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Svensk Botanisk Tidskrift. 19O8. Bd 2, h. 2.

OM FÖRGRENADE ÅRSSKOTT HOS CALLUNA 
VULGARIS (L.) SALISB.

AF

GUST. O. A:N MALME.

I en uppsats i Arkiv för botanik1 (1904) skildrade jag förgrenade 
årsskott hos en mängd i tropiska och subtropiska delar af Syd
amerika förekommande träd och buskar. Inledningsvis påpekade 
jag, att samma företeelse ingalunda är sällsynt äfven i vårt land, 
ehuru den föga beaktats, utom i de fall, då en utpräglad olikhet 
förefinnes mellan årsskottets hufvudaxel och dess grenar. Man har 
också utgått från den förutsättningen, att förgrening af årsskottet 
hos vedväxterna skulle vara ett undantagsförhållande. Men att 
detta skulle vara fallet, om man fäster afseende vid dikotyledona 
träd och buskar i allmänhet, vågar jag på goda grunder betvifla. 
Huruvida det är det i vårt land, må lämnas därhän.

Hos t. ex. Pinas silvestris L. och Berberis vulgaris L. samt hos 
Xglopia grandiflora S:t Hil. (Malme, anf. st.) ingår årsskottets för
grening som en integrerande del i växtens byggnadsplan; den kan 
därför lämpligen benämnas obligat. Hos t. ex. våra Alnus-arter 
samt hos flera lauracéer (Malme, anf. st.) uppträder den, för så vidt 
jag kunnat finna, normalt på vissa årsskott, utan att den dock kan 
sägas vara nödvändig; för denna synes mig namnet fakultativ för
grening vara synnerligen betecknande. Hos t. ex. Ulmus campestris 
L. och Corylus avellana L. är däremot årsskottets förgrening till
fällig och ganska sällsynt och torde kunna betecknas som accidentell1. 1 2

1 Om förgrenade årsskott hos träd och buskar. (Arkiv för botanik. Band 3. 
N.o 15.)

2 Hit hör åtminstone hufvudmassan af de träd, som enligt Vauchers framställ
ning [Mémoires de la séve d'Aout et sur les divers modes de développement des 
arbres (Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Geneve.
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Under de båda senast förflutna somrarna har jag uppmärksam
mat förgrenade årsskott hos svenska vedväxter och därvid särskildt 
undersökt en af våra vanligaste smärre buskar, Calluna vulgaris (L.) 
Salisb. Man skulle tilläfventyrs vänta sig, att denna allbekanta 
växt åtminstone i fråga om med obeväpnadt öga iakttagbara bygg- 
nadsanordningar vore så väl känd, att ingenting funnes där att 
ytterligare undersöka. Men detta är ingalunda fallet.

Calluna hör till de vedväxter, som hafva obligat förgrening i års
skotten (ehuru icke i alla), och denna är dessutom af mycket väx
lande beskaffenhet. Att en betydlig olikhet förefinnes mellan bi
axlarna och den relativa hufvudaxeln hos denna växt, har klart och 
tydligt framhållits af åtminstone två svenska författare , nämligen 
F. W. C. Areschoug och P. Segerstedt. I den förres Skånes 
flora (andra uppl. 1881), p. 139, heter det: »Liten, från några tum 
ända till 1—2 fot hög buske med upprätta grenar. Dessa af tvänne 
slag, nämligen dels längre, med mer åtskilda bladpar, hvilkas blad 
snart blifva rödbruna, syllika och vid basen hafva tvänne nedåt- 
rigtade, syllika och tätt till stammen liggande bihang, dels kortare 
(dverggrenar), som uppkomma ur vinklarne af nyss nämnde blad 
och äro betäckta af tätt tegellagda, 4-radigt ställda, trekantiga och 
trubbiga samt vid basen föga utdragna, något hårbräddade blad.» 
Huru dvärggrenarna förhålla sig till de långa grenarna med af- 
seende på åldern, angifves icke. I fråga om Pinus silvestris L. på-
Tome 1:2 — 1822 — pp. 289—308)] hafva »séve d’Aout». Vaucher undantager 
nämligen bland andra Alnus, där assimilerande blads stipler under vintern skydda 
stammens yngsta delar, samt Calluna och Juniperus, hos hvilka vanliga, låt vara 
något reducerade, assimilerande blad ombesörja detta skydd. — Dessa träd sägas, 
t. ex. af Wigand i nedan anförda arbete, utveckla augusti- eller sommarskott. Se
nare författare, t. ex. Warming, synas dock taga detta begrepp något vidare, enär 
äfven alen uppgifves hafva sådana.

1 Vissa drag af ljungens yttre organisation hafva redan skildrats i A. Wigands 
förträffliga arbete Der Baum (Braunschweig 1854). Så t. ex. framhålles där, att 
årsskottet i vissa fall förgrenar sig (p. 234), skillnaden mellan långgrenar och kort
grenar samt förekomsten af öfvergångar mellan dessa (p. 69), grenarnas olika styrka 
på olika delar af skottet och den etageformiga anordningen af långgrenarna (p. 55 
och p. 103), de med termiualblomma försedda grenarnas (»blommornas») anordning 
på årsskottet (p. 189) m. m.

Wigand har dock förbisett bland annat, att grenar på årsskottet kunna redan 
under det första året utveckla sig till långgrenar, som i sin tur uppbära blom
bärande kortgrenar samtidigt med den relativa hufvudaxeln. I sammanhang där
med står, att han betraktar de florala kortgrenarna helt enkelt som axillära blom
mor, hvarjämte han räknar de fyra blad, som sitta omedelbart under fodret, såsom 
hörande till blomman och sålunda bildande ett slags ytterfoder.
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pekas däremot i samma arbete alldeles bestämdt, att de uppkomma 
»redan i första året ur sidoknopparne på föryngringsgrenarne». I 
sina fyra år tidigare utkomna Beiträge zur Biologie der Holz
gewächse1, där de förgrenade årsskotten hos t. ex. Alnus och Berberis 
omtalas eller beskrifvas, nämner emellertid Areschoug icke Calluna, 
hvaraf det vill synas, som om han icke närmare undersökt sist
nämnda växt. P. Segerstedt1 2 framhåller däremot uttryckligen, att 
vissa årsskott äro förgrenade: »Skotten äro af två något olika slag. 
På det ena slaget, nämligen de skott, medelst hvilka längdtillväxten 
sker, och under samma vegetationsperiod, som de bildats, utvecklas 
i bladvecken kortare sidoskott med bladen mycket tätt stälda.»

Enligt N. Syevén“ skall Calluna åtminstone i allmänhet gro på 
våren. Några odlingsförsök hafva dock, för så vidt jag känner, 
icke företagits; själf har jag icke varit i tillfälle att göra några, utan 
måste vid min framställning af växtens yngre stadier hålla mig till 
i fria naturen gjorda iakttagelser. I midten af juli 1907 insamlade 
jag vid Trollsjön nära Hasseludden på Värmdön talrika individ, 
som befunno sig på flera olika utvecklingsstadier. De minsta äro 
endast 5 mm. höga från hjärtbladen räknadt, och att de grott på 
våren eller försommaren samma år, torde vara alldeles säkert. 
Hjärtbladen, som ännu voro lifligt gröna, äro smalt äggrundt-ovala, 
omkr. 1,2 mm. långa och 0,5 mm. breda, i båda ändarna afrundade. 
Stammen är upprätt, ogrenad, med det första internodiet 0,5 mm. 
långt eller ännu kortare, de två eller tre följande märkbart längre, 
ända till 0,8 mm. långa, de öfversta åter korta. Bladen äro mer 
eller mindre utspärrade, smalt aflånga eller nästan jämnbreda, ända 
till 1,5 mm. långa, vid basen svagt pillika, i spetsen trubbiga. Huru
vida någon förgrening inträder under första året, har jag ej lyckats 
fullt säkert afgöra. Bedan ett 12 mm. högt individ hade hjärt
bladen och de båda första mellanbladen rödbruna, dock ej full
ständigt förvissnade. Här hade utvecklat sig ända till 1,5 mm. 
långa grenar redan från tredje och fjärde mellanbladparens axiller. 
Någon olikhet i bladens form (någon heterofylli) hade ännu ej in- 
trädt. Om detta individ befann sig redan i andra året, något som 
icke synes mig vara osannolikt, hade det helt visst icke under det

1 Lunds universitets årsskrift. Tom 12 (1877).
2 Studier öfver buskartade stammars skyddsväfnader [Bihang till K. svenska Vet.- 

akad. Handlingar. Band 19. Afd. III. N:o 4 (1894)], p. 30.
8 Om de svenska dikotyledonernas första förstärkningsstadium [Kungl. svenska 

Vetenskapsakademiens Handlingar. Band 40. N:o 2. (1906)], p. 132.
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första nått den utveckling som de nyss beskrifna exemplaren. De 
nedersta grenarnas plats på unga plantor är ganska växlande; än 
uppträda de redan i de första mellanbladens axiller, än först några 
internodier högre upp. I allmänhet synes det förhålla sig så, att 
ju längre ned de anläggas, ju kraftigare utveckla de sig. Redan på 
4 cm. höga individ har jag funnit de nedersta grenarna ända till 2 
cm. långa, och i dylika fall antaga grenarna snart hufvudstammens 
form. Nedliggande hufvudstam eller grenar på yngre plantor, som 
Warming1 omtalar, har jag icke anträffat. Hufvudstammen har 
städse varit upprätt, och grenarna bilda vanligen 45 graders vinkel 
mot densamma. Anmärkas bör dock, att de ungplantor, jag iakt
tagit, i allmänhet växte på mer eller mindre denuderad mark, på 
tämligen solöppna, men ganska fuktiga, för stormar ej utsatta 
lokaliteter.

Först under det tredje året synes i allmänhet en skarpare skill
nad inträda i fråga om bladens storlek och form mellan det topp- 
ställda årsskottets hufvudaxel och de från densamma utgående kort
grenarna. I november 1907 insamlade jag i en högmosse i St. 
Malms skogsbygd (i Södermanland) unga ljungplantor, som med 
all sannolikhet befunno sig i nämnda ålder. Ett 6,5 cm. högt 
individ hade under sommaren utvecklat ett toppställdt årsskott af 
3 cm. längd. Gränsen mot föregående årsskott är skarpt markerad 
genom de korta, tätt sittande bladen i spetsen af det senare. Inter- 
nodierna på årsskottet äro omkring 3 mm. långa utom mot spetsen, 
där de äro mycket kortare. Bladen på hufvudaxeln äro ända till 
3 mm. långa, smalt äggrundt-triangelformiga, tämligen spetsiga, vid 
basen djupt pillika och börja vid denna tid redan att dö bort. I 
bladvecken sitta ända till 5 mm. långa kortgrenar, med tätt sittande 
trubbiga eller i spetsen afrundade, vid basen ganska grundt pillika, 
vid denna tid mättadt mörkgröna blad. I spetsen af årsskottet äro 
internodierna mycket korta och bladen af samma beskaffenhet som 
på kortgrenarna. På de under närmast föregående år anlagda gre
narna hafva utvecklats terminala årsskott, som vanligen äro oför
grenade och hafva korta internodier samt blad af samma beskaf
fenhet som på det nyss skildrade toppskottets kortgrenar. Endast 
de kraftigaste grenarnas toppskott hafva utvecklat en eller annan 
kortgren och visa en, om ock mycket svag antydan till heterofylli. 
Vid hvilken ålder Calluna vulgaris börjar blomma, har jag ej lyckats

1 Om Skudbygning, Övervintring og Foryngelse [Naturhist. Förenings Festskrift 
(Kjöbenhavn 1890)], p. 46.
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säkert utröna och finner icke heller i litteraturen någon uppgift därom. 
På ett vid Insjön i Dalarne år 1891 insamladt exemplar, som jag 
haft tillfälle att undersöka och som, då det dödades, befann sig 
högst i ljärde, möjligen endast i tredje året, finnas redan blommor 
på öfre delen af det terminala årsskottet.

Terminala årsskott på kraftigare äldre stammar kunna nå en 
betydande längd. På liera af mig hösten 1906 insamlade exemplar 
äro de omkring 15 cm. långa, i enstaka fall ända till 18 cm. långa, 
och föga kortare blefvo de på samma fyndort under sommaren 
1907. Internodierna nå en längd af omkring 1 cm., stundom ända 
till 1,6 cm., men aftaga mot spetsen och äro högst upp mycket 
korta, så att bladen där täcka hvarandra. Där internodierna äro 
långa, äro bladen äggrundt-triangelformiga, ända till 4 mm. långa, 
spetsiga eller endast svagt aftrubbade, vid basen djupt pillika med 
smala, spetsiga basalöron. Dessa blad dö till allra största delen 
bort på vintern eller fram på våren. De fungera alltså icke under 
mer än en vegetationsperiod och kunna därför ej sägas vara ens 
bienna, långt mindre fleråriga. I deras axiller utveckla sig tidigt, 
redan under det hufvudaxeln sträcker sig, grenar, hvilka kunna 
förhålla sig på väsentligen olika sätt. Än kunna de utveckla sig till 
vegetativa, 0,5—1 cm. långa kortgrenar med talrika, korta inter- 
nodier och därför tätt sittande blad, som äro 1,6—2 mm. långa, 
jämnbredt-aflånga eller jämnbredt-lansettlika, i spetsen afrundade eller 
åtminstone starkt aftrubbade, vid basen ganska grundi pillika. Än 
sluta de med en blomma och äro då vanligen ännu kortare samt 
uppbära i regeln tre par, mera sällan flera par blad. Två af dessa 
par sitta alltid tätt under och intill fodret, äro mer eller mindre 
bredt hinnkantade och färgade samt bilda ett slags ytterfoder1. 
Det eller de öfriga paren likna i det närmaste bladen på de vege
tativa kortgrenarna och sitta antingen äfven de i omedelbar närhet 
af blomman eller längre ned på grenen. En och annan gång ut
vecklas ur dessa blads axiller korta grenar, som sluta med en 
blomma. Dessa biaxlar af andra ordningen uppbära dock, för så 
vidt jag kunnat finna, aldrig mer än tre par blad, som samtliga

1 Eichler (Blüthendiagramme. I, p. 340) säger: »Calluna hat ährenförmige 
Blüthenstände, in welchen die Blüthen zu dreien oder einzeln an kurzen axillaren 
Stauchzweiglein sitzen; doch haben häufig die letzteren unter einer einzelnen Ter- 
minalblüthe nur 1 steriles Schuppenpaar und verhalten sich dann ganz wie Blü- 
thenstielchen mit 2 Vorblättern.» Endast ett bladpar nedanför eller utanför fodret 
har jag icke i något fall anträffat.
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sitta alldeles under fodret. Detta sällsynta förhållande har redan 
anmärkts af H. Wydler, som i Flora för år 1851, p. 502, säger: 
»Sehr selten endet die relative Hauptaxe in eine Blüthe1, und eben 
so selten findet sich eine Blüthe in den Vorblattsachseln der in 
Blüthe endenden Zweige.» Detsamma framhålles äfven af F. W. C. 
Areschoug i Skånes flora (andra uppl. 1881), p. 139: »Blomskaft 
korta, 1—3-blommiga — — —.» Vid några tillfällen har jag an
träffat två par dylika grenar nedanför toppblomman; på ett af 
läroverksadjunkten H. Asklund i Drothems socken (i Östergötland) 
insamladt exemplar finnas till och med fem par sådana blom
bärande biaxlar af andra ordningen. Tilläggas bör, att dessa blom
mor utveckla sig senare än toppblomman, dock, om mer än ett 
par finnes, i akropetal följd. Egendomligt nog har jag icke funnit 
i litteraturen omnämndt ett förhållande, som är långt vanligare än 
det nyssnämnda, redan af Wydler anmärkta. Det inträffar mjmket 
ofta, särskildt nedtill på den del af årsskottet, som uppbär vegeta- 
tivt-florala biaxlar, att grenarna blifva ända till 2 cm. långa, hafva 
förlängda, 2—5 mm. långa nedre internodier men i spetsen tätt 
sittande blad (liksom årsskottets hufvudaxel). De sakna toppblomma 
men uppbära grenar af andra ordningen af samma beskaffenhet som 
de vegetativt-florala grenarna på hufvudaxeln. Jag har funnit dy
lika grenar med ända till 6 par blombärande smågrenar. Stödje- 
bladen äro, liksom i allmänhet stödjeblad hos Ccilluna, ganska breda, 
spetsiga och djupt pillika.

Man uppgifver vanligen i floristiska och systematiska arbeten, att 
Calluna skall hafva blommorna i klase eller t. o. m. i axlik klase, 
hvarvid dock stundom tillägges, att stammen ofvan klasen är för
längd och bladbärande. Detta är dock en synnerligen oegentlig 
benämning, då ju dels de grenar, som sluta med blommor, van
ligen äfven uppbära normala assimilerande blad, dels de blad, som 
stödja dessa kortgrenar, i verkligheten äro de största assimilerande 
bladen på hela växten. Med fullt ut lika, ja rent af med större 
skäl skulle man kunna säga, att blommorna hos Veronica agrestis 
L. sitta i klase, ty här äro åtminstone biaxlarna rent florala. I
J. Ch. Dölls Flora des Grossherzogthums Baden, som i fråga om 
de morfologiska uppgifterna är ett af de bästa arbeten i sitt slag, 
som jag känner, heter det också mycket riktigt (II, p. 824): »Blüthen

1 Om författaren härmed menar terminal blomma på årsskottets hufvudaxel — 
något som synes framgå af hans framställning — föreligger ett fall, som jag ej haft 
tillfälle att undersöka.
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an kleinen beblätterten Seitenzweiglein, selten auch an grösseren 
Zweigen endständig, in ihrer Gesammtheit einen scheinbar trau- 
bigen Blüthenstand bildend, dessen Hauptachse in der Regel als 
Laubzweig weiter wächst.»

Stundom händer det, särskildt på individ, som växa på beskug
gade platser, att de vegetativa biaxlarna förlänga sig något (blifva 
1,5—2 cm. långa), få i någon mån förlängda internodier och redan 
samma år alstra en eller annan till kortgren utbildad biaxel af 
andra ordningen.

Med afseende på de olika biaxlarnas fördelning på hufvudaxeln 
gäller i allmänhet, att längst ned sitta vegetativa, därpå följa vegeta- 
tivt-florala, högre upp komma åter vegetativa kortgrenar, som dock 
i allmänhet äro kortare än de nedtill sittande och allra högst upp 
lämpligen skulle kunna betecknas som öppna knoppar.

Alla grenar, som hafva terminalblomma, de må i sin tur upp
bära grenar af andra ordningen eller icke, dö bort efter fruktsätt
ningen. De vegetativt-florala sidoaxlar däremot, som sakna termi
nalblomma, växa följande år vidare och alstra kortgrenar, dels ve
getativa, dels vegetativt-florala, på samma sätt som vanliga termi
nala årsskott; de förblifva dock i allmänhet ganska svaga och dö 
bort efter ett eller annat år. De nedtill på fjolårsskottet sittande, 
kortgrensartade sidoaxlarna växa äfven vidare antingen som kort
grenar eller som svagt utvecklade och förgrenade långgrenar; till 
största delen dö äfven dessa efter ett eller annat år bort. Detta 
har framhållits af Segerstedt (anf. st.): »De korta skotten, som 
kunna karakteriseras som assimilationsgrenar, bibehållas under svag 
såväl tjockleks- som längdtillväxt ett par år. En del af dem ut
bildas då till vanliga långgrenar, under det att de öfriga snart 
vissna och affalla1.» Bladen på kortgrenarna förblifva gröna under 
två eller tre år; för så vidt jag kunnat finna, är maximiåldern för 
ljungens blad tre år (eller tre vegetationsperioder). De kortgrenar 
eller öppna knoppar, som befinna sig öfverst på det terminala års
skottet, växa under följande år till allra största delen ut till lång
grenar, icke sällan lika eller åtminstone nästan lika kraftiga som 
stammens toppskott. En och annan förhåller sig dock fortfarande 
som kortgren. De kraftigare grenarna hos Calluna, åtminstone så 
snart individet blir något äldre, komma alltså att till en början utgå 
etagevis. Småningom dör dock en stor del af grenarna bort eller

1 Redan Wigand anmärker (p. 69), att kortgrenarna (die Stauchlinge) dö bort 
efter 3 eller 4 år



en eller annan öfverflyglar själfva hufvudstammen, hvilket gör, att 
grenarnas anordning nedtill på ett äldre Calluna-individ synes vara 
mycket oregelbunden och möjligheten att efter den morfologiska 
byggnaden bestämma dess ålder förminskas eller utplånas. Så 
länge bladen, gröna eller förtorkade, sitta kvar, lämna äfven de en 
god ledning för bestämmandet af en grens ålder. Gränsen mellan 
två successiva årsskott markeras i allmänhet äfven på kortgrenar 
genom några par kortare, tjockare och starkare tilltryckta blad i 
spetsen af det äldre. Det är dessa blad, som under vintern skyd
dat den unga spetsknoppen och som sålunda spelat rollen af knopp
fjäll.

Öfver ljungindividets högsta ålder föreligga ganska växlande upp
gifter. I en för våra skolor afsedd lärobok uppgifves den till »25 
ända till 50 år». P. Segerstedt (anf. st.) säger, att de äldsta af 
honom undersökta ljungstammarnas ålder torde kunna uppskattas 
till 12 å 15 år. A. Nilsson1 säger att ljungens ålder i allmänhet 
torde föga öfverskrida 25 år; de äldsta af honom undersökta ljung
stånden voro 23 år. Fr. Kanngiesser2, som undersökt ljungens ålder 
och tjocklekstillväxt, fann, att den ålder, vid hvilken ljungstånd 
utan yttre ingrepp dö bort, växlar mellan 7 och 27 år. Betänker 
man, huru mycket ljungen under ej alltför ogynnsamma yttre vill
kor tillväxer årligen, torde det vara klart, att redan en så hög ålder 
som 25 år endast högst sällan uppnås. Den byggnadsmassa, ett 
ljungindivid för hvarje år alstrar, är i verkligheten högst betydlig. 
Förgreningen är redan från början synnerligen riklig, och de större 
grenarna alstra hvarje år starkt förgrenade årsskott. Blomningen 
är som bekant i allmänhet särdeles ymnig, och där så icke är 
fallet, användes mycket material för bildningen af kortgrenar, som 
snart dö bort och falla af. Huruledes talet om ljungens stora spar
samhet med byggnadsmaterialet uppkommit, är mig under sådana 
förhållanden skäligen obegripligt, därest det icke härleder sig där
ifrån, att man icke gjort fullt klart för sig, hvad som verkligen 
uPPbygSes af växten under hvarje vegetationsperiod.

' Sydsvenska ljunghedar (Tidskrift för skogshushållning. 1901), p. 12.
2 Ober Alter und Dickenwachstum von Calluna vulgaris [Naturw. Zeitschr. für 

Land- und Forstwissenschaft. IV (1906)], enl. referat i Botanisches Centralblatt. 
Band 104 (1907), p. 465.
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ÜBER VERZWEIGTE JAHRESTRIEBE BEI CALLUNA 
VULGARIS (L.) SALISB. 

ZUSAMMENFASSUNG.

Die Jahrestriebe von Calluna vulgaris sind entweder kurz und 
tragen stumpfe oder abgerundete, zwei bis drei Jahre lang fort
lebende Blätter und wenig entwickelte Stengelglieder, die kürzer 
als die Blätter sind, oder sie sind verlängert und haben (ausser am 
obersten Teile) spitze, früh absterbende Blätter und 0,5—1,5 cm. 
lange Stengelglieder. Übergänge zwischen den beiden Formen sind 
jedoch nicht selten.

Die verlängerten Jahrestriebe sind immer verzweigt und zwar so, 
dass die Zweiglein unten am häutigsten vegetative, in der Mitte 
vegetativ-florale, mit gewöhnlich einem, seltener zwei oder mehreren 
Paaren normal entwickelter Blätter und zwei Paaren schuppenähn
licher, unmittelbar unter dem Kelche sitzender Blätter versehene, 
oben wieder vegetative Stauchlinge sind. Aus den Winkeln der 
beiden assimilierenden Blätter der vegetativ-floralen Zweiglein ent
wickeln sich bisweilen Zweiglein mit Gipfelblüte; wenn jene Zw'eig- 
lein erster Ordnung mehrere Blätter tragen, sind selten zwei, noch 
seltener bis fünf Paare derartiger Zweiglein zweiter Ordnung vor
handen. Häufiger linden sich am mittleren Teile des Jahrestriebes 
anstatt der in Blüte endenden, kurzen Zweiglein etwas längere ohne 
Gipfelblüte, aber mit einigen (bis sechs) Paaren vegetativ-floraler 
Zw eiglein zw eiter Ordnung oder mit kurzen vegetativen Stauchlingen.

Sämtliche Zweiglein mit Gipfelblüte sterben im folgenden Win
ter ab.

Die vegetativen Zweiglein unten am Jahrestriebe entwickeln in 
den folgenden Jahren kurzgliedrige, unverzweigte terminale Sprosse 
— sie bleiben also Stauchlinge, die bald, gewöhnlich nach drei 
oder vier Jahren, absterben — seltener aber mehr oder weniger 
stark verlängerte und verzweigte Sprosse und sterben auch in diesem 
Falle recht früh ab. Die vegetativen ZwTeiglein oben am Jahres
triebe entwickeln dagegen grösstenteils verlängerte Sprosse, die fast 
ebenso kräftig sind wrie der Terminalspross und sich ganz und gar 
wie dieser verhalten. Wenn die ZwTeiglein in der Mitte des Jahres
triebes keine Gipfelblüte tragen, entwickeln sie im folgenden Jahre 
verlängerte und verzweigte, aber recht schwache terminale Sprosse 
und sterben wie die Stauchlinge nach wenigen Jahren ab.
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Die kräftigsten Zweige von Calluna vulgaris gehen also von den 
obersten Teilen der successiven Jahrestriebe aus. Da aber nach 
einigen Jahren viele absterben und der eine oder der andere ebenso 
kräftig oder sogar kräftiger als der Hauptstamm wird, tritt an den 
älteren Teilen des CaZ/una-Stammes die monopodiale Verzweigung 
sehr undeutlich oder gar nicht zum Vorschein, und die Möglich
keit, nach dem morphologischen Aufbau das Alter der Pflanze zu 
bestimmen, verschwindet.

Wenn man bedenkt, wie viel die Calluna-Pflanze in jedem Jahre 
aufbaut, wie viele Zweige und Zweiglein erster und zweiter Ord
nung, wie viele Blätter und Blüten sie alljährlich zur Entwicklung 
bringt, die zum grössten Teil bald absterben, erweist sich die Bede 
von der Materialersparnis der Calluna als wenig begründet. Auch die 
in der einschlägigen Litteratur bisweilen vorkommenden Angaben 
von dem hohen Alter der Calluna-Pflanze (bis zu 50 Jahren) scheinen 
einer genauen Nachprüfung zu bedürfen.
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AFVIKANDE TALFÖRHÅLLANDEN I BLOMMAN 
HOS MENYANTHES TRIPOLI AT A L.

AF
MALIN GEIJER.

Antalet blad i blommans olika kransar är som bekant hos många 
växter underkastad! växling, i det en större eller mindre procent 
af blommorna afviker från den normala typen genom öfver- eller 
undertaliga bladkransar. Hvad beträffar sådana afvikelser hos 
Menyanthes trifoliata, nämner H. Wydler i »Kleinere Beiträge zur 
Kenntnis einheimischer Gewächse», Flora 1860, p. 641, att jämte de 
regelbundna femtaliga äfven sex- och sjutaliga sido- och toppblom
mor förekomma. För en sjutalig sidoblomma uppger han äfven 
tre fruktblad i stället för det normala antalet två. Däremot näm
ner han ingenting om undertaliga blommor. I Penzig, Pflanzen
teratologie II (1894), p. 157, omnämnes däremot äfven undertalighet, 
utan att det dock uppgifves, om författaren själf iakttagit dylika 
blommor eller om han i litteraturen funnit några uppgifter därom.

Under sommaren 1907 gjorde jag några undersökningar öfver 
Menyanthes trifoliata för att iakttaga de växlande talförhållandena 
hos denna växt. Större delen af de undersökta exemplaren togos 
vid Rönninge i Södermanland i några kärr helt nära hvarandra. 
Ett mindre antal insamlades i Jämtland ofvan trädgränsen.

Mina iakttagelser röra endast talförhållandena inom blomman 
och dessas sammanhang med hennes plats i blomställningen. Där
emot återstår att undersöka hyllebladens ställning i förhållande till 
hufvudaxeln (»der Blütenanschluss»).

Blomställningen hos Menyanthes är en klase, som afslutas med 
en toppblomma. Ibland blir klasen sammansatt, beroende på att 
blommor utveckla sig i vecken af de nedre sidoblommornas för
blad. Antalet blommor i hvarje klase växlar betydligt. Det minsta
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antal jag funnit är 9, det högsta 22. Det vanligaste antalet är 16, 
som förekom hos något mer än fjärdedelen af de undersökta 
exemplaren. Därnäst oftast förekommande äro antalen 19, 13 och 
10. Blommorna sitta nämligen ofta tre och tre närmare hvarandra 
på stängeln, dock ej i krans. Antalet blir därför vanligen en mång
fald af tre plus ett (toppblomman)1. Stödjebladen närmast under 
toppblomman äro vanligen sterila.

Väl utvecklade förblad förekomma i regel endast på de nedre 
blomskaften i klasen. På de öfre saknas de antingen helt och 
hållet eller äro rudimentära. På alla blomskaft i samma inflore- 
scens finnas de aldrig. Däremot har jag funnit exempel på att alla 
förblad varit svagt utvecklade eller helt och hållet saknats. Till 
antalet äro de ibland ett, ibland två. Deras plats är antingen ett 
stycke ned på blomskaftet eller tätt under fodret.

Undantagen från femtalet i blommans bladkransar äro hos Me- 
nyanthes ytterst vanliga. Bland omkring 70 undersökta klasar hade 
endast sex alla blommor regelbundet femtaliga. Vanligast före
komma afvikelser hos toppblomman och de närmast under henne 
sittande. Därnäst träffas undantagen oftast bland de nedersta blom
morna i klasen. De mellersta däremot äro vanligen regelbundet 
femtaliga. De öfversta blommornas (und. toppblomman) afvikelser 
bestå vanligen i en förminskning af antalet blad i kransarna, de 
nedersta däremot äro oftast öfvertaliga. Ju flera blommor äro ut
vecklade tätt under toppblomman, ju säkrare kan man vara att 
hos dessa finna en reducering af hyllets och andreciets bladantal.

Den vanligaste afvikelsen från den femtaliga blomman består i 
att blommorna äro regelbundet fyrtaliga. Därnäst talrikast äro 
regelbundet sextaliga blommor. 72 undersökta blomställningar inne- 
höllo tillsammans 39 regelbundet fyrtaliga och 26 sextaliga blom
mor. Tretalet har jag funnit genomgående endast hos en blomma. 
Denna satt närmast under toppblomman, och af de tre ståndarna 
var en mindre än de öfriga. Afven sjutaliga blommor finnas (en
ligt Wydler). Själf har jag ej sett någon regelbunden sådan, men 
väl hos olika blommor sjutaligt foder, sjutalig krona eller sju 
ståndare.

Mycket ofta anträffas emellertid blommor med olika antal blad 
i de tre kransarna. De kombinationer, som förekomma i större 
mängd, äro blommor med 6 foderblad, 5 kronblad och 5 ståndare

1 Anordningen tre och tre blommor närmare hvarandra på stängeln påpekades 
redan af Linné i Flora suecica (ed. 2, p. 62).
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samt blommor med 5 foderblad, 4 kronblad och 4 ståndare. Af 
den förstnämnda typen påträffades i 72 blomställningar 24 blom
mor, af den senare 19. Oregelbundenheter bland dessa skola längre 
ned omtalas. Utom nu nämnda jämförelsevis ofta förekommande 
sammanställningar har jag funnit nio andra, nämligen 5 foderblad, 
5 kronblad, 4 ståndare; 5 foderblad, 4 kronblad, 3 ståndare; 5 
foderblad, 4 kronblad, 5 ståndare; 5 foderblad, 3 kronblad, 5 stån
dare: 6 foderblad, (i kronblad, 5 ståndare; (5 foderblad, 4 kronblad,
4 ståndare; 6 foderblad, 7 kronblad, 7 ståndare; 7 foderblad, 5 
kronblad, 5 ståndare; 3 foderblad, 4 kronblad, 4 ståndare.

Såsom ofvan nämnts, äro afvikelserna vanligast hos toppblomman. 
Denna har jag funnit variera på ej mindre än sju olika sätt. Den 
största procenten utgöres emellertid af de regelbundet femtaliga. 
Sådana hafva dock anträffats endast till etl antal af 18 bland 62, 
således ej fullt 30 X- En af dessa 18 hade en af kronflikarna 
mindre än de öfriga. Nästan lika ofta förekomma regelbundet 
sextaliga toppblommor. Dessas antal var 15 bland de 02. Regel
bundet fyrtalig var endast en toppblomma. Alla öfriga undersökta 
toppblommor hade olika antal blad i de olika kransarna. Den 
vanligaste sammanställningen var här, såväl som då det gällde 
samtliga blommor i blomställningen, 6 foderblad, 5 kronblad och
5 ståndare. Denna förekom hos 16 toppblommor, således ungefär 
lika ofta som regelbundet femtaliga och sextaliga blommor. De 
öfriga af de 62 undersökta toppblommorna fördela sig sålunda: 5 
stycken hade 5 foderblad, 4 kronblad och 4 ståndare; 4 stycken 
hade 6 foderblad, 4 kronblad och 4 ståndare; en hade 7 foderblad, 
5 kronblad och 5 ståndare. Hos två exemplar var toppblomman 
helt och hållet förkrympt.

I de flesta fall äro alla bladen inom samma krans lika till stor
lek och form och blommorna så till vida normala. Afvikelserna 
från femtalet äro då att anse såsom ursprungliga, d. v. s. upp
komna redan i anlaget till blomman. Men jag har också funnit 
exemplar, där oregelbundenheterna synbarligen uppkommit senare 
genom sammanväxning, klyfning el. dyl. Äfven påträffas ofta blad
kransar med en eller flera flikar förkrympta eller missbildade. Så 
uppkommer en mängd öfvergångsformer. Af de nämnda 24 blom
morna med 6 foderblad, 5 kronblad och 5 ståndare hade fyra en 
af foderllil tarne mindre än de öfriga. Hos en annan voro två kron- 
flikar delvis lagda öfver hvarann och den mellan dem stående stån
daren förkrympt. Denna blomma närmar sig således typen 6 foder-
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blad, 4 kronblad och 4 ståndare. Bland de 19 blommorna med 5 
foderblad, 4 kronblad och 4 ståndare funnos tre, som hade en af 
de fem foderllikarna mindre. En annan hade två af foderflikarna 
delvis sammanvuxna. Åter en annan af samma grupp hade fyra 
utvecklade och en förkrympt foderflik; kronan bestod af fyra llikar 
med antydan till en femte; ståndarna voro fyra. Hos en blomma, 
där fyrtalet i kronan tydligen berodde på att två flikar voro sam
manvuxna, fanns spår af en femte ståndare nere i pipen.

Bland de ofvannämnda mera ovanliga afvikande formerna kunna 
några förtjäna att särskildt framhållas. En blomma med fem foder- 
flikar hade tre utvecklade och en förkrympt kronflik samt endast 
tre ståndare. En annan i samma klase hade likaledes femtaligt 
foder. Kronan bestod af fyra flikar, af hvilka en var något mindre. 
Här funnos fyra ståndare, men den fjärde saknade knapp. Blom
morna med 6 foderblad, 4 kronblad och 4 ståndare voro med 
ett undantag toppblommor. Hos en af dem var en foderflik mindre 
än de öfriga och satt midt för en kronflik; hos en annan voro två 
foderflikar mindre. Den ovanligare sammanställningen 5 foderblad, 
4 kronblad och 5 ståndare, där ståndarnas antal öfverskrider kron- 
flikarnas, är antecknad hos sex blommor. Hos fyra af dessa beror 
emellertid förhållandet uppenbarligen på att två kronflikar vuxit 
samman eller ej skilts åt, då blomman slagit ut. Hos en annan af 
de nämnda sex blommorna fanns en förkrympt femte kronflik. 
Den sjätte slutligen hade den femte kronfliken fullständigt reducerad; 
hos denna stodo två ståndare omedelbart intill hvarandra. Ett lik
nande förhållande, där äfven ståndarna voro flera till antalet än 
kronflikarna, nämligen typen 5 foderblad, 3 kronblad och 5 stån
dare, iakttogs hos endast en blomma. Af dennas fem ståndare 
voro dock endast två fullt utbildade, de tre öfriga voro mer eller 
mindre förkrympta.

Söker man efter några genomgående regler i ofvan angifna 
afvikelser, så framgår för det första, såsom redan påpekats, att 
de öfvertaliga blommorna äro att söka bland toppblom
morna eller bland de nedersta i klasen; de undertaliga 
däremot finnas närmast under toppblomman. Vidare kan 
man oftast inom de oregelbundna blommorna följa en reducering 
utifrån inåt, hvilken således når längst hos ståndarna. Vanligen 
skiljer sig fodret från krona och ståndare genom ett större antal 
blad. Mera sällan förekommer, att foder och krona båda öfver- 
stiga ståndarna i antal. Ett tydligt exempel på ofvannämnda
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reduceringsgång, ehuru mindre vanligt, är äfven två blommor med 
5 foderblad, 4 kronblad och 3 ståndare. Hos den ena af dessa var 
en af foderflikarna förkrympt. Endast undantagsvis förekomma 
blommor, där afvikelserna gå i motsatt riktning, så att ståndarnas 
antal är större än kronans och fodrets. Hos dessa blommor kan 
man, som ofvan synes, vanligen finna en förklaringsgrund till af
vikelserna i mera tillfälliga förhållanden.

ÜBER ABWEICHENDE ZAHLENVERHÄLTNISSE IN DER BLÜTE VON 
MENYANTHES TRIFOLIATA L.

ZUSAMMENFASSUNG.

Die abweichenden Zahlenverhältnisse in der Blüte von Menyan- 
thes trifoliata L. sind bisjetzt wenig beachtet worden. Im Jahre 
1907 hat die Verf. eine grosse Anzahl von Individuen darauf hin 
untersucht.

Der Blütenstand dieser Pflanze ist bekanntlich eine Traube mit 
Gipfelblüte. Die Seitenblüten sitzen, was schon Linné bemerkt hat, 
anscheinend in dreizähligen Wirteln; die Anzahl der in jeder In
floreszenz vorhandenen Blüten ist folglich n3 + 1, wobei n am 
häufigsten 5 oder 6 bezeichnet. Abweichungen entstehen biswei
len, und zwar dadurch dass sich sekundäre Seitenblüten aus den 
Winkeln der Vorblätter der untersten primären Seitenblüten ent
wickeln.

Die Gipfelblüte und die unteren Seitenblüten sind oft überzählig, 
die oberen Seitenblüten dagegen oft unterzählig. Von 62 untersuch
ten Gipfelblüten waren nur 18 normal pentamer (in der Hülle und 
dem Andröceum); 15 waren hexamer, eine einzige tetramer, die 
übrigen anisomer, und zwar so, dass sie öfters Übergänge zwischen 
Pentamerie und Hexamerie bildeten (am häufigsten mit 6 S., 5 P. 
und 5 St.). Die Seitenblüten waren verhältnismässig viel seltener 
normal hexamer, dagegen kamen anisomere häufig vor, am zahl
reichsten mit 6 S., 5 P. und 5 St.

Normal tetramere Seitenblüten hat die Verf. mehrfach (39 Mal) an
getroffen. Übergänge zwischen Tetramerie und Pentamerie sind 
ebenfalls häufig, besonders Blüten mit 5 S., 4 P. und 4 St.



Normal trimere oder heptamere Blüten hat die Verf. nicht ge
funden, bisweilen aber Dreizähligkeit oder Siebenzähligkeit dieses 
oder jenes Wirtels. Das Gynäceum war immer zweizählig.

In den anisomeren Blüten war meistens die Anzahl der Sepala 
grösser als die der Petala; dagegen zeigten gewöhnlich Krone und 
Andröceum gleiche Zahlen.
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ZUR KENNTNIS DER ENTWICKLUNG VON 
SAXEGOTHAEA CONSPICUA ljndl.

VON

C. O. NORÉN.

Mit 3 Tafeln und 3 Figuren im Text.

EINLEITUNG.

