosum................. ...... + — —
Poa compressa S ..................................... + —

» pratensis ............................................. ...... + — +
Stipa pennata SO....................................... ...... + +

Papilionacece (9 arter):
Anthgllis Vulneraria .............................. ...... ... + +
Lathyrus heterophyllus SO................... ...... .... + —

> pratensis ..................................... ...... ( + )1 + —
Lotus corniculatus..................................... .. .. + + +
Medicago lupulina S .............................. ...... + + +
Orobus tuberosus S .................................. ...... .... + —

Trifolium medium S .............................. ...... + — —
» montanum S .......................... ...... + — +

Vicia cracca................................................ ...... + + +
Labiatce (6 arter):

Calamintha Acinos .................................. ...... + + +
Dracocephalum Ruyschiana SO ........ ....... + + —
Origanum vulgare S .............................. ....... ......... + —
Prunella grandiflora SO ....................... ....... + — —

» vulgaris ..................................... ....... .... + —
Thymus Serpyllum ................................ ....... + + +

Scrophulariacece (6 arter):
Euphrasia brevipila................................. ....... ... +

» stricta ................................... ....... .... + —
Rhinanthus minor ................................ ....... — +
Veronica Chamcedrys ............................. ....... + — —

1 Endast på nordsidan.
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Asaka. Dala. Valtor
Veronica officinalis .......................... .............. + — —

» spicata S .......................... .......... + + —
Dipsacece (3 arter):

Scabiosa Columbaria S................... .............. + 4- —
Succisa pratensis .............................. .............. + + —
Trichera arvensis .............................. .............. + + +

Polygalacece (3 arter):
Polygala amarella S ...................................... — 4 —

» comosa SO ..................... .............. + — —
uulgaris S.......................... ............. — + —

Ranunculacece (3 arter):
Pulsatilla vulgaris S ....................... ■ ........ + 4 +
Ranunculus polyanthemos S ........ .............. + + —
Thalictrum simplex........ ................. .............. + + 4-

Rubiacece (3 arter):
Asperula tindoria SO ................... .............. + —
Galium boreale .................................. .............. + 4- +

» verum..................................... .............. + + 4-
Umbelliferce (3 arter):

Cerefolium silvestre .......................... ............. — 4 —
Heracleum sibiricum ....................... .............. + —• —

Pimpinella Saxifraga....................... ............. + 4- 4-
Violacece (3 arter):

Viola canina ..................................... ............. — + —

» hirta S ..................................... + 4- +
rupestris .................................. .............. + — —

Abietacece (2 arter):
Picea Abies .......................................... ............. + — —

Pinus silvestris ................................... ............. + — —

Campanulacece (2 arter):
Campanula persiccefolia S ................. ............. ( + )' + +

» rotundifolia........................ ............. + 4- +
Caryophyllacece (2 arter):

Arenaria serpyllifolia ........................ ............. + + +
Silene nutans ...................................... ............. + — —

Cruciferce (2 (eller 3) arter):
Alyssum calycinum SO.................... ............. — — 4-
Arabis hirsuta...................................... ............. + + —

* » v. glabra S............. ............. — 4- —

Endast på nordsidan
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Cyperaceae (2 arter):

Åsaka. Dala. Valtorp

Carex monlana S ........... + + +
» venm............................................

Hypericacea? (2 arter):
........... + + +

Hypericum perforatum S ................... ........... — + —
quadrangulum S

Juncacece (2 arter):
+

Luzula campestris S .......................... ............ — + —
nml t i /lo ra..................................

Liliaceoe (2 arter):
....... - +

Convallaria majalis............................. ............ — + —
Polygonatum 

Plantaginacece (2 arter):
............ + +

Plantago lanceolota ............................. ............ — + —
media ....................................

Caprifoliacece (l art):
............ + + +

Lonicera Xylosteum..............................
Crassulacece (l art):

+

Sedum acre ...........................................
Cupressacece (l art):

............ + + +

Juniperus communis
Borraginaceae (l art):

............ + +

Pulmonaria angustifolia SO 
Geraniacece (l art):

............ ( + )’ +

Geranium sanguineum S
Linacece (1 art):

............ + + +

Linum catharticum
Orchidacece (l art):

............ + +

Gymnadenia conopsea
Polygonacece. (l art):

+

Rumex Acetosa ...................................
Primulacece (l art):

........... + +

Primula officinalis S
Rhanmacece (1 art):

............ + + +

Rhamnus cathartica S ............. •— + —

En mycket hög procent af arterna gå i Fennoskandia och Ryss
land mer eller mindre långt under, upp till eller ett stycke ofvan

Endast på nordsidan
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ekens öfre gräns. Dessa äro i tabellen märkta med ett S. Ännu 
en afsevärd del af dessa sydliga former ha såväl i Skandinavien 
som i Europa i sin helhet en sydostlig utbredning. För dessa är 
vid S ett O bifogadt.

Det är vid dessa sydostliga arters utbredning och allmänna syn
ekologi som jag nu en stund vill uppehålla mig. Redan 1847 fäste 
Grisebach i sitt viktiga arbete »Ueber die Vegetationslinien des nord
westlichen Deutschlands» uppmärksamheten på att bland de utpräg
lade vegetationslinjer, som genomdraga Nordväst-Tyskland, finnes en 
nordostlig sådan, betingad af att det centraleuropeiska kontinental
klimatet aflöses genom ett mera insulärt atlantiskt klimat. Denna 
vegetationslinje har sedermera varit föremål för ganska omfattande 
undersökningar såväl i Tyskland som i grannländerna, och de syd
osteuropeiska arternas utbredningsförhållanden mot NV ha blifvit ett 
af de tyska växtgeografernas älsklingskapitel. Hvad Skandinavien 
beträffar, kom Areschoug, som 1866 lämnade en omfattande växt- 
geografisk analys af de fanerogamer, som finnas i södra Sverige, 
men saknas eller äro sällsynta i Danmark, in härpå, därigenom att 
han särskildt fäste sig vid en stor grupp med i Skandinavien före
trädesvis sydostlig utbredning. »I det öfriga Europa är denna ve
getation antingen likformigt spridd öfver dess mellersta och södra 
del ända till Britanien och de vestra kustländerna eller går i all
mänhet dess vestgräns på låglandet öfver Preussen, Posen, Schlesien 
och Böhmen» (p. 88). Några af de märkligaste bland de växter, 
som Areschoug hänför till denna grupp, återkomma just i de väst
götska S/;/)«-samhällena och med dem flera andra, hvilka jag på 
grund af deras allmänna utbredning också anser mig kunna karak
tärisera som sydosteuropeiska.

Som mest pregnant utvälja vi som typ för denna grupp först ut
bredningen af Stipa pennata själf och sedan af Potentilla rupestris, 
Dracocephalum Ruyschiana, Prunella grandiflora, Polygala comosa, 
Asperula tindoria och Pulmonaria angustifolia. För denna utredning 
har jag, hvad de extraskandinaviska förhållandena beträffar, användt 
i litteraturförteckningen citerade arbeten af Areschoug, Ascherson 
och Graebner, Christ, Coste, Drude, Falck, Loew, Nyman, 
Scholz o. a.

Stipa pennata. Dess förekomst i Västergötland är vida mer isolerad 
från det kontinentala utbredningsområdet än man vanligen före
ställer sig. Då det t. ex. uppgifves, att den växer i »hela mellersta 
Ryssland» och »kring Östersjön i Kurland, Preussen, Pommern och
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Mecklenburg», är detta ej fullt riktigt. Den sträcker sig nämligen 
från de centralasiatiska och sydryska stäpperna endast ett stycke 
upp i mellersta Ryssland genom »Südwest-Polen, Kiew, Kursk, Orel, 
Tula, Süd-Moskau (Okafluss), Tambow, Kasan, Süd-Wiatka, Süd- 
Perm» (Scholz p. 170). I Kurland och Mecklenburg saknas den. 
Östersjökusten når den aldrig, men växer sparsamt i sydligaste 
delarna af Västpreussen och Pommern. I hela Tyskland är den för 
öfrigt relativt sällsynt; vanligast synes den vara i Thüringen, Harz 
och Oderdalen. Mot nordväst upphör den alldeles, så att den i 
Rhentrakten ej når Westfalen och i Elbedalen ej går längre än till 
Sandau. »Von Nordwestdeutschland bis zur Linje: Cöln-Hannover 
ausgeschlossen». Loew p. 610. Denna linie fortsätter sedan öfver 
trakten kring Paris genom mellersta Frankrike, så att Danmark, 
Holland, Belgien, Luxemburg, norra Frankrike och England full
ständigt sakna vild Stipa.

Södra Frankrike, Österrike-Ungern, Schweiz och de europeiska 
Medelhafsländerna samt Algier bilda ett sammanhängande utbred
ningsområde, likaså Central- och Västasiens stäpper och lägre bergs
trakter till Altai i öster, Afganisthan i söder och Armenien i syd
väst.

I Alperna går Stipa liksom flera andra sydosteuropeiska växter 
osedvanligt högt, särskildt i de torrare dalarna. Enligt Diels 
(Ascherson & Graebner p. 103) är den i Cogne-dalen (Piemont) 
funnen upp till 2 200 m.

Stipa pennata L. är som bekant en kritisk art, hvilken sönder
faller i flera som det tyckes mycket variabla elementararter. De 
svenska formerna tillhöra, som Gunnar Andersson I först visat, 
v. tirsa Stev. (Åsaka) och v. Joannis Celak. (Valtorp och Dala). 
Bägge dessa taga Ascherson och Graebner som »Rassen» at 
SI. eu-pennata, den första af de två underarter, i hvilka de uppdela 
Linnés art. Om denna underart säga de p. 104: »Besonders im 
nördlichen und nordöstlichen Theile des Gesammt-Areals der Art, 
bei uns die vorwiegend und oft ausschliesslich beobachtete Form 
besonders an sandigen Diluvialabhängen im westlichen und nörd
lichen Gebiete.» I Sverige saknas däremot Aschersons och Graebners 
andra underart St. Mediterranea, om hvars utbredning p. 106 anföres: 
»Besonders im südlichen Gebiet verbreitet in Ungarn, Siebenbürgen 
und in Mittelmeergebiet anscheinend die verbreitetste Form, oft je
doch mit der vorigen Unterart verwechselt, nördlich der Alpen und 
Karpaten bisher nur von wenigen Standorten bekannt.» — Af ß tirsa
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ligger i Riksmuseum ett exemplar från Åsaka, insamladt af G. Lind 
1846, med plymhåren mörkgråa.

Stipa ingår i många xerofila formationer. Allbekant är dess be
tydelse såväl för de egentliga stäpperna som för den ungerska Pusztan. 
Den växer också i Sydeuropa på torra fält, som icke kunna räknas 
till stäppformationerna. Så har jag sett den som kolonist på »les 
ländes» i Languedoc. Sluttningarna af kullar och åsar, vanligen — 
dock ej alltid — med kalkhaltig jord, upptagna af mer eller mindre 
med buskar insprängda Triften, Grasfluren etc. är en annan vanlig 
lokaltyp. I Westpreussen förekommer den t. ex. på detta sätt och 
här i samhällen, som ej så litet påminna om de västgötska. Scholz 
har två grupper af sådana förekomster: die Formation der Kalk
hügel (p. 168) och Grasfluren auf Heideboden (p. 180). Från den 
förra formationens Shpa-lokaler uppräknas endast 8 »Begleitpflanzen», 
af hvilka 4 återfinnas i de svenska listorna:

Gymnadenia conopsea Festuca ovina
Asperula tinctoria Avena pratensis

Om den sistnämnda säges (p. 170): »Eine Begleitpflanze in der 
Kreisen Kulm und namentlich Schwez ist die zur mitteleuropäischen 
Gruppe gehörige Avena pratensis.» Sina Grasfluren indelar han i 
kurzgrasige Triften och langhalmige Grasfluren. Till den första 
gruppen hör Shpn-lokalen vid Liebental, »die ungemein kalkreichen 
Kuppen und Lehnen längs der Cypelle» (p. 186). Härifrån har han 
p. 180 — 182, 186 1 en uppteckning öfver den ytterligt rika kärlväxt- 
floran, som är af stort intresse att jämföra med vår från Västergöt
land. Af 101 arter äro ej mindre än 41 gemensamma. Dessutom är 
att märka det ej obetydliga antalet besläktade arter, som vikariera 
för hvarandra, t. ex. Pulsatilla pratensis och P. vulgaris, Vicia tenui- 
folia och V. cracca, Lathyrus silvestris och L. heterophyllus etc. Sär
skildi öÖverensstämmande är gräsvegetationen; i den besläktade un
derformationen finnas därjämte Calamagrostis epigejos och Dactylis 
glomerata jämte Centaurea Scabiosa, Solidago Virgaurea och Hiera- 
cium umbellatum (l. c. p. 132). — Liebentalväxterna äro följande, 
hvarvid angifver, att arten är funnen på S/ipa-lokalerna i Väster
götland (de tagas i samma ordning som de anföras af Scholz):

Scholz formulering är sådan, att möjligen en eller annan af de nedan upp
räknade arterna visserligen finnes i formationen, men icke vid själfva Liebental.
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* Juniperus communis 
Betula alba 
Populus tremula 
Berberis vulgaris 
Prunus spinosa 
Cratcegus monogyna

Oxgacantha 
Rosa canina

dumetorum
tomentosa
rubiginosa

* glauca 
*Luzula campestris 
*Carex verna

prcecox Schreb.
*Poa pratensis (v. angustifolia)
* » compressa
*Anthoxanthum odoratum 
*Briza media
*Phleum pratense v. nodosum 
*Brachypodium pinnatum 
Avena pubescens 
Pulsatilla pratensis 
Viola arenaria
* canina
* hirta 
Potentitla arenaria

alba
*Primula officinalis 
Anemone nemorosa
* Veronica Chamcedrys 
Ranunculus bulbosus 
*Fragaria collina

vesca
Saxifraga granulata 
Dianthus Carthusianorum 
Armeria vulgaris 
Coronilla varia 
Viscaria vulgaris 
*Medicago lupulina

* Trifolium montanum
agrarium
minus

*Polygala vulgaris
* Galium verum

Mollug o
*Hypericum perforatum 
*Pimpinella Saxifraga 
Peucedanum Oreoselinum
* Thymus Serpytlum 
*Calamintlia Acinos 
Ajuga genevensis

replans
* Veronica officinalis 
*Euphrasia strida 
*Erigeron acris

» v. Droebachiensis
* Achillea Millefolium 
*Silene nutans 
*Phleum Boehmeri 
Tunica prolifera 
Geranium columbinum 
*Potygala comosa 
Saxifraga trida dig Utes 
Vicia lathyroides 
*Anthyllis Vulneraria
* Galium boreale
*Veronica spicata

Teucrium
Epipadis latifolia v. viridans 
Orchis Morio 
*Gymnadenia conopsea 
Trisetum flavescens 
Euphrasia curta 
Botrychium Lunaria 
Seseli annuum 
Scorzonera humilis 
*Hypochceris maculata 
Hieracium cymosum 
Stachys recta
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Vida tenuifolia 
Coronilla Emerus 
Saluia pratensis 
*Spircea Filipendula 
Trifolium alpestre
* Origanum vulgare
* St ip a pennata 
*Pulmonaria angustifolia 
Thesium ebradeatum 
Vida cassubica 
Lathyrus silvestris

Thalictrum minus 
Trifolium rubens 
Verbascum nigrum 
Lilium Martagon 
Anthericum ramosum 
Stachys Betonica 
Turritis glabra 
Arabis Gerardi 
*Campanula persiccefolia

glomerata v. speciosa 
*Potentilla rupestris

Från några ställen är den också af Scholz uppgifven som en 
konstituent af tallhedarna.

Som odlad går Stipa pennata vida utanför de nyss skildrade grän
serna. I Sverige hålles den ej sällan som trädgårdsväxt af botaniskt 
intresserade personer. Viktigt är det odlingsförsök hvilket gjorts så 
långt upp som i Lillhärrdal, Härjedalen. Om detta har Selim 
Birger (19 28/u07) välvilligt meddelat mig följande:

»Lillhärrdal ligger 430 m. ö. h. och på ungefär 61° 52' n. br. 
Inga af de ädlare löfträden, inga fruktträd gå där längre till, och 
äfven t. ex. krusbär hinner ej mogna veden, utan uppträder helt och 
hållet som en mångårig ört, d. v. s. hvarje år utväxa skott, men 
dessa nedvissna alldeles. Odlingar af kulturväxter utfalla här 
ogynsammare än t. ex. i Funäsdalen. Vid Åkersberg i Lillhärr
dal odlas sedan många år tillbaka Stipa pennata. Den trifs ganska 
väl, blir vegetativt rätt yppig. Nästan alla år hinna frukt och borst 
att fullt utväxa, men så vidt jag vet mognar frukten ej. Den växer 
i en torr, lerig trädgårdssäng och har alldeles fått sköta sig själf. 
\ id Lillhärrdal lyckas odling af en hel del arter som man i 
första hand ej skulle tro t. ex. Corydalis nobitis (satte 1905 moget 
frö före midsommar), Rumex palustris, R. conglomerate, Alliaria 
officinalis m. fl.»

