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

PÅ DEN NORDISKA VEGETATIONENS UTVECKLINGSHISTORIA.
AF

RUTGER SERNANDER.

(Forts.)
Stipa och de postglaciala klimatväxlingarna.

Det torde väl knappast ha undgått någon, som följt med till denna 
punkt i min framställning af Sftpa-samhällenas historia, att allt 
synes peka på, att dessa måste ha sammanslutit sig under en tid 
med varmare och torrare vegetationsperioder än de nuvarande. 
Redan långt tillbaka i den nordiska växtgeografien möter man också 
denna uppfattning af Stipa pennata som en reliktväxt. Elias Fries, 
hvilken alltid med styrka framhöll, att eken och de ädla löfträden 
fordom voro vanligare än nu, räknar t. ex. (Bot. Utfl. p. 314) Slipa 
m. fl. som »lemningar efler den äldre rikare vilda vegetationen».

Men det skulle kunna invändas: vore det ej möjligt att i de lo
kala egendomligheter, som utmärka Nh/ja-kuliarna, ligger en till
räcklig förklaringsgrund för beskaffenheten af deras flora? Med 
andra ord, skulle sammanslutningen kunna ha ägt rum under kli
matförhållanden som i nutiden, kanske till och med då, eller rent 
af med en karaktär motsatt det antagna kontinentalklimatet och af 
t. ex. insulärt skaplynne? Vi möta de invändningar, som alltid 
kunna uppställas mot reliktteorierna, och hvilka man sällan i hvarje 
särskildt fall gör sig besvär att söka undanröja.

Hvad frågan om tillräckligheten af ett klimat som det nuvarande 
angår, så kan det ej nekas till, att xerotermiska arter i denna stund 
äro stadda i såväl invandring som spridning på den skandinaviska 
halfön. Som jag i det följande skall söka utveckla, beror detta 
på att människan i sen tid tillskapat en mängd för xerotermer 
lämpliga lokaler, ja till och med hela områden.
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Beträffande Falbygden, öppnar kulturen här på åker- och väg
kanter, sidorna af grustag, järnvägsbankar o. s. v. nya ståndorter, 
hvilkas kalkhaltiga jord ej sällan kommer att beklädas af örtbackar 
och törnsnår. Vegetationen i dessa får ett icke så ringa släkttycke 
med Shpa-kullarna. Så kunde framhållas en ståndortsanteckning 
af Stenström (p. 30—31) från den örtbacke, som intar den sydost
liga sluttningen af en järnvägsbank vid Björsgård, och det växt
samhälle, som enligt Hulth (p. 100) sammanslutit sig på Skultorps- 
tuffens jordbetäckning.

Men viktigare äro de anteckningar som visa på gemensamma 
xerotermer.

Alldeles nyss uppräknades några kolonister från grusgröpperna 
i Bondegårdsbackarna och visades, att de stodo i beredskap att 
sammansluta sig till en örtbacke af samma karaktär som omgif- 
ningen och med dess sällsyntheter såsom Inula salicina, Prunella 
grandiflora och Scabiosa Columbaria.

Från Segerstads socken kunna följande anteckningar (19 s/s 06} 
från unga örtbackar meddelas:

l) Landsvägskant, långt från gammal örtbacke; innehöll Scabiosa 
Columbaria blandad med:

Achillea Millefolium 
Aira ccvspitosa 
Centaurea Jacea 
Dactijlis glomerata 
Galium verum

Leontodon autumnale 
Medicago lupulina 
Potentilla anserina 
Taraxacum officinale

2) Grustag intill gammal örtbacke med nybildad sådan, innehål
lande Scabiosa Columbaria, Trifolium montanum samt:

Anthgllis Vulneraria
Artemisia campestris
Avena pratensis
Briza media
Calamintha Acinos
Chrysa n th em um Leucanthem um
Centaurea Jacea

Centaurea Scabiosa 
Galium borecde 

» verum 
Linum catharticum 
Potentilla verna (L. ex parte) 

Lehm.
Spircea Filipendula 

sedan juli 1903 sett på järnvägs-Lathgrus heterophgllus har jag 
bankarne mellan Sköfde och Skultorp och Potentilla rupestris juni 
1907 på samma slags lokal flerstädes mellan Broddetorps och Bjel- 
lums stationer.



Och som jag också i nästa kapitel skall söka visa, är det ej blott 
på de nya lokalerna som xerotermerna utbreda sig; äfven i gamla 
växtsamhällen af xerolil prägel intränga de och bosätta sig på all
var. Äfven Stipa-samhällena såväl på Varliolmen och Gokullen 
som på Bondegårdsbackarna ha tydligen i sen tid mottagit nya så
dana element. Det torde nämligen, som förut antyddes för Var- 
holmen, lida föga tvifvel, att ej Anthemis tinctoria och Medicago lu- 
pulina någongång invandrat från de omkringliggande åkrarna; i hvarje 
lall äro de för den svenska floran i sin helhet relativt unga ackvi- 
sitioner. Hvad Alyssum calycimim, som antecknades på Gokullen, 
beträffar, vet man att den är en sen inkomling i Skandinavien; de 
äldsta fynden från Sverige, Danmark och Norge datera sig enligt 
Holmboe p. 190 från resp. 1823, 1832 och 1857. I Valtorps socken 
antecknades den törsta gången vid Wrangelsholm, dit inkommen med 
klölverfrö år 1900, af Witte, Tillägg, p. 279. Dessa tre arter äro 
sydliga, mer eller mindre xerolila och ha i historisk tid spridt sig mot 
norden. Alyssum och Anthemis ha dessutom ett sydostligt ursprung 
och tyckas i sin utbredning mot nordväst hejdas af samma klima
tiska faktorer som SV/pn-gruppen. Redan A. de Candolle, p. 74— 
75, 85—90, demonstrerar med karta och utförlig analys, huru Alys- 
sum dels har behof af en hög sommartemperatur, dels af det fuk
tiga klimatet hejdas i sin utbredning mot nordväst. Anthemis saknas 
också troligen i del yttersta Västeuropa på grund af det här rå
dande klimatet; ännu 1903 anföres den af Coste I, p. 346, endast 
från Frankrikes östra och sydöstra delar och här inskränkt till 
Lothringen, Elsass, Rhönes dalgång nedanför Lyon, Provence, Hé- 
rault samt Alpes-Maritimes.

Det finnes sålunda stora möjligheter för att xerotermer, hvilka 
al den ena eller andra anledningen inkommit i traktens vegetation, 
i nutiden skola kunna ockupera solexponerade backar af en sådan 
natur som Falbygdens S tip a-kullar. Och då flerstädes i södra Skan
dinavien förhållandena äro ungefär likartade, finnas ett tillräckligt 
antal mellanstationer för en invandring söderifrån äfven med andra 
än synantropiska spridningsmedel af dessa xerotermer.

Men förutsättningen för alla dessa påvisade eller tänkta vandringar 
hvilar ej på beskaffenheten af klimatet såsom sådant utan på arten 
af de edaiiska faktorer, som tillskapas af den moderna kulturen.

4 finge klimatet med elimination af kulturen fritt inverka på vårt 
lands växtvärld, skulle efter all hittillsvarande växtfysiognomisk er-
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farenhet1 en på xerotermer ytterligt fattig skogsvegetation snabbt 
tränga undan alla dessa örtbackar, stäppartade edafoider o. s. v. 
med deras nyförvärfvade syd- eller sydosteuropeiska element till 
ett fåtal anspråkslösa reliktförekomster", och härmed vore den an
tagna möjligheten för en invandring af nya sådana arter mycket 
försvårad.

Härskade sålunda en gång i forntiden samma klimat som nu, 
möttes xerotermerna på en vandring upp mot Falbygden af bety
dande hinder, åtminstone om de i samlad trupp skulle intaga någon 
ståndort.

Hur långt tillbaka man skall förlägga den tidpunkt, då kulturen 
lyckats skapa ett tillräckligt antal mellanstationer för att den nyss 
antagna invandringen söderifrån upp till Falbygden skulle kunna 
äga rum, är svårt att afgöra. Närmast har man att fastställa det 
tidsskede, då skogstäcket upphörde att vara sammanhängande i 
Götaland. Knappast kan man då gå bakom reformationstiden 
(Sernander 1905, p. 8). Enär Stipa-samhällena, om man får gene
ralisera Åsaka-förhållandena, ej äro säkert kända längre tillbaka än 
från början af 1760-talet, skulle en svag möjlighet finnas för att de 
konstituerats mellan detta årtionde och 1500-talet. Till att just dessa 
tre Falbygdsbackar, men inga andra i hela Skandinavien, blifvit 
klädda med Stipa, Dracocephälum etc. under dessa århundraden, är 
det väl svårt att finna någon giltig orsak. Eller skulle sådana lo
kaliteter verkligen ha funnits i mängd, men spolierats på 1700- och 
1800-talen!

Nästan ingen sannolikhet finnes sålunda för att Sftpa-samhällena 
sammanslutit sig i historisk tid och endast en svag sådan för att 
detta skett under klimatförhållanden som de nuvarande, men fal
lande i förhistorisk tid. Lika liten blir sannolikheten för en kon- 
stituering under en tid med insulärt skaplynne. Samma slutenhet 
i skogstäcket skulle då, om ej en människostam med hög kultur 
förhindrade det, uppstå och verka hämmande på spridningen af 
örtbacksväxter, och hvad särskildt xerotermerna bland dem angår, 
skulle de ståndorter, som genom edafiska förhållanden kunde vara 
dem gynsamma, blifva synnerligen sparsamma. Och man behöfver 
endast kasta en blick på hela Stipa-gruppens nuvarande utbredning 1 2

1 Jfr t. ex. Sernander, De sydnerkiska barrskogarna p. 41—42 och slutkapitlet 
i Sernander, Sveriges växtvärld.

2 Uppkomsten af dylika gynnas på skiffer- och kalkgrund. Sådan saknas nästan 
på de stora landmassorna söder om Falbygden.
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i nordvästra Europa för att inse, att, om det insulära klimatet varit 
så intensivt till sin karaktär som t. ex. nu i detta område, blefve 
ju också hela Sfrpa-gruppen, vare sig landet låg under nlänniskans 
makt eller icke, utesluten som ett invandrande element.

Men som i inledningen till detta kapitel antyddes och som i nästa 
skall närmare utredas, så mycket större förutsättningar skulle de 
sydosteuropeiska xerotermerna erhålla för en vandring in öfver 
Sydsverige upp till Falbygden under en torr och varm period, 
(iifva traktens kvartära allagringar något vittnesbörd om existensen 
af en sådan period?

1 värsöfver Billingen och Falbygden går den zon af israndsbild- 
ningar, hvilken utgör ett led i det bekanta medelsvenska ändmo- 
ränstråk, som åt öster fortsattes af Salpausellkä i Finland och i 
väster af de sydnorska »raerne». De Geer, som redan 1884 på
pekade samhörigheten af dessa israndsbildningar, sökte i samband 
härmed visa, att de markerade gränsen för utbredningen af den 
andra landisen, som i det baltiska bäckenet skulle utskjutit en väldig 
tunga ner öfver Tysklands nordkust och sydöstra Danmark. De 
Geers uppfattning at det medelsvenska ändmoränstråkets betydelse 
har genom senare undersökningar visat sig ohållbar och har äfven 
nyligen öfvergifvits al honom själf. I stället antager man, att ingen 
isolerad baltisk isström existerat, utan att den andra nerisningen 
sträckt sig vida längre, så att den omfattat hela södra Sverige, Ska
gerack, Kattegatt och den jutska halfön med undantag af en remsa 
i väster. Det omstridda ändmoränstråket skulle uppkommit under 
några tillfälliga oscillationer och stillestånd af endast ett eller annat 
århundrades varaktighet.

Härmed förfaller ett antagande, som troligen under inflytandet 
al den De Geerska hypotesen föresväfvat en och annan nordisk 
naturforskare, nämligen att Slipa skulle vara en relikt från vegeta
tionen framför ändmoränstråket. Man vet nämligen, att trakterna 
framför en stillastående landis rent af kunna få ett stäppklimat 
genom de torra fönvindar, som strömma ner från densamma. Nu 
har isranden varit stationär i alltför kort tid, att en stäpp åtmin
stone med mera karaktäristisk vegetation såsom sådan skulle kom
mit till stånd. I hvilket fall som helst kan dessutom invändas, att 
Stipa visserligen är en af de eurasiatiska stäppernas karaktärsväx
ter, men därjämte så pass värmeälskande, att den knappast kunnat 
tåla de temperaturförhållanden, som råda invid brämet af en större 
stationär landis.
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Och då isen på sitt återtåg mot norden hade hunnit norr om 
den bakersta af ändmoränsträckorna, härskade troligen en tundra
vegetation på de landpartier, som stucko upp ofvan de isdämda 
sjöarnas och det senglaciala ishafvets strandlinjer. En verklig gla- 
cialilora är visserligen ännu ej uppdagad i dessa trakter, men Hulth 
har påvisat nordliga viden samt Betula nana i kalktuff och kalk- 
tuffgrus från bottnen af Skultorpstuffen och Mariesjömossen nära 
Sköfde. Hulths undersökningar öfver traktens kalktuffer och torf- 
mossar visa, att skogen snart skingrade denna nordliga flora. I den 
följande utvecklingen af dessa bildningar kunna efter samme fors
kare spåren efter tvenne skeden med torrt klimat urskiljas. Dessa 
skeden identifierade han med Blytt-Sernanders boreala och sub- 
boreala perioder.

Till den boreala perioden räknar han den öfre svarta randen 
eller möjligen bägge ränderna i Skultorpstuffens lager cl. Detta af- 
brott i kalktuffens afsättning, häntydande på uttorkning af käll
sprången, motsvaras möjligen af det otydliga undre stubblagret i 
Mariesjömossen. Till den subboreala hänför han det stora afbrottet 
i Skultorpstuffen, myllranden b, och det öfre stora stubblagret i 
Mariesjömossen. (Jfr också Sernander G. F. F. Bd 24, p. 415 -419).

Om den närmare beskaffenheten af dessa bägge perioders klimat 
och vegetation lämna oss de vid Skultorp och Mariesjö funna fos
silen ej fullt tydliga utslag. Vi måste därför genom analogislut från 
närgränsande lokaler och andra landskap komplettera den bild de 
lämna. Vi finna då, att den boreala perioden utmärkte sig för 
ringa nederbörd och för ett klimat minst lika varmt som i nuti
den; åtminstone gick eken upp till södra Närke. Den subboreala 
tiden, hvars antagliga naturförhållanden jag längre fram skall söka 
närmare utveckla, hade ett mycket torrt klimat och nivcket 
varma vegetationsperioder. Sjöarna och vattendragen krympte sam
man och stora sträckor af våra försumpningar blefvo täckta af 
skog. Hasseln, som redan under föregående tid, den insulära at
lantiska perioden, ryckt långt upp mot norden, bibehöll eller kanske 
rent af utvidgade sitt utbredningsområde. På fjällen lyfte sig skogs- 
gränsen högst betydligt.

Konstituerades Shpa-samhällena under boreal eller suhboreal tid?
För min del har jag ansett det som troligast, att Stipa liksom en 

stor del af Areschougs xeroterma Altai-växter invandrade under 
den förra af dessa perioder, som jag förlägger till slutet af Ancylus- 
tiden, den tid då Östersjön var ett sötvattensbäcken och Sverige
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öfver de danska öarna landfast med kontinenten. För så Ti dt frå
gan gäller invandringstiden i dess förhållande till våra kvartära 
nivåförändringar, är Gunnar Andersson af samma åsikt som jag. 
Han vill emellertid som bekant icke erkänna tillvaron af hela nor
den omfattande klimatiska perioder. I stället uttalar han sig om 
denna tids klimatiska karaktär sålunda (1896, p. 39): »Efter allt 
att döma bör under senare delen af ancylustiden, då förbindelsen 
med världshafvet var afspärrad, denna lokalt kontinentala karakter 
ha framträdt ännu starkare än i nutiden, samtidigt med att i västra 
Skandinavien klimatet tydligtvis var utprägladt insulärt» och 1905, 
p. 69: »Als gegen das Ende der Kiefernzeit die Wärmesumme des 
Jahres der heutigen gleichkam und in der Eichenzeit noch höher 
stieg, entstanden im südbaltischen Gebiet zwei Klimatypen, ein 
warmer und trockener im Osten und ein feuchterer im Westen.» 
Om Falbygden i öfverensstämmelse med en del östsvenska kalk
trakter, där Andersson tror att det kontinentala klimatet potentie- 
rats, edafiskt afvikit från detta Västsveriges insulära klimat, näm- 
nes icke.

Under det mäktiga inflytande, som upptäckten af istiden de första 
decennierna utöfvade på allt hvad utvecklingshistorisk växtgeo
grafi heter, var det själfklart, att man skulle tyda alla förekomster 
af glaciala växtformer på låglandet som relikter från denna period 
eller tiden närmast efter densamma. I en uppsats af år 1894 »Om 
s. k. glaciala relikter» och i några följande arbeten såsom »Om 
fjällväxter i barrskogsregionen» visade jag, att om också understun
dom så var förhållandet, hade i en mängd fall glaciala former ner- 
vandrat på låglandet vid tillfällen, som ligga vår tid betydligt när
mare. Så visar jag, att vi ha en grupp af nordliga växter som 
relikter från den atlantiska, en annan från den subatlantiska peri
oden, att i nutiden på blottad jord i skogsregionen diverse fjällväxter 
äro mycket viktiga kolonister o. s. v. — Det är till en del analoga 
synpunkter jag nu skulle vilja lägga på xerotermernas vandrings- 
historia inom Sverige.

Jag har ingen anledning att direkt frångå det nyss refererade anta
gandet om att Stipa och en rad andra xerotermer så pass tidigt som 
under den boreala perioden för första gången invandrade till södra 
Sverige. Och ytterst sannolikt är det också, att sådana allmänt sam- 
manslöto sig till formationer af ungefär samma beskaffenhet som 
de i detta arbete skildrade S/zpa-kullarna. Det har också nyss 
under hänvisning till hur ett insulärt klimat inrycker örtbackarna



208

i skogssamhällenas utvecklingskedja och den tvära omsvängningen 
af de ifrågavarande xerotermernas gränslinjer mot Nordvästeuropa 
framhållits, att deras invandring omöjligt kan förläggas till ett tids
skede af så insulärt skaplynne som detta områdes. Efter den bo
reala tiden kom just en period, den atlantiska, med utpi'ägladt 
insulärt klimat, hvars nederbördsförhållanden orsakade en tillväxt 
af torfmossarnas och kalktuffernas massa, som aldrig vare sig förr 
eller senare med undantag för några af de mest omfattande sub- 
atlantiska ,Sp h a g n um- fö rs u m p n i n ga r n a förekommit i postglacial tid. 
Alldeles gifvet måste då större delen af xerotermerna i Västgötafloran 
ha försvunnit eller reducerats till relikter. Frågan ställer sig nu: är 
det dessa relikter såsom sådana hvilka fortlefvat intill nutiden? 
Eller ha ej under den subboreala perioden, som aflöste den atlan
tiska, nya invandringar och sammanslutningar af samma xeroter- 
mer ägt rum, och finnas ej flera utsikter för att det är just några 
af dessa som blifvit bevarade intill vår tid?

Ett afgörande svar på. denna fråga kan ej lämnas, men jag tror 
att man ger ett bättre uttryck åt det egentliga sakförhållandet ge
nom att antaga Sfzpa-samhällena som relikter från den subboreala 
perioden, lämnande oafgjordt om dess xeroterma konstituenters 
första invandring faller i boreal eller subboreal tid. Alltför litet 
tar man hänsyn till att samma växt vid upprepade och vidt skilda 
tillfällen kan intränga i ett vegetationsområde. Och oriktigt är det 
att utan vidare förlägga »invandringstiden» såsom sådan endast till 
det första inträngandet. Och än större företräde får detta mera 
aktualistiska åskådningssätt, om det kan ledas i bevis, att den sub
boreala perioden varit af en ovanligt torr och varm karaktär, enär 
den då naturnödvändigt måst medföra xeroterma samhällens ut
bredning. Att så varit förhållandet med Skandinavien i sin helhet 
skall jag ådagalägga i följande kapitel; i detta återstår nu att visa, 
att just i den ifrågavarande delen af Västergötland så varit fallet.

Kalktuffer.

Skultorpstuffen. — Den starkt markerade myllrand, som ligger 
mellan den subatlantiska yttuffen och de mäktiga atlantiska tuff- 
bankarna, har redan förut efter Hulth framhållits som markerande 
den subboreala periodens uttorkande inflytande på källorna. Om 
dess fauna jämför Sernander 1902, p. 417.

Kärr.

Mariesjömossen. — Dess vidsträckta, af Hulth som subborealt på-
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visade stubblager är redan förut omtaladt. I den tallstubbarnas 
rötter omgifvande torfven finnas tallkottar och hasselnötter. (Ser- 
nander 1902, p. 419). Jag hittade de senare så långt ut i mossen, att 
de efter all sannolikhet härstamma från buskar, som under sub- 
boreal tid växt ute på torfmossen.

Stenstorp (l97/s06). — På prästgårdens ägor ligger ett större, upp- 
odladt, tämligen djupt kärr c. 170 m. ö. h. Tämligen centralt i 
detsamma, på c. 60 cm. djup under hopsjunken kärrtorf stodo på 
ett mindre område medelstora stubbar. Vi hafva här enligt min 
uppfattning en sådan subboreal skogsholme som den, hvilken under 
samma tid och samma omständigheter växt upp på den djupa 
myren Nysen på norra Gotland. (Sernander 1894, p. 63—64).

Falköpingsmossen (l99/806). — Denna väldiga torfmosse, belägen 
c. 200 m. ö. h., vore intressant att undersöka till hela sin utveck
lingshistoria. Jag har endast besökt enstaka punkter af densam
mas stränder. Emellertid tvekar jag ej att på grund af erfarenheter 
från andra kvartära bildningar på och invid Falbygden tolka 
ett skogstortlager, hvilket jag här anträffade närmast under en la- 
kustrin bildning, som subborealt och de ofvanliggande bildningarna 
som härstammande från den subatlantiska transgressionen. Ej långt 
från Falköpings station rådde i mossens öfre delar på en sträcka af 
åtminstone 20 m. följande lagerordning:

1. Kärrtorf, förmultnad, c. 40 cm.
2. Bleke med sötvattensmusslor och -snäckor såsom Valvata sp., 

5—20 cm.
3. Skogstorf med Betula alba, Phragmites communis (möjligen in

vuxen från ofvanliggande lager), Corglus Avellana (l nöt) o. s. v-, 
30 cm. +.

Lillämaderna. — I det egendomliga rullstensås-landskap, som ut
breder sig utmed västsluttningen af Hökensås, framgår en utpräg
lad, ungefär milslång dalsträckning i rakt nordlig riktning från 
Klämmesbo, Fröjereds socken i söder. Bottnen af denna dalgång 
upptages af mader, genomdragna af den obetydliga Lillån. Deras 
vegetation och utvecklingshistoria hade jag tillfälle att i sällskap 
med fil. kand. A. Stalin undersöka den 27 juni 1906.

De växtsamhällen, som sammansätta dessa mader, äro af mycket 
växlande natur.

I norra delarna, där ån tagit sig en verklig fåra, hvars vegetation 
karakteriseras genom bestånd af Phragmites, Iris, Baldingera, Nu- 
phar luteum, men framför allt af Scirpus lacustris, alternera som
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beståndsbildare i den högväxta ängsmattan Calamagrostis strida, 
Agrostis canina (bestånden ganska sprängda af Carices), Carex uesi- 
caria och Scirpus situations. Carex Goodenoughii är också bestånds- 
bildande i lägre ängar. Angsformationerna sakna bottenskikt, eller 
ock utgöres detta förnämligast af Utricularia. De lågväxta öfvergå 
genom inkommandet af Sphagna och Sphcerocephalus understundom 
till mossängar med Salix hastata. Alla dessa formationer kunna 
mot kaggarna öfvergå till troligen relativt sent bildade löfkärr. På 
östra sidan kom från björklundarna nedanför Munkebo, Korsberga 
socken en del »sikar» sipprande ned mot maderna. Spircca Ulmaria 
var i dem vanlig, äfvenledes Scirpus siluaticus. På ett ställe bildade 
denna en formation, som fysionomiskt påminde om Cladium-forma
tionen. Den höll c. 200 Q-m. Scirpus siluaticus var täckande 
med ymniga fjorårsblad upp till 1 dm. i lägsta fältskiktet. Årets 
bladverk var synnerligen yppigt, men inflorescenserna endast en
staka. För öfrigt antecknades inströdda i samhället:

Caltha palustris Spircea ulmaria
Galium palustre Valeriana excelsa
Lychnis ftos cuculi Viola palustris
Naumburgia thyrsiflora

I södra delen blir åfåran allt otydligare, och i det grunda, lugna 
vattnet växa Nuphar luteum, Nymphcea Candida (med små blad och 
blommor), Utricularia; och formationsbildande Equisetum limosum. 
Denna vegetation öfvergår utan gräns i vanliga sanka kärrsamhäl
len såsom Chordorrhizeta pura med Carex amputlacea, chordorrhiza, 
limosa och panicea, Menganthes-bestånd o. s. v. Vid Klämmesbo 
antecknades värkliga stora Menganthes-formationer. I en sådan, som 
höll en areal af 150 Q-m., bestod vegetationen af:

Menganthes trifoliata, ymnig 
Utricularia sp., steril, riklig 
Eriophorum gracile, tunnsådd

Alla de uppräknade växtsamhällena äro svagt eller ej alls torf- 
bildande. Enda undantaget är mossängarnas Sphagnum-bestånd, 
men dessa tyckas ha inkommit i mycket sen tid.

Jag har med afsikt uppräknat en mängd af dessa Lillåmadernas 
hydrofila växtsamhällen, enär i litteraturen ännu få exempel äro läm
nade på sådana svagt torfbildande hydrofila växtformationer, kon-
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stituerade i subatlantisk tid. Ty att så är fallet torde framgå af att 
på de ställen, där jag lyckats få se gräfningar, ha under den torf de 
bildat, stått lämningar efter en skogsbotten, och denna tolkar jag 
som subboreal, då jag ej kunnat finna någon lokal uppdämning 
eller annat, som kunnat föranleda en gammal skogsmarks försump- 
ning.

Vid Gunnarsbo stod stubblagret 25 cm. under hopsjunken starr- 
torf, på hvars yta mossäng med följande karaktärsväxter innästlat 
sig:

Carex canescens 
Comarum palustre 
Geum rivale 
Hypnum trichoides 
Oxycoccns palustris

Polygonum vivipareum 
Potentilla Tormentilla 
Salix hastata 
Sphcerocephalus palustris 
Sphagnum af nemo/'«/m-gruppen.

Stubblagret bestod af tall och björk. Äfven tallkottar anträffades i 
detsamma.

Söder om Stallerhult, där åloppet, som nämndt, började förtona i 
kärrmark, var man just vid vårt besök sysselsatt med att gräfva en 
längskanal midt i maden. Utmed den långa gräfningen voro massor 
af träbråte uppkastade. En del visade sig genom sitt läge intill 
stubbar i kanalkanten vara delar af en skogsbotten, som låg un
gefär midt i den 25—30 cm. hållande kärrtorfven. I de öppna, 
grunda vattenfåror, i hvilka ån förtonade, stodo de direkt på bottnen 
bland gula och hvita näckrosor. Bland stubbarna märktes sådana 
af tall (en mätte 30 cm. i diameter) och björk. En del träbråte ut
gjorde yngre nersvämningar, en annan tillhörde den svämlera, som 
antagligen låg direkt på den plastiska blå bottenleran. Troligen 
hörde de e/cstammar, som på ett par ställen uppgräfts, till den 
gamla skogsbottnen. Tyvärr kunde ej moderklyftet till några på 
kanalsidan uppkastade grankottar, ej heller till ett däggdjursben 
bestämmas.

Före den subboreala skogen hade sålunda under atlantisk tid 
också funnits sanka, svagt torfbildande kärrmarker. — Om några 
af dessa öfverlefvat uttorkningen och blifvit källorna till de sub- 
atlantiska, liydrofila samhällena, vet jag ej. Att lägga märke till är 
de nuvarande kärrens genom Carex chordorrhiza, Carex limosa, 
Eriophorum gracile, Salix hastata etc. betingade nordliga karaktär.

Mossar.
Stormossen i Edhems s:n (l910/8 06). — Af denna stora torfmosse,
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belägen i Edhems och Fröjereds socknar och som enligt geol. kartbla
det Tidaholm ligger 137,8 m. ö. h., undersöktes Edhemsdelen. 
Tvärs öfver mossen voro grafvar upptagna för torfströtäkt. I alla 
de långa profilerna stod 0,8 m. under ytan ett tätt tallstubblager. 
Den ofvanliggande Sphagnum-torfven, som nu var starkt hopsjun
ken, var rik på Eriophorum vaginatam-lämningar och utmärkte sig ge
nom inlagringar af tunna svarta kakor, delvis utgörande rester af gamla 
Cladina-bestånd. Enstaka späda tallstubbar anmärktes också. Den 
gamla Sphagnum-mosse, hvilken bildat denna torf, hade i nutiden 
öfvergått till en ljungmosse med illa åtgången Sp/iagrnu/n-matta. 
Karaktärsväxter äro:

Calluna vulgaris riklig 
Empetrum nigrum 
Eriophorum vaginatum riklig 
Pinus silvestris lågväxt, riklig 
Mgrtillus uliginosa 
Rubus Chamcemorus

Röde mosse vid norra stranden af Hornborgasjön. Under ett myc
ket mäktigt Sphagnum-Eriophorum vaginatum-torflager ligger en gam
mal skogsbotten, i sin öfre del med grofva tallstubbar och spar
samma rester al' bottenskiktets mosstäcke, och härunder mäktiga 
lakustrina bildningar. Som jag i en nyss utkommen uppsats »Horn- 
borgasjöns nivåförändringar» sökt visa, härstamma dessa trenne lager 
från resp. de subatlantiska, subboreala och atlantiska perioderna. 
För att förstå mossens utvecklingshistoria under dessa trenne peri
oder måste man emellertid sätta den i samband med de omfattande 
nivåförändringar, som den bredvidliggande Hornborgasjön under
gått.

Sjöar.

Hornborgasjön. I den citerade uppsatsen redogöres för huru detta 
betydliga, men grunda sjöbäcken under atlantisk tid äfven omfat
tade hela området för Röde mosse. Under subboreal tid drog det 
sig samman till en liten afloppslös vattensamling, under det att de 
torrlagda lakustrina bildningarna rundt sjön kläddes med skogar. 
Den subatlantiska tidens våta klimat medförde en ny stigning af 
sjöns vattenyta; stora partier af strandskogarne sattes under vatten 
och deras lämningar stå nu som stubblager antingen direkt på 
bottnen eller som vid Stenums- och Hornborgamaderna täckta af
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sjötorf. Den subboreala skogen på Röde mosse försumpades sam
tidigt härmed och täcktes af mäktiga Sphagna/?;-torfbäddar.

Alla de nu skildrade kalktufferna, kärren, mossarne och sjöarne 
visa sålunda genom den distinkta uttorkningshorisont, som ligger 
omedelbart under tuff, torf eller bleke från tiden närmast före vår 
egen, att i en geologiskt taladt mycket sen tid, hvilken vi tryggt 
kunna identifiera med Blytts och min subboreala period, i trak
ten omkring Sb/ja-lokalerna rådt ett klimat med utprägladt torrt 
och kontinentalt skaplynne. Själfva uttorkningsprocessen talar 
med en viss styrka för höga sommartemperaturer; förekomsten af 
hassel och troligen äfven ek ute på torfmossarnes yta vittnar på 
samma sätt. Vi äga alltså den nyss begärda lokala förutsättningen 
för att den subboreala periodens klimat varit sådant, att de xero
derma samhällenas utveckling blifvit i hög grad befordrad. — Nästa 
kapitel skall dels visa att så varit förhållandet med Skandinavien i 
sin helhet, dels skall det innehålla, ett försök att följa några huf- 
vudpunkter af de xerotermiska samhällenas historia under den sub
boreala perioden och sedan fram emot nutiden.

Sydsveriges vegetation under den subboreala perioden.

Knappast torde något drag i våra torfmossars byggnad från Skåne 
upp till Lappland vara så tydligt och i ögonen fallande som det 
nyss skildrade uppträdandet af ett stubbskikt under den öfversta 
torfbädden. Denna öfversta torfbädd är i hvarje särskildt fall 
ganska enhetlig och står i nära samband med den nutida ytvege- 
tationens torfbildning. I kärr består den af kärrtorf, i högmossar 
af Sphagnum-torf. Eventuella inhomogeniteter bestå hufvudsakli- 
gen i att bottenlagren äro mera hydrofila, så att dessa i kärren 
uppblandas med sjötorf, i mossarne utgöras af tufdunsmosse-torf, 
medan de öfre lagren öfvergå till t. ex. Sphagnum fuscum- eller ris- 
mossetorf. Mäktigheten är för hvarje särskildt torfslag i hvarje 
•särskild trakt, om man frånser diverse extrema fall, tämligen lik
artad, störst hos Sphagnum-torfslagen med vanligen 1—2 meter, 
mindre hos kärrtorfslagen med vanligen 0,5—1 m., allt i outdikadt 
tillstånd. Stubbskiktet hvilar åter på nya torfbäddar eller lakustrina 
sediment, hvars öfre delar utkila på en högre nivå än de lägst 
rotade stubbarne, hvadan den skogsgeneration, från hvilken de
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härstamma, växt under lägre grundvattensförhållanden än de som 
rådde, då de öfver- och underliggande lagren bildades.