Unter den Koniferen ist die Gruppe der Podocarpeen betreffs 
ihrer Entwicklungsgeschichte noch sehr unvollständig bekannt. Nur 
ein Repräsentant der Gruppe, Podocarpus coriacea, ist von Coker 
(1902) ziemlich eingehend entwicklungsgeschichtlich beschrieben 
worden. Aus der letzten Zeit stammen die Arbeiten von Miss 
Young (1907) und Jeffrey und Chrysler (1907), welche jedoch 
nur die Entwicklung der männlichen Gamophyten der hieher gehö
rigen Gattungen Podocarpus und Dacrydium behandeln.

Das bemerkenswerteste Resultat der Untersuchungen der genann
ten Forscher ist der Nachweis eines Komplexes von Zellen im Pol
lenkorn, der durch Teilung der beiden Prothalliumzellen entsteht, 
eine Eigentümlichkeit, die ungesucht an das mehrzellige Prothallium- 
gewebe der Pollenkörner der Cordaüten erinnert, jener fossilen 
Gymnospermengattung, die wohl allgemein für die Stammform 
der Gymnospermen gilt. Sehr interessant ist auch der Ver
gleich mit den Pollenkörnern der Araucarieen, bei welchen nach 
den Untersuchungen von Thomson (1905), Lopriore (1905), Jeffrey 
und Chrysler (1907) und Nicolosi-Roncati (1907) ein ebensolches 
oder noch stärker entwickeltes Prothalliumgewebe ausgebildet 
wird.

Svensk Botanisk Tidskrift 1908, 10
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Als nun im Frühling 1906 ein Baum der betreffs ihrer Entwick
lung bisher ganz unbekannten Podocarpeengattung Saxegothaea im 
Gewächshause des Botanischen Gartens zu Uppsala ziemlich reich
lich blühte und offenbar recht gut ausgebildete männliche und weib
liche Zapfen trug, benutzte ich daher die Gelegenheit, mir hiervon 
Material zu einer Untersuchung zu verschaffen. Der Pollen war 
gut ausgebildet, und es war daher leicht, eine Menge der weiblichen 
Blüten mit gutem Erfolg zu pollinieren. Natürlich war das Mate
rial allzu unzureichend, um eine lückenlose Untersuchung der ganzen 
Entwicklungsgeschichte zu ermöglichen, weshalb ich mich damit 
begnügen musste, hauptsächlich die Entwicklung des männlichen 
Gamophyten und den Bau des Nucellus zu untersuchen. Die ge
nannten Einzelheiten der Entwicklungsgeschichte von Saxegothaea 
bieten indessen sehr viel des Interessanten, insbesondere der Nucel
lus, der einen für die Koniferen neuen Typus repräsentiert.

Als Fixierungsmittel habe ich Juel’s Zinkchlorid-Essigsäure- 
Alkohol und Chrom-Platin-Essigsäure gebraucht (Juel, 1904, 1905), 
die mir jetzt wie schon früher gute Dienste geleistet haben. Zum 
Färben wurde hauptsächlich Flemming’s Dreifarbenmethode oder 
Eisenhämatoxylin mit Kongorot verwendet.

Die Untersuchung ist im Botanischen Institut zu Uppsala ausge
führt worden und ich möchte auch an dieser Stelle dem Vorstand 
Herrn Professor Dr. O. Juel meine Dankbarkeit bezeugen für seine 
mir dabei gewährte freundliche und wertvolle Hilfe.

DIE MÄNNLICHEN BLÜTEN.

Die Gattung Saxegothaea Lindl. besitzt bekanntlich nur eine 
Art, S. conspicua. Es ist ein ziemlich hoher, immergrüner Baum, 
der in Chile und im westlichen Patagonien einheimisch ist, wo er 
bis hoch auf die Cordilleren hinaufsteigt.

Der Baum ist wie gesagt monöcisch, aber einige der Zweige 
tragen vorwiegend männliche, andere weibliche Zapfen. Einen 
«männlichen» Zweig zeigt die Textfig. 1. Die Zapfen sind kegel
förmig—zylindrisch; sie waren am Gewächshausexemplar zur Blüte
zeit bis 7 mm lang und 3 mm breit, also etwas grösser als Pilger in
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dem »Pflanzenreich» für die Art angibt: 4—5 mm (a. a. O. S. 43). 
Sie sitzen axillär oder zu mehreren gebüschelt in den Achseln 
von Laubblättern vorzugsweise an den Spitzen der Äste, einzelne 
etwas weiter einwärts, und sind aus dicht stehenden, biloculären 
Staubblättern zusammengesetzt (Textfig. 2; Fig. 1, Taf. 7).

. ■ -

* \ *

O. Juel photo.

Fig. 1. Zweig von Saxegothaea mit cT-Zapfen. Herbarien- 
Exemplar aus West-Patagonien.

Nat. Gr.

Die Wandung des Pollensackes ist aus drei (hin und wieder 
auch vier) Zellschichten zusammengesetzt, von denen die äusserste 
die eigentliche Sporangienwand bildet und aus hohen, radial 
gestreckten Zellen besteht, kurz dasselbe Aussehen hat wie bei 
den meisten Koniferen (Fig. 2, Taf. 7). Die Zellen der inneren
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Schichten sind mehr tangential gestreckt und äusserst inhaltsarm. 
Das Ganze erinnert recht sehr an die Sporangienwandung von Podo- 
carpus, wie sie Coker (1902, Fig. 11, Taf. V) abbildet, abgesehen 
davon, dass bei der letzteren Gattung wenigstens noch eine Zell
schicht vorzukommen scheint.

Der Pollensackwand zunächst folgt die aus dem Archespor 
hervorgehende Tapete. Sie besteht aus nur einer Zellschicht. Zur 
Zeit der Tetradenteilungen im Archespor sind ihre Zellen meistens 
zweikernig, wie es auch bei Podocarpus und vielen anderen Koni-

O. JuEL photo.

Fig. 2. Gruppe von cf-Zapfen an einer Zweigspitze.
Vergr. 4 '/j-
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feren der Fall ist. Anfangs sehr plasmareich, beginnen die Tape
tenzellen nach der Tetradenteilung zu degenerieren (Fig. 2, Taf. 7), 
und zur Zeit der Pollination ist von ihnen kaum noch eine Spur 
wahrzunehmen.

Die frühesten Stadien der Entwicklung des männlichen Gamo- 
phyten, die ich gesehen, zeigt Fig. 3, Taf. 7. Wie zu sehen, ist 
es eine Pollentetrade. Die jungen Pollenzellen sind mit dünnen 
Wänden versehen, ganz wie bei Juniperus (Norén, 1907, Fig. 24, 
Taf. 1). Sie ähneln also in dieser Hinsicht nicht den Pollente
traden von Pinus, deren Zellen nach Ferguson (1904, Hg. 46
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u. 47, Taf. IV u. V) mit sehr dicken Wänden ausgerüstet sind. Das 
Plasma der Pollenzellen enthält nur eine unbedeutende Stärkemenge, 
wenigstens sind keine eigentlichen Körner wahrzunehmen. Die. 
jungen Pollenkerne zeigen eine grosse Ähnlichkeit mit denen von 
Juniperus. Sie besitzen ein feines Chromatinnetz und gar keine 
oder nur sehr kleine und blassgefärbte Nucleolen.

Die reifen Pollenkörner sind ziemlich gross, c. 40—45 p im 
Durchmesser, und haben eine glatte oder äusserst fein gewellte 
Oberfläche. Sie besitzen keine Luftsäcke und weichen hierin 
von den übrigen bisher untersuchten Podocarpeen ab. Soviel ich 
weiss, ist dieser Umstand zuvor nicht bekannt gewesen. Immerhin 
ist es eine Tatsache, die wohl verdient hervorgehoben zu werden, 
da sie ja der Gattung Saxegothaea unter den Podocarpeen eine 
Sonderstellung verleiht, welche durch den weiter unten zu erwäh
nenden eigentümlichen Bau des Nucellus noch mehr zur Geltung 
kommt.

Ferner ergibt sich hier eine Ausnahme von der von Robertson 
(1904) als allgemein giltig aufgestellten Regel, dass Prothallium
zellen enthaltende Pollenkörner, stets auch Luftsäcke besitzen (a. a. 
O. S. 139).

Noch ein Unterschied von den Pollenkörnern bei Podocarpus 
und Dacrydium zeigt sich darin, dass bei Saxegothaea die Körner
wand überall die gleiche Dicke hat und, wie gesagt, an der Ober
fläche nur eine äusserst feine Skulptur zeigt, während bei jenen 
Gattungen nach Jeffrey und Chrysler die «hintere» Wand des 
Pollenkorns sehr verdickt ist und eine deutlichere Skulptur trägt, 
was nach den genannten Verfassern «seems to be a peculiar feature 
of podocarpineous pollen» (a. a. O. S. 356). Das Fehlen einer sol
chen Wandverdickung beim S«.re</o//iaea-Pollen hängt natürlich mit 
dem Nichtvorhandensein von Luftsäcken zusammen.

Während aller Teilungen enthalten die Pollenkörner ziemlich 
reichlich Stärke in Form von grossen Körnern (Fig. 4—10, Taf. 7) 
ganz wie bei Podocarpus nach Coker (1902, Fig. 1—7, Taf. V); 
auch Jeffrey und Chrysler bilden solche ab, wenn auch von 
etwas eigentümlicher Form (a. a. O. Fig. 3 u. 4, S. 358 u. 360). 
Auch bei Dacrydium scheint Stärke in diesen Stadien aufzutreten, 
wenn auch nur in geringer Menge (Young, 1907, Fig. 2 u. 3, Taf. 
XIX). Die grossen Stärkekörner, die Lopriore in den Pollenkörnern 
von Araucaria Bidwillii abbildet, ähneln dagegen sehr denen von 
Saxegothaea. Auch in den Pollenkörnern von Dammara (Agathis)



106

robusta findet sich nach Nicolosi-Roncati (1907) reichlich Stärke. 
— Zur Zeit des Keimens des Pollenkorns schwinden die Stärke
körner oft [vgl. auch das Verhalten bei Podocarpus (Coker a. a. 
O. S. 9l)], aber zuweilen kann es auch Vorkommen, dass sie noch 
länger persistieren und sogar in den Pollenschlauch hinabwandern.

Die erste Teilung im Pollenkorn zeigt Fig. 4, Taf. 7. Die Kern
spindel steht wie bei Podocarpus und Dacrydium perpendikulär. So 
bildet sich eine kleine linsenförmige an die Körnerwand gedrückte 
Zelle, die erste Prothalliumzelle (Fig. 5, Taf. 7). Gewöhnlich 
scheint sich eine Wand um sie herum zu bilden (Fig. 6, Taf. 7) 
wie bei Podocarpus und Dacrydium (Jeffrey und Chrysler). Bei 
Podocarpus coriacea konnte jedoch Coker eine Wand weder jetzt 
noch bei den folgenden Teilungen finden. Zu dieser Zeit ist das 
Pollenkorn noch ziemlich inhaltsarm; auch die Stärkemenge ist 
gering. Nach Jeffrey und Chrysler zeichnen sich dagegen bei 
Podocarpus gerade die jüngeren Stadien der Pollenentwicklung 
durch einen bedeutenderen Stärkegehalt aus.

Die zweite Teilung gleicht der vorhergehenden und die Spindel 
hat dieselbe Lage. Die dadurch gebildete zweite Prothalliumzelle 
fügt sich der ersten direkt von oben her an. Sie ist ziemlich 
stark abgeplattet, scheibenförmig, und auch der Kern hat die ent
sprechende Form (Fig. 6, Taf. 7). Eine deutliche Cellulosawand 
scheint sich um diese Zelle herum nicht auszubilden, wenigstens 
konnte ich keine entdecken. Bei Podocarpus und Dacrydium und 
wohl auch bei Agathis soll dagegen nach Jeffrey und Chrysler 
auch diese Zelle von einer wohlausgebildeten Wand umgeben sein.

Durch die kurz darauf folgende dritte Teilung entstehen ein grosser, 
freier Kern, der Schlauchkern, und eine Zelle, die Antheridiumzelle1. 
Jetzt liegen also drei Zellen und ein Kern reihenweise im Pollen
korn übereinander geordnet (Fig. 7, Taf. 7). Auch der Antheri
diumzelle fehlt hier, im Gegensatz zu Podocarpus, Dacrydium und 
auch Agathis, eine deutliche Cellulosawand. Später wandert der

1 Die Terminologie dieser Gebilde im Pollenkorn steht noch nicht genügend fest. 
Die letzterwähnte Zelle wird von den Engländern und Amerikanern meistens «the 
generative cell3 genannt, eine Bezeichnung, die jedoch eher der Mutterzelle der 
Spermazellen, «the body cell» der genannten Verfasser, einzuräumen ist. Als pas
senden Namen für die Mutterzelle der generativen Zelle nehme ich daher den ihr 
schon von Strasburger beigelegten Namen «antheridiale Prothalliumzelle» oder 
kürzer «Antheridiumzelle» auf.



107

Pollensctilauchkern, der durch seine Grösse von den übrigen Kernen 
leicht zu unterscheiden ist, nach der gegenüberliegenden Seite der 
grossen Pollenzelle hin.

Jetzt teilt sich die zweite Prothalliumzelle transversal. Nach 
Coker soll die entsprechende Teilung hei Podocarpus coriacea ami- 
totisch sein, während Jeffrey und Chrysler bei P. polystachya 
hier eine wirkliche Mitose konstatieren konnten. Wie es sich damit 
bei Saxegothaea verhält, kann ich nicht bestimmt sagen, aber das 
Vorkommen einer amitotischen Teilung scheint mir auch hier nicht 
ausgeschlossen. Eine die Zellen trennende Querwand konnte ich 
ebensowenig wie Coker entdecken, aber nach sowohl Young als 
Jeffrey und Chrysler soll eine solche bei den von ihnen unter
suchten Gattungen auftreten. Vielleicht beruhen diese Abweichungen 
bei Saxegothaea auf ihrer Züchtung im Gewächshause. Die beiden 
Tochterkerne der zweiten Prothalliumzelle sind gut ausgebildet.

Das Pollenkorn hat jetzt ein sehr charakteristisches Aussehen, 
das man sehr oft antrifft (Fig. 8, Taf. 7). Die drei zuletzt gebil
deten Zellen liegen dicht über der ersten Prothalliumzelle in eine ge
meinsame Plasmaschicht eingebettet. Der Schlauchkern liegt ihnen 
gegenüber in der Nähe der Körnerwand.

Nun kann aber auch die erste Prothalliumzelle eine Teilung ähn
lich der der zweiten durchmachen (Fig. 10, Taf. 7). Die beiden 
Tochterkerne können auch ihrerseits gut ausgebildet sein oder 
sie zeigen frühzeitig Anzeichen von Degeneration. Diese letztere 
Teilung scheint ungefähr ebenso oft auszubleiben wie einzutreffen. 
Ein solches Schwanken zeigt auch die entsprechende Teilung bei 
nacrydium Bidwillii (Young, 1907). Dagegen scheint sie sowohl bei 
D. cupressinum als auch bei Podocarpus-Arten und Agathis nach 
Jeffrey und Chrysler regelmässig einzutreten.

Die letzte Teilung im Pollenkorn erfolgt nun dadurch, dass sich 
auch der Kern der Antheridiumzelle teilt (Fig. 9, Taf. 7). Den 
Teilungsvorgang habe ich nicht beobachtet, aber mehrere Umstände 
deuten darauf hin, dass sich derselbe ähnlich wie bei Dacrydium 
und Podocarpus, also in transversaler Richtung, abspiell.

Diese letzterwähnte Teilung muss wohl unbedingt als homolog 
der bei allen Koniferen einlretenden Teilung der Antheridium
zelle in generative und Stielzelle resp. -kern angesehen werden. 
Etwas rätselhaft scheinen daher die von Jeffrey und Chrysler 
beschriebenen und abgebildeten «two lateral derivatives of the ge
nerative (= antheridiale) cell», die bei Podocarpus ferruginea und
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P. dacnjdioides auftreten sollen (a. a. O. S. 359, Fig. 3 c und 4 a), 
und welche nach den genannten Verfassern «an abnormality, which 
appears to have been described in no other Gymnosperms» reprä
sentieren (a. a. O. S. 364). Ihre Entstehung haben die Verfasser 
nicht beobachtet. Die Sache scheint noch weiterer Untersuchungen 
zu bedürfen.

Schliesslich rundet sich die generative Zelle ab und wird frei, die 
Kerne der übrigen Zellen treten aus der gemeinsamen Plasmaan- 
häufung heraus, um alsdann im Pollenkorn zerstreut zu liegen, 
vielleicht mit Ausnahme der ersten Prothalliumzelle oder deren De
rivate, die meistens ihren Platz zu behalten scheinen (Fig. 9 u. 10, 
Taf. 7).

Das Pollenkorn enthält also, wenn es reif ist, drei bis vier Pro
thalliumzellen, die generative Zelle, den Stielkern und den Schlauch
kern (Fig. 9 u. 10, Taf. 7).

Bei der Auskeimung des Pollenschlauches treten die freien Kerne, 
alle oder einige, sowie die generative Zelle in denselben über. Die 
Kerne liegen im Pollenschlauch reihenweise in einen dünnen 
Plasmastrang eingebettet, eine Anordnung, die an das Bild erinnert, 
das uns Lopriore (1905) von dem entsprechenden Vorgang hei 
Araucaria gibt (a. a. O. Fig. 12, Taf. XV).

In dem einzigen Falle, wo es mir gelang, einen älteren Pollen
schlauch zu beobachten, lagen an der Spitze desselben zwei Kerne 
und eine Zelle, die vermutlich die generative Zelle, den Schlauch- 
und den Stielkern repräsentierten.

DIE WEIBLICHEN BLÜTEN.

Pilger gibt im »Pflanzenreich5 IV, 5, S. 43 eine ziemlich richtige 
Beschreibung vom äusseren Bau der -Zapfen bei Saxegothaea 
(vergl. auch seine Fig. 3, A—C), so dass ich mich darüber kurz 
fassen kann.

Die 2-Zapfen (Textfig. 3) sitzen terminal an kurzen Zweigen, die 
mit kleinen Schuppenblättern bekleidet sind. Sie werden schliess
lich hängend. Zur Blütezeit erreichen die Zapfen eine Länge von 
” 8 mm und eine Breite von 5—6 mm. Sie sind aus zahlreichen,
dicht stehenden, in eine Spitze auslaufenden Karpiden zusammen
gesetzt, welche sämtlich Samenanlagen tragen. Diese sind nahe 
an der Basis des Karpides inseriert und stehen anfangs im rechten
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Winkel dazu, so dass die Mikropyle gegen die Rückseite des vor 
ihr stehenden Karpides gekehrt ist (Fig. 21 u. 22, Taf. 9). Durch 
sekundäres Wachstum des sie tragenden Karpides werden die Sa
menanlagen allmählich mehr einwärts gegen die Achse des Zapfens 
gewendet, so dass sie schliesslich ganz in den Winkel zwischen 
Karpid und Achse eingerichtet werden (Fig. 19 u. 20, Taf. 8). Durch 
das basale Dickenwachstum des Karpides werden sie auch mehr 
und mehr in dasselbe eingesenkt (Fig. 20, Taf. 8).

O. Juel photo.

Fig. 3. Hängender Zweig mit 9-Zapfen. Gewächshaus-Exemplar.
Nat. Gr.

Nach aussen ist die Samenanlage von dem für die Podocarpeen 
mit Ausnahme der Gattung Pherosphaera eigentümlichen sog. Epi- 
matium umgeben. Dies ist nach Pilger «eine Excrescenz des Car- 
pides» und soll mit der Samenanlage in keiner näheren Beziehung 
stehen (a. a. O. S. 16). Ob dies richtig ist, kann ich nicht ganz 
bestimmt sagen, aber wie aus der Fig. 22, Taf. 9 hervorgeht, steht 
das Epimatium schon in sehr jungen Stadien in innigem Zusam
menhang mit dem Integument und wird erst später durch Wachstum
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des oberen Teils oben frei. Zur Blütezeit oder kurz nachher er
streckt es sich über ungefähr 1/2 oder 2/s der Länge der Samenan
lage und umschliesst sie an der äusseren Seite wie ein Mantel bis 
zu y, oder */s des Umfanges (Fig. 11 u. 12, Taf. 7; Fig. 18, Taf. 
8). Die Verhältnisse liegen also nicht ganz so, wie Pilger sie 
schildert: «Das Epimatium ist nach innen zu soweit um die Sa
menanlage herumgeschlagen, dass sich die Ränder im unteren Teil 
berühren» (a. a. O. S. 16, Fig. 3 B, a). Letzteres ist, wie aus der 
Fig. 11, Taf. 7 hervorgeht, kaum der Fall. An der Aussenseite ist 
der obere Rand des Epimatiums etwas geschlitzt. Es ist ziemlich 
dünn, wird mit der Zeit häutig und seine schützende Funktion kann 
nicht gross sein. Bei Saxegothaea ist übrigens der Schutz, den das 
Epimatium ev. bieten sollte, nicht gerade nötig, da ja die Samen
anlage schon durch ihre Lage ganz gut verwahrt ist. In älteren 
Stadien ist die Längenzunahme des Epimatiums sehr gering, so 
dass die Samenanlage weit aus demselben hervorragt (Fig. 23, 
Taf. 9).

BAU DES NUCELLUS.

Sehr eigentümlich und eigenartig ist der Bau des Nucellus. Dieser 
ist nämlich nicht in das Integument eingeschlossen, wie 
bei allen anderen Koniferen, sondern er ragt aus der Mi- 
kropyle hervor und breitet sich knopfförmig über die
selbe aus (Fig. 11,. 12, 13, Taf.. 7; Fig. 19, 20, Taf. 8; Fig. 23, 
24, Taf. 9).

Dass dieser Umstand den bisherigen Beobachtern von Saxegothaea 
entgangen ist [vgl. z. B. die Fig. 3 B und C bei Pilger (a. a. O.
S. 41)] scheint sehr merkwürdig, da er ja leicht mittels einer ge
wöhnlichen Lupe beobachtet werden kann. Man kann jedoch, wenn 
auch mit einiger Mühe, aus Pilgers a. a. O. S. 41 gegebener Dia
gnose sch Hessen, dass er den «Knopf» gesehen hat. Er schreibt 
nämlich: «micropyle lata, exsudatione siccata in specimine sicco 
haud rite explicanda clausa.» Was er am getrockneten Herbarium
exemplare für «exsudatio» hielt, war ohne Zweifel gerade die ge
nannte knopfförmige Erweiterung des Nucellus, durch welche ja 
die Mikropyle verschlossen wird.

Die oben geschilderte eigentümliche Form des Nucellus ist, wie 
gesagt, unter den Koniferen ganz alleinstehend. Unter den Angio
spermen treffen wir jedoch hin und wieder Nucellen an, die ein
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wenig daran erinnern. So beschreibt z. B. Miss Lyon (1898) bei 
Euphorbia corollata einen zur Mikropyle spitz auslaufenden Nucellus, 
und etwas Ähnliches fand Longo (1903) bei Cucurbitaceen. Der am 
meisten an Saxegothaea erinnernde Fall kommt bei Cgtisus Adami 
vor, wo zuerst Caspary (1859) und später Tischler (1903) gefunden 
haben, dass der Nucellus aus der Mikropyle hervorwachsen und 
sich darüber knopfförmig erweitern kann. (Vgl. Tischler a. a. O. 
Fig. 9, Taf. V.) Dort handelt es sich aber um abnorme, patholo
gische Verhältnisse, während es hier unzweifelhaft das normale ist. 
Man könnte sich ja denken, dass die eigentümliche Ausbildung des 
Nucellus von den besonderen Verhältnissen im Gewächshause her
rühre. Hiergegen spricht aber das ganze Aussehen des Nucellus, der 
durchaus keinen kränklichen Eindruck macht. Einen entscheiden
den Beweis erhielt ich jedoch erst durch Exemplare, die von Herrn 
Dr. P. Düsen im westlichen Patagonien eingesammelt sind und sich 
im botanischen Museum zu Upsala befinden. Bei diesen hatten 
alle Blüten ganz genau dieselbe eigentümliche Struktur des Nucellus 
aufzuweisen wie in den von mir eingesammelten Zapfen.

Der Nutzen der erwähnten Einrichtung liegt auf der Hand. Die 
Samenanlagen sind, wie gesagt, sehr weit nach innen an der Basis 
der Karpiden gelegen und die Mikropyle ist einwärts gegen die 
Zapfenachse gerichtet. Die Lage ist zwar sehr wohl geschützt, 
aber in gleichem Mass wird auch der Zutritt des Pollens erschwert, 
wie vielleicht bei keiner anderen Konifere. Dieser Nachteil wird 
nun durch die knopfförmige Erweiterung des Nucellus einigermas- 
sen ausgeglichen. Morphologisch eine Bildung ganz anderer Art, 
dient sie physiologisch als Narbe, auf deren klebriger und et
was papillöser Oberfläche die Pollenkörner aufgefangen werden. 
Keimende Pollenkörner fanden sich auch zahlreich auf der «Narbe». 
Bisweilen konnte ich solche auch im Kanal zwischen den Karpiden 
in einiger Entfernung von der Narbe finden. Sie hatten dann 
sehr lange Schläuche ausgesandt, die zwischen den Karpiden nach 
der «Narbe» hinabgewachsen waren, vielleicht durch eine den Kanal 
ausfüllende Keimflüssigkeit genährt. Dieser Umstand erinnert ja 
lebhaft an die bei den Araucarieen vorkommende, von Thomson 
(1907) beschriebene «protosiphonogame» Befruchtungsmethode.

Das einzige Integument schliesst sich dicht an den Nucellus, und 
dessen oberer Rand ist nach der Form der Narbe etwas ausgebo
gen. Der Nucellus isl in seinem unteren Teil anfangs zylindrisch 
und aus parallel verlaufenden Längsreihen von Zellen zusammen
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gesetzt. Nach oben divergieren sie und gehen in die mehr unre
gelmässig liegenden Zellen der «Narbe» über (Fig. 13, Taf. 7).

Die Nucelluszellen zeigen zum Teil eine eigentümliche Struktur, 
die vorher nicht, soviel ich weiss, in den Nucellen der Koniferen 
beobachtet worden ist und wahrscheinlich mit der eigenartigen 
Ausbildung des Nucellus zusammenhängt. Die Zellen im «Halse», 
d. h. dem engsten Teil des Nucellus, sind in der Längsrichtung 
gestreckt. Ihre Wände zeigen nun eine Menge Verdickungen in 
Form von Ring- oder Spiralbändern, welche parallel oder etwas 
schräg gegeneinander geneigt verlaufen. Sie sind zwar sehr fein, 
aber, besonders auf den mit Kongorot gefärbten Schnitten, im
merhin gut unterscheidbar. Die erwähnten Zellen erhalten hier
durch ein tracheidenähnliches Aussehen (Fig. 16, Taf. 8). Coker 
land im Endosperm bei einem Expl. von Podocarpus 3 bis 4 «tra- 
cheids» (a. a. O. S. 97, Fig. 20, Taf. V). Ihre Struktur ist, wie 
aus der Fig. hervorgeht, viel gröber als die der erwähnten Nucel
luszellen von Saxegothaea und sie ähneln ihnen nicht sehr.

Aber noch eine zweite Art Stützgewebe tritt in denselben Zellen 
auf. Die Mittellamelle, zu deren beiden Seiten die Wände etwas 
verschleimt zu sein pflegen, ist kollenchymatisch verdickt (Fig. 17, 
Taf. 8). Bei starker Abblendung treten im Mikroskop die Verdic
kungen als leuchtende Punkte hervor.

Diese etwas überraschende Erscheinung eines Stützgewebes mitten 
im Nucellus erklärt sich jedoch leicht durch den eigentümlichen 
Bau desselben. Das Integument schliesst sich sehr eng um den 
Nucellus, und bei dem später eintreffenden starken Wachstum im 
unteren Teil desselben ist Gefahr vorhanden, dass der «Hals» ganz 
zusammengedrückt und natürlich das Hineinwachsen der Pollen
schläuche sehr erschwert würde, abgesehen davon, dass der Knopf 
leicht abbrechen könnte (fig. 24, laf. 9). Diese Stützgewebe hat 
ohne Zweifel den Zweck, dieser Eventualität vorzubeugen. Hier
für spricht ja auch seine Lage, die eben auf den Hals be
schränkt ist.

Noch eine andere für Saxegothaea charakteristische Einrichtung 
hängt mit dem Nucellusbau zusammen. Bekanntlich pflegen von 
den meisten Koniferen nach vollzogener Pollination gewisse Vor- 
sichtsmassregeln getroffen zu werden, um den auf dem Nucellus 
glücklich angelangten Pollenkörnern Gelegenheit zu geben, ruhig zu 
keimen. Dies pflegt sich einfach in der Weise zu vollziehen, dass 
sich der Mikropylenkanal durch lebhaftes sekundäres Wachstum
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der Integumentzellen über den Nucellus und die auf demselben 
ruhenden Pollenkörner schliesst.

Bei Saxegothaea ist diese Methode aus leicht einzusehenden Grün
den nicht anwendbar. Hier wird aber eine nicht weniger effektive 
Schutzvorrichtung durch ganz andere Mittel zustande gebracht. Wie 
erwähnt, sitzt hier die Samenanlage an der Basis eines Karpides, 
wobei die Mikropyle nach innen d. h. gegen die Zapfenspindel ge
richtet ist. Vor und während der Pollination^ klafft zwischen zwei 
aufeinander folgenden Karpiden eine ziemlich weite Spalte (Fig. 19, 
Taf. 8), die dem Pollen freien Zutritt zu dem Nucellus gewährt. 
Ganz anders nach der Pollination. Jetzt beginnt sogleich ein leb
haftes basales Wachstum nicht nur des eigenen Karpides, sondern 
auch des vor ihm stehenden, unabhängig davon, ob die Samenan
lage des letzteren polliniert worden ist oder nicht. Hierdurch wird 
die offene Spalte zwischen den Karpiden vollkommen geschlossen 
(Fig. 20, Taf. 8) und der Zutritt zum Nucellus abgesperrt. — Während 
der Reife nehmen die Karpide immer mehr an Dicke zu und werden 
lleischig, bis sich schliesslich eine stachelige «Beere» bildet, in deren 
Innerem die Samen vollständig eingesenkt liegen.

Das Aussehen einer etwa einjährigen Samenanlage, die mit dem 
zugehörigen Karpid aus dem Zapfen herauspräpariert worden ist, 
zeigt Fig. 23, Taf. 9. Die Befruchtung hat noch nicht stattge- 
funden. Der untere Teil ist stark angeschwollen, w ährend dagegen 
der «Knopf» verhältnismässig wenig an Grösse zugenommen hat. 
Das Integument umschliesst nach wTie vor den Nucellus bis zum 
«Halse», das Epimatium aber ist in der Entwicklung zurückgeblie
ben und umfasst jetzt nur noch den unteren Teil des Nucellus. 
Nucellus und Epimatium sind grossenteils in den Basalteil des 
Karpids eingesenkt, auf dessen nach oben gerichteter Seite ein 
heller, halbkreisförmiger Streifen deutlich zu sehen ist, der den 
Rand markiert, bis zu welchem das Karpid an das vor ihm 
stehende angedrückt ist. Wie aus der Fig. zu sehen ist, liegt die 
Samenanlage ganz innerhalb dieses Randes.

DER EMBRYOSACK.

Leider ist das mir zur Gebote stehende Material allzu unzureichend, 
um die Untersuchung einer lückenlosen Serie von Entwicklungs- 
stadien im Embryosack zu ermöglichen.
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Die Embryosackmutterzelle liegt, wie gewöhnlich bei den Ko 
niferen, im Nucellus ungefähr in der Höhe der Integumentinsertion. 
Sie ist meistens von einem wohlausgebildeten, aus grossen, plas
mareichen Zellen bestehenden Gewebe umgeben (Fig. 13 u. 14, Taf. 
7), das ohne Zweifel als ein mehrzelliges Archespor anzusehen ist, 
dessen Zellen ihren ursprünglichen Charakter von Sporenmutter
zellen verloren haben und jetzt zu einem Nalirungsgewebe für den 
jungen Embryosack geworden sind. Dieses Gewebe scheint, wenig
stens zum Teil, dem «spongy tissue» der Engländer und Amerikaner 
identisch zu sein. Ein solches Gewebe besitzt auch Dacrydium 
(Thomson, 1905, S. 43), während es bei Podoccirpus nach Coker 
fehlen soll. Es ist jedoch leicht zu übersehen, da es nicht immer 
scharf gegen die umgebenden Nucelluszellen abgegrenzt ist und 
ausserdem später von dem heranwachsenden Embryosack verdrängt 
und zerdrückt wird.

Die Embryosackmutterzelle ist recht gross und plasmareich (Fig. 
14, Taf. 7). Sie enthält nur wenig oder gar keine Stärke. Ein sol
cher eigentümlicher Plasmakörper, wie der in der Embryosack
mutterzelle von Juniperus (Norén, 1907), Taxodium (Coker, 1903) 
und Taxus (Strasburger, 1904) auftretende, war hier nicht zu 
sehen.

Der Kern der Embryosackmutterzelle ist recht gross, und gut aus
gebildete Spirem- und Synapsisstadien waren oft zu beobachten. 
Die eigentliche Tetradenteilung konnte ich leider nicht verfolgen, 
so dass es mir nicht möglich ist, bestimmt zu sagen, wie viele Zel
len dabei gebildet werden. In Fig. 15, Taf. 7 sind indessen im 
oberen Ende des jungen Embryosackes zwei Körperchen zu sehen, 
die vielleicht zwei desorganisierte Tetradenzellen vorstellen. Mög
licherweise werden also hier wie bei Juniperus und Taxodium nur drei 
Zellen bei dieser Teilung gebildet. Bei Podocarpus glaubt Coker 
etwas Ähnliches beobachtet zu haben (a. a. O. S. 96).

Die weitere Entwicklung des Embryosackes folgt dem fast allen 
untersuchten Koniferen gemeinsamen Schema: es bildet sich ein 
grosser, zentraler Saftraum und die zahlreichen, durch freie Kern
teilung gebildeten Kerne liegen durch Plasmastrahlen vereinigt in 
eine dünne, die Wand des Embryosackes auskleidende Plas
maschicht eingebettet.

Die Endospermbildung konnte ich nicht beobachten, aber das 
fertiggebildete Endosperm gleicht in allem Wesentlichen dem der 
übrigen Koniferen.
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Fig. 24, Taf. 9 zeigt einen Längsschnitt durch eine ältere Sa
menanlage etwa ein Jahr nach der Pollination. Im oberen Ende 
des Endosperms liegen einige junge Archegone, deren Form durch 
die Einschrumpfung des Endosperms schwierig zu bestimmen ist. 
Sie scheinen indessen den Archegonen von Podocarpus ähnlich zu sein.

Die Struktur der Embryosackwand zeigt grosse Ähnlichkeit mit 
der bei Juniperus (Norén, a. a. O. Fig. 57 u. 58, Taf. III). Sie ist 
jedoch darin auffallend und von den meisten untersuchten Koniferen 
(Thomson, 1905) abweichend, dass die Struktur von ausserordent
licher Feinheit ist, so dass die Querstreifung auch mit den stärksten 
Vergrösserungen kaum wahrzunehmen ist. Die Membran ist auch 
sehr viel dünner als bei Juniperus.

Die Untersuchungen der letzteren Jahre haben eine überraschende 
Ähnlichkeit zwischen den männlichen Gamophyten der Podocar- 
peen und denen der Araucarieen aufgewiesen. Hierzu kommt 
noch, wie Jeffrey und Chrysler hervorheben, eine gewisse Über
einstimmung in dem allgemeinen Habitus, der geographischen Ver
breitung und dem Bau der Karpide. Wegen dieser Umstände 
sprechen die genannten Verfasser die Vermutung aus, dass diese 
Gruppen näher miteinander verwandt seien, als bisher gewöhnlich 
angenommen wird (a. a. O. S. 364).

Auf Grund der hier vorliegenden Untersuchungen über Saxego- 
thaea muss ich mich unbedingt dieser Ansicht anschliessen. 
Saxegothaea scheint in der Tat sogar den Araucarieen näher zu 
stehen als irgend eine der bisher untersuchten Podocarpeen. Dass 
die Gattung nach wie vorher unbedingt als den Podocarpeen zu
gehörig betrachtet werden muss, ist ohne weiteres klar, wenn ihr 
auch der Bau des Nucellus und der Pollenkörner eine Sonderstel
lung unter ihnen gibt. Andrerseits zeigt sie eine Übereinstimmung 
mit den Araucarieen nicht nur wie die übrigen Podocarpeen betreffs 
des männlichen Gamophyten, sondern auch in dem Umstand, dass 
die Pollenkörner keine Luftsäcke besitzen. Auch die Tendenz zur 
«Protosiphonogamie» kann ja hier als ein Faktor mitgerechnet 
werden, dem jedoch meiner Meinung nach nicht allzu grosse Be
deutung in phylogenetischer Hinsicht einzuräumen ist. — Unter 
den Araucarieen muss wohl dann Agathis als die den Podocarpeen 
am nächsten stehende Gattung angesehen -werden, während Arau
caria mit ihrem zellenreichern Prothallium einen extremeren Typus 
repräsentiert.
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ZUSAMMENFASSUNG.

Die Pollensäeke haben eine 3—4schichtige Wand und eine ein
schichtige, aus der äussersten Zellschicht des Archespors hervorge
hende Tapete.

Die Pollenkörner haben keine Luftsäcke. Ihre Wand ist ringsum 
von gleicher Dicke. Sie enthalten reichlich Stärke in Form von 
grossen Körnern.

Im Pollenkorn bilden sich zwei Prothalliumzellen. Von diesen 
teilt sich die zweite immer, oft auch die erste. Die Prothallium
zellen und ihre Derivate persistieren bis zur Pollination.

Die folgenden Teilungen im Pollenkorn verlaufen nach dem ge
wöhnlichen Schema, so dass also das Pollenkorn bei der Reife 
drei bis vier Prothalliumzellen, die generative Zelle, den Stielkern 
und den Schlauchkern enthält.

Die Elemente werden schliesslich frei und liegen im Pollenkorn 
zerstreut, und beim Keimen wandern sie alle, vielleicht mit Aus
nahme der ersten Prothalliumzelle oder ihrer Derivate, in den 
Pollenschlauch über.

Die Samenanlagen sitzen an der Basis der Karpide, nach aussen 
vom Epimatium, das schon von Anfang an mit der Samenanlage 
innig verbunden ist, umgeben. Die Mikropyle wird schliesslich 
durch sekundäres Wachstum des Karpides einwärts gegen die Achse 
des Zapfens gerichtet.

Der Nucellus wird niemals wie hei den übrigen Koniferen vom 
Integument ganz umschlossen, sondern ragt aus der Mikropyle her
vor und erweitert sich an der Spitze knopfförmig.

Diese Einrichtung kann physiologisch als eine Narbe betrachtet 
werden, da durch sie die sonst auf Grund der Lage der Samen
anlage hier etwas schwierige Pollination bedeutend erleichtert wird.

Im schmälsten Teil des Nucellus, unter der «Narbe», treten kol- 
lenchym- und tracheldenähnliche Wandverdickungen in den Nucel- 
luszellen auf, die diesem Teil die nötige Stärke geben.

Der Verschluss des Mikropylarkanals nach vollzogener Pollina
tion, der bei den übrigen Koniferen durch sekundäres Wachstum 
gewisser Integumentzellen bewirkt wird und als Schutzeinrich
tung für den keimenden Pollen aufzufassen ist, kann natürlich hei 
Saxegothaea nicht in Frage kommen. Ein nicht weniger effektiver
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Schutz wird statt dessen liier in der Weise bewirkt, dass der «Pol- 
linationskanal» zwischen den Karpiden durch basales Wachstum 
der letzteren geschlossen wird.

Die Embryosackmutterzelle ist durch ein mehrzelliges, nicht im
mer scharf ausgeprägtes Archespor umgeben.

Bei den Tetradenteilungen werden möglicherweise nur drei Zellen 
gebildet.

. Die Struktur der Embryosackwand ist von gewöhnlichem Koni
ferentypus, aber ausserordentlich zart und fein.

Durch Saxegothaea werden die Podocarpeen und die Araucarieen 
näher mit einander verbunden, als bisher angenommen worden ist.

SAMMANFATTNING.

Af konifergruppen Podocarpese hafva hittills endast tvenne släk
ten, Podocarpus — Coker (1902), Jeffrey och Chrysler (1907) — 
och Dacrydium — Young (1907), Jeffrey och Chrysler (1907) - 
undersökts i utvecklingshistoriskt hänseende, af det senare släktet 
för öfrigt endast hangamofyten. Det viktigaste resultatet af dessa 
undersökningar är uppdagandet af förekomsten af ett flercelligt pro- 
thallium i pollenkornet, ett faktum som får ett särskildt intresse, 
å ena sidan genom att sättas i samband med förhållandet hos de 
utdöda stamformerna för konifererna, Cordaiterna, å andra sidan 
genom förekomsten af ett dylikt flercelligt prothallium äfven hos 
Araucariéerna [jfr Lopriore (1905), Thomson (1905), Nicolosi-Ron- 
cati (1907) samt Jeffrey och Chrysler (1907)].