Om emellertid Stipa hos oss själfsår sig, har jag mig ej bekant. 
Negativa erfarenheter i detta hänseende föreligga sedan många år 
tillbaka från Hort. Bergianus (enligt välvilligt meddelande af prof.
\ . B. Wittrock) och Hort. Bot. Upsaliensis. — Ett exempel på en 
troligen subspontan spridning har jag genom vänlig förmedling af 
Govert Indebetou lyckats uppspåra. I början af 1880-talet insam
lade nuvarande godsägaren Hjalmar Eckerström ett individ af
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Stipa pennata nära Hemsjöns strand å Sila mark i Skedevi socken, 
Östergötland. Bestämningen godkändes af läroverksadjunkten Peter 
Olsson i Norrköping. Huru detta individ kommit till Hemsjöns 
strand, återstår dock ännu att utreda.

Potentilla rupestris. Från ett vidt omfattande asiatiskt utbrednings
område sträcker sig denna växt in i Europa med en öfre gräns, som 
går genom södra Ryssland, Polen, Lithauen, Preussen — där den 
t. ex. vid Liebental (Scholz p. 186) växer massvis tillsammans med 
Stipa pennata — till Pommern. Här glider denna gränslinje öfver 
Harz och Thüringen ner genom mellersta Frankrike. Norr härom 
förekomma ett par isolerade utposter i Belgien och södra England 
samt ett egendomligt sydskandinaviskt utbredningsfält, omfattande 
flera socknar i östra Småland, stora partier af Västergötland med 
siluren som centrum, norra Halland, södra och mellersta Bohuslän, 
Dalsland samt Kristianiatrakten (»M. sj. paa torre Berge og maaske 
oprindelig forvildet». Blytts flora p. 1180).

Växten är en xerofyt. Den växer öfverallt i Europa i samhällen, 
som äro besläktade med de västgötska Stipa pennata-fyndorterna 
och ej sällan tillsammans med denna. — Christ beskrifver t. ex. 
p. 95—99 från Wallis en på ört- och gräsarter mycket rik »Felsen
heide» med snår af Juniperus Sabina och rosaceer. Den påminner, 
som Christ med rätta framhåller, icke så litet om de mediterrana 
gariguerna, men skiljer sig från dessa bland annat genom de tätare 
gräsbestånden. I denna Felsenheide ingår såväl Potentdia rupestris 
som Stipa pennata. — Om dess förekomst i kurzgrasige Shpa-Triften 
på kalkrika sluttningar i Westpreussen är redan taladt.

Dracocephalum Ruyschiana sträcker sig öfver hela mellersta Asien 
in öfver Ryssland till Kaukasus i söder och de stora gränssjöarna 
mot Finland i norr. I Finland fortsätter den i Karelia onegensis 
och ladogensis; om den är vild i Karelia borealis är osäkert. (Herb, 
mus. fenn. p. 93 & 143.) I alla Östersjöprovinserna finnes den fler
städes. Från den ryska gränsen utgår ett kilformadt utbrednings
område, omfattande Ost- och Westpreussen, östra Brandenburg, 
Posen, Anhalt, Thüringen, Galizien, Böhmen, norra Bayern, Tyroien 
och Schweiz, fram till Västalperna, hvarefter det i en rad hufvud- 
sakligen subalpina förekomster i Piemont och Dauphiné når sin 
spets i de centrala Pyreneerna. — Isoleradt från detta utprägladt 
kontinentala jättefält kommer så det skandinaviska. Det sönder
faller i 4 smärre: en grupp förekomster i det centrala Småland, en 
annan omkring Söderköping, ett stort parti af mellersta Västergötland,
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omfattande siluren och de kalkhaltiga moränerna S om Falbygden, 
och ett i de lägre delarna af Kristiania och Hammar stift. Ett par 
förekomster från Västeråstrakten, den ena redan uppgifven af Linnés 
lärjunge Hall (Wahlenberg p. 375), äro alldeles outredda till sin 
natur.

Dracocephalum växer på torra backar och fält med varm grund, 
älskar öppet läge, men kan äfven ingå i skogar; förekommer såväl 
på de ryska stäpperna som i bergstrakter högt öfver hafvet till
sammans med en subalpin vegetation. I Sverige växer den »locis 
apricis exsuccis» (Wahlenberg p. 375) och i Norge »isair paa 
Skiferbund, paa torre Bakker og Skovenge mellem Krat, h. o. h. 
og ofte i Msengde» (Blytt p. 728).

Prunella grandiflora. En syd- och mellaneuropeisk växt, hvilken 
som stäppväxt (Areschoug p. 17) går öster om Ural. Nordgränsen 
går genom mellersta Ryssland fram till Livland. Den går i Tysk
land fram till Östersjöländerna, men gränsen böjer i Mecklenburg 
af mot SV, så att Holland, Belgien och Storbritannien komma utan
för densamma. — Ofvan denna linje komma 4 små fält i södra 
Skandinavien: Gotland, där den är vanlig från Fårö ner tillVamb- 
lingbo (Johansson p. 146), Öland »knappt norr om Borgholm; men 
desto allmännare och ymnigare därifrån söderut, äfven på Alfvaren» 
(Sjöstrand p. 201—202), Västergötland på och S om siluren, dock 
sällsyntare än föregående, samt Jylland »Paa Kalkbakker, sjelden 
i Dybdals bakker ved Aalborg!» (Lange p. 455).

Prunella grandiflora älskar mycket torra och varma lokaler. Den 
förekommer på sådan mark, såväl där verkliga ängssamhällen, t. ex. 
Care.r /m/m/is-formationen i Alpernas östligaste utlöpare (Kerner 
p. 231—232), kunnat sammansluta sig, som i gles solbränd alfvar- 
vegetation. Den ingår dock äfven i ängsvegetationen mellan busk
snår och löfängsartade formationer, så t. ex. i Westpreussen (Scholz 
p. 193 och 250). I Sverige torde en ej liten del af dess förekomst- 
areal vara alfvarmark, en annan del örtbackar.

Polygala comosa företer också den typen af en rysk-asiatisk form, 
hvars öfre gräns i västra Europa sjunker mot NV. Utbredningen 
går från Kamtschatka fram till Östersjön genom södra och mellersta 
Ryssland upp till Karelia olonetsensis i Finland (Herb. Mus. fenn. 
p. 66) och fram till alla Östersjöprovinserna ut till Ösel. I Tysk
land är den allmänt utbredd till linjen Pommern—Harz, men blir 
därofvan sällsynt, ehuru enstaka lokaler finnas i Belgien och Hol
land. I Frankrike växer den i bergstrakterna (Areschoug p. 56)
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och öfver engelska kanalen når den ej. Söderut sträcker den sig 
lill Balkanhalfön och norra Italien. — Den skandinaviska utbred
ningen sluter sig tämligen nära till förekomsterna utmed det baltiska 
hafvets södra ocli sydöstra strand. Den omfattar nämligen Gotland, 
Öland samt de östliga provinserna från östra Skåne, där den är 
sällsynt — saknas i västra Småland — upp till Gästrikland, Väst
manland och Närke. I Norge och Danmark saknas den och i 
västra Sverige har den en mycket spridd utbredning i Västergötland, 
Dalsland och Värmland. I Västergötland är den mycket rar; upp- 
gifves af Rudberg p. 46 för Falköping; kyrkogården, hvarest den 
tydligen ej är ursprunglig, Vartofta-Åsaka, Vänersborg och Ålle- 
berg. Med »Vartofta Åsaka» menas antagligen just S7/pa-lokalen, 
där den ytterst sparsamt återfanns af mig 1906.

Växer på backar, ängar och fält, gärna på torr och varm grund. 
Ingår i de sydryska stäpperna; t. ex. för Kiew uppger Holtz p. 158: 
»An sonnigen beraseten Abhängen alter Steppen.» Från Westpreussen 
har Scholz den från sina kurzgrasige Triften med Stipa, om hvilkas 
vegetation p. 76 talats, och från sin »Mischwald», som väl närmast 
är besläktad med den svenska löfängen.

Asperula tinctoria. Det västsibiriska utbredningsfältet fortsätter 
genom södra och mellersta Ryssland, där det når alla Östersjö
provinserna och Ösel, in i Donauländerna, Österrike-Ungern och 
Tyskland. I detta land få vi den vanliga omsvängningen mot SV, 
här gående från Mecklenburg förbi Harz in i Frankrike, hvarest arten 
når Paris. I Belgien, Holland och Storbritannien saknas den all
deles. Söderut når den Pyreenerna och mellersta Italien. — Dess 
skandinaviska område sammanhänger med det transbaltiska. Öland 
och Gotland äro dess hufvudcentra hos oss. För öfrigt uppträder 
den på svenska fastlandet mest i de sydöstra provinserna, nämligen 
vid Ukna i Småland, på spridda ställen i Östergötland, Närke, 
Södermanland och Uppland fram till Uppsalatrakten. Isolerade här
ifrån komma de sydnorska (Kristiania), västgötska och än mera 
de jylländska (Aalborg) lokalerna. I Västergötland växer Asperula 
tinctoria utom vid Bondegården på ett ställe mellan Kälfvene och 
Näs i närheten, vid Smula samt i Skärf V om Billingen.

Asperula tinctoria är utprägladt xerotermisk. Den älskar torr och 
varm jord saml öppet läge. I Ryssland ingår den i stäppfloran; 
från Kiew säger t. ex. Holtz p. 169: »Auf Abhängen alter Steppen.» 
Från Westpreussen uppger Scholz den som förekommande i die 
Formation der Kalkhügel — här också stundom mot brynet af tall-
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och blandskogar — samt i örtrika Ca/Zuna-hedar. - I Sverige växer 
den på torra backar och fält; särskildt vanlig är den i Ölands och 
Gotlands alfvarvegetation. Den uthärdar gles beskuggning; så har 
jag den tillsammans med liera xerotermer antecknad Irån en 
björkhage med ek på urkalk, Vårdinge, Södermanland (Sernander 

1895 p. 33).
Pulmonaria angustifolia fortsätter från mellersta Ryssland in i 

Donauländerna, Österrike och Tyskland. I detta senare land upp
hör den mot NV, och i Frankrike återfinnes den i södra och mel
lersta delarna. På grund af förvirring i uppfattningen af den 
linnéanska P. angustifolia uppgifvas ofta för denna i Europa ut- 
prägladt sydostliga art oriktigt nordvästeuropeiska lokaler. — I Syd- 
skandinavien har den 3 utbredningsfält: Scano-Dania på Själland 
(Jonstrup Vang) och i Skåne på ett mindre antal spridda lokaler, 
östra Småland samt mellersta Västergötland särskildt på och omkring 
Falbygden.

Till sina ståndortsförhållanden är den af tämligen xerotermisk 
natur. Dess synekologi är bäst studerad i Westpreussen af Scholz. 
Enligt honom uppträder den här i örtrika Co/Zo no-hedar med Aspe- 
rula tinetoria, öppna busksnår med bland annat bragaria vesca, 
Calamagrostis epigejos, Ranunculus polganthemos, Origanum vulgaic, 
Veronica Chamcedrgs, Inula salicina och Carlina vulgaris löi att 
nämna de med vår Västgöta-lista gemensamma arterna, tallhedar 
med också en mängd sådana gemensamma arter, nämligen Cladonia 
furcata, Cl. rangiferina, Thymus Serpyllum, Rulnis saxatilis, Rosa 
mollis, Festuca ovina, Aira flexuosa, Luzula multiflora, Anthoxanthum 
odoratum, Phleum Boehmeri, Silene nutans, Geranium sanguineum, 
Veronica officinalis, Spircva Filipendula, Hypoclucris maculata, Cir- 
sium acaule, Stipa pennata och Dracocephalum Rugschiana, samt 
den nyss förut omnämnda »Mischwald» också med en del gemen
samma arter, dock af mindre intresse. — Wahlenberg uttrycker 
nog riktigt det vanligaste förekomstsättet hos oss, då han p. D6 
säger »in pratis collinis»; så förekommer den t. ex. vid Bonde
gården och Varholmen. På Själland är den funnen »i aabne Skove 
(Lange p. 160); och i glesa lunder med en yppig gräs-örtmatta upp
träder den också i Västergötland, t. ex. vid Korsberga (19 36/6 06), 
där den växer invid Tidan i en mot väster sluttande yppig björk
backe med spridda löfträd och buskar jämte bl. a. Primula officinalis, 
Rumex Acetosa, Scorzonera humilis, Succisa pratensis och Taraxacum 
officinale.
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Piiccinia Caricis montance. Denna af J. Lind under Sv. Bot. För
eningens exkursion 1907 på Varholmen anträffade svamp är enligt 
honom, p. 386, förut endast känd från Österrike-Ungern och Schweiz. 
Möjligen hör också den till de sydosteuropeiska relikterna.

En fullständig motsvarighet på den europeiska kontinenten till de 
svenska Shpa-samhällena har jag icke kunnat finna i litteraturen. 
Men däremot är det tydligt, atl en mängd växtsamhällen i sydöstra 
Europa upp till Preussen i norr äro i hög grad besläktade och ofta 
trots de oerhörda afstånden med öfverraskande många gemensam
heter eller alterneringar i artlistorna. Sådana samhällen äro kullar 
och sluttningar i stäpperna och pusztan, örtrika hedar, torra busk
snår, torra ängs- och »trift»-formationer samt växtsamhällen på 
solöppna kalk- och märgelsluttningar. De bästa öfverensstämmel- 
serna har jag från Scholz’ utmärkta »Die Pflanzengenossenschaften 
Westpreussens», där särskildi hans listor från »kurzgrasige Triften», 
som af p. 77 78 i denna uppsats kan synas, lämna gemensamma
arter i massor. Men redan här ha de samhällen, som innehålla 
med de västgötska gemensamma xerotermiska element, mer eller 
mindre karaktären af reliktformationer. Längre SO inåt kontinenten 
bli såväl dessa samhällen som de ifrågavarande xerotermerna van
ligare. Det område, där vegetationen af den svenska Shpa-formations- 
typen är bäst utpräglad och står i bästa öfverensstämmelse med de 
nu radande klimatförhållandena, är öfvergångszonen mellan de ryska 
skogs- och stäppregionerna. Själfva den typiska stäppen är, trots 
liera gemensamheter i arterna, för afvikande till sin natur att direkt 
jämföras med de snåriga gräs-örtbackar, i hvilka den svenska Stipan 
funnit sin sista reträttplats.

Vi kunna sammanfatta resultaten af den undersökning, som i 
detta kapitel ägnats de västgötska .S7//j«-samhällenas ekologi och 
växtgeografi, sålunda:

De äro örtbackar slående i öfvergång till törnsnår, och det är 
endast som edafoider dessa samhällen kunna äga bestånd i den 
nutida vegetationen, då denna fritt får utveckla sig. De ingående 
arterna äro förnämligast xerofyter och torrhetsälskande mesofyter. 
Till sin allmänna utbredning inom Europa äro de liksom hela sam
hället i en för bredd- och längdgraden ovanligt hög procent syd
liga och framför allt sydostliga. Dessa på en gång torrhetsälskande 
och sydliga former kunna, för att, som i det föregående blifvit 
gjordt, gifva ett af Briquet först infördt ord den utsträckning,
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åt hvilken t. ex. Drude, Entwicklung tenderar, karaktäriseras som 
xerotermer.

Flertalet af dessa xerotermer, särskildt de sydosteuropeiska, växa 
på Falbygdens Sfipa-kullar ganska långt skilda fran sina andra 
lokaler inom Skandinavien och Slipa själf samt några andra af 
dess kamrater långt bort från sitt sammanhängande kontinentala 
utbredningsområde.

Nästa steg i denna studie blir att söka utreda, vid hvilken tid
punkt af Nordeuropas kvartära utvecklingshistoria man kan hafva 
anledning misstänka, att denna nu isolerade xerotermiska och syd
ostliga vegetation med Stipa i spetsen konstituerades såsom sådan.

(Forts.)
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Ett af vinden ensidigt utbildadt träd (Ficus bengalen sis L.)

Vindens direkta formbildande inflytande på växtvärlden är ett fenomen, 
som man kanske påtagligast blir i tillfälle att iakttaga på trädens byggnad. 
Denna vindens inverkan kan stundom gå så långt, att däraf ett träds hela 
arkitektonik blir alldeles förändrad. Detta inträffar oftast på sådana 
ställen, där ihållande starka vindar under längre tid blåsa i samma rikt
ning, således kanske företrädesvis vid hafskuster. Det är ju också en 
lätt gjord iakttagelse, att vid öppna kuster träd — om det öfver hufvud 
taget finnes några — dels bli i allmänhet förkrympta, dels liksom böja 
sig inåt land, på samma gång kronorna bli glesare på vindsidan än på 
läsidan. Bilder af sådana af stormen böjda träd tillhörande de mest skilda 
systematiska grupper kan man få se från nästan alla världens kanter. 
Men antingen de nu äro hämtade från Nordsjöns mera kyliga kuster 
(såsom de af Warming från Jylland publicerade) eller från tropikernas 
och passadvindarnas område, så visa de dock alla en omisstydbar likhet: 
samma utprägladt ensidiga, knotiga och förkrympta utbildning!

Det är en fotografi af ett dylikt under vindens ensidiga inverkan ut
bildadt träd, som synes å fig. 1, som föreställer en banyan (Ficus benga- 
lensis L.) från ön Mundidiv i närheten af Jaffna å norra Ceylon, där 
bilden togs af författaren år 1903. Trädkronan är alldeles ensidigt 
utbildad, i det hela trädets grensystem och bladmassa utvecklats endast 
åt ett håll, ungefär åt sydväst. För att fullt förstå bilden i fråga bör 
kanske först med några ord redogöras för såväl trädets normala ut
seende liksom för de å växplatsen ifråga rådande klimatförhållandena.