En rad monografier öfver torfmossar från olika delar af landet 
har fastställt, att dessa tre olika lager motsvaras af tre olika kli
matskeden, ett relativt torrt och tvenne relativt våta, före- och 
efterträdande detta. Genom jämförande stratigrafiska undersöknin
gar är det lätt att konstatera, att denna klimatiska utveckling mot
svarar hela den sista perioden af vår postglaciala nivåförändrings- 
historia, den s. k. litorinatiden, och, som i det föregående skett, 
har jag för dessa tre klimatskeden, i hvilka denna tid sönderfaller, 
upptagit de Blyttska benämningarna subatlantisk, subboreal och 
atlantisk.

Denna subboreala period med sitt torra klimat, som i våra torf- 
mossars lagerföljd infogat det nämnda stubblagret, har ej blott i 
torfmossarne kvarlämnat sina spår. Samma utvecklingshistoriska 
grunddrag återfinner man också i de af våra sjöar, hvilkas vatten 
genom vissa yttre förhållanden kunnat bevara trädstubbar på sina 
bottnar. Där förekomma dessa ej sällan så långt ner under aflop- 
pets passpunkt, att man tvingas antaga att flere subboreala sjöar 
varit afloppslösa (Sernander 1891, 1905 p. 419—420, 1908; Gavelin). 
Och vid några af våra kalktuffer, såsom den nyss omtalade Skul- 
torpstuffen, har det torra klimatet så uttorkat källsprången, att ett 
tydligt afbrott förefinnes mellan de subatlantiska och atlantiska 
tuffbankarna.

Beskaffenheten af den subboreala tidens klimat har för denna 
undersökning en central betydelse. Vi hafva nu sett, att det ut
märkte sig för en stor torrhet. Följande fenomen tala för en vege
tationsperiod betydligt varmare än den nuvarande.

Att ek växt på de sydsvenska torfinossarnes yta under subboreal 
tid, som t. ex. fallet varit på Håle mosse i Västergötland (Sernander 
G. F. F. 24, p. 139) och Rovide myr på Gotland (Sernander 1894 p. 
39), visar naturligtvis ej på varmare klimatförhållanden; i Svealand 
där man understundom såsom i Ekhamnsmossen i Uppland (Ser
nander 1892 p. 10) hittat hela subboreala torfmosskogar, få dylika fynd 
större beviskraft. Särskildt blir detta fallet i de trakter, där de äldre 
löfträden i nutiden endast förekomma på de klimatiskt bäst situerade 
lokalerna. För södra Nerike, där Tiveden och Tylöskogen samman
stöta, har jag påpekat, huru dessa lokaler tillhöra trenne grupper:
1) de af Vätterns klimat omedelbart påverkade strandpartierna,
2) några högt belägna punkter, där de för eken farliga vår- och
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försommarfrosterna äro sällsynta, samt 3) urkalkgrund. (Sernander 
1900 p. 44). Fossilfynden visa emellertid, att eken fordom äfven 
växt i de lokalklimaliskt sämre utrustade dalgångarne. Från 5 
mossar invid ett litet c. 7 km. långt vattensystem, som banar sig 
fram mellan kullsystemen i den här mäktigt utvecklade Örebroåsen 
på sträckan Komhagsmossen (137 m. ö. h.) — Tisaren (99,5 m. 
ö. h.), och vid hvars stränder nu ej vild ek står att anträffa, har 
jag fynd af fossil sådan annoterade. (Sernander Bulletin N.o 6, 
Vol. III p. 340). Af dessa torde en del, såsom jag i olika afhand- 
lingar närmare utvecklat, förskrifva sig från atlantiska strandsko
gar och ett af fynden i Lerbäcksmossen troligen från en ekskog på 
mossens botten under boreal eller början af atlantisk tid. Men 
fyndet vid Åsbro är antagligen subborealt. Stränderna af de båda Hem
sjöarna (99,8 m. ö. h.) härslädes utgöras delvis af torfmossar beväxta 
af kärrängar. Under kärrtorfven står ett, som jag antar, subborealt 
stubblager. Vid den öfre Hemsjön finnas i detta stubblager stam
mar efter ekar, hvilka säkerligen växt i den subboreala tallskogen 
ute på mosen.

Fynd af hasselnötter långt ute i torfmossarne mellan stubbarna 
i de subboreala skogsbottnarne tala i hög grad för att hasseln 
äfven ingått i dessa skogar. Götalandsförekomsterna intressera oss 
föga i detta samband, några andra från vissa af Svealands barr
skogsområden, där hasseln åtminstone sällan växer i depressioner, 
få genast en större betydelse. Men än viktigare mått på den sub
boreala tidens varma klimat lämna sådana fynd från Norrland och 
norra Norge. Jag har i en uppsats om »Flytjord i svenska fjälltrak
ter» framhållit, att bland den mängd fynd af subfossil hassel, som 
vi nu, särskildt genom Hedström och Gunnar Andersson, känna 
från dessa trakter, helt säkert finnas flera subboreala af på torf- 
mossarnes yta uppväxt hassel. Nämnas kan t. ex. Prästgårdsmy- 
ren i Värdalen (Sernander G. F. F. Band 24 p. 454) och Timmer
mossen i Ångermanland (Sernander, Die Einwanderung p. 61) där 
jag (18--/789) i det subboreala stubblagret återfann mängdvis af de 
härifrån genom Arnell uppgifna hasselnötterna. De voro synner
ligen väl utbildade och vittna tydligen om mycket gynsamma 
klimatiska villkor; en oblonga-nöt, som jag tog i detta lager 30 m. 
från mosskanten och på ungefär 1 m. djup, var 24 mm. lång och 
16 mm. bred. Denna hasselnöt är den största som hittills anträf- 
lats fossil hos oss. I Skåne når den längsta oblonga »högst 22 
mm.» (Gunnar Andersson, Torfmossar i Skåne, p. 26) och i Norr-
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land »öfver 20 mm.» (Idem, Hasseln, p. 157). — Samuelsson har 
i ett par högt belägna (resp. 433 och 394 m. ö. h.) backmyrar från 
öfre Dalarne iakttagit hasselnötter i de subboreala lagren. I den 
ena af dessa, vid Evetsberg, liar G. Lagerheim från det subboreala 
lagret också konstaterat förekomsten af lind-pollen.

I den nyss citerade uppsatsen om flytjord bar jag framhållit, att 
de Za/Zstubblager i myrarne, som man i några af våra fjälltrakter 
funnit ofvan den nutida barrskogsgränsen, oftast liksom i mossarne 
under densamma äro af subboreal ålder. Ännu kunna vi ej med 
bestämdhet säga om de högst observerade subfossila tallförekoms
terna också äro från detta eller något annat skede af postglacial 
tid. Dock torde vi i det centrala Skandinaviens fjälltrakter tryggt 
kunna sätta 100 m. öfver nutidens tallskogsgräns som minim isiffra 
för den subboreala, och redan härmed måste en högre sommar
temperatur förutsättas.

Att inklämma den subboreala perioden inom snäfva arkeologiska 
tidsvärden har ännu ej lyckats mig. Dock har jag länge med en 
viss grad af sannolikhet kunnat uttala »att bronsåldern troligen 
faller därinom» (Sv. Bot. Tidskrift 1907 p. 418; jmf. också Arke
ologiska torfmossefynd). Den kännedom, vi nu äga om bronsål
derns åkerbruk, talar enligt min tanke äfven den i någon mån för 
i jämförelse med nutiden gynsammare vegetationsperioder, troli
gen i form af varmare somrar. Jag tänker härvidlag på hirsen.1 
Redan då det första arkeologiska hirsfyndet från den nordiska 
bronsåldern gjordes af Rostrup, framhöll denne, att detsamma 
tydde på ett varmare klimat än det nutida. Hoops, som anslutit sig 
till denna åskådning, har sökt bestämma tiden för hirskulturens 
tillbakagång genom språkliga undersökningar och kommer därvid, 
p. 459, till följande resultat: »Da die Hirse heute in Nordeuropa 
nirgends mehr kultiviert wird und ihr Anbau daselbst auch aus mittel
alterlicher Zeit nicht zu belegen ist, so erklärt sich das Fehlen 
eines altnordischen Hirsenamens wohl daher, dass die Hirsekultur 
schon vor dem Beginn der literarischen Überlieferung aus den 
nordischen Ländern südwärts zurückgewichen war.» Hufvudsakligen 
efter Sarauws material i Köpenhamns nationalmuseum har han 
dessutom sammanställt de danska hirsfynden och därvid fått så
dana från såväl den yngre stenåldern, bronsåldern som folkvand-

1 I de flesta fall torde de arkeologiska fynden vara att hänföra till Panicum 
miliaceum. Om i något fall den ännu mer ömtåliga och värmeälskande Setaria 
italica föreligger, skulle detta endast stärka mitt resonnemang.
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ringstiden. Denna sammanställning lider dock af väsentliga fel
aktigheter och missuppfattningar, hvadan jag hos Sarauw själf an
hållit om originaluppgifter, och med vanligt tillmötesgående har 
denne vår främste kännare af forntidens åkerbruk i bref af 1919/s 
08 meddelat mig följande: »Hvad nu Hirsen (Panicum miliaceum) 
angår, kender jeg den ikke fra stenalderen i Nordeuropa. En tid- 
ligere angivelse beroede på 1 (eller 2) fund, som jeg senere har 
ströget som usikre. Hoops udtryk: »zahlreiche Funde» står for 
hans egen regning; jeg kender dem ikke (1. c. p. 458, nederst), 
bra bronzealderen i Danmark har jeg 5 aftryk, som jeg henförer 
til Hirsen (foruden Rostrups fund), fra tidlig jernalder kun 1 af- 
tryk.» Då man vet hvilket storartadt material af sädeskornaftryck, 
Sarauw hopsamlat från den danska stenåldern och järnåldern, 
peka sålunda dessa hirsfynd, som ju alla falla inom eller närmast 
efter bronsåldern, ganska tydligt på en dåtida hirskultur i Danmark, 
större än under föregående och efterföljande perioder. Man kan 
visserligen få hirs alt mogna ända uppe vid Trondhjem (Schübeler), 

men den är dock ett sädesslag, som i nutiden försvunnit från Nor
den och som särskildt ej lämpar sig för Nordvästeuropas insulära 
klimat; så odlas den ej på de brittiska öarna. Dess nuvarande 
odling har sitt centrum i Centralasien, Persien, Turkestan, Trans- 
kaukasien etc. samt i Sydryssland och Donauländerna (Körnicke). 
Den fordrar ock framför allt lör sin trefnad varma somrar och tål 
ej låga temperaturer. Den danska bronsålderns betydliga hirskul
tur talar sålunda för varma somrar under subboreal tid.

Vid vår västkust ge oss de rika rester af molluskfaunan, som 
hafvet kvarlämnat på silL forna utbredningsfält, möjligheter att af- 
läsa vattnets och därmed i viss mån äfven luftens temperaturför
hållanden under olika skeden af postglacial tid. Ehuru vi ännu ej 
inom detta område ha någon direkt hållpunkt på de nivåer, som 
landet intog under den subboreala tidens fortgång, kunna vi dock 
på indirekt väg genom de fasta fornlämningarna få en ungefärlig 
föreställning härom. O. Frödin har från Strömstadstrakten be- 
skrifvit en kjökkenmödding från gånggriftstiden med ostron och den 
till vida sydligare haf i nutiden hemmahörande Tapes decussatus. 
Den är bildad vid stranden af ett haf, som stod 18,5 m. högre än 
nu, sålunda vid omkring 3(5 proc. af L. G. (jmfr också L. von 
Post p. 275—276). På Björkö i södra Bohuslän finnes en torf- 
mosse undersökt af Gunnar Andersson (Växtpaleontologiska under
sökningar II) och mig (Västra Sveriges nivåförändringar p. 140).

Svensk liotanisk Tidskrift 1908. 20
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I bottnen af denna torfmosse och de understa partierna af den
samma har jag påvisat en rik molluskfauna från litorinatiden, och af 
samma ålder äro skalen i den »skalgrusbank» invid afloppsdiket, 
som Gunnar Andersson undersökt. Denna fauna har en afgjordt 
sydlig habitus med följande lusitaniska (Brögger) arter:

Ostrea edulis 
Pecten varius 
Tapes aureus 

» decussatus?

Thracia papgracea 
Corbula gibba 
Kissoa parua 
Nassa reticulata

Den hafsnivå, vid hvilken denna fauna lefde, kan skarpt be
stämmas, då mossen till sin undre del är en tydlig lagunbildning. 
Mossens höjd öfver hafvet har jag visat vara 6,5 m. L. G. är några 
mil österut vid Nol bestämd till 30 m. ö. h. (De Geer hos Munthe, 
Myskoxen p. 175); den torde då här kunna approximeras till åt
minstone 27 m., hvadan faunan kommer att ligga vid c. 24 proc. 
Då Brögger (Strandlinien under stenalderen p. 298) får stenåldern 
vid Kristianiafjordens yttre delar att sluta vid c. 23 proc., och 
ännu mer då en från bronsåldern så pass aflägsen tid som gång- 
grilternas härskade i norra Bohuslän vid c. 06 proc., toide man 
ha rätt att föra Björköfaunan till den äldsta bronsåldern och där
med till den subboreala perioden. Antagandet af ett varmare kli
mat under den subboreala perioden skulle sålunda ytterligare 
kunna bestyrkas på denna väg.

I ett område sådant som Fennoscandia med dess sedan Celsii 
dagar väl kända intensiva nivåförändringar är det naturligt, att man 
i de växtgeografiska resonemangen ej sällan indrager vegetationens 
historia på landvinningarna utmed våra kuster. Jag skulle här 
vilja inflika en ny synpunkt, som angår den subboreala periodens 
inflytande. Om det nu kan visas, att xerotermiska växtformer fin
nas på den zon, hvilken efter litorinahafvets maximum, helst na
turligtvis under själfva den subboreala tiden höjt sig öfver hafvet, 
talar detta för ett torrt och varmt klimat under en del af denna 
höjningsperiod, och uppträda de dessutom som reliktei, hal\a \i 
antydningar om att sedermera ett för dem ogynnsamt klimat in- 
trädt. Olika slag af edaflska moment kunna härvidlag verka miss
visande, men jag tror mig dock några gånger ha mött de t\a 
tänkta fallen i naturen under förhållanden, som bäst låta sig tolkas 
genom antagandet af de här supponerade klimatväxlingarne.
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Under mina studier öfver den gotländska vegetationens utveck
lingshistoria lade jag stor vikt vid höjden öfver hafvet för i utveck- 
lingshistoriskt hänseende märkliga formers ståndorter och deras 
relation till öns nivåförändringar. Bland annat beskref jag (p. 85) 
en lokal för Anemone silvestris, som bekant en, frånsedt det asiatiska 
utbredningsområdet, sydosteuropeisk xeroterm, i Hangvar på norra 
Gotland vid blott 55 % af litorinagränsen. I ett alfvarartadt sam
hälle, omgifvet af gles tallskog, växte den här på strandklapper 
jämte 13 fanerogamer, af hvilka 10 (exempelvis Asperula tincloria 
och Veronica spicata) ingå i de västgötska S/zpa-kullarnas vegeta
tion. K. Johansson har (p. 171) sedermera framhållit, att på norra 
Gotland, där växten i den nutida vegetationen har sitt centrum med 
ett 20-tal fyndorter, dessa till allra största delen äro belägna på 
den till arealen synnerligen obetydliga landremsa, hvilken ligger 
under eller som Hangvar vid 15-meterskurvan. Om det också är 
möjligt att Anemone silvestris, som jag i denna min gradualafhand- 
ling postulerat, invandrat till Gotland under boreal tid och seder
mera haft förmåga att kolonisera litorinatidens landvinningar, talar 
förekomsternas koncentration till just dessa områden mera för en 
senare invandringstid. Och det är mycket antagligt, att denna tid, 
som skulle gynnat uppkomsten af de alfvarartade växtformationer 
och xerofila, glesa tallskogar, hvilka Anemone silvestris älskar, lik
som den boreala perioden utmärkt sig för ett torrt och varmt kli
mat. I de gotländska myrarnas och blekeallagringarnas litorinatids- 
bildningar står också ända ner till 11 % af L. G. ett stubblager 
från en sådan period, den subboreala.

Uppland är en landsdel, som till större delen legat täckt af lito- 
rinahafvets vatten. Dess växtvärld är sålunda ung och har utvecklat 
sig i den mån hafvet allt från kjökkenmöddingarnas dagar intill 
våra dragit sig tillbaka. De två sista klimatiska hufvudskedena, 
den subboreala och den subatlantiska, i denna utveckling återspeg
las synnerligen tydligt i torfmossarna: en kraftigt markerad skogs
botten, ej sällan med ek och hassel, och där ofvan kärrtorf fram
gången ur starkt hydrofila formationer af nordisk typ. Det finnes 
nu i Upplandsfloran någi*a sydosteuropeiska xerotermer, som genom 
att vara skilda från sitt egentliga utbredningsområde och hela sitt 
förekomstsätt te sig som relikter. Jag anser dem som subboreala 
och tillhörande en grupp värmeälskande arter, som under denna 
tid varit vanliga, men som splittrats genom den subatlantiska pe
riodens kyliga och fuktiga klimat. Särskildt gynsamma förhållanden
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för deras bevarande ha de topografiska förhållandena i Uppsala- 
trakten erbjudit. I de här dominerande lerslätterna uppsticka öfor- 
migt bergknallar med grustäckta sidor och små morän- och rull- 
stensåskullar, med hvilka plogen icke fått makt (Sernander, Upp
land p. 108). Redan Wahlenbergs skarpblick hade stannat vid 
dessa lokaler. »Loca elatiora inter agros», »colles aprici campe- 
stres tum glareosi tum saxosi» etc. kallar han dem i Flora Upsali- 
ensis, ur hvilken man kan sammanställa en god bild af deras ve
getation under 1800-talets första del. Morängruset är i sig själft 
något kalkhaltigt, och ytterligare kalkmängder ha ofta tillförts genom 
att ytlagren inmängts med några skikt ishafslera. Jordmånen blir 
därför i de fria, exponerade lägena mycket drifvande. Dessa öar 
klädas i allmänhet med en ganska yppig vegetation: örtbackar, ej 
sällan öfvergående i törnsnår (»dumeta sicciora rupestria et lapidosa», 
Wahlenberg), som ha flera beröringspunkter med Sfzpa-kullarna. 
I dessa örtbackar och ur dem utvecklade törnsnår växa de åsyftade 
xerotermerna. Förekomsterna äro så mycket intressantare, som ett 
stort antal ligga vid de nivåer, som antagligen blifvit land under 
subboreal tid.1

Vegetationen påminner som nämndt om Shpa-kullarna. Bland ge
mensamma arter upptagna såväl i Wahlenbergs som mina för
teckningar märkas:

Air a flexuosa 
Antennaria dioica 
Anlhyllis Vulneraria 
Arabis hirsuta 
Arenaria serpyllifolia 
Artemisia campestris 
Carlina vulgaris

1 De åsyftade örtbackarna ligga under 14 meters-, men ofvan 6 meterskurvan. 
Vid hvilken nivå den subboreala perioden inträdde i Uppland, har jag ännu icke 
kunnat i detalj bestämma. Då emellertid atlantiska bildningar ännu vid 14 me
terskurvan (Kvarnhalsmyren, Witte, Slratioles) anstå i Uppsalatrakten, måste 
dess begynnelse härstädes ligga under denna nivå. Då dock öfvergången mellan 
dös- och gångdriftstiderna infaller vid en fordomtima bafsyta af 33 m. (Åloppe, 
Sernander G. F. F.), och den yngsta järnåldern motsvaras af en nivå på 4,5 m. 
(Uppsalatrakten, Sernander hos Almgren, Ivung Björns hög, Stockholm 1905), 
kommer man interpolationsvis till ett nivåvärde för bronsålderns första tider och 
den subboreala periodens inträdande, som ej mycket kan understiga 14 meter.

Asperula tinctoria 
Avena pratensis 
Carex montana 

» verna 
Calamintha Acinos 
Campanula persicccfolia 
Poa compressa
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Cotoneasler integerrimas 
Erigeron acris 
Festuca ovina 
Fragaria collina 
Galium verum 
Geranium sanguineum 
Ggmnadenia conopsea 
Hypericum perforatum 
Hypochceris maculata 
Luzulci campestris 
Origanum vulgare 
Phleum Boehmeri

» pratense v. nodosum 
Polygala vulgaris

Potentilla argentea 
» maculata 
» verna 

Prunus spinosa 
Pimpinella Saxifraga 
Pulsatilla vulgaris 
Rubus idceus 

» saxatilis 
Sedum acre 
Silene nutans 
Trifolium montanum 
Veronica Chamcedrys 

» spicata

Helt säkert hade redan Wahlenberg i de växtsamhällen, som nu 
behandlas, anmärkt alla de andra gemensamma arter, som jag an
tecknat från Uppsalatrakten, men hans uttryck »prata», »pascua» och 
»graminosa» hänsyfta äfven på andra formationer. Så finnas bland 
mina anteckningar:o

Achillea Millefolium 
Agrostis vulgaris 
Alchemilla vulgaris 
Anthemis tinctoria 
Anthoxanthum odoratum 
Briza media 
Campanula rotundifolia 
Centaurea Jacea 

» Scabiosa 
Chrysanthemum Leucantlie- 

mum
Dactylis glomerata 
Euphrasia officinalis (E. bre- 

vipila är vanlig)
Festuca elatior 
Fragaria vesca 
Galium boreale 
Hieracium umbellatum 
Hypericum quadrangulum

Juniperus communis 
Lathyrus pratensis 
Linum catharticum 
Lonicera Xylosteum 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Orobus tuberosus 
Plantago lanceolata 

» media 
Picea Abies 
Pinus silvestris 
Poa pratensis 
Potentilla Tormentilla 
Primula officinalis 
Prunella vulgaris 
Ranunculus polyanthemos 
Rhamnus cathartica 
Rhinanthus minor 
Rosa cinnamomea
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Rumex Acetosella 
Spira’a Filipendula 
Solidago Virgaurea 
Sorbus Aucuparia

Rosa glauca
mollis

Succisa pratensis 
Trichera arvensis 
Trifolium medium 
Veronica officinalis 
Vicia cracca 
Viola canina

» scandica » hirta

Andra däremot finnas i såväl Wahlenbergs som mina förteck
ningar, men saknas på S/zpa-kullarna. Sådana äro1:

Melampgrum cristatum 
Myosotis arvensis 
Platanthera bifolia 
Prunus spinosa 
Ribes Grossularia 
Rosa collina
* » rubiginosa 
*Salvia pratensis 
*Saxifraga granulata 
Sedum sexangulare
* Trifolium agrarinm
* Turrilis glabra 
Verbascum nigrum 
*Viscaria vulgaris

Allium oleraceum 
Arabis thaliana 
*Armeria elongala 
*Botrychium Lunaria 
Bromus hordeaceus (ej anmärkt

af mig)
*Carex ericetorum 
Dianthus deltoides 
Filago montana 
Helianthemum vulgare 
Lavalera thuringiaca 
Libanotis montana 
Medicago falcata 
Melampgrum arvense

Till sist trenne, som anmärkts efter utgifvandet af Flora Upsa- 
liensis, ehuru de helt säkert äro uråldriga på sina växplatser:

Draba nemorosa 
Hieracium mollisetum 
Polggala comosa

Af dessa nu uppräknade växter är en mycket hög procent syd
liga och äfven liera sydostliga till sin utbredning. Vi skola fästa 
oss vid följande sydosteuropeiska xerotermer: Asperula tindoria, 
Draba nemorosa, Hieracium mollisetum, Salvia pratensis, Lavatera 
thuringiaca, Melampgrum arvense och Polggala comosa.

Asperula tinetorias utbredningsområde är redan förut, p. 33, be- 
handladt. Uppsala-lokalerna bilda jämte den vid Kristiania de mot

1 Märk att flera af dessa (märkta med *) återkomma i den p. 77—78 meddelade 
förteckningen från de på ungefär samma längdgrad belägna örtbackarna vid Liebental.
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norden längst framskjutande, starkt isolerade utposterna af denna 
sydosteuropeiska växt.

Draba nemorosa växer på det enda ställe, jag själf sett den i Upp
salatrakten, på låga kullar af Uppsalaåsens ostsluttning strax norr 
om Ultima mellan skogen och ån. Vegetationen är mera gräs- än 
örtbacke.

De närmaste förekomsterna ligga vid Stockholm och Älfkarleby. 
De mycket spridda svenska lokalerna — »locis aridis» Wahlenberg 
Fl. suec. p. 348 — forma tillsammans en kil, hvilken med de östra 
landskapen från Södermanland i söder och Ångermanland i norr 
som bas hastigt tillspetsar sig mot Kungsskogen och Persberg i 
Värmland. Denna kil utgör den yttersta utlöparen (om man från
ser Kongsberg i Norge, där den sedan länge är utdöd) mot nord
väst af ett ofantligt utbredningsfält, som genom norra Amerika och 
Asien sträcker sig in i Europa. Här har den sitt centrum i södra 
och mellersta Ryssland. I Finland är den inskränkt till sydöstra 
delen. Från Lilland och Lithauen faller gränsen hastigt, så att 
den endast sällsynt växer i Polen, men längre söderut går fram 
till Piemont, hvarifrån den gör ett språng till Pyreneerna.

Hieracium mollisetum växer på en kulle vid Kungshamn. Om 
densamma har dr H. Dahlstedt i bref af 1913/208 med vanligt 
tillmötesgående lämnat mig följande utredning, som tyder på alt 
denna Hieracium troligen tillhör samma nu splittrade invandrings- 
grupp som Stipa-växterna:

»Hvad nu H. mollisetum (N. & P.) Dt (= den gamla H. seti- 
gerum Fr. non Tausch, från Kungshamn) beträffar, så tillhör den 
en formgrupp inom kollektivarten H. cymosum L., N. & P., som 
mest af alla hithörande former närmar sig H. echioides Lumn., en 
äkta steppväxt, tillhörande gruppen Eclxinina. Såväl formerna af 
denna grupp som släktingar till H. mollisetum tillhöra s. ö. Europa, 
särskildt steppområdena samt sända utposter ända till Östersjöns 
kuster.

I-Ivad kollektivarten H. cymosum L. beträffar, så indela Nägeli 
och Peter den i flere grupper, af hvilka 3: grex cymosum, gr. sa- 
binum och gr. cymigerum innefatta de flesta arterna och ha den 
största utbredningen. Den sista består hufvudsakligast af nordiska 
former, som ha sin största utbredning i Skandinavien och så långt 
in i fjälldalarne. Denna grupp omfattar tydligen de tidigast hos 
oss invandrade och af dessa utdifferentierade formerna. Den andra 
(sabinum) är hufvudsakligen utbredd i södra Europa. Den förslå
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(cymosLim) är utbredd i mellersta och östra Europa och samman
hänger tydligen med Echinina (H. echioides och besläktade) samt 
har i sydost utlöpare ända till Grekland. Vesterut i Europa går 
den med spridda representanter ända till Rhen och till Östersjöns 
kuster, och i Skandinavien äro representanter af denna grupp ut
bredda till södra Medelpad (hvarifrån en går in i Jämtland till 
Storsjön), Gestr., Hels. och södra Dalarne samt södra Vermland. 
Hufvudmassan af formerna sluta dock söder om Dalelfven och i 
vester i Vg. och Dis. 1 Norge förekomma de i södra och sydvestra 
delen. Enstaka former gå dock här (liksom i Sverige in i Jämt
land och i Vrm efter Klarelfvens dalgång) i de stora dalgångarne 
ända upp i fjälldalarne och efter vestkusten ända upp i Finmarken. 
Hufvudutbredningen sammanfaller sålunda med ekgränsen. Hit
hörande former välja soliga och varma lokaler, äro talrikast vid 
kusterna och i kalktrakter. De skilda formerna ha en mer eller 
mindre afbruten utbredning, och många af dem äro kända endast 
från ett fåtal ofta långt skilda lokaler, såsom H. mollisetum, som 
utom vid Kungshamn och Bergs slussar i Östergötland är funnen 
på ett par lokaler i Östergötlands och Södermanlands skärgård. 
Om de i Vg. förekommande formerna känner jag föga liksom om 
landskapets Hieracium-i\ora i öfrigt. En form II. vestrogothicum Dt. 
(nära släkt med H. mollisetum) finnes äfven i Dis. En annan form 
H. malachochcetum Dt. (äfven den nära släkt med H. mollisetum) 
är känd från Vg. och södra Norge.

För mig förefaller H. cijmosi uppdelning i grupper och dessas 
utbredning visa en mycket tydlig parallelism med Shjoa-formernas 
förhållanden. Då arten tydligen är en jemnsides med steppväxterna 
H. echioides och besläktade utvecklad formgrupp är det sannolikt 
att den till oss inkommit under ektidens varmaste skede och här 
utbildat nya former, af hvilka åtskilliga ännu ha en allmännare 
spridning, då deremot andra och framförallt de former, som i ka
raktärer stå närmast Echinina, nu endast förekomma på spridda 
särskildt gynsamma lokaler.»

Salvia pratensis är en syd- och medeleuropeisk växt. Den saknas 
alldeles i norra Ryssland, Finland samt den nordatlantiska regio
nen af Tyskland, och frånsedt några rent tillfälliga uppträdanden 
linnes den i Skandinavien endast i Uppland. Om de fåtaliga loka
lerna i England äro ursprungliga tvistas, och ehuru den ännu an
träffas i Holland, Belgien och norra Frankrike, kan man om artens 
uppträdande i nordvästra Europa med De Candolle, p. 681, säga:
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»eile devient rare dans celte direction.» Sitt centrum har den också 
tydligen i sydöstra Europa, där den exempelvis utgör en af karak
tärsväxterna för stäpperna, bland annat de tidvis uppodlade delarna 
af desamma. — Salvia liar af ålder odlats i våra trädgårdar, och 
en del tillfälliga förekomster ha tydligen sitt ursprung därifrån. Om 
denna förklaring kan gälla för de uppländska återstår att afgöra. 
De äro alla af hög ålder. Det var Celsius d. ä. som anmärkte 
Salvia vid Högsta bro och Linné som anförde den från Vendel, 
det område där den för närvarande är vanligast. Dess växtlokaler 
äro också här desamma som i norra Tyskland, där arten är fullt 
ursprunglig, nämligen på ängar »mit trockenerem, am liebsten 
kalkreichen Untergründe» (Drude, p. 183). Vid Uppsala anmärktes 
den först af Ehrhart (Beiträge 5. 1. p. 7) under något af åren 
1771—1776, men utan att närmare växtlokal angafs. Möjligen är 
det samma lokal, som Wahlenberg 1820 i Flora Upsaliensis p. 11 
karakteriserar sålunda: »Hab. unico loco a parte orientali urbis 
juxta agrum solo fertili in meridiem vergenle, ubi laete floret quo- 
ties ager consitus est et ab injuriis munitus.» Här har Salvia hållit 
sig årtionde efter årtionde, och senast återsågs den af dr Karl 
Hedbom 1912/606. Är nu Salvia ej på denna lokal, de s. k. »Bo
länderna», ursprunglig, är det troligare att den någon gång med 
främmande utsäde inkommit, än att den skulle vara rest från någon 
nu försvunnen trädgård i de närmaste omgifningarna.

Lavatera tliuringiaca. Anföres första gången 1761 som svensk af 
Linné i bihanget till Fauna suecica II p. 558: »ipse: Upland, Up- 
salia agris Vålsätrae.» År 1820 säger Wahlenberg »ad Vårdsätra 
copiose». Genom odling har den nog sedermera decimerats, och 
nu finnes den hufvudsakligen kvar i en örtbacksartad vegetation 
omkring några stora askar midt uti en åker. Lavatera har odlats 
i trädgårdarna, och det är väl från dessa den, hufvudsakligen i 
Mälardalen, kommit ut »på ängar och ängsbackar, nära gårdar, 
byar och städer», som Nyman, Sveriges Fanerogamer 1, p. 355, 
träffande karakteriserar dess förekomst hos oss. Areschoug, som 
förfäktar Lavateras indigenat och räknar den till sina Altaiväxter, 
framhåller p. 25: »Har densamma utom Skandinavien sin största 
utbredning i östra delen af Europa och vestra Asien, liksom så 
många andra Skandinaviska växtarter, och är i Skandinavien ej så 
långt skild från sitt naturliga område, som mången annan verkligen 
vildt växande art.» Öster om Ural sträcker den sig nämligen till 
Sibiria altaica och väster därom genom mellersta och södra Ryss-
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land in i Balkanstaterna, Österrike-Ungern och Tyskland fram till 
Harz och Westfalen. Dess ståndorter på den europeiska kontinen
ten äro stäpp- (den växer äfven på saltstäpper) och örtbacksartade. 
I »der Hercynische Florenbezirk» uppträder den liksom Salvia pra
tensis i vissa af »die trocknen Hügelformationen» med en karaktär, 
som ej litet påminner om de västgötska Stipa-backarnas (jmfr t. ex. 
Drude, p. 377). Kerner anför i Pflanzenleben der Donauländer 
p. 44 Lavatera som ett fysionomiskt framträdande element i de 
snåriga brynen af det ungerska låglandets Quercus pedunculata-sko- 
gar. — Vårdsätra-förekomsten är nu för starkt påverkad af kulturen 
för att kunna lämna något bestämdt utslag om, hur Lavatera här 
ursprungligen uppträdt. Allt talar emellertid för att den kommit 
från den närbelägna, mycket gamla trädgården. En hållpunkt att 
bestämma tiden för dess förvildande ligger möjligen i att Linné 
först år 1761 omnämner densamma. Hans »herbationes» gingo ofta 
öfver »Prsedium Wåldsättra», men denna så iögonenfallande växt 
anföres dock icke härifrån i Herbationes Upsalienses, hvarken i dis
sertationen 1753 eller den tillökade upplagan af densamma i Amoe- 
nitates 1756. — De öfriga Mälarlokalerna förtjäna emellertid en 
växtfysiognomisk och historisk utredning.