Materialet till föreliggande undersökning insamlades från ett i 
Uppsala botaniska trädgårds växthus våren 1906 blommande exem
plar af Podocarpéen Saxegothcea conspicua. Det bestod af han- och 
honkottar tagna såväl före som efter pollinationen. Materialet var 
emellertid otillräckligt för att möjliggöra en fullständig undersök
ning af alla utvecklingsstadier.

För fixeringen användes Juels zinkklorid—ättiksyra—50 % al
kohol samt krom—platina—ättiksyra, för färgningen safranin—gen- 
tianaviolett—orange eller järnhämatoxylin med eller utan kongorödt.

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 11
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Saxegothcea conspicua Lindl. — släktet är monotypiskt — är ett 
tämligen högt, ständigt grönskande träd, inhemskt i Chile och väst
liga Patagonien. Trädet är monoikt, vissa grenar bära företrädes
vis han- (textfig. 1 och 2), andra honkottar (textllg. 3).

Pollensäckarna ha en 3—4-skiktad vägg, hvartill kommer en ur 
själfva arkesporväfnaden utdifferentierad, enskiktad näringstapet, 
som vid tiden för tetraddelningarna börjar degenereras (tig. 2, tafl. 
7). A de tidigaste stadierna i hangamofytens utveckling, som kunde 
observeras, hade tetraddelningarna redan försiggått. Pollentetraderna 
äro af vanlig typ och sakna större mängder stärkelse (fig. 3, tail. 7).

De färdiga pollenkornen äro ganska stora samt sakna helt och 
hållet luftsäckar, hvarjämte deras vägg är af lika tjocklek rundt 
om. I dessa afseenden afviker Saxegothcea från alla hittills under
sökta Podocarpéer, hvilkas pollen har luftsäckar af samma typ som 
Abietinéerna.

Delningarna i pollenkornet illustreras af tigg. 4—10, tafl. 7. Först 
afskiljas omedelbart efter hvarandra två prothalliumceller, af hvilka 
den 2:dra alltid, den l:sta ofta delar sig i tvenne dotterceller. Där
efter delar sig den 2:dra prothalliumcellens systercell och ger upp- 
hof åt antheridiumcellen samt pollen slangskärnan (fig. 7, tafl. 7). 
Antheridiumcellen delar sig vidare i den generativa cellen (fig. 9, g) 
samt skaftkärnan (fig. 9, st). Kärnorna samt den genom sitt plas
mahölje lätt igenkännliga generativa cellen träda, med undantag af 
den l:sta prothalliumcellen eller dess dotterkärnor, ut ur den ge
mensamma plasmaanhopningen samt sprida sig i pollenkornet (figg. 
9 och 10, tafl. 7). Det mogna pollenkornet innehåller alltså 3—4 
prothalliumceller resp. -kärnor, den generativa cellen, skaftkärnan 
och pollenslangskärnan.

Under delningarna och vid pollinationen innehåller pollenkornet 
en riklig mängd stärkelse i form af stora korn (se figurerna).

Vid pollenkornets groning vandra de flesta af dess cellelement 
ut i pollenslangen.

Honkottarna bestå af talrika, tätt sittande, utåt spetsiga, vid basen 
köttiga karpider (textfig. 3). Hvarje karpid bär vid basen ett frö
ämne, som i början står vinkelrätt ut från densamma, men senare 
riktas inåt mot kottaxeln (jfr fig. 21, tafl. 9 med fig. 19, tafl. 8).

Fröämnet är försedt med ett integument samt omges på utsidan 
af det s. k. epimatiet, som anlägges i intimt samband med integu- 
mentet (fig. 22, tafl. 9).
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Nucellus’ byggnad är egendomlig och utan kändt motstycke bland 
konifererna. Den omslutes nämligen aldrig fullständigt af integu- 
mentet, utan dess spets skjuter ut ur mikropylen och utbreder sig i 
form af en knapp utanför densamma (figg. 11, 12 och 13, tafl. 7, 
19 och 20, tall. 8 samt 23 och 24, tafl. 9).

På »knappens» papillösa yta uppfångas pollenkornen och sålunda 
underlättas pollinationen, som här eljes på grund af fröämnets läge 
och ställning skulle vara ganska svår och osäker. »Knappen» mot
svarar alltså fysiologiskt ett märke. För öfrigt kunna pollenkornen 
gro redan på något afstånd från nucellus i springan mellan karpi- 
derna, ett förhållande, som är af intresse, enär det påminner om 
den af Thomson (1907) hos Araucariéerna funna »protosifonogama» 
befruktningsmetoden.

I samband med nucellus’ egendomliga byggnad står en stödje- 
väfnad, som i form af celler med trakeidliknande och kollenkyma- 
tiska väggförtjockningar uppträder i den smalaste delen af nucellus 
strax under »knappen» (ligg. 16 och 17, tafl. 8).

Det hos de flesta andra koniferer genom en sekundär tillväxt af 
integumentet åstadkomna tillslutandet af mikropylarkanalen efter 
pollinationen till skydd för de groende pollenkornen kan naturligt
vis ej åvägabringas bos Saxegolhcea. Samma ändamål nås emellertid 
här genom en sekundär tillväxt af karpidernas basalpartier, hvar- 
igenom »pollinationsspringan» mellan dem fullständigt slutes (jfr 
figg. 19 och 20, tall. 8).

Embryosäckmodercellen ligger ungefär i jämnhöjd med integu- 
mentets insertionspunkt och omges af en flercellig arkesporväfnad 
(fig. 14, tafl. 7). Som lig. 15 antyder, bildas vid tetraddelningarna 
möjligen blott tre celler.

Embryosäckväggen är ytterst tunn och fin, men har ungefär samma 
struktur som hos öfriga koniferer.

Fig. 23, tafl. III visar utseendet af ett fröämne med tillhörande 
karpid ungefär ett år efter pollinationen och fig. 24 samma frö
ämne i längdgenomskärning. I det tillskrynklade endospermets 
öfre del synas ett par unga arkegon.

På grund af sina undersökningar af hangamofyten hos Podocar- 
pus, Dacrydium och Agathis uttalade Jeffrey och Chrysler (1907) 
den åsikten, att Podocarpéerna och Araucariéerna äro närmare för
bundna med hvarandra än man hittills antagit. Denna deras åsikt 
synes bestyrkas genom förhållandena hos Saxegothcea, som ju utom
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likheten i afseende på hangamofyten äfven visar öfverensstämmelse 
i pollenkornets byggnad (frånvaron af luftsäckar) samt, om man 
så vill, genom tendensen till »protosifonogam» befruktning. Af 
Araucariéerna synes Agathis vara den som står närmast Podocar- 
péerna.
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FIGURENERKLÄRUNG.

Die gezeichneten Figuren sind sämtlich mit Hilfe der Abbe’schen Ca
mera lucida entworfen.

Abkürzungen: a, Antheridiumzelle; g, generative Zelle; p1, erste Pro
thalliumzelle; p2, zweite Prothalliumzelle; s, Schlauchkern; st, Stielkern;
ep, Epimatium; in, Integument; nu, Nucellus.

Tafel 7.
Fig. 1. Längsschnitt durch einen ^-Zapfen kurze Zeit vor der Pollina

tion. Die Pollensäcke enthalten reifes Pollen. Vergr. 91/2.
Fig. 2. Längsschnitt durch einen Pollensack, der fertige Pollentetraden 

enthält. Die letzten Reste der Tapete noch unterscheidbar. Die 
Pollensackwand ist an einer Stelle (nach unten) sehr verdünnt: 
die Anlage der Öffnungsspalte. Vergr. 110.

Füg. 3. Pollentetrade. Vergr. 700.
Fig. 4. Die erste Teilung im Pollenkorn. Vergr. 700.
Fig. 5. Die beiden Tochterkerne gebildet. Der untere ist der Kern der 

l:sten Prothalliumzelle. Vergr. 700.
Fig. 6. Kurz nach der zweiten Teilung. Zweite Prothalliumzelle gebildet. 

Die untere Zelle, die l:ste Prothalliumzelle, von einer Wand um
geben. Vergr. 700.

Fig. 7. Kurz nach der dritten Teilung. Schlauchkern und Antheridium
zelle gebildet. Alle Zellen liegen in einer Reihe. Vergr. 700.

Fig. 8. Die zweite Prothalliumzelle hat sich geteilt. Der Schlauchkern 
ist nach der gegenüberliegenden Seite des Pollenkorns gewandert. 
Vergr. 700.

F’ig. 9. Die Antheridiumzelle hat sich in die generative Zelle und den 
Stielkern geteilt. Die Kerne sind aus der gemeinsamen Plasma
hülle ausgetreten. Die generative Zelle ist durch die sie umge
bende Plasmahülle leicht unterscheidbar. Vergr. 700.

Fig. 10. Auch die erste Prothalliumzelle hat sich geteilt. Dasselbe Sta
dium wie in der vorigen Fig. Vergr. 700.

Fig. 11. Eine junge Samenanlage mit Epimatium von der Innenseite aus 
gesehen. Vergr. 21/2.
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Fig. 12. Dieselbe von aussen. Vergr. 2 1/2.

Fig. 13. Längsschnitt durch eine Samenanlage zur Zeit der Pollination. 
Embryosackmutterzelle in Synapsis. Vergr. 150.

Fig. 14. Embryosackmutterzelle in Synapsis vom Archesporgewebe um
geben. Vergr. 504.

Fig. 15. Junger Embryosack nach der Tetradenteilung. Die beiden Kör
perchen am oberen Ende der Zelle sind möglicherweise die Reste 
zweier degenerierten Tetradenzellen. Vergr. 504.

Tafel 8.
Fig. 16. Trakeidenähnliche Nucelluszellen. Vergr 700.
Fig. 17. Kollenchymatische Wandverdickungen im Nucellus. Vergr. 700.
Fig. 18. Querschnitt durch eine Samenanlage nebst Epimatium etwa um 

die Zeit der Pollination. Vergr. 50.
Fig. 19. Längsschnitt durch einen Karpid mit Samenanlage vor der Polli

nation. Eine weitfe Spalte zwischen den beiden Karpiden gewährt 
dem Pollen freien Zutritt. Vergr. 50.

Fig. 20. Längsschnitt durch Karpid und Samenanlage nach der Pollina
tion. Die Spalte zwischen den Karpiden geschlossen. Vergr. 50.

Tafel 9.
Fig. 21. Längsschnitt durch einen sehr jungen Q-Zapfen. Vergr. 20.
Fig. 22. Eine der Samenanlagen von der vorigen Fig. stärker vergrössert. 

Die resp. Anlagen des Epimatiums, des Integuments und des Nu
cellus deutlich unterscheidbar. Vergr. 150.

Fig. 23. Eine ältere Samenanlage mit Karpid etwa ein Jahr nach der Polli
nation, von oben gesehen. Vergr. 9l/%.

Fig. 24. Längsschnitt durch dieselbe Samenanlage ohne Epimatium. Im 
oberen Teil des etwas zusammengeschrumpften Endosperms sind 
einige junge Archegone unterscheidbar. Vergr. 37.
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ZUR KENNTNIS DER AUE DER GATTUNG RUBUS 
YORKOMMENDEN PHRAGMIDIUM-ARTEN.

VON

J. VLEUGEL.

In der Zeitschrift Hedwigia hat P. Dietel (1905) einen wertvollen 
Aufsatz über die an der Gattung Rubus lebenden Phragmidium-Arien 
veröffentlicht, in welchem er hauptsächlich die aussereuropäischen 
Arten und ihre Beziehung zu den europäischen behandelt. Bei der 
vergleichenden Untersuchung europäischer und speziell nordeuro
päischer Rubus-Phragmidien habe ich einige bisher nicht beachtete 
Tatsachen gefunden, die mir der Veröffentlichung wert erscheinen. 
Ich gebe daher unten, als Supplement zu Diktel’s obenerwähnter 
Schrift, auch eine systematische Übersicht dieser Arten.

Das dieser Untersuchung zu Grunde liegende Material habe ich 
hauptsächlich von Herrn Professor Dr. G. Lagerheim in Stockholm 
erhalten, der mir seine Sammlung von Rubus-Phragmidien zur Ver
fügung. stellte, und Herrn Gand, pharm. J. Lind in Viborg, Däne
mark, der mir ebenfalls einige Arten geschickt hat. Hierfür spreche 
ich diesen Herren meinen herzlichen Dank aus; ausserdem bin ich 
Herrn Prof. Dr. G. Lagerheim und Herrn Amanuensis T. Vester- 
gren für ihre hei der Ausarbeitung dieses Aufsatzes mir erteilten 
guten Ratschläge und Anweisungen zu grossem Danke verpflichtet.

Dietel nennt in der jener Abhandlung über die Gattung Phrag- 
midium beigefügten Übersicht der Arten folgende auf der Gattung 
Rubus schmarotzenden europäischen Phragmidien:

Phragmidium violaceum (Schultz) Winter auf verschiedenen Rubus- 
Arten,

Ph. Rubi (Pers.) Winter auf verschiedenen Rubus-Aiten,
Ph. Rubi idaei (Pers.) Winter auf Rubus idaeus,
Ph. albidum (Kühn) Ludw. auf Rubus caesius, R. villicaulis etc.
Was nun zuerst Phragmidium violaceum betrifft, das am besten
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durch seine wenigzelligen (meistens 4zelligen) Teleutosporen und 
seine mit spärlichen, kräftigen Stachelwarzen besetzten Uredosporen 
gekennzeichnet ist, so scheint diese Art auf sämtlichen Formen der 
Sectio Eubatus mit Ausnahme der Subsectio Conjlifolii (= caesius 
und Verwandte), welche Phr. Rubi beherbergen, vorzukommen. Auf 
den Subsectionen Eubatus-Suberecti und Eubatus-Candicantes findet 
man sowohl Phr. violaceum als Phr. Rubi (bei Candicantes die var. 
Candicantium), doch ist Phr. Rubi hier meistens auf Arten und For
men mit unterseits mehr glatten Blättern beschränkt, während Phr. 
violaceum meistens an den mit unterseits filzig-rauhen Blättern ver
sehenen aufzutreten scheint.

Obgleich Phr. violaceum auf mehreren Artengruppen der Gattung 
Rubus vorkommt und daher wahrscheinlich eine Kollektivspezies 
ist, habe ich dennoch keine Veranlassung gehabt, dasselbe in mehrere 
Elementararten zu zerlegen, da die an den einzelnen Wirtspflanzen 
auftretenden morphologischen Unterschiede wenig bedeutungsvoll 
zu sein scheinen.

Phr. violaceum scheint nicht, wie einige Forscher es angegeben 
haben1, das Caeomastadium zu besitzen; dies ist nämlich, wie bei 
Phr. albidum (Uredo Mülleri) und Phr. longissimum (U. lucida), durch 
eine primäre Uredo ersetzt. An dem grossen, mir zur Verfügung 
gestellten Material habe ich keine Spur von Caeomabildung ent
decken können.

Dass das Caeomastadium bei der Gattung Phragmidium durch 
eine primäre Uredo ersetzt werden kann, zeigt auch Dietel in der 
Eingangs erwähnten Abhandlung (Hedwigia 1905, H. 3, S. 122), in 
der er von Phr. longissimum (U. lucida) sagt, es sei »also bewiesen . . ., 
dass eine Vertretung des Aecidiums durch eine von Spermogonien 
begleitete Uredo in der Gattung Phragmidium tatsächlich vor
kommt».

Phr. Rubi (Pers.) Winter ist der Kollektivname aller auf der Gattung 
Rubus in Europa schmarotzenden Phragmidium-Arten mit feinstache
ligen Uredosporen, natürlich mit Ausnahme von Phr. albidum (Kühn) 
Ludw-, dessen Teleutosporen anders beschaffen sind, als die der

' Ed. Fischer (Die Uredineen der Schweiz, 1904, S. 416) beschreibt die sog. 
Aecidiengeneration folgendermassen:

Phragmidium violaceum (Schulz) Winter. Pykniden halbkugelig, sehr dicht ge
stellt. — Caeomalager rundlich oder länglich, einzeln oder zu wenigen in kreisför
miger Anordnung oder langgestreckte, his 1 cm lange Lager bildend; Parapli3'sen 
nicht oder nur wenig gekrümmt, keulenförmig. Caeomasporen in kurzen Ketten, 
rundlich oder ellipsoidisch. Länge 19—30 ft, Durchmesser 17—24 //.; Membran farb
los, stachelig. (Nach Winter, Schröter, J. Müller.)»
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übrigen Phraginidium-Arten, und dessen Uredo übrigens keine Pa- 
raphysen besitzt. — Als Wirtspflanzen der Phr. Rubi hat man so 
durchaus verschiedene Ruhm-Formen wie R. nrcticus, R. saxatilis, 
R. thyrsoideus, R. caesius u. a. angegeben. Von derselben sagt auch 
Ed. Fischer (Die Uredineen der Schweiz, 1904, p. 419): »Diese Aid 
ist jedenfalls noch gründlicheren Studiums bedürftig, insbesondere 
ist festzustellen, ob wirklich die Formen auf R. caesius und saxatilis 
untereinander und mit den Formen auf andern Rubusarten iden
tisch sind.»

Da die krautartigen R. arcticus und saxatilis von den übrigen 
Rubusarten stark abweichen, liegt ja die Annahme nahe, dass auch 
die auf ihnen schmarotzenden Phragmidien von den übrigen zu 
Phr. Rubi gebrachten Formen abweichen müssten. Und dies ist 
denn auch in der Tat der Fall.

Als Phragmidium arcticum hat G. Lagerheim (in sched.) die auf 
Rubus arcticus lebende Form aufgeführt. Dasselbe ist u. a. wegen 
seiner teilweise gekrümmten, am Scheitel und an der konvexen 
Seite sehr verdickten Paraphysen leicht von den übrigen europäischen 
Phragmidien zu unterscheiden.

Von dem auf Rubus saxatilis lebenden Phragmidium saxatile mihi 
n. spec, unterscheidet sich Phr. arcticum Lagerh. ausserdem durch 
die Caeomasporen, deren Membran bei Phr. saxatile mit etwas zer
streut stehenden Stacheln versehen ist, während die von Phr. arc
ticum ziemlich kräftige und regelmässige Warzen trägt. Von Phr. 
Rubi unterscheidet sich Phr. arcticum ausserdem durch die geringere 
Breite der Teleutosporen (bei Phr. arcticum 26—32 //, bei Phr. Rubi 
31—39 /i) sowie durch die Caeomasporen, deren Membran allerdings 
bei beiden Arten Warzen hat; aber dieselben sind, wie gesagt, bei 
Phr. arcticum ziemlich zerstreut, kräftig und regelmässig, bei Phr. Rubi 
dagegen (lach, unregelmässig gestaltet und dicht aneinander stehend.

Da ausserdem die Wirtspflanze dieser Phragmidiumart eine Son
derstellung einnimmt teils wegen ihres krautartigen Wuchses, 
teils wegen ihrer auf die subarktischen Gebiete beschränkten Ver
breitung, dürfte wohl kein Zweifel darüber walten, dass die hier 
besprochene Form, die meines Wissens nur auf Rubus arcticus Vor
kommt, als eine besondere Art betrachtet werden muss1.

1 Da es vielleicht interessieren könnte, will ich im Anschluss hieran mitteilen, 
dass in der Umgegend von Umeå (Nordschweden) auf Rubus arclicus sowohl Phr. 
arcticum im Caeoma-, Uredo- und Teleutosporenstadium als auch Gymnoconia in- 
terstitialis (Schlecht.) Lagerh. im Caeoma- und Teleutosporenstadium Vorkommen 
und zwar beide in grosser Menge und häufig sogar auf derselben Pflanze. Von der
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Die Beschreibung folgt weiter unten.
Das auf Rubus saxatilis schmarotzende Phr. saxcitile mihi weicht, 

wie gesagt, durch seine mit stacheliger Membran versehenen Caeoma- 
sporen sowohl von Phr. arcticum als auch von Phr. Rubi auf Brom
beeren ab, welche Formen Caeomasporen mit warziger Membran 
besitzen.

Da dies die einzige Form unter den europäischen Phragmidien 
ist, die meines W issens Caeomasporen mit stacheliger Membran 
besitzt (die von Phr. Rubi idaei sind stachelwarzig), so erscheint es 
mir berechtigt, da ja auch die Wirtspflanze wegen ihres krautartigen 
Wuchses eine besondere Stellung hat, diese Form eine besondere 
Art bilden zu lassen.

Phragmidium saxatile nov. spec, scheint nur auf Rubus saxatilis 
sowie auf der hybriden Form castoreus Laest. (arcticus x saxatilis) 
zu schmarotzen.

Die Beschreibung folgt unten.
Da nun die auf Rubus arcticus und R. saxatilis schmarotzenden 

Phragmidium arcticum und Phr. saxatile aus der Art Phragmidium 
Rulri (Pers.) Winter ausgeschieden worden, sind, soweit meine Er
fahrungen sich strecken, als Wirtspflanzen der letztgenannten Art 
die Subsectio Corylifolii sowie diejenigen Formen der Artengruppe 
Eubatus-suberecti, welche an der Unterseite grüne und glatte Blätter 
besitzen, übrig.

Die die Gruppe Corylifolii bildenden Rubus caesius und Zwischen
formen caesius x übrige Eubatus scheinen bei der Wahl zwischen 
Phr. violaceum und Phr. Rubi ausschliesslich die letztere Art vorzu
ziehen, und dies gilt auch von denjenigen Formen, deren Blätter an 
der Unterseite recht filzig sind.

Ed. Fischer, Die Uredineen der Schweiz, S. 419, nennt jedoch

letzteren sagt Lägerheim (Ober Uredineen mit variablem Pleomorphismus, S. 110): 
»Die neue Gattung Gymnoconia zeigt Beziehungen zu Puccinia und Phragmidium, 
denn während die Teleutosporen wie bei Puccinia gebaut sind, so entsprechen die 
Aecidien und Spermogonien jenen von Phragmidium.» Diese Übereinstimmung der 
betreffenden Caeomastadien der beiden Gattungen hat wahrscheinlich Karstens Irr
tum bei der Beschreibung des Caeomastadiums von Phr. Rubi veranlasst (Finlands 
Rost- och Brandsvampar, S. 21 in Bidrag till kännedom af Finlands Natur och Folk): 
»Die Aecidien angehäuft, häufig zusammenfliessend, verlängert, an den Nerven ent
lang orangegelb. Sporen polygonal gerundet, Durchmesser 18—22 mmm», was in
sofern unrichtig ist, als es die Beschreibung des Caeomastadiums von Ggmnoconia 
interslitialis bildet.

Ebendort (Umeå), aber spärlicher, tritt auf Rubus arcticus, Pucciniastrum arcti
cum (Lagerh.) Tranzschel II, syn. Uredo arctica Lagerh. schmarotzend auf. Diese 
Uredo hat Peridien, aber keine Paraphysen; die Uredosporen sind zerstreut stache
lig, 26 x 16 tj„
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nach Saccardo und Schröter Rubus corijlifolius als Wirtspflanze 
von Phr. violaceum; ob dies berechtigt ist, kann ich nicht sagen.

Eigentümlich erscheint es jedoch, dass auf der Artengruppe Euba- 
tus-suberecti, wo man wohl eigentlich Phr. violaceum allein warten 
könnte, auch Phr. Rubi auftritt. Es ist aber nicht ausgeschlossen, 
dass dieses aut der Artengruppe Suberecti schmarotzende Phr. Rubi 
biologisch von dem auf Rubus caesius lebenden Phr. Rubi getrennt 
sein kann.

Ein auf der Ru bus- Artengruppe Candicantes schmarotzendes Phrag- 
midium weicht in gewissen Beziehungen von Phr. Rubi ab. So sind 
die Teleutosporen desselben meistens 6—7zellig(bei Phr. Rubi meistens 
5 —fizellig) und die Membran der Uredosporen etwas dicker sowie 
mit etwas weniger dicht stehenden und etwas kräftigeren Stacheln 
versehen, während die von Phr. Rubi dünner ist und feinere, dichter 
gestellte Stacheln hat.

Wie nach der untenstehenden Übersicht der Artengruppen der 
Gattung Rubus die Gruppe Candicantes, — die nach Engler und 
Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien, eine Zwischenform der Arten
gruppen Suberecti und Tomentosi bildet, — in bezug auf die Be
haarung der Turionen und der Blattunterseite zwischen Suberecti 
und den übrigen Eubatusformen die Mitte hält, so scheint das auf 
der Artengruppe Candicantes schmarotzende Phragmidium des Rubi- 
Typus auch eine Mittelstellung zwischen Phr. Rubi und Phr. violaceum 
einzunehmen. Auch auf der Artengruppe Candicantes schmarotzt, 
wie auf der Artengruppe Suberecti (s. o.), Phr. violaceum, und zwar 
gewöhnlich auf Formen mit filzigen Blättern; während aber auf den 
Suberecti ausserdem noch Phr. Rubi vorkommt, findet sich auf den 
Candicantes die obenerwähnte von Phr. Rubi etwas abweichende 
Form.

Ich nenne diese Form Phragmidium Rubi var. Candicantium. Die 
Beschreibung folgt unten.

In den Teleutosporenzellen von Phr. Rubi idaei (Pers.) Winter 
habe ich bis 4 Keimporen wahrgenommen; von dieser Art kommt 
nach G. Lagerheim eine arktische Varietät vor, der das Uredosta- 
dium fehlt.

Sekundäre Uredo von Phr. albidum (Kühn) Ludw. habe ich auf 
folgenden in der Litteratur bisher noch nicht erwähnten Wirtspflanzen 
beobachtet:

Rubus scanicus Arescli. f. villosa, Schweden: Skåne, Välinge, Ore- 
gårdens vång, 17. VIII. 82, B. Thulin;
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Iiubiis glandulosus Bell, Schweden: Västervik, IX. 82, N. Svens
son; Ungarn: Trenscen, Silvae Bosacanses 72.

Rubus cariensis Rep. et Genev., Frankreich: Nantes, Loire VII. 74, 
G. Genevrier.

Die Phragmidien der europäischen Rubus-Arten haben, mit Aus
nahme des obenerwähnten Phr. albidum, stets zylindrische, beiderseits 
kurz abgerundete Teleutosporen, und zeigen in dieser Beziehung 
eine grosse Einförmigkeit (Dietel). Die Gleichförmigkeit im Bau 
der Teleutosporen deutet ohne Zweifel auf natürliche Stammesver
wandtschaft hin. Wahrscheinlich sind diese Schmarotzer früher 
viel mehr plurivor gewesen, haben sich aber wohl allmählich in 
biologische Rassen geschieden, indem sie sich den verschiedenen 
Arten der verwandten Nährpflanzen anpassten. Zur näheren Er
läuterung dieser Annahme teile ich hier einen Versuch mit, die 
verwandtschaftlichen Beziehungen der hier hehandelten Phragmi- 
dium-Arten und diejenigen ihrer Nährpflanzen zu vergleichen.

Gattung Rubus
(nach L. M. Neuman, Sveriges Flora 1901, S. 377—390).

Strauchige Arten.
Himbeeren Brombeeren

Phragmidium Rubi Turionen mit wirk- Turkmen ohne Turionen mitwirklichen Sta- 
idaei (I’khs.) Wi\t. liehen Stacheln. wirkliche Sta- cheln x Turionen ohne wirk-

chelu (caesius) liehe Stacheln. Zwischenfor- 
Phragmid Rubi men (caesius x übrige Euba- 
(Pers.) Wint. his-Formen;.

Phragmidium Rubi (Pers.)
___________________ _______________________ Wint.

Turionen m. o. w. be Turionen ohne Haare, 
haart (alle Eubalus- Drüsenhaare u. Bor- 
Formen ausser Sub- sten.
erecti und Candicanles).
Phragmidium viola- 

ceum (Schulz! Wint.
Blätter unterseits grau Blätter unterseits grün,
—weissfilzig. (Arten- glatt oder schwach be- 
gruppe Candicantes.) haart. (Artengruppe

________________________ !_________ Suberecti.)
Phragmidium vio- Phragmidium Phragmidium vio- Phragmidium 
laceum (Schulz) Rubi (Pers.) Wint. laceum (Schulz) Rubi(Pers.)Wint.

Wint. var. Candicantium Wint.
nov. var.

Krautige Arten.
Rubus arclicus. Rubus saxatilis.

Phragmidium arcticum Lagerh. Phragmidium saxatile nov. spec.
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Übersicht der Spezies.
A. Mit Paraphysen.

a. Teleutosporen meist 4zellig; Uredosporen mit locker stehenden
Stachelwarzen: Phragmidium violaceum.

b. Teleutosporen meist 5—ßzellig; Uredosporen dicht stachelig:
a. Caeomasporen warzig: Phragmidium Rubi-
b. » stachelig: Phragmidium saxatile.

c. Teleutosporen meist 6—7zellig.
* Uredosporen dicht stachelig:

a. Caeomasporen warzig: Phragmidium arcticum. 
h. » stachelig: Phragmidium saxatile.

**Uredosporen mehr zerstreut stachelig: Phragmidium Rubi var. 
Candicantium.

d. Teleutosporen meist 7—Szellig, Caeoma an der Blaltoberseite:
Phragmidium Rubi idaei.

B. Ohne Paraphysen.

Phragmidium albidum.

Diagnosen der Spezies.

Phragmidium violaeeum (Schultz) Winter.

Brachgphragmidium6!Primäre Uredohäufchen gewöhnlich anNerven 
rundlich oder länglich, einzeln oder zu wenigen in kreisförmiger 
Anordnung, später Teleutosporen enthaltend. Paraphysen nicht oder 
wenig gekrümmt, keulenförmig. Sekundäre Uredohäufchen hypo- 
phyll, zerstreut, punktförmig. Uredosporen ellipsoidisch bis ei- oder 
kugelförmig, 26—39 x 21—31 g\ Membran farblos, dick (3—4 g), 
mit spärlichen, kräftigen Stachelwarzen besetzt. Keimporen nicht be
obachtet.

Teleutosporenlager blattunterseits schwarz, rundlich, meist ziem
lich gewölbt, c. 1 mm im Durchmesser. Teleutosporen 3- bis 5-, 
meist 4zellig, walzenförmig, beidendig abgerundet, am Scheitel meist 
mit einer stumpfen, gelblichen Papille versehen, an den Querwänden 
schwach eingeschnürt; Grösse: 70—110 x 32—42 g\ alle 4 Zellen 
meist ungefähr gleich lang; Membran braun, dick, mit zahlreichen 
kleinen und ziemlich vorspringenden, farblosen Warzen besetzt.
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Zwei bis vier Keimporen in jeder Zelle. Stiel meist länger als die 
Spore, farblos, am Grunde angeschwollen. (Nach Ed. Fischer, Die 
Uredineen der Schweiz, ausser was die primäre Uredo, die Grösse 
der Sporen und die Anzahl der Keimporen der Teleutosporen be
trifft.)

Auf:

Artengruppe Subereeti.

Rubus fruticosus (L.): Österreich: Vorarlberg, Goldkirch 96, Lu- 
BASCH. II + III.

Rubus plicatus (Whe): Dänemark: Vendsyssel, Björnager skov. 
21. VIII. 01, J. Lind. II.

Rubus sulcatus (West.): Deutschland: Schleswig, Hadersleben. VIII. 
87, K. Friedrichsen. II. — Norwegen: Kragerö, S. Murbeck. II. III.

Rubus nitidus (Whe): Frankreich: Loire Infér. 74, Genevier. II. 
Schweden: Skåne, Kullen. VIII. 97, Hugo Sandell. II + III. Söder- 
åkra. VIII. 85, Wallengren. II.

Artengruppe Candieantes.

Rubus thyrsoideus (Wimm.): Deutschland: Schlesien, Rybnitz 69, 
R. Fritze. II + III. -— Frankreich: Loire Infér. 73, Genevier. II.

f. velutinus (Lindeb.): Schweden: Karlskrona. VIII. 83, K. Fr. 
Thedenius. II.

f. laciniatus: Dänemark: Dallerup, Praestegaardshaven. 24. VII. 96, 
.1. Lind. II + III.

subsp. candicans (Wh.): Ungarn: Ns Podhrad in com. Trancin.
1. VIII. 72, Holuby. II + III.

Artengruppe Rhamnifolii.

Rubus montanus(Wirtg.): Deutschland: Jena. VII. 84, M. Schulze. II.

Artengruppe Villieaules.

Rubus villicaulis (Koehl.): Deutschland: Schleswig, Hadersleben. VII. 
85, K. Friedrichsen. II + III. — Österreich: Böhmen, Hrubö Skala. 
23. VII; 10. VIII. 96, Fr. BubÄk. II + III.— Schweden: Skåne, Hal
lands Väderö. VIII. 99, H. Sandell. II + III.

f. umbrosus (Lindeb.): Schweden: Skåne, Johnstorps socken. VII. 
1900, H. Sandell. II + III.

var. umbraticus (Lindeb.): Schweden: Halland, Dagsås socken, 
Öströd. 26. VII. 95. II + III.
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Rubus villicaiilis x insularis: Dänemark: Sjselland, Hellebaek. 16. 
IX. 94, C. Stenfeld. II + III.

Rubus umbraticus (P. J. Müll.): Dänemark: Inter Bredballe el 
Veile. 2. VIII. 70, P. Nielsen. II.

Rubus Lindebergii (P. ,1. Müll.): Schweden: Halland, Särö. VIII. 
95, Erik Belfrage. II + III; Skåne, Båstad. VIII, 76, L. Neuman.
II + III.

Rubus discolor (Whe): Italien: Piemonte, Crescentino. 29. IX. 96, 
Dr. T. Ferrary. III. — Madeira, G. Mandon. II. — Schweden: 
Oroust, Kungsviken. 47, L. M. L—n. II.

Rubus macrophyllus (Whe & N.): Deutschland: Schleswig, Flsekke- 
by. VIII. 86, K. Friedrichsen. II + III.

Rubus sciophilus (Lge) f. aprica: Deutschland: Hadersleben. VII. 86, 
K. Friedrichsen. II.

Rubus simulatus (Müll.) f. umbrosa: Schweden: Skåne, Tranekärr. 
VIII. 82, Lindeberg. II + III.

Arteng;ruppe Tomentosi.

Rubus vestitus (Whe & N.): Dänemark: Lolland, Christianss:ede. 
86, Mortensen. II + III.

Rubus macrothyrsus (Lge): Deutschland: Holstein, Bardesholm. 86, 
O. Gelert. II + III.

Rubus Dreijeri (G. Jens.): Deutschland: Schleswig, Hadersleben & 
Sölyst. 16. IX. 83, K. Friedrichsen. II + III.

Rubus pyramidalis (Kaltenb.): Schweden: Skåne, Väsby. VII. 99, 
H. Sanden. II.

Rubus scanicus (F. Aresch.): Schweden: Skåne, Väderö. VII. 
83, B. Lidforss. II + III; Hallands Väderö. VIII. 99, H. Sanden. 
II + III.

Rubus pulcherrimus (Neum.): Schweden: Skåne, Kullaberg. VII, 
VIII, IX. 82, L. M. Neuman. II + III.

Rubus polyanthemos (Lindeb.): Schweden: Skåne, Kullaberg, Mölle. 
VII. 99. II; Skåne, Kullen. IX. 92, K. Bergman. II + III. VIII. 84, B. 
Lidforss. II + III.

Rubus egreyius (Focke): Deutschland: Schleswig, Hadersleben, Vand- 
laug. 14. VIII. 83, K. Friedrichsen. II + III.

Rubus mucronulatus: Deutschland: Schleswig, Hadersleben. VIII. 
85, K. Friedrichsen. II.

Rubus Gelertii: Deutschland: Schleswig, Hadersleben. VII. 86, K. 
Friedrichsen. II + III.
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Rubus cimbricus (Focke): Deutschland: Schleswig, Friedrichsort.
VIII. 86, Friedrichsen & Gelert. II + III.

Rubus macrocanthus (Whe & N.): Österreich: Wien. 11 +III.

Artengruppe Radulae.

Rubus radula (Whe): Norwegen: Arendal. A. Blytt. III. — Schwe
den: Blekinge, Karlskrona. VIII, J. Svanlund. II.

f. microphyllus (Lindeb.): Schweden: Karlskrona. VII. 76, K. Fr. 
Thedenius. II.

Rubus rudis (Whe & N.): Deutschland: Schleswig, Holtenau. 87, 
K. Friedrichsen. II + III.

Rybus taeniarum (Lindeb.): Schweden: Oroust, Henån. VII. 63, 
Thedenius. II + III; VIII. 79, C. J. Johansson. II.

f. umbrosus (Lindeb.): Schweden: Bohuslän, Uddevalla, Hesteröd.
IX. 83, K. Sjöberg. II + III.

Rubus infestus (Whe): Schweden: Bohuslän, Grundsund. VIII. 84, 
G. Wallin. II + III; 79, Areschoug. II + III.

Artengruppe Glandulosi.

Rubus serpens (Whe.): Deutschland: Schleswig, Sahr. VIII. 86, K. 
Friedrichsen. II + III.

Phragmidium Rubi (Pers.) Winter.

Euphragmidium. Pykniden blattoberseits. Caeomalager blattun- 
terseits einzeln oder in kleinen Gruppen, gewöhnlich auf der Spreite 
und dann rundlich mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,5 mm, 
seltener an den Kippen und dann etwas verlängert, von walzenför
migen bis etwa kugelförmigen Paraphysen umgeben, welche nicht 
oder nur im Scheitel ein wenig verdickt sind. Caeomasporen ge
rundet bis eiförmig-gerundet, 23—29 x 18—22 p gross; Membran 
dünn (l—2 p), mit flachen, unregelmässig gestalteten und sehr 
dicht stehenden Warzen versehen. Anzahl der Keimporen 1 bis 4.

Uredosporenlager blattunterseits klein, oft etwas eckig in zerstreuten 
kleinen Häufchen, oft etwas zusammenfliessend; Uredosporen ge
rundet bis eiförmig. Länge 21—28 p. Breite 18—22 g. (oft 
21 x 26 p) mit etwa 1—2 p dicker, feinstacheliger Membran. Keim
poren 1 bis 3.

Teleutosporenlager blattunterseits, klein, zerstreut oder etwas zu-
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a = Phragmidium Rubi (Pers.) Wint. 
b = » » var. Candicanlium Vleug.
c = » saxatile Vleug.
d = » arcticum Lagerh.

Leitz Ok. I; Oel-Imm. 7i2*
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sammenfliessend, pulverig, schwarz. Teleutosporen 3- bis 7-, meist 
5- und ßzellig, walzenförmig mit farbloser Papille. Länge bis 135 //; 
Breite 31—39 /i. Membran braun, mit kleinen, unregelmässig ge
stalteten Warzen besetzt. Anzahl der Keimporen in jeder Zelle 2 
bis 4. Stiel meist länger als die Spore, am Grunde angeschwollen.

Fig. 1. Phragmidium arcticum Lagerh. — a = Paraphysen, b = Caeomaspore.
Fig. 2. » saxatile Vleug. n. sp. — a - Caeomaspore, b = Uredospore.
Fig. 3. » Rubi (Pers.) Wint. — a = Paraphysen, b = Caeomaspore in
Oberflächenansicht, c = Caeomaspore im optischen Durchschnitt, d = Uredospore 

von der Oberfläche, e = Uredospore im optischen Durchschnitt gesehen. — 
Leitz Ok. III; Obj. 7.

Bemerkung: Von zwei Pflanzen von schwedischen Standorten 
(Rubus caesius) zeigte die eine meist 3—4-, die andere 4—özellige 
Teleutosporen.

Auf:

Rubus caesius (L.): Dänemark: Horsens, Bygholms skov. 22. IX. 
01, .1. Lind. II + III. Ltesö. 25. VII. I. — Deutschland: Tamsel. 7. 
IX. 03, leg. P. Vogel. III. — Österreich: Böhmen, Tabor ad Huojta 
Lhota. 29. IX. 04, F. BubXk. III. —Rumänien: Barnova. 10. VII. 96, 
J. C. Constantineanu. II + III. — Schweden: Skåne, Tygelsjö. 23.
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VIII. 93, leg. R. Herlitz. II; Gotland, Stånga. VII. 04, G. Lager- 
heim. I+11 +III; Östergötland, Hycklinge, Strömfelt. II + III.

I'. praecox: Schweden: Skabersjö. VIII. 1900, B. Lidforss. II + III. 
Rubus corylifolius (Arrh.): Schweden: Ronneby. VII, Lindblom. 

11 +III.
Rubus pruinosus (Arrh.): Schweden: Blekinge, Vämö. 87, A. Bro- 

VALL. 11 + III.
Rubus Wahlbergii (Arrh): Dänemark: Jylland, Krabbesholm. 29.