Ficus bengalensis L., den indiska banyan, är ett träd, som växer vildt 
i nord- och syd-Indiens bergstrakter, men som dessutom öfverallt plan
teras i Indien, där det hör till ett af karaktärsträden kring byarna, temp
len och i städernas parker. Karakteristiskt för detsamma (se fig. 2, som 
visar bilden af en gammal banyan från Negombo) är de många luftröt
terna, som pläga nedväxa från de nästan horisontella hufvudgrenarna af 
första ordningen och som, sen de slagit rot, tillväxa i tjocklek och ut
bildas som sekundära stammar, ett slags sträfpelare eller stöttor under 
grenarna. Hela trädet får härigenom karaktären af ett ofantligt löftak, 
hvilande på en massa stammar, bland hvilka det icke är så lätt att af- 
göra, hvilken som är den egentliga hufvudstammen. Hela löfmassan blir, 
praktiskt taget, utbredd i ett plan och mottar rätt ofvanfrån hela den
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tropiska solens fulla ljusstyrka. De väldiga stödjerötterna synas dock 
utvecklas först vid en något mera framskriden ålder. A fig. 3 synes 
en normalt utvecklad medelålders banyan fotografien tagen vid Matara å 
södra Ceylon; några för tillfället aflöfvade smärre träd, troligen af släktet 
Poinciana, synas å bilden något framför till höger om själfva banyan). 
Man kan kanske se, hurusom stammen mycket snart grenar sig och upp
delas i ett ganska stort antal hufvudgrenar, af hvilka flera utgå från 
hufvudstammen i en vinkel, som har stark tendens att närma sig en rät. 
Några kraftigare luftrötter äro ännu icke utbildade.

.

Fig. 1. Af vinden ensidigt utbildad banyan (Ficus bengalensis L.) på ön Mundidiv, nära 
Ceylons nordspets. Fotogr. af förf. 1903.

Jämförd med den normala typen (å fig. 2 och fig. 3) blir nu den en
sidiga (å fig. 1) ganska lätt förståelig. Endast en eller möjligen ett par 
hufvudgrenar hafva där kommit till utveckling jämte den starkt böjda 
hufvudstammen, men trädets platta kronform är därigenom ännu mera 
utpräglad. Det hela bildar ett stort tätt löftak, som uppbäres af en sido- 
ställd stam. Till höger på bilden nedanför kronan synes en snårvegetation 
af Euphorbia antiquorum L. samt en liten lågväxt Phoenix-art, sannolikt 
Ph. pusilla Gsertn.

Klimatet i de trakter, där detta träd växte, är fullständigt bestämd t 
af de i den Indiska oceanen blåsande monsunvindarna. Under nordost- 
monsunen, som här å det flacka, af inga berg skyddade nord-Ceylon 
blåser med oförminskad styrka under okt.—april, kommer regntiden, men 
hela den öfriga delen af året är karaktäriserad af ihållande torka. Vege-



tationen har därför en mycket utprägladt xeroiil karaktär och stora sträckor 
äro nästan blottade på all trädväxt. Endast små dungar af den mycket 
xerofilt utbildade Borassus flabelliformis L., det torra Indiens karaktärs- 
palm, kunna täfla med Euphorbiacéer, de från Amerika införda, men nu 
förvildade Opuntierna och andra utpräglade xerofyter. Ett sådant land
skap, där ingen högre vegetation gifver någon hvilopunkt för ögat, har en 
tröstlöst öde karaktär. Sådan är i allmänhet naturen på öarna kring 
Jaffna på nord-Ceylon liksom också på ön Mundidiv, där detta träd växte. 
Det tilldrager sig också då naturligtvis genast uppmärksamheten, där det 
växer ensamt på slätten.

1» *
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Fig. 2. Eu gammal banyan med luftrötter och sekundära stammar från Negombo på Ceylon
Efter en köpt fotogr.

Att det måste vara vinden, som orsakat den ensidiga utvecklingen, blef 
med ens klart vid bestämmandet af det håll, åt hvilket trädet riktade sin 
krona, nämligen, som ofvan antyddes, åt sydväst d. v. s. just i den rikt
ning, åt hvilken nordostmonsunen, som ju här är den starka liafsvinden, 
blåser.

Det var således nordostmonsunen, som orsakat ensidigheten, medan 
trädets förkrympta utseende i allmänhet, dess ringa höjd (ungef. 6 m.) 
och frånvaron af luftrötter nog i lika hög grad, ja kanske i än högre, 
berodde på det xerofila klimatet i allmänhet, den långa torrtiden. Huru 
nu detta vindens inflytande gör sig gällande, därom råda delvis olika 
meningar, i det somliga hålla före, att vinden verkar rent mekaniskt 
d. v. s. rifver och trasar sönder bladen å vindsidan, så att de vissna af
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och grenarna därför så småningom falla bort. Andra — och sannolikt 
med större skäl — anse, att det är den af vinden orsakade ökade tran
spirationen, som verkar uttorkande på de mest exponerade bladen. Här
för talar ju särskildt det faktum, att träd på blåsiga lokaler icke blott bli 
ensidigt utvecklade, utan äfven få ett i allmänhet förkrympt och hämmadt 
utseende.

Därmed må nu förhålla sig huru som helst. Likt en lefvande kompass, 
pekande mot sydväst, synlig på långt håll, stod i hvarje fall denna banyan 
som ett påtagligt vittnesbörd såväl om vindens väldiga formdanande kraft

R A.'SJ?

Fig. 3. En medelålders banyan från Matara på Ceylon. Fotogr. af förf. 1903.

liksom ock om organismernas sega kamp äfven mot de mest ogynnsamma 
ytterförhållanden.

Figurenerklärung.
Fig. 1 zeigt ein eigentümliches Exemplar des Ficus bengalensis von der 

Insel Mundidiv unweit Jaffna (Nord-Ceylon). Der Baum ist durch den 
Einfluss des Nordost-Monsuns nur einseitig in südwestlicher Richtung 
entwickelt und steht ganz allein, ein weithin sichtbarer nach Südwesten 
zeigender lebendiger Kompass. Das durchaus trockene Klima hat natür
lich auch dazu beigetragen, dass der Baum verhältnismässig, jedenfalls 
im Vergleich mit den normalen in den Figuren 2 (alt) und 3 (jung) 
dargestellten Exemplaren so verkümmert ist.

Nils Svedelius.
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Tall med gulhvita årsskott.
Under en exkursion inom Älfdalen i Dalarna (2t/7 1907) påträffade under

tecknad ett yngre exemplar af tall (Pinus silvestris L.) med alla årsskott 
gulhvita, således alldeles 
utan klorofyll. Exempla
ret hade en höjd afnågot 
öfver en meter och tor
de ha varit något öfver 
10 år gammalt. Barren 
från föregående år hade 
den vanliga gröna fär
gen, mot hvilken de ljusa 
årsskotten kommo att 
afbryta på ett egendom
ligt sätt. Den här efter 
en prässad kvist med
delade bilden torde läm
na någon föreställning 
om det egendomliga ut
seendet. Så vidt jag har 
mig bekant, är något 
fynd af tall med ifråga
varande egendomlighet 
ej anmärkt i den sven
ska litteraturen. Af gran 
äro däremot flera exem
plar kända (jfr H. Hes- 
selman, Material förstu
diet af skogsträdens ra
ser. Skogsvårdsförening- 
ens tidskrift 1907). Någ
ra närmare undersök
ningar, t. ex. öfver tiden 
för klorofyllets uppträ
dande etc., har jag ej 
kunnat utföra. Emeller
tid har jag här velat 
meddela fyndet, så att 
personer, som möjligen 
ha sina vägar i dessa trakter, må kunna ägna fenomenet en närmare upp
märksamhet. Exemplaret torde vara mycket lätt att återfinna. Det växte 
nämligen alldeles invid den uppbläckade turiststigen, som leder från 
Navarnäs skogsstation upp på Långsjöbläcket, på ett hygge på sluttningen 
mot Navardalssjön, c:a 1/i mil v. om Yttre Navardalens fäbodar, således 
omkring 3x/2 mil från Älfdalens kyrkby. Ett liknande 3 å 4 år gammalt 
exemplar påträffades vid landsvägen mellan Väster-Myckeläng och Evetsberg 
inom samma socken.

i

Gunnar Samuelsson.
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Aeeidium alaskanum Trel. und Aeeidium Orehidearum Desm.

Von Herrn E. W. D. Holway, University of Minnesota, habe ich ein 
reichliches, in British Columbia gesammeltes Material eines Aecidiums auf 
Habenaria gracilis erhalten. Bei der Untersuchung ergab es sich, dass 
es dem vorher schon in Alaska auf Blättern von Habenaria bracteata,
H. hyperborea, H. dilatata und Orchis aristata gefundenen Aeeidium 
alaskanum Trelease (Harriman Alaska Expedition, Vol. V, Cryptog. Bo
tany, 1904, p. 37) identisch ist.

In Europa kommt bekanntlich ein Orchideen-Aecidium auf verschie
denen Wirtspflanzen vor, nämlich Aeeidium Orehidearum Uesm. Dasselbe 
ist nach Klebahn (Die wirtswechselnden Rostpilze, p. 288, 1904) an fol-

A

Sporen in Flächenansicht und im optischen Durchschnitt sowie ein Teil eines radialen Schnittes 
durch das Pseudoperidiuni von Aeeidium alaskanum (A) und Aeeidium Orehidearum (B). 

Reich, ok. 4. obj. 8 a.

genden Arten gefunden: Orchis incarnala, O. metadata, 0. purpurea, O. 
latifolia, O. maseula, Listera ovala, Habenaria montana = Platanthera 
chlorantha), Habenaria bifolia und Epipactis latifolia. Auf meinen Wunsch 
hatte Herr J. Lind in Kopenhagen die Güte, mir ein reiches Material von 
Aeeidium Orehidearum aus Dänemark, Schleswig-Holstein und Frankreich 
zu senden (in Schweden ist dieses Aeeidium bisher noch nicht gefunden). 
Da es mir interessant zu sein schien nachzusehen, ob die beiden Aeci- 
dien durch morphologische Kennzeichen genügend geschieden wären, 
unterwarf ich dieselben einer eingehendem Untersuchung, deren Ergeb
nisse ich hier mitteilen will.

Aeeidium Orehidearum Desm. (auf Listera ovata von Fontainebleau, 
leg. Feuilleaubois, Mai 1904 und Orchis incarnala von Örslöv, Seeland, 
Dänemark, leg. E. Rostrup, 18. Juni 1887).

Aecidienflecke kreisrund oder in der Längsrichtung des Blattes etwas 
gestreckt, gross, gewöhnlich etwa 1 cm im Durchmesser, undeutlich he-
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grenzt, blassgrün. Aecidien an der Blattunterseite, auf jedem Flecke zahl
reich, oft konzentrisch angeordnet, niedrig mit scharf zurückgeschlagenem, 
aufgerissenem Rande, 300—400 p im Durchmesser haltend. Der Aeci- 
dienfleck wächst konzentrisch, weshalb man zuweilen Flecke antrifft, 
deren innere Aecidien schon zerstört sind, wärend die äussern noch 
nicht ihre volle Entwicklung erreicht haben. Mit den Aecidien gemischt 
kommen kraterförmige Spermogonien sowohl an der Unterseite als auch 
im Zentrum der Oberseite des Blattflecks vor. Peridienzeüen nicht in 
deutlichen Längsreihen, meistens Oeckig, Aussenwandung 8—9/idick 
mit feinen, dichten Querstreifen, Innenwandung 4 — 5 p dick mit deut
licher Stäbchenstruktur. Ihr Zelllumen ziemlich gross, oft eingefallen. 
Sporen kugelförmig — kurz ellipsoidisch, zuweilen undeutlich eckig, in 
trockenem Zustande farblos (in frischem jedenfalls — wie bei Aeeidien- 
sporen gewöhnlich — mit orangefarbenen Öltröpfchen), 21 — 24 X 20—23 /z. 
Membran dünn, 1—1,5 /1, dicht mit unregelmässigen Wärzchen von 
verschiedener Grösse besetzt, im optischen Durchschnitt an den 
Seiten deutlich warzig, während Scheitel und Basis, mittels deren die 
Sporen mit ihren Nachbarn in der Sporenkette Zusammenhängen, glatt 
sind.

Aecidium alaskanum Trel. (auf Habenaria gracilis aus British Co
lumbia, Avalanche Mt., Glacier, 1800 m, leg. Holway den 29. Juli 1907).

Aecidien in geringer Zahl (gewöhnlich etwa 5), dicht angehäuft aul klei
nen, zuweilen kaum wahrnehmbaren blassgrünen Flecken, nicht kon
zentrisch angeordnet, niedrig mit nur wenig zurückgeschlagenem, nicht 
oder nur wenig aufgerissenem Rande, 200—300 p. im Durchmesser klei
ner als Aecidium Orchidearum). Spermogonien fehlen. Peridienzeüen 
nicht in deutlichen Längsreihen, gewöhnlich 6-eckig, Aussenwandung 
9 —13 p dick mit dichten, feinen Querstreifen, Innenwandung 4 — 5 p 
dick mit grossen, deutlichen, oft getrennten Stäbchen, Zelllumen 
klein. Sporen unregelmässig kugelförmig oder am häufigsten kurz 
ellipsoidisch, gewöhnlich mehr oder weniger stumpfeckig und da
her mit etwas unregelmässigen Umrissen, in trockenem Zustande farblos 
in frischem ohne Zweifel mit orangefarbenen Öltröpfchen), 15—20 X 

13—16 p. Membran dünn, 1—1,5 p, dicht und fein punktiert, im 
optischen Durchschnitt ringsum kleinwarzig.

Wie aus dieser Beschreibung und den mitgegebenen Figuren ersichtlich, 
ist das nordamerikanische Orchideen-Aecidium von dem europäischen 
morphologisch gut geschieden. Aecidium alaskanum unterscheidet sich 
durch die kleineren Aecidien flecken mit wenigen, dicht angehäuften Aeci
dien (ob immer?), die kleiner als die von Ae. Orchidearum sind. Ae. 
alaskanum hat ferner keine Spermogonien; die Peridienzellen haben eine 
dickere Aussenwandung und gröbere Stäbchenstruktur, auch ist ihr Zell
lumen kleiner. Die Sporen sind ebenfalls kleiner, unregelmässig eckig, 
fein punktiert, gewöhnlich langgestreckt, im optischen Durchschnitt ringsum 
kleinwarzig, — alles Charaktere, durch die sich Ae. alaskanum leicht von 
Ae. Orchidearum unterscheiden lässt.

Ich möchte noch hinzufügen, dass die bei der Beschreibung eines 
Aecidiums von den Dimensionen der Aecidienflecke sowie von der Grösse,
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Anzahl und Anordnung der Aecidienbecher der einzelnen Flecke geholten 
Charaktere oft nur einen untergeordneten Wert besitzen. Bei Puccinia 
Mulgedii Syd., Puccinia Poarum Niels, und anderen habe ich mehrmals 
beobachtet, dass die zuerst ausgebildeten Flecke ausgedehnt und mit zahl
reichen Aecidienbechern, die später gebildeten kleiner und mit wenigen 
und kleineren Bechern versehen sind. In meinem Exsiccatenwerke 
»Micromycetes rariores selecti» No. 685 hat G. Lagerheim zwei Formen 
des Aecidiums von Puccinia Poarum auf Petasites officinalis aus Baden 
verteilt, welche in dieser Hinsicht sehr lehrreich sind. Die erstere, am 
15/6 1903 eingesammelte Form zeigt grosse, von einem breiten bläulichen 
Saume umrandete Flecke mit je etwa 20 Aecidienbechern. Die letztere, 
am 27/ß desselben Jahres an derselben Lokalität eingesammelte Form hat 
kleinere Flecke mit undeutlichem Saum und bis um die Hälfte kleineren, 
wenig zahlreichen (1—10) Aecidienbechern. Als die erstere Aecidiumform 
- so berichtet Lagerheim auf der Etikette — an den älteren Blättern von 

Petasites eingesammelt wurde, war die letztere nur als kleine gelbliche Flecke 
an den jüngeren Blättern sichtbar. Ein ähnliches zweiförmiges Aecidium 
ist unter No. 681: Aecidium lactucirmm Lagerh. & Lindr. verteilt worden.

Es sieht nach Trelease’s Worten: „Spots pale, mostly elliptical,
about 5 X 5—10 mm.--------Of the general appearance of Aecidium Or-
chidearum. — — Aecidia abundant on the lower surface — —“ zu 
urteilen aus, als ob Aecidium alaskanum auch in der oben beschriebenen 
Weise dimorph wäre. Die einzige von mir gesehene Form, welche ich 
oben beschrieben habe, müsste also die später entwickelte kleinfleckige 
Aecidiumform sein.