Melampyrum arvense. Ar ej så utprägladt s3'dostlig till sin euro
peiska utbredning som föregående. Mot nordväst saknas den emel
lertid i Norge, är mycket sällsynt på det danska Jylland, och dess 
få förekomster i England anses af De Candolle, p. 677, troligen 
som relativt recenta. Uppsala-förekomsterna, som ligga nära artens 
nordgräns, stå isolerade i det uppländska inlandet.

M. arvense växer hos oss dels i åkrar, dels i örtbacksartade for
mationer. Dessa senare ligga dock, så långt mina iakttagelser räcka, 
alltid intill åker eller kulturmark. Wahlenberg uttrycker nog i 
Flora suecica, p. 384, dess uppträdande mest träffande med orden: 
»Hab. in arvis, agris et adjacentibus pratis.» Den hör till den stora 
grupp af växter, hvilka, då de ej uppträda i rena kulturformatio
ner, ej blott hos oss utan äfven i andra delar af Europa sällan 
förekomma i fullt naturliga växtsamhällen utan i »kulturgränsen», 
såsom Johansson, p. 42, kallar »mark, som visserligen ej blifvit 
odlad, men dock på annat sätt blifvit bearbetad eller omgestaltad 
af människan». Om dylika växter inkommit till Skandinavien med 
eller utan människans hjälp eller på båda sätten, är i hvarje fall 
mycket svårt att afgöra.

I Uppsalatrakten sågs den af Ehrhart (Beiträge 5. 1. p. 21) något
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af åren 1771—1776. Wahlenberg säger 1820 i sin Flora Upsali- 
ensis, p. 208, om dess förekomst: »Hab. in agris secalinis elevatis 
rarius; nuper lectum a parte orientali urbis satis copiose, sed fre- 
quentius in paroecia Sko lacus Mäleri, ubi etiam in pascua collina 
adscendit». I Danmarks socken växer den i nutiden på örtbackar 
af den vanliga typen, som sticka upp ur eller begränsa åkerfälten.
1 en ståndortsanteckning härifrån (Säfja 19 28/807) fick jag den till 
och med strödd på en profyta af c:a 10 kv.-meter. Hvilka af lo
kalerna, de i åkrar eller de på örtbackar, som böra tolkas som 
primära, är icke lätt att skaffa sig en bestämd mening om. I viss 
mån talar för del första alternativet, att Wahlenberg, som nämndt, 
1820 ansåg dess egentliga ståndort i Uppsalatrakten vara »in agris 
secalinis» och all han förklarade den enda förekomsten »in pascua 
collina» så, att den uppstigit dit från åkern.

Polygala comosa. Jmfr. p. 80.
Om vi granska uppträdandet af de sydosteuropeiska xerotermer, 

som finnas på dessa Uppsalalistor, märka vi genast, att man med 
större eller mindre sannolikhet har anledning att misstänka tre af 
de särskildt behandlade arterna, nämligen Salvia pratensis, Lavalera 
thuringiaca och Melampgrum arvense, som relativt sena synantroper. 
Med dessa exempel för ögonen skulle mot min teori om de öfriga 
sydosteuropeiska xerotermerna som invandrare från den varma och 
torra subboreala perioden kunna invändas, att kanske kulturen 
under gångna tider infört äfven dessa. Detta så mycket mer, som 
del i denna trakt urgamla landtbruket i hög grad bidragit till att 
lokalerna icke indragits i skogarnas utvecklingsserie. Att så är för
hållandet med ytterligare en eller annan, t. ex. Anthemis tinctoria, som 
nu mera tillfälligt anträffas i örtbackarna, torde med kännedom om 
deras historia inom norden i sin helhet kunna anses för säkert. Men 
för andra såsom t. ex. Asperula tinctoria och Polygala comosa, hvilka 
aldrig äro kända såsom egentliga ogräs, faller det sig svårare. Och 
om man anser isolering från närmast liggande fyndorter som ett 
tecken på reliktnatur och icke på recent invandring —jmfr resonne- 
manget om S/ipa-växterna — måste man för dem liksom för 
dessa antaga relikthypotesen. Då fyndorterna ligga så lågt öfver 
hafvet, att deras vegetation, sedd från torfmossarnes utvecklings
historia, måste konstituerats under skogsbottnens och den öfre 
kärrtorfvens bildningstider, ställer sig frågan: under hvilken af dessa 
perioder invandrade de ifrågavarande xerotermerna? Att ej annat 
svar på frågan kan gifvas, än under skogsbottnens tid, d. v. s. under

\
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den subboreala perioden, är från min ståndpunkt själfklart. — I 
de kärrmarker, som ligga inströdda i skogarna rundt Uppsalaslätten 
med dess sydliga örtbackar, växa i isolerade utposter nordliga for
mer såsom Carex heleonastes, Sceptrum Carolinum, Salix lappomim 
o. a. Jag liar tolkat dem som relikter från den stora klimatför
sämring, hvilken inledde kärrtorfsperioden, hvars klimat i sin helhet 
var kallare och fuktigare än under den föregående subboreala tiden. 
Man må ge de edafiska olikheterna på öppna moränkullar och på 
kärrmarker mycket stora värden; de kunna dock knappast bli till
räckliga för att medgifva t. ex. Asperula tinctoria och Sceptrum Ca
rolinum att samtidigt utbreda sig öfver sina resp. ståndorter.

(Forts.)
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MORPHOLOGISCH-BIOLOGISCHE BEMERKUNGEN 
ÜBER DIE GAMOPHYTEN EINIGER 

SCHWEDISCHER FARNE.
VON

TORSTEN LAGERBERG.

Das Studium der geschlechtlichen Generation der Farnpllanzen 
wurde schon in den 1840:er Jahren durch die Arbeiten mehrerer 
hervorragender Botaniker eingeleitet, und die seit dieser Zeit ver
öffentlichte Litteratur ist sehr beträchtlich geworden. Wir können 
somit sagen, dass unsre heutige Kenntnis dieser Organismen eine 
sehr gute ist, sowohl betreffs ihrer allgemeinen Morphologie als 
auch ihrer Entwicklungsgeschichte.

Durchmustert man aber die ganze Reihe von Abhandlungen, so 
wird man bald linden, dass die meisten Forscher ihr Unter
suchungsmaterial durch Aussaat von Sporen erhalten haben; wie 
sich die Gamophyten im freien verhalten, darüber sind die Angaben 
überaus spärlich.

Es bleiben daher eben in dieser Hinsicht manche Fragen noch 
zu beantworten übrig. Die äusseren Verhältnisse, die die Gamophyten 
an den natürlichen Standorten ertragen müssen, schwanken ja sehr 
bedeutend, und solche gleichmässige Bedingungen, die ihnen in 
geschützten Kulturen dargeboten werden, sind wohl hier nirgends 
anzutreffen. Eine interessante Aufgabe wäre es demnach zu er
mitteln, in welchem Grade die Gamophyten Widerstandsfähigkeit 
gegen weniger vorteilhafte klimatische und edaphische Faktoren 
besitzen, wie sie sich z. B. nach einer jeweiligen Überwinterung 
oder Trockenperiode verhalten, wie sie gegen Beschädigungen sei
tens der Aussenwelt reagieren u. dgl. m. An diesen Fragen reihen 
sich auch derartige wie die Keimungszeit der Sporen und die
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Lebensdauer und Reproduktion der Gamophyten. Eine aus allen 
diesen Gesichtspunkten ausgeführte Untersuchung muss wünschens
wert erscheinen. Die im folgenden mitgeteilten Notizen über die 
geschlechtliche Generation unsrer schwedischen Farne dürfen aber 
jedenfalls nur als Beitrag zur Kenntnis dieser interessanten 
Gruppe angesehen werden. Sie sind das Resultat eines sowohl in 
der Natur als auch an Kulturen vorgenommenen Studiums.

Indessen konnten hier nicht alle schwedischen Arten berücksich
tigt werden, da es mir in einigen Fällen nicht möglich war, das 
nötige Material zu erhalten. Dessen ungeachtet habe ich meine 
Beobachtungen jetzt schon veröffentlichen wollen, und da unsre 
sämtlichen Farne aus den zuerörternden Gesichtspunkten einander 
sicherlich sehr ähnlich sind, dürfte eine Vernachlässigung einzelner 
Arten in der Tat sehr wenig bedeuten.

Meine Untersuchungen sind mehrere Jahre lang betrieben wor
den, doch wurde besonders der Sommer 1905 zu diesem Zweck ver
wendet. Ich hatte dabei Gelegenheit, mit Unterstützung des Elias 
FriiES-Stipendiums der botanischen Sektion des naturwissenschaft
lichen Studentervereins in Upsala eine Exkursion nach Gotland 
vorzunehmen, wo u. a. Stellen der Berg Torsburg und die beiden 
Inseln Stora und Lilla Karlsö näher untersucht wurden. Übrige 
Beobachtungen sind in der Umgegend von Eksjö in Småland 
angestellt, sowie auch in der Nähe von Upsala.

Ehe ich auf die biologischen Fragen eingehe, zu deren Diskus
sion meine Untersuchungen Anlass gegeben haben, dürfte es viel
leicht geeignet sein, einige morphologische Merkmale der verschiede
nen Arten etwas ausführlicher zu besprechen.

Wie soll man sich darüber klar werden, zu welchen Arten die 
im freien gefundenen Gamophyten gehören? Es ist dies eine Frage, 
die gegenwärtig sehr heikel zu beantworten ist, da wir ja eine 
vergleichende morphologische Übersicht über diese Organismen 
noch entbehren. Ich werde indessen einige Hindeutungen machen, 
die das Bestimmen erleichtern können.

Erstens kann man ja ziemlich gewiss sein, dass Gamophyten, die 
in grösserer Menge in unmittelbarer Nähe eines Farnbestandes Vor
kommen, eben zur fraglichen Art gehören. Völlige Sicherheit kann 
man oft erlangen durch Vergleichung mit durch kontrollierte Aus
saaten erhaltenem Material. Doch kommt man auch in diesem 
Falle oft zu kurz. Die Gamophyten treten nämlich relativ selten
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so unbeschädigt auf, dass man aus einer solchen Vergleichung 
ordentlichen Nutzen ziehen kann.

Sind aber die Gamophyten befruchtet worden, und hat die Keim
pflanze sich zu entwickeln begonnen, so ist eine völlig sichere 
Bestimmung nicht schwer zu machen. Die jüngsten Stadien der 
ungeschlechtlichen Generation sind nämlich oft besonders charak
teristisch und von einander leicht zu trennen. So sind, um ein 
Beispiel zu nennen, die länglichen, zungenförmigen Primordialblät
ter von Polypodium vulgare ohne Schwierigkeit gleich zu erkennen 
(Fig. 12, 13, Taf. ll), eine Verwechselung mit anderen, durch 
ungeteilte Primordialblätter ausgezeichneten Farnen, wie den Asple- 
nium-Avlen, begeht man somit nicht gern. Die Asplenien ihrerseits 
sind leicht von einander geti'ennt, und speziell bei A. ruta mura
ria haben die ersten Blätter eine gerundet nierenförmige Gestalt, 
in welcher man sich niemals irren kann. — Eine zweite Gruppe 
wird von solchen Arten gebildet, deren Primordialblätter mehr oder 
weniger paarig gelappt sind; auch sie können am besten durch 
Vergleichung mit erzogenen Keimpflanzen bestimmt werden.

Ich ergreife hier die Gelegenheit, um betreffs des Vorkommens 
von Farnkeimpflanzen auf einen Umstand aufmerksam zu machen, 
der schon vorher von Goebel berührt worden ist. Man darf nämlich 
aus einer keimblattähnlichen Form der Farnblätter nicht folgern, 
dass man jedenfalls eine Keimpflanze oder ein Jugendstadium von 
Farnen vor sich hat. Die Farne können oft durch unvorteilhafte 
äussere Bedingungen in ihrer Entwicklung gehemmt werden, so 
dass die definitive Blattform erst sehr spät zum Vorschein kommt, 
oder wenn diese schon einmal erreicht worden ist, für den primä
ren Blatt-Typus von neuem Platz liefert (Goebel, I, p. 479—480; 
II, p. 130—132). Gerade Asplenium ruta muraria zeigt eine grosse 
Neigung, an feuchten und beschatteten Standorten die ursprüng
liche Blattform sehr zähe beizubehalten, d. h. entwickelt nur rund
liche bis nierenähnliche und ungeteilte, bisweilen besonders lang 
gestielte Spreiten. Ältere Individuen die im botanischen Garten in 
Upsala eingepflanzt wurden, wo sie indessen auf minder guten 
Boden kamen, bilden gegenwärtig fast ausschliesslich unscheinbare 
und wenig geteilte bis ungeteilte Blätter aus. Ein zweites Beispiel lie
fert Aspidium lonchitis. Während meiner botanischen Untersuchun
gen des vorigen Sommers in Torne Lappmark glaubte ich manch
mal, Keimpflanzen von diesem Farn gefunden zu haben, wenn ich 
aber die Gamophyten finden wollte, stellte es sich heraus, dass alle diese
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Sporophytindividuen aus Adventivknospen stammten, die auf der 
Oberseite der Basalteilen älterer Blattstiele entstehen, die bekannt
lich alle älteren Rhizompartien dicht bekleiden.

Die Gamophyten lassen sich indessen in einem Falle wenigstens 
unschwer bestimmen und zwar, wenn man so junge Exemplare 
findet, dass die Basalzelle mit haftender Sporenhaut noch zurück
geblieben ist. Die Sporenstruktur ist nämlich für jede Art sehr 
charakteristisch, und kennt man also dieselbe, ist die Sache sofort 
klar. So junge Gamophyten findet man wohl indessen nur selten 
im freien.

Auch wenn einem solche Hilfsmittel, wie die oben berührten, 
nicht zur Verfügung stehen, scheint es mir jedoch nicht unmöglich, 
dass man wenigstens an unbeschädigten Gamophyten eine korrekte 
Artbestimmung wird vornehmen können. Leider habe ich nicht 
Gelegenheit, sämtliche Arten hier ausführlicher zu besprechen, dazu 
genügt meine Erfahrung noch nicht. Ich möchte nur einige Ge
sichtspunkte diskutieren, die meines Erachtens bei einer künftigen 
Systematisierung von Wert sein dürften.

Es sind bekanntlich neuerdings von Jakowatz (I) und Lampa (i) 
mehrere Polypodiaceengamophyten hinsichtlich der früheren Ent
wicklung vergleichend untersucht worden. Der erste Verfasser 
findet, dass recht auffallende Verschiedenheiten eben bei der Um
bildung des Protonemastadiums in die Zellfläche zum Vorschein 
kommen, er bleibt doch etwas unsicher, ob diese Verschieden
heiten für die Systematik verwendet werden können. Es scheint 
mir jedoch, als ob die Entstehungsweise der zweischneidigen 
Scheitelzelle, wenigstens bei den von Jakowatz untersuchten Ar
ten, allzu stark variiert, dass ein grösseres systematisches Gewicht 
auf dieselbe gelegt werden konnte. Die zwei Haupttypen, für wel
che wohl in der fraglichen Abhandlung Asplenium septentrionale 
einerseits und Polypodium vulgare anderseits als Repräsentanten 
gelten können, scheinen mir prinzipiell wenig verschieden und 
werden ja übrigens durch Formen verbunden, bei denen sie beide 
vereint Vorkommen können, wie z. B. Aspidium dilatatum (vergl. 
seine Fig. 1, 2, Taf. II und 1, 2, Taf. VII resp. mit den Fig. 14, 
15 und 1, 2, Taf. IV).

Dementgegen dürfte ein anderer Charakter, der sich auch ge- 
wüssermassen auf die Ausbildung der jungen Zellflächen bezieht, 
von einem auffälligen Wert sein, und zwar das Vorkommen oder 
die völlige Abwesenheit von Haarbildungen. Diese sind typisch
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einzellige Gebilde, die im allgemeinen sehr wenig oder kein Chloro
phyll enthalten und daher meist hyalin erscheinen. In der 
Spitze sondern sie ein zähes, schleimiges Sekret ab, wodurch die 
Cuticula hier allmählich aufgetrieben wird, bis sie schliesslich 
berstet (big 1). Das Sekret diirlte als eine Absonderung entstehen 
und nicht durch Auflösung der Zellwand gebildet werden, denn 
diese bleibt immer nach Entfernung des 
Sekretknopfes völlig intakt zurück. Die Ab
sonderungen werden oft sehr reichlich und 
das Sekret selbst in radiierender Richtung 
zerspalten: An konserviertem Materiale ist es 
nur selten gut erhalten, da sowohl Wasser 
als Alkohol es unschwer aufzulösen scheint.
Ob auch die ersten, segmentabschliessenden 
Haare eine drüsige Funktion besitzen, habe 
ich nicht sicher entscheiden können, es scheint 
mir doch als ob sie für einen solchen Zweck 
nicht beansprucht würden.

Fig- 1. Drüsenhaar von 
Aspidium lonchitis 

(c:a *««/,).

In Bezug auf die Haarbildungen können wir unsre Farne
zwei Gruppen teilen: 1. behaarte und 2. nackte. Als Beispiele 
der ersteren werden erwähnt: Woodsia ilvensis, Cystopteris fragilis, 
Phegopteris polypodioides, Ph. dryopteris, Ph. robertiana, Aspidium 
lonchitis, A. filix mas, A. spinulosum, A. cristalum, A. thelypteris 
(wahrscheinlich auch A. oreopteris), Asplenium adiantum nigrum, 
A. ruta muraria, A. septentrionale, Scolopendrium vulgare, Polypodium 
vulgare und mutmasslich auch Blechnum spicant. Die zweite 
Gruppe umfasst: Pleridium aquilinum, Asplenium trichomanes, A. 
viride, Athyrium filix femina, A. alpestre, Struthiopteris germanica, 
Cryptogramma crispa und Osnmnda regalis.

Sehen wir etwas näher zu, wie sich die verschiedenen Arten auf 
diese beiden Gruppen verteilen, so müssen wir einen Umstand so
fort bemerken, der meiner Meinung nach nicht ohne Interesse ist. 
Wir finden nämlich, dass von unsren 5 Asplenium-Arten 3 der 
ersteren und 2 der letzteren Gruppe zufallen. Es wäre in An
betracht dieses Verhältnisses sehr interessant zu untersuchen, 
wohin z. B. die übrigen europäischen Arten dieser Einteilung ge
mäss zu stellen sind. Bekanntlich ist die Abgrenzung der Farngat
lungen seit Alters ein wenig unsicher gewesen, davon kann sich 
jedermann leicht überzeugen, durch Betrachtung der oft sehr langen 
Verzeichnisse von Synonymen, die unter den meisten Arten in
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z. B. Rabenhorsts »Kryptogamenflora von Deutschland» zu finden 
sind. Soviel ich weiss, hat man in der Systematik der Farne, 
wenigstens betreffs Arten und Gattungen, bisher völlig vernach
lässigt, die geschlechtliche Generation zu berücksichtigen. Ob 
dies überhaupt berechtigt wäre, darüber will ich mich nicht äussern, 
die Einzeluntersuchungen sind noch zu spärlich, um einige allge
meine Schlüsse in dieser Hinsicht zu erlauben. Doch halte- ich 
es keineswegs für unglaublich, dass bei den Gamophyten Charak- 
täre Vorkommen können, die auch in engeren Grenzen von syste
matischem Wert sein können.

Hinsichtlich des oben berührten Verhältnisses hei den schwe
dischen Asplenium-Arten darf ich nur darauf aufmerksam machen, 
dass manche Autoren die Gattungen Athyrium und Asplenium vereint 
haben (Rabenhorst I, p. 131 und folg.), von denen die erstere 
gerade durch nackte Gamophyten gekennzeichnet ist. Tatsächlich 
bilden ja auch die mit haarlosen Gamophyten versehenen Arten 
trichomanes und uiride für sich eine Gruppe, die gewissermassen 
den 3 übrigen, unter sich ähnlicheren, gegeniibergestellt werden 
kann. Vielleicht dürfte deshalb die Organisation der Asplenium- 
Gamophyten so gedeutet werden, dass die Trennung der fraglichen 
Gattungen noch nicht eine definitive Lösung gefunden hat.

Was die Art und Weise betrifft, in welcher die Haare sich ent
wickeln, möchte ich hier einen besonderen Umstand hervorheben. 
Bei der Entstehung der Zellfläehe aus dem Protonerna schliessen 
in einer Gruppe alle Segmente ihren Zuwachs durch eine »Papille» 
d. h. ein randständiges Haar ab. Im Gegensatz dazu stehen solche 
Arten, bei denen wohl die Segmente ihr Wachstum allmählich ein- 
büssen, dieses Aufhören wird jedoch hier durch Haarbildung nicht 
markiert.

Die Randhaare werden somit einigermassen betreffs ihrer Entstehung 
von verschiedenem Werte, und wir können demgemäss unter ihnen 
primäre und sekundäre ausscheiden oder hinsichtlich der Gamo
phyten solche, die nur sekundäre und solche, die ausserdem 
noch primäre Haare besitzen; derartige Gamophyten, bei denen 
sämtliche randständige Haare mit aufhörendem \\ achstum von 
Segmenten im Zusammenhang stehen, dürften nämlich nicht Vor
kommen. Wiederum, eine sekundäre Haarbildung lässt sich 
unschwer bei solchen älteren Gamophyten beobachten, deren Ju
gendstadien durch eine regelmässige Ausbildung von segmentab
schliessenden Papillen charakterisiert sind. ( brigens wird ja
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samkeit der zweischneidigen Scheitelzelle früher oder später 
eingebüsst, wonach selbstverständlich alle neuen Haare sekundär 
werden müssen.

Die mit nur sekundären Haaren ausgestatteten Formen werden 
bei uns von den Arten der Gattungen Phegopteris und Polypodium 
gebildet. Die Gaxnophyten können somit hier sogar eine deutliche 
Herzform schon angenommen haben, ohne ein einziges Haar zu 
besitzen. Diese kommen indessen stets sehr bald zum Vorschein, 
werden aber anfangs sehr spärlich und unregelmässig placiert, ent
wickeln sich aber hauptsächlich, sobald die Gamophyten eine 
beträchtlichere Grösse erlangen, zu beiden Seiten des terminalen 
Meristems von den Zellen, die ihre embryonale Natur noch nicht 
verloren haben. Doch werden auch bei den fraglichen Arten neue 
Haare an älteren, basalen Teilen eingeschaltet.

Ich habe dieses Verhältnis etwas ausführlicher besprechen 
wollen, um zeigen zu können, dass eine oberflächliche Untersuch
ung nicht genügt, um entscheiden zu können, ob ein Gamophyt 
zu der nackten oder behaarten Kategorie zu stellen ist. Man läuft 
dann leicht Gefahr sich zu täuschen. Als Beispiel dafür darf ich 
eine Angabe von Jakowatz betreffs Polypodium vulgare anführen, 
die gewissermassen irrig ist. Verf. spricht von dieser Art (I, p. 
502): »Protonerna sowohl als auch das flächenförmige Prothallium 
sind vollständig papillenlos.» Diese Behauptung wird nebenbei auf 
Taf. I, Fig. 13 und Taf. VII, Fig. 1—7 gestützt. Freilich kann 
man schon so grosse haarlose Gamophyten auffinden, wie der 
durch Fig. 7, Taf. VII wiedergegebene, nach meiner Erfahrung 
dürfte dies aber eher eine Ausnahme sein, und die Haare sind an 
einem solchen Stadium gewöhnlich schon vorhanden. (Vergl. die 
Figuren der Taf. I bei Edlich, i).

Die Polypodium- und PIregopteris-Gamophyten bilden somit in 
der Tat eine Verbindung zwischen den behaarten und nackten 
Gruppen. Ihre zartesten Flächenstadien sind nackt, ältere Indi
viduen jedoch stets behaart.

Bei einer Trennung der behaarten Formen scheinen die Haare 
auch verwendbare Charaktäre in vielen Fällen darbieten zu können. 
Ich liefere im folgenden eine kurze Beschreibung von deren Aus
sehen und Auftreten bei den mir gegenwärtig zugänglichen Arten 
und verweise übrigens auf die begleitenden Figuren (Taf. 10).

Es erhellt daraus ohne weiteres, dass eine bestimmte Verschieden
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heit in Form und Grösse bei verschiedenen Arten in den meisten 
Fällen sich nachweisen lässt. Indessen sind die Schwankungen 
in Grösse bei einer und derselben Art oft so beträchtlich, dass in 
Beschreibung der Haare Masse von relativ geringem Wert sein dürften. 
Dementgegen bieten sowohl Form als Frequenz gute Charak- 
täre.

Bei Untersuchung der Haare tut man am besten, wenn man 
diejenigen, die nahe am Meristem sitzen, ganz umgeht. Teils 
haben diese oft ihre definitive Grösse nicht erreicht, teils ist die 
schliessliche Form noch nicht hervorgetreten. Selbstverständlich 
sind auch diejenigen Haare ausser Acht zu lassen, die an den mehr 
basalen Randteilen der Gamophyten auftreten; sie sind oft verküm
mert und haben übrigens ihre Sekretabsonderung meistens einge- 
büsst.

Die Haare sind, wie gesagt, im allgemeinen einzellig. Doch 
können sie manchmal dadurch mehrzellig werden, dass die Trä
gerzelle heraussprosst und bisweilen sich zu teilen beginnt. Am 
häufigsten findet man dies Verhalten bei den Arten durchgeführt, 
deren Haare mit breiter Basis an den Randzellen der Gamophyten 
sitzen. Nur ausnahmsweise können diese sekundär mehrzelligen 
Haarbildungen auch auf der Unterseite auftreten, was ich z. B. 
einmal bei Scolopendriwn vulgare und einmal bei Aspidium spinulosum 
gefunden habe. — Die Angabe Goebels (II, p. 412), nach welcher 
die Polypodiaceen stets nur einzellige Haare haben, steht somit 
nicht endgültig fest. Freilich bin ich davon völlig überzeugt, dass 
die von Beck (I, Taf. II, Fig. 37, c—h) bei Scolopendrium abgebil
deten vermeintlichen Haare nichts anders als echte Adventivsprosse 
sind, die wie es scheint etwas schematisierte Wiedergabe lässt aber 
ihre wahre Natur nicht auf einmal hervortreten. — Zu behaupten, 
dass wir somit hier einen Übergang zu den Haarformen der 
Cyatheaceen zu finden haben sollten, wird allerdings nicht richtig.

Übrigens sei in diesem Zusammenhang auch erwähnt, dass 
die Gamophyten aller von mir untersuchten Arten eine Ten
denz zeigen, bei dichtem Wuchs die Verbindung der Randzellen 
aufzulösen; diese sprossen vereinzelt oder einige wenige vereinigt 
über die anfängliche Randlinie hinaus und können oft sehr wech
selnde Formen annehmen. Dadurch wird das Resultat erreicht, 
dass der ganze Rand ein feinlappiges, gekraustes Aussehen annimmt, 
das die fragliche Species sonst nicht aufweist.

Indessen giebt es auch offenbar Arten, in deren Organisation ein
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aufgeschlitzter Rand mehr obligat Vorkommen dürfte, wie z. B. 
Asplenium adiantum nigrum und .4. ruta muraria. Altere Gamo- 
plivten können oft eine sehr phantastische Ausbildung ihrer Rän
der aufweisen, wodurch manchmal Bildungen auftreten, die eine 
bestimmte habituelle Ähnlichkeit mit den Paraphysen mancher 
Laubmoose zeigen.

In Fig. 2 ist ein solcher 
sekundär entstandener Rand
lappen bei Asplenium ruta 
muraria abgebildet. Die Zell
teilungen scheinen ohne ir
gend welche Planmässigkeit 
vor sich gegangen zu sein, und 
der Weiterentwicklung dieser 
Lappen wird allmählich eine 
Grenze dadurch gesetzt, dass 
Haarbildungen sämtliche her
aussprossende Zellpartien 
früher oder später abschlies- 
sen.~ Diese Sprossung konnte 
vielleicht als eine abgeleitete 
Adventivsprossung angesehen 
werden, weicht aber von der
selben durch den aufhören
den Wuchs der Sprosse ent
schieden ab.

Durch die diesbezügliche Aufschlitzung des Randes, die man 
auch bei im freien gefundenen Gamophyten oft besonders ausge
prägt antrifft, wird die Schätzung der Häufigkeit der randständigen 
Haare bedeutend erschwert. -— Die im folgenden gegebenen 
Angaben stammen deshalb von solchen Individuen, deren Ränder 
nicht oder nur wenig aufgeschlitzt waren. In den begleitenden 
Figuren sind ausserdem Haare ohne haftendes Sekret abgebildet 
worden, um die verschiedene Form ihrer Spitzen besser hervortreten 
zu lassen.

Woodsia ilvensis. (Fig. 1 —2, Taf. 10). Die Ha are am Rande fein und 
dicht, unten gestreut bis reichlich. An älteren Randpartien findet 
eine reichliche Neubildung von sekundären Haaren statt, wodurch 
bewirkt wird, dass die allgemeine Haarform sehr wechselnd zu 
sein schefnt.

Fig. 2. Lappen des aufgeschlitzten Randes 
eines Gamophyten von Asplenium ruta 

muraiia C50/,)-
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Cystopleris fragilis. (Fig. 3—5, Taf. 10). Die Haare sind im 
Verhältnis zur Dicke sehr lang und machen somit einen feinen, 
länglichen Eindruck. An den Rändern stehen sie dicht, am gewöhn
lichsten mitten auf einer meistens stark ausgebuchteten Trägerzelle 
ein wenig versenkt, und deshalb rings um die Basis von einem 
niedrigen ringförmigen Wall umgeben. — Einmal ist mir ein ver
zweigtes Haar untergekommen. — An der Unterseite treten Haare 
nur vereinzelt auf.

Aspidiuin. Die untersuchten Arten zeichnen sich durch im all
gemeinen sehr kräftige Haare aus, welche im Verhältnis zur 
Länge meistens ziemlich dick sind und an der Spitze deutlich er
weitert.

A. spinulosum. (Fig. 6, Taf. 10). Im Verhältnis zur Grösse der 
Trägerzellen sind die Haare auffällig kräftig. An den Rändern 
stehen sie licht — es ist eine seltene Ausnahme, dass drei an einan
der liegende Zellen Haare aussenden, wie aus der Fig. hervorgeht 
— an der Unterseite finden sie sich auch, jedoch ziemlich 
selten.

A. cristatmn. (Fig. 7—9, Taf. 10). Diese Art ähnelt, wie ja auch 
zu erwarten ist, so entschieden die vorige, dass es mir nicht mög
lich scheint, einige Verschiedenheiten an den Haaren aufzufinden. 
Vielleicht stehen die randständigen etwas dichter, an der Unter
seite sind sie indessen in derselben Menge wie bei der vorigen Art 
vorhanden.

A. filix mas. (Fig. 10—12, Taf. 10). Fast dasselbe ist auch von 
diesem Farn zu sagen. Die Haare scheinen jedoch hier durch
schnittlich etwas kleiner zu sein. An den Rändern stehen sie 
ziemlich licht, an der Unterseite treten sie ganz häufig bis reich
lich sogar bis an den Rändern der Flügellappen auf.

A. thelypteris. (Fig. 13—16, Taf. 10). Diese Art ist gegenüber den 
drei obigen besser abgegrenzt. Die Haare sind auffällig kurz und 
dick, an der Spitze deutlich erweitert. Die Randhaare sind sehr 
licht stehend, so dass grosse Stücke des Randes glatt werden, an 
der Unterseite linden sie sich spärlich in der Nähe des Meristems 
und zu beiden Seiten der Archegoniengruppe.

A. lonchitis. (Fig. 17-—18, Taf. 10). Diese Art nähert sich dem
entgegen den drei ersten. Im Verhältnis zur Zellengrösse im übrigen 
sind die Haare recht kräftig. An den vorderen Randteilen stehen 
sie zahlreich, an den hinteren lichter, unten finden sie sich an der 
ganzen rhizoidarmen Fläche reichlich.
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Phegopteris. Der Haartypus der drei hierher gehörigen untersuch
ten Arten nähert sich dem hei Cystopteris fragilis, und die Inser
tion auf der Trägerzelle ist oft in derselben Weise wie bei diesem 
Farn durchgeführt.

Ph. dryopteris. (Fig. 19—20, Taf. 10). Die Haare sind sehr fein 
und kurz. An den Rändern stehen sie meistens licht, an der 
Unterseite fehlen sie bisweilen völlig; bei Untersuchung einer gros
sen Menge Gamophyten habe ich nur ein paarmal ein einziges 
Haar an derselbe beobachten können.

Ph. robertiana. (Fig. 21—22, Taf. 10). Von einem besonderen In
teresse ist es konstatieren zu können, dass diese Art auch betreffs 
des Gamophyten von Ph. dryopteris entschieden ab weicht. Be
kanntlich ist die robertiana von manchen Autoren als nur eine 
Standortsform der dryopteris angesehen worden. Meine Kulturen 
bestätigen indessen eine solche Annahme nicht, denn die Sporo- 
phyten, die aus der robertiana-Aussaat auf sehr kalkarmer oder 
kalkfreier Erde aufwuchsen, hatten die Charaktäre der Mutter
pflanze völlig ausgeprägt beibehalten. — Die Haare der Gamo
phyten scheinen durchschnittlich ein wenig länger als bei Ph. 
dryopteris zu sein, und ihre Einsenkung in die Trägerzelle ist oft 
sehr auffällig. An den Rändern stehen sie dicht, an der Unterseite 
sind sie ziemlich gewöhnlich.

Ph. polypodioides. (Fig. 23—24, Taf. 10). Die allgemeine Haar
form ist dieselbe, doch scheint hier die mittlere Grösse beträcht
licher zu sein. An den Rändern finden sich Haare ziemlich dicht, 
an der Unterseite fehlen sie, soweit ich habe finden können, ganz 
und gar.