VII. 98, ,1. Lind. II + III. — Schweden: Östergötland, Jonsberg, 
Fyrskeda. 22. VIII. 97, J. A. Levin. II + III; Bohuslän, Väderö, Storö.
VIII. 86, Strömfelt. II + III.

f. ferox: Dänemark: Jylland, Horsens. 86, O. Gelert. II + III. 
Rubus nemorosus (Arrh.): Schweden: Östergötland, Hästö. 27. VIII. 

98, J. A. Lewin. II + III.
Rubus nemorosus x acuminatus: Schweden: Blekinge, Ronneby, 

Lindblom. II + III.
Rubus acumiimtus (Lindeb.) ß ferox: Schweden: Östergötland, 

Skalläng. 13. VIII. 98, J. A. Lewin. II + III.
Rubus ruderalis (Arrh.): Schweden: Skåne, Stenshufvud. VIII. 1900, 

B. Lidforss. II; Skåne, Romelsån ad Åkarp. VIII. 1900, B. Lidforss.
II + III.

Rubus Mortensenii (F. & G.): Dänemark: Sjadland, Brudebakke. 
VII. 86, Mortensen. II.

Rubus egregiusculus (F. & G.): Schweden: Skåne inter Yddinge- 
sjön & Bokshagen. VIII. 1900, B. Lidforss. II + III.

Rubus Balfourianus ß ruderalis {caesius x vestitus): Schweden: Ble
kinge, Vämö. VIII-92, C. G. Puke. II + III.

Rubus caesius x radula: Deutschland, Hadersleben. VII. 86, K. Frie- 
drichsen. I; Spandau. 86, Scheppig. II; Magdeburg. 75, G. Maas. I.

Rubus radula f. umbrosa (verisimil. caesius x radula): Dänemark: 
Ringe. 20. VII. 97, J. Lind. I.

Rubus caesius x idaeus f. subcaesius: Dänemark: Boverup skov. 
4. VIII. 96, ,1. Lind.

Rubus glandulosus x plicatus ö. K. 1. apricus Wimm.: Dänemark: 
Schleswig, Flensburg. IX. 64, O. Kuntze. II + III.

Rubus fruticosus (L.): Deutschland: Königstein. VII. VIII. 87, W. 
Krieger. II + III; am Quirl hei Königstein. 13. X. 86, W. Krieger. 
III; W. Krieger. I. —Österreich: Böhmen. VIII. 72, leg. Schwar- 
zel, herb. L. Richter.
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Phragmidium Rubi (Pers.) Wird. var. Candieantium Vleugel
nov. var.

Caeoma unbekannt.
Uredosporenlager l)lattunterseits, klein, zart, zerstreut. Uredospo- 

ren eiförmig bis gerundet; Länge 21—26 Durchmesser 18—21 //; 
gewöhnlich 18 x 23 //, von keulenförmigen, am Scheitel oft etwas 
verdickten Paraphysen umgeben; Membran etwa 2 — 3 // mit etwas 
zerstreut stehenden Stacheln besetzt. Keimporen bis 4 an der Zahl.

Fig 4. a = Phragmidium Rubi (Pers.) Wint. (Rtibus ccicsius). Uredospore.
b = Phragmidium Rubi (Pers.) Wint. var. Candieantium Vleug. nov. var. (Ru- 

bus thgrsoideus) Uredospore. — Leitz Ok. III, homog, Imm. '/,6.

Teleutosporenlager blattunterseits, klein, zerstreut, oft etwas zu- 
sammenfliessend, schwarz. Teleutosporen 5- bis 8-, meist 6- und 
7zellig, walzenförmig, mit kleiner, farbloser Papille; Länge bis 112 /z; 
Durchmesser 31—42 /z. Anzahl der Keimporen in jeder Zelle bis 4. 
Stiel meist länger als die Spore, am Grunde angeschwollen.

Auf:

Kubus thyrsoideus (Wimm.): Schweden: Blekinge, Agdatorp. 1854, 
C. Ag. Westerlund. II + III; Östergötland, Västra Husby, Klockar- 
hagen. VIII. 80, Strömfei.t. II + III; Tåby socken, Mein. 21. VIII. 
98, A. Stackelberg. II + III; Qvarsebo socken. VII. 90, G. Schotte. 
II; Stockholm, Värmdö. VIII. 85, L. Shlegel. II + III.

f. suboelutinus (Lindeb.): Schweden: Blekinge, Boråker, H.i. Möl
ler. 11+III; IX. 86, Svanlund. Ill; V. Boråkra, Nettraby. VIII. 96, 
K. Schlvter. II.

f. Grabowski (Focke): Schweden: Karlskrona, Gullberna. 85, 
Lübeck. II + III.— Norwegen: Skåtö bei Kragerö. VII. 84. 11 + III.

subsp. candicans Wh. var. rosacea: Deutschland: Siechhaustal 
bei Coblenz, 55, Wirtgen. II.
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Phragmidium arctieum Lagerh.

Euphragmidium. Caeomalager vorwiegend blattunterseits, einzeln 
oder in kleinen Gruppen, gewöhnlich auf der Spreite rundlich, 
Durchmesser 0,7 nun, seltener an den Rippen und dann etwas ver
längert, von walzenförmigen, am Scheitel sehr verdickten Paraphy- 
sen umgeben. Caeomasporen gerundet bis eiförmig; Länge 18—26 //; 
Durchmesser 16—18 «; mit blassgelber, etwa 2,5 p dicker Membran 
mit ziemlich groben und regelmässigen Warzen bewehrt; Keimporen 
bis 4. Uredosporenlager blattunterseits, klein, gerundet in zerstreu
ten kleinen Häufchen; Uredosporen eiförmig bis elliptisch; Länge 
21—26 p\ Durchmesser 16—18 //; mit etwa 1 p. dicker, feinstache
liger Membran und gelblichem, körnigem Inhalt. Keimporen nicht 
beobachtet.

Teleutosporenlager blattunterseits, klein, zerstreut oder etwas zu- 
sammenfliessend, schwarz. Teleutosporen 5- bis 9-, meist 6- und 
7zellig, walzenförmig, mit kleiner, farbloser Papille; Länge bis 104 p; 
Durchmesser 26—32 p. Membran braun, ziemlich dünn mit sehr 
kleinen farblosen Warzen besetzt. Keimporen in jeder Zelle bis 
4. Stiel meist länger als die Spore, farblos, am Grunde ange
schwollen.

Au f:
Rubus arcticus (L.): Finnland: Karel. Olon., Suojuby unweit der 

Stadt Petrosandok. 19. VIII. 98, leg. J. I. Lindroth. Ill; Karelia 
Olonetsensis, Latva. 4. VII. 98, leg. J. I. Lindroth. I. — Schweden: 
Umeå VI. 05! I, VII. 05! II, V. 05! III, IX. 05! III. Härnösand. VII. 
77, K. Arnell. I; Rogsta socken, Ingsta. VII. 53, H. Steinmetz. I.

Phragmidium saxatile nov. spec.

Euphragmidium. Caeomalager blattunterseits, einzeln oder in 
Gruppen, an den Rippen verlängert, auf der Spreite rundlich, 
Durchmesser etwa 0,5 mm, von walzenförmigen, gleichmässig und 
sehr wenig verdickten Paraphysen umgeben. Caeomasporen gerun
det bis ellipsoidisch; Länge 23—29 p; Durchmesser 20—26 p.\ mit 
etwa 2—3 p dicker Membran mit ziemlich groben und etwas zer
streut stehenden Stacheln besetzt. Keimporen bis 7 an der Zahl.

Uredosporen blattunterseits, klein, gerundet in zerstreuten kleinen 
Häufchen; Uredosporen eiförmig bis elliptisch; Länge 23—29 p;
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Durchmesser 21—23 p; mit etwa 2,5 p dicker, feinstacheliger Mem
bran. Keimporen nicht beobachtet.

Teleutosporenlager blattunterseits, klein, zerstreut oder etwas zu- 
sammenfliessend, schwarz, oft etwas gewölbt. Teleutosporen 5- bis 
9-, meist 5—6- oder 6- und 7zellig, walzenförmig, mit oft grosser, 
farbloser Papille. Länge bis 117 p\ Durchmesser 29—34 p. Mem
bran braun, dünn, mit kleinen, farblosen Warzen besetzt. Keim
poren in jeder Zelle bis 4. Stiel meist länger als die Spore, farblos, 
am Grunde angeschwollen. '

Auf:

Rubus saxatilis (L.): Österreich: Böhmen, Tabor. 24. IX. 04, leg. 
F. Bubak. II + III. — Schweden: Norrfors bei Umeå. IX. 04! II +- 
III; Umeå. VII. 04! I; Uppland, Uppsala, Håga. 21. IX. 95, A. G. Elias- 
son. II + III.

Rubus castoreus Laest. (arcticus x saxatilis): Finnland: Karel. Olo
nets., Kalajärvi. 7. VIII. 98, J. I. Lindroth. II + III.

Was die Anzahl der bei den hier behandelten Arten vorhandenen 
Keimporen betrifft, die wenigstens in bezug auf die Caeoma- und 
Uredosporen noch nicht der Gegenstand von Untersuchungen ge
wesen ist, will ich mitteilen, dass die Teleutosporen sämtlicher euro
päischer Arten, abgesehen von Phragmidium albidum, das ich noch 
nicht untersucht habe, bis 4 Keimporen besitzen.

Bei Phragmidium Rubi und var. candicantium hatten die Uredo
sporen bis 4 Keimporen; bei den Arten arcticum, saxatile und viola- 
ceum habe ich dagegen gar keine gesehen.

Bis 4 Keimporen hatten auch die Caeomasporen von Phragmi
dium Rubi und arcticum, die von saxatile hatten deren sogar 7.
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NÅGRA ARCHIERACIER FRÅN VÄSTERBOTTEN.
AF

GUNNAR SAMUELSSON.

Vid elt besök i Skellefteå under juli 1905 gjorde jag några ex
kursioner i de närmaste omgifningarna af staden och ägnade där
vid särskildt min uppmärksamhet åt Archieracium-ftoran. Denna 
visade sig vara ovanligt så väl art- som individfattig, ett förhål
lande som för öfrigt synes råda i hela Västerbottens kustland . Här 
och där på åkerrenar, ängsbackar och älfbrinkar förekommer en 
och annan A rchie.racium-form vanligen sparsamt, men stundom till 
något större individantal. Oftare och talrikare än de öfriga på
träffades Hieracium Brandelii Dahlst., ccesiopellitum K. Joh., kausa- 
moense Wainio och umbricola Sieb, hvilka förekommo ganska all
mänt åtminstone på norra sidan om Skellefte-älfven. Den lista 
öfver de insamlade formerna, jag här meddelar, upptager säker
ligen endast en del af de förekommande formerna. De enda grup
per bland Archieracierna, af hvilka representanter af mig insam
lades, äro II. silvaticiformia Dahlst. och vulgatiformia Dahlst., dess
utom iakttogs II. umbellatum L. och en rigidum-artad form, som 
tyvärr ej blef insamlad. — Alla de nedan angifna fyndlokalerna 
äro belägna inom Skellefte socken.

Hieracia silvaticiformia Dahlst.

Hieracium Brandelii Dahlst. exs. — Kyrkobordet och Kåge.
H. ccesiiflorum Almqu. — Kyrkobordet.
H. ccesiotinctum Dahlst. & K. Joh. — Kyrkobordet.
H. distradum Norrl. - Kyrkobordet och vid Falkträsket.
H. longicollum Dahlst. exs. — Kyrkobordet. — De anträffade 

exemplaren växte på en starkt solbelyst ängsbacke. På grund 1
1 Jfr. K. Johansson, Anteckningar från Hieracie-exkursioner i Ångermanland och 

Västerbotten. Arkiv för botanik. Bd 6, n:o 18.
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häraf var hårigheten rikligare än hos t. ex. de jämtländska exem
plaren i Dahlstedts exsickat, likaså var bladens tandning något 
hvassare än hos dessa, men för öfrigt var öfverensstämmelsen syn
nerligen stor.

H. orthorhachis G. Sam. n. sp.

Canlis 50—60 cm. altus, mediocris, basi intense violaceus, 1—2- 
folius, leviter stellatus, ceterum indumento sat raro instructus. Folia 
rosularia 3—4 firmula, saturate gramineo-viridia, subtus pallidiora 
— subglaucescentia, in nervo dorsali efloccosa, indumento mediocri 
instructa; exteriora rotundato-ovata — elliptica basi interdum sub- 
cordata, minute—rare denticulata; intermedia elliptica dentibus 
brevibus obtusis distantibus dentata; intima ± elliptica marginibus 
in apicem rectis interdum ad basin dentibus duobus longioribus 
instructa; folia caulina 1—2 petiolata, inferius ovatum — ovate- 
lanceolatum in apicem obtusum — subacutum protractum, dentibus 
brevibus obtusis instructum, in petiolum breviter decurrens, supe- 
rius, si adest, angustius — ± bracteiforme.

Anthela polycephala composita, ramis longis rectis acladium 
c:a 5 mm. longum valde superantibus vulgo 2—3-cephalis, ramo 
solitario interdum ex axillo folii caulini exeunte aucta. Rami et 
pedicelli subtomentelli, glandulis parvis nigris densis pilisque soli- 
tariis—subnullis obtecti. Involucra brevia, parva, atroviridia, basi 
ovata, glandulis parvis densiusculis pilisque mediocribus sparsis 
obtecta, in marginibus squamarum exteriorum et intermediarum 
leviter floccosa, ceterum efloccosa, squamis apice leviter comosis, 
exterioribus linearibus obtusis, intermediis subtriangularibus obtu- 
siusculis, intimis viridibus apice piceatis acutis—subulatis. Cala- 
thium parvum luteum. Ligulce apice glabrae. Stylus fuscohispidulus.

Utmärker sig genom sina lifligt gräsgröna blad, den nedtill inten
sivt violettfärgade stjälken samt framför allt genom de mörkt grön
svarta korta holkarna och de raka akladiet långt öfverskjutande 
vippgrenarna. I afseende på vippans och holkarnas form kommer 
den mycket nära H. subincrassans Dahlst. (Herb. Hier. Scand. Cent. 
XVII: 57 59), men skiljer sig från denna genom något spetsigare
holkfjäll, kortare och rikligare glandelbeklädnad, men framför allt 
genom de sparsamma eller något talrikare håren, som alltid finnas 
inblandade i holkarnas beklädnad. Bladformen bos de båda for
merna är däremot mindre öfverensstämmande.

Några få exemplar vid Kyrkobordet.
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II. pendulum Dahlst. — Kyrkobordet.
II. philanthrax Stenstr. var. limbatum Omang (Hieraciologiske 

unders0gelser i Norge II, p. 320). — Kyrkobordet vid Dödmans- 
tjärn. — Endast ett exemplar anträffades, växande i skog. Af- 
vikelsen från den typiska formen af H. philanthrax är tämligen 
obetydlig. Äfven de af Omang påträffade exemplaren växte i skog; 
mycket möjligt är därför, att v. limbatum endast är att anse som 
en ståndortsmodifikation af hufvudformen.

H. vulgafiformia Dahlst.

H. acrochristum Dahlst. — Lund. — I fråga om det vegetativa 
systemet stämma de af mig insamlade exemplaren fullständigt med 
typiska exemplar af H. acrochristum, äfvenså öfverensstämma hol
karnas och holkfjällens form och färg. Däremot afvika de något 
genom holkarnas och holkskaftens beklädnad. Endast enstaka 
korta hår äro inblandade bland holkarnas glandler. Rätt talrika 
glandler af växlande längd, men endast enstaka hår förekomma på 
holkskaften. Genom dessa karaktärer närmar sig denna form ännu 
mera II. eurycybe Dahlst. än hufvudformen.

H. ccesiopellitum K. Joh. — Kyrkobordet på flere ställen.
H. kuusamoense Wainio. — Kyrkobordet på många ställen och 

Kåge.
H. madarodes Dahlst. —■ Kyrkobordet och Kåge.
H. megalodon Dahlst. var. falcatidens Dahlst. — Kyrkobordet. — 

Den af mig anträffade formen afviker något från typiska exemplar 
från t. ex. Helsingland genom mindre tätt stjärnludd i holkfjällens 
kanter, men öfverensstämmelsen är för öfrigt mycket stor.

H. prcecipuiforme Dahlst. — Kyrkobordet och vid Falkträsket.
H. subpellucidum Norrl. — Kyrkobordet.
H. umbricola Ssel. — Kyrkobordet på åtskilliga ställen och vid 

Falkträsket.
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TVÅ NYA ALPINA TARAXACUM-ARTER 
AF CERATOPHORUM-GRUPPEN

AF

THORE C. E. FRIES.

Sommaren 1906, då jag med understöd af Kungl. Vetenskapsaka
demien vistades vid Vassijaure naturvetenskapliga station i Torne 
lappmark, iann jag på ljället Vassitjåkko några former af den för 
Sverige förut ej med säkerhet kända Taraxacum ceratuphorum-gvup- 
pen, en blott inom rent alpina och arktiska trakter företrädd grupp 
(jfr. H. Dahlstedt: »Arktiska och alpina arter inom formgruppen 
Taraxacum ceratophorum (Led.) DC.» K. V. A. Ark. f. Bot. Band 
5, häfte 3 4). I synnerhet tvenne former förekommo ganska all
mänt och voro till hela sin habitus skilda från hvarandra. De till
hörde båda den sektion, som karaktäriseras af frånvaro af pollen. 
Den enda förut kända hithörande arten var Taraxacum Hjeltii 
Dahlst., hvilken förekommer i norska Finnmarken samt i Kemi 
lappmark. De stå dock ej särdeles nära denna art ulan äro säker- 
ligen nännare besläktade med den rikligt pollenalstrande Taraxacum 
brachyceras Dahlst. Innan jag öfvergår till beskrifning af de 
bada formerna, vill jag till doktor H. Dahlstedt uttrycka min stora 
tacksamhet lör den hjälp, han beredvilligt lämnat.

TARAXACUM TORNENSE n. sp.

kolia exteriora parva, parce dentata; intermedia majora, basi 
subulato-dentata, superne triangulari-lobata, lobis subintegris vel 
parce in parte superiore dentatis, lobo terminali sat magno; intima 
subulato-serrata vel subulato-dentata, apice tamen integra; folia bete 
viridia, petiolis et nervo mediano dilute roseis.
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Fig. 1. Taraxacum tornensc n. sp. '/3 (fot. T. Lagerberg).
2. Inre blad. Naturlig storlek.

, 3. » Yttre holkfjäll (c:a 3/j).
4. .. » Inre » ( » ).

> 5. Taraxacum melauostylum n. sp. '/3 (fot. T. Lagerberg).
» f, » ‘ Inre blad. Naturlig storlek.
» 7_8. » » Yttre holkfjäll (c:a */i)*
* 9. « » Inre » ( » » )•

i
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Pedunculi 1—3, folia aequantes, cupreo-colorati, sub involucro 
leviter contracti, araneoso-tomentosi.

Involucrum c:a 12 mm. latum.
Squamae exteriores patentes, tenuiter margiuatae, + lanceolatae, 

supra medium squamarum exteriorum attingentes, sub apice cornu 
parvo obtuso (ad 0,75 mm. longo), fuscopurpureo instructae; interi- 
ores lineares, margine sat lato, albo cinctae, apice coloratae, cornu 
subnullo.

Calatium c:a 40 mm. diam., luteum.
Ligulae marginales 2 mm. latae, sublns striis olivaceo-violaceis 

notåtse, dentibus luteis.
Antherae luleae, polline carentes.
Stylus et stigmata lutei.
Funnen af mig på fjället Vassitjåkko 1,000 m. öfver hafvet bland

T. croceum Dahlst. Dessutom af M. Sondén uppgifven från Nuolja 
vid Abisko. (Se M. Sonden: »Anteckningar om Horan inom Torne- 
javreområdet.» Svensk Botanisk Tidskrift, band I, häfte 2.)

Karakteristiskt för denna art är särskildt saknad af pollen, de 
tält syltandade bladen samt de gula stiften.

TARAXACUM MELANOSTYLUM n. sp.

Folia exteriora parva, sublingulata, integra vel parcissime den- 
tata, apice acuminato; intermedia lingulato-oblonga, lobata, lobis 
deltoideis, non parcissimeve dentata, intima intermediorum forma, 
parcissime dentata, glabra, petiolis et nervo mediano roseo-colo- 
ratis.

Pedunculi 1 2, folia longe superantes, basi leviter rosei, sub
involucro contracti et araneoso-tomentosi.

Involucrum c:o 13 mm. diametro.
Squamae exteriores erecto-pateutes, obscure virescentes, apicibus 

+ roseae, tenuiter margiuatae, lanceolatae vel lanceolato-ovatae, suj)ra 
medium squamarum interiorum ssepissime attingentes, callo medi- 
ocii, fusco-purpureo sub apice instructae; interiores laete virescentes, 
sub apicibus coloratae, cornu mediocri acutiusculo, colorato prae- 
ditae.

Calatium c:a 40 mm. diametro, luteum.
Ligulae marginales c:a 2 mm. latae, superne striis olivaceis bene 

conspicuis notatae, dentibus tumidis, obscuratis.
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Antherse lutese, polline carentes.
Stylus et stigmata obscurati.
Förekommer, liksom föregående, på fjället Vassitjåkko omkring 

1,000 m. öfver hafvet. Dessutom enligt M. Sondén på Nuolja så
väl vid Abisko som vid Björkliden. (Se M. Sondén 1. c.)

Igenkänd genom saknad af pollen, mörka stift, glestandade blad 
samt liguke’s egendomliga utseende. Erinrar mycket om T. brachij- 
ceras Dahlst., som dock har rikligt pollen.
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NÅGRA ORD OM DE SVENSKA FYNDORTERNA 
FÖR BETA MARITIMA L.

AF
HERMAN G. SIMMONS.

Under ett uppehåll i Mölle förra sommaren påträffade jag vid en 
vandring längs stranden d. 10 augusti ett par individ af Beta ma
ritima, hvilket gaf mig anledning att göra anteckningar om vegeta
tionen på platsen i och lör publicerande af fyndet, som syntes 111ig 
af synnerligt intresse, icke minst därför att arten redan föregående 
sommar, såsom jag visste, af Amanuensen Env. Broddesson på
träffats på en annan svensk strandlokal. Emellertid hann jag 
icke strax efter hemkomsten få mina anteckningar tryckfärdiga, så 
mycket mer, som nya lokaler tillkommo, och då jag från Lektor 
Gunnar Andersson fick en förfrågan om jag kunde lämna något 
bidrag till en uppsats 0111 samma ämne, som han hade under tryck
ning, så sände jag honom de upplysningar jag på stående fot kunde 
meddela.

Sedan jag genomsett mina anteckningar, som jag då icke hade 
tillgängliga, har det synts mig vara skäl att såsom ett komplette
rande tillägg till Anderssons uppsats i denna tidskrift publicera 
några upplysningar om vegetationen på lokalen vid Mölle samt 
några andra upplysningar, som jag samlat.

Fyndorten vid Mölle är belägen ett stycke utåt mot Ransvik; jag 
skall dock liksom Andersson afhålla mig från att närmare angifva 
den, fastän jag fruktar för att den är tämligen lätt att upptäcka, 
så att ingen utsikt för den intressanta växtens bevarande finnes, 
om någon växtsamlare kommer dit, som icke har nog urskiljning 
alt låta bli att skada den. Två kraftiga individ af Beta växte här 
på en af de nedersta vegetationsklädda fläckarna vid strandklip
porna, knappast 5 m. från vattnet vid medelvattenstånd och ca. 1/2
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m. öfver detta. På ena sidan begränsas denna vegetationsfläck af 
fast klippa, inåt af ett bälte af stenskärfvor, som tillkommit under 
den tid, då en stenkross var igång vid Mölle. Marken utgöres för 
öfrigt af grus med inblandade större stenblock.

På en yta af 3—4 kvm. fanns här en tät växtlighet beslående af: 
Agrostis stolonifera L. (ymnig), Festuca rubra L., Juncus Gerardi Lois., 
Atriplex Babingtonii Woods, Silene maritima With., Cochlearia offi
cinalis L., Cakile maritima Scop., Potentilla reptans L., Trifolium 
repens L., Geranium sanguineum L., Statice maritima Mill., Plantago 
major L., P. maritima L., Galium Aparine L., Aster Tripolium L., 
Matricaria inodora L. *maritima L., Senecio viscosus L., Leontodon 
autumnalis L. I en angränsande något större vegetationsfläck med 
i hufvudsak samma arter funnos äfven bl. a.: Triglochin maritimum 
L., Glaux maritima L. och Sonchus aruensis L. Beta maritima växte 
icke inne i den tätaste vegetationen i den förstnämnda fläcken, 
utan ut mot kanten af den bland stenar, mer eller mindre höljda 
af uppkastad tång, korkar, ugnsslagg, rester af en bastmatta m. m., 
allt föremål, som tydligen förts dit vid högre vattenstånd. Här 
stodo två kraftiga individ med grof rot, enstaka kvarsittande rot
blad och ett flertal ända till meterlånga, förgrenade stjälkar med 
väl utvecklade inflorescenser. Trots flitigt sökande utmed stranden 
kunde ej flere individ påträffas.

Ofvanför det förut nämnda bältet af stenskärfvor, i hvilket blott 
enstaka individ af Rumex crispus L. växa, följer ett nytt vegetations
bälte, där utom åtskilliga af de förut nämnda arterna äfven funnos: 
Ammophila arenaria Link, Triticum junceum L., Carex vulpina L., 
Juncus lamprocarpus Ehrh., Allium oleraceum L., Sedum acre L., 
Rubus idaeus L., R. sp., Fragaria vesca L., Potentilla anserina L., 
Filipendula hexapetala Gilib., Trifolium pratense L., T. medium L., 
Centaurion Ergthraea Rafn, Thymus Serpyllum L., Veronica spicata 
L., Euphrasia brevipila Burn. & Gr., Plantago lanceolata L., Galium 
verum L., Campanula rotundifolia L., Achillea Millefolium L., Tussi- 
lago Farfara L., Carduus crispus L., Cirsium lanceolatum (L.) Scop.,
C. arvense (L.) Scop., Centaurea jacea L., Taraxacum sp., Hieracium 
umbellatum L. Närmast ofvanför denna vegetationszon kommer en, 
som hufvudsakligen är bevuxen med buskar och högväxta örter, 
af hvilka enstaka arter redan visa sig längst upp i den senast 
skildrade vegetationen, t. ex. Prunus spinosa L., Vicia cracca L., 
Evonymus europaea L., Hedera Helix L., Lonicera Periclymenum L., 
Solidago Vir g aurea L.
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Jag har ansett lämpligt att gifva denna utförliga redogörelse för 
strandvegetationens sammansättning, för att därigenom visa, att den 
icke synes vara i någon högre grad påverkad af kulturen. Samt
liga arter äro ju sådana, som kunna ha kommit dit utan människors 
åtgörande, under det i vegetationen längre in vid Mölle hamn ingå 
rätt många vanliga ruderatväxter och förvildade kulturväxter. Detta 
i förening med att Beta uppträdde just bland de nämnda diåftföre- 
målen, talar ju bestämdt för samma uppfattning, som Gunnar 
Andersson kommit till, att Beta här icke är någon ruderatväxt 
utan invandrat genom hafstransport.

Den lokal vid Mölle, där jag fann Beta, är utan tvifvel densamma, 
där växten sedan påträffades under Prof. Warmings exkursion. 
Däremot finnes växten vid Skelderviken åtminstone på två ställen, 
ty af de närmare uppgifter jag nu fått af Aman. Broddesson 
framgår att hans exemplar härstamma från en fyndort längre utåt 
norra stranden af Skelderviken än den, där Andersson såg den 
förra sommaren. Broddesson har nämligen meddelat, att han 
funnit den nära Magnarp, mellan Skepparkroken och Vejbystrand, 
invid (2 m. från) en liten i Skelderviken utmynnande bäck. Den 
växte här omkr. 10 m. från vattenbrynet, just där den långsluttande 
sandiga stranden öfvergår till naturlig äng. Jordmånen utgöres här 
utom af uppkastad sand och tång äfven af utsköljd lera och enstaka 
stenar af en knuten hands storlek. Några anteckningar om vege
tationen på platsen hade Broddesson icke gjort, dock hade han 
lagt märke till, att Beta skyddats mot afbetning genom på ängen 
gående kreatur genom ett kraftigt bestånd af Urtica dioica L. På 
platsen funnos dels ett större individ med två kraftiga inflorescens- 
grenar, dels ett mindre, ogrenadt, blommande exemplar, och dels 
två kraftiga plantor, som blott utvecklat bladrosett.

Angående fyndorten på Hallands Väderö har jag af Dr. L. Holm
ström fått följande närmare upplysningar: på sydvästra sidan af ön, 
rakt västerut från villan, fanns en grupp af ett antal individ, som 
endast frambragt bladrosetter. Växtplatsen är belägen på det öppna 
fältet söder om skogen, så pass långt in från strandbrynet — minst 
ett par hundra meter — att tanken på direkt uppkastning genom 
vågorna är utesluten. Tyvärr kände jag icke till detta fynd, då jag 
under sistlidna sommar upprepade gånger besökte Väderön. Det 
skulle ju annars varit intressant att se, huruvida Beta här förmått 
hålla sig kvar. Holmströms exemplar är nämligen taget redan 
1901, och växtplatsen är ju ej den för arten normala.
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Från den nordligaste af de skånska fyndorterna till den af 
Th. Lange upptäckta i Göteborgs skärgård är ju ett betydligt af- 
brott i utbredningen; omöjligt är väl emellertid icke, att Beta kan 
växa äfven på ett eller annat ställe i Halland, synnerligast som 
detta landskap för närvarande synes vara fattigt på botanister, som 
kunde antagas genast lägga märke till en sådan nykomling.

Ytterligare en förekomst står emellertid att nämna. Enligt hvad 
Aman. Broddesson meddelat mig, har han nämligen funnit ett 
individ af Beta maritima på en sydligare lokal vid Öresund. Detta 
anträffades hösten 1906 på sandstranden vid Bjerred i en hufvud- 
sakligen af Atriplex litoralis L. bildad vegetation. Som intet däraf 
konserverades, har jag sedan i sällskap med Broddesson hösten 
1907 besökt lokalen och omsorgsfullt genomletat den, men för- 
gäfves. Arten synes här ha försvunnit igen. Som emellertid Brod
desson varit fullt uppmärksam på olikheten mellan Beta maritima och 
B. vulgaris, så kan något misstag ej gärna föreligga. En annan ung 
planta af en Beta, funnen vid Falsterbo fyr af Artisten T. Holmström, 
har däremot, såsom finnaren själf antog, visat sig tillhöra en odlad form.

Gunnar Andersson omnämner också att Beta maritima tagits 
som barlastväxt vid Skönvik i Medelpad 1890. Härtill kunna 
dock läggas flera lokaler, där den inkommit på samma sätt; Hart
mans Flora (10 uppl.) nämner den såsom 1810 och 1841 tagen på 
Gelle brobänk, ett exemplar från en barlastplats i Norrköping, taget 
1903 af S. Odén, finnes i härvarande botaniska institutions herbarium 
och förra året i Helsingborg tagna exemplar hade af T. Sjövall 
inlämnats till senaste bytet i Lunds Botaniska Förening. Dessa på 
barlastplatser tagna exemplar ha emellertid i allmänhet ett från de 
spontana strandexemplaren något afvikande utseende, särskildt äro 
skärmbladen oftast vida starkare utvecklade.

Såsom barlastväxt tyckes Beta maritima aldrig bli mera än en 
tillfällig gäst, ingenstädes synes den ha haft förmåga att fatta fast 
fot. Huruvida den på våra stränder invandrade formen har större 
utsikter att hålla sig kvar, återstår ännu att se. Såsom Andersson 
påpekat, anger dess utbredning i Danmark, att den företrädesvis 
trifves på blockstränder, och det skulle väl därför vara på liknande 
lokaler, som den hos oss kunde väntas bli bofast. På sandstrand 
torde den lätt sköljas ut eller begrafvas under uppkastad sand, 
därpå beror troligen dess snara försvinnande vid Bjerred1. Vid

1 Äfven Langes uppgift från Jyllands västkust kan ju möjligen afse en dylik 
mera tillfällig förekomst.

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 13
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Magnarp stod den d. 13 juli 1906, då Broddesson besökte platsen, 
i full blomning, och vid Mölle hade den d. 13 aug. 1907 både 
blommor och äfven frukter, som innehöllo väl utvecklade, ehuru 
ännu icke mogna frön. Dessa ha ju emellertid haft god tid att 
mogna, livarför möjligen flera plantor kunna finnas där i år.

Att Beta till de svenska lokaler, där den uppträdt eller uppträder 
spontant, Vargö, Hallands Väderö, Skelderviken, Mölle och Bjerred, 
liksom möjligen till andra mellanliggande platser, inkommit genom 
drift med vindars och strömmars hjälp från Danmark, torde vara 
otvifvelaktigt, men det synes mig dock något förhastadt, att därför 
antaga några särskildt gynnsamma transportförhållanden under 1905. 
Till Hallands Väderö hade den ju inkommit redan åtskilliga år förut, 
och Magnarps-exemplaren torde kanske också ha varit mera än ett 
år gamla då de upptäcktes. Beta maritima är ju flerårig, och då på 
sistnämnda plats 1906 funnos två blommande och två sterila individ, 
så anger detta väl snarast en invandring 1904 eller t. o. m. tidi
gare, ty hade fröna kommit till platsen hösten 1905 eller påföljande 
vinter, skulle de väl hunnit till blomning tidigast 1907. Ehuru jag 
ej kan stödja mig på några direkta iakttagelser, är jag böjd för att 
antaga, att växten i fråga vanligen behöfver förstärka sig mera än 
ett år, innan den blommar.

I alla händelser böra botanister, som instundande sommar besöka 
någon af de nämnda lokalerna, ha sin uppmärksamhet riktad på 
Beta maritimas uppträdande, då det ju vore af intresse att få kon- 
stateradt, att en nutida spontan invandrare fått verklig medborgar
rätt i vår flora.

Lund, april 1908.
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SCOLOPENDRIUM VULGARE SM. I HALLAND.
AF

BJÖRN PALM.

För någon tid sedan meddelade mig läraren vid Onsala högre 
folkskola i Halland, kand. A. H. Magnusson, att han där i trakten 
funnit Scolopendrium vulgare Sm. Då detta fynd i växtgeografiskt 
hänseende utan tvifvel är ett af de intressantaste, som under de 
senaste åren blifvit gjorda i Sverige — växten är ju som bekant 
hos oss förut funnen endast på tvenne ställen på Gotland och på 
ett ställe i Skåne, på hvilken senare lokal den dock för länge sedan 
är utgången — torde ett omnämnande af fyndet här vara på sin 
plats. På min begäran erhöll jag från kand. Magnusson ett blad 
af växten i fråga jämte följande beskrifning öfver fyndort, förekomst- 
sätt m. m.
»Scolopendrium växer i Onsala socken, Halland, nära hafsstran- 

den på en i Kattegatt utskjutande klippudde. Berggrunden utgöres 
af gneis, som är den vanliga bergarten här. Fyndet gjordes i en 
i horisontalplanet liggande bergsspringa, hvilken till ett djup af 
ungefär hälfannan meter tränger in vid basen af en lodrät klipp
vägg. Dess afstånd från häfsstranden uppskattar jag till cirka 12 
m., dess höjd öfver hafvet till ungefär 5 m. Springan, som hålles 
fuktig af i grunda rämnor neddroppande vatten, vetter mot söder, 
men torde ej vara utsatt för direkt solljus. De till endast ett tio
tal uppgående Scolopendrium-bladen sköto nästan vågrätt ut ur 
springan, som var så smal, att det var mig omöjligt att erhålla ett 
helt exemplar. Ur samma rämna trängde också en Rubus-art ut och 
i dess tak växte en skorplaf, förmodligen en Pertusaria. Som det 
fanns godt om liknande bergsspringor i närheten, trodde jag att 
Scolopendrium möjligen skulle kunna finnas på flera ställen. Jag
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genomsökte med anledning häraf de omgifvande bergen mycket 
noga, men tyvärr utan något resultat. — Växplatsen befinner sig 
inom hafsstrandens vegetationslösa bälte. De kringliggande berg
ytorna äro så godt som fullständigt kala; först omkring 1 m. öfver 
den omskrifna rämnans mynning börjar lafvegetationen med ymnig 
Ramalina scopulorum. Nedanför rämnan äro bergytorna också kala 
ända ned till ungefär 1 m. ofvan vattenspegeln, där en svart Ver- 
riica/va-liknande laf vegeterar tillsammans med en Xanthoria-art. På 
afsatserna finnes dock här och hvar ett litet'gräsbestånd, uppblan- 
dadt med Armeria, Sedum sexangulare och vid denna tid (april) 
blommande Cochlearia officinalis. Trakten inåt landet består mer
endels af nära nog vegetationslösa berg, mellan hvilka ödsliga ljung
hedar utbreda sig. Träd träffas ej på öfver 1 km. afstånd från haf- 
vet. Slutligen lämnas här en förteckning på växter, som anträffades 
i Scolopendrium-lokalens närhet och hvilka trots årstiden voro möj
liga att med någon säkerhet bestämma:

Achillea millefolium Geranium sp.
Ajuga pyramidalis 
Allium sp.
Asplenium septentrionale 
A. trichomanes

Lonicera periclgmenum 
Prunus spinosa 
Rumex acetosella 
Silene maritima.

Så längt kand. Magnussons meddelande.
Det första fyndet i Sverige af Scolopendrium vulgäre Sm. daterar 

sig från förra hälften af 1700-talet, då J. Leche anträffade denna 
art vid Öfvedskloster i Skåne (Linn^ei Flora Suecica, ed. II, 1755, 
pag. 372). Exemplar från denna lokal, tagna af Leche, finnas för
varade i Riksmuseets herbarium. För så vidt man får döma efter 
florornas uppgifter, är det möjligt att den kvarlefvat vid Öfveds
kloster ännu vid 1800-talets början. Åtminstone anföres den utan 
reservation i S. Liljeblad, Svensk Flora, 1816, pag. 517, fortfa
rande för denna lokal. Efter denna tid kan den dock med all sä
kerhet anses utgången därstädes, ty i sin Flora suecica 1833, pag. 
700 skrifver G. Wahlenberg: »Asplenium Scolopendrium — — — 
ad Öfvedskloster Scanim olim.» Sedermera har det ej heller varit 
möjligt att återfinna densamma.

Lyckligtvis hade den svenska floran därmed icke förlorat denna 
märkliga medborgare, ty under tiden hade Scolopendrium upptäckts 
på Lilla Karlson utanför Gotlands västra kust. Härom skrifver ,1. 
P. Rosén, dess upptäckare på denna lokal: »Asplenium Scolopen-
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drium habitat in crypta petrse calcarese ad latus septentrionali-orien- 
tale insulae Lilla-Carlsön copiose.» (Gotlandise plantse rariores annis 
1816, 1817 et 1818 detecta? a J. P. Rosén et —------- G. Wahlen
berg. Nov. Act. Ups. Ser. II, Vol. VIII, 1821, pag. 228.) Under 
lång tid framåt var detta den enda kända lokalen och dit vallfär
dade också växtsamlarna så flitigt, att man knappast kan påstå, att 
Scolopendrium numera förekommer »copiose» därstädes. Enligt K. 
Johansson (Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeo
grafi. K. Svenska Vet.-Akad. Handl., Bd 29, n:o 1, 1897, pag. 261) 
anträffas den »sparsamt—måttligt i grottor på L. Karlsö.» På sista 
tiden ha åtgärder vidtagits till skydd för Karlsöarnas egendomliga 
vegetation, hvarför det är att hoppas, att Scolopendrium där skall 
lyckas undgå Skåneformens öde.

Till Karlsölokalen har för ej så länge sedan tillkommit ännu 
en gotländsk fyndort. I sin ofvan anförda afhandling anger K. 
Johansson Scolopendrium mügare för Ekese gård i Ardre socken, 
belägen i östra delen af Gotland och i nära nog rakt östlig riktning 
från Lilla Karlsö. Här var den »sedan många år tillbaka bekant 
för gårdens ägarinna». Enligt uppgift af T. Vestergren, den förste 
botanist, som erhöll kännedom om lokalen, växte Scolopendrium 
nära Ekese gård i ett par af de på Gotland så ytterst vanliga räm- 
norna i kalkhällen, där denna går i dagen, på skogbevuxen, 
icke kuperad hällmark. Tyvärr har växten på denna lokal rönt 
sällsynta växters vanliga tragiska öde. Denna gång är det dock 
icke hänsynslösa herbariesamlare som bära skulden, utan befolk
ningen i trakten, som tog sig det orådet före att inplantera den 
sällsynta och vackra ormbunken i trädgårdar och blomkrukor, där 
den naturligtvis inom kort dog ut. Hur mycket, som för närva
rande finnes kvar af växten på lokalen, är obekant.