Aecidium Orchidearum ist bekanntlich heteroecisch. Nach Klebahn’s 
ausführlichen Kulturversuchen gehört es mit Puccinia Orchidearum-Pha- 
laridis Kleb, zusammen, deren Teleutosporen sich auf Phalaris (= Bal- 
dingera) arundinacea finden. Nach ältern, von Bostrup in Dänemark 
ausgeführten, ziemlich unvollkommenen Versuchen soll Ae. Orchidearum 
dort mit Puccinia Moliniae (Tul.) Rostr. auf Molinia coenüea zusam
mengehören. Vielleicht ist diese Ansicht falsch, villeicht aber auch rich
tig, in welch letzterm Falle Ae. Orchidearum, ebenso wie mehrere andere 
Aecidien, in mehrere, hier zwei morphologisch gleiche, biologisch aber 
verschiedene Formen gespalten wäre, von denen die eine ihre Teleutosporen 
auf Phalaris arundinacea, die andere auf Molinia coerulea hätte. Letzteres 
wäre bis zu einem gewissen Grade bestätigt durch P. Crdchet (Centralbl. 
f. Bakter., 17, 1906. p. 503 ff.), der gezeigt hat, dass sich Puccinia Moliniae 
in drei, durch kleine morphologische Charaktere geschiedene Arten teilen 
lässt: Puccinia nemoralis Juel, deren Aecidium auf Melampgrum, P. 
Brunellarum-Moliniae Cruchet, deren Aecidium auf Brunetta lebt, sowie 
schliesslich P. Moliniae (Tul, Rostr., die vielleicht zu Ae. Orchidearum 
in Beziehung steht.

Auch Aecidium alaskanum ist ohne Zweifel heteroecisch. Nach Hol- 
way’s brieflicher Mitteilung ist dasselbe „always found growing with a 
Puccinia on Agrostis.“

Tycho Vestergren.
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Hans Euler. Växtkemi, dess grunder och resultat. Del I. Det
kemiska materialet. Stockholm. Hugo Gebers förlag. 1907.

Ehuru det kan synas förhastadt att yttra sig om ett arbete, af hvilkets 
tre delar endast en hittills utkommit, vill undertecknad med några ord 
för alla, som intressera sig för botaniska frågor, påpeka tillvaron af 
ofvannämda arbete. Det är öfverhufvudtaget ingen lätt sak, hvarken iör 
författare eller förläggare, att på svenska språket utgifva ett samman
fattande arbete öfver något vetenskapligt område, helst ett sådant, som 
icke direkt är ett examensämne vid universitetet. Då professor Euler 
nu vågat utgifvandet af ett sådant verk på svenska, är han redan på 
denna grund förtjänt af svenska botanisters tacksamhet. Detta så mycket 
mer som i hela den botaniska literaturen — såvidt jag känner icke 
finnes ett arbete öfver detta ämne och af denna art mer än Friedrich 
Czapeks på tyska språket utkomna Biochemie der Pflanzen, hvilket emel
lertid redan genom sin storlek och sitt pris (2 band — 39 mark) är ute
slutet från en större spridning, hvarjämte det genom en betänklig tyngd 
i framställningen är rätt svårhandterligt. Öfriga arbeten om växtkemi 
behandla frågan mest från ensidigt analytisk, ofta mikrokemisk stånd
punkt (t. ex. Nickel, Die Farbenreaktionen der Kohlenstoffverbindungen, 
Berlin 1890) eller enskilda kapitel af densamma. Därför har den botanist, 
som velat och behöft orientera sig öfver någon viss kemiskt-botanisk fråga, 
varit nödgad att direkt utom den botaniska afhandlingsliteraturen äfven 
genomleta den kemiska, hvilket utan en begynnande vägledning är synner
ligen besvärligt och svårt.

Det är alltså ur flera synpunkter en brist, icke blott i vår svenska, 
utan äfven i den internationella literaturen, som professor Euler genom 
sitt arbete sökt fylla.

Arbetets nu föreliggande del, »det kemiska materialet», undandrager sig 
genom sin egen detaljrika natur möjligheten att refereras. Här må blott 
antydas dess allmänna gång. Arbetet förutsätter elementära kunskaper i 
den organiska kemiens reaktioner och formuleringssj^stem. På denna 
grundval behandlar författaren materialet under följande kapitelrubriker: 
alkoholer, aldehyder och ketoner, atifaliska karbonsyror, fetter, växer, leci- 
tiner, kolhydrat (och humusämnen), aromatiska kolväten och fenoler, kino- 
ner, aromatiska alkoholer, aldehyder och ketoner, aromatiska karbonsyror,
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garfämnen och garfsyror, pgron-, xcinlon- och flavongruppen, glukosidcr, 
terpener och kamferarter, fytosteriner och karotener, hartser, öfriga alicyk- 
liska växtämnen, alkaloider, cdifatiska aminer samt puringruppen, amino
syror och polypeptider, ägghviteämnen, kromatoforernas och cellsaftens färg
ämnen, svafvelhaltiga växtämnen, växternas askbeståndsdelar. På hvarje 
grupp upptager förf. de kemiska karakteristika och de väsentliga fram
ställningsmetoderna, hvarjämte arbetet utmärkes af en viss relativ full
ständighet med afseende på de upptagna ämnenas omnämnande. En om
ständighet, som förökar arbetets värde, är de flitiga literaturhänvisningar 
författaren gifvit; man skulle t. o. m. kunnat önska dem ännu rikare, 
speciellt kanske för hvarje kapitel en kort förteckning öfver de viktigaste 
äldre och nyare arbeten, som behandla ämnet. Literaturhänvisningarna 
gå fram till året 1907, hvadan arbetet kan sägas vara »up to date».

Af stort intresse för hvarje botanist äro framför allt fett-, kolhydrat- 
och ägghvitegrupperna, där genom de senaste årtiondenas glänsande syn
teser växtkemien tilldragit sig allmän uppmärksamhet. Del I afslutas af 
tre register: autorsregister, sakregister och växtnamnsregister.

Da undertecknad icke är fackman på det kemiska området, vill jag 
icke inlåta mig på någon detaljgranskning af själfva de kemiska data. 
Men i ett annat afseende tror jag mig böra göra en invändning, ehuru 
jag förutser, att en diskussion om frågan är lönlös, bl. a. därför att jag 
för deduktionen af min mening skulle behöfva minst lika många sidor 
som de rader, hvilka här stå mig till buds. När författaren börjar sin 
inledning med dessa ord: »Redan nu kan växtfvsiologien sägas vara 
identisk med växtkemi», så tror jag icke att författaren får alla med sig. 
Det program, som detta inledningskapitel innebär, är föröfrigt icke nytt; 
i midten af 1800-talet var det kanske mest en vogue och gick under namn 
af den naturvetenskapliga materialismen med mottot »kraft och materia».
I den läran är jag och alla jämnåriga uppfostrad genom populärliteratur, 
läroböcker och föreläsningar. Att programmet icke dess mindre innebär 
en lika optimistisk som utopisk orimlighet, synes mig numera, efter långa 
år, själfklart. Utgångspunkten för hvarje betraktelse i den vägen synes 
mig kunna formuleras så: All omedelbar erfarenhet är psykisk. Denna 
sats synes mig axiomatisk. Antag.es den, är det klart, att »kraft och 
materia» eller, som det modernare heter, »energi och materia» d. v. s. 
fysikens och kemiens grundbegrepp, icke äro omedelbara erfarenheter, 
utan genom abstraktion framsprungna begrepp. Att framställa de biolo
giska fenomenen som en summa af fysiska och kemiska fenomen inne
bär från denna utgångspunkt en omöjlighet. Härmed följer emellertid 
icke nödvändigheten att i den fysiologiska forskningen återinföra tlifs- 
kraften». Så länge man söker med naturvetenskapliga abstraktioner som 
vetenskapliga hjälpmedel, skall man naturligtvis icke i den lefvande na
turen finna annat än fysiska och kemiska »krafter» och aldrig en »lifs- 
kraft».

För alt om möjligt belysa min tankegång tar jag följande exempel. 
Antag, att jag ser en röd färg. Detta röda är en förnimmelse hos mig, 
tillhör alltså min psyke. Om en annan person ser samma röda färg, är 
den fortfarande en förnimmelse och tillhör under rubriken »rödförnim-
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melse» hans psyke. En annan persons psyke (inklusive de elemen
täraste förnimmelserna) kan jag icke förnimma. Men min och hans röd
förnimmelse yttra sig med samma symptom, d. v. s. äro hos mig lag- 
bundet sammankopplade med andra förnimmelser, som äro lika, vare sig 
iag eller han har rödförnimmelsen. Rödförnimmelsen åstadkommer t. ex. 
ett påskyndande af andningsrörelserna på samma gång som deras djup 
minskas. Då jag förutsätter en psyke (inklusive förnimmelser) hos en 
annan person, är detta ingen omedelbar erfarenhet, men ett postulat, utan 
hvilket allt umgänge och all forskning vore omöjlig. Detta postulat är 
en tvingande nödvändighet, på hvilken ingen tviflar. Denna analogi om 
en psyke hos andra än mig själf måste man af lika tvingande skäl ut
sträcka till allt djurlif, och att draga någon gräns mot växtlifvet går lika 
litet, då själfva de fysiologiska grundfenomenen hos allt lefvande, ända ned 
till de encelliga och äggcellen, äro så öfverensstämmande. Man tanke 
sig, att jag studerade t. ex. min egen »rödförnimmelse» i alla dess symptom, 
d. v. s. alla de lagbundet därmed sammanhängande förnimmelserna; att 
jag undersökte t. ex. det röda ljusets brytning i ögat, blodströmningen 
och pigmentsönderdelningen i ögats hinnor, den elektriska strömmen i 
den funktionerande opticus, de kemiska processerna vid dess fortskridande, 
blodtillllödet till stora hjärnans nacklob, andningsrörelsens kurva o. s. v. 
Alla dessa processer skulle jag på samma sätt (och i praktiskt afseende 
lättare, hvilket här icke har någon betydelse) kunna studera hos en annan 
varelse och kallar dem i vidsträckt mening fysiskt-kemiska fenomen. Då 
jag studerar mig själf fysiskt-kemiskt ser jag faktiskt bort Iran mina egna 
förnimmelser, då jag studerar andra lefvande varelser, ser jag faktiskt 
bort från den tvingande analogi, som nyss nämndes. Allt sökande efter en 
»lifskraftx i vitalismens mening är alltså lönlöst, då denna »lifskraft» är 
en visserligen tvingande, men genom omedelbar erfarenhet icke konstatei- 
bar analogi.

Icke dess mindre existerar icke någon identitet mellan de fysiskt- 
kemiska fenomenen och lifsfenomenen. Dylika identitetssatser äio just 
de felslut, som leda de s. k. exakta naturvetenskaperna in absurdum 
vid tolkningen af lifsfenomenen och som leda till de aj oss själ/na 
skapade eviga världsgåtor, hvarom t. ex. en Dubois-Reyjiond med 
odisputabel logik talar, utan att han själf anar de fel i premisserna, 
som ledt honom dit. Det är dessa gåtor, som en Haeckel söker lösa 
genom att dyka allt djupare ned i metafysiken med antagande om atom
själar o. s. v. Ett exempel på ett sådant identitetsfelslut är t. ex. den 
mekaniska värmeteoriens sats: värme år arbete. Erfarenheten säger blott, 
värme är (kvantitativt) ekvivalent med arbete. Allt hvad vi vetenskapligt 
kunna konstatera är det lagbundna bredvidhvarandra-uppträdåndet af 
fenomenen. Allt sökande efter en identitet mellan psykiskt olikartade 
fenomen leder ofelbart ut i teologiens eller metafysikens irrgångar. .

Då undertecknad här markerat en annan ståndpunkt än författarens i 
en fråga af allmänt vetenskaplig art, är detta en sak, som icke innebär 
någon anmärkning mot själfva arbetet. Prof. Euler fattar själf sitt ut
talande som ett program, som nutiden icke realiserat, men som framtiden 
med visshet skall förverkliga. Därför halva också hans principer — i alla
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händelser i föreliggande del — icke öfvat något inflytande på framställ
ningen, ungefär så som t. ex. Morse-telegrafen hvarken blir bättre eller 
sämre, om elektriciteten uppfattas som ett eller två fluida eller som 
något annat.

Del II, som skall behandla de kapitel af den fysikaliska kemien, som 
varit särskildt fruktbärande på fysiologiskt område, är under tryckning 
och torde utkomma under nästa månads lopp. Vi veta ju t. ex. hur 
osmosens lagar för kännedomen om ämnesomsättningen mellan cellerna 
äro af största betydelse, bur serumterapiens forskningsfält under sista 
årtiondet blifvit skarpt belyst från den moderna fvsiko-kemiens sida.

För botanisten, för läraren i kemi och biologi, för farmaceuten och 
tör alla biologiskt intresserade i öfrigt är professor Eulers bok ett som 
lektyr och uppslagsbok synnerligen välkommet arbete på ett område, där 
vi förut saknat hvarje sammanfattande framställning.

Knut Bohlin.

H. W. Arnell und C. Jensen, Die Moose des Sarekgebietes. Erste 
Abteilung. — Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges 
in Schwedisch-Lappland, geleitet von Dr A. Hamberg. III. Botanik. 
Lief. 2. S. 71 132. 1907. C. E. Fritze, Stockholm. R. Friedländer
& Sohn, Berlin.

Som bekant ansågs till 1879 Sulitälma för Sveriges högsta berg, till 
dess man 60 km. ono. därom påträffade ett bergland af 20 kvadrat
kilometers utbredning och med flera höga toppar, af bvilka Sarektjåkko 
är den högsta. 1 I detta okända och storartade fjäll-land påbörjade dr 
A. Hamberg 1895 naturvetenskapliga studier, som sedan med biträde af 
andra forskare utsträcktes till nästan alla naturvetenskapliga områden. Så
lunda blefvo lekt. H. W. Arnell och apotekaren C. Jensen 1902 inbjudna 
att deltaga i en expedition till nämnda fjällområde. Ur författarnes in
tressanta afhandling, som omfattar Hepatic® (af Arnell) och Sphagnaeea- 
(af Jensen), må följande meddelas.

Af Sarekområdets talrika berg nå flera en höjd af omkring 2 000 meter. 
De afbrytas af trånga dalgångar och sumpiga högland med fjällbäckar, 
rikligt vattnade af topparnas väldiga snömassor. Bergarten är kiselhaltig 
och utgöres af amfibolit, granit och gabbrodiabas etc. Kalk är däremot 
sparsamt förekommande, blott i västliga delen af området af mera be
tydenhet. Hela området ligger öfver barrskogsregionen. I de lägre trak
terna trifves björken (Betula odorata) bra och bildar här mer eller mindre 
täta bestånd, där marken smyckas af en yppig örtvegetation af brokig 
färgprakt. Björkregionens öfre gräns ligger enligt uppgifter, som lämnats 
af dr A. Hamberg, 670—780 m. öfver hafvet.

Karakteristiska för videregionen äro Salix lapponum, S. glauca, S. la- 
nata och Betula ncina. Öfre gränsen lör videregionen ligger enligt A.

T ven ne år senare upptäcktes det ännu högre Kebnekaise (2 123 m.)
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Hamberg på sydsluttningen af Sarvatjåkko omkring 1 700 m. högt och 
vid Kåtokjokotjkaska 1 100 m. Så småningom öfvergår videregionen till 
en fjällhed, där högre buskar saknas och blott låga, nedtryckta buskar 
af Andromeda hypnoides, Azalea procumbens och Salix herbacea före
komma.

Öfver Sarekområdets mossvegetation har hittills intet blifvit offentlig- 
gjordt. Till grund för författarnes framställning ligga ej blott deras egna 
samlingar och undersökningar från sommaren 1902 utan äfven de be
tydande moss-samlingar, som hemförts af amanuensen T. Vestergren 
1900 och 1901. Dessa senare samlingar ha så mycket större värde som 
de härröra från talrika lokaler, som ej besökts af författarne. De sta
tioner, som af dessa senare användes, voro:

1) Säkokjokk 760 m. öfv. hafv. med exkursioner i öfre björkregionen 
och videregionen samt bestigning af det 1 800 m. höga Pårtetjåkko;

2) Kåtokjokk 920 m. öfv. hafv. med exkursioner i videregionen och 
under Pårteglaciären samt bestigning af det 1 800 m. höga Kåtoktjåkko;

3) Kåtokjokotjkaska 845 m. öfv. hafv. med exkursioner utmed älfven 
Rapaätno i björkregionen och upp uti fjällregionen af det 1 900 m. höga 
Pelloreppe;

4) Vid vänstra stranden af Rapaätno 590 m. öfv. hafv. med exkursioner 
i björkregionen af Vassjatjåkko;

5) Pelajauratjah 810 m. öfv. hafv. med exkursioner i videregionen och 
bestigning af det omkr. 1 730 m. höga Sarvatjåkko;

6) Vandringar i videregionen öfver Akavagge och Alkavagge på det för 
sin kalkhalt intressanta berget Unna Rissavare.

Vädret var under hela tiden resan varade synnerligen gynnsamt, så att 
det botaniska arbetet kunde obehindradt fortgå. Däremot hindrades fjäll
topparnas fullständiga undersökning af ovanligt stora snömassor.

Vid mossförteckningen har S. O. Lindbergs system och nomenklatur 
följts. Af lefvermossor anföras 101 arter såsom tillhörande området. 
Häraf äro 3 arter och tvenne varieter för vetenskapen nya. De nya 
formerna, vid hvilka beskrifningar och afbildningar äro bifogade, äro 
följande:

Martinellia obscura Arnell et Jensen nov. spec.
M. sarekensis Arnell et Jensen nov. spec.
M. lapponica Arnell et Jensen nov. spec.
Marsupella Boeckii var. incrassala nov. var.
Jungermania quinquedentala v. tenera nov. var.