Asplenium. Die drei behaarten Asplenium-Arten sind alle durch be
sonders grobe und starre Haare an ihren Gamophyten gekenn
zeichnet, die sehr oft sekundär mehrzellig werden.

A. ruta muraria. (Fig. 25—26, Taf. 10). Die randständigen Haare 
sind besonders reichlich vorhanden, bei den regelmässig herzför
migen Gamophyten mittlerer Grösse von fast jeder Zelle des vor
deren und äusseren Randes ausgehend; an den basalen Teilen 
stehen sie lichter. Unten finden sich Haare über die ganze Fläche 
reichlich verbreitet.

A. septentrionale. (Fig. 27, Taf. 10). Gleicht im allen der vorigen 
Art, die Haare sind jedoch vielleicht durchschnittlich etwas 
kleiner.

A. adiantum nigrum. (Fig. 28, Taf. 10). Die Randhaare auffällig
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kräftig und dicht stehend. Nahe am Meristem werden sie oft an 
der Spitze ein wenig erweitert und somit von spinulosum-Typus; 
ausgewachsen sind sie indessen fast zylindrisch mit wenig verjüng
ter, kuppelförmiger Spitze. An der Unterseite sind sie sehr reich
lich sogar unter den Rhizoiden bis an die abgestorbene Basis des 
Gamophyten verbreitet.

Scolopendriam vulgare. (Fig. 29—33, Taf. 10). Die Haare dieses 
Farns sind gewissermassen von einem anderen Typus. Im allge
meinen ist ihre basale Partie sehr breit und oft kolbenähnlich 
erweitert, oder sie sind ganz kurz und zapfenförmig ohne deutliche 
Ausbuchtung. An den Rändern stehen sie sehr licht und lassen 
grosse, kale Strecken zwischen sich, an der Unterseite finden sie 
sich nicht selten, dann aber meist von kontraktem Typus (selten 
sekundär mehrzellig).

Polypodium vulgare. (Fig 34—35, Taf. 10). Die Haare sind plump 
und dick, gewöhnlich fast gleichbreit und im Verhältnis zu den 
Trägerzellen sehr gross. An den Rändern stehen sie licht, unten 
sind meistens nur sehr wenige zu sehen, bisweilen doch mehrere 
und dann oft in der Nähe des Meristems.

Obgleich somit eine bestimmte Verschiedenheit sowohl in Form 
als Grösse hei den Haaren verschiedener Gamophyten sich deutlich 
konstatieren lässt, so dürfte es aus den obigen Beschreibungen völ
lig klar hervorgehen, wie schwer eine Identifizierung der Arten, 
jedenfalls auf Grund dieser Organe, vorgenommen wird. So sind 
z. B. die Asplenien auf diese Weise wohl kaum zu erkennen, und 
dasselbe scheint mir auch von den Aspidien zu gelten, A. filix 
mas und A. thelypteris vielleicht ausgenommen. Wenn man weiter 
bedenkt, dass die meisten Farne betreffs ihrer geschlechtlichen 
Generation noch völlig unbekannt sind, so muss man wohl zweifeln, 
oh Haare des fraglichen Typus so grosse Variationen überhaupt 
aufweisen können, dass sie bei einer in grösserem Umfang vor
genommenen Beschreibung von Gamophyten praktisch verwendet 
werden können.

Doch möchte ich hier hervorheben, dass bei manchen Polypodia- 
ceen ganz andere Haarformen Vorkommen können. So sollen nach 
Klein (I, p. (13) 345) bei Polypodium hcracleum eigentümliche, 
reichlich chlorophyllführende Haarbildungen sowohl am Rande als 
auf der Ober- und Unterfläche auftreten, die aus einer Reihe 
von 3—4 Zellen bestehen, von denen jede 1—3 papillose Ausstül
pungen trägt. — Ihrer Funktion nach ganz abweichende Haare
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finden sich bekanntlich auch hei manchen epiphytisch wachsenden 
Polypodien, wie z. B. Polypodium obliquatum. Sie sind hier nicht 
drüsig sondern borstenförmig und stark zugespitzt, ja sogar mit 
spiralförmigen Wandverdickungen ausgestattet (Goebel, II, p. 413, 
Hg. 27ö). — Solche Haare können ja neue Einteilungsgründe für 
die Systematik liefern.

Aul ganz besondere Schwierigkeiten stösst man dementgegen, 
wenn man sich an die nackten Gamophyten wendet. Ich habe 
bisher keine sichere Methode auffinden können, dieselben der Art 
nach zu identifizieren. In diesem Falle liefern rein äussere, zu
fällige beihelfende Umstände, soweit ich sehen kann, die einzige 
Möglichkeit, um zu einer Bestimmung kommen zu können. Viel
leicht würde man darin einen Gesichtspunkt gewinnen, wenn man 
die mittlere Grösse der Zellen oder Kerne festslellen konnte. Dass 
eine solche Methode indessen praktisch wenig verwendbar würde, 
ist wohl ohne weiteres solort klar. Ich möchte jedoch in diesem 
Zusammenhang die von Farmer und Digby (i) jüngst ausgeführten 
Untersuchungen über Aposporie und Apogamie der Farne erwähnen, 
aus denen erhellt, dass beispielsweise drei nahestehende Varietäten 
von Athyrium filix femina sowohl gegenseitig als von der Hauptart 
gerade durch solche feine Merkmale abgegrenzt sind. In der 
I al habe ich auch die Beobachtung machen können, dass die 
Gamophyten betreffs der Zellengrösse Verschiedenheiten aufweisen; 
so dürfte man durch Untersuchung junger Gamophyten der drei 
behaarten Asplenium-Arten bald sehen, dass ihre Zellen im Verhält- 
nis zur Grösse des ganzen Pflanzenkörpers auffällig gross erscheinen.

Ein anderer Charakter, der doch im freien nur selten so aus
geprägt Vorkommen dürfte, dass er für eine Artbestimmung von 
Nutzen sein könnte, ist der allgemeine Habitus der Gamophyten. 
Dass eine recht grosse äussere Verschiedenheit zwischen den ein
zelnen Arten sich wahrnehmen lässt, darüber kann man sich un
schwer durch Kulturen überzeugen. Pflanzt man nämlich sehr 
junge Gamophyten so aus, dass sie völlig frei sich weiterentwickeln 
können, ohne von andern Individuen gedrängt zu werden, so wird 
man bald finden, wie unter im übrigen gleichen Bedingungen ei
nige dazu geneigt sind, aufrechter zu wachsen und ihre hinteren 
Ränder über einander zu drehen; sie können mit anderen Worten 
als dütenförmig bezeichnet werden. Als schöne Beispiele er
wähne ich Phegopteris dryopteris und Ph. robertiana, vielleicht auch 
Asplenium adiantum nigrum und A. ruta muraria, doch weniger
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auffällig (Fig. 2, 4, 10, Taf. 11). Andere Arten behalten deutlicher 
die allbekannte herzförmige, mehr ausgebreitete Gestalt und zu ih
nen gehören wohl die Mehrzahl unsrer schwedischen Formen. 
(Fig. 1, Taf. 11).

Einige endlich bilden eine dritte Gruppe, die sehr ausgeprägt ist. 
Sie können unter dem Namen Lebermoos-Typus zusammen
gefasst werden. Wie viele unsrer Farne, die hieher zu stellen sind, 
kann ich noch nicht definitiv entscheiden. Das schönste Beispiel lie
fert indessen ohne Zweifel Osmunda regalis, von welcher Goebel be
kanntlich bandförmige, FW/ia-ähnliche Gamophyten aufziehen konnte, 
die bis zu 4 cm lang wurden (I, p. 477—78; II, p. 42, Fig. 20, 
p 41417). Ausserdem können wir wenigstens zwei Arten hier 
anreihen, die den Lebermoosen sehr gleichen, d. h. sie werden 
deutlich länglich und haben eine rinnenförmige, eingedrückte, 
mehrschichtige und fast knorpelige Mittenpartie mit dünnen durch
sichtigen Seitenlappen. Diese Arten sind Aspidium cristatum und 
Scolopendrium vulgare (Fig. 3, 5, Taf. 11).

Doch möchte ich betonen, dass diese Verschiedenheiten sich nur 
bei Gamophyten mittlerer Grösse beobachten lassen. Sobald sie 
ein beträchtlicheres Alter erreicht haben, treten nämlich wohl bei 
den meisten Adventivsprosse hinzu, die den allgemeinen Habitus 
in eine Aneura- oder vielleicht lieber Anf/ioceros-ähnliche Gestalt 
verändern. Man vergleiche die auf Fig. 0—10, Taf. 11, mitgeteilten 
Abbildungen einiger mehr als zwei Jahre alter Gamophyten ver
schiedener Arten.

Möglicherweise kann man bei einer Bestimmung auch an der 
Farbe der Gamophyten eine Hilfe haben. So habe ich in wieder
holten Kulturen immer beobachten können, wie die Gamophyten 
von Phegopteris dryopteris und Ph. robertiana durch eine hell grüne, 
manchmal fast gelblich grüne, glitzernde Farbe sich auszeichneten, 
die gegen die dunkle, oft fast bläulich grüne anderer Arten auffällig 
kontrastierte.

Dass die Fortpflanzungsorgane solche Charaktäre darbieten soll
ten, dass sie in der engeren Systematik eine Bolle spielen konnten, 
ist kaum anzunehmen. Was die Menge von Archegonien oder 
Spermogonien betrifft, so wird dieselbe zu sehr von äusseren Verhält
nissen beeinflusst, um als scheidendes Merkmal verwendet werden zu 
können. Die von manchen Verfassern für mehrere Arten behauptetr 
dioecische Verteilung der Sexualorgane kann auch nicht in diesee 
Hinsicht verwendet werden, da die Dioecie bei allen Arten wohl
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Vorkommen kann, jedenfalls aber nie auf andere Weise als nur 
fakultativ auftritt.

Möglicherweise kann aber der feinere Aufbau der Archegonien 
bestimmte Verschiedenheiten hervortreten lassen. Ich verweise 
nur auf die Entdeckung Campbells betreffs Struthiopteris germanica, 
die nach ihm die Bauchkanalzelle immer entbehren sollte (i, 
P- 24).

Die Entwicklung der Rhizoide ist bei den schwedischen Arten von 
einer auffälligen Einförmigkeit, und wenn ich z. B. bei den Gamo- 
phyten von Aspidium thelypteris ungewöhnlich lange Rhizoide zu 
finden geglaubt habe, so ist man kaum dazu berechtigt, grossen 
Wert auf eine solche Beobachtung zu legen; die Länge hängt 
vielleicht ebenfalls nur von äusseren Bedingungen ab. Dagegen 
können sie vielleicht betreffs der Farbe Verschiedenheiten aufwie
sen. So sind z. B. die Rhizoide von Polypodium vulgare tief 
braungefärbt, während diejenigen mehrerer anderer Arten meistens 
fast ungefärbt und durchsichtig sind.

Meine obige Darstellung dürfte mit hinreichender Deutlichkeit die 
grossen Schwierigkeiten beleuchten, denen man sich aussetzt, wenn 
man es versucht, Gamophytcn, von deren Ursprung man nichts weiss, 
nur mit Hilfe rein morphologischer Eigenschaften zu bestimmen. 
Ich zweifle noch daran, ob es jemals gelingen wird, auf diese Weise 
zu einer völligen Sicherheit zu gelangen.

Nach diesen morphologischen Erörterungen werden wir auch auf 
einige biologische Gesichtspunkte etwas näher eingehen.

Es ist klar, dass die Gamophyten schon durch ihre Unschein- 
barkeit nicht ohne weiteres im freien die Aufmerksamkeit auf sich 
lenken, man muss deshalb die natürlichen Standorten genau unter
suchen, um die kleinen Gewächse zu finden. In grösseren Mengen 
trifft man sie nur vereinzelt in einem abgegrenzten Gebiete an, und 
wenn man an die überaus reichliche Sporenproduktion denkt, muss 
man gestehen, dass es nur eine schwindend kleine Anzahl von 
Sporen ist, die unter solche Bedingungen geraten, dass eine Kei
mung ermöglicht wird.

Selbstverständlich hat man die grösste Aussicht, Gamophyten in 
unmittelbarer Nähe der Sporophytindividuen zu finden, eine Un
tersuchung des Bodens wird hier in mehreren Fällen einen guten 
Erfolg haben. Manchmal aber*finden sich sogar unter den Farn
pflanzen selbst keine Gamophyten. Als ein Beispiel ist zu erwäh
nen, dass ein wiederholtes, sehr genaues Suchen in den Beständen
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von Pteridium stets negativ ausfiel, und dieselbe Schwierigkeit hat 
sich merkwürdigerweise immer geboten, wenn ich Gamophyten von 
Aspidium filix mas finden wollte. Auf Gotland wurde an ver
schiedenen Stellen grosse, beinahe reine thelypteris-Bestände stun
denlang durchstöbert, Gamophyten fand ich aber von dieser Art 
ebenso wenig, nur eine einzige Keimpflanze, die ebenso gut zu 
einer anderen Species hätte gehören können. Es ist dies ein 
sehr bemerkenswerter Umstand, der mir ganz rätselhaft scheint, 
zumal man bald die Erfahrung macht, dass Gamophyten einer an
deren Aspidium-Art, A. spinulosum, sich stets mit grosser Leichtig
keit auffinden lassen und oft so massenhaft auftreten, dass sie 
bisweilen bestandsbildend zu nennen sind. Andere Farne, deren 
Gamophyten man gewöhnlich in grösserer Menge anzutreffen pflegt, 
sind Cystopteris fragilis, Asplenium trichomnnes, A. ruta muraria, 
Woodsia iluensis und Polypodium vulgare.

In Småland habe ich an einer Stelle beobachtet, wie morsche 
Baumstümpfe, die in einer sehr reichen Farnkräutervegetation ver
steckt standen, mit Gamophyten von Aspidium spinulosum fast völlig 
bekleidet waren, und ein hübscherer Anblick als derjenige, der 
sich mir mehrmals auf den beiden Karlsö-inseln bei Gotland 
besonders auf Lilla Karlsö in den Nischen darbot, in deren Nähe 
Cystopteris fragilis reichlich vorkam, ist kaum zu sehen. Ich 
möchte dieses Vorkommen etwas näher besprechen.

Eine derartige Nische, durch Herausfallen eines prismatischen 
Blockes gebildet und nicht grösser, als dass man den Oberkörper 
in dieselbe einzwängen konnte, streckte sich in Brusthöhe gerade 
in den Kalkfelsen hinein. Der Boden, der sich mit einer spär
lichen, stets feuchten Verwitterungserde bedeckt hatte, war ganz 
und gar von Gamophyten der fraglichen Species bedeckt. Sie stan
den indessen nicht zusammengedrängt und hatten somit eine 
regelmässige, herzförmige Gestalt annehmen können, und da die 
Gamophyten der Farne im allgemeinen bekanntlich streben, gegen 
das einfallende Licht sich rechtwinkelig einzustellen, wuchsen 
diese gerade vertikal vom Substrat empor und kehrten ihre Ober
seite nach aussen. Zur Erhöhung des Eindruckes trug ohnedies 
der Umstand bei, dass die kleinen Pflanzen sämtliche mit smaragd
grünem Schimmer leuchteten.

Ich vermute, dass das Leuchten hier auf dieselbe Weise zu erklä
ren ist wie bei Schistostega osmundacea. Die Zellen der einschich
tigen Seitenlappen sind nämlich mit einer stark konvexen Ober
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wand versehen; die untere ist noch mehr gebuchtet. Die obere 
sehr dünne Plasmahaut enthält nur eine einzige Schicht sehr regel
mässig verteilter Chloropiasten, die zwischen sich sehr enge Spal
ten zurück lassen, in der unteren Ausbuchtung dagegen findet sich 
eine grössere Plasmaanhäufung mit dem Kern und einer Menge 
zusammengeballter Chloropiasten, was zusammen als ein reflektie
render Körper wirken mag. Da somit die Lichtstrahlen auf dem 
Rückweg den Chlorophyllapparatus passieren müssen, werden sie 
grüngefärbt. Es ist ohnedies sehr gewöhnlich, dass kleine Wasser
tröpfchen sich auf der Unterseite der Flügellappen ansammeln, wenn 
die Gamophyten eine zeitlang in ruhiger, feuchter Luft geblieben 
sind; dasselbe konnte ich auch bei den fraglichen Cystopteris- 
Gamophyten beobachten, und die Wassertröpfchen halfen hier dazu, 
das Licht zu reflektieren.

Über die allgemeine Form der Zellen in den einschichtigen Sei
tenlappen hat schon Hahkri.andt eine Auseinandersetzung geliefert, 
obgleich er das von mir beobachtete Leuchtvermögen nicht erwähnt 
(I, p. 102—103). Verf. fasst hier die fragliche Zellform als ein Mit
tel, eine starke Lichtkonzentration zu erlangen, wodurch eine hin
längliche Helligkeitsunterschied zwischen dem Mittelfeld und der 
Randzone in dem Plasma der unteren Aussen wänden erreicht wird, 
so dass eine Lichtperzeption trots der durch den Chlorophyllappa
ratus bewirkten teilweisen Absorption der. heliotropisch wirksamen 
Strahlen immerhin möglich wird.

Gamophyten von Asplenium ruta muraria und A. trichomanes 
suchte ich niemals an den steilen, westlichen Abhängen des Berges 
Torsburg auf Gotland vergebens, von der letzteren Art sind 
sie übrigens allerorten, wo dieser Farn vorkommt, äusserst ge
wöhnlich. Dementgegen gelang es mir leider nicht, solche von 
Scolopendrium vulgare auf Lilla Karlsö aufzufinden, da ich nicht 
den Wuchsplatz dieses unsres seltensten Farns antreffen konnte. 
Indessen sind schon an der fraglichen Stelle Scolopendrium-Gamo
phyten von R. Sernander erbeutet (I, p. 267). Von Polypodium 
vulgare findet man unschwer Gamophyten in den von Moosen und 
feuchtem Humus ausgefüllten Felsenspalten unterhalb der sporen
tragenden Individuen.

Eines ist indessen sicher, will man die Aussicht haben, die ge
schlechtliche Generation der Farne im freien zu finden, so darf man 
nicht an Stellen suchen, wo die Feuchtigkeit gering ist, es sei die 
Farn Vegetation daselbst noch so reich. Manche solche Stellen



bieten ja den Pflanzen sogar sehr extreme Verhältnisse, eine an 
sieh unbedeutende Wärmemenge genügt oft, um den seichten Boden 
völlig auszudörren. Insofern die Farnkräuter an derartige Stand
orte nicht aktiv d. h. durch wandernde Rhizome gelangt sind, 
müssen sie als Sporen dahin verbreitet worden sein und haben 
somit auch einst als Gamophyten dort existiert. Auch wenn die 
sporentragenden Individuen indessen in ihrem Bedürfnis von Was
ser eine grosse Plasticität wie bekannt aufweisen können, so zei
gen die Sporen in Bezug auf ihre Keimungsfähigkeit keine derar
tige Eigenschaft. Es ist sicherlich dies die hauptsächliche Ursache, 
dass Gamophyten gerade an den beabsichtigten Stellen so äusserst 
schwer zu finden sind; ist dazu der Boden von einer dichten Moos
oder Grasvegetation bedeckt, wird das ganze selbstverständlich 
noch mehr erschwert.

Da die Farnsporen mit grosser Leichtigkeit vom Wind transpor
tiert werden, ist wohl in Anbetracht ihrer ungeheueren Menge die 
Bodenfläche nicht gross, wenigstens in einigermassen farnreichen 
Gegenden, auf die Sporen nicht gelangen können.

Über eine mutmasslich durch den Wind bewirkte Verbreitung 
von Farnsporen liefern uns Warmings Angaben eine interessante 
Auskunft (I, p. 14). Es finden sich nämlich in Dänemark 
in mehreren Gegenden Farne (.Asplenium trichomanes, A. ruta mu
raria, Aspidium lobatum und Cystopteris fragilis) auf so begrenzten und 
eigenartigen Stellen, dass eine Annahme von Windverbreitung in 
jüngerer Zeit mit Notwendigkeit gemacht werden muss. Speziell 
gilt dies von Asplenium ruta muraria, der von einem Vorkommen 
auf den Felsen der Insel Bornholm abgesehen, im übrigen Däne
mark nur auf Kirchen oder Schlössern auftritt.

Es ist daher selbstverständlich immer möglich, Gamophyten auf 
im übrigen geeigneten Stellen zu finden, die mehr oder weniger 
von den Farnbeständen entfernt liegen. Mir sind so z. B., als ich 
mit der Lupe Moosproben untersuchte, die zu einem anderen 
Zwecke an einer Stelle, wo sonst Farne nicht wuchsen, eingesammelt 
wurden, unbestimmbare Gamophyten und Teile von solchen mehr
mals vorgekommen. Bisweilen habe ich aber auch unter ähnlichen 
Umständen vermeintliche Farngamophyten zu finden geglaubt, die 
doch bei einer näheren Untersuchung eine andere Natur auf ein
mal zeigten. Solche Gebilde, in denen man sich unschwer täu
schen kann, sind z. B. die jüngst gekeimten Brutkörper von Te-
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traphis pellucida oder die jungen, neuerdings herausgewachsenen 
Sprossteile einer Aneura oder Pellia.

Es erübrigt noch, etwas über das Verhalten der Gamophyten im 
freien zu sagen. Sind nun dieselben zu einer bestimmten Periode 
der Vegetationszeit begrenzt, oder sind sie stets antreffbar? Meine 
Erfahrung über diese Frage gestattet nur eine einzige Antwort: 
man kann bei jeder Gelegenheit nicht nur grosse und ausgewach
sene sondern auch wenig entwickelte ja sogar jüngst gekeimte, 
Individuen auffinden.

Das gleichzeitige Vorkommen so verschiedener Altersstadien steht 
in engster Beziehung zu der wechselnden, Keimungszeit der Sporen 
nachdem sie ihre Reife erlangt haben.

Die Fähigkeit der Sporen, für kürzere oder längere Zeit ihr 
Keimungsvermögen zu behalten, ist eine in der Litteratur mehrmals 
erörterte Tatsache. Selbstverständlich tritt diese Eigenschaft hei 
verschiedenen Arten in verschiedener Weise auf; manche keimen 
ohne Schwierigkeit nach mehreren Jahren, andere dagegen sind 
bedeutend empfindlicher. Dies ist speziell mit solchen Sporen der 
Fall, die schon bei ihrer Reife mit Chlorophyllkörnern ausgestattet 
sind und somit dem Auge grüngefärbt erscheinen.

Von schwedischen Farnen besitzt nur Osmunda regalis grüne 
Sporen. Diese bilden daher eine übrigens mehrmals anderorts er
wähnte Ausnahme von denjenigen anderer Arten betreffs der 
Langlebigkeit. Es ist mir einmal gelungen, mehr als 2 Monate 
alte Osmunda-Sporen zur Keimung zu bringen, - ein nach weiter 
einigen Monaten vorgenommener Versuch fiel aber völlig nega
tiv aus.

Die Sporen unsrer übrigen Arten dürften sämtliche mehr resi
stent sein, und dass sie eine Überwinterung ohne weiteres ertragen 
ist sicher. Für diese Sache spricht u. a. der Umstand, dass ich 
mitte Juni Gamophyten von Aspidium spinulosum finden konnte, 
die sich auf einem wenigzeiligen Protonemastadium befunden, und 
somit unzweifelhaft in derselben Vegetationsperiode gekeimt hatten. 
Unter ihnen fanden sich auch mehrere, die eine so lang fortge
schrittene Entwicklung erlangt hatten, dass sie im selben Jahre 
nicht hatten keimen können; allem Anschein nach hatten sie schon 
den vorigen Herbst ihre Entwicklung angefangen, jedenfalls aber 
nicht früher. Dass diese beiden Kategorien zu einer und derselben 
Sporengeneration gehörten, scheint mir äusserst wahrscheinlich. 
Der Fundort selbst war ein fast nackter, schwarzer Humus unter
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einer grossen Baumwurzel, und die Gamophyten traten sehr verein 
zeit auf. Wahrscheinlich waren die letzten des vorigen Herbstes 
verbreiteten Sporen hieher zu spät gelangt, um unmittelbar ihre 
Entwicklung zu beginnen.

Ob es unter unsren schwedischen Farnen solche Arten giebl, 
deren Sporen für die Keimung eine Nachreife bedürfen, lasse ich 
dahingestellt, doch möchte ich hier auf zwei Arten aufmerksam 
machen, die in meinen Kulturen wiederholt in derselben Weise 
von den andern abwichen.

Von meinen Aussaaten wurde die letzte 7. V 1906 vorgenommen. 
Nach einer Woche hatte Polypodium vulgare die Keimung schon 
eingeleitet, nach weiter 4 Tagen schimmerte der Topf, der Phe- 
gopteris robertiana beherbergte, in einem zarten Grün und am 18. 
Mai konnte ich dieselbe Tatsache für Asplenium trichomanes kon
statieren. So folgten die Arten schnell auf einander.

Im Sommer hatte ich nicht Gelegenheit, meine Kultur zu be
obachten, bei einer erst 10. Oktober erneuerten Untersuchung 
land ich aber die Gamophyten der meisten Arten in lebhafter und 
kräftiger Entwicklung. Eine Ausnahme bildete indessen Blechnum 
spicant, dessen Sporen ich leider niemals zur Keimung bringen konnte, 
Asplenium septentrionale und Phegopteris polypodioides. Da die Töpfe 
dieser letztgenannten Arten fortwährend Anfang December völlig leer 
standen, nahm ich eine wiederholte Aussaat von Sporen vor. Diese 
wurden wie die schon einmal gesäten des vorigen Herbstes bei 
ihrer Reife frisch eingesammelt, und es schien mir daher sehr 
eigentümlich, dass eben diese Arten von den übrigen in so auffäl
liger Weise abwichen. Doch, von dieser zweiten Aussaat konnte 
ich nicht einmal nach einem Jahre irgend welchen Erfolg konsta
tieren, und ich musste daher annehmen, dass die Sporen in einer 
Weise beschädigt worden waren, so dass sie ihre Keimungsfähigkeit 
verloren hatten.

Um so mehr erstaunte ich, als ich Anfang 1908 eine allgemeine 
Keimung für die beiden Arten notieren konnte. Die Gamophyten 
wuchsen aber ganz unbedeutend, ehe sie befruchtet wurden, und 
die Sporophytentwicklung trat somit sehr frühzeitig ein. — Wie 
man auch diese eigentümliche Keimung erklären mag, eine Sache 
steht doch fest, und es ist diese: die Sporen der fraglichen Arten 
vermögen wenigstens ein Jahr hindurch ihr Keimungsfähigkeit zu 
erhalten, wenn sie auf oder in feuchter Erde eingebettet liegen.

Wenn man somit in den Aussaaten solche Beobachtungen machen
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kann, ist es zweifelsohne sicher, dass Sporen, die im freien an 
Stellen gelangt sind, wo eine Keimung nur unter besonderen zustos- 
senden Bedingungen ermöglicht wird, auch diese speziellen Ver
hältnisse erwarten können, treten sie vielleicht erst nach Jahren 
ein. Allem Anschein nach dürfte dies besonders für solche Arten 
gellen, die auf sehr seichtem, spärlichem Boden Vorkommen, in 
Felsenspalten oder beinahe auf dem blossen Stein, nur von einer 
lokalen Ansammlung Verwitterungserde oder hauptsächlich von Moo
sen gebildetem Humus festgehalten.

Es wäre kaum erstaunlich, wenn die Plasticität der Sporen hei 
solchen Arten grösser wäre, als bei denen, die wie z. B. Aspidium 
thelypteris und Strnthiopteris germanica ausschliesslich auf feuchtem 
oder sumpfigem Terrain Vorkommen. Als Arten, die meines Erach
tens hei uns speziell extremen Lebensbedingungen angepasst sind, 
seien erwähnt: Asplenium ruta muraria und septentriönale, vielleicht 
auch, jedoch in geringerem Grade, trichomanes und viride. Ihre 
Gamophyten müssen bereit sein, die Verhältnisse des Standortes in 
aller ihrer Veränderlichkeit zu ertragen; ein starker liegen kann 
vielleicht nur eine so lange Feuchtigkeit herbeiführen, dass die 
Keimung kaum eingeleitet wird, ehe die wiederkehrende Dürre 
der Weiterentwicklung eine Grenze setzt. Gegen Wassermangel 
reagieren die Gamophyten fast augenblicklich, und ihre Lebens
funktionen werden daher äusserst leicht unterbrochen.

Ich habe indessen einen Umstand experimentell konstatieren 
können, was ja allerdings auch zu erwarten war, nämlich dass 
auch nicht ein langer, kontinuierlicher Wassermangel auf die Gamo
phyten schädlich einwirkt. Als Beispiel kann ich freilich nur noch 
eine einzige Art, Asplenium ruta muraria, anführen, diese Eigen
schaft dürfte doch bei einer sehr grossen Menge der Farne ausge
prägt sein.

Am 29. Juni 1905 nahm ich einen Ausflug südlich von Visby 
vor und hielt dabei meine Aufmerksamkeit besonders auf den 
fraglichen Farn gerichtet. Meine Versuche, seine Gamophyten zu 
finden, schien indessen ohne jeden Erfolg zu bleiben. Die steilen 
gegen Westen und Süden exponierten Kalkfelsen waren nämlich 
seit mehreren Tagen einer sehr kräftigen Insolation ausgesetzt, wo
durch alle Farnbestände, die nur in oberflächlichen Schichten ihre 
Wurzel getrieben hatten, ganz und gar verwelkt erschienen; Keim
pflanzen, die ja gern das Vorhandensein von Gamophyten anzuge
ben pflegen, konnte ich ebenfalls zuerst nicht entdecken. Indessen

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 22
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fand ich schliesslich in einem kleinen Moospolster, das so einge
trocknet war, dass es in der seichten Depression, die es sonst 
festhielt, völlig lose lag, einige kleine verwelkte, nierenförmige Farn
blätter und in dem Gedanken, dass hier auch Gamophyten Vor
kommen könnten, nahm ich die ganze Moosprobe mit, um bei 
Gelegenheit eine nähere Untersuchung vornehmen zu können. Diese 
Untersuchung wurde indessen erst nach mehreren Tagen ermög
licht, während deren die fragliche Probe völlig trocken aufbewahrt 
war. Sie wurde aber dann unter eine Glasglocke in feuchtigkeits
satter Luft gebracht, und nach etwas mehr als 24 Stunden liess es 
sich feststellen, dass eine Menge älterer Gamophyten ihre vorher 
geschrumpften Thalluspartien entfaltet und eine lebhaft grüne Farbe 
angenommen hatten. Bei einer nach noch einigen Tagen erneuerten 
mikroskopischen Untersuchung konnte ich mich davon überzeugen, 
dass sie ein ganz normales, lebenskräftiges Aussehen boten, was 
übrigens auch von mehreren sehr kleinen, mit noch anhaftenden 
Sporenhäuten versehenen Gamophyten galt, deren Vorhandensein 
ich zuvor völlig übersehen hatte. Schliesslich ist zu erwähnen, dass 
das Moos und die Erde zahlreiche gut erhaltene Sporen von 
Asplenium ruta muraria enthielt, die allem Anschein nach schon in 
einer vorigen Vegetationsperiode hieher verbreitet worden wa
ren.

Dass im freien fast unmittelbare Keimung von Farnsporen 
auch eintreten kann bei Arten, die es sonst nicht nötig haben, 
habe ich in einem Falle für Athyrium filix femina konstatieren 
können.

Ende August 1905 untersuchte ich auf einer Exkursion im nörd
lichen Småland sehr genau einen stattlichen Bestand des frag
lichen Farns, wobei meine Aufmerksamkeit auf einige winzige, 
grünleuchtende Punkte auf der nackten Erde im Innern eines hoh
len Baumstumpfes gelenkt wurde. Es stellte sich heraus, dass die 
dortige Erdfläche fast völlig von herausgequollenen Regenwurms- 
excrementen bedeckt war. Die kleinen Hügel waren meistens ver
wittert und dürr, einige jedoch hatten ihre Form vollkommen in
takt noch beibehalten und waren ohnedies ganz feucht; gerade 
auf diesen jüngst gebildeten Excrementen hatten sich die grün- 
glitzernden Punkte verteilt, die ich bald als junge Gamophyten von 
Athyrium filix femina erkannte. Die als Substrat dienenden Ex
cremente waren vielleicht nur einige Wochen alt, und die auf ihnen 
gekeimten Sporen mussten somit unzweifelhaft noch jünger sein.
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d. h. sie stammten aus der Generation, die im selben Herbst ver
breitet wurde.

Ks erübrigt noch etwas über das Regenerationsvermögen 
sowie auch die Lebensdauer der Gamophyten zu sagen. Die Fä
lligkeit der Gamophyten, Adventivsprosse zu bilden, ist eine schon 
längst bekannte I atsache. Diese Bildungen wurden bisher, in
sofern ich weiss, nur in Kulturen beobachtet, wo sie öfters in gros
ser Ausdehnung zum Vorschein kommen. Es ist dabei von In
teresse konstatieren zu können, dass sie den Charakter des pro- 
tonemaartigen Jugend stadiums in vielen Fällen annehmen, d. h. 
ihre Entstehung einer einzigen, fadenförmig heraussprossenden Zelle 
verdanken. In den Kulturen werden aber solche Erscheinungen 
im allgemeinen dadurch veranlasst, dass der Lichtgenuss eine zeit- 
lang ungenügend war, und die protonemaartigen Sprosse werden 
somit in diesem Falle als Etiolierungsbildungen aufgefasst werden 
können.