I Palmstruch, Svensk Botanik, band II, 1803, plansch 143, läm
nar författaren till texten, C. Quensel, följande märkliga uppgift 
om förekomsten af »Scolopendrium Lingua» i Sverige: »växer på 
skuggrika ställen i skogar, bland stenar, och är funnen först i 
Skåne, sedan annorstädes i Sverige, ehuru ej allmän.»

Dessa »annorstädes» belägna lokaler preciseras emellertid icke 
närmare, hvarför det väl är antagligt, att uppgiften saknar reellt 
underlag. Den går emellertid igen i tredje upplagan af Liljeblad, 

Svensk Flora, 1816 — i de båda föregående från resp. 1792 och 
1798 anföres endast Skåne — som ett »etc.» efter uppgiften om 
Skånelokalen. Wahlenberg, Fl. suec. p. 700 tager dock ingen
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hänsyn till detta, utan nämner endast Lilla Karlsö och Öfveds- 
kloster.

Antalet af de förut kända lokaler, där Scolopendrium vulgäre ännu 
förekommer i vårt land, uppgår sålunda endast till summa två. 
Därtill kommer nu den halländska fyndorten med sitt lilla bestånd. 
Skyddas ej detta af botanisterna själfva, är det fara värdt, att också 
denna intressanta spillra af den atlantiska floran på vår västkust 
går under-

Det exemplar från Hailandslokalen, som jag varit i tillfälle att 
undersöka, utmärker sig genom sin synnerligen kraftigt utvecklade 
bladskifva, hvilken är ansenligt större än på de gotländska och 
skånska exemplar, som jag sett. Storleksförhållandena öfverens- 
stämma mer med exemplar från Norges västkust och sydligare 
delar af västra Europa. Bladskifvan mäter nämligen från spets 
till bas c:a 35 cm. och i bredd 6 cm. Inom parentes sagdt tyckes 
detta tyda på att Scolopendrium trifs förträffligt på sin halländska 
lokal. Bladskifvan hos Scolopendrium vulgare är vanligen plan och 
i det allra närmaste helbräddad; former finnas dock, som i ett eller 
annat hänseende afvika från denna regel. Så kan t. ex. spetsen 
vara tudelad en eller upprepade gånger, kanten är ibland krusad 
eller veckad. Det blad som jag sett af Hallandsformen tycks ha 
en något veckad kant; det kan dock ej hänföras till Scolopendrium 
vulgare Sm. var. crispa Willd.

Ett intressant förhållande, på hvilket professor G. Lagerheim 
gjort mig uppmärksam, är att sporernas skulptur hos Scolopendrium 
vulgare på exemplar från olika lokaler visar konstanta differenser. 
Luerssen (Die Farnpflanzen, Räbenhorst’s Kryptogamenflora, 2. 
Aufl., pag. 121) omnämner ett par iakttagelser öfver detta förhål
lande. Enligt honom uppträda exosporförtjockningarna i ett par 
fall som höga, sammanhängande åsar, hvilka, förenade till ett nät
verk, omspinna sporen. På andra af Luerssen observerade sporer 
funnos däremot endast mycket låga, korta till nästan tagglika exo- 
sporlister.

Hallandsformen låter sig ej inrangera under någondera af de ofvan 
beskrifna sportyperna. Åsarna på exosporiet äro visserligen höga 
och kraftiga, men utbildade blott på kortare sträckor i stället för 
att sammanflyta med hvarandra. Då de ej heller öfverensstämde 
med af mig undersökt material från Gotland, var det all anledning 
att förmoda, att en undersökning af sporer från skilda delar af 
Scolopendriums vidsträckta utbredningsområde skulle vara af intresse.
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Genom professor A. G. Nathorsts tillmötesgående fick jag för detta 
ändamål tillfälle att genomgå Riksmuseets rikhaltiga Scolopendrium- 
samling.

Den skarpast utpräglade ytterlighetsformen i den ena riktningen 
- höga, sammanhängande åsar — visa exemplar från Japan, i det 

exosporlisterna här äro utomordentligt kraftiga, i höjd mätande un
gefär 74 af sporernas mått i tvärgenomskärning. Representant för 
den motsatta typen — låga, korta lister — är en form från Cilicien 
i Mindre Asien. Åsarna ha här reducerats till ett minimum, när
mast kunna de liknas vid mycket små raka taggar. Mellan dessa 
båda extrema typer förekomma talrika öfvergångsformer. Till en 
ganska homogen grupp af dylika kunna föras, synes det mig, så
väl den halländska formen som ett större antal former, tillhörande 
den atlantiska Horans utbredningsområde. Alla dessa skulle karak
teriseras af relativt höga, men korta, ej sammanlöpande exospor- 
lister. Mycket nära sluter sig till denna grupp vår gamla skånska 
Scolopendrium; den skiljer sig dock genom de något lägre exospor- 
förtjockningarna.

Af en alldeles särskild typ äro åsarna på Gotlandsformens spo
rer. — Detta gäller åtminstone för exemplar från Lilla Karlsö; från 
Ekese har jag tyvärr icke kunnat erhålla något material att under
söka. Liksom hos den först omnämnda ytterlighetsformen från 
Japan bildas ett nät kring sporerna af exosporlisterna, men den 
skarpt framträdande skillnaden ligger i de ifrågavarande exospor- 
förtjockningarnas obetydliga höjd. Man lår nära nog det intrycket, 
att exosporiet är glatt. I ett fall som detta skulle den möjligheten 
kunna tänkas, att sporerna icke varit fullt mogna. För att emel
lertid vara fullständigt säker på att så ej varit förhållandet, ha 
sporer från flera individ, insamlade på olika tider, undersökts. Efter 
allt att döma ha vi här en egen Scolopendrium-ras, väl karakteri
serad genom de nämnda små differenserna i exosporlisternas ut
bildning. Såsom sådana raser borde då också de olvan anförda 
typerna anses. Vår nuvarande kännedom om dessa förhållanden 
är emellertid ej tillräcklig för att afgöra frågan. Dock ger Scolo- 
pendriums vidsträckta utbredning ett visst slöd ål detta antagande.

Utom på de i det föregående nämnda svenska fyndorterna träffas 
Scolopendrium vulgare i Skandinavien dessutom på öarna \ araldsö 
och Lille Batalden utanför Norges västkust och på den danska ön 
Möen. Denna egendomliga utbredning med vidt skilda lokaler får 
sin förklaring, om man anser Scolopendrium som en relikt från den
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atlantiska perioden, af hvars vegetation i Norge som bekant fort
farande imposanta kvarlefvor finnas. Till våra trakter nå endast 
växtens nordligaste utposter. Det egentliga utbredningsområdet 
sträcker sig i gamla världen från västligaste Europa genom Mindre 
Asien öfver Turkestan fram till Japan. I nya världen har den an
träffats i Nordamerika och Mexico. Allt detta enligt Christensen, 
Index Filicum (1905). Scolopendriam vulgare når emellertid, enligt 
exemplar i Riksmuseets herbarium, åt söder ända till södra Afrika; 
den är nämligen af Wahlberg funnen på Goda Hoppsudden, hvil- 
ket fynd, mig veterligt, ej förut publicerats.
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OM SKOTTFÖLJDEN HOS DROSERA.
AF

O. ROSENBERG.

Släktet Drosera kan nog med skäl räknas bland de intressantare 
i vår flora, i främsta rummet på grund af dess »insektätande» för
måga. Men äfven andra förhållanden hos Drosera-arterna ha sedan 
länge väckt forskares uppmärksamhet, så bl. a. det egendomliga 
knoppläget hos bladen, som något påminner om det hos ormbun
karna.

I vår flora förekommer en bastard mellan D. rotundifolia och D. 
longifolia ingalunda sällsynt, som särskildt i cytologiskt afseende 
är af stort intresse. Då jag under de senare åren sysslat med en 
ingående undersökning af den nämnda bastarden, D. obovata, och 
äfven dess förhållande till sina föräldrar, så kom jag därvid äfven 
att något ingå på en del frågor beträffande Drosera-arternas organo- 
grafi och biologi. Jag vill i det följande redogöra för skottföljden 
hos Drosera, särskildt på grund däraf, att de uppgifter, som finnas 
i litteraturen härom, ganska mycket afvika från hvad jag funnit.

Särskildt de nyare arbetena om skottföljden hos Drosera tyckas 
vara ganska samstämmande i den uppfattningen, att föryngrings- 
knoppen är terminal och blomställningsaxeln axillär. I Schumanns 
Practicum uppges D. rotundifolia öfvervintra med »geschlossenen 
Enden oder auch seitenständigen Winterknospen». »Der Blüten
stand tritt in der Ein- oder Mehrzahl aus der Achsel der oberen 
Blätter hervor.» Nitschke, som ingående och liffullt skildrat ut
vecklingen hos Drosera från de första groningsstadierna till den fullt 
utvecklade plantan, kommer med afseende på skottföljden till samma 
uppfattning, som Schumann: »Man hat bisher, wie es scheint, all
gemein den Blüthenstand unserer Droseraarten für terminal gehal-
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ten und demgemäss die Verlängerung der Achse für eine Axillär
knospe genommen. Jedes vollständigere, mehrjährige und mehrere 
Rosetten tragende Exemplar beweist auf den ersten Blick das Ge- 
gentheil, und verfolgt man nur einigermassen die Entwickelung der 
Blüthenachse und ihre Stellung in der Blattachsel, so erweist sich 
diese Annahme als unrichtig. Veranlassung des Irrthums scheint 
zu sein, dass bei der Entwickelung des Blüthenastes die Terminal
knospe seitwärts gedrängt wird und erst später ihre Achse die Rich
tung als senkrechte Verlängerung des unterirdischen Stengeltheils 
annimmt.»

I Drudes bearbetning af Droseraceae i Engler und Prantl, Nat. 
Pfl. fam., linnes en liknande uppfattning företrädd. Som en lämp
lig indelningsgrund för släktet Drosera anför Drude bl. a. olikheten 
i skottföljd hos olika Drosera-arter, så att t. ex. undersläktet I Ros 
Solis skulle omfatta former med terminal föryngringsknopp, under
släktet III och följande däremot sådana med axillär.

1 den nyligen utkomna monografien af Droseraceae af Diels be- 
skrifves skottbyggnaden fios D. rotundifolia och närstående arter på 
i hufvudsak samma sätt som i Nitschkes framställning.

En hastig undersökning af blomställningsaxelns ställning speci
ellt hos äldre individ af D. rotundifolia tyckes också bekräfta den 
ofvannämnda uppfattningen, och mången gång har älven vid en 
något mera ingående analys föryngringsknoppens ställning till det 
öfriga skottet förefallit mig oklar. Vid en granskning af en stor 
mängd både lefvande och spritlagda exemplar under olika utveck
lingsstadier har jag emellertid kommit till den uppfattningen, att 
blomställningsaxeln hos våra nordiska former är terminal och att 
föryngringsskottet alltså anlägges axillärt i ett af de öfre bladens 
veck. Jag har haft tillfälle att undersöka individ från olika delar 
af Sverige, Norge och Danmark. Som ofvan. nämndt har jag ej 
nöjt mig med herbariematerial, utan såvidt möjligt undersökt lef
vande exemplar, eljest endast i sprit konserveradt material. Äfven 
om i (lera fall ett lämpligt uppfärskadt herbariematerial kan lämna 
användbara resultat, så är det klart att i tvifvelaktiga fall ett så 
beskaffadt material är af mindre värde. Äfven på lefvande exem
plar kan det mången gång vara svårt att afgöra, om blomställnings- 
axeln är terminal eller axillär, på grund af de tätt rosettställda bladen; 
och särskildt kunde det förhållandet tyckas tala mot antagandet att 
densamma är terminal, att hos D. rotundifolia och speciellt hos for
men furcata vanligen två till flera blomställningsaxlar utgå från
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samma bladrosett. Jag skall i det följande redogöra för några skott- 
analyser med åtföljande figurer, som förefalla mig särskildt instruk
tiva för bedömande af skottföljden.

Såsom redan nämndt, har Nitschke ingående skildrat Drosera- 
individets utveckling från frö till blomningsstadiet och därvid på
pekat den tillpassning till substratets, Sphagnum-tächets växsätt, 
som visar sig i det underjordiska systemets utveckling. Vinter
knoppen blir under hösten mer eller mindre fullständigt öfvertäckt 
af Sphagnum-täcket, hvarför densamma vid sitt frambrytande under 
följande vår har att tränga igenom ett Sphagnum-skikt af ofta ett 
par centimeters mäktighet. Till en början utvecklas därför en del 
sträckta internodier och först när skottspetsen nått ofvan Sphag- 
num-skiktet, blifva internodierna korta och en bladrosett kommer 
till utveckling. De yttersta, nedre bladen i knoppen utveckla sig 
härvid ej vidare, utan kvarstå på vinterknoppstadiet och upplösas 
förr eller senare. Ofta kan man dock urskilja dem som fullt tyd
liga, ehuru svartnade och döda knoppblad ännu under följande 
vinter. Samtidigt med att de öfre internodierna sträcka sig blifva 
de följande bladen i knoppen långskaftade, så att bladskifvan snart 
kommer ofvan Sphagnum-täcket och kan börja assimilera. Under 
sommaren utvecklas en eller mycket ofta två blomställningsaxlar 
och mot vegetationstidens slut afslutas skottet med en tydligt slu
ten vinterknopp. På fastare underlag, sandiga lokaler vid hafssträn- 
der o. d. äro naturligen alla internodierna korta och här finner 
man ofta den som särskild form beskrifna varianten f. furcata. 
Denna visar i allmänhet ett yppigare växsätt och blomställningarnas 
antal är betydligt större, liksom blommornas antal på hvarje axel. 
Jag har ofta funnit ända till 7 blomställningsaxlar från samma in
divid. Ett exemplar fann jag med 8 blomställningsaxlar och 89 
väl utvecklade blommor och frukter.

D. longifolia och intermedia visa i hufvudsak samma skottutveck- 
ling som D. rotundifolia. Särskildt med afseende på I). intermedia 
är att märka, att då den förekommer på öfversvämmade ställen, 
dess föryngringsskott till en början utvecklar sträckta internodier, 
som I). rotundifolia, och först när den nått vattenytan utvecklar en 
bladrosett, såsom Diels påpekar i sin förut nämnda monografi.

Undersöker man ett Drosera-individ under juli månad har det 
ungefär följande utseende: de yttre bladen äro tullt utvecklade, 
bladskifvorna utbredda och tentaklerna utspärrade. I r skottets 
midt utskjuter en blomställningsaxel, som vid basen är omgifven
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ningsaxeln afslutas al' en knopp. Figur 1 A framställer ett dylikt 
skott af I). longifolia. Fig. 1 B är detsamma sedt ofvanifrån med 
de yttre bladen afskurna. I midien synes basaldelen af blomställ- 
ningsaxeln, / är ett ännu ej fullt utveckladt blad, och däremellan 
synes skottspetsen med outvecklade bladanlag och i midten en 
blomställning; a är det öfversta af de afskurna bladen, och skulle 
skottföljden här vara ett monopodium, skulle blomställningsaxeln

Fig. 1.

sitta i vecket af detta blad. Detta sitter emellertid snedt i förhål
lande till blomställningsaxeln och skottspetsen. Uppfattar man 
emellertid blomställningsaxeln såsom terminal och f som stödjeblad 
lör den innanför sittande knoppen, så blir förhållandet klarare. 
Och en närmare analys af knoppens byggnad visar till fullo att denna 
uppfattning är den som har mest sannolikhet för sig. Det första 
bladet i knoppen sitter till höger om f, snedt in mot bist och det 
nästa på samma sätt till vänster snedt in mot bist. De följande 
bladens ställning synes af figur 1 C. Sammanlagdt 5 blad funnos 
i knoppen, som afslutades al en kort axel med blomanlag.
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Ett instruktivt fall föreligger i fig. 2, D. longifolia. Vid basen af 
blomställningsaxeln finnas tvenne knoppar. Enligt den gängse upp
fattningen skulle den ena af dem vara hufvudskottet och den andra 
ett sidoskott i ett af de öfre bladvecken, likasom blomställningsaxeln. 
Det öfversta bladet, från hvars veck bist kunde tänkas utgå, är r 
(fig. 2 A), som dock sitter snedt i förhållande till denna. Den rik
tiga tydningen förefaller mig vara den, att bist är terminal och de 
två öfversta bladen (lig. 2 B, a, b) stödja hvar sin knopp. Af dessa

Fig. 2.

visar sig den ena å sin sida vara begränsad af en blomställning 
(fig. 2 C), under det den andra, som sitter i vecket af b, endast 
hade biandanlag och tydligen utgjorde anlaget till vinterknoppen 
(jfr fig. 2 /)); exemplaret togs i midten af augusti. Den vänstra 
knoppen (fig. 2 B), som i sig innesluter en blomställningsaxel, har 
tydligen hunnit betydligt mera i utveckling än den andra. Denna 
åter tyckes koncentrera sitt arbete på bildande af en mängd blad
anlag, som skola konstituera vinterknoppens skyddande hölje.
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Figur 3 framställer en skottspets af I). obovata sedd från olika 
håll och efter ett sussessivt borttagande af en del af de yttre bla
den, för att klarlägga föryngringsknoppens byggnad; i fig. 3, I)—F, 
är äfven hufvudskottets blomställningsaxel borttagen; f är stödje- 
bladet för en föryngringsknopp, som begränsas af en blomställning, 
bist, 1—5 är knoppens blad, som alla och särskildt de innersta äro

6 ist

Fig. 3.

bist

försedda med stipelbildningar i form af långa hår. På de inre 
bladanlagen äro håren betydligt längre än bladet själft. I Diels’ 
arbete finnes en noggrann beskrifning af dessa bildningar. Det 
öfversta bladet 5 stöder en liten knopp med fem, föga utvecklade 
bladanlag. I fig. 3 F är stödjebladet tillbakaböjdt och delvis al- 
brutet vid basen för att visa den innanför sittande knoppen.

De under sommaren bildade föryngringsskotten tyckas i allmän
het vara försedda med 3—5 blad, vanligen dock 5, under det de
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under eftersommaren bildade knopparna, som skola öfvervintra, 
bilda en stor mängd blad.

Figur 4 framställer skottföljden hos I). rolundifolia. Exemplaret 
tillhörde furcxtta-formen, som bl. a. är karakteriserad af en stor 
mängd blomställningsaxlar från samma individ. Det visar sig också, 
att ej blott det öfversta, utan vanligen båda de öfversta bladen vid

bist

Fig, 4.

blomställningens bas hafva knoppar, som bestå ytterst af en del 
blad ocli innerst begränsas af en blomställningsaxel; fig. 4, B, C, 
äro knopparna, som stödjas af bladet a, resp. b, afbildade vid star
kare förstoring, bist är blomställningsaxeln. Figur 4 I) framställer 
ett liknande fall med en starkare utvecklad föryngringsknopp. Att 
skottföljden i de anförda fallen är ett sympodium förefaller mig 
påtagligt.

I figur 5 A är ett synnerligen klart fall afbildadt, hämtadt från 
ett individ af 1). obovala, som inflyttades från en myr och odlades
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i ett kärl med Sphagnum. Vid hastigt påseende förefaller det som 
om blomställningsaxeln här vore axillär, utgående från bladet b 
och att hufvudaxeln fortsatte upp till vänster. Exemplaret i fråga 
var något djupt nedstucket i Sphagnum-skiktet; .'är det öfversta 
bladet på hufvudskottet, som stöder en knopp, som vid sin ut
veckling bildade sträckta internodier, för att snarast möjligt komma 
ur Sphagnum-skiktet; vid noggrannare undersökning visade det sig,

Fig. 5.

att äfven bladet b stöder en, ehuru mycket svagt utvecklad knopp, 
liksom äfven det nedanför sittande bladet c. Under sådana förhål
landen förefaller det klart att blomställningen ej utgår från bladet 
b, utan är terminal.

De meddelade figurerna äro alla utförda med hjälp af Abbe’s 
teckningsapparat och ange alltså så naturtroget som möjligt de fak
tiska förhållandena. Det tyckes framgå af min undersökning, att 
blomställningsaxeln hos de undersökta Drosera-formerna ej är axillär 
utan terminal, och att dessa alltså i detta afseende öfverensstämma
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med formerna tillhörande undersläktet Ergaleium (jfr Diels 1. c.). 
Huruvida de öfriga formerna af undersläktet Rorella också hafva 
terminal blomställningsaxel, måste jag naturligen lämna därhän. 
Enligt Diels, Drude m. fl. skall den vara axillär. Det finnes i 
denna grupp former med en ofvanjordisk stamdel af sträckta in- 
ternodier, hvarifrån blad och blomställningsaxlar omväxlande utga. 
Det borde i så fall ej erbjuda några svårigheter att afgöra om blom
ställningen är axillär. Emellertid vill jag påpeka det egendomliga 
förhållandet att på de af Diels meddelade figurerna af t. ex. D. 
indica och D. flexicaulis 
blomställningsaxeln ej är 
afbildad axillär, utan utgår 
först ett långt stycke längre 
upp på hufvudskottet, till 
och med ofvanför närmast 
följande blad, »pedunculus 
saepe extraaxillaris». Ett 
dylikt förhållande har ju i 
viss mån sin motsvarighet 
i den hos Drosera-arterna 
så ofta anmärkta förskjut
ningen af blommornas stöd- 
jeblad. Förhållandet borde 
dock undersökas närmare, 
hvilket dock ej ställer sig så 
lätt på grund af svårigheten 
att anskaffa material af des
sa former, då ju herbarie- 
material är mindre lämpligt 
för lösande af dylika frågor.

1 figur 6, som framställer en skjutande knopp från ett exemplar 
af D. longifolia, som öfvervintrat, finnes vid knoppens bas, strax 
innanför dess nedersta blad en outvecklad blomställningsaxel i ett 
egendomligt läge. Densamma var förtorkad och hade antagit den 
för vissnade delar hos Drosera så karakteristiska svarta färgen. Dy
lika rudimentära blomställningar vid basen af vinterknopparna äro 
ganska vanliga och torde väl kunna förklaras på det viset att de
samma anlagts sent på eftersommaren, men ej kunnat utveckla sig, 
då all näring samlats i den knopp, som haft sin plats id basen 
af blomställningsaxeln.

Suensk Botanisk Tidskrift 1908. 14
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Till slut vill jag med ett par ord beröra frågan om stipularbild- 
ningarna på knoppbladen hos Drosera-arterna. Som redan nämnts 
ha desamma ingående behandlats af Diels. De bilda ett rikt fill- 
eller trådsystem omspinnande de innanför sittande blad- och blom
anlagen (jfr fig. 5 B); anmärkningsvärd är deras tidiga utbildning

långt före det tillhö
rande bladet (fig. 7 /)). 
Tydligen bilda de ett 
godt skydd för knop
pens ömtåliga delar. 
Hos en del australiska 
former, som ha att 
genomgå mer eller 
mindre långvariga 

torrtider, få dessa hår 
en synnerligen kraftig 
utbildning, både med 
afseende på storlek 
och cellväggarnas be
skaffenhet. Alldeles 
liknande stipularbild- 
ningar finnas egen
domligt nog äfven i 
vinterknoppen hos 

Parnassia palustris, så
som fig. 7 A, B, C vi
sar. Visserligen utgå 
de här endast från 
bladfotens kant, men 
äfven hos Drosera kan 
»ligulabildningen» va
ra ganska svag, såsom

ofta hos D. longifolia. Förekomsten af dylika hår hos Parnassia 
är ju ganska egendomlig, då ju denna växt i öfrigt är fullkomligt 
glatt. Anmärkningsvärd t är äfven, att cellerna hos de ifrågavarande 
håren i vinterknoppen äro döda, mer eller mindre skrumpnade eller 
fyllda med garfämnesliknande substanser. Systematici hafva ju 
mången gång velat finna ett närmare samband mellan Drosera och 
Parnassia, om också i senare systematiska arbeten en dylik tanke 
ganska bestämdt afvisas. Man skulle ju kunna tänka sig, att en

Fig. 7.



dylik förekomst af stipularbildningar kunde tyda på en närmare 
släktskap mellan de nämnda släktena, särskildt då ju Parrtassia i 
öfrigt är glatt och de ifrågavarande håren i vinterknoppen äro döda, 
kanske ett slags reducerade bildningar. Emellertid torde det nog 
vara riktigast att ej bygga för mycket på en dylik, nog så påfal
lande likhet. Liknande hårbildningar i vinterknoppen finnas nog 
hos flera växter; åtminstone har jag funnit dylika, om ock ej på 
långt när så kraftigt utvecklade hos en del Saxifraga-arter.

FIGURENERKLÄRUNG.

In den Figuren bezeichnen: a, b, c, die oberen Blätter des Haupt
sprosses; bist, die Inflorescenzachse; f, das Tragblatt der Axillarknospe; 
1, 2, 3 etc. die aufeinander folgenden Blätter der Axillarknospe.

Fig. 1. Drosera longifolia; A, Sprossende im Juli, mit einer jungen 
Knospe an der Basis der Inflorescenzachse (links), gestützt von dem Blatt 
f; B, dasselbe von oben gesehen; C, von der Seite gesehen, stärker ver- 
grössert.

Fig. 2. D. longifolia; A, Sprossende im Juli mit zwei Axillarknospen 
gestützt von a, resp. b; B, dasselbe Sprosstück um 180° gedreht; C, die 
Knospe des Blattes a geöffnet, um ihre terminale Inflorescenzachse zu 
zeigen; D, dasselbe wie B, mit dem Tragblatt b abgeschnitten.

Fig. 3. D. obovata; A, Sprossstück im Juli, zwischen bist und f die 
Axillarknospe, mit einer terminalen Inflorescenz; B, dasselbe um 90° ge
dreht; C, um 180° gedreht, die äusseren Blätter der Axillärknospe sind 
entfernt; D—F, das Blatt 3 abgeschnitten, , das Gipfel der Axillarknospe 
von verschiedenen Seiten abgebildet; in Fig. F ist ihr oberstes Blatt 5 
zurückgebogen um die von diesem gestützte Knospe zu zeigen.

Fig. 4. D. rotundifolia; A, Sprossende mit zwei Axillarknospen von 
den Blättern a, resp. b gestützt; in der Mitte die terminale Inflorescenz
achse; B, C, dieselben Knospen stärker vergrössert; D, Axillarknospe an 
der Basis des Blattes /' hervorbrechend.

Fig. 5. D. obovata; A, Sprossende, dessen drei obere Blätter je eine 
Knospe stützen; dasselbe war ziemlich tief im Sphagnum eingesetzt, die 
Internodien der sich entwickelnden Winterknospe infolgedessen verlängert; 
B, Winterknospe im August, die Stipular-Bildungen des Tragblattes zeigend.

Fig. 6. D. longifolia; eine Winterknospe nach der Winterruhe aus dem 
Sphagnum-Decke emporwachsend. Das unterste Blatt stützt eine am Ende 
der vorigen Vegetationsperiode angelegte, aber nicht zur Entwickelung 
gekommene Inflorescenz.
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Fig. 7. A—C, Parnassia palustris; A, B, Winterknospe mit Stipular- 
Bildungen; im C ein Blatt der Winterknospe ausgebreitet, die am Rande 
der Blattbasis sitzenden Haare (Stipular-Bildungen) zeigend; D, Drosera 
obovata, Blatt der Winterknospe mit Stipular-Bildungen.
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EIN BEITRAG
ZUR KENNTNIS DES UROMYCES POAE rabenh.

VON

O. JUEL.

Mit dev Aufklärung der biologischen Verhältnisse derjenigen 
Uromyces-Arten, die ihre Aecidien auf Ranunculaceen und ihre 
Sommer- und Wintersporen auf Gräsern entwickeln, haben sich 
mehrere Verfasser beschäftigt, unter welchen zu erwähnen sind: 
Schroeter, Nielsen, Plowright, Bubåk, Tranzschel und Krieg. 
Auch ich habe dazu einen kleinen Beitrag geliefert. Eine Zusam
menstellung der bisher über diesen Gegenstand gewonnenen Resul
tate findet man in Krieg’s Abhandlung . Schroeter fasst in der 
Kryptogamen-Flora von Schlesien (Pilze, I, p. 305, Breslau 1889) 
alle damals gekannten hieher gehörigen Formen unter dem Namen 
Uromijces dactylidis Otth zusammen. Von einigen Verfassern ist 
angegeben worden, die Formen auf Dactylis seien von denjenigen 
auf Poa-Arten durch das Vorhandensein oder Fehlen von Para- 
physen in den Uredolagern zu unterscheiden, die Angaben über 
diesen Punkt sind jedoch widersprechend. Krieg giebt dagegen 
folgende Unterschiede zwischen diesen beiden Typen an:

U. dactylidis. Uredo-Lager braun, Sporenmembran hellbraun, mit 
5—8 sehr deutlichen Keimporen; Inhalt gelbbraun.

U. poce. Uredo-Lager orangegelb, Sporenmembran beinahe farb
los, mit 5 (?) undeutlichen Keimporen; Inhalt orangefarben.

U. dactylidis Otth und U. poce Rabenh. sind also wirkliche mor
phologische Arten, die indess in mehrere biologische Unterarten 
oder Formen zerfallen. Selbständige Arten bilden ohne Zweifel 
auch die in späterer Zeit entdeckten und von Bubåk biologisch 1

1 Krieg, Experimentelle Untersuchungen über Ranunculus-Arten bewohnende 
Uromyces. Centralbl. für Bakteriologie etc. II. Abt. XIX Bd. 1907.
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untersuchten U. festuciv Syd. und U. ranunculi-festucce Jaap, die ihre 
Aecidien auf Ranunculus bulbosus und ihre übrigen Formen auf 
Festuca rubra und ovina bilden1.

Der von mir gelieferte Beitrag zur Kenntnis dieser Formen bezog
• • 2 sich hauptsächlich auf das Aecidium von Ranunculus auricomus .

Ich hatte experimentell festgestellt, dass ein Poa pratensis bewohnen
der Uromyces seine Aecidien auf jener Ranunculus-Art, nicht aber 
auf R. repens, bulbosus, acris, und auch nicht auf Ficaria bildet. 
Schon ein Jahr früher hatte Bubak' Versuche angestellt, welche 
diese Tatsache bewiesen hatten, was ich damals leider übersehen 
hatte. Und gleichzeitig war auch Tranzschel1 2 3 4 durch ähnliche Ver
suche zum gleichen Resultate gelangt.

In der erwähnten Mitteilung besprach ich auch ein Aecidium, das 
ich auf R. cassubicus gefunden hatte, und das ich als mit dem
jenigen auf R. auricomus identisch anzusehen geneigt war. Von 
zwei Versuchen, R. cassubicus mit den Teleutosporen von Poa pra
tensis zu infizieren, war der eine negativ ausgefallen, der andere 
hatte ein äusserst schwaches positives Resultat ergeben. Ich habe 
später diese Versuche wiederholt, sowohl durch Topf kulturen, als 
im Freien, indem ich Exemplare von R. cassubicus in einem Rasen 
im Botanischen Garten pflanzte, wo R. auricomus jährlich von 
Aecidien reichlich befallen wird. Die Blätter der Versuchspflanzen 
zeigten zwar deutliche Anzeichen eines Eindringens des Parasiten, 
aber weder Spermogonien noch Aecidien kamen zur Entwicklung. 
Dies erweckte in mir einen Zweifel über die Richtigkeit meiner 
Vermutung, dass dieses Aecidium zu Uromyces poce gehöre. Bei 
einem Besuche auf dem Fundorte des cassubicus-Aecidiums be
merkte ich, dass hier auch das Aecidium der Puccinia perplexans, 
auf R. acris, ziemlich häufig auftrat. Ich machte daher mit dieser 
Art einige Kulturversuche.

Anfang Mai 1907 wurden von R. cassubicus zwei, von R. aurico
mus und acris je ein Topfexemplar mit überwinterten und keimen
den Teleutosporen auf Alopecurus pratensis besäet. Auf R. acris sah 
ich am 17. Mai Spermogonien, im Juni trugen vier Blätter Aecidien.

1 Bubak, Infektionsversuche mit einigen Uredineen. III. Bericht. Centr.-BI. für 
Bakteriol. etc. II. Abt. XVI. Bd. 1906.

2 Juel, Mykologische Beiträge VII. Arkiv för Botanik. Bd. 4. 1905.
3 Bubäk, Vorläufige Mitteilung über Infektionsversuche mit Uredineen im Jahre 

1904. Ann. Mycol. II, 1904.
4 Tranzschel, Beiträge zur Biologie der Uredineen. Petersb. 1905.
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Die beiden anderen Ranunculus-Arten zeigten keine Infektion. Mit 
Puccinia perplexans hat das Aecidium auf cassubicus also nichts 
zu tun.

Ich machte endlich auch Kulturversuche mit Aecidiosporen des 
cassubicus-Aecidiums. Am 10. Juni 1907 säete ich Sporen frisch 
gesammelter Aecidien dieser Form auf eingetöpfte Exemplare von 
Alopecurus pratensis und Poa pratensis aus. Auch aussen im Garten 
nahm ich eine Aussaat vor, indem ich an einem Platze, wo R. 
auricomus nicht in der Nähe vorkam, Aecidien in einem Bestand 
von Poa pratensis ausslreute. Alopecurus blieb pilzfrei, aber die 
beiden Poa-Kulturen hatten Ende Juli an je drei oder vier Blättern 
wohlentwickelte Teleutosporenhäufchen vom Typus des Uromyces 
poa\

Das Aecidium auf Ranunculus cassubicus gehört also zu 
einem Uromyces poce auf Poa pratensis. Diese Form steht der
jenigen, die ihre Aecidien auf R. auricomus bildet, jedenfalls sehr 
nahe, aber scheint mit derselben nicht identisch zu sein, da die 
Teleutosporen der auricomus-Form R. cassubicus zu infizieren kaum 
im stände sind.

In der zitierten Mitteilung erwähnte ich auch, dass ich in Falun 
ein Aecidium auf R. repens zusammen mit einer Uromyces-Form 
auf Poa trivialis gefunden hatte. Plowright und andere haben 
schon den genetischen Zusammenhang dieser Formen experimentell 
bewiesen. Ich machte indessen auch einen solchen Versuch. Die 
Aussaat der Teleutosporen von Poa trivialis auf Blättern von R. 
repens fand am 11. Mai 1905 statt, und am 4. Juni konnte ich 
secidientragende Blätter ernten.

Ich leihe a. a. ü. auch mit, dass ich ein Aecidium auf Ficaria 
verna »in Djurgården bei Stockholm massenhaft gefunden und an 
demselben Fundort später Poa trivialis mit Uromyces». Diese An
gabe muss ich hiermit berichtigen, denn die vermeintlichen Teleuto
sporenhäufchen stellten sich bei näherer Untersuchung als die Frucht
körper eines Pyrenomyceten heraus. Am Fundorte wächst indessen 
auch Rumex obtusifolius, und dieser wird von Uromyces rumicis 
(Schum.) Wint befallen. Tranzschel hat (a. a. O.) konstatiert, dass 
diese Form mit einem Aecidium auf Ficaria kombiniert ist. Um 
zu ermitteln, ob das Ficaria-Aecidium von Djurgården zu dieser 
Art gehört, machte ich Kulturen mit überwinterten Teleutosporen 
des U. rumicis.

Am 26. April 1907 säete ich keimende Teleutosporen auf eine
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Ficaria aus, die in einem Topfe gepflanzt war. Am 27. Mai fand 
ich Spermogonien, später kamen Aecidien zum Vorschein. Aussen 
im Garten, wo sonst keine Aecidien auf Ficaria auftreten, hatte ich 
im Herbst in einem Ficaria-Bestande Teleutosporen tragende Blatt
fragmente des Rumex ausgestreut, und auch hier konnte ich im 
Juni Aecidien auffinden. Das Aecidium auf Ficaria von Djurgården 
gehört also zu U. rumicis (Schum.) Wint1.

Auf Ficaria wachsen bekanntlich 
auch Aecidien, die zu Formen von 
U. poce Babenh. gehören. Sie bil
den ihre Teleutosporen entweder auf 
Poa pratensis, oder auf P. nemoralis, 
oder auf P. trivialis und palustris. 
Prof. Bubak, der die Kombination 
ficarise-pratensis durch Kulturver
suche festgestellt hat, hat mir freund- 
lichst Exemplare dieses Ficaria- 
Aecidiums zugesandt. Da es von 
Interesse ist, die verschiedenen 
Ficaria-Aecidien richtig bestimmen 
zu können, habe ich seine Aecidien 
mit denjenigen des U. rumicis ver- 

^ glichen und glaube in der Tat einige 
morphologische Merkmale angeben 
zu können, durch welche man diese 
beiden Typen auseinanderhalten 
kann. Bei U. rumicis sind die 
Aecidienhaufen im allgemeinen 
grösser, und auch die einzelnen 
Aecidien sind hier durchschnittlich 
grösser als bei U. poce (Fig. 2). Ein 

zuverlässigeres Merkmal ergiebt sich aber aus der mikroskopischen 
Untersuchung. In einem Querschnitt des secidientragenden Blattes 
zeigen nämlich die Peridienzellen des U. rumicis einen ziemlich 
gleichförmigen, sehr schiefen, rhombischen Umriss. Diejenigen von 
U. poa> sind dagegen weniger gleichförmig, weniger schief und mehr 
abgerundet. Auch ist der radiale Durchmesser dieser Zellen bei 
U. rumicis meist etwas grösser als bei U. poa; (Fig. l).

1 In Palm's Verzeichnis über parasitische Pilze der Stockholmer Gegend (Sv. Bot. 
Tidskr. II, 1908, p. 42) ist daher > 1‘. poce» zu U. rumicis zu verändern.

ü

Fig. 1. Peridien von Aecidien auf 
Ficaria verna, radial durchschnit
ten, bei 350-facher Vergr. u von 
Uromyces rumicis, b von U. poce.
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Es verdient hervorgehoben zu werden, dass diese beiden Aecidien 
in Bezug auf jenen Charakter sich ungefähr so zu einander verhalten, 
wie die beiden Aecidien, die auf Thalictrum alpinum wachsen, nämlich
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Fig. 2. Aecidienhaufen auf Ficaria verna, bei 7-facher Vergr. a von 
Uromyces rumicis, b von U. poce.

dasjenige von Puccinia septentrionalis Juel, das mehr mit U. rumicis, 
und das von P. borealis Juel, das mehr mit U. poce übereinstimmt1.

1 Juel, Mykologische Beiträge, IV und V. Öfversigt af Vet.-Akad. Förh. 1895 
und 1896.
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Zum Abschluss folgt hier eine Übersicht der biologischen Formen 
des U. poce.

1) f. ficarict’-nemoralis.
2) f. ficarice-trivialis; auch auf P. palustris.
3) f. /icarice-pratensis.
4) f. repentis-nemoralis; auch auf R. bulbosus.
5) f. repentis-trivialis; auch auf P. annua.
6) f. auricomi-pratensis.
7) f. cassubici-pratensis.

Hierzu kommen noch zwei Kombinationen, die nur auf das ge
sellige Auftreten der Aecidium- und Teleutosporen-Generationen in 
der Natur gegründet und daher weniger zuverlässig sind, nämlich:

8) f. repentis-pratensis.
9) f. bullati-bulbosce (in Tunis).
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STUDIER ÖFVER SUBMERSA VÄXTER.
AF

JOHAN ERIKSON.

1907 års sommar var icke af gynnsammaste slag för naturstudier 
i det fria, särskildt för resande botanister. Hvarannan dag var det 
regn och hvarannan mulet väder och dropp i skogar och träd
dungar samt vått i gräset. Men för ett slags studium var denna 
sommar till stor fördel, nämligen för studiet af tillfälligtvis öfver- 
svämmade växter. Min uppmärksamhet kom först att riktas därpå 
den 28 juni, då jag gjorde en eftermiddags-exkursion upp till Södra 
Möckleby alfvar på Öland, på hvilket finnes en hel mängd djupa hål 
i kalkstenen, då efter det myckna regnet fyllda med vatten. Det 
var en ganska egendomlig och intressant submers vegetation, som 
förekom här, omfattande ett dussintal arter, nämligen Agrostis 
alba, Braya supina, Centaurea Jacea, Cardamine pratensis, Galium 
boreale och Galium palustre, Inula britanica, Juncus lamprocarpus, 
Plantago maritima, Litorella lacustris, Plantago major, Potentilla 
anserina, Potentilla reptans, Ranunculus repens och Ranunculus flam
mula, Teucrium scordium, Veronica scutellata. Redan vid första på
seendet visade några af dessa former en så stor afvikelse från nor
malarten, att det kunde erbjuda någon svårighet att bestämma dem 
till arten. De frappantaste afvikelserna visade Galium boreale och 
palustre genom sina sammandragna internodier och reducerade blad
ytor, hvarigenom den senare något påminde om landformer af 
Callitriche, där den bildade en grönskande matta på vattenpussens 
botten, Inula britanica genom smala, nästan jämnbreda blad, 
Plantago major med sina lansettformade, allt smalare blad, något 
erinrande om Alisma plantago, Potentilla anserina med allt mera 
reducerade bladskifvor, efter en längre tids öfversvämning nästan 
minimala, Potentilla reptans med efter den stigande vattennivån sig
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förlängande bladskaft, Ranunculus flammula med sina smala blad- 
skifvor och Teucrium scordium samt Veronica scutellata med tunna, 
tydligt genomlysande, i jämförelse med den vanliga alfvarformen 
något dilaterade bladskifvor.