För Sverige för första gången påvisade äro följande lefvermossor:
Peltolepis sibirica Lindb.
Sauteria alpina Nees.
Odontoschisma Maconnii Underw.
Martinellia Kaurini (Ryan).
M. spitzbergensis Lindb.
M. hyperborea (Joergensen).
M. paludosa (C. Müller),
Jungermania elongata Lindb.
J. Binsteadii Kaalaas.
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Marsupella aquatica Schiffn.
M. capillaris Kaalaas.
Cephalozia divaricata var. grimsulana Kaalaas.
Cesia varians Lindb.

Af Sphagna äro 17 arter för området angifna, hvaraf följande äro de 
märkligaste:

Sphagnum centrale C. Jens., S. inundatum Russ., S. Russoivii Warnst., 
S. Warnstorfii Russ., S. angustifolium C. Jens., S. balticum Russ., S. Jen- 
senii H. Lindb. „ . ,,

Birger Nilson, Die Flechtenvegetation des Sarekgebirges. — Natur
wissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch-
Lappland, geleitet von dr Axel Hamberg. Band III, s. 1—70. Stock
holm 1907.

Förf. af denna afhandling deltog sommaren 1903 i de af nuvarande 
professorn dr. A. Hamberg planlagda och ledda undersökningarna al 
Sarekområdet och hopbragte därvid rätt stora lafsamlingar. Bearbet
ningen af dessa har, såsom alltid är fallet med samlingar af detta slag, 
tagit en ganska lång tid i anspråk. För att kunna lämna en fullstän
digare bild af lafvegetationen i det besökta området har förf. också be
arbetat de samlingar, amanuensen T. Vestergren hemförde därifrån under 
åren 1900, 1901 och 1904. Afseende har dessutom fästs vid P. J. Hell- 
boms undersökningar under åren 1864 och 1871, utan att förf., för så 
vidt det framgår af hans framställning, underkastat dennes uppgifter 
någon granskning.

Den S3'stematiska uppräkningen af områdets lafarter föregås af några 
kapitel af mera allmänt lichenologiskt innehåll: »Lafarternas utbredning 
i det undersökta området», »Om substratets betj»delse», »Sorediebildningen», 
»Om den långvariga snöbetäckningens inverkan på lafvarna», »Om lafvar- 
nas utveckling i närheten af glaciärisen», »Om förekomsten af färgadt 
märglager» och »Rostiga (oxiderade) former». Den, som närmare vill 
taga kännedom om förf:s framställning i dessa stycken, hänvisas till 
själfva af handlingen; att i korthet referera densamma är knappt möj
ligt. Ett par punkter må dock i korthet beröras. Synnerligen länge 
uppehåller sig lörf. vid sorediebildningen och polemiserar därvid skarpt 
mot den bekanta lichenologen G. Bitter i Bremen. Enligt Nilson äro 
soredierna bildningar af rent biologisk eller ekologisk natur, hvilkas upp
trädande direkt betingas af yttre faktorer, och däraf drager han den slut
satsen, att de äro så godt som utan värde för särskiljandet af arter eller 
former. I praktiken synes han helt och hållet frånkänna dem allt sådant 
värde. Till följd af denna sin åsikt och sin för öfrigt skäligen ytliga 
metod vid undersökningen af de lägre systematiska enheterna sammanför 
han också under samma varitets- eller artnamn former, dem hvarje nu
tida, ej endast i herbarier utan äfven i fria naturen arbetande lichenolog 
håller skilda. Jag behöfver i det hänseendet blott hänvisa till hans fram
ställning af släktet Physcia och Parmelice af o/znacea-gruppen. Förfis
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tankegång i fråga om sorediebildningen, enkannerligen om soralen, rör 
sig i en egendomlig cirkel. Soredierna skola bryta fram, där barklagret 
gör det minsta motståndet, hos vissa former på alldeles bestämda ställen. 
Men just det faktum, att dessa svaga punkter i kortikallagret äro till sitt 
läge bestämda, torde för hvar och en, som ser på förhållandet utan för
utfattade meningar, antyda specifika olikheter i formernas inre organisa
tion. När man dessutom i naturen finner, att bredvid hvarandra och 
således under samma yttre förhållanden växa af förf. under samma namn 
sammanförda former, som hafva en del icke alls någon sorediebildning, 
en del diffus sådan, en del skarpt begränsade soral, ligger det enligt mitt 
förmenande i öppen dag, att dessa olikheter ej äro betingade af yttre 
faktorer. I förbigående må också framhållas, att det är i hög grad af 
behofvet påkalladt att undersöka, huruvida former, som i fråga om 
sorediebildningen äro hvarandra olika, icke äfven skilja sig i andra af- 
seenden, som icke stå i något kausalsammanhang med denna. Åtminstone 
är detta fallet med de af förf. sammanförda Parmelia stygia (L.) Ach. och 
P. sorediata (Ach.) Th. Fr. När jag således ser mig nödsakad att inlägga 
en gensaga mot förf:s åsikt om soredierna, särskildt om soralen, vill jag 
därmed visst icke påstå, att yttre faktorer, olika fuktighetsgrad och olika 
stark belysning, icke kunna inverka på sorediebildningen, så att samma 
form än kan uppträda med starkare, än med svagare sådan, än till och 
med kan sakna soredier.

Samma anmärkning kan åtminstone i viss mån göras mot förf:s upp
fattning af de oxiderade formerna. Om i vissa fall kan ådagaläggas och 
verkligen har ådagalagts, att en och samma form kan vara än oxiderad, 
än icke, torde man dock svårligen få påstå, att den oxiderade krustan i 
alla fall är en rent ekologisk och af yttre faktorer betingad företeelse. 
Äfven här gäller att i hvarje fall undersöka på det sätt, som med nutida 
hjälpmedel är möjligt, huruvida egenskapen är konstant eller icke. När 
förf. betraktar t. ex. Rhizocarpon Oederi (Ach.) Koerb. såsom icke ens som 
»var.» eller »f.» skild från Rh. distinction Th. Fr., synes han dessutom 
ej hafva pröfvat, om den förra icke äfven genom andra karaktärer än 
den oxiderade krustan skiljer sig från den senare.

Sak samma gäller, mutatis mutandis, om Rhizocarpon eupetrceum (Nyl.) 
och Rh. grande (Floerke) Arnold. De mikrokemiska karaktärerna äro 
här enligt iakttagelser på talrika fyndorter kombinerade med andra, som 
göra dessa båda former redan vid noggrannare makroskopisk granskning 
lätt igenkända.

Den systematiska delen upptager 288 arter (enligt förf:s artbegränsning), 
af hvilka förf. själf insamlat omkring 70 procent; de öfriga äro anförda 
hufvudsakligen på Hellboms auktoritet. Som nya äro beskrifna Lecidea 
mirabilis, L. effugiens, Arthrospora frigoris, Buellia obtecta och Trimmatothele 
glacialis. Ett bestämdt omdöme om värdet af dessa nya arter kan man 
näppeligen bilda sig utan en granskning af originalexemplaren. Den först
nämnda Lecidea-arten är dock beskrifven efter ett så svagt utveckladt 
material, att det ej gärna borde berättiga till bildandet af ett nytt namn. 
Hvad Arthrospora-arten beträffar, synes det mig, efter beskrifningen att 
döma, vara mycket möjligt, att det är en Bilimbici.
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Bland nya namn må framhållas Pcirmelia saxatilis var. polymorpha 
(= a retiruga och ß sulcata i Th. Fries’ Lichenographia scandinavica), 
Platysma juniperinum f. corticola (= a genuina och y pinastri hos Th. 
Fries), Physcia obscura var. mutabilis (— a orbicularis och ß virella hos 
Th. Fries), Rhizocarpon controversum (= Lecidea pelrcea och L. *eupetrcea 
i Wainio’s Adjumenta) och släktnamnet Parmularia (= Placodium i Th. 
Fries’ Genera Heterolichenum). Dessa nya »var.»- eller »f.»-namn äro 
bildade till följd af förfrs åsikt om sorediebildningen och dess betydelse 
för formers åtskiljande. Men de kunna ej sägas stå eller falla med denna, 
ty de måste i hvarje fall anses öfverflödiga och oberättigade enligt de 
internationella nomenklaturreglerna. För samtliga finnas andra namn, 
som »characteribus emendatis» måste bibehållas. Detsamma gäller om 
Rhizocarpon controversum, som ju sammanfallar med Rh. grande hos 
Th. Fries. Om Rh. endamyleum Th. Fr. bör indragas, är en fråga, som 
ej influerar på det förra namnets bibehållande eller förkastande. Det 
nya släktnamnet Parmularia motiveras in extenso på följande sätt: 
»Nomen Placodii est vitandum, quod etiam lichenes omnino alios amplec- 
titur, neque Squamarice nomen ob homonymon inter phanerogamas spe- 
ciebus hue pertinentibus adhibendum est.» Hade det förra skälet någon 
bindande kraft, skulle näppeligen många äldre genusnamn inom licheno- 
logien få bibehållas. Skulle emellertid Placodium definitivt bringas till 
användning för blasteniospora lafvar, såsom bland andra Wainio vill, 
återstår dock Squamaria. Den senare delen af förf:s motivering är 
nämligen rent af vilseledande, ty något hindrande homonym Squamaria 
finns icke bland fanerogamerna. Lathrcea hade sitt nu använda namn 
redan i Genera plantarum (ed. V) och i Species plantarum (ed. I). För 
något annat fanerogamsläkte än Lathrcea har mig veterligt aldrig namnet 
Squamaria användts. Däremot är namnet Parmularia redan sedan 1846 
upptaget för ett askomycetsläkte. Innan ett nytt namn bildats, hade det 
dessutom icke varit ur vägen att undersöka, dels om den systematiska 
enhet, som det vill beteckna, verkligen är att anse som homogen, dels 
om den förtjänar den rang, man tilldelar densamma. Intetdera har 
Nilson gjort.

I fråga om artnamnen ansluter sig förf. ganska nära till Th. Fries’ 
Lichenographia scandinavica och för de grupper, som ej behandlats där, 
till Lichenes aretoi. Dessa båda verk citerar han också i allmänhet. När 
det gäller ett arbete, som hufvudsakligen faller inom den floristiska växt
geografiens område, synes mig ett sådant tillvägagångssätt ingalunda olämp
ligt, äfven om understundom de af Fries använda namnen skulle behöfva 
utbytas mot andra. Beträffande släktbegränsningen står Nilson i det stora 
hela på den MASSALONGO-KoERBER’ska skolans ståndpunkt och delar dess 
svagheter. I fråga om de högre systematiska enheterna har han som be
kant uppställt ett eget system, som dock i sak icke skiljer sig så synner
ligen mycket från Wainios. I formen afviker det däremot ganska be
tydligt, särskildt därigenom att Nilson efter J. Reinkes föredöme gjort ett 
försök att uppställa naturliga ordningar. Att förf. i föreliggande arbete 
följt sitt eget system, är ej att undra öfver. Men han borde pä något sätt 
karaktärisera sina systematiska enheter af högre rang, något som hittills ej



(17)

skett. Att här inlåta sig på en utförlig kritik af detta system tillåter ej 
utrymmet. Och dessutom är det, i det skick det för närvarande befinner 
sig, i vissa stycken oförståeligt och icke tillgängligt för en sådan. Vänder 
man sig t. ex. till ordningen Catillariales, iinner man där som det första 
och lägst stående släktet Bialorina Mass. Dit hafva emellertid hänförts 
i hög grad heterogena element. B. globulosa (Floerke) Koerb. visar en 
omisskännlig frändskap med Bacidia. Bialorina synothea (Ach.) Koerb. 
står så nära Bilimbia Nilschkeana Lahm, att de svårligen kunna anses 
vara till arten skillda. Släktet Bilimbia hänföres af Nilson till ordningen 
Lecideales. Icke blott till olika släkten och olika familjer utan rent af 
till olika ordningar komma sålunda, då Nilson i detta fall ej tagit af- 
stånd från den MASSALONGO-KOERBER’ska skolans släktbegränsning, att 
räknas former, som höra till samma art, åtminstone om artbegreppet 
tages något så när vidt. Hvart Nilson vill hänföra släktet Biatorinopsis 
Müller Arg. med bland andra arterna B. lulea (Dicks.) och B. diluta (Pers.), 
framgår ingenstädes af hans arbeten. Af Koerber räknas nämnda arter 
till Bialorina, af andra, t. ex. Wainio, till Gyalecta. 1 verkligheten står 
släktet efter allt att döma (jfr t. ex. B. torulosa Müller) mycket nära 
Coenogonium Ehrenb., hvilket släkte i Nilsons system af oförklarliga 
skäl placeras bredvid Biatora och Lecidea. Huru Nilson tänker sig be
gränsningen af ordningen Calillariales, hvilken just betecknar en al de 
allra viktigaste afvikelser i sak från Wainios system, som icke redan 
förut vidtagits af J. Reinke, är omöjligt att fastslå. Hufvudmassan af 
ordningen torde väl få anses tillhöra Lecidei» och står i alla händelser 
med afseende på hela sin organisation mycket närmare Lecidea än fler
talet af de familjer, som hos Nilson konstituera ordningen Lecideales.

Det sista kapitlet af Nilsons afhandling innehåller en uppräkning af 
det undersökta områdets lalarter ordnade efter substratet, hvarjämte ett 
noggrant register afslutar arbetet.

Såsom ett lloristiskt och i viss mån ekologiskt växtgeografiskt bidrag 
till kännedomen om lafvegetationen i ett ogästvänligt och svårundersökt 
område har af handlingen ett betydande värde; hvad den i öfrigt inne
håller torde med skäl få betecknas såsom ganska svagt och röjer en allt 
för stor benägenhet för vidtsväfvande teoretiska spekulationer utan det 
erforderliga underlaget af omfattande naturstudier och grundliga anato
miska undersökningar. Gllst 0 Malme.

S. Almquist, Studier öfver Bergianska trädgårdens spontana Rosa
former. — Acta Horti Bergiani IV, N:o 4. Stockholm 1907. 88 sid.. 
1 ta 11 a och 84 textb.

Mälardalens fiosa-flora, som förut varit obearbetad, skiljer sig hög 
grad från de sydsvenska, hittills i främsta rummet studerade Rosa-ior- 
merna och har visat sig vara oerhördt rik. Ifrågavarande afhandling 
innehåller det första publicerade resultatet af de undersökningar, som al 
författaren och anmälaren företagits öfver mälarrosorna. Arbetet utgör
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en synnerligen utförlig monografi öfver de vilda rosorna i Bergianska 
trädgården, men tar därjämte nödig hänsyn till /ioxa-lloran i öfrigt, framför 
allt i mälartrakterna. Det behandlar hvad trädgården äger af R. glauca 
Vill., Neum. fl. och R. coriifolia Fr., Neum. fl.; hvad därjämte finnes af 
R. ccinina L., Neum. fl. och R. mollis Sm. har ej medtagits. Trots denna 
begränsning är materialet ändå påfallande rikt — ett 40-tal elementar- 
arter i 120 exemplar. Att så många vilda fiosa-former kunna finnas 
inom ett område med så ringa areal, står närmast i sammanhang med 
rikedomen hos /fösa-floran i omgifningarna, men beror därjämte på den 
omsorg, hvarmed trädgårdens prefekt professor Wittrock vid trädgårdens 
anläggning och planteringarnes ständiga utvidgning vakat öfver, att den 
vilda fiosa-floran fått växa i fred och äfven utbreda sig inom området. 
Då det visat sig, att Äosa-floran t. o. m. inom ganska närbelägna och 
jämförelsevis rätt likartade trakter kan ha mycket olika karaktär, har 
författaren ansett det nödvändigt att först på det sätt, han gjort, grund
ligt utreda ett mindre, för forskaren lätt tillgängligt och väl skyddadt 
samt tillika formrikt område, som för framtiden kan erbjuda lefvande 
originalexemplar och gifva en ytterst värdefull utgångspunkt för det före
stående arbetet med särskildt mellersta Sveriges rodologi; och det ligger 
i öppen dag, att så måste vara förhållandet.

Författaren utgår från anmälarens bearbetning af släktet Rosa i Neu
mans flora och bygger — visserligen ej utan kritik —- därifrån vidare. 
Arbetet är synnerligen rikt på intressanta iakttagelser och värdefulla upp
slag samt utgör ett betydelsefullt framsteg inom /fosa-litteraturen. Rosa 
glauca Vill., Neum. fl. och R. coriifolia Fr., Neum. fl. ha här samman- 
slagits till en kollektivart under namn af R. solstilialis (Bess.) At., hvilken 
med konsekvent genomförd hänsyn till hårighet och färg fördelats i 4 
sektioner (sektionsarter): R. glauca Vill. med glatta blad och tydligt blå- 
aktig färgton, R. glauciformis At. med blåaktiga, ± håriga blad, R. virens 
Wg. med gröna, visserligen stundom bleka, men icke verkligt blåaktiga 
blad och utan hår samt R. virentiformis At. med mer eller mindre håriga, 
i färg med föregående likartade blad. Dessa sektionsarter rymma följande 
inom mälarområdet förekommande hufvudtyper, hvilka dock tills vidare 
upptagits såsom underarter — författaren framhåller, att det ej sker i 
vanlig bemärkelse — anmälaren skulle snarare vilja kalla dem hufvud- 
arter. De, som saknas i Bergianska trädgården äro satta inom [ ].