Über diese Rückkehr zur Jugendform sowie auch ihre Redingun
gen finden wir bei Goebel eine eingehende Erörterung (l, p. 409 
u. f.). Junge, ameristische Gamophyten lassen ihre apikalen Zellen 
heraussprossen, sobald aber ein Meristem ausgebildet worden ist, 
wird die Sprossbildung mehr nach rückwärts verschoben. Ich bin 
geneigt zu glauben, dass diese Verschiebung der Sprossungsregion 
sogar schon dann eingetreten ist, wenn eine zweischneidige, regel
mässig segmentausbildende Scheitelzelle zu arbeiten begonnen hat. 
Die Scheitelzelle selbst sah ich an solchen Gamophyten nie heraus
sprossen, am liebsten werden wie auch bei mit einer Scheitelrand
zone ausgestatteten Individuen, die vorderen Seitenränder bei der 
Sprossung bevorzugt, natürlich vorausgesetzt, dass es sich um 
Randsprossung handelt.

Die Fähigkeit von Adventivsprossung wird für die Gamophyten 
im freien von einer besonderen Bedeutung. Durch die Untersuch
ungen von Heim (i) wissen wir, dass ein Ausschneiden des Meri
stems eine reichliche Sprossung zu folge hat. Die dabei entstehen 
den Sprosse werden somit besser reparativ genannt. Jede 
schlechte Behandlung überhaupt wird eine ausgiebige Sprossbildung 
bewirken. Wie ich schon vorher hervorgehoben habe, werden die 
Gamophyten im freien früher oder später schädlichen Einwirkungen 
allerlei Art ausgesetzt, so dass sie in älteren Stadien sehr selten 
unverletzt Vorkommen. Manchmal werden sie sogar in kleine 
Stiicke zerlegt, die neben einander völlig lose liegen. Gegen diese
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äussere Beeinträchtigung ihrer normalen Entwicklung reagieren die 
Gamophyten sehr kräftig, und die Formen und Modi, in denen 
diese reparative Sprossbildung im freien auftritt, ist äusserst man
nigfaltig und gewissermassen andersartig, als wie ich sie aus meinen 
Kulturen kenne. — Ich erlaube mir daher zur Beleuchtung dieser 
Erscheinungen einige einzelne Arten in dieser Hinsicht etwas näher 
zu besprechen.

Polypodium vulgare. Die in Kultur gehaltenen Individuen wur
den durch eine besondere Ursache veranlasst, eine reichliche Aus
bildung reparativer Sprosse vorzunehmen. Nach einer Zeit von

Fig. 3. Polypodium vulgare.
von einem Pilze infektiert ist; 3 reparative Sprosse in 
Entwicklung C35/i)- Rechts eine allein lebendig gebliebene 
Randzelle, die zu sprossen beginnt (260/i). Die getöteten 

Partien sind punktiert.

lebhaftem Wachsen, wurden sie plötzlich von einer Krankheit be
fallen, die sich dem blossen Auge als grosse, weissliche Flecke dar
stellte. Eine mikroskopische Untersuchung gab an die Hand, dass 
sämtliche Gamophyten, die auf solchen Flecken wuchsen, von einer 
Olpidiacee (somit nicht von einem Pytliium) infektiert worden 
waren, und manche Individuen in so hohem Grade, dass es nur 
wenigen, bisweilen völlig isolierten Zellen des ganzen Pflanzen
körpers gelungen war, sich vor dem Eindringling zu wehren. Die 
durch diese Umstände verursachte Sprossbildung nahm öfters das 
Aussehen solcher Brutknospen oder Gonidien, die bei mehreren 
Hymenophyllaceen bekanntlich Vorkommen, manchmal wurden sie 
aber protonemaartig.

Ein bandähnlicher Gamophyt war somit von dem Pilze in
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seiner mittleren Partie völlig getötet, so dass eine Nahrungszufuhr 
zu den vorderen Teilen nicht länger stattlinden konnte (Fig. 3, 
links). Eine Folge davon wurde die Entwicklung drei repara
tiver Sprosse, aus der vorderen Partie zwei, die sofort kräftige 
Rhizoide zur Ausbildung brachten, unterhalb des beschädigten 
Teiles einer, jedoch ohne zugleich eintretende Rhizoidbildung, 
weil derselbe durch die noch lebendige, rhizoidführende Basis des 
Muttergamophyten anorganische Nahrung beziehen konnte. Von 
diesen Sprossen war wenigstens der letztere aus einer einzigen 
Randzelle hervoi'gegangen, die sich allmählich vergrössert hatte und 
unmittelbar, somit ohne zuerst protonemaartig heranzuwachsen, eine 
zweischneidige Scheitelzelle angelegt hatte.

Auf einer Exkursion in der Nähe von Upsala (Harparbol bei 
Länna) 14. Mai 1905 hatte ich die Gelegenheit, ein sehr interes
santes Material einzusammeln. Es waren grosse, überwinterte Ga- 
mophyten, die schon eine Keimpflanze zur Ausbildung gebracht 
hatten. Durch eine Untersuchung ergab es sich, dass sie nach dem 
Hervorbringen dieses Embryos sich noch lebendig erhielten, ob
gleich einzelne Partien des Körpers bräunlich und somit getötet 
waren. Es wird somit durch diese Beobachtung festgelegt, dass 
die Befruchtung nicht notwendigerweise ein totales Absterben der 
geschlechtlichen Generation mit sich bringt. Die fortgesetzte Ent
wicklung dieser Gamophyten fand in einer sehr reichen Sprossung 
ihren Ausdruck (Fig. 13, Taf. ll). Wie aus der Figur hervorgeht, 
wurden die Ränder dabei ausschliesslich beansprucht und sämt
liche Sprosse sind hier aus mehreren Randzellen gemeinsam gebil
det. Die Sprosse wurden bald herzförmig und hatten sich vom 
Scheitel her bis auf die basale Region des alten Gamophyten ver
breitet.

Fig. 12, Taf. 11 zeigt eigentlich einen ähnlichen Entwicklungs
verlauf, doch sind hier die Adventivsprosse hauptsächlich auf die vor
deren Seitenteile beschränkt, und zwei von ihnen, die auch allein 
bedeutend mehr vergrössert abgebildet sind (Fig. 4), entstanden aus 
einer einzigen Randzelle. Man kann auch an diesen letztgenannten Fi
guren die Beobachtung machen, dass die Randsprossung, wenn 
auch nur eine einzige Zelle den Grund liefert, sehr frühzeitig wenn 
nicht sogleich Zell flächen herbeiführt. Dass diese ohnedies un
mittelbar Spermogonien entstehen lassen können, ist ja eine all
bekannte Tatsache. Man vergleiche über frühzeitige Spermogonien-
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bildung meine schon einst gelieferte Mitteilung über diese Sache 
(Lagerberg I, p. 8, Fig. 4, Taf. i).

Andere Gamophyten, die auch im freien (Eksjö 17. VIII 1905) 
erbeutet wurden, zeigten auch eine sehr kräftige Sprossung, durch 
direkte äussere Beschädigung veranlasst. Die jungen Sprosse tra
ten aber bei denselben oft an gewissen Punkten auf der Zellfläche 
auf und sämtliche ausgeprägt fadenförmig. Im allgemeinen sassen 
sie büschelig zusammengedrängt und schienen ihren Ursprung aus 
einer einzigen oder höchstens einigen wenigen Zellen zu haben.

Fig. 4. Polypodium vulgare. Die in Fig. 12, Taf. 11 
aus dem linken Seitenrand herauswachsenden adven
tiven Sprosse, an denen schon Spermogonien entwickelt 

sind C’60/,).

Fig. 4. Polypodium vulgare.

Die Fäden verzweigten sich manchmal basal und trugen oft reich
liche Spermogonien.

Betreffs derselben kann ich beiläufig erwähnen, dass ich in einem 
Falle eines beobachete, dessen Spermatozoidmutterzelle eine von 
Wandbildung gefolgte Längsteilung zuerst erfahren hatte, ehe sie 
zur Ausbildung der Spezialmutterzellen geschritten war.

Aspidium spiniilosum. Bei dieser Art konnte ich eine besondere 
Form von Sprossung wahrnehmen (Fig o). Ein grösserer Gamophyt 
war, nachdem er einen Embryo entwickelt hatte, der noch im 
Archegonium eingeschlossen lag, mit demselben fast völlig getötet 
worden. Indessen dürften einige wenige Zellen mitten in dem 
eingesenkten Meristem der Zerstörung entgangen haben, denn da
selbst wuchs ein neuer, kurzgestielter, herzförmiger Spross heraus, 
der somit in diesem Falle als ein direkter Fortsatz der getöteten



255

Hauptachse angesehen werden konnte. Allenthalber wurde er wie 
die meisten vorher erwähnten Randsprosse aus mehr als einer 
Scheitelrandzelle gebildet.

Asplenium trichomanes. Die untersuchten Gamophyten hatten 
wenigstens einmal überwintert, wodurch das Meristem mehr oder 
weniger beschädigt worden war. Sprossung 
kam auch sehr allgemein vor. Die Sprosse 
traten ohnedies an loseliegenden, einschich
tigen Teilen von Gamophyten sowohl auf 
der Ober- als Unterseite auf, manchmal in 
dichten Büscheln vereinigt (Fig. 6). Sämt
liche gingen sie aus einer einzigen Zelle 
hervor, die oberen bildeten bald oder zu
gleich Zellflächen, die unteren schienen im 
allgemeinen ihre protonemaartige Natur 
länger zu bewahren und hatten in diesem Entwicklungsstadium 
Spermogonien gebildet; sobald aber diese Sprosse über den Rand

Fig. 5. Sprossender Gamo
phyt von Aspidium spinu- 

losum (’/,).

Fig. 6. Losgerissenes, sprossendes Stück eines Gamophy 
ten von Asplenium trichomanes (46/i)-

des losgerissenen Stückes gelangten, gingen sie sogleich in das 
Flächenstadium über. — Diese letztgenannte Tatsache dürfte sicher
lich in verschiedenartiger Lichtzufuhr ihre Erklärung haben.

Asplenium ruta muraria. In dem schon vorher erwähnten, aus
getrockneten Material, südlich von Visby eingesammelt, fanden
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sich mehrere beträchtlich beschädigte Gamophyten und abge
trennte Teile von solchen, meistens die vorderen einschichtigen 
Flügellappen. Die beobachtete Sprossung trat an der Unterseite 
nahe am Rande in ausgeprägt protonemaartiger Weise auf. Die 
Sprosse selbst verzweigten sich an den basalen Partien, bildeten 
aber bald regelmässige, durch eine zweischneidige Scheitelzelle auf
gebaute Zellflächen (Fig. 7).

m

Fig. 7. Abgetrennter, sprossender Flügellappen eines 
Gamophyten von AspUnium ruta muraria (69/t).

Cystopteris fragilis. An einem im freien gefundenen loseliegen
den Stücke eines alten Gamophyten waren die meisten Zellen ab
gestorben und bräunlich, nur vereinzelt hatten einige isolierte Zel
len oder einige wenige zusammen sich noch grün und lebenskräf
tig erhalten, und diese bildeten den Ausgangspunkt einer reichen 
Protonemasprossung. Das ganze sprossende Stück entbehrte völlig 
Rhizoide. In einem anderen Falle war der Muttergamophyt der
artig beschädigt worden, dass der eine Flügellappen nebst dem 
Meristem ganz und gar vernichtet und der übergebliebene Lappen 
seinerseits in grosser Ausdehnung getötet war. Jedoch sprosste 
aus ihm ein neuer, bandähnlicher Gamophyt mit seitlicher Scheitel
randzone und durch mehrere Zellen am alten Sprossteil befestigt.
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Scolopendrium vulgare. Die in Fig. 6 und 7, Taf. 11 abgebilde
ten Gamophyten wurden zwecks einer näheren Untersuchung aus 
dem Gewächshause geholt, wonach sie eine längere Zeit in meinem 
Arbeitszimmer verblieben. Ich konnte nach etwa 2 Wochen be
obachten, wie nahe an den Rändern ein zartes, gekräuseltes Grün

Fig. 8. Sprossende Teile des in Fig. 6, Taf. 11 abgebildeten Gamophyten von 
Scolopendrium vulgare. Spermogonien an mehreren Sprossen entwickelt (78/,).

an mehreren Stellen zum Vorschein gekommen war; durch eine 
mikroskopische Untersuchung konnte ich die Entwicklung zahl
reicher Adventivsprosse konstatieren, die meistens aus den in
neren Flächenzellen und aus der Oberseite herausgingen und im 
allgemeinen zur Flächenbildung unmittelbar geschritten waren. 
Die Sprosse deckten sich manchmal mit zahlreichen Spermogo
nien, ein Umstand, zu dem ich später zurückkommen werde (Fig. 8).
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Von den obigen Beispielen dürfte es hervorgehen, dass die Spross
ung in der Lebensgeschichte der Farngamophyten von sehr gros
ser Bedeutung ist. In Kultur gehaltene Gamophyten, die einen 
freien Platz und genügendes Licht erhalten, zeigen im allgemeinen 
erst nachdem sie ein beträchtlicheres Alter erreicht haben, eine 
Neigung zur Sprossung. Es ist als ob die Polarität des Pflanzen
körpers allmählich abgeschwächt worden wäre. Die bei solchen 
Gamophyten entstehenden Sprosse sind meistens randständig und 
nehmen ihren Ursprung aus mehreren Randzellen zusammen (Fig. 
8, 9, Taf. 11).

In der Natur aber tritt die Sprossung oft aus ganz anderen 
Gründen auf, d. h. sie wird von rein mechanischen Beschädigungen 
veranlasst. Selbstverständlich wird dabei die Polarität in der 
Pflanze oder den Pflanzenteilen aufgehoben, diese Veränderung 
wird aber hier, wie mutmasslich bei kultivierten Exemplaren, aus 
inneren Ursachen nicht herbeigeführt, sondern ist alls eine direkte 
Reaktion gegen äussere Einflüsse aufzufassen. Wenn z. B. ein 
einschichtiges Stück losgerissen wird, so kann dasselbe noch der 
Ursprung zahlreicher, neuer Gamophyten werden. Die Polarität 
ist in einem solchen Stück völlig aufgehoben, und jede Zelle be
sitzt die Fähigkeit, einen neuen Spross zu liefern (Fig. 3, rechts).

Die Sprossung kann sowohl auf der Ober- als Unterseite von 
statten gehen, und an lose liegenden Teilen wird es gewöhnlich 
eine Flächensprossung, da die Randzellen meistens beschädigt sind. 
Dass grössere, befruchtete Gamophyten eine grössere Neigung zur 
Ausbildung fädiger Sprosse besitzen sollten, wie es Dooel-Port 
nach Goebel (i, p. 473) anzunehmen scheint, kann ich nicht be
stätigen. Die verschiedenartige Ausbildung der Sprosse schreibe 
ich den Belichtungsverhältnissen zu, wofür ja u. a. meine Befunde 
bei Asplenium trichomanes einen Beleg zu liefern scheinen. Sobald 
eine einzige Zelle das Initium einer neuen Pflanze wird, ist auch 
sie betreffs der Entwicklungsmöglichkeiten mit einer Spore völlig 
gleichgestellt, und die Spore kann ja entweder in ein mehr oder 
minder langlebiges Protonerna heranwachsen, wie ich u. a. für 
Pteridium aquilinum gezeigt habe (Lagerberg I, p. 5, Fig. 7, 8, 
Taf. i) oder unmittelbar zur Flächenbildung schreiten.

Die Mehrzahl der oben erwähnten adventiven Sprosse haben 
übrigens ein Verhalten gezeigt, das eine Berücksichtigung erfordert. 
Es muss sofort auffallen, dass sie eine beträchtliche Grösse erei- 
chen können, ohne Rhizoide zu bilden. So sind z. B. die in Fig.
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12 Tal. 11 abgebildeten Sprosse von Polypodium vulgare im Be
griff, die ersten Rhizoide zu entwickeln und der terminale Spross 
von Aspidium spirmlosum (Fig. 5, p. 255) ist völlig rhizoidlos. Merkwür
digerweise lässt sich dieselbe Tatsache auch dann konstatieren, wenn 
die Sprosse von abgerissenen, rhizoidarmen Teilen älterer Gamo- 
phyten ausgehen. Dies ist z. B. der Fall mit sämtlichen in Fig. 6 
abgebildeten Sprossen bei Asplenium trichomanes.

Die Sache ist nicht anders zu deuten, als dass die erforderliche 
Nahrung aus dem sprossenden Stück eine zeitlang geholt werden 
kann, wodurch ein frühzeitiges Auftreten von Rhizoiden nicht not
wendig ist. Eine Ausnahme scheinen indessen die vorher erwähn
ten, durch Pilze infektierten Gamophyten zu bilden. Isolierte, 
sprossende Zellen entwickelten hier fast unmittelbar ein Rhizoid, 
was durch die von dem Pilze bewirkte völlige Entleerung der be
nachbarten Zellen eine Erklärung erhalten dürfte (Fig. 3, rechts).

Fig. 9. Links ein gegabelter, junger Gamophyt von Aspicliwn spinulo- 
sum (S5/i)> rechts eine direkt mit zwei Fäden keimende Spore von 
Polypodium vulgare. In der Spore eine Anhäufung von Öltröpf

chen (-eo/1).

Die Bedeutung der Sprossung liegt auf der Hand. Es wird somit 
in der Tat ermöglicht, dass jede Spore eine grössere Menge Sporo- 
phyten entstehen lassen kann, statt als wie es »normal» angesehen 
wird nur eine einzige Farnpflanze zu bilden. Schon in der ersten 
Entwicklung wird indessen der Gamophyt gewissermassen oft eine 
Doppelbildung. Das junge, wenigzeilige Protonerna kann sich 
spärlich verzweigen und somit gleich viele Flächen entwickeln, 
als es Zweige giebt (Fig. 9). Diese Vervielfältigung wird noch wei
ter getrieben, wenn die Spore selbst direkt in zwei gleichwertigen 
Fäden auswächst, was ich bei Polypodium vulgare beobachten 
konnte (Fig. 9) oder wie z. B. hei dem von Atkinson untersuch
ten Niphobolus crispum corymbiferum zuerst in mehrere Initien 
zerfällt, von denen sich jedes für sich die Entwicklung anfängt.



Es giebt ohnedies auch eine andere, jedoch bedeutend seltnere 
Weise für die Ausbildung mehrerer Sporophyten aus einer einzigen 
Spore. Es trifft nämlich bisweilen ein, dass mehr als ein Arche- 
gonium befruchtet wird und seinen Embryo weiter ausbildet. Eine 
solche Beobachtung finden wir schon bei Edlich (i, p. 9, Anm.), 
der das fragliche Verhalten bei Athyrium jilix femina und Cyslo- 
pteris fragilis gesehen hatte, und für Adiantum cuneatum hat Atkin
son zwei völlig getrennte Sporophyten aus einem Gamophyten her
vorgehen sehen; ich selbst habe dasselbe einmal bei Woodsia 
ilvensis und Scolopendrium vulgare beobachtet; dass mehrere Eizellen 
bei so kräftigen Gamophyten, wie den in Fig. 6—9, Taf. 11 abgebil
deten, zur Entwicklung gelangen können, darf nicht wundernehmen.

Sucht man nach Angaben über die Lebensdauer der Gamophy
ten, so wird man finden, dass sie im allgemeinen als sehr vergäng
liche Gebilde aufgefasst werden. Durch die Ausbildung eines Em
bryos würde der Weiterentwicklung ein Ziel gesetzt werden. Dass 
dies indessen nicht ausnahmslos der Fall ist, geht aus meiner obi
gen Darstellung hervor. Man könnte vielleicht den Einwand er
heben, dass es sich z. B. bei den sprossenden Exemplaren von 
Polypodium vulgare (Fig. 12—13, Taf. ll) nicht um eine fortgesetzte 
Entwicklung des ursprünglichen Gamophyten als Individuum han
delt. Eine solche Anmerkung ist allerdings berechtigt, doch möchte 
ich bemerken, dass es sich kaum auf andere Weise eine fortgesetzte 
Entwicklung denken lässt. Es ist nämlich aus mechanischen Grün
den ein Hindernis für ein Aufbauen durch die alte Scheitelrand
zone vorhanden, und dies wird von der jungen Keimpflanze selbst 
gebildet, die ja an der Unterseite des Gamophyten dicht ange
schlossen, das eingesenkte Meristem bei ihrem Emporwachsen manch
mal sogar zurückbiegt.

Theoretisch lässt sich ein durch Sprossung fortgesetzter Wuchs 
in unbegrenzter Zeit wohl denken, es wird bei solchen Gamophy
ten dasselbe Verhalten eintreten, wie bei jeder mit verzweigtem 
Rhizome ausgestatteten Pflanze, deren basale Teile allmählich ab
sterben: dass alte Individuum lebt durch seine Sprösslinge im
merhin fort.

Übrigens mag ich auch bemerken, dass wenn ein Gamophyt nach 
der Befruchtung wirklich zum Absterben getrieben wird, so ist die 
Verwesung nicht eine so schnelle, wie man sich vielleicht vorstellt. 
Die Gamophyten können oft in solchen Fällen eine beträchtliche 
Zeit ihr frisches, grünes Aussehen erhalten, währenddem die Keim



pflanze sieh immer vergrössert. Ich möchte hier nur auf das Ver
halten eines Exemplares von Phegopteris dryopteris aufmerksam 
machen, das in Kultur gehalten wurde. Durch irgend einen Wi
derstand im Boden konnten die Wurzeln der Keimpflanze in die 
Erde nicht hinabdringen, und die Pflanze selbst nebst dem Gamo- 
phyten wurde somit in die Höhe gehoben; die allmählich sich aus
bildenden Wurzeln wurden deshalb stelzenartig. Der Gamophyt, 
der seine Berührung mit dem Substrat verloren hatte, konnte sich 
dessen ungeachtet bis ins dritte Jahr noch völlig frisch und lebens
kräftig beibehalten, als der junge Sporophyt schon angetangen 
hatte, seine zweite Generation von Laubblättern hervorzubringen.

Die Frage nach der Lebensdauer der Gamophyten wird indessen 
gewissermassen eine andere, wenn es nicht zur Entwicklung eines 
Sporophyten kommt. Es wird dabei dem Meristem kein äusseres 
Hindernis für eine fortgesetzte Tätigkeit gesetzt. Es fragt sich 
daher, ob dasselbe in solchen Fällen in unbegrenzter Zeit seine 
Zellteilungen vollenden kann, oder ob somit mutmasslich aus in
neren Gründen ein allmähliches Aufhören schliesslich eintritt.

Für die Beantwortung dieser Frage ist der Gamophyt von Os- 
mnnda regalis sehr lehrreich. Wie ich schon erwähnt habe, ist es 
Goebel gelungen, mehrjährige, immerhin in die Länge wachsende 
Gamophyten dieser Art zu erhalten. Bei denselben sind Alterser
scheinungen noch nicht nachgewiesen worden, oder aber sie treten 
möglicherweise erst nach Jahren ein (Goebel I, p. 477). Dement
gegen würde bei den Polypodiaceen die Sache ganz anders liegen, 
ihre Gamophyten sollten aus »inneren Gründen» ein begrenztes 
Dasein haben. »Wenigstens gilt dies für den Fall, dass die Prothal
lien in der Lage sind fortdauernd Sexualorgane namentlich Arche
gon ien hervorzubringen. Es ist daher denkbar, dass sie unter 
Bedingungen kultiviert, unter denen zwar das Meristem nicht aber 
die Sexualorgane vorhanden sind, unbegrenzt weiter wachsen kön
nen und dass die Ursache des Alterns schliesslich eben durch 
die fortdauernde Hervorbringung von Archegonien gegeben ist» 
(Goebel, a. a. O.).

Wir werden das Verhalten der Polypodiaceen in diesem Punkte 
etwas näher erörtern. Erstens muss ich gestehen, dass ich nicht 
einsehen kann, dass die Gamophyten eben dieser Farngruppe aus 
inneren Gründen» absterben sollten. Wiederum habe ich durch 
meine Kulturen die Erfahrung machen können, dass einzelne, 
unbefruchtet gebliebene Gamophyten mehrerer unsrer Farne eine
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beträchtliche Grösse erreichen und, wie es scheint, unbehindert 
weiterwachsen; wenigstens haben die beabsichtigten Exemplare 
gegenwärtig ein Alter von mehr als zwei Jahren erreicht, und ich 
sehe kein Hindernis, weshalb sie nicht in derselben Weise fort
fahren können. Die Sache wird indessen hier etwas andersartig 
als bei Osmunda regalis. Offenbar besteht zwischen diesem Typus 
einerseits und den Polypodiaceen anderseits eine grosse Verschie
denheit betreffs der Tätigkeit des ursprünglichen Meristems. Wie 
ich schon hervorgehoben habe, scheint dasselbe bei den Polypodia
ceen in dem Masse, als ihre Gamophvten an Grösse zunehmen, 
abgeschwächt zu werden, schliesslich ist die alte Scheitelrandzone 
nicht mehr als solche zu erkennen, und wir haben anstatt der
selben eine grosse Anzahl adventiver Sprosse erhalten, von denen 
jeder sein Meristem besitzt.

Manchmal scheint aber das primäre Meristem erst später seine 
Tätigkeit aufzugeben, denn die Gamophyten zeigen oft eine deut
liche Streckung in Länge, wie z. B. das zweijährige, in Fig. 6, Taf. 
11 abgebildete Exemplar von Scolopendrium vulgare. Eine Folge 
des Aufhörens des primären Meristems wird selbstverständlich ein 
ganz verschiedenartiger Habitus älterer Polypodiaceengamophyten. 
Während Osmunda regalis ein Peffia-ähnliches Aussehen annimmt, 
können wir sagen, dass die Polypodiaceen geneigt sind, einen Aneura- 
oder Anthoceros-ähnlichen Typus anzunehmen, was ich ja übrigens 
schon bei Besprechung der einzelnen Formen hervorgehoben 
habe.

Auch an ganz jungen Gamophyten kann indessen das Meristem 
seine Tätigkeit völlig einbüssen, dies wird aber keinenfalls aus 
inneren Gründen herbeigeführt, sondern ist durch unvorteilhafte 
äussere Bedingungen verursacht.

Durch die Lhitersuchungen von Prantl wissen wir, dass Sauer
stoffmangel auf meristisehe Gamophyten derartig einwirkt, dass 
das Meristem nach kurzer Zeit in ein grosszelliges, assimilatführen- 
des Dauergewebe übergeht (I, p. 757). Offenbar auf diese Weise 
ausser Funktion gesetzte Meristeme habe ich in meinen Kulturen 
bei Aspidium cristatum (Fig. 11, Taf. 11) sowie auch Asplenium adi- 
antum nigrum beobachtet. Die Gamophyten dieser Arten wuchsen 
aber besonders dicht und hatten eine sehr beschränkte mehrschich
tige Partie, wo allerdings Archegonien mit Keimpflanzen zur Ent
wicklung gelangten, grösstenteils waren sie jedoch einschichtig.

Die Voraussetzung für die Entstehung von Gamophyten grosse
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rer Dimensionen ist natürlich, dass eine Befruchtung nicht statt
findet. Dies muss aber von dem Zufall völlig abhängen, denn in 
jüngeren Stadien sind beiderlei Sexualorgane in demselben Indivi
duum vorhanden; eine obligate Dioecie liegt bei keinem untersuch
ten Farn vor.

Es muss doch wundernehmen, dass manche Gamophyten stets einer 
Befruchtung entgehen können. Um die Frage zu entscheiden nahm 
ich eine nähere Untersuchung eines alten Scolopendrium-Gamophyten 
vor. Es zeigte sich, dass die zentralen Teile aus einem der Kon
sistenz nach fast knorpeligen, mehrschichtigen (bis 12-) Gewebe 
gebildet wurden, das auf der Unterseite von einer ungeheueren 
Menge abgestorbener, bräunlich gefärbter Archegonien besetzt war. 
In dem Masse aber als die peripheren Teile in die zentrale Partie 
hineingezogen werden, kommen auf denselben stets neue Arche
gonien hinzu, die auch bald absterben; die ganze Unterfläche 
zeigt sich deshalb unter mässiger Vergrösserung dicht schwarz
punktiert. Ich vermutete zuerst, dass es sich möglicherweise 
um abortierte, befruchtungsunfähige Archegonien handeln könnte, 
wie sie ja bekanntlich bei alternden Gamophyten von Asple- 
ninm septentrionale von Hofmeister beschrieben und abgebil- 
det wurden (i, p. 84, Taf. XVII, Fig. 24). Die Pflanze wurde 
deshalb in Paraffin gebettet und an Mikrotomschnittenserien stu
diert. Die Archegonien zeigten indessen niemals eine unregelmäs
sige Ausbildung sondern schienen alle völlig normal entwickelt. 
Dementgegen machte ich eine nicht erwartete Entdeckung, es 
konnte nämlich kein einziges Spermogonium aufgefunden werden. 
Mit anderen Worten, die Pflanze war ausschliesslich weiblich ge
worden.

Die eigentliche Ursache, wodurch das Auftreten von Spermogo- 
nien verhindert wurde, ist indessen nicht einzusehen. Vielleicht 
sind es solche ältere, »weibliche» Gamophyten, die Campbell ver
anlasst haben, bei Struthiopteris germanica von einer streng durch
geführten Dioecie zu sprechen (I, p. 26).

Die Tatsache selbst liefert jedoch, scheint es mir, eine sehr 
plausible Erklärung über den stetigen vegetativen Zustand derar
tiger alter Gamophyten, die man isoliert kultiviert. Es findet sich 
für dieselben keine Möglichkeit mehr befruchtet zu werden, vor
ausgesetzt, dass sie fortwährend unter denselben Bedingungen ge
halten werden. Ihre weibliche Qualität ist indessen nicht so fixi
ert, dass eine Entwicklung von Spermogonien nicht weiter vor-



kommen kann. Eine Befruchtung wird somit immer möglich, 
sobald neue Spermogonien gebildet werden.

Schon vorher habe ich erwähnt, dass an den fraglichen Scolo- 
pendriam-Gamophyten, nachdem sie eine zeitlang' in meinem Arbeits
zimmer gehalten worden waren, zahlreiche sowohl fädige als 
flächenförmige Adventivsprosse zum Vorschein kamen. Die Ursache 
dieser Sprossung ist wahrscheinlich in den dasselbst etwas minder 
günstigen Belichtungsverhältnissen sowie in einer trockeneren Kul
tur zu suchen. Die jungen Sprosse entwickelten teilweise Spermo
gonien, und ich stelle die Ausbildung derselben mit dem späteren 
Auftreten von Keimpflanzen in auffälligem Zusammenhang. An dem 
in Fig. 6, Taf. 11 abgebildeten Gamophyten bildeten sich sogar zwei 
getrennte Sporophyten aus, was ja übrigens derselbe in diesem 
Falle gut ertragen dürfte.

Der Anschauung Goebels, dass es die reichliche Archegonien- 
ausbildung ist, die ein schliessliches Absterben bewirken sollte, 
kann ich nicht beistimmen. Das Vegetativbleiben ist wiederum 
mit einer sehr ausgiebigen Archegonienentwicklung aufs engste ver
bunden, und ich vermute, dass der kräftige vegetative Aufbau eben 
gestatten kann, dass eine so enorme Menge von weiblichen Sexual
organen zur Entwicklung gelangen, statt dass der Gamophyt durch 
diese Bildungen zum Absterben gebracht werden sollte.

Zum Schluss nur einige Angaben, die freilich die Gamophyten 
nicht direkt betreffen, sondern sich auf die ungeschlechtliche Gene
ration beziehen, die wohl aber in einer Darstellung, wie der vor
liegenden, eine Erörterung auch erhalten könnten.

Es gilt nämlich eine von mir schon vorher berührte Frage 
über den Zeitpunkt für die eintretende Ferlilität der Sporophyten 
(Lagerberg I, p. 24). Während ich aber damals keine positive 
Angaben liefern konnte, habe ich jetzt die Gelegenheit, solche we
nigstens für zwei Arten mitteilen zu können. Die a. a. O. be
sprochenen Exemplare von Athyrium filix femina und Aspidium 
fdix mas waren nach 3-jährigem Wachstum ohne Andeutungen von 
Indusien und Sporangien, und nach weiter einem Jahre d. h. des 
vorigen Sommers blieb ihr Verhalten immer dasselbe. Ähnliches 
ist auch für 3-jährige Sporophyten von Aspidium cristatum und 
thelypteris zu notieren, die jetzt mehr als fusslange Blätter ge
trieben haben. Diese Farne brauchen somit mutmasslich eine 
geraume Zeit heranzuwachsen, ehe sie Sporen produzieren können,
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und allem Anschein nach dürfte dieselbe im freien wenigstens nicht 
abgekürzt werden.

In auffälligem Gegensatz zu diesen Farnen stehen Cystopteris fragilis 
und Asplenium adiantum nigrum. Der erstere hat sogar eine recht 
sonderbare Fähigkeit, seinen Entwicklungszyclus zu vollenden. Ich 
möchte nur ein Exemplar erwähnen, das aus einer Aussaat von
1. X 1904 stammte, und das schon 18. V 1906, somit nach einer 
Zeit von nicht völlig 20 Monaten 12 cm lange Sporophylle getrie
ben hatte, die mit zahlreichen Sori ausgestattet waren. Etwas 
längere Zeit schienen die fraglichen Asp/emum-Exemplare zu bean
spruchen. Sie wurden 7. V 1906 ausgesät und haben jetzt 15. V 
1908 fertile Sporophylle.

Wie sich die Farne in der Natur in der diesbezüglichen Hin
sicht verhalten ist meines Wissens noch nicht ermittelt worden. 
Es liegt somit hier eine interessante aber sicherlich zeitfordernde 
Aufgabe zweifelsohne vor, die noch immer auf ihre Lösung wartet.