Under sommarens lopp fullföljde jag mina iakttagelser öfver sub- 
mersa former öfverallt, där tillfälle erbjöd sig på Gotland och 
Blekinges öar samt åter på hösten på Ölands södi'a alfvar. På 
Aspö iakttogos och insamlades sålunda vattenformer af Hydrocotyle 
vulgaris, redan iakttagen på Gotland i en småbladigare form, Jun- 
cus supinus och Peplis portula. På Senoren insamlades en hel gröda 
af submerser dels i en torfmosse, dels i ett par djupa vattenhålor: 
Agrostis stolonifera, Agrostis canina, Hydrocotyle vulgaris, Juncus 
lamprocarpus, Juncus supinus, Peplis portula, Polygonum persicaria, 
Ranunculus flammula\ som förekom i två former: en med fyllodie- 
artade blad likt den öländska öfversvämmade formen, en med små 
ovala bladskifvor, den senare växande på grundare vatten än den 
först nämnda; dess bladskifvor flyta naturligtvis på vattnet. PåTärnö 
fanns en intressant submers i Polygonum aviculare f. submersa, hos 
hvilken blad på det i vattnet nedsänkta partiet af stammen saknades. 
Under en höstexkursion på Ölands södra alfvar hade jag tillfälle 
iakttaga Herniaria glabra, Leontodon autumnalis och Mentha austriaca 
samt Taraxacum officinale i öfversvämmadt tillstånd. Då var stolon- 
bildningen naturligen på sitt högsta hos t. ex. Potentilla anserina, 
Teucrium scordium och Veronica scutellata. • Genom dessa stoloner 
ville växten liksom aflägsna sig från den alltför sanka marken. 
I synnerhet hos den förstnämnda hade stolonerna växt ut till en 
oerhörd längd, en meter eller mera.

Vattenväxternas biologi bar på ett utmärkt sätt behandlats af 
H. Schenck i arbetet Die Biologie der Wassergewächse», utgifvet 
år 1886, hvarur senare författare öst. Han indelar vattenväxterna 
i tre kategorier:

1) egentliga hydrofyter, som endast växa i vatten, hvaraf 38 
species upptagas, däribland Ceratophyllum-arterna, Utricularia-arterna, 
flertalet Potamogeton-arter, Ruppia-, Najas- och Zostera-arterna m. 11.;

2) hydrofyter, som ha mer eller mindre afvikande landformer och
3) mer eller mindre amfibiska växter. 1

1 I ett djupt vattenhål på denna ö insamlades äfven en högst karakteristisk vat
tenväxt, hvars identitet jag ännu icke lyckats säkert bestämma, en monokotyl med 
ytterst förlängda, hårfina blad, hvilka gåfvo densamma en frappant likhet med en 
trådalg.
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Mot hans första grupp kan anmärkas, att i den upptagas äfven 
amtibiska arter, såsom Hottonia palustris och Lobelia dortmanna, 
hvilka båda ej sällan uppträda som landformer. Till den andra af- 
delningen, som alltså äro äkta vattenväxter, men stundom tvingas 
att bilda landformer, liksom de båda nyssnämnda arterna, räknar 
Schenck: Callitriche hamulata, C. stagnalis, C. vernalis, Isoetes lacustris, 
Montia rivularis, Myriophyllum alterniflonun, M. spicatum, M. verti- 
cillatum, Ranunculus aquatilis, R. divaricatus, R. fluitans, Riccia flui- 
tans, Subularia aquatica. Den tredje gruppen är mera utprägladt 
amfibisk än den löregående: det är i allmänhet sumpväxter, som 
med stor lätthet bilda submersa former. Hit räknar Schenck : 
Alisma plantago, A. raminculoides, Bulliarda aquatica, Elatine alsi- 
nastrum, E. hydropiper, E. paludosa Seub., E. triandra, Hetoscia- 
dium inundatum, Hippuris vulgaris, Juncus lamprocarpus, ,/. supinus, 
Limosella aquatica, Litorella lacustris, Oenanthe phellandrium, Peplis 
portula, Sagittaria sagittaefolia, Scirpus fluitans, Sparganium minimum, 
S. simplex.

Vattenformerna af dessa växter och liknande örtamfibier böra 
kallas egentliga submerser, hvilken beteckning (submerser) Schenck 
använder för alla vattenväxter. Det är denna lista, som jag ökat 
genom mina rön i sommar med följande arter:

Agrostis alba,
Braya supina,
Cardamine pratensis,
Centaurea jacea,
Equisetum arvense,
Galium boreale,
Galium palustre,
Herniaria glabra (tillfälligtvis),
Hgdrocotyle vulgaris (vattenformen redan observerad i september 

1905 mellan Holmeja och Bökebergsslätt),
Inula britanica,
Leontodon autumnalis,
Mentha aquatica,
Mentha austriaca,
Pilularia globulifera (förut känd från herbarier),
Plantago major,
Plantago maritima,
Polygonum aviculare, 1
1 = E. hexandra DC.
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Polygonum persicaria,
Potentilla anserina,
Potentilla reptans,
Ranunculus flammula,
Ranunculus repens,
Spiraea filipendula,
Taraxacum officinale,
Thymus serpyllum (tillfälligtvis),
Veronica scutellata m. fl.

I en del fall inträder icke någon synbar yttre förändring i väx
tens utseende efter öfversvämningen, då det icke tjänar något till 
att upptaga arten i denna lista.

Af äldre iakttagelser, som icke förut omnämnts, förtjäna anmärkas 
Ranunculus sceleratus f. fluitans, som varit föremål för en särskild 
uppsats af Aschersox: »Schwimm b lätter von Ranunculus sceleratus 
und flammula» i Sitzungsber. Ges. naturforschend. Freunde, Berlin 
1873, och Scirpus acicularis f. submersa Hjälm. Nilss. , som omdebat
terades mycket år 1887 och först uppfattades som Scirpus parvulus. 
En förut här ej heller omnämnd amfibisk växt är Polygonum amphi- 
bium, som anatomiskt undersökts af G. Volkens (»Zur Kenntnis 
der Beziehungen zwischen Standort und anatomischem Bau der 
Vegetationsorgane», Jahrbuch d. k. bot. Gart, zu Berlin II, 1884). 
Hos den terrestra formen fann han slemceller i epidermis. “ Samma 
växt har sedan behandlats af J. Massart i »L’accommodation indi
viduelle chez les Polygonum amphibium» (Bullet, dujardin bot. de l’état 
å Bruxelles, vol. I, fasc. 2, sept. 1902), hvartill vi sedan återkomma. 
Vattenformerna äro i allmänhet upptagna som varieteter i våra floror, 
ehuru de väl riktigare borde betecknas med ett f. Jag skall nu 
efter Hartman, Neuman-Ahlfvengren och Marsson uppräkna och 
karaktärisera de viktigare förut inregistrerade af dessa former:

Alisma plantago L. f. stenophyllum A. & G. = Alisma plantago v. 
lanceolata (Hoffm.): Blad flytande, elliptiska—lansettlika, ofta af- 
smalnande till skaft. I djupare eller rinnande vatten. * 8

1 Har insamlats af mig vid Gullberna i Blekinge i juni 1900.
2 Insamlades af mig år 1887 vid Husie, Skåne.
8 Det förtjänar här anmärkas, att Volkens begår ett misstag, när han säger: 

»In seltenen Fallen zeigen solche Zellen eine Querteilung derart, dass eine obere, 
sehr niedrige Zelle abgespalten wird, deren Wände und Inhalt durchaus normal 
bleiben.» Detta förhållande beror därpå att snittet genom att ligga någon tid i 
vatten får slemmet upplöst, så att skenbilden af en tvåskikt ig epidermis framkallas.
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Alisma plantago L. f. angustissimum A. & G. = Alisma plantago
L. var. graminifolia Wg. (= A. arcuatum Mich.): Blad långa, smalt 
jämnbreda, utan skifva. I strömmande vatten.

Alisma rannnculoides L. v. zosterifolia Fr.: Blad långa, smalt jämn
breda, utan skifva. I djupt eller strömmande vatten.

Alopecurus fuluus Sm. v. natans.
Alopecurus geniculatus L. f. natans (Wg.).
Nyligen har H. G. Simmons i »Ueber einige lappländische Pha- 

nerogamen» (Arkiv f. bot. 1907) uppställt Alopecurus aristulatus Mich, 
v. natans som synonym med A: geniculatus ß natans Wg. (= A. fulvus 
Sm. v. natans), hvaremot L. M. Neuman fört fram en negerande 
kritik, hvartill vi här endast vilja hänvisa (Bot. Notiser 1908, p. 17). 
Jmfr äfven Simmons’ antikritik i Bot. Not. 1908 p. 123 o. följ.

Elatine hexandra DC.
Elatine hydropiper L. ß submersa Gosselm.: Krona saknas.
Elatine callitrichiodes Rupr.
Elatine-arterna äro vanligen »krypande och rotslående, så att de 

nästan ständigt eller tidtals stå under vatten. Under vattnet äro de 
större och nästan genomskinligt gröna, men utom detsamma eller på 
uttorkade ställen vanligen rödaktiga». Nyman, Sveriges Fanero- 
gamer p. 431.

Detsamma gäller om Bulliarda aquatica DC.
Helosciadium inundatum (L.) Koch f. fluitans Fr. »I mera rinnande 

vatten blir den längre, stundom fotslång med smalare bladflikar, 
men är annars och på uttorkade ställen vanligen endast 2—4 tum, 
så att den blir bland de minsta umbellater» (Nyman), (Siam mini
mum Pluk.). På vattenbladen äro flikarna hårfina.

Hippuris vulgaris f. fluviatilis Hoffm. Blad breda, tunna, ända till 
8 cm. långa. Växer i djupare rinnande vatten. »Ej sällan påträffar 
man former med nedre, i vattnet varande delar tillhörande denna 
form och med den öfre, ofvan vattnet varande delen tillhörande 
hufvudformen.» (Ahlfvengren.)

Juncus lamprocarpus Ehrh. f. aquaticus (L.) (Juncus lamprocarpus ß 
fluitans Koch.). Strå krypande eller simmande, rotslående vid lederna.

Juncus supinus Moench f. fluitans Lam. [J. supinus Moench ß 
uliginosus (Roth.)]. Strå 30 till 70 cm. långt, flytande, med hårfina 
blad i rosetter från fästpunkterna.

Montia rivularis Gmel. Är väl endast en vattenform af Montia 
minor Gmel. Växten lifligt grön; stjälk i spetsen tillväxande, i vat
ten simmande, 10—25 cm. lång.
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Myosotis strigulosa (Rchb.) f. aquatica. »Rotstock lång, krypande, 
stjälk slak och böjlig med nedom midten utgående, särdeles lång
sträckta blomknippen.» Neuman.

Nasturtium officinale R. Rr. f. siifolium Rchb. Storväxt. Stjälk 
uppblåst. Småbladen från hjärtlik bas aflånga—äggrunda. I djupt 
vatten.

Nasturtium amphibium (L.) R. Br. Vattenformen bar de nedre 
nedsänkta bladen kamlikt, mer eller mindre djupt parflikade, de 
öfriga med afsmalnande bas hela, lansettlika, glest sågtandade.

Peplis portula L. Vattenformen uppstigande, 8—20 cm. lång.
Ranunculus sceleratus L. f. fluitans Petit. I vatten blir stjälken 

stundom flytande och rotslående, uppblåst, de nedre bladen 3-delade 
och mycket långskaftade.

Sagittaria sagittcefolia L. f. vallisnericefolia Coss. & Germ. Alla 
bladen flytande, mycket långa, utan skifva. I djupare och rinnande 
vatten. Enligt Marsson når icke växten i detta tillstånd till blom
ning. Han bar dessutom iakttagit öfvergångsformer mellan de gräs
lika och pilformiga bladen på samma exemplar. (S. heterophylla 
Schreb.). — S. sagittcefolia L. v. tenuior Wg. upptages vanligen som 
en öfvergångsform mellan f. vallisnericefolia och hufvudformen. I 
«Förteckning öfver Skandinaviens växter 1907» upptages som svensk 
art S. natans Pali., som troligen är synonym till Wahlenbergs varietet.

Scirpus acicularis L. f. submersus Hj. Nilss. Längre, men svagare 
strån än bos hufvudformen, så att de hopfalla ofvan vattnet, med 
genomskinliga inre längd- och tvärväggar, nedtill hvitaktiga med 
hvita och hinnaktiga stråslidor.

Sparganium simplex Huds. f. longissimum Fr. Sp. simplex y flui
tans (Lamk.). Stjälken upptill slak och flytande; blad simmande, 
mycket längre än stjälken.

Sparganium glomeratum Lsest. f. fluctuans Neum. Blad flytande, 
8—12 mm. breda (hos hufvudformen 4—5 mm.). Steril.

Subularia aquatica L. Vattenformen saknar kronblad och har 
kleistogama blommor.

Vattenväxternas anpassningar.

Enligt H. Schencks förut citerade grundläggande arbete öfver 
vattenväxterna och egna iakttagelser utmärka de sig genom följande 
anpassningar i sina olika organ.

Rötterna: Hos de verkliga hydrofyterna är rotsystemet relativt
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svagt utveckladt, men vattenformerna af de amfibiska växterna, 
t. ex. Peplis portala, Teucrium scordium, Veronica scutellata, Juncus 
supinus f. fluitans m. fl., utmärka sig genom talrika oförgrenade 
adventivrötter, som utgå från bladfästena. Ofta utmärka rötterna 
sig genom sin längd, t. ex. hos Stratiotes aloides, där vanligen endast 
en föga förgrenad rot uppträder, som tjänstgör som förankringsorgan. 
Utom som förankringsorgan tjänar roten på grund af sin lakunösa 
byggnad som respirations- och flytorgan. Hos Memjanthes trifoliata, 
stundom Veronica scutellata m. fl., är roten äfven på grund af sin 
rikliga klorofyllhalt assimilerande, ett rön, som förf. gjorde redan 
på våren 1888 vid Fågelsång i Skåne och som äfven finnes om- 
nämndt i litteraturen.1

Hadromet och de mekaniska väfnaderna äro föga eller icke ut
vecklade. Rothårsbildningén är svag eller ingen.1 2 Stundom saknas 
rötter (Uti ■icularia, Aldrovandia, Salvinia m. fl.).

Stammen: Lång, i synnerhet i rinnande och djupare vatten, 
ofta rikt klorofyllförande, t. ex. hos Memjanthes trifoliata, Hydroco- 
tyle vulgaris m. fl. Längden står i sammanhang med den svagare 
belysningen i vattnets djupare lager. Den tunna och böjliga vatten
stammen — endast undantagsvis är den tjockare, t. ex. hos Meny- 
anthes, Ranunculus sceleratus — visar ofta en riklig förgrening 
(Myriophyllum, Batrachium m. fl. och flera submersa landväxter), 
hvilket bidrager till förökningen, då stammen ruttnar nedtill, så att en 
hel koloni kan uppstå efter ett enda individ. Det bildas härigenom 
riktiga undervattensängar. Skär man af en gren af Elodea cana
densis, Batrachium o. a., så växa de fort och slå rötter. De nedersta 
internodierna äro längst, hvilket äfven förklaras af den svagare be
lysningen. Endast försvagadt diffust ljus står till förfogande för 
assimilationen. Ingen så stor skillnad mellan hufvud- och sido
axlar som hos landväxterna finnes, en följd af de förändrade ab- 
sorptionsförhållandena. De mekaniska elementen bilda jämte det 
egentliga kärlknippet en axil sträng eller tendera därtill för att ge 
vederbörlig dragfasthet. — Stundom äro stjälkens internodier sam
mandragna (Lobelia, Litorelta, Vallisneria). — Stundom finnes ett 
längre eller kortare på bottnen krypande rhizom (Litorella).

1 H. Potonib’s Naturwissenschaftliche Repetitorien. III: Botanik von Carl Müller 
und H. Potomé, pag. 9. Berlin 1893.

2 It. H. Pond har hos de vattenväxter han undersökt funnit förekomsten af rot
hår snarare vara regel än undantag. (The biological relation of aquatic plants to 
the substratum. U. S. Fish. Comm. Report for 1903. 1905.)

Svensk Botanisk Tidskrift 1!)0S. 15
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Bladen: Af olika typer. Stundom äro de dimorfa, såsom hos 
de med flytblad försedda växterna (Batrachium-arter, Potamogeton- 
arter, Oenanthe phellandrium, Helosciadium inundation).

Typ. 1. Det mest anpassade vattenbladet är uppdeladt i en massa 
hårfina flikar af radiär struktur, så att det liknar en rot, hvilket 
tydligen betingas af dess funktion som ett näringsupptagande organ. 
Stundom ha också morfologerna tvistat om ett organs natur, t. ex. 
om de submersa bladen hos Salvinia natans, hvilka uppfattats som 
rötter (»Rhizocarpece») och om adventivrötterna hos Trapa natans, 
hvilka stundom förr uppfattats som blad. När ett dylikt rotlik- 
nande blad tages upp ur vattnet, falla merendels flikarna ihop, 
hvaraf framgår att det mekaniska systemet är svagt.

Typ. 2. En annan typ är den långa, smala, bandlika, som finnes 
hos Vallisneria, djupvattensformerna af Sagittaria sagittaefolia, Alisma 
plantago och Alisma ralmnculoides. Hit kunna älven räknas bladen 
hos vissa Sparganium-former och submersa gräs. En något af- 
vikande form är den cylindriska hos vattenformer af Juncus och 
Scirpus; Juncus lamprocarpus f. aquaticus, Juncus supinus 1. flui- 
tans, Scirpus acicularis ß siibmersus. En annan afvikelse är den 
korta bandlika bladformen hos t. ex. Najas, Callitriche, Hydrilla, 
Elodea m. fl.

Typ. 3. En tredje typ finnes hos några Potamogeton-arter {P. 
crispus, lucens, nitens, perfoliatus, prcvlongus), hvilkas blad åro rela
tivt breda, tunna, genomlysande, hvarigenom de närma sig skugg- 
bladen. Då de ofta växa i rinnande vatten, ha de bättre meka
niska väfnader än i allmänhet är fallet. Härunder kunna möjligen 
äfven föras de kortare, mer smala blad, som förekomma hos Elodea, 
Najas o. a.

Nedsänkta blad äro i allmänhet mycket tunna, nästan genomskin
liga, om de tillhöra typerna 2 och 3. Mesofyllet består nämligen 
af få cellager, och epidermis har tunn yttervägg. Klyföppningar 
saknas1, epidermis för klorofyll, och ingen (eller obetydlig?) skillnad 
finnes mellan pallisad- och svampparenkym. Perluciditeten beror 
på helysningsförhållandena, hvilka äfven förklara, såsom anmärkt, 
stammens resp. bladens sträckning. Växten sträfvar till ytan lik
som den tropiska regnskogens epifyter till trädtoppen. Vattenbladen 
komma härigenom att i sin anatomiska byggnad likna skuggbladen,

1 O. Brokschmidt, Morphologische, anatomische und biologische Untersuchungen 
über Hottonia palustris, 1904) har funnit klyföppningar på vattenbladen af Holtonia 
palustris, när de vuxo på grundt vatten.
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hvilka lefva under liknande förhållanden, då de endast ha tillgång 
till diffust ljus.

Anpassningar i det fruktifikativa systemet. Blom- och 
fruktbildningen äro i tillbakagående; vanligen äro de egentliga 
submerserna, d. v. s. den akvatiska formen af amfibiska växter, 
sterila. När Subularia blommar under vatten, saknas kronbladen; 
likaså hos Elatine-arterna o. a. Samma förhållande kan iakttagas 
hos skuggväxter, t. ex. skuggformer af Viola hirta och andra Viola- 
arter, som i beständig skugga lä slerila eller i bästa fall kleistogama 
blommor. Dentaria bulbifera och Ficaria verna, ett par utpräglade 
skuggväxter, utveckla i vanliga fall inga frön. — I stället är det hos 
vattenväxterna väl sörjdt för den vegetativa förökningen: genom 
lossnande grenar, propagationsskott, grodd- och vinterknoppar.

I allmänhet är det vegetativa systemet ytterst kraftigt utveckladt, 
beroende på de förträffliga vegetationsbetingelserna. Vattenväxterna 
lefva, säger Schenck, i etl från växtfysiologisk synpunkt sedt para
disiskt tillstånd: de ha en god och jämn temperatur under vegeta
tionstiden, de lida endast i undantagsfall af vattenbrist, i hvilket 
fall de äkta vattenväxterna ha förmågan att utbilda särskilda land
former af egendomligt utseende. Därför bilda många också stora, 
grönskande undervattensängar.

Experiment af Wiesner och Möbius.

Wiesner har anställt en del försök för att utröna, hvilka för
ändringar mer eller mindre utpräglade xerofyter undergingo, när 
de odlades i absolut fuktigt rum. Rosettväxter, såsom Taraxacum 
officinale, tingo då sträckta internodier och bladen erhöllo en ytterst 
afvikande, långsträckt form med reducerade flikar. Dessa växter 
närmade sig alltså submersa former. Hänvisas kan till Taraxacum 
officinale *palustre, som kanske endast är en dylik hydromorfus. 
Förra hösten fann jag på Ölands alfvar vattenformer af Leontodon 
autumnalis och Taraxacum officinale, som utmärkte sig genom sina 
långsträckta och slutligen nästan helbräddade blad.

Många tillfälligt under vattenytan nedsänkta landväxter, anmärker
A. F. W. Schimper (Pflanzengeographie), visa inga tydliga afvikelser 
från normalformen, andra äro mera plastiska, såsom förf. i sommar 
funnit så eklatanta exempel på. Redan H. Schenck omtalar ett 
hithörande exempel, en submers form af Cardamine pratensis, som 
visade en hel del afvikelser från normalformen: stjälkbladen voro
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långskaftade, (likarna smalare, mésofyllét tunnare och utan palli- 
sader, barken tjockare, i det att kärlen hade ryckt närmare midten, 
mekaniska element saknades, epidermis’ yttervägg var starkt för
tunnad, kärlen hade lidit en stark reduktion, intercellularerna hade 
ökats och förstorats — förändringar, som till stor del öfverens- 
stämma med dem, som vattenånga framkallar. I luft af hög fuktig- 
hetshalt förlängas likaledes bladskaften, förtunnas epidermisväggarna, 
reduceras kärlen och pallisaderna, ökas lakunerna. Endast två för
ändringar kunna alltså i detta fall hänföras till uteslutande det flytande 
vattnets inverkan: kärlknippets mera centripetala läge och de smala 
bladsegmenten. Äfven jag iakttog i somras på Öland en submers 
form af Cardamine pratensis, som dock förhöll sig afvikande, i det 
att en del af exemplaren voro stjälklösa och en del visserligen för
sedda med stjälk, men utan blad på denna, hvilka syntes ha multnat 
bort, men med rosettlika, rotbildande skott från bladfästena. Någon 
reduktion i bladflikarnas storlek kunde ej iakttagas, snarare tvärtom, 
däremot en förtunning af skifvan, om än icke så långt drifven som 
hos åtskilliga andra submerser. Bladanatomien har jag icke under
sökt hos denna form. Växten synes sålunda förhålla sig olika i 
submerst tillstånd, livad nu denna växling kan bero på. I ofvan- 
nämnda förändringar , säger Schimper, visar sig det första steget 
till förvandlingen af en luftväxt till en vattenväxt.» Men Cardamine 
pratensis är icke plastisk nog för att trifvas i det våta elementet, 
hvilket framgår af min iakttagelse i somras. Andra växter däremot, 
de amfibiska, ha en tillräcklig plasticitet för ett dubbelt lefnadssätt, 
och på detta sätt ha säkerligen många af vattnets fanerogamer, 
ormbunkar och mossor uppkommit (Schimper säger alla).

Schimper sammanfattar vattnets metamorfoserande inflytande på 
växtens vegetationsorgan i följande resumé: «förstoring af skottens 
fria yta genom organens förlängning eller tudelning, undertryckande 
eller reduktion af rötterna1 eller deras ombildning t. ex. till fästorgan, 

svag utbildning af kutikulan, saknad eller reduktion af klyföppning- 
arna, kärlknippenas ersättande med en central sträng, perifer lag
ring af klorofyllapparaten. I lugnt vatten inträder dessutom allmänt 
en reduktion af de mekaniska elementen och ett tilltagande af de 
luftförande intercellularerna, hvilka icke visa sig i lika hög grad 
utvecklade i starkt strömmande vatten, där ytförstoringen likaledes

' Denna regel gäller icke för submerser, såsom F. Wettstein i »Entwicklung der 
Beiwurzeln einiger dikotylen Sumpf- und Wasserpflanzen» (Beih. z. Bot. Centralbl. 
XX) och jag i denna skrift påvisa.
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är vida mindre utpräglad. Det ändamålsenliga i alla dessa för
ändringar är uppenbart. Frågan är blott, om de bero på urval 
eller vattnets direkta inflytande. Den första antydningen till några 
sådana visar sig hos den tillfälligt i vatten förekommande Cardamine, 
i hvilket fall man icke kan tala om urval.» Större delen af de 
submerser, jag samlat i sommar, äro ett bevis i samma riktning, 
ty i dessa fall ha efter ett par eller några veckors nedsänkning 
uppstått ganska genomgripande förändringar, som vi senare i detalj 
skola redogöra för.

Schimper påpekar vidare de faktorer, som inverka vid utbild
ningen af en vattenväxt, och dessa äro, utom vattnets direkta in
flytande, ljusets försvagande, såsom redan framhållits, andra respi- 
rationsbehof, som väl framkalla dels en bladdilatation, dels en lakunös 
struktur af organen (aerenki/m). Anmärkningsvärdt är, att Podostema- 
ceerna , som växa i forsande vatten, t. ex. vid vattenfall, ej ha lakunös 
byggnad. Hvad vattnet beträffar, kunna en del förändringar hän
föras till vattnets inverkan som vätska, nämligen klyföppningarnas 
reduktion eller försvinnande, kärlknippenas centralisering och cellu
losans slemvandling, hvarigenom unga växtdelar skyddas mot sub
stansförlust genom diffusion. Andra förändringar försiggå äfven, 
fast i svagare grad, i fuktig luft, nämligen reduktion i rotsystem, 
kärl och hudsystem som följder af den förminskade transpirationen 
och de mekaniska elementens återbildning, dock endast i vindstilla 
liksom i stilla vatten.

Försök liknande dem Wiesner anställt med fuktig lufts inflytande 
på vegetationsorganen ha verkställts beträffande sexualorganen af 
Möbius och Wiesner genom riklig bevattning eller genom odling 
i fuktighetsmättadt rum, hvarigenom blombildningen i större eller 
mindre grad undertryckes. Möbius odlade några växter i kruka 
och vattnade en del af exemplaren rikligt, andra normalt och fann 
i det förra fallet en nästan undertryckt blombildning, i det senare 
en normal blombildning.

Wiesner odlade Capsella barsa pastoris och Taraxacum i fuktig
hetsmättadt rum, livar vid den senare alldeles inställde blomningen 
och den förra alstrade förkrympta blommor. De verkliga vatten
växterna ha öfvervunnit denna fatalitet: de utbilda ju blommor lika 
bra som landväxterna, vare sig nu blomningen försiggår ofvan vat
tenspegeln, såsom hos Vallisneria med dess underbara anpassning för 
blomning på vattnet, andra exempel att förtiga, eller under vattnet, 1

1 Warming, Familien Podostemaceae (1881).
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såsom hos Ceratophyllum, Najas, Zostera med dess egendomligt 
anpassade pollenkorn m. fl. Mindre utpräglade vattenväxter förmå 
endast att blomma i grundare vatten; komma de på alltför djupt 
vatten, blir växten steril, t. ex. de extrema vattenformerna af Alisma 
plantago, Sagittaria, Hippuris. Äfven utpräglade vattenväxter, såsom 
Mijriophyllum-arterna kunna på alltför djupt vatten nödgas att bli 
sterila, emedan de under vegetationsperioden icke hinna upp till 
vattenytan, såsom jag för många år sedan iakttagit på Mijriophyllum 
verticillatum i Vänern och som man kan iakttaga på Mijriophyllum 
alterniflorum i Lyckebyfjärden nära Karlskrona hvarje sommar.

Sådana förändringar, som Volkens först och Massart1 sedan 
mycket detaljeradt har studerat på Polygonum amphibium, som 
Schenck omtalar hos Cardamine pratensis och som jag i sommar 
funnit hos ett flertal växter, kallar Lotsy' hy dr o mor fo ser. Genom 
det amfibiska lefnadssättets direkta inflytande uppkommer hos Po
lygonum amphibium former, hvilkas karaktärsskillnader äro så pass 
stora, att de nära nog skulle räcka till att konstituera nya arter. 
Landformen har upprätt stjälk med föga uppsvällda nodi, lansettlika 
blad med aftrubbad eller något hjärtlik bas, på båda sidor håriga, 
dock hufvudsakligen på undersidan. Äfven bladskaft, slida och 
ochrea äro håriga: det är en aéromorfos, såsom genom direkta för
sök iakttagits. Vattenformen har starkt förlängd stjälk, då lederna 
äro såväl längre som talrikare; antalet blad är mycket större, dock 
finnas endast 3—5 samtidigt, emedan de gamla bladen tämligen 
snart förmultna. Genom internodiernas förlängning höj es växten 
upp till vattenytan och växer sedan i horisontal riktning. Vid hvarje 
led bildas adventivrötter. Bladen äro långskaftade med vid basen 
tillspetsad, aldrig hjärtlik skifva. Hår saknas alldeles, bladet är 
glatt. Af anatomiska skillnader anmärker Massart, att landformen 
har en solid, märgfylld stjälk, men vattenformen en ihålig, i det 
märgen resorberas. På de simmande bladen finnas inga klyföpp- 
ningar på undersidan. Vattenformen är en direkt hydromorfos, 
hvilket experimentellt har bevisats och när som helst lätt kan be
visas. Redan långt förut har Göbel'’ visat, att de båda bladformerna 
hos Ranunculus Purshii, en nordamerikansk art, och Batrachium 
fluitans äro direkta hydro- och aéromorfoser. 1 2 3

1 J. Massart, L’accommodation individuelle chez les Polygonum amphibium. Bull,
d. Jard. Bot. de l’État å Bruxelles. Vol. I; fasc. 2. 1902.

2 J. P. Lotsy, Vorlesungen über Descendenztheorien. 1906.
3 K. Goebel, Pflanzenbiologische Schilderungen. 1889 — 91.
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Ett intressant sakförhållande påvisades af Costantin1 år 1886 hos 
Stratiotes, då han fann, att de ständigt nedsänkta bladen alldeles 
saknade klyföppningar, men de till hälften ur vattnet uppskjutande 
på luftdelen hade klyföppningar, på vattendelen saknade dem.

Nya hydromorfoser.

Jag skall nu öfvergå Lill att närmare redogöra för de af mig 
under den gångna sommaren studerade hydromorfoserna. 1 en del 
fall kunde icke några yttre förändringar iakttagas. Så var fallet 
med Mentha aquatica, Spiraea ulmaria, stundom Taraxacum officinale 
(ett exemplar, som jag iakttog på Gotland), Iussilago farfara. Det ar 
dock möjligt, att dessa endast en kortare tid varit nedsänkta. I en 
del fall ruttna bladen tämligen snart, antagligen därigenom att vatten 
tränger in genom klyföppningarna. Så var förhållandet med Cen- 
taurea Jacea, Cijnanchum Vincetoxicum och Herniaria glabra; hos 
Centaurea Jacea iakttogs dock del intressanta förhållandet, att de 
blad, som utbildats under vattnet, voro smalare än de andra. Hos 
Mentha austriaca f. oelandica och Polygonum aviculare bildas inga 
blad, så länge stjälken växer under vatten. Xerofila växter synas, 
som begripligt nog, sämst ackommodera sig för öfversvämning. Detta 
är en hydromorfos af enklaste slag, egendomligt nog samma hjälp
medel, som en del ökenväxter begagna sig af till skydd mot excessi v 
torka: att af kasta bladen eller hindra deras utveckling. Huru denna 
anpassning skall fysiologiskt förklaras, är icke sa lätt att afgöra, 
men sannolikt beror den därpå, att klyföppningarna icke kunna 
sluta sig i våt miljö hos dessa växter, hvilken förmodan blir san
nolik därför, att del är hos xerolila växter, som denna förändring 
inträder. Möjligen får man på samma sätt förklara bladskifvornas 
afsmalnande resp. förminskning hos blad, som utvecklats undei 
vatten, såsom redan ett anfördt exempel, Centaurea jacea, visat 
tendens till. Denna hydrofila metamorfos kan iakttagas hos Inula 
britanica, Leontodon autumnalis, Plantago major, Potentilla anserina, 
Taraxacum officinale. Klyföppningarna finnas nämligen fortfarande, 
älven på de under vatten utbildade bladskifvorna, såsom jag iakt
tagit hos Inula britanica f. submersa, Leontodon autumnalis f. sub- 
mersa och Plantago major f. submersa, men genom bladskifvornas 
afsmalning reduceras förstås antalet betydligt. De antörda arterna

1 Costantin, Sur les feuilles aquatiques. (Ann. d. Sc. nat. Bot. sér. VII, T. III. 
1886.)
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äro inga egentliga xerofiler och äro måhända ej vana att öppna 
sina klyföppningar sä vidt i fuktig miljö, så att de någorlunda kunna 
reglera vattenmängden. Kanske dessa rent af ha förmågan att sluta 
sig, när vattentillgången blir alltför riklig, särskildt de närmare

1 2 7 8 9

3 o. G 4 5

Fig. 1. 1. Leontodon autumnalis f. submersa.
2. Inula britanica f. submersa.
3. Veronica scuiellata f. submersa.
4. Teucrium scordium f. submersa.
5. Plantago major f. submersa.
G. Galium palustre f. submersa.

7. Ranunculus /lammula f. submersa.
8. Ranunculus repens f. submersa.
9. Poteniilla reptans f. submersa.

10. Potentilla anserina f. submersa.
11. Polygonum auieulare f. submersa

medelnerven belägna.1 Förglömmas må ej heller, att bladskifvorna 
pä samma gång de afsmalna vanligen äfven förlänga sig, en effekt,

1 Detaljerade undersökningar öfver Ulyföppningarnas förhållande på nedsänkta 
växtdelat ha företagits af O. Porsch (/ur Kenntniss des Spaltöffnungsapparates 
submerser Pflanzentheile. Sitzungsber. k. Akad. d. Wiss in Wien 1903). Han visar, 
att klyföppningarna i vattnet antingen få en annan fysiologisk funktion eller också 
ha en smal eller ingen springa.
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framkallad al det diffusa ljuset. Bladen sträfva i sistnämnda fall 
att mer eller mindre antaga handform, närma sig Schencks 2:dra 
bladtyp. En annan egenhet, som utmärker de submersa bladen, 
är deras tunnhet och genomskinlighet, egenskaper, som i första 
rummet betingas af det reducerade mesofyllet. En dylik förtunning 
är mycket tydligt märkbar hos Plantago major f. submersa och ännu 
mera hos Polygonum persicaria f. submersa, Teucrium Scordium f. 
submersa, Veronica scutellata f. submersa. Hos de två senare obser
veras därjämte en tydlig dilatation af skifvan, så att bladen hos dessa 
tvenne vattenformer på säll och vis utgöra en mellanform mellan 
Schencks 2:dra och 3:dje typ. Hos alla tre dessa genomlysande 
blad är pallisadparenkymet svagare utveckladt, i det att cellagrens 
antal förminskas och cellerna tendera till eller antaga nästan iso- 
diametrisk form, en frappant likhet med skuggbladen. Äfven hos 
andra submerser har samma förhållande iakttagits. En tendens 
till skifvans sönderllikande, att öfvergå till Schencks l:sta typ, finna 
vi hos Pray a supina f. submersa och Potentilla anserina f. submersa, 
den senare på de första stadierna af nedsänkningen, innan skifvorna 
reducerats alltför mycket, då nämligen bladtänderna i början nästan 
ha karaktären af ilikar; så äfven hos submers Ranunculus auricomus, 
hvars rotblad ofta få smala flikar.

Andra anpassningar träffas hos Potentilla reptans f. submersa och 
Ranunculus sceleratus f. fluitans, som nämndt redan omtalad al 
Ascherson, hos hvilka bladskaften efter hand som vattenytan höjes 
förlänga sig, för att hålla bladskifvorna i luften, resp. flytande på 
vattnet. Flytande blad observerades också hos Spiraea filipendula. 
Det förändrade växtsättet står i sammanhang med det mekaniska 
systemets tillbakabildning hos submersa former. Det kan i synner
het vackert iakttagas på Plantago major f. submersa, hos hvilken 
form kollenkymsträngarna alldeles saknas. Likaledes hos den 
submersa formen af Galium palustre, på hvilken stamkanternas 
kollenkymsträngar äro mycket svagt utvecklade.

Ett egendomligt förhållande iakttogs som nämndt hos submers 
Ranunculus flammula på Senoren, där 2 olika former anträffades, 
en på djupare vatten med fyllodieartade blad, äfven funnen på 
Öland, närmast lik Ranunculus flammula ß intermedia Hn (R. flam
mula ß radicans Nolte) på Vänersstränderna, en annan på grundare 
vatten med små, tydligt utvecklade ovala bladskifvor.

Vid hydromorfosen sträfva håren, liksom bladtänder och kortare 
flikar, att försvinna. Hos Inula britannica bibehållas dock håren
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länge, men de förändra alldeles natur på de nedsänkta bladen, i 
det att de starkt förlängas och bli tunnväggiga, naturligtvis också 
en följd af vattnets direkta inflytande.

Af kryptogamer ha endast submersa former af Equisetum arvense 
och Polytrichum commune iakttagits, hos hvilken senare tunnare 
bladskifvor och ett annat ljusläge på bladen konstaterades. De

Fig. 2. Hydrocolyle vulgaris f. fluitans. Fig. 3. Peplis portula f. submersa. 
Exemplaren flotterade fritt i vattnet.

voro mera utstående. Utan tvifvel vore mossorna i detta afseende 
värda ett studium. Erinras kan om den af Oltmanns omtalade 
högst egendomliga submersa formen af Sphagnum cuspidatiim, näm
ligen var. plumosum Russow med sina utbredda grenar och sin 
mörkgröna färg, betingad af de hyalina spiralcellernas klorofyllhalt. 
(Fr. Oltmanns, Ueber die Wasserbewegung in der Moospflanze und 
ihren Einfluss auf die Wasserverteilung im Boden. Cohn, Beiträge 
z. Biol. IV. 1884.)
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Stammen förlänges i allmänhet i större eller mindre grad allt
efter vattensamlingens större eller mindre djup. En sådan förlängd 
stam träffas hos de submersa Juncus-arterna, som bli 30—70 cm. 
långa, Hydrocotyle vulgaris f. fluitans, hvars stam till skillnad från 
landformen äfven är rikt klorofyllförande, Peplis portula f. submersa, 
8—20 cm. lång, stundom fritt simmande i vattnet, Ranunculus flam
mula, i synnerhet hos den smalbladiga formen, m. fl. På mycket 
djupt vatten utbilda flera submersa former, t- ex. Ranunculus flam
mula, Juncus-arterna en riktig lyftstängel, om jag så får säga, 
bestående af några förlängda internodier. Dessa internodier äro 
längst nedtill och aftaga successivt uppåt i längd. Hos Ranunculus 
flammula var på de uppmätta exemplaren det nedersta internodiet 
21—22 cm., det därpå följande 15—16 cm., hvarpå en förgrening 
ägt rum; hufvudstammens följande internodium var 13 cm., därpå 
en ny förgrening o. s. v. En ytterst riklig skottbildning från nodi 
finnes hos många submerser: .1iincus supinus, ,/. lamprocarpus, 
Agrostis stolonifera, Ranunculus flammula, R. repens m. fl.