R. glauca:
*Afseliana (Fr.) At.
*caninella At.
*galactizans At.
[*clecurtala (Matss.) At.j 

R. glauciformis:
*pallens (Fr.) At. (motsvarar *.4fzcliana i föreg. sect.).
*coriifolia Fr. Nov. ed. 1 (ej Fl. Sc. och senare arbeten; motsvarande 

* galactizans).
[*hirsutula At.] (sannolikt motsvarande *decurlata).
Såsom svarande mot *caninella uppställes *serrifrons At., förhärskande 

på västkusten, men ej i någon form funnen inom mälarområdet.



R. vi re ns:
[* limital a (Matss.) At] (motsvarande * Afzeliana).
*venosa Sw. (motsvarande *galactizans).

R. virentiformis:
Ser. A. (motsvarande *limilata).
*collinalis Matss.
*silvescens Matss.
*tennata Matss.
*crassifolia (Wallm.) At.
Ser. B. (motsvarande *venosa).
[*trichella At.]
[*obtusata A. & M.]
*Matssoni At.
*Bergiana At.
Under dessa hufvudtyper beskrifver författaren följande specialarter 

(= arter i den mening ordet tages i den nutida floristiken öfver hufvud), 
hvilka han dock, i analogi med hvad anmälaren gjort i Neum. 11., be
tecknar såsom varieteter, samt upptager under dem därjämte följande under
arter = undervarieteter, af hvilka typer de, som saknas i Bergianska träd
gården, äro satta inom [ ]: R. * Afzeliana: v.v. lateralis Matss. med 
underv.v. obmembranacea At. och [obcontracla At.]; membranacea At. med 
underv.v. permembranacea At. och submembranacea At.; dilatans At. med 
underv.v. subdilatans At. och lati-dilatans At.; contractu Matss. med un
derv.v. [Upsaliensis At ], subcontracta Matss. och percontrada Matss.; R. 
*caninella: v.v. septentrionalis At. med underv.v. plebeja At., ß subplebeja 
At., Y lati-plebeja At., cnneatula At. och palricia At.; [occidentalis Al.]; 
[,ciliatula At.]; R. *galactizans: v.v. uncigera At.; [hebescens A. & M.j; 
R. *pallens: v. Mcelarensis At.; R. *coriifolia: hufvudv. och underv. [Btadini 
A. & M. ]; R. * ve nosa: hufvudv. (= nitida Neum. 11.) och underv. 
(sub)venosa At.; R. collinalis: v.v. pectinatula At.; [Moelnbocnsis A. & M.]; 
*R. silvescens: v.v. prcesilvescens Matss. ß med underv. persilvescens 
Matss. f.; incrassala At.; incrassata At. /?; tångens At.; R. *tenuata: huf
vudv. och underv. trichelloides At.; R. *crassifolia: v.v. tenuidens At.; 
nummularia At.; [Holmiensis Matss.]; R. *Matssoni: v.v. hvtnla At., 
canula At. med underv.v. Wittrockii At. och subcanula At.; firmula At.; 
R. * Berg iana: v.v. cvoluUi A. & M. (= coriif v. genuina Neum. 11. ], 
[lepidina Matss. (= lepida Neum. 11.)]; Hartmani Matss. (= pubescens Hn., 
pubescens Neum. fl., agrestis Neum. 11.)]; hufvudv. med underv.v. [vane- 
scens Matss.], underv. subvanescens Matss. Dessa typer fördela sig i sin 
ordning i elementararter, hvilka dock icke beskrifvits under särskilda 
namn, utan endast under beteckningarna a, ß, y °- s- v- Slutligen be
skrifver författaren en hybrid R. *Bergiana X *Matssoni, af hvilken han 
inom Bergianska trädgården funnit tre former.

Då specialarterna förete en påfallande analogi i utbildningen af under
arter, hafva författaren och anmälaren öfverenskommit om bestämda prefix 
med särskild fastställd betydelse att för underarterna tillsättas special- 
artens namn. Denna anordning är här genomförd. Hvar specialtyp kan 
förekomma som 1) grund-, 2) sub-, 3) per- och 4) super-form: 1) och 2



ha enkel-ojämnsågade, 3) och 4) dubbelsågade blad; 1) och 3) sakna, 2) 
och 4) hafva glandler på foderbladens undersida. En per-form med blad
kanterna särdeles glandelrika (3—flera på hvar tand) kallas proe-form. 
Beteckningen grundform innebär ej, att formen skulle vara äldre och 
bilda utgångspunkt för de öfriga analoga formerna, utan endast, att den 
nu är den form, som har större förekomst och rikare utbildningsmöjlig
heter än de andra. Till denna terminologi har författaren här lagt några 
nya prefix med likaså bestämd betydelse: oå-form = prce-form med ci- 
liöst (glandelkantadt) foder, angusti-form med smalare och la ti-form med 
bredare blad än typen samt hirti-form med starkare och /era-form med 
svagare håriga blad än typen.

Efter att hafva meddelat beskrifning öfver Bergianska trädgårdens Rosa- 
former, öfvergår författaren till en kritik af äldre författares försök till 
art-"och gruppfördelning af de svenska rosorna. Först sedan anmälaren 
i Neumans flora skarpt begränsat R. solstitialis (Bess.) At. (= glauca 
Vill., Neum. fl. och coriifolia Fr., Neum. fl.) och R. canina (L.) Crép. 
(= canina L., Neum. fl., dumetorum Thuill., Neum. fl., och sclerophylla 
Schz), var en fast grund lagd för en tillfredsställande utredning af Sve
riges .Rosa-former. Redan förut hade i hög grad betydelsefulla uppslag 
gifvits af Elias Fries i Novitise florae Suecicse ed. 1, 1814, i Liljeblad, 
Svensk flora ed. 3, tillägg, 1816, samt i Flora Ilallandica 1817—19, hvilka 
uppslag Fries själf i sina senare arbeten ej begagnade och som först 
erhöllo fullt beaktande af anmälaren i Neumans flora 1901. Särskildt 
gäller detta bladfärgens betydelse. Författaren har visat, att en grupp
fördelning konsekvent låter sig genomföras efter färgen äfven beträffande 
de former af R. solstitialis, som hafva starkare ludna blad. De i Neum. 
fl. under R. glauca och R. coriifolia upptagna B-grupperna anser förfat
taren vara grundade på karaktärer med större biologisk än systematisk 
betydelse, ehuru han i den systematiska framställningen fortfarande af 
praktiska skäl talar om A- och B-former. R. gothica Winsl. sättes som 
varietet under R. solstitialis, likaså R. hibernicina Matss. (= hibernica 
Winsl.), medan däremot på grund af gemensamma undersökningar af för
fattaren och anmälaren R. scabrata Crép. och R. sarmentacea Sw. förenas 
till en specialart under R. canina med det sistnämnda, äldre namnet och 
R. coriifolia var. strictidens Matss., Neum. fl. uppställes som egen art 
jämsides med R. elliptica Tausch, och R. caryophyllacea Bess. I sam
band med denna kritik motiverar författaren slutligen sin här ofvan 
refererade uppställning.

Med undantag för de båda hufvudgrupperna inom R. virens’ område : 
limitata och venosa, förete de här behandlade Rosa-formerna obetydlig 
varietetsbildning. Lokala olikheter ha föga inverkan och träffa hufvud- 
sakligen taggarnas groflek, bladens och kronans storlek, tändernas längd 
och böjning samt nyponfodrets riktning och persistens. I stället upp
träda elementararter i stor mängd; och författaren har i många fall kon
staterat, att dessa äro i de minsta detaljer frökonstanta. På grund af de 
tunga nyponen ha rosorna mycket liten spridningsförmåga. Fåglar samt 
betande hornboskap och hästar äta visserligen nypon, men endast i brist 
på bättre föda. Detta bidrager till, att närliggande trakter kunna ha en



ffosa-flora med mycket olika karaktär, samt förklarar, att Rosa-formerna 
ofta ha s. k. ö-formig utbredning. Väl inkomna på en plats, ha nypon
buskarna i stället en märkvärdig förmåga att hålla sig kvar. Där en 
Rosa-form uppträder i en isolerad ö, kan man med ganska stor säkei het 
antaga, att samtliga individer härstamma från en individ — den äldsta pa 
platsen — och att en sådan ö innehåller formen renodlad. Detta får så 
mycket mera stöd för sig, som hybrider äro mycket sällsynta. 1 märklig 
motsats till karaktärernas konstans hos elementararterna står, särskildt 
hos vissa former, en stark skottvariation, men genom omsorgsfulla, en 
följd af år upprepade undersökningar har det visat sig, att hvad som är 
fullt konstant för individen, kan anses konstant äfven för den elementar
art, den tillhör.

Förekomsten af det stora antalet former anses bero på mutation. Detta 
gäller särskildt de s. k. grund-, sub-, per-, prae- och super-formerna. 
Dessa former uppträda i regel i närheten af hvarandra, så godt som all
tid med hvar för sig ö-formig utbredning, grundformerna vanligen tal
rikare, de öfriga mer eller mindre sällsjmta, stundom enstaka, då de sakna 
spridningsförmåga. Mången gång låter det sig tydligt fastställa, att de äldsta 
buskindividen af de olika formerna ha lika ålder. Författaren har i 
Bergianska trädgården funnit ett flertal exempel på dessa förhållanden 
och anser sig häraf berättigad antaga, att mutationen försiggått där på 
platsen liksom f. ö. på de platser, där analoga former under likartade 
förhållanden förekomma.

Elementararternas gruppering i specialarter erbjuder mycket stora svårig
heter, då man i vanliga fall ej får räkna med en egendomlig habitus på 
hvarje form. Relativt litet är också gjordt på detta område. Swartz 
och E. Fries gåfvo i början af 1800-talet goda anvisningar i rätt riktning; 
men, frånsedt att ett antal mera egendomliga former sedermera beskrifvits 
af särskildt Scheutz och Winslow, har intet framsteg tagits förrän med 
den öfversikt, som lämnats i Neumans flora. Författaren har emellertid 
här fört frågan framåt i högst väsentlig grad. I en utförlig framställning 
af karaktärernas systematiska värde framhåller han först, livad äfven an
mälaren iakttagit, att hvarje specialart utmärkes af en viss nyans i bladens 
färgton, som är fullt konstant. Äfven kvistarna ha hos ej så få former 
en karakteristisk färg. Viktiga karaktärer fås från bladens rugulositet, 
konsistens och böjning eller vridning, vidare från tandningen: form och 
sammansättning, samt, hvad blomskottbladen beträffar, äfven irån deias 
form (dock icke bredden, som kan variera betydligt) och lrån formen hos 
fodersmåbladen, hvilken kan betraktas som exponent för bladtypen. Tag
garnas form, lutning och förhållande till hvarandra hos olika slags skott 
erbjuda karaktärer af stort värde. Däremot får ej för stor betydelse 
fästas vid större eller mindre förekomst af taggar, småglandler eller hår 
hos bladen. Ganska goda karaktärer anser sig författaren ha funnit i 
kronbladens bredd samt framför allt hos färgen i Iråga om intensitet, 
förändring till violett samt det violettas utbredning öfver kronblads- 
skifvan. 1 nyponens färg och form, särskildt till hvilken grad hos topp- 
nyponen skaftet uppgår i nyponet, kan vid full utbildning hämtas anmärk
ningsvärda karaktärer, men olyckligtvis framträda dessa karaktärer af olika



skäl icke alltid, hvarför de ej få tillmätas så stor betydelse. Samma 
förhållande råder äfven i fråga om fodrets riktning och persistens. Af 
stor vikt är förekomsten af glandler hos foderbladen; om dessa glandler 
sprida sig öfver nypon och nyponskaft eller öfvergå i glandelborst har 
däremot föga betydelse.

Författaren lämnar slutligen en utvecklingshistorisk öfversikt af de 
svenska Rosa solstitialis-iormerna i stora drag. Formserierna framträda 
klart och peka på att utvecklingen försiggått i riktning af trädförgrening. 
De hårbladiga formerna anses utvecklade ur de glattbladiga och prie- 
formerna ursprungligare än motsvarande per- och grundformer. Förfat
taren finner ock troligt, att de gröna formerna äro äldre än de blågröna 
och att urformerna till den svenska R. solstitialis-iormationen måste sökas 
inom R. virens.

Arbetet prydes af 84 figurer i texten och en färglagd tafla, utvisande 
kronbladens färg hos 14 former. L. P Reinhold Matsson.

K. R. Kupffer, Über die angebliche Giftigkeit der »Blaubeeren» 
und »Krähenbeeren». — Korrespondenzblalt des Naturforschervereins 
zu Riga. Rd. 49, 1906. S. 141—154.

Då denna uppsats behandlar frågan om två af våra allmännaste skogs
bär, odon och kråkbär, äro giftiga, torde den kunna påräkna mera all
mänt intresse. Förf. omtalar två säkra fall af lindrig förgiftning genom 
odon. Såväl i tyska, ryska, polska som lettiska språken tyda en del 
namn såsom t. ex. Trunkeibeere, Rauschbeere etc. på en viss giftighet 
hos odonen. Flera litteraturuppgifter angående bärens giftighet återgifvas 
af förf. I Sverige är, som bekant, den tro, att bären kunna förorsaka 
yrsel, hufvudvärk och andra förgiftningssymptom allmänt utbredd. 1 Odon 
förtäras dock allmänt. Kupffer anser, att de hvarandra motsägande upp
gifterna om odonens giftighet lättast förklaras, om man, i likhet med 
Ascherson och Gr^bner, antar, att de för de flesta personer äro alldeles 
ofarliga, då andra finnas, för hvilka de äro direkt giftiga. En analogi 
finnes då i den idiosynkrasi, som en del människor äga t ex. för smultron, 
vissa ätliga svampar etc.

Med orätt tyckes man däremot ha gifvit Ledum palustre skulden för 
det dåliga rykte odonen äga. Ledum växer nämligen ofta samman med 
odon och dess starkt aromatiska lukt kan framkalla yrsel och hufvud
värk.

Slutligen anför förf., att hos flugsvampen finnes, utom den verksamma 
giftiga alkaloiden (muskarin), äfven en annan (svampatropin), hvilken, om 
den förekommer i större mängd, tyckes kunna alldeles upphäfva svampens 
giftighet. Den rikligare förekomsten af motgifter i svampen inom vissa

' Jmfr t. ex. S. Liljeblad, Utkast till en svensk flora. Upsala 1816 s. 221. — 
C. F. Nyman, Sveriges fanerogamer. Del 2. Örebro 1868 s. 15S. — C. A. M. Lind
man, Bilder ur Nordens flora. Del 3. Stockholm 1905 s. 102. —



trakter torde sålunda förklara, att svampen där utan olägenhet kunnat 
förtäras. Förf. ingår ej på om denna toxiologiska olikhet skall tänkas 
vara betingad af inverkan af olika ekologiska faktorer eller al konstanta 
rasegenskaper, men hänvisar till att odonens giftighet möjligen kan för
klaras på liknande sätt.

Flera folknamn och litteraturuppgifter * 1 beteckna äfven kråkbären så
som giftiga, men de förtäras särskildt i norra Skandinavien, på Island 
och Grönland allmänt. Förf. anser, att kråkbären, i likhet med odonen, 
äro fullständigt oskadliga, och att uppgifterna om deras berusande egen
skaper bero på, att de förr i tiden användes för framställning af jästa 
spritdrycker. S. liirger.

M. Mücke, Über den Bau und die Entwicklung der Früchte und 
über die Herkunft von Acorus Calamus L.— Botanische Zeitung 
1908. Abt. I. Heft I. 23 pag. + 1 tafl.

Förf. lämnar en detaljerad redogörelse för kalmusrotens historia i 
Europa, redogör för byggnaden och utvecklingen af fröet och grodd
plantan — icke som i afhandlingens titel utlofvas hos Acorus Calamus, 
utan hos den japanska Acorus gramineus — samt meddelar sina åsikter 
om Acorus Calamus’ hemland och orsaken till dess sterilitet.

Kalmusroten är både en medicinsk storhet och en historisk märkvär
dighet. Den egendomligt doftande plantans rotstock, hvars celler inne
hålla den aromatiskt-bittert smakande kalmusoljan, var sedan uråldriga 
tider ett högt skattadt läkemedel i synnerhet i magsjukdomar, och ännu 
i dag hör Rhizoma Calami till de droger, som enligt lag måste finnas på 
hvarje apotek i vårt land. Liksom fallet var med rhabarberroten, kände 
man i Västerlandet drogen långt före plantan. Bedan egypterna införde 
den från Asien och i Gamla testamentet lär växten finnas omnämnd. 
Theophrastus var den förste botaniker, som omtalar ett växställe för den 
välgörande örten: en liten sjö i Syrien.