MORFOLOGISK-BIOLOGISKA ANMÄRKNINGAR OM NÅGRA SVENSKA 
ORMBUNKARS GAMOFYTER.

SAMMANFATTNING.

Studiet af ormbunkarnes könliga generation inleddes redan på 
1840-talet genom arbeten af Here framstående forskare, och seder
mera har litteraturen på detta område vuxit högst betydligt. Vår 
nuvarande kännedom om dessa organismer kan därföf betecknas 
som mycket god.

Emellertid brister erfarenheten i ett hänseende ganska afsevärdt. 
Det stora flertalet författare, som sysslat med ormbunksgamofyter- 
nas studium, har nämligen skaffat sig material genom sådd af spo
rer; hur gamofyterna förhålla sig på sina naturliga växplatser har 
lämnats alldeles obeaktadt. Just i denna punkt återstå sålunda 
ännu flera frågor att besvara. Jag gjorde fördenskull till min upp
gift att studera dem i naturen och företog af denna anledning med 
understöd af Botaniska Sektionens i Uppsala Elias-Fries-Stipendium 
sommaren 1905 en resa på Gotland, hvarest hufvudsakligen Tors- 
burgen samt de båda Karlsöarne närmare undersöktes. En del
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iakttagelser härstamma äfven från Småland (trakten kring Eksjö) 
samt från Uppsalas omgifningar. För att erhålla ett säkert jäm
förelsematerial har jag dessutom sedan åtskilliga år haft större delen 
af våra svenska former under kultur.

Den fråga som först uppställer sig, då man finner en gamofyt 
ute i naturen, blir osökt, till hvilken art den bör hänföras. Att 
riktigt besvara ett sådant spörsmål blir många gånger ytterst svårt, 
då man för närvarande saknar en jämförande morfologisk öfversikt 
öfver dessa organismer. Det är sålunda nödvändigt att först lära 
känna de olika arternas organisation för att kunna fälla något exakt 
omdöme, och därvid torde kulturer vara det enda fullt säkra med
let. Emellertid kan man äfven hafva hjälp af flera andra omstän
digheter. Finns det en större mängd gamofyter i omedelbar närhet 
till ett ormbunksbestånd, så är det ju högst antagligt, att de höra 
just till den arten. Många gånger finner man dessutom gamofyter 
med utvecklade groddplantor, hvilkas primordialblad oftast ha en 
ytterst karaktäristisk form, och genom denna blir arten sålunda 
ganska lätt att identifiera. Som exempel kan nämnas Polypodium 
vulgare (fig. 12, 13, tafl. Il), hvars aflånga, tungliknande pri- 
mordialblad väl svårligen torde förväxlas med dem hos andra 
arter, hos hvilka de likaledes äro hela, såsom våra Asplenium- 
arter. Dessa äro i sin tur ej svåra att särskilja, och speciellt lätt 
att igenkänna är Asplenium ruta muraria, som har särdeles karak
täristiska rundade—njurlika primordialblad. — Arter med mer eller 
mindre parflikade primordialblad bestämmas bäst genom jämförelse 
med genom sådd erhållna groddplantor.

Som bekant erbjuder äfven sporernas struktur synnerligen goda 
artkännetecken, som åtminstone i de flesta fall äro fullt tillräckliga 
för en bestämning. Det inträffar ganska ofta, att man i naturen 
finner så små gamofyter, att sporernas ytterskikt ännu sitter kvar 
kring basalcellens bakre ända. Känner man sålunda på förhand 
dettas utseende hos olika arter, så möter det ej några större svå
righeter att identifiera äfven de minsta gamofyter.

Emellertid är jag af den öfvertygelsen, att det i många fall bör 
kunna lyckas att bestämma gamofyter, äfven om sådana som de 
ofvan nämnda hjälpmedlen ej stå till buds, åtminstone om de äro 
fullt oskadade.

Att därvid som Jakowatz söka finna någon ledning i sättet för 
den kilformade toppcellens uppkomst tror jag icke leder till något 
resultat. Detta varierar alltför mycket. Däremot erbjuda otvifvel-



aktigt gamofyternas hårbildningar goda karaktärer. Dessa äro i 
allmänhet encelliga, sekretafsöndrande och i saknad al' klorofyll, 
hvarför de oftast äro hyalina, eller ock kunna de innehålla några 
få klorofyllkorn (fig. l). Sekretet utbildas i deras spets som en 
kulformig ansvällning under kutikulan, hvilken slutligen spränges.

Efter håren kan man indela ormbunksgamofyterna i två grup
per: 1. hårförande och 2. nakna. Till den första gruppen komma 
följande arter: Woodsia ilvensis, Cystopteris fragilis, Phegopteris po- 
lypodioid.es, Ph. dryopteris, Ph. robertiana, Aspidiiim lonchitis, A. fdix 
mas, T. spinulosum, A. cristatum, A. thelgpteris (förmodligen älven 
A. oreopteris), Asplenium adiantum nigrum, A. ruta muraria, A. sep- 
tentrionale, Scolopendrium vulgare, Polypodium vulgare samt förmod
ligen äfven Blechnum spicant. Den andra gruppen omfattar: Pteri- 
dium aqiiilinum, Asplenium trichomanes, A. viride, Athyrium filix 
femina, A. alpestre, Struthiopteris germanica, Cryptogramma crispa 
och Osmunda regalis.

Vid ett närmare betraktande af dessa båda grupper finner man, 
att släktet Asplenium är represenleradt inom dem båda med 3 arter 
i den förra och 2 i den senare gruppen. Detta kan möjligen vara 
al ett visst systematiskt intresse. Som bekant har släktbegränsnin
gen inom ormbunkarne varil mycket osäker och är det väl delvis 
ännu. Många författare ha sålunda sammanslagit de tvenne släk
tena Athyrium och Asplenium, af hvilka det första just karaktäriseras 
af nakna gamofyter. Då man nu finner, alt några Asplenier lika
ledes ha nakna gamofyter, så torde detta kunna tydas så, att be
gränsningen af ifrågavarande tvenne släkten ej ännu funnit sin de
finitiva lösning.

Sättet för de kantställda hårens uppkomst är något olikartadt. 
Hos en del arter afslutas under den tidigare utvecklingen hvarje 
segment med ett hår, hos andra däremot markeras icke segmen
tens afslutade tillväxt genom någon hårbildning. Emellertid komma 
äfven bos dessa senare bår slutligen till utveckling, och man skulle 
sålunda kunna beteckna dessa som sekundära i motsats till de 
segmentafslutande primära. Denna omständighet ger osökt an
ledning till särskiljandet af tvenne undergrupper inom den hårfö
rande kategorien, nämligen former med blott sekundära och 
former med såväl primära som sekundära hår.

Till den första undergruppen äro att hänföra släktena Polypodium 
och Phegopteris hos oss, till den senare alla öfriga hårförande arter. 
Undersöker man därför unga gamofyter af t. ex. en Polypodium
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vulgare, så kan man däraf bli förledd till att anse, att arten helt 
och hållet saknar hår. Jakowatz’s uppgift (I, p. 502), att så skulle 
vara fallet, torde sålunda bero på att denne författare endast un
dersökt unga stadier af ifrågavarande art.

Äfven vid särskiljandet af de hårförande arternas gamofyter ha 
håren visat sig erbjuda användbara karaktärer. Form och frekvens 
växla betydligt och äfven den relativa storleken, ehuru del många 
gånger blir omöjligt att taga denna senare i betraktande.

Understundom bli håren flercelliga därigenom, att deras bär
cell växer ut och börjar dela sig. Detta är i synnerhet vanligt hos 
sådana former, hvilkas hårbildningar genom en bred bas äro vid- 
fästade bärcellen, såsom de behårade Asplenierna. Någon gång 
kunna dylika flercelliga hår uppträda utom på kanterna äfven på 
undersidan, hvilket jag iakttagit hos Scolopendrium vulgäre och 
Aspidium spinulosum. Mera skenbart flercelliga kunna håren för 
öfrigt bli hos de flesta arter vid allt för tät odling. Kantcellerna 
visa därvid ofta en tendens att växa ut öfver den ursprungligen 
jämna konturen och skjuta därvid håren framför sig. Sådana ga
mofyter te sig därför såsom fint krusiga i kanterna. Mer obligat 
uppträder en sådan krusighet hos t. ex. Asplenium adiantum nigrum 
och A. ruta muraria, hos hvilka kanterna understundom upplösas i 
ett stort antal flikar af den mest växlande form och storlek (fig. 2).

Att uppskatta hårens frekvensgrad hos exemplar med upprispad 
kant blir naturligen mycket svårt, och de uppgifter, som i det föl
jande däröfver meddelas, äro därför hämtade från individ med så 
jämn kant som möjligt.

Jag lämnar härmed en beskrifning öfver hårens utseende hos de 
svenska arter, jag varit i tillfälle att undersöka och hänvisar sam
tidigt till tafl. 10. Samtliga hår äro här afbildade utan sekret för 
att låta spetsen tydligare framträda.

Woodsia ilvensis (fig. 1—2, tafl. 10). Kantens hår fina och tält 
ställda, undersidans strödda till rikliga.

Cgstopteris fragilis (fig. 3—5, tafl. 10). I förhållande till sin tjock
lek äro håren långa och tina. Kanterna äro försedda med tätt- 
ställda hår, hvilkas bas ofta är nedsänkt i bärcellen, undersidan 
har blott enstaka sådana.

Aspidium spinulosum (fig. 6, tafl. 10). I förhållande till bärcel
lernas storlek äro håren mycket kraftiga, i kanten glesa, (det i fig. 
återgifna förhållandet är mycket sällsynt), på undersidan tämligen 
sällsynta.
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Aspidiiim cristatiini (fig. 7—9, tafl. 10). Liknar i alll väsentligt 
föregående, kanthåren torde dock stå något tätare.

Aspidiiim filix mas (fig. 10 — 12, tafl. 10). Detsamma gäller om 
denna'art, håren synas dock på det hela vara något mindre, i kan
terna glesa, undertill ganska vanliga—rikliga.

Aspidiiim tlielijpteris (fig. 13—16, tafl. 10). ffåren äro påfallande 
korta och tjocka med ansvälld spets. I kanten stå de ytterst glest, 
underlill uppträda de sparsamt.

Aspidiiim lonchitis (fig. 17—18, tafl. 10). Öfverensstämmer mera 
med de tre förstnämnda arterna. I framkanten stå håren tätt, bak
till glesare, undertill äro de rikliga.

Phegopteris dryopleris (lig. 19—20, tafl. 10). Håren äro korta och 
fina, i kanterna glesa, undertill saknas de helt och hållet (endast i 
två fall har jag sett ett enda hår å gamofytens undersida).

Phegopteris robertiana (dg. 21—22, tall. 10). Äfven beträffande 
gamofytens behåring afviker denna art från den föregående, hvilket 
synes mig vara af ett stort intresse. Arten har som bekant af flere 
författare ansetts som blott en form af den föregående, hvilket på
tagligen är alldeles oriktigt. Håren äro något längre än hos Ph. 
dryopteris, ofta med starkt nedsänkt bas, i kanterna täta och under
till tämligen vanliga.

Phegopteris polgpodioides (lig. 23—24, tafl. 10). Hårens genom- 
snittsstorlek synes vara något större. I kanterna stå de tämligen 
tätt, undertill saknas de helt och hållet.

Asplenium ruta muraria (fig. 25—26, tafl. lö). Kanthåren syn
nerligen rikliga, ofta från hvarje cell, undersidan har talrika hår 
öfver hela ytan.

Asplenium septentrionale (fig. 27, tafl. 10). Öfverensstämmer med 
föregående, men synes ha jämförelsevis mindre hår.

Asplenium adiantum nigrum (fig. 28, tafl. 10). Håren särdeles kraf
tiga, ofta nästan cylindriska, i kanterna tättstående, undertill mycket 
vanliga, till och med bland rhizoiderna.

Scolopendrium vulgäre (fig. 29—33, tafl. 10). Håren vid basen 
vanligen mer eller mindre tydligt kolflikt uppblåsta, eller ock korta 
och tappliknande utan utbuktning, i kanterna mycket glesa, under
till ej sällsynta, men i så fall mest af kontrakt typ.

Polypodium vulgare (fig. 34—35, tafl. 10). 1 förhållande till bär
cellerna äro håren stora, till formen korta och tjocka, i kanterna 
glesa, undertill vanligen mycket sparsamma, understundom dock 
flera.
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Att det äfven med kännedom om de olika arternas hårformer i 
många fall blir mycket svårt att efter hårbildningarna bestämma en 
gamofyt till arten, torde tillräckligt tydligt framgå af denna öfver- 
sikt.

Gamofyter tillhörande den nakna kategorien erbjuda helt natur
ligt alldeles speciella svårigheter för en bestämning, och det har ej 
heller hittills lyckats mig att finna på någon säker metod härför. 
Möjligen kunna cell- eller kärnstorlek i detta fall vara af betydelse. 
(Jmfr i denna sak Farmer & Digby, i).

Gamofyterna variera äfven till sin form ganska afsevärdt. En del bli 
strutformiga såsom t. ex. Phegopieris dryopteris och Ph. robertiana, 
i mindre grad Aspleninm adiantum nigrum och A. ruta muraria 
(fig. 2, 4, 10, tafl. 11). Andra, kanske de flesta, bibehålla en mer 
eller mindre tydligt hjärtlik, utbredd form (fig. 1, tafl. 11), andra 
åter närma sig i sitt utseende till de thallösa lefvermossorna. Utom 
den redan genom Goebels undersökningar bekanta Pc/ha-liknande 
gamofyten af Osmunda regalis torde man hit kunna föra gamofy
terna af Aspidium cristatum och Scolopendrium vulgäre (fig. 3, 5, 
tafl. 11), åtminstone så länge de ej äro alltför gamla; på äldre sta
dier öfvergå nämligen de flesta gamofyter till ett Aneura- eller An- 
t/joeeros-liknande utseende (fig. 6—10, tafl. 11).

Gamofyternas färg liksom deras rhizoiders är äfven underkastad 
växlingar, som torde förtjäna ett beaktande. Phegopteris dryopteris 
och Ph. robertiana ha sålunda mj^cket ljust, ofta gulaktigt gröna 
gamofyter, andra däremot oftast mörkt—blåaktigt gröna, och rhi- 
zoiderna hos Polypodium vulgare äro djupt brunfärgade, i motsats 
till hvad förhållandet synes vara hos andra arter.

Vi öfvergå härefter till gamofyterna i naturen. Oftast finner man 
dem rikligt i närheten af ormbunksbestånden. Som arter, hvilkas 
gamofyter man ej plägar leta förgäfves kunna nämnas Cystopteris fra
gilis, Asplenium trichomanes, A. ruta muraria, Woodsia ilvensis och 
Polypodium vulgare. Speciellt vacker var en förekomst af Cystopteris- 
gamofyter i en nisch i Lilla Karlsös östra kalkbranter. De vuxo 
här nära nog vinkelrätt upp från substratet och lyste i dunklet 
med ett svagt smaragdgrönt skimmer.

Af flera arter har det emellertid trots noggrant sökande ej lyckats 
mig finna några gamofyter såsom t. ex. af Pteridium aquilinum och 
Aspidium fdix mas, detta förmodligen hufvudsakligast beroende på 
de för dylika fynd oftast ogynnsamma lokaler, på hvilka dessa arter 
förekomma.
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Största utsikten att finna dem har man naturligen, om man söker 
på fuktig mark, då ju som bekant sporerna med nödvändighet be- 
höfva vatten för att kunna gro och utvecklas vidare.

Beträffande gamofyternas uppträdande under vegetationsperio
den gör man snart den erfarenheten, att man vid hvarje tillfälle 
kan finna sådana på hvilken utvecklingsgrad som helst. Detta pekar 
hän på en olika groningstid för sporer af samma generation och 
visar tydligt, att de i naturen kunna bibehålla sin groningsförmåga, 
tills gynnsamma utvecklingsmöjligheter inträda. — Ett undantag 
härifrån bildar emellertid Osmunda regalis, som i motsats till alla 
våra öfriga ormbunkar har gröna, klorofyllhaltiga sporer, hvilka 
förlora sin groningsförmåga efter en tid af ungefär 2 månader.

I kultur har jag iakttagit en högst försenad groning af sporer 
tillhörande Asplenium seplentrionale och Phegopteris polypodioides. 
De såddes den 7 maj 1906 men hade ej grott i början af decem
ber samma år, hvarför en ny sådd då gjordes. Emellertid visade 
sig resultatet först i början af år 1908, då en allmän groning in
trädde. Om detta bör tolkas så, att ifrågavarande arters sporer 
äro i behof af en eftermognad, lämnar jag osagdt.

Af ett visst intresse torde emellertid det förhållandet vara, att 
icke blott sporerna kunna uthärda ogynnsamma yttre förhållanden 
såsom torka, utan att så äfven är fallet med gamofyter på ett långt 
framskridet utvecklingsstadium. Detta har jag kunnat konstatera 
för Asplenium ruta muraria, af hvilken jag den 29 juni 1905 insam
lade fullständigt inloi'kade gamofyter på de af solen upphettade 
kalkbranterna söder om Visby. Sedan dessa emellertid hållits i 
fuktighetsmättad luft i något mer än 24 timmar, hade de återtagit 
sin ursprungliga form och ett fullt normalt utseende för öfrigt. - 
Ett liknande förhållande torde kunna påvisas hos de flesta orm
bunkar, åtminstone dem, som förekomma på torra lokaler.

Nästan omedelbar groning har jag iakttagit hos Athyrium fdix 
femina. Dess i slutet af augusti spridda sporer hade fallit på färska 
daggmaskexkrementer och där utvecklat mycket små grönglittrande 
gamofyter.

Det är klart, att så späda organismer, som ormbunkarnes gamo
fyter, måste mycket ofta vara utsatta för skadlig inverkan från yt
tervärlden. Häremot reagera de emellertid genom en omfattande 
adventivskotthildning; då skotten föranledas genom direkt yttre 
skada torde de bäst kunna benämnas för reparativa. Som ett
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exempel på hithörande fenomen skall jag tillåta mig att närmare 
beröra några enstaka arter.

Polypodium vulgare. I kultur hållna exemplar föranleddes genom 
infektion af en Olpidiacé till att bilda ymniga reparativa skott (fig. 3, 
till vänster). Dessa uppträdde oftast från gamofytens kantceller, 
många gånger från blott en enda utan föregående protonemabild- 
ning. Större öfvervintrade gamofyter, med utbildade groddplan
tor, insamlade den 14 maj 1905 vid Länna nära Uppsala, visade sig 
i sina kanter besatta med talrika, mer eller mindre hjärtlika, nya 
skott (fig. 12, 13, tafl. 11). Detta är så till vida intressant, som 
däraf framgår att utbildandet af den könlösa generationen ingalunda 
alltid medför ett fullständigt bortdöende för gamofyterna. — Ett 
par af de å fig. 12, tafl. 11 förekommande skotten med utbildade 
spermogon afbildas i fig. 4. Skottbildning midt uppe pa cellvtorna 
förekommer äfven. Skotten stå då ofta förenade i små tofsar och 
äro utprägladt protonemaartade.

Aspidium spinulosum. Den här observerade skottbildningen var 
därutinnan af intresse, att det nya skottet utväxte från den gamla 
växpunkten i axelns längdriktning (fig. 5).

Asplenium trichomanes (fig. 6). Reparativa skott utbildades här i 
mängd från lösslitna, enskiktade delar af öfvervintrade gamofyter, 
såväl från deras öfre som undre sida; i det senare fallet voro de i 
allmänhet protonemaartade.

Asplenium ruta muraria. Nyskotten uppstodo på de undersökta 
exemplaren nära kanterna från undre sidan af gamofvternas afskilda 
sidoflikar och voro typiskt protonemaartade (fig. 7).

Cystopteris fragilis. Skottbildning inträdde här från enstaka lef- 
vande celler, som lågo isolerade i det för öfrigt afdöda cellskiktet.
I ett annat fall utbildades från flera kantceller gemensamt ett band- 
liknande skott med sidoställd växpunkt.

Scolopendrium vulgare. De i fig. 6 och 7, tafl. 11 afbildade ga
mofyterna utbildade nära kanterna en stor mängd adventivskott af 
växlande form, som snart utvecklade spermogon (fig. 8).

Af dessa exempel torde tydligt nog framgå, att gamofyternas för
måga att utbilda adventivskott är för dem af den största betydelse.

Då de bli äldre, har synbarligen polariteten i växtkroppen af 
inre orsaker blifvit upphäfd, och en adventivskottbildning inträder 
i stor utsträckning (fig. 8, 9, tafl. 11). Att polariteten försvinner i 
lösrifna stycken af gamofyter är ju lätt att förstå; hvarje cell i ett 
sådant stycke blir fullkomligt likställd med en spor och kan i sin
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iur utveckla en ny gamofyt (fig. 3 till höger). Härigenom blir det 
möjligt, alt det från en enda spor utvecklas ett större antal sporo- 
fyter, i stället för att det såsom normalt ansetts blott utvecklas en 
enda.

Ofta kan redan vid eller omedelbart efter sporens groning en 
klyfning af växtkroppen inträffa, hvilket framgår af fig. 9. Härige
nom ökas naturligen sporofyIbildningen; någon gång kunna till och 
med på en enda gamofyt flera sporofy ler anläggas. Ett dylikt för
hållande är redan anmärkt af Edlich (i, p. 9, anm.) för Athgrium 
filix femina och Cystopleris fragilis, själf har jag iakttagit det hos 
Woodsia ilvensis och Scolopendrium vulgare.

Man har i allmänhet ansett, att utbildandet af ett embryo skulle 
utgöra en gräns för gamofyternas tillvaro. Att så emellertid icke 
alltid är fallet framgår bl. a. af hvad som i det ofvanstående med
delats om Polgpodium vulgäre. Som individ kunna de visserligen 
ej fortsätta sin existens, utan de splittras i liera nya, alldeles som 
förhållandet är med den biologiska växttyp, som karaktäriseras ge
nom greniga, bakifrån bortdöende rhizom.

För den händelse att ett embryo ej utvecklas, ställer sig saken 
något annorlunda. — Goebei.s antagande (i, p. 477), alt Polypo- 
diaceernas gamofyter i motsats till den hos Osnuinda regalis slutli
gen skulle dö af inre orsaker, finner jag ingalunda bestyrkt genom 
mina undersökningar. Flera exemplar af mina i kultur hållna arter, 
som undgått befruktning, ha uppnått en ålder af mer än två år, 
och något skäl för att de ej skulle kunna fortfarande utveckla sig, 
kan jag ej tinna. Det primära meristemet upphör visserligen så 
småningom att fungera, men lämnar rum för flera nya; häri består 
tydligen den enda skillnaden med Os mun d a - gam ofy t e n, hos hvilken 
det primära meristemet alltjämt fortsätter sin verksamhet.

Gamla Polypodiacégamofyter visa ofta en tendens att utveckla 
blott och bart arkegon, d. v. s. deras könskvalitet blir på äldre 
stadier honlig. Detta är säkerligen också orsaken till att de kunna 
undgå att bli befruktade, då spermogon saknas. För den händelse 
att adventivskott komma till utveckling, kunna emellertid dylika 
åter med lätthet uppstå, och i så fall är ingalunda möjligheten för 
en befruktning utesluten.

En fråga slutligen, som nära ansluter sig till ofvan behandlade 
spörsmål, är tiden för sporofyternas första gången inträdande ferti- 
litet. Några iakttagelser häröfver i naturen föreligga såvidt jag 
vet ännu icke, och de, som jag här kan meddela, äro sålunda häm-
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tade från kultiverade exemplar. Sporofyter af Athyrium jilix femina 
och Aspidium filix mas äro ännu på 4:de året sterila och detsamma 
gäller för 3-åriga sporofyter af Aspidium eristatum och A. thelypteris. 
Cystopteris fragilis däremot har visat sig äga en ovanlig förmåga att 
hastigt genomlöpa sin utvecklingscykel: sporer som såddes den 1: 
X 1904 lämnade redan den 18: V 1906 fertila sporofyter med 12 
cm. långa blad, och Asplenium adiantum nigrum behöfde ungefär 
2 år för att nå samma resultat.
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TAFELERKLÄRUNG.

TAF. 10.

Haarformen verschiedener Arten, in derselben Grösse (12%) gezeichnet.
Fig. 1—2. Woodsia ilvensis.

» 3—5. Cystopteris fragilis.
» 6. Aspidium spinulosum.
» 7—9. » cristalum.
» 10—12. » filix mas.
» 13—16. » thelypteris (16 von der Unterseite.)
» 17—18. » lonchilis.
» 19—20. Phegoptcris dryopteris.
» 21—-22. » robertiana.
» 23—24. » polypodioides.
» 25. Asplenium ruta muraria.
» 26. » » » 2 Haare der Unterseite.
» 27. » septentrionale.
» 28. » adiantum nigrum.
» 29—33. Scolopendrium vulgare.
» 34—35. Poly podium vulgare.

TAF. 11.

Fig. 1—5 und 10 Gamophyten nach einjährigem Wachstum in natür
licher Grösse abgebildet.

Fig. 1. Polypodium vulgare.
» 2. Phegopleris dryopteris.
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Gg. 3. Aspidium cristatum.
4. Phegopleris robertiana.

> 5. Scolopendrium vulgäre.
6—7. » » nach zweijährigem Wachstum (6/e).

8. Aspidium thelypteris » » » (2l\).
9. Aspidium spinulosum, 2 Jahre alter Gamophyt (2/j)-

10. Asplenium adianlum nigrum.
11. Teil eines Gamophyten von Aspidium cristatum, dessen Meristem 

in Dauergewebe verwandelt ist. Ein Embryo ist entwickelt. 
(c;a 30/1).

12. Sprossender Gamophyt mit entwickelter Keimpflanze von Poly
podium vulgare.

13. Dasselbe, die Sprosse entstanden aber hier mehr basalwärts; 
leider wurde der am meisten basale beim Präparieren los
gerissen (5/x).
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NÅGRA DRAG UR SPIRONEMA FRAGRANS- 
BLOMMANS BIOLOGI.

AF
ROB. E. FRIES.

Under 1880-talet lämnades genom Fritz Müller 1 (13, s. 168) en 
del uppgifter om en synnerligen egendomlig blomningsföreteelse hos 
trenne sydbrasilianska Jridaceer, tillhörande släktet Marica; han 
påvisade nämligen, att inom vidsträckta områden alla individ af 
hvar och en af arterna öppnade sina blommor på en och samma 
dag, att dessa blommor varade blott en enda dag, samt att efter 
någon tids mellanrum åter en samtidig dagsblomning af samtliga 
individen ägde rum, något som sedan åter upprepades flera gånger. 
De tre arternas blomningstider inföllo på olika delar af året, men 
om de under någon tid sammanföllo, så sammanföllo äfven arter
nas blomningsdagar fullständigt, likaså också de dem emellan bil
dade hybridernas.

En dylik gåtfull periodisk blomning har dessutom blifvit påvisad 
äfven för ett par andra växter. Redan Fr. Müller (13, s. 168) 
omnämner i förbigående en sådan hos en trädartad, brasiliansk 
Cordia-art, och Schimper (16, s. 270) framhåller detsamma för ett 
par orchidéer från Singapore och Java, från hvilket senare ställe 
han särskildt anför några intressanta, dock tyvärr alltför ofullstän- 

•diga iakttagelser öfver Dendrobium crumenatum. I ett arbete öfver 
sydamerikanska Leguminoser lämnar Lindman (ll, p. 7) en upp
gift om blomningen hos Mimosa polycarpa, hvilket tyder på en dvlik 
periodicitet hos nämnda växt. Hans iakttagelse må här återges in 
extenso. »Im April 1894 war ich bei den Campos cerrados unter-

1 Dessa Fr. Müller s uppgifter äro äfven återgifna och kommenterade af dennes 
broder, den store blombiologen Herman Müller (14, s. 41), af Ludwig (12, s. 22(5. 
Knuth (8, s. 158) o. a.



278

halb des Gebirges Itapirapuan in Matto Grosso angekommen. Eines 
frühen Morgens, an 24. April, fand ich alle Wegränder und Dickichte 
um mein Zelt herum mit den bekannten hellrosafarbigen Mimosa- 

Blüten geschmückt, obgleich ich die Pflanze nicht vorher an diesem 
Ort bemerkt hatte. Es war also mit einem Male ein ausserordentlich 
reichliches Blühen eingetroffen. Am Mittag desselben Tages wurden 
die Staubfäden schon etwas welk und kraus, and am folgenden 
Morgen sah ich kein einziges Köpfchen mehr blühen. Die Pflanzen 
hatten jedoch noch eine Generation Blütenknospen zum künftigen 
Blühen; als ich am 28. April diese Gegend verlassen musste, hatte 
jedoch das Aufblühen derselben noch nicht stattgefunden. (Alle 
Tage waren heiter und warm, da die eigentliche Regenzeit schon 
vorüber war). Es war schon eine sonderbare Erscheinung, dass an 
jeder Pflanze eine so grosse Menge von Köpchen gleichzeitig auf
blühten, noch sonderbarer aber muss man den Trieb dieser Pflanze 
nennen, dass sogar sämtliche Individuen an diesem Orte denselben 
Tag und dieselbe Stunde zum gleichzeitigen Aufblühen und zur 
kurzwierigen Anthese gewählt hatten.»

I samband med dessa hittills kända exempel på en i afsatser 
försiggående blomstring inom en blomningsperiod må här mera i 
förbigående erinras om de intressanta förhållandena hos en del 
tropiska arter, hvilka endast vissa år, med tämligen regelbundna 
mellanrum, utveckla blommor och frukt. Särskildt kända härför 
äro vissa bambu-arter. Så t. ex. blomma enligt Brandis (1, p. 90) 
bambusorna i Sydbrasilien (prov. S:a Catharina och Bio Grande do 
Sul) ungefär hvart 13:de år och Bambusa arundinacea på västkusten 
af ostindiska halfön endast hvart 32:dra år (den blommade åren 
1804, 1836 och 1868). Af Dipterocarpacé-släktena Hopea och Shorea 

blomma flera arter med stor regelbundenhet hvart 6:e år (Brandis 
2, s. 20); enligt uppgift skulle dessa perioder infalla under mycket 
torra år. Inom vår nordiska flora är en dylik utpräglad periodicitet 
ej förekommande, ehuruväl det är ett allmänt kändt faktum, att 
åtskilliga arter liksom koncentrera sin blomning till vissa år, hvar- 
emot de under mellanperioderna blott sparsamt blomma. Att ingå 
härpå skulle föra allt för långt från ämnet; som ett exempel må 
blott anföras den af Haglund (5, s. 15 och forts.) i detta hänseende 
studerade Phyllodoce coerulea.

Med skäl hafva dessa egendomliga företeelser kallats gåtfulla. 
Hvad särskildt beträffar de först omnämnda exemplen (Mari ca- 
arterna, Mimosa polycarpa, Orchidéerna) på samtidig endagsblomning,
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afbruten af längre eller kortare intervaller, hvilka jag i det följande 
särskildt får anledning att erinra om, så stå de alltjämt fullkomligt 
oförklarade. Så mycket synes af redogörelserna för iakttagelserna 
framgå, att väderleksförhållandena ej influera på periodicitéten, i 
det blomningsdagarna äro fullkomligt oberoende af det rådande 
vädret. Man vore därför nästan frestad att tyda företeelsen såsom 
beroende på en i växtens natur liggande egenskap eller förmåga att 
på detta utmärkta sätt främja blommornas exponerande och öka 
möjligheten af korsbefruktning, ffvad som emellertid skulle kunna 
bidra till lösning af frågan, vore ett noggrannare aktgifvande på de 
yttre förhållandena i samband med experimentella försök. En 
möjlighet härtill har erbjudits mig, i det en i Upsala bot. trädgård od
lad växt just uppvisade ett vackert exempel på en dylik språngvis 
försiggående, periodisk blomning. Det var den i varmhus ej sällan 
odlade Commelinacén, Spironema fragrans, som tilldrog sig uppmärk
samheten genom att vissa dagar bära rikligt med blommor, under 
det att den andra dagar ej hade att uppvisa en enda. Som arten 
äfven i andra hänseenden utmärker sig genom en del ej beaktade 
egendomligheter i blommans byggnad och biologi, må här en redo
görelse därför meddelas.

Spironema fragrans Lindl., enda arten af sitt släkte, är en hittills 
föga känd växt, särskildt om man tar i betraktande dess gamla 
kultur i växthusen. För Commelinacé-monografen Clarke (3, s. 313) 
var den, förutom i odlade exemplar, blott känd från ett enda håll 
i Mexiko, Bourgeau’s nr. 2096; någon uppgift om dess växsätt 
eller dyl. lämnar han icke. Ej heller Hemsley (6), som lika
ledes blott citerar nämde Bourgeau’s nummer, meddelar några 
närmare upplysningar, utom att exemplaret härstammar från Valley 
of Cördoba i södra Mexiko. Arten är en kraftig, ända till 2 meter 
hög, saftig ört med mer eller mindre uppräta eller buktade, stundom 
hängande grenar och ovalt lancettlika, saftiga och friskt gröna, in
till 2 dm. långa blad. Ifrån stammen utsänder den kraftiga luft
rötter, hvilket synes tala för att den i sitt hemland möjligen före
kommer såsom epifyl. Någon uppgift om huru därmed förhåller 
sig eller i öfrigt angående växtens förekomstsätt (enstaka, sällskap
ligt eller dyl.), har jag emellertid ej kunnat finna.