I allmänhet har man förr antagit, att med det akvatiska lefnads- 
sättet följde en betydande reduktion i rotsystemet, och de egentliga 
vattenväxterna ha nog oftast en svag rotbildning, betingad af andra 
näringsförhållanden, men hos tillfälliga vattenväxter, såsom de sub
mersa formerna af land- eller sumpväxter, inträder med nedsänk- 
ningen en mycket liflig adventivrotbildning, såsom hos Peplis por
tula, Hydrocotyle vulgaris, Teucrium scordium, Veronica scutellata, 
Galium palustre, Ranunculus flammula, Agrostis stolonifera och andra 
submersa gräs. Då dessa ofta som långa flageller i vattnet sväfvande 
birötter ha en lakunös byggnad, ha de i allmänhet en respirerande 
funktion, men kunna äfven någon gång därjämte bli assimilerande, 
såsom Menyanthes trifoliata f. submersa erbjuder ett eklatant ex
empel på.

Submersernas anatomiska egenskaper har jag endast flyktigt 
undersökt hos några arter, nämligen Galium palustre, Inula britanica, 
Leontodon autumnalis, Peplis portula, Plantago major, Ranunculus 
flammula, Teucrium scordium, Veronica scutellata m. fl., en under
sökning likväl, som varit tillräcklig för mitt syfte. I intet af de 
undersökta fallen ha klyföppningar på bladen saknats, hvilket hos 
de egentliga vattenväxterna är fallet. Men en dylik förändring vore 
ju icke ändamålsenlig, då förändrade väderleksförhållanden lätt 
kunna återkalla behofvet af klyföppningar. Öfverhudsväggen är 
alltid förtunnad och hårbildningen reducerad eller ingen. Hos
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Inula britanica är epidermis klorofyllförandfe; det är möjligen äfven 
fallet hos andra, men då undersökningen företagits på spritmaterial, 
är det svårt att nu bestämdt afgöra det. Hos mera amfibiska former, 
såsom Teucrium scordium och Veronica scutellata äro mellanväggarna 
undulerade. Differentieringen i mesofyllet är mindre utpräglad, i 
det att pallisadcellerna förkortas, så att de antaga en mer eller 
mindre isodiametrisk form. Hos Inula britanica och Leontodon 
autumnalis är hladet på grund af sitt uppåtriktade läge af isolateral 
byggnad. De mekaniska väfnaderna i såväl blad som stam äro högst 
reducerade eller försvunna. Sannolikt äro äfven kärlen reducerade, 
men jag har icke anställt några jämförelser däröfver. Stam och 
rötter äro i större eller mindre grad lakunösa. Lakunerna ha olika 
uppkomst, ibland en schizogen, ibland en lysigen.

Till sist vill jag i bokstafsordning anföra de viktigaste af mig 
undersökta submerserna och omtala deras speciella egendomlig
heter.

Agrostis stolonifera f. submersa: strå förlängdt, bestående i etl fäll 
af 15 internodier; den vanliga formen visade på några exemplar 5 
internodier. De undre bladen ofta smala, starkt förlängda (15 cm.). 
Strået skjuter vid nodi skott med birötter. Ingen blomning.

Batrachium sceleratum f. fluitans Petit. De nedre bladen äro lång- 
skaftade med skaft af ända till 2 dm. längd eller mer; stjälken 
uppblåst.

Centaurea jacea f. submersa. De i vattnet bildade bladen med 
smalare skifvor.

Equisetum arvense f. submersa: gracilare än landformen, med 
smalare grenar, knappt x/2 mm. breda, hos landformen 1 mm. 
eller mera.

Galium boreale f. submersa: tämligen lik den vanliga alfvarformen, 
men med något reducerade bladskifvor. Blombildning undertryckt.

Galium palustre f. submersa: i förhållande till normalformen redu
cerade blad och sammandragna internodier. Ej mycket afvikande 
från den vanliga alfvarformen. Undertryckt eller reducerad blom
bildning.

Hydrocotyle vulgaris f. fluitans: simmande grön stjälk; blad mera 
kortskaftade med på vattenytan simmande, något reducerade blad- 1

1 Här kan erinras om det egendomliga anatomiska förhållande, som A. Webeh- 
bauer konstaterat hos vegetationen på Perus Högander, där bladen hos 6/» af hela 
artantalet alldeles sakna mekaniska element, beroende på den beständiga neder
börden. »Nur ein einziger dieser Tage (s/2—2I/3 1904) war frei von Niederschlägen.»
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skifvoi-, mest hos exemplar iakttagna på Gotland. Mycket riklig 
adventivrotbildning.

Inula britanica 1'. submersa: mera utdragna internodier än hos 
alfvarformen, från hvilken den utvecklats. Längre och smalare, 
nästan jämnbreda blad, skaftade, föga håriga.

Juncus lamprocarpus f. aquaticus: förlängdt strå med sparsam 
skottalstring. Nedre blad förlängda, stundom af 15—16 cm. längd. 
Blombildning reducerad.

Juncus supinus f. fluitans: strået starkt förlängdt med hårfina ofta 
ända till 2 dm. långa blad. Ytlerst riklig skottalstring, stundom 
vid hvarje nodus med bildning af adventivrötter. Fruktifikationen 
tillbakasatt. Vivipari.

Leontodon autumnalis f. submersa: Bladen förlängda, åtminstone 
i början upprätta, glesflikiga, med slutligen försvinnande flikar, så 
att bladformen blir jämnbred.

Mentha austriaca f. submersa: nedre delen af stjälken utan blad.
Pilularia globulifera f. submersa. Iakttogs i löga karakteristiska 

exemplar i en vattensamling på Senoren. Under vattenytan bildade 
Pilularia-blad äro längre och mera genomskinliga.

Peplis portula f. submersa: Blad större och tunnare än hos land
formen (18 x 8 mm. mot 8x4 mm.). Vanligen riklig adventivrot
bildning. Växten stundom simmande. Blomning undertryckt. Ej 
olik Callitriche stagnalis.

Plantago major f. submersa: blad elliptiska lansettlika, i ett lall 
af 1 cm:s bredd svarande mot 6 cm:s längd. Bladskatt förlängda, 
ända till 7 cm. eller mera. Blombildning undertryckt.

Plantago maritima ß gentilis f. submersa. Blad förlängda, utan 
hårull vid basen.

Polygonum aviculare f. submersa. Dvärgform af 5 6 cm. höjd.
De nedre bladen outvecklade (på det öfversvämmade partiet); ochrean 
finnes dock kvar. Stammen var ofta omböjd i toppen.

Polygonum persicaria f. submersa: Lågväxt form af 6 7 cm.
böjd. Blad utvecklade, tunna, genomskinliga. Ingen blombildning.

Potentitla anserina f. submersa. Blad långskaftade (bladskaft ända 
till 6—7 cm.). Bladskifvor först djuptandade, sedan alltmera 
reducerade. Stolonbildning på öfversvämmade exemplar sällsynt, 
och om den finnes, med förkrympta skott. Blombildning undertryckt.

Potentitla reptans f. submersa. Bladskaft alltmera förlängda, slut
ligen af 2 dm. längd. Refbildning undertryckes. Ingen blom
bildning.
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Ranunculus flammula f. submersa. Submers Ranunculus flammula 
förekommer i två former, som dock förenas genom öfvergångs- 
former. På mera djupt vatten eller i kalkhaltigt vatten bli blad- 
skifvorna smala, nästan jämnbreda eller smalt lansettlika. I syn
nerhet de nedre bladen äro fyllodielika. Den liknar i detta till
stånd rätt mycket Ranunculus flammula v. intermedius Hn, som 
dock icke är någon submers utan växer på dyjord(?) eller fuktig

Fig. 4. Ranunculus flammula f. aquatica. Ranunculus sceleratus f. fluitans.

sand, t. ex. på Vänerns stränder, där förf. i sin ungdom insamlat 
densamma. På grundare vatten får den submersa Ranunculus 
flammula ovala flytblad. Talrika adventivrötter frambryta hos båda 
formerna från nodi. Rötterna såväl som stjälken äro lakunösa och 
stå sålunda i respirationens tjänst. Blomning försvagad.

Ranunculus repens f. submersa: med långa relvor af 30—40 cm. 
längd, rikligt skott- och rotalstrande. Bladsegmenten förminskade. 
Ingen blomning.
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Teucrium scordium f. submersa: bladskifvor större i förhållande 
till alfvarformens, tunna, genomlysande, glatta. Vattenformens blad 
30x10 mm.; alfvarformens 15X5 mm. Talrika adventivrötter. 
Stam och rötter hos vattenformen mycket lakunösa. Blomning 
undertryckt.

Veronica scutellata f. submersa: blad större än alfvarformens 
(35 x 3 mm. mot 15 x 2 mm. hos alfvarformen), rent gröna, genom
skinliga (hos alfvarformen vanligen antocyanfärgade). Lakunösa 
adventivrötter, som liksom hos de andra submerserna flottera fritt 
i vattnet. Blomning undertryckt.

Dessa nya fynd af submersa växter ha, menar jag, äfven ett all
mänt intresse, enär de i någon mån belysa artbildningsproblemet. 
Det är här i några fall fråga om förändringar i växtens hela habitus 
och äfven anatomiska egenskaper, som framkallats af några veckors 
öfversvämning och växtens försättande i en ny miljö. Att på så 
kort tid helt nya bladformer kunna uppstå, bladets anatomiska 
struktur o. s. v. förändras äro ju märkliga fakta, som visa, hvad 
betydelse förändrade yttre förhållanden kunna ha för bildningen af 
nya former, varieteter, ja arter. Det är ett sakförhållande, som 
vittnar för Lamarcks ståndpunkt i artbildningsfrågan. 1 sin 
»Philosophie zoologique» har han formulerat sin erfarenhet i töl- 
jande ord, hvarmed vi afsluta denna uppsats:

»En effet, outre que nous connaissons les influences et les suites 
des fécondations hétéroclites, nous savons positivement aujourd’hui 
qu’un changement forcé et soutenu, dans les lieux d’habitation et 
dans les habitudes et la maniére de vivre des animaux, opére, 
apres un temps süffisant, une mutation tres remarquable dans les 
individus qui s’y trouvent exposés.

Relativement aux végétaux, on verra la meine chose å 1’égard du 
produit des nouvelles circonstances sur leur maniére d’etre et sur 
1’état de leurs parties en sorte que Ton ne sera plus étonné de voir 
les changements considérables que nous avons opérés dans ceux 
que depuis longtemps nous cultivons.»

Flera af de här omtalade submerserna skulle utan tvifvel snart nog 
fullständigt kunna anpassa sig för ett akvatiskt lefnadssätt, bli verk
liga vattenväxter, om de nödgades fortplanta sig genomgående under 
vattenytan några generationer framåt.
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Tillägg.

Några senare gjorda iakttagelser äro så pass viktiga, liksom några 
svåråtkomliga litteraturfynd, att de motivera ett tillägg.

I en torfgraf på Senoren fann jag i september ett submerst gräs, 
som af allt att döma är en nedsänkt, steril form af Agrostis canina. 
Det är mycket smalbladigt — bladen äro på sin höjd knappt 1 
mm. breda — har talrika internodier, skottalstring vid nodi och 
dess birötter äro negativt geotropiska eller kanske snarare 
aérotropiska.

I den om Blekinges Hora så förtjänte aflidne telegrafkommissarien 
F. Svanlunds herbarium ligga ett par intressanta Alisma-iormer 
med olika slags blad på samma exemplar. Det är

1) Alisma plantago f. heterophylla (författarens beteckning), in
samlad i Brömsebäck i augusti 1865. Fyllodierna nå en längd al 
28—24 cm. Ett blad med liten skifva hade ett skaft af öfver 26 
cm:s längd1; och

2) Alisma rananculoides f. heterophylla (författarens beteckning), 
insamlad d. 11/8 1896 af J. v. Bergen i Elleholm vid Mörrumsåns 
utlopp. Exemplaret har fyllodier af 30 cm:s längd och bladen ha 
skaft af öfver 21 cm:s längd.

I »Förteckning öfver Skandinaviens växter 1907» betecknas 
Montia rivularis: Montia *minor Gmel. f. rivularis (Gmel.) Lindb. f.

Vid Gullberna och Lyckeby fann jag nyligen en submers Myosotis- 
form, som på det förra stället bildade flytande kolonier. Det var 
ännu endast rosetter med en mängd birötter. Blad tunna, stundom 
bredare och längre än vanligt, genomlysande.

På Vämmö har jag på flera skuggiga ställen i vår observerat 
submersa former af Ranunculus flammula (med nedsänkta blad- 
skifvor) och Ranunculus repens, hvilka buro sina bladskifvor hori
sontalt, så länge de voro nedsänkta i vattnet, men sedan reste dem 
upp i mer eller mindre vertikal ställning.

Submers Veronica scutellata från Lyckeby utmärkte sig genom sin 
långt utdragna, lifligt gröna stjälk och sina klorofyllförande rötter 
(en tämligen tjock rot från hvarje nodus). Äfven Veronica becca-

1 Exemplar af Alisma plantarjo, insamlade af F. Svanlund i Mörrums å vid Hof-
mansbygd i ang. 1884, hade bladskaft af öfver 35 cm:s längd.
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bunga f. submersa utmärker sig genom sin Ulligt gröna stjälk och 
sina talrika adventivrötter från nodi.

En submers form af Cardamine pratensis med långt, krypande, 
grönt rhizom iaktlogs den 10:de maj i år vid Lyckeby, då älven 
groddknoppar på denna växts blad anträffades.

I Schröter och Kirchner, »Die Vegetation des Bodensees» 
(Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner 
Umgebung) finnas några anmärkningsvärda submerser omtalade, 
nämligen

Ågrostis alba var. flagellaris f. fluitans, väl synonym med vår form.
Mgosotis palustris var. ccespitia.
Polygonum lapathifolium L. v. nodosum Pers. f. natans Schröter.
Fastän strängt taget ej hörande hit, vill jag dock äfven omnämna 

en djupvattensform af Potamogeton gramineus, nämligen Potamogeton 
gramineus var. gr aminifolius, omnämnd af L. Iwanoff, «Beob
achtungen über die Wasservegetation des Seengebietes» 1902.

ZUSAMMENFASSUNG.

Im vorigen regnerischen Sommer hatte der Botaniker eine aus
gezeichnete Gelegenheit, untergetauchte Pflanzen zu studieren. 
Mehrere neue, nicht vorher beschriebene submerse Formen wurden 
von mir besonders auf der Insel Öland gefunden. Es waren dies: 
Agrostis alba, Braya supina, Centaurea jacea, Cardamine pratensis, 
Galium boreale, Galium palustre, Inula britanica, Juncus lamprocarpus, 
Litorella lacustris, Planlago maritima, Plantago major, Potentilla anse- 
rina, Potentilla reptans, Ranunculus repens, Ranunculus /lammula, 
Teucrium 'scordium, Veronica scutellata. Später, im Herbste, fand 
ich daselbst auch Herniaria glabra, Leontodon autumnalis, Mentha 
austriaca, Taraxacum officinale in untergetauchtem Zustande. In 
der Provinz Blekinge fanden sich Agrostis canina, Agrostis stolonifera, 
Hydrocotyle vulgaris, Juncus lamprocarpus, Juncus supinus, Peplis 
portula, Polygonum persicaria, Polygonum aviculare, Ranunculus flam
mula u. a. m. in ihren Wasserformen. Von besonderem Interesse 
sind Agrostis canina, Hydrocotyle vulgaris, Inula britanica, Leontodon 
autumnalis, Mentha austriaca, Plantago major, Polygonum aviculare, 
Polygonum persicaria, Potentilla anserina, Potentilla reptans, Taraxa-

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 16
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cum officinale, Veronica scutellata, deren Wasserformen auch, soweit 
ich weiss, nicht früher beschrieben worden sind.

Hydrophile Anpassungen morphologischer Natur. Das 
Blatt. Die submersen Wasserblätter gehören, wie Schenck gezeigt 
hat, 3 Typen an: a) das haarfein geteilte, radiäre Blatt, b) das 
Bandblatt, c) das breite durchsichtige Blatt, mehreren Potamogeton- 
Arten charakteristisch. Die mehr zufällig submersen Blätter streben 
sich einer von diesen Kategorien unterzuordnen, wenn sie nicht 
bald vermodern und abfallen, oder auch gar nicht zur Entwicklung 
kommen, wie es bei mehreren Xerophyten der Fall ist (Centauren 
jacea, Cgnanchum vincetoxicum, Herniaria glabra, Mentha austriaca, 
Polygonum aviculare).

Verlängert und verschmälert werden die Blätter sehr deutlich bei 
Inula britanica, Leontodon autumnalis, Planlago major, Potentilla 
anserina (Blattstiel), Taraxacum officinale.

Eine sehr deutliche Verdünnung des Blattes, wodurch die Lamina 
durchsichtig wird, fand sich besonders bei Plantago major, Polygo
num persicaria, Teucrium scordium und Veronica scutellata; bei den 
zwei letzten war auch Dilatation der Lamina bemerkbar. Die Ver
dünnung ist besonders von der Verminderung der Mesophyllager 
hervorgerufen.

Eine eigenartige Anpassung fand sich bei Potentilla reptans, bei 
welcher die Blattstiele sich bei höherem Wasserstand verlängern, 
um die Blattflächen über Wasser zu halten.

Von Kryptogamen fand ich Polytrichum commune, das nennens
wert ist, weil die untergetauchten Blätter eine andere Lichtlage 
als die Luftblätter hatten. Dasselbe habe ich später (in diesem 
Frühjahr) auch an Ranunculus flammula und Ranunculus repens 
gesehen.

Haare, Blattzähne und kürzere Lappen streben bei untergetauchten 
Exemplaren zu verschwinden.

Der Stamm wird in grösserem oder kleinerem Grade verlängert. 
An Formen, die in sehr tiefem Wasser wachsen, entwickelt sich oft 
ein Hebestengel, aus einigen sehr verlängerten Internodien bestehend, 
z. B. bei Ranunculus flammula, Juncus-Arten. Die Verlängerung des 
Stammes und der Blätter wird durch die geschwächten Lichtver
hältnisse hervorgerufen.

Eine äussersl reichliche Sprossbildung von den Knoten findet sich 
bei vielen submersen Pflanzen.



Die Wurzel. Die untergesenkten Land- und Sumpfpflanzen 
zeigen im Gegensätze zu den eigentlichen Hydrophyten eine sehr 
reichliche Bildung von Nebenwurzeln, wie man besonders an 
Agrostis stolonifera, Hgdrocotgle vulgaris, Peplis portula, Ranunculus 
flammula, Teucrium scordium, Veronica scutellata sehen kann. Bei 
dem submersen Grase Agrostis canina sind diese Wurzeln negativ 
geotropisch (oder richtiger vielleicht aérotropisch).

Hydrophile Anpassungen anatomischer Natur. Die Ana
tomie der Submersen ist bis jetzt nur in allgemeinen Zügen von 
mir untersucht. Die Wurzeln wie der untergetauchte Stamm sind 
im allg. von lakunösér Struktur (Aerenchym), der veränderten 
Respirationsverhältnisse wegen. Zuweilen führen auch die Wurzeln 
Chlorophyll, wie bei Menyanthes trifoliata, Veronica scutellata (zu
weilen). Die mechanischen Elemente werden reduziert oder ver
schwinden ganz, so die Collenchymstränge bei Planlago major f. 
submersa und die subepidermalen Collenchymbündel bei Galium 
palustre, die sehr schwach entwickelt sind. Auch die Gefässbildung 
ist wahrscheinlich reduziert, blieb aber bis jetzt ununtersucht. Die 
Differenzierung im Mesophyll ist wenig ausgeprägt: die Pallisaden 
werden verkürzt, sind gewöhnlich beinahe isodiametrisch. Die 
Aussenwand der Epidermiszellen ist immer verdünnt. Die Epider
mis führt wenigstens zuweilen Chlorophyll. Die Spaltöffnungen ent
wickeln sich auch an den unter der Wasseroberfläche gebildeten 
Blättern.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna afdelning insända med
delanden om märkligare växtfynd o. dyl.

Anmärkningar med anledning af H. Lindbergs Växt- 
synonymiska meddelanden; se Sv. Bot. Tidskr. Bd. 2, H. 1, p. (30).

1. »Identisk» är icke Calamagrostis chalybaia (Lsest.) Fr. med C. obtusata 
Trin. (namnen publicerade samma år, 1824), fastän de till arten ej kunna 
skiljas, hvilket väl också är livad H. Lindberg1 egentligen menar; de äro 
som specialformer tydligt skilda.

Jag känner C. oblusata från Jenisei-området, där den i stor mängd 
samlades under den svenska expeditionen till dessa trakter på 1870-talet 
(äfven utdelad i det exs., som utgafs, under namn af C. chalybcea). Allt 
det samlade visar en mycket enhetlig typ, väl stämmande med Trinii 
beskrifning ocli figur, skild från vår svenska C. chalybcea genom afgjordt 
trubbigare skärmfjäll och ytterst korta blomhår; huruvida vippfärg och 
öfriga för chalybcea utmärkande habituella kännetecken äfven äro till 
finnandes hos obtusata, var omöjligt att se, emedan ex. voro i för sent 
stadium, och Trinii beskrifning upplyser som vanligt härom intet. Att 
nu visserligen de anförda karaktärerna i systematiskt hänseende icke ha 
särdeles hög rang, visar sig däraf, att samtliga affina arter {varia, lap- 
ponica, neglecta) just i dessa hänseenden äro ganska variabla. Emellertid 
kunde jag icke hos de sibiriska finna någon variation i riktning mot våra 
svenska, lika litet som jag bland dessa senare kunnat finna någon enda 
form, som kunde misstänkas närma sig obtusata. Chalybcea torde således 
kunna anses som en väl utpräglad västlig ras af obtusata; dess systema
tiska rang måste anses oafgjord, så länge man ej vet, om mellanliggande 
trakter hysa mellanformer (själf har jag från dessa ej sett mer till arten 
hörande, än ett ex. från Ryska Lappmarken, som föreföll 111ig höra till 
chalybcea), och tills vidare synes mig mest praktiskt att sätta den som 
underart.

1 Lindbergs korta meddelande (Medd. Soc. pro Fauna et Flora Fenn., 32 h. 
p. 110, 1906) lydde:

»1. Calamagrostis chalybcea Fr. är identisk med den nordasiatiska och nord
ryska C. oblusata Trinius, hvilket namn såsom varande äldre bör användas.

2. Agrostis laxiflora R. Br., auct. Ross., bör kallas A. clavata Trinius och ej
A. scabra Willd., till hvilken art A. Boltnica Murb. förts af senare författare, ehuru 
den är svnonvm med A. clavata Trinius.» Red.



Frånsedt nyss nämnda lokal och en mycket ringa utbredning i Norge 
(Ranen) är chcilybcea endast känd från Sverige. Äfven här är den in
skränkt till ett jämförelsevis litet område, Angermanälfvens, Indals- 
älfvens och Ljungans tloddalar; egendomligt nog saknas den efter 
deras nedre lopp, liksom man torde kunna anse ganska säkert, att den 
saknas vid Umeälf, då den skarpsvnte och med Cafamaf/msfe-släktet väl 
bekante J. Ångström, som först fann chcilybcea i Lappland (vid Malgomaj), 
under sitt mångåriga botaniserande i Lycksele Lappmark aldrig lyckades 
finna den. Ymnigast synes den vara vid Angermanälfvens bifloder från 
höger, Tåsjö- och Faxälfven; enligt min bror, prof. E. Almquist, finns den 
längs den sistnämnda från Hellgum station allmän ända genom Fjällsjö 
socken, samt högre upp efter samma vattenled i Jämtland vid Gäddedet vid 
Frostvikens kyrka (efter all sannolikhet äfven i det mellanliggande om
rådet). Vidare fann han den vid de öfriga större sjöarna (Jormsjön, Blåsjön) 
nära norska gränsen fram till Kultsjön öfverst vid själfva Ångermanälfven 
(härifrån är nära till Yefsenälf, som går fram till den norska fyndorten 
Banen). F'rån Kultsjön fanns den m. el. m. allmän ner till Malgomaj; 
nedanför denna sjö är den ej känd längs hufvudälfven förrän i socknarna 
närmast norr om Sollefteå, Liden och Resele, och går ej så långt ner 
som till Sollefteå. — Vid Indalsälfven och Ljungan har den ringa ut
bredning, och förekomsten är inskränkt till isolerade lokaler samt öfver- 
allt sparsam. Vid den förras källflod Undersåkersälfven är den funnen 
vid Ristafallet, en lokal som antagligen kommer att befinnas ha samman
hang med artens förr omtalade utbredningsområde i nordvästra Jämtland, 
när en gång floran vid de mellanliggande vattenlederna blir undersökt. 
Vid själfva Indalsälfven är artens område inskränkt till dess mellersta 
lopp, där Faxälfvens dalsystem kommer som närmast (den skiljande vat- 
tendelaren är nästan genombruten på den punkt, där järnvägen fram- 
dragits); som ytterlighetslokaler har min bror funnit Finneråsnäs färja i 
Stugu sn. samt Glimån i Medelpad, Lidens sn. Vid Ljungan har den en 
motsvarande men ännu inskränktare utbredning; jag fann den 1884 vid 
Johannisberg i Torps sn., och E. Collinder har funnit den på flera 
ställen i grannsocknen Borgsjö; således samma trakt, där den äfvenledes 
östliga arten Cal. lapponica också har sin sydgräns i vårt land. Under 
det sistnämnda art är karaktärsväxt för ofruktbar sand- och myrmark, 
kräfver chcilybcea genomgående myllrik gräsmark (t. ex. vid myrstackar, 
bäckkantar), väl vattnad och på samma gång solig; den älskar terrasserna 
nära flod- och sjöstränder men skyr högländt mark.

2. Agroslis clavata Trin. är ej äldre namn än A. scabrct■ detta har Lind
berg ej påstått, utan att de ej äro samma art (enl. sched. i Pl. Finl. exs.). 
Om han häri har rätt, är en fråga, hvars besvarande väsentligen blir be
roende af hur vidsträckt man tar artbegreppet. I alla händelser äro 
skillnaderna mellan dessa »arter» relativt till den betydliga variationen 
inom närstående, t. ex. canina, ej större, än att båda måste anses höra 
samman i en enhetlig formgrupp, väl isolerad från närsläktade. Denna, 
som har sitt centrum i Nordamerika, uppträder där i talrika, ganska olika 
former, af hvilka flera (t. ex. hyemalis Walt.) blifvit skilda som själfstän- 
diga arter. Vår svenska form är nu verkligen, åtminstone habituellt, rätt
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olik de amerikanska. Murbeck fann skillnaden tillräcklig för grundande 
af en ny art, A. bottnica, och H. Lindberg är således af samma åsikt 
som han. I betraktande af den amerikanska typens mångformighet 
kräfves emellertid för frågans afgörande full kännedom om hela form
kretsen, så att man har säkerhet för att de sibirisk-skandinaviska for
merna verkligen bilda en från de amerikanska skild enhet, samt att denna 
enhet är för starkt markerad för att kunna anses för en underart.

I Agrostis-släktet, med öfvervägande stora, inbördes väl isolerade form- 
områden, synes mig den systematiska öfversiktligheten bäst tillgodoses 
genom att behandla dessa, således äfven här ifrågavarande område, som 
kollektivarter, delade i nödigt antal specialtyper. Det förefaller vara 
mest praktiskt att som kollektivnamn behålla scabra, såsom det af gam
malt varit användt, och upptaga clavata för den specialtyp (från Kam- 
schatka) Trinius afsett — så mycket hellre, som T. i sina på ganska 
subtil analys af blomdelarna grundade artbeskrifningar gemenligen afser 
mycket speciella typer (skiljer t. ex. Calamagrostis purpurea och Langsdorfii, 
med skarpt angifvande af skillnaden från den mycket närstående Halle- 
riana). Det kan tänkas, att det vid kommande fullständig utredning af 
arten blir användning äfven för namnet bottnica, för den händelse att 
vår som det vill synas monotypiska form befinnes skiljbar som västlig ras 
(var. eller subvar.) från Kamschatkaformen.

Liksom i ofvanstående namnfråga visar sig också här, att synonym
forskaren ej får förhasta sig med att förklara arter vare sig »identiska» 
eller skilda; särskildt i formrika släkten äro många hänsyn härvid att 
beakta.

Jag begagnar tillfället att ge en framställning af fyndorter för denna 
växtart i vårt land, ännu ej publicerade (Murbeck kände den endast från 
en lokal i Ångermanland), enligt uppgifter af min broder, som särskildt 
ägnat uppmärksamhet åt fastställandet af dess sydgräns. Han iann den 
i Medelpad ymnig på Indalsälfvens södra sida i höga sandbranter midt 
för Vifsta varf (således i samma trakt som den äfvenledes amerikanska 
Cinna), ymnigast närmast vattnet; på norra stranden saknades den. Vi
dare fanns den längre upp vid samma älf vid Glimån, samt vid Sulå i 
en ravin och på åsen 1/2 mil österut. Vid Ljungan fann han den vanlig 
vid Östavall; äfven sågs den mellan Albv och By. I Njurunda, nära 
älfvens utlopp, sågs den endast på en lokal, mellan Midskogsberget och 
älfven i en bäckdal sparsamt (med Cinna). I Hälsingland fann han 
den endast på en lokal, Hassela, Elfåsens östra sluttning ä en gångstig 
mycket sparsamt (åter en Cznna-lokal!), i Härjedalen trots mycket sökande 
ingenstädes, liksom äfven i västra Jämtland och Vilhelmina Lappmark, 
däremot i östra Jämtland vid vägen mellan Dockmvr och Finneråsnäs 
färja sparsamt. Af allt att döma har den således sin sydgräns i norra 
Hälsingland och håller sig inom den östligare delen af Norrland. I norr 
är den funnen vid Luleälf vid Åminne (Frisendahl — Som annuell 
fordrar den naken jord (helst fuktig sandjord); dess lokaler äro därför 
sandbranter, vägkanter, åkerkanter o. dvl. 3 Atmquist.
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Växtgeografiska anteckningar lör Bleking.

Under en följd af år hafva i mitt herbarium samlats en del lokalupp
gifter hufvudsakligen från västra och nordvästra Bleking, hvilka ännu ej 
publicerats. Då de bidraga till kännedomen af provinsens växtgeografi, 
må de här anföras. Uppställningen är i enlighet med »Förteckning öfver 
Skandinaviens växter » Lund 1907.

Lycopodium inundatum: stränderna af Yverlången Kyrkhult.
Polystichum cristatum: Björkefalla Kyrkhult.
En form af Pinas silvestris, som synes vara identisk med v. lapponica, 

finnes vid Vaktbackarna Karlshamn.
Panicum lineare: på järnvägsbanken mellan Vekerum—Mörrum.
Aira /lexuosa f. pallescens: Hästhagen Karlshamn.
Briza media f. pallescens: Munkahus och Hästhagen Karlshamn. (Iden

tisk med f. albida Lej.)
Festuca giganten: Slottet Sölvesborg (i sällskap med Melandrium sil- 

vestre).
Bromus commulatus: järnvägsbanken Karlshamn. Ny för provinsen.
Lolium multiflorum: järnvägen Karlshamn.
hlymus arenarius, som är ganska allmän på sydvästra Blekinges strän

der, finnes i Karlshamnstrakten (vanl. steril) vid Kollevik samt vid Sternö 
udde.

(.are.v limosa: Byasjö Karlshamn. En af provinsens sydligaste lokaler.
Luzula nemorosa: Bellevue Karlshamn. Förut endast bekant från Jo

han nishus.
Narthecium ossifragum: Slagesnäs Kyrkhult. Provinsens andra lokal.
Ornithogalum milans: Sölvesborgs kyrkogård. Sannolikt ett minne från 

klostertiden liksom följande.
O. umbellatum: Hästhagen Karlshamn.
Asparagus officinalis: Ortholmen Karlshamn. Finnes ej mera vid Ö. 

Sandvik. Sannolikt inhemsk liksom i Skåne, dock växa här endast ett 
fåtal ex. tillsammans.

Polygonatum multiflorum v. bracleatum Thomas: Tivoli Sölvesborg, 
Elleholm vid Mörrumsån. I C. J. och C. Hartmans Handbok i Skandinav, 
flora, 12 uppl., h. 1, p. 70, säges: »Ej sällan förekommer en monstrositet 
med 1,5 6 cm. långa, lansettlika högblad på blomskaftets grenar.»

Iris pseudacorus förekommer ganska sällsynt vid Karlshamn, såsom 
Snitting, Ortholmen. Blommar sällan på skären.

Listera cordata: Källeboda Kyrkhult Enl. F. Svanlunds »Förteckning» 
samt »Rättelser och tillägg» i samma bok, p. 59, finnes den äfven i 
Rödeby, Svensgöl, V. Boråkra, Nettraby, Ronneby, Karlshamn.

Sali.v aurita x repens: Tulseboda Kyrkhult, nära Vägga Karlshamn.
S. triandra x viminalis: Hunnemara Karlshamn.
I Imus seabra: ganska sälls. i Karlshamnstrakten (ex. Sternö).
Chenopodium murale: vid gårdar nära Espinhamn Karlshamn.
Ch. vulvaria finnes numera högst sällan på Ågatan i Karlshamn, enär 

de delar, där den förekommit, »skrapas» hvarje sommar. F. Svanlunds
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uppgift »Khamn på fl. st.» (p. 28 Förteckning öfver Blek. fanerog. Lund 
1889) är åtminstone numera ej riktig.

Saaida maritima och Salsola kali: utgångna vid Karlshamn. Lokalerna 
hafva fördärfvats på grund af hamnens utvidgning.

Anemone hepatica v. multiloba: Vämmö Karlskrona. Ny för syd
ligaste Sverige. Ej långt från denna lokal finnes en f. maculata med 
ljusgröna—hvita sammanhängande band och fläckar midt på loberna. 
Ett (med omgifvande jord) uppgräfdt ex. har jag planterat i en kruka för 
att se, om fläckbildningen är konstant.

Aquilegia vulgaris är säkert vild inom prov., så t. ex. på bergen mellan 
Karlshamn och Markstugugölen, men på Kastellet finnes den förvildad på 
murarna.

Sinapis alba: Gustafsborg Karlshamn.
Nasturtium silveslre: Rosenborg Karlshamn, Svängsta (Bot. Not. 1891, p. 87).
Arabis hirsuta: Gustafsborg Karlshamn.
Alyssum calgcinum: Sölvesborg. Har hvarje år (1903—1908) observerats 

på denna lokal.
Berteroa incana: finnes i största mängd pä gamla banvallen vid Karls

hamn. I författarens barndom sågs den täml. allmänt på gräsbevuxna 
hustak. Så äfven i Karlskrona »t. ex. Vestra udden på tak» (Gosselman, 
Blekinges flora, p. 114). Jfr Aspegken, Försök till en blekingsk flora, 
Carlskrona 1823, p. 49: »Sällsynt vid vägar och på taken i Carlshamn 
(Fries).» I sistnämnda arbete hänföres den (Alyssum incanum) p. XVI till 
»främlingar från allägsna orter». Den lär också i västra och norra Europa 
vara införd med lucern- och rödkiöfverfrön från östra Mellaneuropa.
B. incana f. viridis Tausch, förekommer vissa år vid Karlshamn.

Sempervivum tectorum (Taklök): utom »klippor» uppgifver Svanlund 
i sin Förteckning: »Torftak mångenst.». Aspegren (Försök etc. 1823, 
p. 35) säger: »Flerestädes på torftak. Då etl tak af denna blifvit öfver- 
vuxet, afhåller det fullkomligt genomträngande af vatten.» I författarens 
barndom funnos i trakten af Karlshamn flera stugor med Sempervivum- 
tak, men nu är denna växt försvunnen, ehuru flera torftak finnas kvar. 
Enligt uppgift af en kvinna, som bebott ett sådant hus, ansågs växten 
vara »ett godt skydd för stugan».

Cotoneaster integerrima "‘nigra: Vaktbackarna Karlshamn.
Pyrus Malus v. mitis: Vaktbackarna Karlshamn.
P. communis v. Pyraster: mellan Asarum—Svängsta, nära Ö. Hoka. 

Hufvudformen blommar ganska sällan i vissa trakter ss. vid Karlshamn.
Rubus idams f. maritimus: Eneskäret Karlshamn.
R. plicatus f. microphyllus: nära Jämshög vid landsvägen.
R. thyrsanthus: inuti landet vid Asarum, Svängsta samt Kylinge Sand

bäck; f. viridis: Ö. Sandvik samt mellan Kullevik—Vägga.
Agrimonia odorata: Sölvesborg vid Valjevägen.
Rosa tomentosa v. venusla: en holme utanför Kollevik Karlshamn.
Medicago sativa: Karlshamn hland klöfver.
Lathy rus vernus: Vägga Karlshamn.
Viola montana: Karlshamn vid Helikon.
Hippuris vulgaris /'. fluviatilis Hoffm.: Vägga Karlshamn.



(42)

Hedera helix: i skog vid Svängsta.
Laserpitium latifolium är ganska spridd i Karlshamnstrakten ss. Yilhelms- 

höjd, Stampen, Hästhagen och Vägga. Stundom med rödaktiga blommor 
(/'. rubriflora mihi) ss. mellan Karlshamn och Ö. Sandvik. I Neuman, 
Sveriges flora, p. 241, uppgifves endast »blommor hvita»» Jfr Aegopodium 
podagraria f. subrosea o. a.

Pyrola chlorantha: Tulseboda Kyrkhult.
Lysimachia nummularia: Bellevue Karlshamn. Finnes trol. numera 

ej vid »Brunnsparken» (= Surbrunnen).
Dracocephalum thymijlorum: på banvallen mellan Karlshamn—Hunne- 

mara. Finnes ej på nya kyrkogården. Den där tagna växten är enl. ex. 
i mitt herb. Salvia verticillata.

Prunella vulgaris v. parviflora mellan Karlshamn-—Horsaryd.
Lamium intermedium är p. 13 uteglömd i Svanlunds Förteckning. 

Lokalerna äro: Karlskrona vid Kungsbron (enl. Gosselman), Karls
hamn flerestädes, Asarum, Svängsta, Vekerum, Mörrum, Jämshög.

Mentha spicata: Matvik.
Verbascum lychnitis: utelämnad i Svanlunds Förteckning, p. 14. Hit 

höra de Verbascum-former, som upptagas i Bot. Not. 1889, p. 8, samt 
Bot. Not. 1887, p. 127. Lokalerna blifva då: Karlshamn (på gamla järn
vägsbanken) samt Jämjö (vid skjutsstationen).

Veronica opaca: Gustafsborg Karlshamn.
V. triphyllos: Sölvesborg (ganska allmän). Lokalen Sandslätt Khamn 

försvunnen på grund af väganläggning.
V. chamiedrys v. lamiifolia: Vämmö Karlskrona.
Utricularia vulgaris: Byasjö Karlshamn.
U. minor: Byasjö Karlshamn. Sällan blommande.
Plantago media: Rosenborg Karlshamn 1892 i gräsmatta.
Lonicera perielymenum f. quercifolia Aspegr. (Neuman, Sveriges flora, 

p. 104). Denna form är synnerligen vacker, men troligen ej konstant. 
Till den förut kända lokalen Blek. Gredby kan läggas Karlshamn Vägga, 
där den dock sällan blommar, men påträffats hvarje sommar (1904—07). 
Hvarför Aspegren uppgifves som auktor, synes obegripligt. I sitt arbete 
»Försök till en blekingsk flora, Carlskrona 1823» säger han p. 17: »179 
(Lonicera Perielymenum L.). Hujus varietas quercifolia, ab aueloribus no- 
tata, certe hoc non meretur; sistit enim sureulos tantum juniores. Sed 
et his in eadem arbore folia integra et sinuata.» Den förtjänar dock att 
upptagas som fl, likaväl som Carpinus betutus var. laciniata o. a. De af 
mig vid Vägga funna slingrande, täml. låga buskarna skilja sig betydligt 
från Aspegrens ofvannämnda »arbor». Namnet quercifolia är synnerligen 
träffande.

Valeriana officinalis f. tenuifolia: nära Vaktbackarna Karlshamn.
En vacker form med tre blad i krans (/'. verticillata mihi) fann jag 

1895 vid Källeboda Kyrkhult. Denna är lika berättigad som Epilobium 
montanum var. vertieillalum M. & K.

Succisa pratensis f. dentata: Hästhagen Karlshamn. Finnes troligen 
här och där i provinsen, fast sparsammare än hufvudformen; f. flor. alb. 
i Hästhagen äfven med tandade blad.
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Rudbeckia hirta: observerades i några ex. 1893 på banvallen vid Karls
hamn.