Som bekant utbildar Acorus Calamus aldrig frukt hos oss, hvilket förf. 
sätter i samband med att växten ej är inhemsk i Europa. Därifrån om
talas den för första gången af Pierandrea Matthioli, som 1565 lämnar 
en beskrifning jämte afbildning af ett sterilt exemplar af densamma. 
Denne, som vistades i Prag, hade — troligen år 1557 — erhållit lefvande 
kalmusplantor från kejserliga sändebudet vid turkiska hofvet Augerius 
Ghislenius Busbeque, hvilken tillsamman med sin läkare Quackelbeen 
hade insamlat dessa i en sjö vid Nicomedia i Bithynien. Busbeque och 
hans efterträdare i ämbetet David Ungnad sände plantor äfven till Clusius 
i Wien och här blommade växten för första gången i Europa år 1577. 
Genom Clusii åtgörande spriddes den i sjöar och vattendrag lätt odlade 
läkedomsörten snart åt många håll — med undantag af Frankrike, där

1 För Sverige har jag funnit sådana t. ex. hos Liljkblad 1. n. s. 82 och Nyman

1. c. s. 175.
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den ännu är sällsjmt. Yid 1700-talets början var växten, som inom samma 
vattensystem lätt sprider sig genom lösrifna rhizomstycken, fullkomligt 
naturaliserad i Europa, och det till den grad, att dess främmande här
komst sedermera blifvit betviflad både af A. P. de Candolle, Ascheeson 
och Engler.

Emellertid kan man äfven spåra en annan invandringsväg än den ofvan- 
nämnda från Mindre Asien. Till Ryssland och Polen lär kalmusörten ha 
blifvit införd af tatarerna, hos hvilka roten hade en vidsträckt använd
ning. Därpå tyder det polska namnet på växten: tatarsky, tatarskie ziele 
(tatarisk växt).

Acorus gramineus från Japan — släktet äger blott tvenne arter — sätter 
mogen frukt och grobara frön äfven då den odlas i Europa, dock utbildas 
endast ett fåtal af fruktämnena i hvarje kolf. Frukten är ett brunt, tre- 
rummigt bär med centrala fröfästen. Fröämnena, af hvilka blott ett i hvarje 
fruktrum kommer till utveckling, äro omgifna af långa encelliga, från frö
fästet utgående hår och inbäddade i ett slem, som härstammar från frukt
bladens öfverhudsceller. Slemmet, intorkadt i den mogna frukten, sväller 
i vatten. Fröämnena äro orthotropa, hängande med tvenne integument. 
Det yttre af dessa är kortare än fröämnet och lämnar dess spets obetäckt. 
Från detta yttre integuments innersida nära mikropylen utgår en för fröet 
karakteristisk lång krans af tunnväggiga, enkla, encelliga hår (synliga på 
den afbildade groddplantan).

I fröämnesanlaget förstorar sig en subepidermal »polarcell» direkt till 
embryosäck. Liksom hos Tulipa (Ernst 1901) och andra Liliaceer uteblir 
bildandet af embryosåckmodercell. Beträffande fröämneskärnan märkes 
löljande: 1) En dubbel axil rad af ledningsceller förbinder embryosäck- 
cellen med kärlsträngen i funiculus. 2) Utanför det af ledningscellerna och 
embryosäcken bildade centrum finnas två cell-lager. Det inre resorberas 
sedermera liksom ledningscellerna, det yttre utvecklas till ett egendomligt 
enskiktigt perisperm, innehållande som upplagsnäring en homogen ägg- 
hvitemassa. Ett dylikt perisperm, förut okändt hos Araceerna, förekommer 
enligt Dietz (1887) äfven hos Typha-arterna. 3) I embryosäcken, omkring 
det lifligt grönfärgade embryot, utbildas ett endosperm med stärkelse 
och droppformiga bildningar af ägghvitesubstans.

Vid groningen sträckes hjärtbladet betydligt, hvarvid dess lillrot-ända 
skjutes ut ur fröskalet mellan hårkransen. Lillrot-ändan böjer sig ned 
mot marken och från dess undersida utväxer lillroten, medan stamknoppen 
framträder ur en springa på öfversidan och utväxer till ett skott med 
blad i tvenne rader (flg. 2). Hjärtbladspetsen kvarstannar i fröet, upp
sugande näringen, hvarvid först perispermet förbrukas. Ur hufvudskottets 
bladveck frambryta sidoskott, hvilkas bladställningsplan sammanfalla med 
hufvudskottets (flg. 1). Det senare hämmas snart i sin utveckling, medan 
däremot sidoskotten tillväxa och böja sig så, att skottsystemet slutligen 
med ena ytan ligger mot marken. På skottens undersida frambryta nu 
rötter och skottspetsarna böja sig snedt uppåt. Därmed är i det väsent
liga den fullvuxna plantans byggnadsplan uppnådd.

Hvad är orsaken till Acorus Calamus’ sterilitet? För att bedöma detta 
är det af vikt att veta, om pollenet och embryosäcken utbildas normalt



eller icke. Af de talrika fröämnesanlagen svälla 2—5 i hvarje frukt- 
ämnesrum. Dessa fröämnen utvecklas på normalt sätt som hos Acorns 
gramineus ända till embryosäckcellens anläggning, men innan någon ägg
cell utbildats i denna, skrumpnar nucellus och hela fröämnesanlaget för
tvinar. Pollenet deformeras äfven, så att endast ett och annat enstaka 
pollenkorn kommer till normal utveckling. Acorus gramineus har där
emot godt pollen.

Som orsak till kalmusörtens sterilitet förmodar Keener, den berömde 
blombiologen, att de insekter, som förmedla dess befruktning, saknas i 
Europa. Autogami är nämligen utesluten, ty växten är utprägladt pro- 
terogyn. Ludwig, som gjort undersökningar öfver själfsterila växter, tror, 
att själfsterilitet är orsaken. Såsom förökade på vegetativ väg skulle 
nämligen alla kalmusplantor i Europa kunna anses höra till ett och 
samma kollektivindivid. Den af förf. påvisade förkrympningen af embryo
säcken och pollenkornen vederlägger båda dessa teorier.

v

Fig. 1.

livad är då orsaken till förkrympningen af växtens könsorgan? Schu
mann (Praktikum 1904) sätter steriliteten i korrelation till den rikliga vege
tativa förökningen, hvilken måhända först nedsatt, sedermera alldeles 
undertryckt könsfortplantningen. En dylik korrelation mellan vegetativ 
och könlig förökning har man som bekant skäl att förmoda hos åtskil
liga växter (bananen t. ex.), ehuru det är svårt att bevisa densamma.

För att afgöra frågan om kalmusörtens sterilitet är det utan tvifvel 
behöfligt att veta, hvar växten sätter mogen frukt och i hvilken utsträck
ning den gör det. Tyvärr tycks man ej känna mycket i detalj härom. 
I Mindre Asien, hvarifrån våra europeiska plantor härstamma, är den 
lika steril som här. Lika litet sätter växten frukt i Himalaya, där prof. 
Duthie vid botaniska trädgården i Saharunpore förgäfves sökt finna mogna 
frön. De enda mogna frön, som förf. sett, erhöllos ur herbarierna i Kew 
och Berlin från exemplar insamlade å Khasyabergen i Assam. Förf. upp
ger, att växten sätter mogen frukt i Sydkina och Bortre Indien »enligt
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muntligt meddelande af prof. Solms-Laubach». Dessa trakter anser han 
därför vara kalmusörtens ursprungliga hemland.

Orsaken till de florala delarnas hämmade utveckling i andra trakter 
af vår jord, anser förf. bero på ogynnsamma klimatiska förhållanden, 
särskildt för låg värmegrad i vattnet. Härför anför han följande bevis. 
En i växthus bildad kolf af en från Saharunpore i Himalaya erhållen 
planta bar dugligt pollen och några »normalt utvecklade» fröämnen. 
Kolfven dog före fruktmognaden. Intressantare är följande. Raunkxer af- 
bildar i »De danske Blomsterplanters Naturhistorie» tvärsnitt af ett half- 
moget frö af Acorus Calamus från en damm i botaniska trädgården i 
Köpenhamn. Det exemplar, som hunnit så ovanligt långt med frukt
utvecklingen, växte nära mynningen af en rörledning, genom hvilken 
varmt afloppsvatten vinter, vår och höst inpumpades i dammen. Det 
tyckes således vara en hög och likformig vattentemperatur, som är be- 
höflig för plantans fruktbildning. Härpå torde man kunna vinna absolut 
bekräftelse genom att odla Acorus i de varmvattensbassänger i det fria, 
hvilka finnas i vissa botaniska trädgårdar för odling af Nymphma, 
Nelumbium etc.

Egendomligt förefaller det emellertid, att en växt som Acorus, så okänslig 
eller kanske rättare plastisk till det vegetativa systemet, att den kan trifvas 
under de mest olikartade klimatiska förhållanden — i subarktiska, 
subtropiska och tropiska Eurasien, i Afrika på ön Bourbon och i atlan
tiska Nordamerika (dit den enligt Engler kommit från Europa) — skulle 
äga så klen tillpassningsförmåga beträffande det fruktifikativa systemet. 
Låter ej Schumanns teori om den starka vegetativa fortplantningens 
hämmande inflytande på fruktsättningen minst lika trolig? Schumann 
(Praktikum) säger: »lässt man die Pflanzen im Gewächshaus blühen und 
behält sie den Herbst und Winter über in demselben, so setzen sie gleich
wohl keine Frucht an.» Kanske är fruktsättningen äfven i det tropiska 
Ostasien endast sällsynt och sporadisk. Schumann uppger, att Acorus 
Calamus sätter frukt äfven i Japan. Är måhända ej Japan, där det 
finnes en andra art af släktet, jämte angränsande delar af det tempere
rade Ostasien växtens hemland? Då skulle det ej vara så underligt, att 
växten så väl uthärdar vårt klimat.

Det här refererade arbetet är så pass värderikt och intressant, att det 
ej behöfver fördöljas, att dess författare lika litet beskrifvit frukterna af 
Acorus Calamus som han säkert utredt växtens hemland och orsakerna 
till dess sterilitet. Vi hafva ej orsak att därför göra honom några före
bråelser. Endast experiment och ökade fakta om växtens förhållande i 
de trakter, där den uppges sätta frukt, kunna definitivt besvara de af- 
handlade frågorna. Teoretiska spekulationer äro i detta fall minst lika 
ofruktbara som den växt, om hvilken här varit fråga.

Vestergren.
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Hans Winkler, Über Pfropfbastarde und pflanzliche Chimären.
Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, XXV, 1907, p.

568—576.

Den ofta uttalade och ännu oftare misstrodda hypotesen, att genom 
ympning en hybrid mellan vmpen och vildstammen skulle kunna upp
komma, är ännu helt och hållet obevisad. Alla de som ymphybrider 
misstänkta formernas ursprung är höljdt i dunkel. De hafva bliivit före
mål för botanisternas uppmärksamhet först vid en tidpunkt, då det varit 
omöjligt att i detalj utreda deras historia och sättet för deras uppkomst.1 
Med rätta framhåller Strasrurger (jmf. referat i denna tidskrift I p. 
347), att enda sättet för frågans lösning är att genom direkta experiment 
söka framkalla en dylik hybrid. Därvid är det från början klart, att alla 
förhoppningar att erhålla en hybrid genom direkt inverkan af vildstam
mens safter på ympen eller tvärtom måste anses uteslutna. Ingen tror 
heller numera, att en ymphybrid skulle kunna uppkomma på detta sätt. * 1 2 3

1 De mest bekanta s. k. ymphybriderna äro:
1. Cytisus Adami (C. Laburnum x purpureus), en s. k. mosaikhybrid med tre 

slags grenar: 1) intermediära, med smutsigt röda blomklasar, 2) rena gulblommiga 
Laburnum-skott, 3) rena purpureus-skott med enstaka eller i små grupper sittande 
purpurröda blommor. Första litteraturen om densamma är från 1830. Den för
des i handeln af den parisiske trädgårdsmästaren Adam såsom en varietet af Cytisus 
purpureus. Själf ansåg han den ha uppkommit genom inympning af C. purpureus 
på Laburnum. De hybrida grenarna sätta icke frö, Laburnum- och purpureus-gre
narna hafva däremot normal frösättning. Deras frö ge upphof till rena Laburnum- 
eller purpureus-individ. Ingen har någonsin lyckats ånyo framställa denna hybrid 
hvarken genom ympning eller korsbefruktning. Den förökas uteslutande genom 
ympar från hybrida grenar. Intressant är Beyerinck’s iakttagelse, att hvilande 
knoppar, som utveckla sig efter beskäring, till mycket stor del blifva rena Labur
num- eller purpureus-skott. — Ett ståtligt, rikt blommande exemplar af Cytisus 
Adami växer i botaniska trädgården i Visby, där det vid blomningstiden i juni 
med sina gula och röda klasar väcker berättigad uppmärksamhet. Detta träd har 
blott två slags grenar: intermediära och Laburnum-grenar. Endast en gång lär ett 
purpureus-skott ha visat sig.

2. Den mer än hundraåriga Crataegomespilus i Bronvaux nära Metz, undersökt 
af Noll. En stam af Crataegus monogyna, på hvilken Mespilus germanica är in
ympad, bär omedelbart under ympstället tvenne grenar, som visa en blandning af 
karaktärerna hos hagtorn och mispel, men detta ej i samma proportioner hos bägge 
grenarna. Till dem sällade sig 1894 ett tredje skott på samma höjd af stammen, 
hvilket i början visade sig som en ren Crataegus-gren, men sedermera äfvenledes 
fick hybrida karaktärer. Från den ena af de båda förstnämnda hybrida grenarna 
frambröt år 1899 en typisk mispelgren och från denna slutligen ett tvågrenadt 
skott, som å ena grenen bar mispelblommor, å den andra hagtornsblommor. Det 
märkvärdiga trädet är alltså hagtorn nertill, hybrid i midten och mispel i toppen! 
Jämför Strasburgers förmodan, att hagtornsstammen hlifvit ympad tvenne gånger, 
första gången med en Crataegus x Mespilus-hybrid (sådana äro kända — jmf. Focke, 
Pflanzenmischlinge p. 146), andra gången med Mespilus strax ofvan det första ymp
stället.

3. De s. k. Bizzarria (Citrus Aurantium x medica), mosaikhybrider mellan po- 
merans och citron eller pomerans och limon (- - vår »citron»), hvilka bära både 
pomeranser och citroner och därjämte frukter, hvilkas ena längshalfva är pomerans, 
den andra citron eller stundom t. o. m. äga flera längdsektioner pomerans omväx
lande med sektioner af citron. Afbildade i Engl.-Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3:4
p. 201.
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Ty genom Voechtings sedermera på mångfaldigt sätt bekräftade försök 
får det anses som ett bevisadt faktum, att de genom ympningen till en 
enhet sammankopplade individen icke förmå förändra hvarandras speci
fika egenskaper. Ymphybriden torde endast kunna anses uppkomma vid 
ympningsstället genom en förening af ympens och underlagets väfnader 
till en adventivknopp, ett skott med hybrida egenskaper. Efter allt hvad 
erfarenheten hittills lärt får man emellertid anse, att en blott samman
slutning af väfnaderna — så att en del af knoppen består af ympens, 
en annan del af vildstammens celler — ej är tillräcklig för att åstad
komma en hybrid. Därtill fordras utan tvifvel för det första en verklig 
sammansmältning på vegetativ väg af celler och kärnor från ymp och vild
stam, för det andra att dessa på detta ovanliga sätt bildade dubbelceller 
kunna fortlefva och genom delning och tillväxt ge upphof till ett skott. 
Att en kärnsammansmältning på vegetativ väg under vissa förhållanden 
kan äga rum i en under delning varande cellväfnad har Nemec påvisat. 
Under inverkan af kloralhydrat kunde vissa i delning varande rotceller 
hos groddplantor af Pisum påverkas så till vida, att celldelningen hejda
des i sitt normala förlopp och de nyss bildade dotterkärnorna, innan 
någon dem åtskiljande cellvägg hade utbildats, återförenade sig till en 
kärna med ett kromosomtal dubbelt så stort som det i de vegetativa cel
lerna normala. Dylika dubbelceller äga till och med förmågan att dela 
sig, men, enligt livad Strasburger nyligen visat, gå de dock snart sin 
undergång till mötes. Kärnorna degenerera och upplösas, och dödsor
saken är utan tvifvel deras oförmåga att återgå till ett normalt kromo
somtal.

Det låter visserligen tänka sig, att celler, uppkomna genom vegetativ 
kärnsammansmältning, vid andra tillfällen kunna visa större lifskraft, 
men å andra sidan kan det icke förnekas, att ymphybridernas existens 
efter de resultat, till hvilka Strasburger kommit, förefaller dubiösare 
än någonsin. Detta bestyrkes blott ytterligare af de i ett annat hänse
ende högst märkliga resultat, till hvilka Hans Winkler, professor i Tü
bingen, kom vid sina försök att på experimentell väg framställa ymphy- 
brider.

Öfvertygad, som han säger, om möjligheten af ymphybriders existens, 
ansåg han, att de försök, som af flera forskare förut gjorts att framställa 
sådana, blifvit resultatlösa på grund af olämpliga försöksobjekt. Då det 
gäller att åstadkomma skottbildning på de ställen, där ympen och under
laget sammanvuxit, måste man välja försöksväxter, som äga förmågan att 
lätt och villigt bilda adventivknoppar från stammen. Fullt lämpliga ob
jekt fann förf. — och han var på grund af sina föregående studier öf- 
ver växternas regeneration särskildt kompetent att uppleta sådana — 
egentligen blott inom familjerna Solanacea; och Capparidacecv.