Blommorna sitta samlade i stora, på de odlade exemplaren intill 
72 eller t. o. m. 1 m. långa, toppställda, greniga inflorescenser, bil
dade af en mängd strödda och mer eller mindre klotrunda blom- 
gyttringar, hvilka i sin tur äro sammansatta af talrika, tätt intill
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hvarandra packade sicksackknippen. Jfr härvid lig. 1 och 2 (sid. 281), 
hvilka i naturlig storlek återge toppen af en dylik blomställning. 
På outslaget stadium förete dessa ett ganska risigt utseende och 
ådraga sig föga uppmärksamhet. Då blommorna äro öppnade, er
bjuder växten däremot en synnerligen praktfull anblick på grund 
af de hvita kronbladen och de lysande hvita, stora, iögonenfallande 
ståndarknapparna. För dessas liksom de öfriga blomdelarnas bygg
nad skall längre fram närmare redogöras.

Af de i Upsala bot. trädgård odlade exemplaren af Spironema 
fragrans alstrade tvenne i början af innevarande år inflorescenser, 
rika på blomknoppar. I början af mars (dagen antecknades tyvärr 
ej) öppnade sig blommorna för första gången, och egendomligt nog 
blefvo ej blott det ena individets, utan bådas inflorescenser sam
tidigt smyckade af en rik blomskrud. Dagen därpå var emellertid 
hela härligheten förbi, och blomställningarna erbjödo åter samma 
risiga utseende som för tvenne dagar sedan. Efter ett par dagar 
upprepades samma företeelse och likaså ännu ett par gånger med 
korta mellanrum. Saken syntes mig nu värd ett närmare studium, 
hvarför jag började uppteckna exemplarens blomningstider. Jag 
antecknade därvid att börja med följande blomningsdagar: 27 och 
31 mars, 6, 8 och 13 april. På de emellan dessa dagar liggande 
tiderna kunde ej vid något enda tillfälle en enda utslagen blomma 
upptäckas. Vidare iakttogs, att blommornas öppnande försiggick 
tidigt på morgonen, mellan kl. 6 och 8, samt att öppnandet ägde 
rum samtidigt för alla de blommor, som under dagen ifråga voro 
utslagna. Strax etter middagen slöto sig dessa och äfven nu följ
des alla åt med stor punktlighet.

Under hela denna tid hade de båda individen stått tätt intill 
hvarandra (de odlades i kruka i växthusets varmrum, tätt intill 
den mot sydost vettande glasväggen), således utsatta för så vidt 
möjligt fullständigt liknande vtlre förhållanden. Dessa gestaltade 
sig ock i stort sedt lika under alla dagar. Temperaturen kunde 
visserligen något litet växla, men hölls dock — såsom ju är nöd
vändigt i ett växthus’ varmrum - i det hela vid samma höjd 
(ungefär 20 c C.). Liknande voro förhållandena med luftfuktigheten 
och bevattningen. Den faktor, som däremot växlade, var belvsnings- 
intensiteten, hvilken ju var oberoende af de inom växthuset rådande 
konstgjorda förhållandena. Det låg därför nära tillhands att sätta 
de nyss anförda, af olika långa intervaller åtskilda blomningsdagarna 
i samband med olika belysningsstyrka. Något sådant har dock ej
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låtit sig göra. Blomningsdagarna voro än fullt klara och molnfria, 
än mer eller mindre mulna eller t. o. m. riktiga regndagar. Detta 
torde tillfyllest framgå ur följande från metereologiska anstalten er
hållna medelvärden öfver de ifrågavarande dagarnas molnbetäckning, 
hvarmed belysningsstyrkan mycket väl kan jämföras, om ock ej 
fullt identifieras. De 5 ifrågavarande dagarna uppvisade siffrorna 
4, 10, 2, 5 och 0, hvarvid med 0 betecknas fullt klar himmel, med 
10 fullt mulen. Belysningen dagen före den, under hvilken blom
ning ägde rum, kunde ju också lätt tänkas vara afgörande såsom 
förberedande densamma; äfven i detta hänseende visade sig ingen 
regelbundenhet äga rum, hvilket framgår af molnsiffrorna för dessa 
dagar; dessa voro nämligen resp. 7, 6, 3, 5 och 0. Ej heller blom
periodernas sammanlagda molnsiffror, hvilka skulle kunna ge en 
antydan om sammanlagda ljusmängden under desamma, stämma 
ens tillnärmelsevis öfverens. Allt syntes tala för, att de yttre för
hållandena ej hade något alls att betyda för Spironema fragrcins’ 
egendomliga periodiska blomning.

För att emellertid se om ej förändringar i de yttre förhållandena . 
skulle kunna åstadkomma ändringar äfven i blomningstiderna, be
slöt jag mig för att skilja de båda exemplaren åt. Den 14 april 
på morgonen, således strax efter blomningen den 13, flyttades det 
ena exemplaret — i det följande för korthetens skull betecknadt som 
B-exemplaret, såsom motsats mot det orubbade A-exemplaret — in 
i ett angränsande rum, ormbunksrummet, hvilket emellertid stod i 
fri, ständig kommunikation med det andra. Temperaturen och 
äfven luftfuktigheten i båda voro, om ock ej fullständigt desamma, 
så dock ej anmärkningsvärdt olika. Belysningen däremot var på 
den nya platsen en helt annan, betydligt svagare. Resultatet af 
detta försök blef följande. Efter 4 dagar (den 18:de) blommade det 
orubbade A-exemplaret, hvarvid dock endast ett anmärkningsvärdt 
fåtal (5) blommor öppnade sig. B-exemplaret visade intet spår af 
blomning. Efter ytterligare fem dagar (d. 23) stod det förra åter i 
blom, denna gång såsom vanligt mycket rikligt. Ej heller nu syn
tes något tecken till blomning på det flyttade exemplaret. För att 
emellertid se om ej en sådan skulle kunna framkallas, om individet 
nu, så att säga i sista minuten, sattes under samma gynnsamma 
belysningsförhållanden som det andra, så återflyttades B-exemplaret 
ut till det orubbade; detta skedde vid V2 10-tiden på f. m., en stund 
efter det, att det sistnämda öppnat sina blommor. Resultatet häraf 
blef dock fullständigt negativt.
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Genom att placera det ena af individen i svagare ljus hade det 
således lyckats att för detsamma inhibera tvenne blomningar, att 
således något rubba den envisa parallelismen i exemplarens blom
ningsperioder. Med intresse väntade jag nu att få se, huru de 
tvenne individen skulle förhålla sig, då de åter kommit under lik
nande villkor. Svaret lät ej länge vänta på sig och blef öfver- 
raskande nog. Redan följande dag (d. 24 april) blommade näm
ligen B-exemplaret, ensamt!, dock mycket sparsamt med endast 7 
blommor. Det torde nog ej vara för djärft att analogisera denna 
svaga blomning med den, som A-exemplaret utförde den 18:de, då 
detta endast öppnade 5 blommor. (Detta senare var också något 
svagare utveckladt än det andra, med mindre inflorescens och något 
färre blomgyttringai-). Härmed hade således det genom utflyttning 
tillbakahållna B-exemplaret återtagit en af de blomningar, det gått 
miste om. Skulle det äfven kunna återvinna den andra? Detta 
besvarades i själfva verket jakande af den följande blomningen, 
hvilken ägde rum redan den 26. Denna dag voro dock båda indi
viden smyckade af en rik blomskrud; B-exemplaret riktigt öfver- 
flödade af blommor. Vid närmare undersökning visade det sig 
därvid, att detta exemplar denna dag så att säga blommade dubbelt, 
att på detsamma samtidigt tvenne blomningsperioder genomgingos.

För att förstå denna sak måste erinras om ett viktigt drag i in- 
florescensernas byggnad och utveckling. Redan ofvan nämndes, att 
de hufvudlika blomgyttringarna sammansattes af talrika packade 
sicksackknippen. Nu äger det anmärkningsvärda förhållandet rum, 
att vid hvarje normal blomning i hvart sicksackknippe allenast en 
skottgenerations blomma, d. v. s. en enda sådan, är utslagen. 1 
blomgyttringen äro därför vid en blomning lika eller i det närmaste 
lika många blommor utslagna som det finnes sicksackknippen, och 
vid hvarje ny blomning är det följande skottgenerations blomma, 
som öppnar sig. Det kanske här bör nämnas, att jag genom att 
märka blommor öfvertygat mig om, att dessa blott öppna sig en 
enda gång, att således hvarje ny blomning är resultatet af nya, ej 
förr öppnade blommor. Vidare må framhållas, att helt undantagsvis 
vid ett par tillfällen iakttogos två efter hvarandra följande blommor 
i ett knippe samtidigt utslagna; vid dessa tillfällen uppträdde emel
lertid denna afvikelse från det typiska förhållandet på båda exempla
ren samtidigt.

För att nu återgå till blomningen den 26:te, så ådagalade en 
undersökning af exemplarens inflorescenser, att A-exemplaret genom
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gående (!) hade endast en blomma öppen i hvarje knippe, under 
det att på B-exemplaret nästan ständigt tvenne blommor (tvenne 
skottgenerationer) voro utslagna (en »dubbel blomning»!). Det förra, 
som vid ett föregående tillfälle blifvit starkt skattadt i och för kon
servering af blommor, ägde 50 utslagna blommor i femton blom- 
gyttringar, det andra 300 i 36 liknande. Af hvad här anförts, torde 
därför framgå, att det under en tid med konst tillbakahållna B- 
exemplaret nu i blomning nått fatt A-exemplaret och detta först 
efter att hafva utfört blomningar, fullt motsvarande dem, som det 
gynnade A-exemplaret tidigare kunnat genomgå. Exemplaren voro 
åter jämnspelta, och ett nytt försök kunde nu företagas.

I afsikt att söka utröna om äfven olika temperaturer kunde in
verka störande på blomningsperioderna, utflyttades nu återigen 
morgonen efter den nyss skildrade blomningen B-exemplaret i ett 
kallare sidorum, där det placerades så, att det utsattes för alldeles 
eller åtminstone i det allra närmaste samma belysning som del 
orubbade A-exemplaret. Af öfriga yttre förhållanden skilde sig där
emot temperaturen ansenligare, i det att den i det nya rummet hölls 
vid omkring 10 ° C., således c. 10 ° lägre än på det förra stället. 
Härmed följde nog äfven någon olikhet i luftfuktigheten; denna 
skillnad uppmättes emellertid ej och torde af en del omständigheter 
att döma ej hafva varit så synnerligen betydande. Under dessa 
olika yttre villkor fick nu exemplarens utveckling fortgå under 10 
dygn, hvarvid visade sig följande resultat. Det ej flyttade A-exempla
ret blommade normalt rikligt samt ensamt den 28:de; tvenne dagar 
senare (d. 30:de) var samma förhållandet med B-exemplaret. Den 
3 maj stod åter A-exemplaret i full blom och likaså den 9:de B- 
exemplaret. Detta hade emellertid två dagar tidigare, den 7:de, 
blifvit återflyttadt till närheten af det andra. Den 10:de maj ägde 
återigen en samtidig blomning rum af de båda nu åter för samma 
yttre förhållanden utsatta exemplaren. Det synes alltså af detta 
försök framgå, att den nedsatta temperaturen föidängde blomnings- 
intervallerna, men ej fullständigt hindrade utslåendet. Vidare ådaga
lägger det tydligt, att temperaturskillnaden, lika litet som vi nyss 
sett vara fallet med ljusnedsättningen, åstadkom en beständig rubb
ning i perioderna, hvilka vid återställandet af de liknande yttre 
förhållandena ånyo beständigt sammanföllo. Detta senare har seder
mera tydligt bestyrkts genom de fortsatta blomningarna, som fått 
ske under orubbade förhållanden. Följande blomningsdagar hafva 
nämligen vidare kunnat antecknas, nämligen den 14, 20 och 27 maj
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samt den 6, 12, 14, 18, 22, 24 och 27 juni. Under alia dessa 
dagar blommade individen fullt samtidigt och med endast en blom
ma i sicksackknippena utslagna för hvarje gång. Undantag härifrån 
gjorde blott blomningarna d. 27 maj och 6 juni, då i ett par knip
pen tvenne blommor voro öppnade och detta, anmärkningsvärdt 
nog, vid båda tillfällena på båda individen, således en i detalj gå
ende parallelism. Under intervallerna sågs ej heller nu någon ut
slagen blomma. Liksom före de skildrade små försöken kunde ej 
heller nu perioderna sättas i samband med molnbetäckningen och 
den däraf betingade starkare eller svagare belysningen. Blomnin
garna voro att börja med rikliga, men snart aftogo de betydligt, så 
att blott ett fåtal blommor på hvardera individet voro öppnade. 
Dessa voro tydligen på upphällningen, och de flesta blomgyttrin- 
garnas sicksackknippen genomblommade. Af denna anledning före- 
togos ej heller några flera experiment. Den 27 Juni ägde den sista 
gemensamma blomningen rum, hvilken ock blef den sista för det 
mindre exemplaret (A-individet); det andra utförde dock (d. 3 juli) 
ännu en blomning.

För att förtydliga och sammanfatta det egendomliga blomnings
förloppet, som de båda exemplaren uppvisade, må följande tabella- 
riska framställning af detsamma meddelas, hvarvid är att märka, 
alt där intet särskildt linnes anfördt, blomningarna varit normala och, 
såvidt jag antecknat, blott omfattande en blomma i sicksackknippet.

A-exemplaret. B-exemplaret.
274 27/

/ 3
31A 37s
% 7r
8A 74

13A 13A
18/4 (5 blommor) d. 14—23 placeradt i
23A svagare belysning.

24/4 (7 blommor)
2K/i (enkel blomning) 26/4 (dubbel blomning)
28A 27/4—7/5 placeradt

30/4 i ett 10 ° kallare
3A rum.

10/s
/ 5

10/s
“A “A
*7. 27»
27/5 (i ett par knippen »dubbel 27/6 (i ett par knippen

blomning») »dubbel blomning»)
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A-exemplaret.
6/6 (sparsam »dubbel 

blomning»).
12/

/ 6

14// 6
18/

/ 6
22 /
" / 6

“/.
21U

B-exemplaret.
°/6 (sparsam »dubbel 

blomning»).
12A
14/e
“/«
22 // 6
24/6

7?

Hvilka slutsatser kan man nu hafva rättighet att draga af de här 
meddelade iakttagelserna och gjorda försöken? Först och främst 
framgår ju däraf, att Spironema fragrans erbjuder ett synnerligen 
vackert exempel på den egendomliga, i afsatser försiggående blom
ning, hvars hittills kända, fåtaliga exempel i inledningen framhållits. 
Det kan visserligen sägas, att de gjorda observationerna blott påvisa 
en dylik hos ett par i kultur hållna individ och att däraf intet kan 
slutas beträffande arten i dess naturliga uppträdande i hemlandet. 
Denna invändning kan nog vara berättigad i det hänseendet, att 
man ännu med försiktighet torde böra yttra sig om, i hvilken ut
sträckning de vilda exemplaren sinsemellan visa samtidighet i blom
ning, om ock hvad här ofvan anförts gör det antagligt, att alla de 
inom ett större eller mindre område växande och för samma yttre 
förhållanden utsatta individ följas ål i blomningarna. Men i det 
afseendet torde man hafva giltig anledning att med större visshet 
yttra sig, nämligen att hvarje enskildt individ utmärker sig för en 
af intervaller afbruten blomning, med blomperioderna blott varande 
knappt en dag. Ty så utpräglad har denna företeelse varit hos de 
odlade exemplaren, att den äfven måste förefinnas på de vilda. 
Ett stöd för detta påstående har jag funnit i en liten notis som 
S. O. Lindberg lämnat (9, s. 128) i beskrifningen af en enligt hans 
uppfattning ny Spironema-avt, orthandrum, hvilken han beskrifvit 
från Helsingfors bot. trädgård och hvilken, som vi framdeles skola 
se, i själfva verket ej är annat än Sp. fragrans. Om denna uppger 
han nämligen *quaque tertia vel quinta die mensium Februarii— 
Maji brevi tempore matutino flores suos .... expandit». 1

Hvad åter individens samtidighet beträffar, så framgår af de gjorda 
försöken med tydlighet, att man ingalunda kan — hvilket man

1 Såsom häraf framgår, är Spironemans periodiska blomning i själfva verket ej 
alldeles obeaktad i litteraturen, ehuru denna notis i följd af sin undangömda plats 
undgått blombiologerna.



287

möjligen skulle kunna vara frestad att göra — förklara densamma 
genom någon i växtens natur inneboende egenskap att oberoende 
af alla yttre förhållanden följas åt, utan att tvärtom det just är de 
likartade yttre villkoren, som betinga parallelismen, så att om dessa 
förra rubbas, äfven den senare blir upphäfd. Vi hafva ju sett, 
hurusom svagare ljus åstadkommit ett inställande (åtminstone tills 
vidare J) af blomningarna, liksom huru nedsatt temperatur tydligt 
fördröjt desamma. Om nu detta blomperiodernas beroende af de 
yttre förhållandena gäller, hvad beträffar Spironema fragrans, så 
torde man nog äfven hafva rätlighet att sluta till, att detsamma 
gäller äfven om de öfriga, ofvan anförda växter, som utmärka sig 
genom en liknande slags periodicitet i blomningen.

Härmed är emellertid ej hela denna egendomliga blomningsföre- 
teelse förklarad. Tolkningen däraf ligger djupare, och först och 
främst gäller det därvid att finna orsaken till den regelbundna om
växlingen af de under några timmar varande blomperioderna och 
de längre, vanligen några dygn långa, blomlösa intervallerna; och 
sedan återstår förklaringen af individens samtidighet. Det är redan 
kändt, att åtskilliga andra Commelinacéer äga mycket kortvariga 
blommor; Kerner (7, p. 195) uppräknar bland växter med endags- 
blommor Tradescantia crassula och virginica och framhåller därvid, 
hurusom hos dessa hvar dag under flera månaders tid en ny blom
ma ständigt ersätter den, som under förra dagen öppnade sig, som 
då funktionerade och utblommade. För Tiimantia undata’s endags- 
blommor anger H. Müller (15, p. 255) en varaktighet från kl. 7 
eller 8 på morgonen till strax efter middagen, således fullständigt 
öfverensstämmande med den hos Spironema fragrans. De kortva
riga blomningsperioderna hos denna senare äro därför intet fristå
ende förhållande; de återfinnas, som synes, hos flera af samsläk- 
tingarne. De inskjutna intervallerna af blomlösa dagar äro däremot 
en nyhet för denna växt.

Dessa erhålla, enligt mitt förmenande, åtminstone till en del sin 
förklaring i inflorescensernas byggnad. Som nämnts äro de klot
runda gyttringarna, som sammansätta dessa, bildade af talrika, täta 
sicksackknippen, och i hvarje blomning deltar i dessa knippen 
nästan undantagslöst blott en skottgeneration. Man måste därför 
hos Spironema fragrans förutsätta en ovanlig individualisering af

1 Den möjligheten är nämligen ej alldeles utesluten, att om exemplaret bibehål
lits betydligt längre i den svagare belysningen, det äfven därstädes kommit till 
blomning.
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sicksackknippenas skottleder, hvilket å sin sida står i samband med 
att det af växten måste kräfvas ett rätt stort förberedande arbete 
till hvarje ny skottgenerations fulla utveckling. Därför åtgår föl
en dottergenerations mognad en viss tid, längre eller kortare allt
efter de yttre faktorernas samfällda verkan. Först när så detta för 
hvarje led i knippets skottkedja nödvändiga »förstärkningsstadium» 
är genomgånget, äger dess blomma möjlighet till full utveckling, 
och om förhållandena ej sätta hinder i vägen (såsom t. ex. för 
svagt ljus), så öppnar sig nu blomman. Ha därför blott lämpliga 
yttre förhållanden — hvilka dessa äro, är ännu omöjligt att yttra 
sig om — en gång gett impuls åt växten att utveckla den första 
blomman i sina sicksackknippen (i flera eller färre af dessa), så 
blir följden, att alla dessas följande andra blomma äfven samtidigt 
öppnar sig, och så kryper blomningen så småningom knippena 
uppför, hvarvid af ofvan anförda grunder de likvärdiga blommorna 
i tid följas åt. Så uppstår denna egendomliga omväxling mellan 
blomdagar och blomfria intervaller, hvilka senare kunna betecknas 
som förstäfkningsstadier för den blomgeneration, som är i tur att 
slå ut. Är vidare denna framställning riktig, så erbjuder det ingen 
svårighet att utsträcka tolkningen äfven till flera närstående indi
vids samtidighet. Ty äro de yttre förhållandena lika, så följer 
däraf lika långa förstärlcningsstadier åt skottgenerationerna. Äro 
förhållandena olika, så kräfva — som vi vid experimenten sett — 
de mindre gynnade exemplaren längre tid att förbereda blomutslag- 
ningen; parallelismen går därigenom förlorad.

Till det här förda resonemanget må ett par anmärkningar läg
gas. Först framställer sig den frågan, hvarför ej samma periodicitet 
äfven återfinnes hos öfriga Commelinacéer med endagsblommor i 
sicksackknippen, liksom hos andra växter med liknande blomställ
ning. Detta förhållande synes mig endast kunna förklaras därige
nom, att de förlängda förstärkningsstadierna hos Spironema-blom
morna måste betraktas som en egenskap, som den växten förvärfvat 
sig till blommornas exponerande, jämförbar t. ex. med den egen
skap, som utmärker så många växter (.Sa/te-arter m. fl.), nämligen 
att genom ett påskyndande af de llorala delarnes utveckling lika
ledes befrämja dessas exponerande. I viss mån skulle jag därför 
kunna instämma i H. Müllers (14, p. 41) omdöme om de ofvan- 
nämnda Marzca-blommornas samtidiga blomningar, att »auch diese 
Eigenschaft lässt sich aus dem gesteigerten Insektenbesuche, der 
aus der gesteigerten Augenfälligkeit folgt, als durch Naturauslese
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erworben, erklären». Och för öfrigt torde det nog, där så tillfälle 
finnes, vara skäl att granska äfven andra Commelinacéers blomning, 
om ej i själfva verket hos liera en liknande periodicitet förefinnes, 
ehuru på grund af fåblommigare, sparsammare förgrenade inflo- 
rescenser ej så iögonfallande som hos den för familjen ovanligt rik
blommiga Spironema fragrans. Hos de arter, jag haft tillfälle att 
iakttaga, har jag emellertid ej funnit någon antydan därtill.

Hur ställa sig slutligen de öfriga kända exemplen på afsatsvis 
försiggående blomning till den här lämnade förklaringen af den
samma såsom beroende på blommornas plats i olika skottgenera
tioner i samband med dessa senares individualisering och beliof af 
ett utdraget, efter yttre förhållanden längre eller kortare förstärk- 
ningsstadium? Säkra slutsatser kunna i detta afseende tyvärr ej 
dragas af de hittills tillgängliga iakttagelserna. Hvad först angår 
Schimper’s uppgift om några orchidéers periodiska blomning (16, 
p. 270), så är detta hans meddelande af alltför sväfvande natur 
för att här kunna ge anledning till några reflexioner. Samma gäller 
om Cordia sp., hvilken ej heller är till arten angifven; framhållas 
må emellertid, att delta släkte såsom tillhörande familjen BoraginaQexv 
har blommorna sittande i sicksackknippen liksom Spironema. Lind
mans ofvan citerade iakttagelse öfver Mimosa polgcarpa kunde af 
honom tyvärr ej fullföljas; han meddelar emellertid, att i hvarje 
blomhufvud alla blommor samtidigt utslogo — de äro här till sin 
skottföljd likvärdiga — men nämner intet om, huruvida de blom
mande hufvudena tillhörde samma skottgenerationer i vippan eller 
olika. Fritz Müller’s Marica-arter, de klassiska exemplen på af
satsvis försiggående, samtidig blomning, äro ock de hittills bäst 
studerade. Och dock framgår ej heller här tydligt, om vid hvarje 
blomning delta en eller flera skottgenerationer i sicksackknippet; 
liksom Spironeman äga nämligen Marica-arterna denna blomställning. 
Det förra synes mig dock underförstås, ehuru jag ej kunnat finna 
det någonstädes klart uttryckt; H. Müller (14) framhåller nämligen 
särskildt som ett anmärkningsvärdt förhållande, att vid en abnormt 
yppig blomning 2, 3 eller t. o. m. flera, ända till 7 blommor i sam
ma blomställning voro utslagna. Intet af de mig bekanta fallen af 
det här behandlade periodicitetsfenomenet synes mig därför direkt 
tala emot det försök till tolkning af detsamma, som Spironema fra
grans gett anledning att här framställa.

Att denna hittills skildrade och diskuterade egendomliga samti
dighet i alla blommornas öppnande, ej endast på ett och samma
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utan äfven på närstående individ, med nödvändighet måste spela 
en viktig roll vid blommornas pollination, är påtagligt och har äf
ven redan i förbigående framhållits. Men hur försiggår själfva 
pollenöfverföringen, och hvilka agentier äro därvid verksamma? 
I litteraturen förefinnas inga uppgifter i det hänseendet, om man 
frånser en liten notis som Delpino (4, p. 163) meddelat. Af helt 
teoretiska skäl framhåller han nämligen Spironema fragrans som 
exempel på sådana växter, hos hvilka ståndarkonnektivet åtagit sig 
den skyltande funktionen i blomman. Denna skulle därför enligt 
Delpino pollineras genom insekter. De studier, jag ägnat Spironema- 
blomman, äro (liksom för öfrigt Delpino’s) visserligen gjorda på 
odlade exemplar; dock synas de mig tala för, att den nämnda enda 
föreliggande åsikten är åtminstone högst osannolik. En redogörelse 
lör blommans byggnad och utveckling må därför här lämnas såsom 
utgångspunkt för tolkningen af dess pollinationsbiologi.

Spironema-blomman (fig. 3) är byggd genomgående efter 3-talet. 
Foderbladen, 5 mm. långa, äro båtformade, styfva och snedt uppåt- 
riktade; de äro hinnaktigt hvita med längs kölen en svagt grön 
skiftning, hvilken mot spetsen öfvergår i rödbrunt. De tre kron
bladen äro äggrundt lansettlika, spetsiga, samt under blomningen 
utåtböjda mellan foderbladens spetsar; de äro glatta, glänsande och 
rent hvita, 6 mm. långa och 2,5 mm. breda. Alla hyllebladen äro 
fullt fria, men bilda på grund af foderbladens styfhet en fast tratt, 
från hvars botten ståndare och stift utskjuta. Alla 6 ståndarne äro 
hvarandra alldeles lika; alla bära lika utvecklade knappar. Strän
garne äro fullkomligt glatta, saknande de för så många andra 
Commelinacéer utmärkande håren, samt lysande hvita; de mäta 
9 mm. i längd och skjuta kvastlikt fram ur blomman, exponerande 
de egendomligt byggda knapparne till ungefär hyllets dubbla höjd. 
Ståndarknapparne äga en skiflik, mer eller mindre kvadratisk, upp
till afrundad form; vid basen, där strängarne äro fästade, äro de 
inskurna. Hela denna 2 mm. långa och ungefär lika hreda, lysande 
livita skifva — med undantag af ett parti omkring midtelnerven 
bildad endast och allenast al de båda epidermislagren (fig. 6) - 
utgöres af det utvidgade konnektivet, hvilket därför i de nedre ut
dragna hörnen uppbär de tvenne sig mussellikt öppnande knapp
rummen (fig. 4). Ståndarsträngarne liksom stiftet äro styfva af de 
saftiga cellernas turgor, men därför ock lätt bräckliga. Fruktämnet 
äi grönt, pa ytan sparsamt glandelhårigt, trekantigt och trerummigt 
med 2 fröämnen i hvarje rum. Stiftet mäter blott 4—5 mm. i
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längd, hvarför knapparne komma att höja sig ett par mm. öfver 
märket; detta är bildadi al trådlika, till en klotrund, tät borste 
samlade, c:a 1 mm. långa bår (fig. 5).

Växtens såväl art- som släktnamn äro hämtade från biologiskt 
viktiga egenskaper i blomman. Det förra, fragrans, hänsyftar på 
den starka vällukt, som blommorna utsända och som synts mig 
och flera andra, jag därom tillfrågat, likna den hos schersminen; 
Lindberg (9, p. 128) jämför den med blomdoften bos Trifolium 
hybridum. Släktnamnet är hämtadt från ett egendomligt drag i 
ståndarnes byggnad. Spironema, »spiraltråd», hänsyftar nämligen 
på ståndarsträngarne, hvilka af Lindley, släktets upphofsman, be- 
skrifvas och afbildas (10, tab. 47) såsom varande efter hela sin

Fig. 3. Spironema fragrans. Fullt utslagen blomma. */,.
» 4. Börjande hopdragning af ståndarsträng. 10/i-
» 5. Nedböjning af stiftet. 10/1. 4—5 ur samma blomma,

stadd i hopslagning.

längd spiralformigt vindlade. Denna hans uppgift hvilar på en 
blandning af riktiga och oriktiga iakttagelser, såsom af det följande 
torde komma att framgå. För att rätt förstå denna ståndarnes an
märkningsvärda byggnad och dess betydelse, torde en närmare 
redogörelse böra lämnas för förändringarna i blomman alltifrån 
dess öppnande på morgonen till dess slutande på eftermiddagen. 
Såsom typiskt exempel må därför redogöras för blomningen den 
23 april.

Kl. 6,4 5 på morgonen började blommorna visa tecken till utslag- 
ning. Efter en halftimme hade foder och krona öppnat sig full
ständigt; ståndarne, hvilkas strängar liksom stiftet i knoppen legat 
oregelbundet hopvikta och krökta, hade ännu ej börjat räta på sig, 
hvarför deras knappar voro placerade nere i blomtratten. Knapp-
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rummen voro än så länge, medan de befunno sig i direkt kontakt med 
märket, genomgående slutna. Så småningom rätade strängarne och 
samtidigt stiftet på sig, och redan kl. 7,4 5 hade knapparne höjt sig 
ett par mm. öfver märket. Nu då de ej längre voro i kontakt med 
detta, öppnade sig knapprummen; detta skedde plötsligt och kunde 
vid noggrant iakttagande förmärkas som en dallring i knappen; 
något pollen utföll emellertid ej. Efter ytterligare en halftimme 
hade ståndarsträngar och stift fullständigt rätat ut sig, och blom
man var nu fullt utslagen. För detta hade det således åtgått 1 1/2 
timme.

Blommorna hade nu det utseende som ofvan skildrats, och som 
lig. 3 återger, och detta utseende bibehöllo de under ett par tim
mars tid; särskildt vill jag därvid framhålla de nu fullkomligt raka 
och styfva ståndarsträngarne. Under denna tid utföll med lätthet 
pollen ur de gapande knapprummen. Frömjölskornen (fig. 7), ovala

äggrunda, c. 42x29 ;jl stora, glatta samt ej klibbiga, yrde ut så
som ett litet moln vid hvarje vindpust eller skakning af plantan; 
nästan med nödvändighet måste det därvid falla ned på och upp
fångas af det blott ett par mm. aflägsna märket, likasom äfven med 
lätthet på andra blommors i samma inflorescens eller eventuellt i 
närheten befintliga andra individs. En undersökning af märkena 
visade ock, att dessa voro rikt inpudrade med frömjölskorn. Kl. 
10,45 sågs intet sådant ännu hafva grott, men redan 11,16 iakttog 
jag utvuxna pollenslangar af minst 6 gånger pollenkornets längd.

Kl. 12,30 e. m. började blommorna redan visa första tecken till, 
alt deras tid snart var förbi. Den första förändringen framträdde 
i ståndarsträngarne. Gaf man nu noga akt på dessa, så fick man 
se, hurusom de längst upptill började dra ihop sig i bukter och 
slingor, som ofta antogo formen af mer eller mindre regelbundna 
spiralvindlingar (fig. 4). Härigenom förkortades strängarne, och som 
detta hoprullande så småningom fortskred ned utefter desamma, 
kommo knapparne att långsamt neddragas i blompipen (jfr fig. 2). 
Kl. 1, efter en halftimme, hade dessa neddragits till märkets höjd 
och kl. 2 sutto de liksom hårdt nedproppade i pipen, hvilken de 
då alldeles igentäppte. Under tiden hade emellertid, ehuru något 
senare än strängarne, stiftet börjat röra på sig. Detta skedde ej 
spiralformigt, utan genom en enkel krökning eller inrullning såsom 
lig. 5 utvisar, hvilken framställer pistillen ur samma blomma som 
ståndaren på fig. 4; båda äro samtidigt afritade. Slutprodukten af 
stiftets rörelse blir den, att märket kommer att placeras inne bland
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ståndarknapphopen i blommans botten. Nu börjar hyllets hopslag
ning, hvilken dock går relativt långsamt, så all den vanligen först 
etter elt par timmar är fullbordad, vid det här exempelvis beskrifna 
tillfället vid 6-tiden på e. m.

Största intresset i blommans utveckling erbjuder den nyss skildra
de neddragningen af ståndarknapparne genom strängarnes spiral- 
formiga sammandragning. Då Lindley afbildat blomman (10, tab. 
47), har han fäst sig vid det sista stadiet i dess lif, ehuru han gifvit

msam

Fig. 6. Spironema fragrans. Tvärsnitt af ståndarkonnektivets mellersta del. 300/,- 
» 7. Pollenkorn. 800/1.
» 8. Tvärsnitt af ståndarsträng, ungefär på dess midt. 300/1.

en något oriktig framställning af detsamma, och därför återgifvit 
ståndarsträngarne såsom efter hela deras längd korkskruflikt vridna. 
En motsatt syn på saken har Lindberg (9, p. 127) haft, då han 
uppställde och beskref arten Spironema orthandrum efter exemplar, 
som blommade i Helsingfors botaniska trädgård. Som artnamnet 
anger, skulle denna utmärkas genom raka ståndare; hans art är 
därför helt enkelt byggd på det tidigare stadiet i Spironema fragrans- 
blommans utveckling.