Bidens triparlitus f. pumilus Retz.: Vägga Karlshamn.
Senecio viscosus linnes nu icke blott i Khamn vid Ågatan (Svanlunds För

teckning, p. 7) utan är ganska allmän i hela trakten, i synnerhet på järn
vägsbankarna. Inåt provinsen har den spridt sig utmed järnvägslinjerna. 
Så t. ex. Asarum, Svängsta, Hemsjö samt västerut Vekerum och Gustafs- 
torp, Sölvesborg. Jfr Aspegren, Försök etc., 1823, p. 61: »Sällsynt, på 
Nya Krono-Varfvet i Karlskrona.»

Senecio Jacobcea f. discoideus: mellan Khamn—Heleneberg 1900.
Carduus acanthoides har nu utbredt sig från Snäckgrafvarna till Vatten

tornet (Karlshamn).
C. nutans L. y radians Biasol. återfinnes stundom på ruderatplatser vid 

Karlshamn. Jfr Svanlunds F’örteckning, p. 5.
Cirsium helerophyllum: Kylinge Sandbäck.
C. heterophyllum x palustre: Björkefalla Kyrkhult (i stor mängd , där 

alla mellanformer förekomma. Trol. ej funnen vid Källeboda under se
nare år.

Hvitblommiga former af C. palustre vid Ö. Hoka (Khamn) och af 
arvense flerest. nära Khamn.

Onopordon acanthium: Karlshamn vid vägen till Hunnemara.
Serratula tinctoria f. integrifolia Wahr.: Sternö Karlshamn. Säkerligen 

flerestädes.
Cichorium intybus: Karlshamn flerest. (ofta bland klöfver), Asarum. 

Följer banvallarna.
Arnoseris minima: Kylinge Sandbäck.
Leontodon hispidus v. hastilis: Tulseboda och Vilshult Kyrkhult samt 

Hofmansbygd. Synes endast tillhöra nordvästra Bleking, där den före
kommer rikligt, ofta med hufvudformen.

Karl B. Nordström.

Några skandinaviska adventivväxter.

1) Svenska1:
Alyssum hirsutum Bieb.— Blek. Karlshamn 1897. Förut funnen vid 

Uppsala (H. Witte, Bot. Not. 1904, p. 54).
A. calycinum L. •— Smål. Växjö 1888.
Brassica elongata Ehrh. var. armoracioides (Kzern.) Aschs. — Hall. 

Halmstad 1907.
Bryonia alba L. — Blek. mellan Karlshamn och Hunnemara samt 

ruderatplats vid Hunnemara.
Carduus nutans L. v. radians Biasol. — Blek. Karlshamn 1900—07. 
Caucalis daucoides L. — Hall. Halmstad 1906—07.

' Jfr min uppsats i Bot. Not. 1908, p. 113 — 122, H. Witte, Bot. Not. 1904, 
p. 49—02 samt Svensk Bot. Tidskr. 1907, h. 3, p. 352.
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Diplotaxis muralis (L.) DC. — Sk. Trelleborg, Aims; Hall. Gencvad 
1905.

Lotus tenuifolius (L.) Rehb. — Västerg. Skara 1906, bland Trifolium 
pratense ganska talrik.

Matricaria inodora L. f. phyllantha. — Västerg. Skara 1906.
Melilotus Petilpierreanus (Hayne) Willd. — Blek. Karlshamn bland 

Trifolium pratense.
Mercurialis annua L. — Blek. Karlshamn. Har bibehållit sig i östra 

delen af staden 1903—1907. Jfr Bot. Not. 1903 p. 116.
Silene dichotoma Ehrh. (liksom Sisymbrium altissimum från Sydösteuropa) 

inkommen liksom i södra Tyskland med klöfverfrö: Sk. Ahus, Hälsing
borg; Blek. Karlshamn 1904—05. Synes trifvas väl inom landet och 
sprider sig täml. hastigt.

Turgenia tatifotia Hoffm. — Hall. Halmstad 1904—07.
Xanlhium strumarium L. — Hall. Halmstad 1906.
På den ruderatplats, som omtalas i Bot. Not. 1903, p. 114, vid Blek. 

Karlshamn, hafva från 1897 hvarje år iakttagits: Anthemis ruthenica M. B., 
Campanula rapunculoides L., Lepidium draba L., Medicago sp., Melilotus 
coeruleus (L.) Desv., M. Petitpierreanus (Hayne) Willd., Potentilla intermedia 
L. var. Heidenreichii Zimm., Sisymbrium Loeselii L., hvilka således bibe
hållit sig i omkring 10 år.

2) Danska:
På en ruderatplats norr om Helsingör iakttogos 1900: Achillea nobilis 

L. (i stor mängd), Brassica elongata Ehrh. var. armoracioides (Czern.) 
Aschs. (talrik), Lepidium draba L. (talrik), Mentha spicata L.; Huds. 
(= M. viridis L.), Mercurialis amma L. (talrik), Reseda lutea L., Reseda 
luleola I.., Sisymbrium Loeselii L. På Klövermarken (Köpenhamn) sågs 
1900 i stor mängd Panicum miliaceum L. ,. , ...

Potentilla frutieosa på Gotland.

Det var för mig såsom speciellt intresserad af den gotländska floran 
en angenäm öfverraskning att erfara, att den förut i vårt land endast frän 
Öland bekanta Potentilla frutieosa förekommer vildväxande på Gotland. 
Första gången jag hörde något härom var sommaren 1906, då dr. 
K. Johansson i Visby omtalade för mig, att denna art förekommit i ett 
skolpojksherbarium från något ställe på norra Gotland. Antagligen är 
det väl samma lokal, som jag följande år af en händelse råkade på.

Då jag påsken 1907 tillsammans med min broder Albert Vestergren 
besökte Hejnums socken för att där ta i närmare betraktande den ståtliga 
idgransförekomsten Kallgate Burg, omtalade vår vägvisare, landtbrukaren 
Ostman, att en ovanlig buskväxt med gula blommor växte i en beteshage 
i närheten af hans bostad. Jag fäste mig ej närmare vid saken, i den tron 
att det var berberis, som är sällsynt i flera trakter af Gotland och för 
hvars skull jag en gång blifvit narrad att gå en half mil cn het och



dammig sommarsöndag. Lyckligtvis var Östman så ifrig att få veta 
namnet på sina buskar, att han kom springande efter vagnen med några 
kvistar, när vi i mörkret på kvällen skulle åka hem. Jag strök eld på 
en tändsticka och min förvåning blef lika stor som min glädje, då jag 
igenkände Potentilla fruticosa, vid denna årstid ännu i vinterstadium. Nu 
var det min tur att bli ifrig, men i kvällens mörker var det ingenting 
att göra åt saken. Nästa dag foro vi åter dit och undersökte lokalen. 
Denna var ett sankt hörn af en typisk gotländsk beteshage — pinetum 
herbidum för att använda Sernanders terminologi — och där växte på 
en tämligen liten yta ett 50-tal buskar af Potentilla fruticosa. Dessa stodo 
på låga tufvor å den på grund af markens sanka beskaffenhet mest med 
starrarter beväxta lokalen, något som mycket påminner om växtens före- 
komstsätt på Ölands alfvar.

Att växten är vild på lokalen lider intet tvifvel. I den omgifvande 
trakten finnes den ej odlad. Märkvärdigt är blott, att den ej för länge 
sedan blifvit upptäckt af någon resande botanist. Ty lokalen är belägen 
alldeles intill landsvägen, som går mellan Hejnums och Bäls kyrkor på 
vänster hand, när man hunnit ungefär en half kilometer från Hejnums 
kyrka. Östman uppgaf sig äfven ha sett en buske på hällmarken öster 
om Hejnums kyrka. Båda lokalerna tillhöra det efter gotländska för
hållanden vidsträckta sammanhängande hällmarks- och skogsområde, som 
ligger på gränsen mellan Othems, Hejnums och Boge socknar och i nord
väst sträcker sig intill Tingstäde träsk. Denna trakt är utmärkt för sin 
rikedom på idgranar och dit hör äfven det ställe, File hedar i Othem, 
där folkskolläraren M. Östman fann Pulsatilla patens på en vidsträckt yta.

T. Vestergren.
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REFERAT.

E. Adlerz, Bladmossflora för Sveriges lågland med särskildt af-
seende på arternas utbredning inom Närke. — Örebro 1907,
226 sidor, med 57 taflor; pris häft. 4:50, inb. 5:50.

Nämnda publikation har, som titeln antyder, två olika mål, nämligen 
att beskrifva Närkes bladmossflora och att därjämte utgöra en handbok 
vid studiet af det svenska låglandets bladmossor. Det är svårt att sam
tidigt väl tjäna två herrar, och det hade nog varit lyckligare, om förf. 
fördelat sitt arbete på två skilda publikationer.

Under de många år, som C. Hartman var lektor i Örebro, ägnade 
han största delen af sin fritid åt undersökningen af Närkes mossflora, 
och en grundlig beskrifning af densamma var hans käraste framtidsmål; 
detta mål ljmkades han dock ej uppnå, innan hans verksamma lif slutade. 
De synnerligen rikhaltiga anteckningar, som C. Hartman efterlämnat, ut
göra hufvudmaterialet för förf:s redogörelse för Närkes bladmossflora; 
därtill ha fogats många nya upptäckter inom landskapet af K. Kjellmark, 
A. Ringselle, H. Löwenhjelm och E. Jäderholm samt äfven af förf. 
själf. Genom offentliggörandet af resultaten utaf det bryologiska forsk
ningsarbete, som blifvit utfördt i Närke, har förf. lämnat ett mycket 
värdefullt bidrag till den alltför torftiga litteratur, som finnes om blad
mossornas växtgeografiska utbredning i Sverige.

Förf. har därjämte lämpat sin bok till en handledning vid studiet af 
de i det svenska låglandet förekommande bladmossorna, af hvilka ganska 
utförliga och, så vidt ref. hunnit se, goda beskrifningar lämnas. De tal
rika och vackra ljustrycksbilder, hvarmed förf. försett sin flora, böra vid 
detta studium blifva till en mycket god hjälp. Mitt intryck är sålunda, 
att lektor E. Adlerz' Bladmossflora bör kunna tjäna såsom en god hand
ledning vid studiet af våra bladmossor. Härmed vill jag dock ej ha 
sagdt, att den i allt fyller de fordringar, som man skulle vilja ställa på 
en sådan flora. Nomenklaturen och systematiken äro väl konservativa; 
så gör det t. ex. ett föråldradt intryck att finna de numera allmänt an
tagna släktena Tai/loria, Pohlia, Utotci och Plcigiothecium inordnade under 
respektive Splachnum, Bryiim, Orthotrichum och Hypnum. Dock måste 
medges, att det vid den förbistring, som för närvarande råder inom mos
sornas nomenklatur och systematik, är omöjligt att intaga en ståndpunkt,
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som är alla till lags. En fördel med förf:s nomenklatur är det, att hans 
bok kan användas jämsides med samme forks framställning af bladmos
sorna i Krok & Almquist, Svensk flora, och därigenom att de nödvän
digaste synonymerna angifvas, är det lätt att i hvarje fall förstå inne
börden af hans namn. Huruvida de svenska namn, som finnas vid en 
och annan mossa, så t. ex. kakmossa vid Hedwigia albicans, bergmossa 
vid Grimmia heteroslicha, gräsmossa vid Hypnum rutabulum o. s. v. äro 
lyckligt funna, lämnar jag åt läsaren att bedöma.

Svagast är forks behandling af bladmossornas geografiska utbredning i 
Sverige; vid de omkring 335 arter, som blifvit funna i Närke, saknas helt 
och hållet uppgifter om deras utbredning i det öfriga Sverige; vid några 
arter såsom t. ex. Bryum pendulum, Orthotrichum curvifolium, Barbula 
fragilis, Pleuridium subulatum o. s. v. uppgifves endast, att de ej blifvit 
funna i Närke; vid de öfriga arterna har förf. såsom hufvudsaklig källa 
begagnat N. G. Kindberg, Skandinavisk Bladmossflora (1903), en källa, 
hvars tillförlitlighet jag har goda skäl att ifrågasätta. Här torde det 
dock ej vara rätta stället att närmare ange skälen för mitt sistnämnda 
uttalande. Exempelvis må dock nämnas, att den af A. Grape i Väster
botten samlade Bryum-ari, som af Kindberg bestämts till Br. Warneum, 
enligt livad jag varit i tillfälle att konstatera är fullt typisk Br. pur- 
purascens. Bryum lacustre har jag ingenstädes lyckats finna i Gästrik
land; Kindbergs utsago, att denna art skulle finnas där, grundar sig på 
af mig meddelade exemplar från Edskösundet af Br. halophytum Hagen1, 
en genom bräckliga, trinda, starkt glänsande flageller med fasta, till
tryckta blad, autoik blomställning o. s. v. från Br. lacuslre så vidt skild 
art som två Bryum-arter kunna vara. Uppgiften om förekomsten i 
Gästrikland af Bryum subglobosum grundar sig på en form, som jag 
samlat på Iggön och utdelat i Husnots exsiccatverk Musci Galliae, n:o 
91(5, under namn af Br. pallescens var. bottnicum Arnell nov. var. med 
följande beskrifning: »Terrestris; theca minuta brevior et crasse obovata»; 
jag är ej öfvertygad om, att denna form är identisk med Br. subglobosum. 
Citatet af mitt namn vid uppgiften om, att Br. subglobosum skulle finnas 
i Gästrikland, innebär således blott, att uppgiften grundats på af mig in
samlade exemplar oberoende af min åsikt om den insamlade formen; 
likartadt är förhållandet i de flesta andra fall, där mitt namn anförts, 
så t. ex. vid Orthotrichum microcarpum, O. Blyttii, Bryum Graefianum, 
Br. labroderense o. s. v.

Några andra anmärkningar kunna nog ock göras mot förf:s bok. I 
densamma saknas ej så få i Sveriges lågland funna bladmossor, så t. ex. 
Anisothecium humile, Bryum purpurascens, som är ganska allmän på

1 Denna form hänfördes af mig först (Bot. Not. 1899, p. 76) till Br. maritimum 
Bomans., som den mycket liknar i det vegetativa systemet o. genom lika blomställ
ning, men har sedan beskrifvits såsom en ny art Br. Arnellii Bomans., (Rev. bryol., 
1901, p. 52), som slutligen af Hagen i Muse. Norv. borealis, p. 142, samma år om
döpts till Br. halophytum Hag., emedan kombinationen Br. Arnellii förut var upp
tagen för en sibirisk art af Paris i Index bryol., 1894, p. 163. I sammanhang 
härmed må nämnas, att Br. Arnellii Kauris i Roth, Die Europ. Laubm., 1905, p. 
136, är synonym med Br. globosum Lindb.
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sandiga hafsstränder i Hcrnösandstrakten (se Bot. Not. 1886, p. 92), flera 
på senare tiden beskrifna Brgum-arter såsom Br. rivulare, Br. Arvenii, 
Br. angermannicum, Br. leplocercis, Br. grandiflorum m. fl.; flertalet af 
dessa arter äro väl mycket sällsynta eller kritiska, men de borde väl 
ändå för fullständighetens skull ha på ett eller anmu sätt omnämnts. 
Arternas anordning inom /t/v/um-släktet är ej god; så t. ex. ha de med 
Br. inclination närsläktade Br. longisetum, Br. Grae/iannm. Br. lacustre, 
Br. lapponicum och Br. marilimum (som äfven finnes i Sverige) ej blifvit 
samgrupperade, så att deras nära släktskap tydligt framstår. Vidare 
saknas nästan helt alla uppgifter om de olika bladmossornas växlande 
grad al fertilitet likasom alla upplysningar om våra hvitmossor (Sphagna).

H. W. Arnell.

Oscar Hagem, Untersuchungen über norwegische Mucorineen. I.
- Vidensk.-Selsk. Skrifter. I. Math.-Naturv. Kl. 1907. Kristiania. 1908.

Vår kunskap om de öfre jordlagrens biologiska förhållanden är för- 
vånansvärdt bristfällig. Det är egentligen blott daggmaskarnas och vissa 
bakteriearters förekomst och inverkan å de öfre jordlagrens beståndsdelar, 
som blifvit föremål för mera ingående studier. Däremot saknas alltjämt 
undersökningar öfver den tvifvelsutan ofantligt viktiga roll, som alger, 
amöbor, infusorier, saprofvtiska nematoder, svampar m. 11. mikroorga
nismgruppers representanter spela vid sönderdelningen och omsättningarna 
i de öfre jordlagren.

Sedan flera år sysslar prof. Hiltner (München) med omfattande studier 
i denna riktning och hans sammanfattande resultat af sina biologiska 
och biokemiska jordundersökningar torde vara att vänta i ett större ar
bete om några år. Under ett studiebesök hos Hiltner förliden sommar 
hade ref. tillfälle erhålla en liten inblick i detta tämligen nj a forsknings- 
gebit och kunde därvid konstatera, att exempelvis rikedomen i jorden af 
amöbor och cilierade infusorier var häpnadsväckande stor. En af 
Hiltners assistenter hade roat sig med att göra en sannolikhetsberäk
ning öfver sammanlagda vikten af de amöbor, som samtidigt lefva i 
Tysklands jord. Uträkningen, hvars detaljer föreföllo nog så plau- 
sibla, gal det oväntade resultatet, att blott och bart dessa öfversta jord
lagrens små amöbor i vikt uppgingo till vid pass samma summa, som 
hela Tysklands befolkning väger! Med all reservation för räkneexemplet, 
så framgår däral i alla händelser, att redan amöbornas lilla organism
grupp är en taktor att räkna med vid bedömandet af de säkerligen 
ofantligt genomgripande verkningarna af lifvets spel i de öfre jordlagren.

I föreliggande afhandling lämnas ett nytt och välkommet bidrag till 
kännedomen om denna hittills så obeaktade gren af biologien. Förf. 
har hufvudsakligen studerat de öfre jordlagrens mucorinéer, men också 
ägnat sin uppmärksamhet åt luftens halt af mucorinésporer. Den nu 
offentliggjorda del I sysselsätter sig mest med de anträffade mucorinéer-



nas systematik och i senare publikationer ämnar förf. behandla deras 
biologi och fysiologi.

Att det af förf. valda arbetsfältet är i hög grad tacksamt, framgår redan 
däraf, att utal de ur luften och jorden isolerade mucorinéerna icke 
mindre än hälften visade sig vara för vetenskapen nya arter.

h.fter ett kapitel om den vid utförandet af renkulturerna använda 
metodiken, behandlar lörf. luftens halt af mucorinésporer. Härvid visade 
sig att mucorinésporer äro relativt mycket sällsynta i luften i jämförelse 
med de allestädes närvarande mögelsvamparna Penicillium, Aspergillus 
och Cladosporium. Af mucorinéer anträffades i allt 7 arter i luften 
(Mucoi racemosus och stolonifer vanligast; M. sjiinosus och arrhizus mindre 
allmänt samt M. pusillus, M. circinelloides och Thamnidium elegans blott 
i enstaka fall). Under tiden dec.—april äro mucorinésporer i luften spar
sammast och allmännast under månaderna juli—sept. Detta står i sam
band med snötäcket, som hindrar upphvirflande af sporer från jorden 
under vintern, medan detta däremot mycket lätt kan ske under de torra 
sommarmånaderna. Mucor-sporernas resistens mot köld framgår däraf, 
att förf. stundom fått utvecklingskraftiga sporer i sina utställda petriskålar 
vid temp, af — 15° till -— 23° C.

Hufvudinti esset har förf. knutit till de jordbeboende mucorinéerna. 
fört. har ur olika jordslag lyckats isolera icke mindre än 16 arter, af 
hvilka 7 äro för vetenskapen nva: Mucor Muccdo Brefeld, M. slriclus 
Hagem, M. Ramannianus A. Möller, M. flavus Bainier, M. sphierosporus 
Hagem, il/, racemosus Fres., M. hiemalis Wehmer, M. griseo-cganus 
IIagem, M. spinosus v. Tieghem, M. silvaticus Hagem, M. stolonifer 
Ehrenb., M. norvegicus Hagem, Absidia Orchidis (P. Vuill.) Hagem, 
A. glauca Hagem, A. cylindrospora Hagem samt Zggorhijnchus Moelleri 
P. Vuill.

Vissa af dessa arter anträffas i nästan alla jordslag, andra däremot 
visa en mera inskränkt utbredning och förekomma blott i alldeles spe
ciella jordarter. Förf. har t. o. m. kunnat i olika jordar urskilja kon
stanta Mucoriné-formationer af arter, som synas ställa likartade anspråk 
på sitt substrat. Så finnes t. ex. en Mucor Ramannianus-formation, som 
har stor utbredning i furuskogarnas jord och som består af M. Raman
nianus, strictus, flavus, silvaticus som »karaktärsväxter» samt dessutom 
inblandade ännu ett par i alla jordar växande arter.

Ett synnerligen intressant kapitel handlar om mucorinéernas zvgospor- 
bildning. Redan de Bary fann 1866, att hos M. stolonifer en kopulation 
ägde rum mellan tvenne likartade celler, hvars produkt blef en s. k. 
zygospor. Denna egendomliga, om en könslig kopulation starkt erinrande 
zvgosporbildning har länge till sitt väsen varit en svår nöt att knäcka 
för mykologerna. Först genom Blakeslees undersökningar (1904) bragtes 
klarhet i detta spörsmål. Han visade nämligen, att många mucorinéers 
mycelier voro dioika. Han isolerade af samma art två olika, stundom 
t. o. m. morfologiskt skiljaktiga mycelier, som hvar för sig ej förmådde 
skrida till zvgosporbildning, men som, då de kommo i kontakt med 
hvarandra, genast bildade zygosporer. Odlade man t. ex. i en petriskål 
ett »han»-mycelium på ena hälften af substratet och ett »hon»-mycelium
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på den andra1, så kommo under myceliernas vidare tillväxt dessa slut
ligen att stöta samman i skålens midtlinje. Här och endast här sker då 
zvgosporbildning, synlig för blotta ögat som en skarpt afsatt, mörk linje. 
Hos andra mucorinéer äro mvcelierna monoika, och här äger zygospor- 
bildningen rum mellan olika hyfgrenar af samma mycelium. Dessutom 
finnas bland de dioika mucorinéerna ett tredje slags »neutrala» mycelier, 
som förlorat sin sexualitet och ej kopulera vare sig inbördes eller med 
»han»- eller »hon»-mycelier.

Blakeslees försök att få hybridbildning till stånd genom att samodla 
»han»- och »hon»-mycelier af olika arter utföll så, att kopulationsansatser 
visserligen visade sig, men de resulterade aldrig i en genomförd zygospor- 
bildning. Detta negativa resultat är af stor systematisk vikt, emedan vi 
alltså här ha ett kriterium på olika mucorinémyceliers systematiska sam
hörighet i de fall, då de kopulera med hvarandra under zvgosporbildning.

Dessa Blakeslees standardundersökningar har Hagem begagnat sig al 
under sina mucorinéstudier och kommit till flera intressanta resultat. 
Särskildt har han sökt fastställa, huru det i naturen förhåller sig med 
den relativa mängden af könsbegåfvade och könlösa mycelier. Hos 
Mucor hiemalis visade sig af 52 isoleringar direkt ur jorden hälften vara 
neutrala mycelier och af de öfriga med könskraft begåfvade var det ena 
slaget högst betydligt talrikare än det andra, nämligen i förhållandet 21 : 5. 
Angående de faktorer, som bidraga till utbildande af köns- och könlösa 
mycelier, veta vi ännu föga. Hagems fortsatta undersökningar i dessa 
subtila frågor torde kunna motses med intresse.

Af handlingen afslutas med en »nyckel» till de behandlade arterna och 
en speciell del, hvari hvarje art utförligt behandlas och karakteristiska 
afbildningar lämnas. Thorild Wulff.

Fe. Rosendahl, Vergleichend-anatomische Untersuchungen über 
die braunen Parmelien. — Abhandl. der Kaiserl. Leopoldinisch- 
Carolinischen deutschen Akademie der Naturforscher. Band 87 (Halle 
1907). 59 s. + 4 tafl.

Hufvudsakligen under 1870- och 1880 talen afskilde W. Nylander från 
Parmelia olivacea (i den begränsning han gifvit denna kollektivart i sin 
Synopsis methodica lichenum) talrika arter eller underarter, som före
trädesvis karakteriserades genom märglagrets förhållande till klorkalk och 
när- eller frånvaron af soredier eller isidier. Till en början upptogos 
dessa former endast af de lichenologer, som i allt anslöto sig till den 
Nylanderska skolan; först så småningom hafva de vunnit erkännande 
äfven från annat håll. I vårt land har man dock ända in på sista tiden 
följt den framställning af denna lafgrupp, som lämnades i Th. M. Fries’ 
Lichenographia scandinavica. Den som ägnat dem någon uppmärksam

1 Då båda de kopulerande »könscellerna» äro hvarandra fullkomligt lika, är här 
naturligen beteckningen »han» och »hon» fullständigt villkorlig.



het ute i iria naturen, skall dock helt säkert erkänna, att de förtjäna att 
urskiljas. Huruvida de böra anses som arter eller underarter, är i det 
stora hela en smakfråga.

Ett synnerligen värdefullt bidrag till kännedomen om dessa former har 
nu lämnats af bR. Rosendahl, äfven om det måste medgifvas, att lian af 
hvarje särskild form undersökt ett ganska ringa material. Inalles har han 
undersökt 14 former, nämligen P. aspidota (Ach.), P. Delisei (Duby), P. fuli- 
ginosa (Fries), P. glabra (Seiner.), P. glabratula Nyl., P. glomellifera Nyl., P. 
kvtevirens (Flotow), P. locarnensis Zopf, P. olivacea (L.) Ach.. P. papulosa 
Anzi), P. proli.va (Ach.), P. sorediata (Ach.), P. subaurifera Nyl. och P. ver
ruculifera Nyl. För hvar och en lämnar han en kort morfologisk och
en utförlig anatomisk beskrifning, i vissa fall äfven en redogörelse öfver 
apotheciernas utveckling. Det framgår af hans undersökning, att viktiga 
anatomiska olikheter förefinnas. Hos aspidota, Delisei glabra, glomelli
fera, locarnensis, olivacea, prolixa, sorediata och verruculifera är kortikal- 
lagret (såväl på bålens öfver- som på dess undersida) flerskiktigt, hos 
fuliginosa, glabratula, laitevirens, papulosa och subaurifera däremot en- 
eller högst tvåskiktigt. Hos två arter, glabra och verruculifera, hafva 
särskildt på yngre delar af bålen påvisats hårbildningar, som äro iakt
tagbara äfven vid god lupförstoring. Den bruna färgen är hos 10 af de 
undersökta formerna framkallad af »parmeliabrunt», som vid tillsats af 
salpetersyra antar rödbrun ton, men förblir oförändradt med klorkalk, 
hos de fyra öfriga, Delisei, glomellifera, locarnensis och prolixa, af 
»glomelliferabrunt», som vid tillsats af salpetersyra till en början antar 
blå eller violett ton, med klorkalk blir blåaktigt. De sedan länge bekanta 
vårtlika bildningarna på bålens öfversida hos aspidota tolkar Rosendahl 
i anslutning till H. Zukal (Untersuchungen über die Flechten) som organ 
lör underlättande af luftens upptagande och transpirationen (»Durch
lüftung»), Af isidier urskiljer han två typer, nämligen typiska sådana, 
t. ex. hos fuliginosa, och sådana, som till sist gifva upphof till soredier, 
t. ex. hos sorediata. Typiska soralbildningar hafva anträffats endast hos 
verruculifera. Undersökningen af apotheciernas utveckling har ej bringat 
något egentligen nytt i dagen. Trichogyn finns städse, men något slags 
befruktning har ej iakttagits. Spermogon (konidangier) hafva anträffats 
hos de flesta formerna och öfverensstämma hos alla med den af H. 
Glück (Entwurf zu einer vergleichenden Morphologie der Flechtensper- 
mogonien) lämnade framställningen. Spermatierna (konidierna) äro, såsom 
redan Nylander påpekat, än cylindriska eller smalt spolformiga (hos 
aspidota, glabra, subaurifera och verruculifera), än mortelstötformiga, 
»hantelförmig» (hos fuliginosa, glomellifera, locarnensis, olivacea, prolixa 
och sorediata). Hos Delisei, fuliginosa, glabra, glabratula, leetevirens, 
locarnensis, subaurifera och verruculifera färgas märglagret rödt med 
klorkalk, hos glomellifera och prolixa äfvenledes men först efter före
gående behandling med kaliumhydrat, hos aspidota, olivacea, papulosa 
och sorediata förblir det äfven efter sådan behandling oförändradt.

At två af de undersökta formerna, glomellifera och sorediata, har ma
terialet insamlats i Sverige, nämligen på Kullen i Skåne (af Zopf).

Om den geografiska utbredningen af de till ett antal af öfver 20 af



Nylander upptagna formerna (arter, underarter och varieteter) af olivacea- 

gruppen inom vårt land föreligga ytterst få uppgifter i litteraturen. De 
förtjäna dock dessa former att närmare uppmärksammas och undersökas 
i naturen. Helt säkert förekomma många hos oss. I Stockholmstrakten 
t. ex. har jag förliden höst och innevarande vår iakttagit och insamlat ej 
mindre än 10 redan för obeväpnadt öga lätt igenkännliga bruna Parmelice.

Gust. O. Malme.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.

Sammankomsten hölls lördagen den 9 maj 1908 å Stockholms Högskola 
under ordförandeskap af professor V. B. Wittrock.

Föredrag hölls af professor O. Juel: »Några drag ur mikroskopets 
och växtanatomiens tidigare historia», hvilket belystes af talrika skiopti- 
konbilder.

Revisionsberättelsen öfver styrelsens förvaltning för år 1907 hade föl
jande lydelse:

»Undertecknade, vid Svenska Botaniska Föreningens sammanträde den 
27 november 1906 utsedde att granska styrelsens förvaltning för år 1907, 
få däröfver afgifva följande berättelse:

Mot styrelsens oss företedda protokoll finnes intet att anmärka.
Föreningens inkomster under året hafva varit:

Ledamotsafgifter för en gång............................  kr.
D:o för år 1907   »
I):o för år 1908   »

Bidrag och diverse smärre inkomster ...... »
Summa kr.

700: — 
1,840: — 

230: — 
1,832: 66

4,602: 66

Häremot svara följande i likhet med inkomsterna behörigen verifierade 
utgifter:

För föreningen och dess sammankomster ... kr. 206: 12 
För tidskriften, årgången 1907 ........................ » 4,208: 02

Summa kr. 4,414: 14
Behållningen utgör sålunda 188: 52 kronor.

Ställningen vid 
Debet:

An Inventarier och inneliggande la
ger af tidskriften... kr. 100: —

Kassabehållning.........  » 188: 52
Obetalda årsafgifter

(för 1907)........ ........ » 860: —

skulder:
Kredit:

Pr Fonden för engångsafgifter
kr. 700: — 

Årsafgifter för 1908 ... » 230: — 
Kapitaltillgång............. » 218: 52

bokslutet visar följande tillgångar och

Summa kr. 1,148: 52 Summa kr. 1,148: 52



Antalet af föreningens ledamöter uppgick vid 1907 års slut till 277 
samt vid tiden för revisionens hållande till 302.

Åtgärder för införskaffandet af ännu ej inbetalda afgifter för år 1907 
voro vidtagna och var afsikten att årsafgifterna för följande år skulle 
infordras i samband med expeditionen af tidskriften.

Det inneliggande lagret af tidskriftens första årgång utgjorde, oafsedt 
spridda häften, 374 fullständiga exemplar.

Då i föreningens stadgar ingen bestämmelse finnes, huru skall förfaras 
med de ledamotsafgifter å 100 kronor, som erläggas en gång för alla, 
bör något beslut därom fattas, men då föreningens ställning i ekonomiskt 
hänseende ännu är sådan att den icke kan existera utan särskilda bidrag, 
finna vi det för tidigt, att därom fatta några definitiva bestämmelser, ulan 
föreslå att, såsom för år 1907 skett, tills vidare måtte förfaras så, att dessa 
afgifter afsättas till en fond, hvars räntor dock ej tillfalla fonden, utan 
ingå bland föreningens öfriga inkomster.

Med anledning af den gjorda revisionen få vi därjämte föreslå, att 
föreningen måtte bevilja styrelsen, sekreteraren och skattmästaren full 
och tacksam ansvarsfrihet.

Stockholm den 6 april 1908.
Hj. Hafström Edv. Söderberg.»

Föreningen beslöt biträda ofvannämnda, af revisorerna framställda 
förslag.

Exkursioner.

Under sommaren 1908 komma enligt föreningens beslut exkursioner att 
anordnas till följande lokaler:

1) En exkursion till Korpbergen och Wiksbergsholme i Salem nära 
Södertälje söndagen den 31 maj 1908, hvarom meddelande utsändts pr 
post till föreningens ledamöter.

2) En exkursion till Omberg under ledning af lektor G. Malme, p. (55).
3) En exkursion till västkusten i början af augusti 1908, eventuellt till

sammans med Dansk Botanisk Förening. Närmare underrättelser om 
denna exkursion komma att pr post tillställas föreningens ledamöter.

Nya ledamöter.

Styrelsen har till ledamöter af föreningen invalt: 
på förslag af dr. E. Lindell:

med. dr. Leonard Grundberg, Stockholm; 
på förslag af lektor G. Malme:

fröken Anna Frykman, Stockholm: 
på förslag af dr. S. Ruuth:

farm. kand. Selma Johnsson, Östafors; 
på förslag af docenten O. Rosenberg:

apotekare Alfred Ahlqvist, Stockholm, 
disponenten Arvid Hernmarck, Stockholm;
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på förslag af professor H. V. Rosendahl:
farm. kand. O. Öhrström, Stockholm; 

på förslag af docenten R. Sernander: 
fil. stud. Thore Fries, Uppsala, 
fil. stud. O. Lund, Uppsala; 

på förslag af professor M. Sondern:
docenten Tu. Hwass, Stockholm; 

på förslag af dr. H. Witte:
kapten Georg Påhlman, Lund; 

på förslag af professor V. B. Wittrock: 
godsägare C. Möllerberg, Ekestad.

BOTANISK EXKURSION TILL OMBERG OCH DESS
OMGIFNINGAR

anordnas af Svenska Botaniska Föreningen den ö och (> samt eventuellt 
den 7 juli 1908 efter följande program:

Samling i Alvastra den 5 juli på morgonen.
Från Stockholm kan resan företagas antingen med ångbåt, som afgår 

fredagen den 3 juli kl. 6 e. m. och ankommer till Hästholmen den 4 
juli kl. 11,30 e. m., eller med tåg, som afgår lördagen den 4 juli kl. 10 
f. m. och ankommer till Alvastra kl. 8,2 2 e. m.

Den 5 juli: exkursion till Stollklycke, Oxbåset och Mullskräerna samt 
tillbaka förbi Höje; middagen intages någonstädes uppe på berget, t. ex. 
på den för sin vidsträckta utsikt öfver Vättern och Östgötaslätten bekanta 
Hjässan.

Den 6 juli: exkursion med järnvägen till Borghamn, därifrån till Västra 
Väggar, Swartzwald och Norra Djurledet samt åter med järnvägen till
baka till Alvastra.

Den 7 juli (eventuellt): exkursion till Väfversunda och Tåkern.
För dem, som så önska, kan sedan (den 8 juli eller, om ingen exkur

sion företages till Tåkern, den 7) anordnas en utflykt till de natursköna 
Vätterstränderna i Öderhögs socken, vid Orrnäs och nedemot Grenna.

Anmälningar om deltagande i exkursionen torde snarast möjligt in
sändas till

Gust. O. Malme,
Norra Latinläroverket, Stockholm.



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 23 mars 1908.

Sällskapets resestipendium å 200 kr. tilldelades fil. studeranden Bj. 
Palm för fortsatta undersökningar öfver lafvegetationen i Stockholms 
skärgård.

Fil. dr. C. O. Norén höll ett af skioptikonbilder belyst föredrag: »Om 
utvecklingen af Saxegothcm conspicua» (se p. 101 i denna tidskrift).

Fil. dr. Th. Wulff höll därpå ett föredrag: »Mikrofotografering med 
ultraviolett ljus», äfvenledes med skioptikonbilder.

Docenten O. Rosenberg redogjorde för »pollinationsanordningar hos 
Drosera».

Prof. C. Lindman meddelade iakttagelser öfver vinterblomning hos 
Ceraslium vulgare.

Den 27 april 1908.

Fil. kand. fröken Ingrid Setterlund föredrog om »blombiologiska 
iakttagelser på Runmarö i Stockholms skärgård sommaren 1907».

Amanuensen T. Yestergren höll ett föredrag: »Om floran på Norges 
västkust» (med förevisning af herbariematerial).

hil. stud. Bj. Palm omtalade fynd af Scolopendrium vulgäre i Halland 
(se p. 151 i denna tidskrift).

Vetenskapsakademien,

Den 8 april 1908.

Akademien beviljade med. kandidaten S. Birger 300 kr. för tryckning 
af ett arbete öfver Härjedalens flora.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Studien über hetero- 
plastische Gewebewucherungen am Himbeer- und am Stachelbeerstrauch» 
al dr. Th. M ulff; i Arkiv för zoologi: »Akaziengallen und Ameisen» af 
prof. Yngve Sjöstedt.

Prof. A. G. Nathorst lämnade ett preliminärt meddelande om en metod 
att utslamma växtdelar ur inom äldre formationer förekommande leror. 
De hittills utförda försöken med leror från Skånes och Bornholms kol



förande aflagringar hade lämnat mycket lofvande resultat, i det före
draganden på detta sätt utom bladfragment, frön m. m. erhållit en stor 
mängd sporer af olika slags ormbunkar, särskildt Marattiaceer, pollenkorn 
af Ginkgo-artade växter och barrträd, bland de senare äfven sådana, som 
i hög grad liknade granens.

Den 22 april 1908.

l’rof. Jak. Eriksson lämnade en redogörelse för sina nya studier öfver 
specialiseringen af de på gräs parasiterande kronrostarterna.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: 1) »Einige Botnjlis-Krank
heiten der Ribe:s-arten» af dr. Th. Wulff; 2) »Ueber die Asclepiadaceen- 
Gatlungen Araujia Brotero und Morrenia Lindl.» af lektor G. O. A:N 
Malmf.; 3) »Neue Studien über die Spezialisierung der grasbewohnenden 
Kronenrostarten» af prof. .Iak. Eriksson.

Den 13 maj 1908.

Till införande i Akademiens Handlingar antogs: »Ueber Algen und 
Hydrozoen im Silur von Gotland und Oesel» af dr. Aug. Rothpletz 
och i Arkiv för botanik: >Eichenes in viciniis stationis hibernae expedi- 
tionis Vegae prope pagum Pitlekai in Sibiria septentrionali a dr. E. Alm- 
quist collecti» af dr. E. Wainio.

Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Den 7 febr. 1908.

Societeten beslöt att Linnédagen 1909 utdela ett pris af minst 450 kr. 
för den bästa uppsatsen öfver en del framställda uppgifter. Den bota
niska uppgiften lyder: Anatomisk eller artbeskrifvande redogörelse för 
en i Sverige förekommande mindre kryptogamgrupp, som förut är ofull
ständigt känd. Täflingsskrift bör vara insänd till Societeten före ut
gången af februari månad 1909.
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f CARL AGARDH WESTERLUND.

Fil. dr. C. A. Westerlund afled i Ronneby den 29 febr. 1908. Han 
var född den 12 jan. 1831 i Berga nära Kalmar, blef student i Uppsala 
1853, disputerade pro gradu i Lund 1861 med en af handling »Bidrag till 
kännedomen af Sveriges Atriplices», promoverades till fil. dr. i Lund 1862 
och utnämndes till kollega vid läroverket i Ronneby samma år; pensionerad 
1893. Westerlund, som mest gjort sig känd genom sina zoologiska, sär- 
skildt malakologiska forskningar, har utom sin gradualafhandling publi
cerat följande botaniska arbeten: »Spridda bidrag till Skandinaviens 
Flora» (Bot. Not. 1863) och »Ueber die Gattung Atriplex» (Linnaea 1876).

f RROR FREDRIK CÖSTER.

B. F. Cöster afled i Lund den 26 april 1908. Han var född den 29 
jan. 1843 i N. Mellby i Skåne, blef student i Lund 1863 och var några 
år lärare vid privatskolor i Åhus och Billinge. I Lunds Botaniska För
ening skötte han en längre tid befattningen som vårdare af samlingarna 
och under senare tid var han vid föreningens växtbvten en värdefull 
hjälp vid granskningen af till bytet inlämnade Salices. I Botaniska No
tiser 1875, 1884, 1889 och 1900 finnas smärre uppsatser af honom, mest 
om hybrider. Som han på senare tiden ifrigt studerade Salices, kom 
han att lämna flera bidrag till kommande fasciklar af Enander, Salices 
Scand. exs. (Bot. Notiser).



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 ällmänt 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 förf attar en 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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