Solanum Lycopersicum, tomatväxten, är bekant för sin ovanligt stora 
regenerationsförmåga. Afskäres öfre delen af stjälken på en kraftig ung
planta af denna växt, ersättes det förlorade i normala fall genom fram
växande knoppar ur bladvecken. Opereras dessa i sin ordning bort och 
sörjer man tillika för att de efter dessa framkommande nya bladvecks- 
knopparna efter hand bortplockas, bildas i stället knoppar från stjälkens
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snittyta, närmare bestämdt från den kallusväfnad, som kort efter deka- 
piteringen öfverdrager hela snittytan.

Denna förmåga hos den unga tomatplantan att bilda talrika regene- 
rationsskott från snittytan på stjälken begagnade sig nu förf. af vid sina 
försök på följande sätt. På den dekapiterade tomatstjälken inympades 
ett skott af den vanliga nattskattan, Solanum nigrum, på det sätt, att 
ympskottet infogades i en tvärs öfver snittytan gjord kilformig inskär
ning. Så fort ympen ordentligt hopvuxit med tomatstjälken, afskars 
denna ånyo nära ympstället på 
sådant sätt, att snittytan kom 
att bestå dels af underlagets, 
dels af ympens väfnader. (Se 
fig. A., där den prickade delen 
föreställer Solanum nigrum-vM- 
naden, resten tomatstjälken).

Efter några dagar frambröto 
nu från snittytan flera adventiv- 
skott, af hvilka de, som upp- 
kommo ur tomatdelen, voro rena 
tomatskott, medan de, som upp- 
kommo ur Solanum nigrum-de- 
len, voro rena /nV/rum-skott. Utom 
dessa fullkomligt artrena skott 
uppväxte på ett ställe, där ym
pens och underlagets hopvuxna 
väfnader gränsade intill hvar
andra (fig. A, a), ett skott, som 
på den mot nigrum-vä fnaden 
vända sidan bar typiska nattskat- 
teblad, på den andra sidan däre
mot typiska tomatblad. (Fig. B).
Skottet växte — därpå lägger 
förf. särskild vikt — alltifrån 
början fullkomligt enhetligt och var genom en tydlig längslinje deladt i 
tvenne lika hälfter — nattskattehalfvan och tomathalfvan. Ja, ett blad, 
det elfte i ordningen, som utgick just från nämnda midtlinje, var till och 
med noggrant efter medelnerven deladt i en helbräddad, tunn, mörkgrön, 
föga hårig, odelad nattskattedel och en parbladig, groftandad, tjock, ljus
grön, tämligen starkt hårig tomatdel! (Fig. C).

Detta egendomliga skott måste anses ha uppkommit på det sätt, att 
i kallusväfnaden, som öfverdrog snittytan, minst tvenne celler, den ena 
en tomatcell, den andra en nattskattecell, tillsammans bildat en vegeta- 
tionspnnkt. Detta är enligt förf. det första exemplet på att vegetativa 
celler från tvenne skilda arter kunna förena sig till en orga
nism, som under ett fullkomligt enhetligt växande samtidigt 
företer de båda stamarternas egenskaper.

Hur märkvärdig än den ifrågavarande organismen må anses vara, nå
gon ymphybrid — eller rättare sagdt, någon analogi till de förmodade
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ymphybriderna Cytisus Adami, Crahegomespilus, Bizzarria etc. kan den 
ej anses vara. Ty hos dessa — man må nu anse dem ha uppkommit 
på könlig eller vegetativ väg — äro stamarternas karaktärer verkligt 
blandade, kombinerade till en enhetlig organism, som till sina egenska
per intager en mellanställning mellan stamarterna, äfven om vissa skott, 

likhet med förhållandet hos de s. k. mosaikhybriderna, kunna återgå till 
den ena eller andra af stamformerna och visa dennas egenskaper oblan
dade.

Enligt förf. förekommer det inom hela naturen ingen analogi till hans 
skapelse, ingen organism, som till hälften består af den ena, till hälften 
af den andra arten.1 Han finner dock en onaturlig analogi, nämligen 
vid jämförelse med vissa beryktade mytologiska vidunder, såsom centau- 
rerna, som voro hälften människa och hälften häst, och chimäran, 
som, om man får tro Homerus, var npoads Åécov, omd ev ds dpdxrov, 
piaarj ds yiuaipa, och kallar därför sitt skott »eine pflanzliche Chimäre». 
Däremot protesterar förf. ifrigt mot de försök, som gjorts att jämföra 
hans trollskott med de siamesiska tvillingarna, ty dessa voro för det 
första bägge af samma art, för det andra ej fullständigt hopväxta. Må
hända skulle den åsikten kunna glädja förf., att ej ens centaurer och 
chimärer torde erbjuda tillräckliga jämförelsepunkter. Ty enligt hvad 
författaren själf framhåller, voro dessa fantasifoster nertill en art, upptill 
en eller flera andra, alltså hopfogade efter samma metod som en vanlig 
ymp vid sitt underlag (jämför Crahegomespilus). Några vidunder, 
hvilkas båda längshalfvor bestodo af olika arter, har åtminstone underteck
nad aldrig hört talas om. Författarens chimär, som dessutom har den 
förmånen att vara en verklighet, öfverträffar således synbarligen allt, 
hvad t. o. m. den mest frodiga mytologiska fantasi kunnat drömma om.

Vestergren

H. Lindberg, Växtsynonvmiska meddelanden. Medd. af Soc. pro
Fauna et Flora Fennica, 32 hält., p. 110 (1906).

1. Calamagrostis chalt/hma Fr. är identisk med den rysk-nordasiatiska 
C. abtusata Trinius, hvilket namn är äldre.

2. Rätta namnet på Agrostis boltnica Murb. bör vara A. clavata Tri
nius, hvilket namn är äldre än Agroslis scabra Willd.

3. Euphrasia fennica Kihlm. kan ej till arten skiljas från E. hirtella
Jord., utan bör upptagas som synonym till eller som en obetydlig form 
af denna. rr

' Härvid bortses från tillfälliga spaltningar af vissa bastarder. Det lär enligt 
Bkyehixck kunna inträffa, att skott af Cytisus Adami på längden äro delade i en 
intermediär halfva och en ren Laburnum-halfva.
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SAMMANKOMSTER.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 17 febr. 1908.

Docenten Henrik Hesselman höll ett föredrag om skogsväxten och 
vegetationen på Gotlands hällmarker. Undersökningen hade 
förorsakats af en skrifvelse till Kungl. Maj:t från skogsvårdsstyrelsen i 
Gotlands län, hvari den begärde en utredning om huruvida hällmarkerna 
kunde sättas under en särskild skyddslagstiftning. Undersökningen hade 
därför haft ett praktiskt syfte.

0 akta dt hällmarker finnas så godt som öfver hela Gotland, kan man 
dock urskilja vissa områden, där de äro talrikare, nämligen det nord
västra, det norra inre, det mellersta och det södra hällmarksområdet. 
För vegetationen spelar vittringsjordens djup och dess dränering en myc
ket viktig roll. De nakna hällarna och den odränerade vittringsjorden 
hysa alfvarområden eller en mycket dålig skogsväxt. Den dränerade 
vittringsjorden med ett djup af 25—öfver 40 cm. äger skog af olika be
skaffenhet. Växtformationerna äro strängt bundna af markens beskaffenhet. 
I sin lördelning på olika mark ha de endast i underordnad grad rubbats 
af människans ingrepp. Stora områden ha blifvit kallagda och skogen 
har det oaktadt vandrat tillbaka. Där alfvarområden ha uppstått på 
fordom skogbeväxt hällmark, där har fårskötseln hufvudsakligen drifvit 
tillbaka skogen. Dylika kulturalfvarområden förekomma hufvudsakligen 
På sådan mark, som kunnat hysa endast en skog af underordnad ekono
misk betydelse.

1 afseende på skyddsskogsfrågan hade föredraganden ej funnit tillräck
liga skäl att behandla hällmarkerna såsom särskilda skyddsområden. De 
borde underkastas samma lagbestämmelser som öfriga skogar på Got
land, hvilka i regel voro illa åtgångna och föryngrade sig långsamt.

1 loiessor \. ittrock lämnade en skildring af den intressanta vege
tationen på hällmarken vid Sundre å sydligaste Gotland. På denna 
vindöppna lokal förekommo af lignoser endast nedprässade buskar af 
hagtorn och en. Sundre västra alfvar är Skandinaviens rikaste lokal 
för den praktfulla Adonis vernalis, som här växer i hundratusentals 
exemplar tillsammans med Cynanchum, Cirsium arvense v. ferox m. fl. 
växter.
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Vetenskapsakademien.

Från och med ingången af 1908 äga enligt Akademiens beslut ordina
rie sammankomster för Akademiens egna ärenden rum 17 gånger om 
året, nämligen:

Januari.............. 2:a och 4:e onsdagen.
Februari .......... 2:a och 4:e onsdagen.
Mars .................. 2:a onsdagen (i slutet af denna månad

äfven högtidssammankomsten).
April.................. 2:a och 4:e onsdagen.
Maj .................. 2:a och 4:e onsdagen.
Juni .................. l:a onsdagen.
September ...... 2:a onsdagen.
Oktober .......... 2:a och 4:e onsdagen.
November ...... 2:a och 4:e onsdagen.
December ...... 2:a onsdagen.

Den 22 jan. 1908.
Till professor O. Nordstedt i Lund beviljades 1,000 kr. för tryckning 

af ett supplement till hans år 1896 utgifna Index Desmidiacearum.
Reseberättelse hade inlämnats af docenten H. Simmons i Lund, som 

med understöd af Akademien undersökt algfloran och andra vegetations- 
förhållanden vid nordvästra Skånes kust.

Den 12 febr. 1908.
På grund af strandägarnas vid sjön Tåkern planer om statslån för 

sjöns sänkning beslöt Akademien på förslag af prof. E. Lönnberg till
sätta en kommitté med rätt att vid behof med sig adjungera andra sak
kunniga för att uppgöra en plan till en fullständig monograflsk under
sökning af sjön i biologiskt, hydrografiskt m. 11. hänseenden. Ett kost- 
nadsförslag skulle för detta ändamål af kommittén utarbetas för att sätta 
Akademien i tillfälle att sedermera hos K. M:t anhålla om erforderliga 
medel för undersökningen.

Åt skogsförvaltaren O. Rygard på Häckebärga i Skåne, som utan all 
ersättning från 1880 tills nu till meteorologiska anstalten månatligen in- 
sändt observationer öfver nederbörd och temperatur, åskväder och snö
förhållanden samt iakttagelser öfver företeelser i djur- och växtvärlden, 
beslöt Akademien som ett erkännande tilldela sin medalj i guld öfver 
Wargentin.

Den 21 febr. 1908.
Prof. A. G. Nathorst meddelade resultatet af sina undersökningar af 

en fossil paktsättning från rätlias-lagren vid Hälsingborg, som ådagalagt, 
att bland Lycopodiales vid ifrågavarande tid funnos trädartade former, 
och redogjorde vidare för innehållet af ett från kand. Th. Halle an
kommet bref, enligt hvilket han lyckats göra synnerligen intressanta pa- 
leontologiskt-geologiska upptäckter på Falklandsöarna.

Till Vetenskapsakademiens bibliotek hade fröken Augusta Areschoug



förärat sin aflidne faders, prof. J. E. Areschougs efterlämnade brefväx- 
ling med utländska vetenskapsmän, tillhopa utgörande 560 bref.

Den 11 mars 1908.
Som understöd för vetenskapliga resor inom Sverige utdelades 150 kr. 

åt fil. stud. J. Eriksson för en monografisk undersökning af Bälinge 
mossars vegetation och utvecklingshistoria, 150 kr. åt fil. stud. Th. E. 
Fries för fortsatta lichenologiska undersökningar i Torne Lappmark, 
150 kr. åt fil. dr. J. R. Jungner för biologiska undersökningar af Aphider 
och deras värdplantor, 150 kr. åt fil. lic. T. Lagerberg för blombio
logiska studier i Torne Lappmark, 125 kr. åt läroverksläraren K. B. 
Nordstrom för växtgeografiska studier på Hunne- och Halleberg, 125 kr. 
åt fil. kand. G. Samuelsson för fortsatta studier af Hieracium-fioran i 
öfre Dalarna.

Från den för den ifrågasatta undersökningen af sjön Tåkern tillsatta 
kommittén hade nu skrifvelse ingått med plan och utredning, och beslöt 
Akademien på grund däraf att ingå till K. M:t med anhållan, dels att den 
hydrografiska byrån måtte få i uppdrag att, så snart ske kan, utföra en 
hydrografisk undersökning af sjön, dels att af allmänna medel måtte stäl
las till Akademiens förfogande ett belopp af 9,000 kr. för att möjliggöra 
en fullständig biologisk undersökning af sjön.

Till införande i Akademiens handlingar antogos: L »Paläobotanische 
Mitteilungen 3» af professor A. G. Nathorst, 2) »Entwurf einer Mono
graphie der Gattungen Wissadula und Pseudabutilon» af docenten Rob. E. 
Fries och i Arkiv för botanik 1) »Om Härjedalens vegetation och flora» 
af med. kand. Selim Birger, 2) Hieracia vulgala från Torne Lappmark 
af läroverksadjunkten K. Johansson.

Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Den 10 jan. 1908.
Professor O. Juel höll föredrag: Om pollinationsanordningarna hos 

Solanacé-släktet Browallia.



NOTISER.

Professuren i växtbiologl. Sakkunniga för tillsättande af den 
efter aflidne professor Axel Xicolaus Lundström lediga extra ordinarie 
professuren i växtbiologi ha nu afgiivit sina utlåtanden.

Professuren sökes af docenterna Sernander och Svedelius i Uppsala, 
Lidforss i Lund och Hesselman i Stockholm samt lektor Hedlund vid 
Alnarps landtbruksinstitut.

Sakkunniga ha varit professorerna Juel i Uppsala, Jönsson i Lund, 
Lagerheim i Stockholm och Wille i Kristiania. Professor Juel sätter 
de sökande i följande ordning: 1) Sernander, 2) Hesselman, 3) Lidforss,
4) Svedelius, 5) Hedlund. Professor Jönssons ordning är: 1) Lidforss, 
2) Sernander, 3) Hesselman, 4) Hedlund, 5 Svedelius. Professor La
gerheim uppför de sökande sålunda: 1 Sernander, 2) Lidforss, 3) IIes- 
selman, 4) Svedelius, 5) Hedlund. Professor Wille ger de sökande 
följande ordning: l) Sernander, 2) Lidforss, 3) Hesselman, 4) Hedlund,
5) Svedelius.

E. o, professuren i botanik vid Uppsala universitet. Som
sökande hade vid ansökningstidens utgång anmält sig docenterna R. 
Sernander, X. Svedelius, Rob. E. Fries, C. Skottsberg, R. Lidforss, 
O. Rosenberg, H. Hesselman, lektorn vid Alnarps landtbruksinstitut 
T. Hedlund, lektorn i Karlskrona J. Erikson samt läroverksadjunkten i 
Karlstad R. Jungner.

Deutsche Botanische Gesellschaft har vid sitt den 12 och 13 
sept. 1907 i Dresden firade 25-årsjubileum valt till hedersledamöter pro
fessorerna Th. M. Fries i Uppsala och A. G. Xathorst i Stockholm samt 
till korresponderande ledamöter professorerna G. Lagerheim i Stockholm, 
W. Johannsen i Köpenhamn, V. F. Brotherus och f F.lfving i Hel
singfors samt X. Wille i Kristiania.

Minnesvård öfver Linné i Växjö. Upprop liar utfärdats, under- 
tecknadt af landshöfding von Oelreich, biskop Lindström, inspektorn 
för Smålands nation i Uppsala professor Lindfors, inspektorn lör Små
lands nation i Lund professor Wrangel, rektor O. Josephson, stadsre- 
visor A. Ramm i Göteborg, för erhållande af frivilliga bidrag till resande 
af en minnesvård i Växjö ölver Carl von Linné. Omkring l,o00 kr. 
erfordras. Meningen är att kunna resa minnesmärket i nästkommande 
maj månad.
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3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stil (enkelt understruket 
i manuskriptet).

4) Vid kursiveringar må spärrad stil användas.
Citeringar böra ske genom hänvisningar till en afhandlingen 

bifogad litteraturförteckning. Noter under texten böra så vidt möj
ligt undvikas.

Det är redaktionens mening att, efter det redaktionskommittén 
antagit en afhandling till införande i tidskriften, omedelbart be
fordra densamma till trycket, så att författaren kan erhålla separat 
af densamma äfven innan det häfte utkommit, i hvilket afhand
lingen inflyter.

Det är önskvärdt, att större afhandlingar af allmänt veten
skapligt innehåll äro författade på engelska, franska eller tyska 
eller åtminstone äro försedda med en sammanfattning på något af 
dessa språk. Växtnamn och dylikt måste vara tydligt skrifna för 
undvikande af dyrbara korrekturändringar. Omkostnader för kor
rekturändringar mot manuskriptet öfverstigande 10 % af trycknings- 
kostnaden bestridas af författaren.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas 
direkt till redaktören. Direkt förbindelse mellan författaren och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvarje författare erhåller 100 särtryck med omslag afgifts- 
fritt af sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskommelse. Af smärre meddelanden intagna i tidskriftens borgis- 
afdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.
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