På vidstående tig. 10 har öfre delen af en ståndarsträng jämte
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ståndarknappbasen afbildats i 25 gångers förstoring. Sammandrag
ningen har här fortskridit ned till den punkt, som anges med en *. 
Redan en flyktig blick på figuren visar stora skillnader mellan den 
öfre och den nedre, ännu oförändrade delen af strängen. Den öfre 
är betydligt tjockare, liksom uppblåst, och i dess inre löper en 
starkt, mer eller mindre regelbundet spiralformigt vindlad sträng. 
Hur har nu denna bildning uppstått? En närmare undersökning 
har gifvit vid handen, att den yttersta konturlinjen endast utgör 
ku tikulan på strängens epidermisceller, hvilken skiljt sig från den 
öfriga delen af ytterväggen. Den masklikt vridna »centralsträngen», 
hvarmed i det följande denna sammansatta bildning för korthets 
skull må betecknas, utgör hela filamentet minus kutikulan, således 
såväl den centrala kärlsträngen som det af ett par parenkymcell- 
skikt bildade höljet omkring denna samt de ganska stora epidermis- 
cellerna (fig. 8). Mellanrummet mellan dessa och den aflyftade kuti
kulan är fylldt af en klar vätska. Att den liksom uppblåsta ytter- 
hinnan, hvilken bildar ytterkonturen på ståndarsträngen, i själfva 
verket blott är epidermiskutikulan, har ej varit så lätt att konsta
tera. Vid den med * märkta punkten kan man dock stundom sä
kert öfvertyga sig om, hurusom den lossnade hinnan direkt fort
sätter i den oförändrade epidermis’ kutikularskikt. På ståndar- 
strängarne, liksom äfven på stiftet, synes detta vara ovanligt löst 
förbundet med den öfriga delen af epidermis’ yttervägg, hvilket 
framgår däraf, att om en ståndare lägges under ett täckglas och ut- 
sättes för ett lagom tryck på detta, så aflyftes ofta kutikulan här 
och där i form af större eller mindre vätskefyllda blåsor, såsom 
fig. 9 ( ) utvisar. I detta fall har vätskan med våld pressats ur epi- 
dermiscellerna och åstadkommit kutikulans upplyftande. Detsamma 
sker emellertid normalt och i större skala på hvarje ståndarsträng 
såsom en i blommans lif nödvändig utvecklingsfas. Denna vätske- 
utsöndring har emellertid tvenne påtagliga följder med sig. Först 
och främst åstadkommer den en ytterligt stark, transversell dilata
tion af kutikulan, hvilken åtminstone fördubblar sin bredd. Troligen 
står möjligheten häraf i något samband med förekomsten af en 
ytterligt fin, tät längsstrimmighet på kutikulan, hvarjämte den äfven 
måste bero på stor elasticitet i denna. Vidare medför vätskeut- 
söndringen ett mer eller mindre starkt hopfallande af epidermis- 
och de därunder liggande tunna parenkymcellerna, hvilket visar sig 
äfven däri, att »centralsträngen» i det vindlade partiet till sin dia-
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meter anmärkningsvärdt understiger den ännu oförändrade, raka 
delen af ståndarsträngen.

Ett par nära till hands liggande frågor framställa sig här till be
svarande. Hvad är orsaken till denna ståndarsträngarnes egendom
liga spiralformiga sammandragning och till denna ovanliga vätske- 
utsöndring? Är det den senare, som orsakar hoprullningen, eller 
är det centralsträngens spiralsammandragning, som åstadkommer 
vätskeutsöndringen och därmed kutikulans aflyftande? Med andra 
ord, hvilken är den primära faktorn? Den uppfattning, jag kommit 
till, är den, att vätskeutsöndringen är det ursprungliga, och att denna 
som följd för med sig en hoprullning, mer eller mindre tydligt

Fig. 9. Spironema fragrant. Epidermisceller från ung ståndarsträng; kutikulau 
delvis aflyftad, bildande tvänne biåslika utbuktningar (*). Cirka 4'35/,.

» 10. Ståndarknappbasen jämte öfre delen af ståndarsträngen under begynnande 
hopdragning. Vid * börjar vätskeafsöndring och kutikulans aflyftande. 3r'/I.

spiralförmig, af såväl centralsträngen som af hela ståndarsträngen. 
För att förstå detta, är det af vikt att erinra sig, att dessa båda 
strängar ej hålla jämna steg i sammanrullningen, utan att den inre 
är betydligt tätare och dessutom regelbundnare vindlad än den yttre, 
d. v. s. det hölje, som bildas af kutikulan och som för det obeväp
nade ögat ter sig som hela ståndarsträngen. För den nämnda upp
fattningen S3rnes mig särskildt den omständigheten tala, att vätske
utsöndringen städse brukar sträcka sig längre ned än spiralvind
lingen, särskildt centralsträngens (se fig. 10), och som företeelserna
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fortskrida i riktning nedför filamenten, så torde utsöndringen vara 
det primära. Detta styrkes äfven af det förhållande, att små blås- 
lika ansvällningar af kutikulan stundom förekomma på den ännu 
raka och fullt oförändrade nedre delen af ståndarsträngen.

Hela företeelsen synes mig därför kunna förklaras på följande 
sätt. Att börja med äro alla epidermis- och parenkymceller saft- 
fyllda och på grund af deras turgor är ståndarsträngen rak och styf, 
ehuru bräcklig; mekaniska element saknas nämligen alldeles, då kärl
strängen är ytterst svag (se tig. 8). Så afge en del celler största delen 
af sitt innehåll, allt under det de mer eller mindre hopfalla, något 
som ofta kan tydligt iakttagas vid den punkt (* på tig. 10), där ut
söndringen är i gång. Vätskan uttränger emellertid ej i det fria; 
kutikularskiktet gör motstånd och blir därför, tack vare sin ovan
ligt lösa förbindelse med den öfriga delen af epidermis’ yttervägg, 
helt enkelt aflyftad och starkt utspänd. Genom riklig safttillström
ning och fortsatt afgifvande utåt af vätska sväller kutikulan allt
mera upp. Sker nu, såsom ofta är fallet, utsöndringen ensidigt, så 
blir också kutikulan ensidigt utspänd, hvilket har till följd en krök- 
ning af hela strängen åt motsatt sida, så som tig. 10 tydligt åskåd
liggör. Efter någon tid har emellertid utsöndringen bredt ut sig 
rundtorn ståndarsträngen, och centralsträngen kommer då att lik
som simma fritt i vätskan. Det är påtagligt — något som äfven 
redan framhållits — att kutikulan tilltar på bredden; en följd häraf 
blir, att den på grund af sin elasticitet aftar i längd. Detta för i 
sin tur med sig, att centralsträngen numera är längre än den slida 
(kutikulan), i hvilken den inrymmes, och därigenom tvingas att slå 
sig i bukter. Som kutikulaslidans förkortning så småningom skri
der nedåt efter ståndarsträngen, antaga centralsträngens bukter formen 
af en mer eller mindre regelbunden spiral; intet hinder finns emel
lertid, att denna här och där kan kasta om från höger- till vänster
spiral, något som äfven ofta kan iakttagas vara fallet.

Om därför, som vi sett, centralsträngens rika spiralvindling kan 
förklaras genom kutikulaslidans förkortning, så är detta ej fallet 
med ståndarsträngen i dess helhet. Dennas lösare spiralhopdragning 
synes mig däremot vara att tillskrifva ojämnheter i vätskeutsöndrin- 
gen — en ensidig sådan hafva vi ju sett åstadkomma en krökning 
bakåt — möjligen stående i samband med differenser i kutikulans 
elasticitet. I själfva verket brukar äfven alltid kutikulan på den 
konvexa sidan af en vindling vara mera utspänd än på den andra, 
hvilket skulle kunna tala för denna tolkning. Att förklara hop-
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dragningen som beroende helt enkelt på anterernas tyngd, hvilken 
skulle trycka iho]> strängen, när denna blifvit beröfvad den fasthet, 
som de oförändrade epidermiscellernas turgor förlänade, är icke 
möjligt, eftersom hopdragning äger rum på alldeles samma sätt 
älven i de blommor, som på grund af sin plats i inflorescensen äro 
riktade nedåt och hvilkas ståndarknappar således hänga på sträng- 
arne. Däremot har jag haft svårare att frigöra mig från antagan
det, att centralsträngen själl skulle vara utrustad med aktiv förmåga 
al spiralhoprullning, hvilken lätt skulle förklara fenomenet genom 
atl indirekt åstadkomma hela kutikularslidans buktande, att således 
denna egenskap hos centralsträngen skulle få sättas vid sidan af 
vätskeutsöndringen vid de här diskuterade företeelsernas tolkning. 
Ett stöd därför trodde jag mig att börja med finna i följande för
hallande. Om en standarsträng, som är under hopdragning, med 
ett skarpt snitt afskäres på den del, där ku tikulan redan aflyftats, 
så drar sig genast den fria, afskurna ändan af centralsträngen ett 
längie eller kortare stycke in i den omgifvande kutikularslidan. 
Emellertid synes mig detta ej behöfva tyda på, att det är central- 
sti ängen, som genom starkare spiral vindling åstadkommer denna 
indragning, utan lika väl eller snarare är det kutikulan, som vid 
afskärandet och vätskans frigörande får tillfälle alt återta något af 
sin förlorade längd. Någon starkare spiralvindling har jag ej heller 
kunnat iakttaga på centralsträngen vid afskärandet; dock må er
kännas, att det erbjuder stora svårigheter att säkert iakttaga, huru 
därmed förhåller sig.

I Iul\udsumman al hvad här anlörts om tolkningen a i Sp i ron cm t1 - 
ståndarnes hopdragning blir således den, att det är cellernas vätske- 
utsöndring, som är orsaken till kutikulans utspänning och därmed 
följande förkortning, alt denna senare nödvändiggör centralsträngens 
koikskruflika vindling, samt atl det troligen är ojämnheter i vätske- 
afsöndringen, som åstadkomma kutikulaslidans (d. v. s. hela stån- 
darsträngens) buktande och hoprullning. För den biologiska bety
delsen at hela detta egendomliga fenomen skall nedan redogöras.

Innan jag dock inlåter mig på en utläggning af Spzronema-blom- 
mans pollinationsmöjligheter må ännu ett par fakta anföras, som 
för dessa kunna vara af betydelse. Det första är den fullständiga 
saknaden af all honuhgsafsöndring; åtminstone har jag ej på något 
stadium i blommans lif kunnat finna något spår af en sådan. Det 
andra gäller återigen ståndarsträngarnes vätskeutsöndring. Tack 
vare denna blifva filamenten i sitt senare, hopdragna stadium på
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ytan fuktiga och något klibbiga. En följd häraf är, att på denna 
klibbiga yta lätt fastna pollenkorn, hvilka af vinden eller vid blom
mornas skakning ditförts, så att till slut i vanliga fall en mängd 
frömjölskorn, ofta som ett sammanhängande lager, betäcka kutiku- 
lan vid ståndarsträngens neddragning i blomtratten.

Det är ju alltid en vansklig sak att uttala sig om från främmande 
länder härstammande, i kultur studerade växters blombiologi. Så 
har emellertid mycket ofta blifvit gjordt, och har sådant ej heller 
visat sig vara utan betydelse. Jag kan därför ej heller här under
låta att sammanfatta det hittills sagda i några reflexioner beträffande 
Spironema-blommans pollinationsmöjligheter. Det, som i dess bygg
nad och utveckling mest frapperar, är den blandning af egenskaper, 
tydande på autogam och allogam, på anemofil och entomofil polli
nation, som i densamma förefinnes. För entomofili tala tvenne 
karaktärer : blommornas iögonenfallande, hvita färg samt deras starka 
doft. Anemofil pollenöfverföring synes däremot befrämjas genom 
det glatta, stoftlika och lätt kringyrande pollenet, genom saknaden 
af honung, märkets penselformade utbildning samt ståndarknappar- 
nes utmärkta anordning att vid minsta vindpust sättas i rörelse. 
Visserligen tolkar Delpino de platta, skiflika konnektiven som skylt
organ, men snarare synas de mig kunna uppfattas som vindfångare; 
vid strängen äro de fastade medelst ett starkt sammandiaget, ledar- 
tadt parti (se fig. lO), hvilket åstadkommer, att de vid den svagaste 
vindpust sättas i dallring, något som befrämjas af skifvans fördel
ning med den största delen förlagd ofvan upphängningspunkten 
och knapprummen fästade på ett par kortare utskott nedom denna. 
För autogam pollination tala till sist äfven ett par omständigheter, 
nämligen knapparnes och märkets inbördes ställning i blomman 
(visserligen något skilda, men ej tillräckligt för att kunna hindra 
pollenöfverföring) i samband med samtidighet i deras utveckling, 
samt vidare ståndarnes och märkets slutliga neddragning i blom- 
pipen.

Ett slutgiltigt afgörande af hvilken eller hvilka af dessa pollina- 
tionsanordningar äro verksamma i Spzronema-blomman under dess 
naturliga förhållanden, må lämnas åt den, som får tillfälle att stu
dera växten i vildt tillstånd. En omständighet, som försvårat afgö- 
randet för mig, är den, att ingen enda blomma, jag sett, frambringat 
frukt. Att börja med satte jag detta i samband med själfpollinering 
och ansåg växten vara själfsteril; dock ha senare försök med kors
befruktning äfven gifvit endast negativa resultat, hvarför man måste
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antaga, det förhållandena i växthusen ej äro gynnsamma eller t. o. m. 
omöjliggöra fruktsättning. Troligen är det den i växthusens varm
rum rådande stora luftfuktigheten, som varit verksam, ty de passe
rade blommorna hafva ständigt möglat bort. Blommans byggnad 
synes mig emellertid afgjordt peka hän på, att det är vinden, som 
spelar den allra största rollen vid pollenöfverföringen. Af hvad jag 
sett på de odlade exemplaren, synes en sådan helt enkelt oundviklig 
vid hvarje, äfven mycket svag vindstöt. Och ett faktum, värdt 
beaktande, är därvidlag, att de samtidiga periodiska blomningarna, 
om de ock kunna såsom ofta framhållits befrämja insektbesök, äf
ven påtagligen äro af lika stor vikt och betydelse för frömjölets 
öfverförande med vindens tillhjälp från individ till individ.

I jämförelse med den utpräglade anemoflla byggnaden i blomman 
träder dess entomofila karaktär betydligt tillbaka. Jag vill dock 
lämna öppet, huruvida ej äfven samtidigt insektbesök kunna med
verka i någon mån till pollineringen, och ej heller vill jag närmare 
ingå på den ej otänkbara möjligheten, att de entomofila egenska
perna i blomman skulle vara minnen från föregångare till arten 
med mera utpräglade insektblommor. Hvad däremot autogamien 
beträffar, så kan jag ej frångå att i den egendomliga neddragningen 
af ståndarne se en ren utbildning för en dylik; denna sinnrika in
rättning i blomman går nämligen i allt ut på att packa samman 
ståndarne nere i blomtratten, att placera pistillens borstiga märke 
midt inne i detta ståndarnystan samt att äfven efter den öppna 
blommans korta lifstid för en längre tid bibehålla denna intima 
kontakt. Särskildt må därvid erinras om det ofvan påpekade för
hållandet, att den genom vätskeutsöndring klibbiga kutikulan fast- 
håller massor af pollenkorn, hvilkas läge därigenom blir sådant, 
att de i och med blommans hopslutning pressas mot märkeshåren. 
Det synes mig därför ej vara för djärft, att redan nu — oaktadt 
kontrollförsök under växtens naturliga förhållanden i och för fast
ställande af autogamiens effektivitet — dock tolka den i Spironema 
fragrans ståndarsträngar förekommande, så egendomliga vätske- 
utsöndringen och den i samband därmed stående nedstoppningen 
af ståndarknapparne i blomtratten såsom en direkt reservinrättning, 
afsedd atl nödvändiggöra en själfpollination, lör den händelse den 
vanliga, anemofda (eller entomofila?) pollenöfverföringen af en eller 
annan anledning uteblifvit under blommans korta lif. Endast på 
så sätt synes mig detta egendomliga drag i blommans utveckling 
kunna få en tillfredsställande förklaring och sättas i samklang med 
blombyggnaden i öfrigt.
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Innan jag slutar, må med ett par ord redan på förhand bemötas 
den anmärkning, som jag väntar mig, mot den gjorda undersök
ningen, nämligen att materialet för iakttagelserna varit alltför litet 
och experimenten för få för att däraf kunna draga några säkra 
slutsatser. Själf är jag nog den förste i att känna önskvärdheten 
af ett rikare försöksmaterial, och jag är lifligt öfvertygad om, att 
den, som har tillgång till talrika blommande individ af arten, äfven 
skall kunna erhålla vackra resultat genom att studera dessa under 
olika yttre förhållanden. Emellertid synes det mig, som om utslagen 
af de enkla försök, jag haft tillfälle att anställa, varit så klara och 
påtagliga, att man mycket väl kan vara berättigad att, åtminstone 
tills annat påvisas, bygga sina slutsatser på desamma. Hvad själfva 
pollenöfverföringen beträffar, så upprepar jag, hvad redan anförts, 
alt full säkerhet ej kan vinnas öfver densamma utan studier i fria 
naturen. Jag har därför härvidlag velat afhålla mig från att af de 
gjorda iakttagelserna draga alltför vidtgående slutsatser, i förhopp
ning, att de åsikter, som framlagts, äfven skola visa sig hållbara, 
när en gång i växtens hemland gjorda kontrollundersökningar kom
ma till utförande.

EINIGE MITTEILUNGEN ÜBER DIE BIOLOGIE DER SPIRONEMA
FRAGRANS-BLÜTE.

ZUSA MM EN FASSTNG.

Zwei im Treibhaus des Botanischen Gartens zu Upsala gezogene 
Exemplare von der mexikanischen Commelinacee Spironema fragrans 
zeigten dasselbe eigentümliche, in Absätzen vorsichgehende Blühen, 
wie es zuvor für einige Marica-Arten nachgewiesen und ausserdem 
im Vorbeigehn für einige andere tropische Gewächse (Cordia sp., 
Dendrobium crumenatum, Mimosa polgcarpa) erwähnt worden ist. 
Die Blütenperioden dauerten nur einen Vormittag, gewöhnlich von 
6—8 Uhr des Morgens bis etwas nach der Mittagszeit, die blüten
losen Intervalle einige Tage, jedoch von 1 bis zu 10 Tagen variierend. 
Das erste Blühen fand am selben Tage für beide Individuen statt, 
und die Blütentage fielen dann andauernd für beide zusammen; 
während derselben fand das Blühen vollständig gleichzeitig über die 
ganzen Infloreszenzen hin mit Massen von Blüten statt, wohingegen
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keine einzige Blüte während der Intervalle entfaltet gesehen wurde. 
Die Exemplare standen im Treibhause neben einander, an allen 
Tagen derselben Wärme, Luftfeuchtigkeit und Bewässerung ausge
setzt. Dagegen wechselte die von aussen her kommende Belichtung 
während der einzelnen Tage in beträchtlichem Grade. Die Blüten
perioden trafen jedoch völlig unabhängig von derselben, sowohl an 
Sonnenschein- wie an Regentagen, ein. Ebensosehr variierte die 
Belichtung während der Tage, die den Blütentagen vorhergingen. 
Diese erschienen daher zunächst vollständig gleichgiltig gegenüber 
allen äusseren Verhältnissen.

Folgende Versuche zeigten indessen, dass dieses nicht der Fall 
war. Das eine der Individuen wurde an eine andere Stelle gebracht 
und so placiert, dass die Belichtung viel schwächer war, während 
die übrigen äusseren Verhältnisse dieselben blieben; das andere 
Exemplar wurde an der alten Stelle gelassen. An dem weggesetzten 
Exemplar unterblieb nun das zweimalige Blühen, wie es an dem anderen 
während derselben Zeit stattfand. Nachdem es dann wieder neben 
dem an der alten Stelle verbliebenen Exemplar placiert worden war, 
holte es zuerst die beiden Blütenperioden nach, die infolge der schwä
cheren Belichtung inhibiert worden waren, und erst danach begann 
wieder das gleichzeitige Blühen der Exemplare. Bei einem anderen 
Versuch wurde eines von den Individuen in einen 10° kälteren Raum 
gebracht; die übrigen äusseren Faktoren, besonders die Belichtung, 
waren dagegen gleich oder nahezu gleich. Es zeigte sich nun, dass 
die niedrigere Temperatur die Blütenintervalle verlängerte. Wieder 
unter dieselben äusseren Verhältnisse gebracht, verfielen sie bald 
wieder in den typischen, streng durchgeführten Parallelismus zurück. 
In der Tabelle auf S. 285—286 sind die Blütentage genauer für 
beide Individuen angegeben.

Die Infloreszenzen der Art (Fig. 1—2) bestehen aus Blütenbüscheln, 
die ihrerseits wieder aus dichten Wickeln zusammengesetzt sind. 
An jedem Blühen nimmt in jedem derselben nur eine Sprossgenera
tion teil. Dies scheint wenigstens zum Teil das absatzweise Blühen 
zu erklären. Jede Blüte braucht ein bestimmtes, von den gesamten 
äusseren Faktoren auf die Dauer abhängiges Verstärkungsstadium. 
Haben daher diese Faktoren erst einmal einem oder mehreren 
Individuen einen Impuls gegeben, gleichzeitig seine Blüten zu öffnen, 
so fallen die folgenden Blütentage gleichfalls zusammen. Die 
Infloreszenzen aller der Exemplare, die unter identischen äusseren 
Verhältnissen wachsen, können nämlich ihre Verstärkungsstadien



in gleich langer Zeit durchmachen; sind die Lehensbedingungen für 
die Individuen verschieden, so werden auch die Verstärkungsperioden 
verschieden lang, und der Blüteparallelismus zwischen den Indi
viduen wird gestört. Alle Blüten an einem und demselben Indi
viduum sind indessen ständig denselben äusseren Verhältnissen aus
gesetzt, weshalb die Gleichzeitigkeit der Blütenentfaltung bei dem
selben Individuum nie gestört wird. Auf dieselbe Weise lässt sich 
vermutlich das oft angeführte, aber bisher nicht erklärte Verhältnis 
bei den Marica-Avten deuten, dass nämlich alle Exemplare derselben 
innerhalb eines gewissen Gebiets an denselben Tagen blühen. Diese 
Pflanzen besitzen ja gleichfalls in Wickeln sitzende Blüten.

Die genannte Gleichzeitigkeit der Blütenperioden ist natürlich von 
grosser Bedeutung bei der Pollenübertragung. Im Bau der Blüte 
finden sich Charaktere gemischt, die sowohl auf Entomophilie als 
auf Anemophilie und auch Autogamie hinweisen. Für die erstge
nannte spricht die weissleuchtende Farbe besonders der Kronen
blätter und der scheibenähnlichen Konnektiven (s. Fig. 4) sowie 
ferner ein starker Blütenduft. Für Anemophilie spricht dagegen 
der Mangel von Honig im Verein mit einem glatten, staubähnlichen 
Pollen, ferner die pinselförmige Narbe und die Beweglichkeit der 
Staubbeutel (sie sind mit einem Gelenk an dem Staubfaden befestigt), 
wodurch tatsächlich bei dem geringsten Windhauch der Pollen 
umherstäubt. Es scheint mir daher, als wenn die Pollenübertragung 
mit dem Winde so gut wie unausbleiblich wäre. Ob ausserdem 
eine entomophile vorkommt, muss durch Studien in der freien 
Natur entschieden werden.

Das grösste Interesse bietet die Entwicklung der Staubfäden dar. 
Nachdem die Blüte einige Stunden offen gewesen, beginnen jene in 
ihrem oberen Teil sich zu krümmen und oft mehr oder weniger 
spiralig zusammenzurollen (Fig. 4). Hierdurch wird der Staubfaden 
verkürzt, und da das Einrollen nach unten zu weiterschreitet, wird 
der Staubbeutel in die Blütenröhre heruntergezogen; unterdessen 
krümmt sich der Griffel (Fig. 5) so, dass die Narbe schliesslich 
zwischen die Staubbeutel zu liegen kommt. Bei dem nun statt
findenden Schliessen der Blüte werden die Narbenpapillen und die 
Antheren zu direkter Berührung mit einander zusammengepresst. 
Die ganze Erscheinung scheint mir nur als eine Reserveeinrichtung 
für Autogamie, falls die Allogamie nicht zustandegekommen ist, 
gedeutet werden zu können.

Das Einrollen der Staubfäden beruht auf einer eigentümlichen

302



303

Flüssigkeitsabsonderung aus den Epidermis- und Parenchymzellen, 
wodurch die Cuticula der ersteren abgehoben und in der Breite 
ausgedehnt wird. Gleichzeitig wird dieselbe verkürzt, wodurch der 
Mittelstrang (das Gefässbündel mit den angrenzenden, nun zusammen
gefallenen Parenchym- und Epidermiszellen) zu starkem spiraligem 
Zusammenrollen gezwungen wird. Die weniger zahlreichen Win
dungen der Cuticulascheide scheinen durch Ungleichmässigkeiten in 
der Flüssigkeitsabsonderung verursacht zu werden; geschieht diese 
einseitig, so wird nämlich der Strang gezwungen, sich nach der 
entgegengesetzten Seite hinüberzubiegen.
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BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM UMEÅTRAKTENS
SYAMPELORA.

AF

J. VLEUGEL.

Det område, där nedanstående svampfynd gjorts, omfattar huf- 
vudsakligast Umeå, dess närmaste omgifningar samt Holmön, men 
äfven enstaka ställen utmed kusten af södra delen af Västerbot
tens län samt Degerfors. Nämnda fyndorter tillhöra såväl kust- 
och skärgårdsregionen som älf- och hafsaflagringarnas regioner. 
Berggrunden består här af det äldre urbergets gneiser och granit- 
gneiser.

Då som bekant nästan hvarje art bland kärlväxterna hemsökes 
af ett större eller mindre antal för densamma egendomliga parasit- 
och saprofytsvampar, är det lätt att inse, att — frånsedt det förhållan
det att åtskilliga saprofytiska svampar icke äro bundna vid nå
gon bestämd art — en trakts svampflora till artantalet måste röna 
stark inverkan af kärlväxtfloran därstädes. Det kan måhända där
för vara af intresse, särskildt för jämförelse med svampfloran å 
andra trakter, att här något beröra kärlväxtfloran i Umeåtrak- 
ten.

Enligt erhållna upplysningar af en grundlig kännare af traktens 
flora, läroverksadjunkten C. P. L^estadius, har jag gjort ett öfver- 
slag och kommit till det resultat, att enligt den artbegränsning, 
som följes i Neumans flora, antalet kärlväxter bland fanerogamerna 
med hemortsrätt för Umeåtrakten belöper sig till omkring 400 
stycken. Denna påfallande artfattigdom är antagligen, utom det 
nordliga läget, beroende af att Västerbottens flacka kustland efter



sista nedisningen långa tider legat under vatten och delvis först i 
historisk tid höjt sig däröfver, hvarigenom en del växter från syd
ligare trakter med långsammare spridningssätt, för hvilka det nord
liga klimatet här ej utgör något hinder, ännu ej hunnit invandra; 
så saknas här t. ex. nästan alla de för mellersta Sverige karakte
ristiska vårväxterna. Rörande denna landets höjning meddelar 
A. G. Högbom i »Norrland, Naturbeskrifning» (1906), att den år
liga förskjutningen af vattenytan, uttryckt i vertikalt mått, uppgår 
i medeltal för denna trakt till 1,1 cm. Umeå, som ligger två mil 
från kusten samt 12 m. öfver hafvet, skulle således efter denna 
beräkning för omkring 1100 år sedan legat under vatten. Det när
mare hafvet liggande kustlandet har följaktligen under ännu senare 
tid utgjort hafsbotten.

Ett uppräknande af jämte några närmare upplysningar om här 
förekommande träd och större buskar torde måhända vara på sin 
plats, då dessa såväl utgöra substrat för ett synnerligt stort antal 
af i förteckningen upptagna svampar som äfven bidraga att för
läna trakten den för dess vegetation typiska karaktären. Dessa 
äro:
Aliuis incana: allmänt på fuktiga ställen bildar detta träd den för det 

norrländska kustlandskapet karakteristiska randformationen.
Alnus gtutinosa: sällsynt 
Betula nana: allmän.
Betula odorata: allmän på fuktiga ställen, dels ensam, dels blandad med 

gran och tall.
Betula verrucosa: allmän å södra sluttningen af bergsåsar.
Daphne Mezereum: sällsynt.
Hippophaé rhamnoides: bildar snår här och hvar vid hafsstränderna. 
Juniperus communis: allmän.
Ledum palustre: allmän å fuktiga ställen, men förekommer äfven å tall

hedar.
Picea excelsa: bildar här sällan rena bestånd och ingår mest i barr

blandskog och försumpningsskog.
Pinus silvestris: bildar tallhedsskog samt ingår i mossig barrbland

skog.
Poputus tremula: bildar dungar invid kulturmarker.
Primus Padus: ganska allmän på fuktiga ställen.
Rhamnus Frangula: tämligen allmän.
Ribes rubrum: i bevisligen vildt tillstånd tämligen sällsynt.
Rosa cinnamomea: allmän.
Rubus idaeus: allmän, i synnerhet vid kusten.
Satix aurita: ganska allmän.
Salix caprea: ganska allmän.
Salix cinerea: sällsynt.
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Salix depressa: spridd; mera allmän inne i landet. 
Salix glauca: sällsynt.
Salix lapponum: allmän.
Salix myrtilloides: sällsynt.
Salix nigricans: mycket allmän.
Salix pentandra: mycket allmän äfven som träd. 
Salix phylicifolia: sällsynt.
Salix repens: allmän.
Sorbns aucuparia: allmän.
Viburnum opulus: sällsynt.

Antalet svamparter i denna förteckning utgör 498, sålunda för
delade:
56 Polyporeer 
19 Hydnaceer 
33 Thelephoreer 

3 Exobasidiaceer 
7 Clavariaceer
5 Tremellineer
6 Dacrvomyceter 

11 Gasteromyceter
72 Uredineer (däraf 1 ny art) 

9 Ustilagineer

3 Chytridineer
4 Peronosporineer 
4 Exoasceer

83 Pyrenomyceter incl. I lysteriaceer 
(däraf 2 nya arter)

82 Discomyceter (däraf 1 ny art) 
49 Sphaeropsideer incl. Melanco- 

nieer (däribland 1 ny art)
26 Hyphomyceter (1 ny art)
26 Myxomvceter

Denna svampförteckning kan icke göra anspråk på att vara 
fullständig. Utom det att Agaricineerna icke finnas upptagna — 
en svampfamilj så betydande, att den synes tarfva en särskild för
teckning — återstå här nog ganska många fynd att göra, särskildt 
af Ustilagineer, Chytridineer, Peronosporineer, Sphaeropsideer och 
Hyphomyceter. Det är också min mening att framdeles söka kom
plettera förteckningen med de nya svampfynd, som jag kan blifva 
i tillfälle att göra.

Vid bestämningen af de här uppräknade svamparna, som samt
liga finnas i mitt herbarium, har jag erhållit välvilligt bistånd af 
flera mykologer, hvilka jag härmed ber att få tacka. Dessa äro: 
kand. L. Romell, som granskat samt delvis bestämt Hymenomy- 
ceterna, kand. J. Lind vid Köpenhamns botaniska museum, som 
granskat en större del samt bestämt många af Ascomyceterna och 
Fungi imperfecti, samt docenten Ron. E. Fries, hvilken bestämt 
Myxomyceterna. Dessutom har kand. Lind beträffande de af ho
nom granskade svamparna gått mig tillhanda med värdefulla litte
raturhänvisningar samt utredningar angående en del arter, hvarom 
oklarhet i ett eller annat afseende varit rådande.

Då de flesta af här upptecknade fynd äro gjorda af mig i Umeå
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och dess närmaste omgifning, har jag ej ansett nödigt att för dessa 
angifva insamlaren eller växtlokalen; för fynd åter, gjorda af mig 
på något afstånd från Umeå, är växtlokal angifven Af läroverks
adjunkten, dr. C. P. L.estadius gjorda och till mig öfverlämnade 
svampfynd äro betecknade med »Ljest.» Jag ber att till dr. Lm- 
stadius såväl härför som för de värdefulla upplysningar, som han 
lämnat mig om Umeåtraktens kärlväxtflora, få uttala min upprik
tiga tacksamhet.

POLYPORACEAE.

Daedalea unicolor (Bull.) Fr. på multnande löfträd, ganska allmän.
Daedalea mollis Sommerf. på multnande Salix: Holmön. — Syn. Trame- 

tes mollis Fr.
Irpex lacteus Fr. på en torr stam af Sorbus aucuparia: Bergö VII 

1904.
Lenziles abielina (Bull.) Fr. icke sällsynt på ved af Picea excelsa.
Lenzites betulina (L.) Fr. på multnande stam af 1) Betula: Hällan VII

1903, 2) Sorbus aucuparia 1904.
Lenzites heteromorpha Fr. på multnande stubbar af Picea excelsa, ganska 

allmän.
Lenzites saepiaria (Wulf.) Fr. på multnande stubbar af Pinus silveslris, 

mycket allmän.
Merulius fugax Fr. på multnande stam af Betula: Holmsund IX

1904,
Merulius lacrymans (Wulf.) Schum, å trävirke i hus: Holmön VII 

1906.
Merulius molluscus Fr. på multnande ved: Holmön X 1905.
Merulius nivcus Fr. på multnande Alnus, särdeles allmän under hösten. 

Syn. Plicatura nivea Peck.
9Merulius serpens Tode på multnande Picea excelsa X 1903.
Merulius tremellosus Schrad. på multnande stammar af Betula X 1902; 

Ultervik IX 1904.
Phlebia aurantiaca (Sow.) Schröt. på multnande stammar af Alnus och 

Betula, icke sällsynt.
Phlebia vaga Fr. på multnande stammar af Picea excelsa; Ultervik IX 

1904. — Syn. Corticium fumosum Karst. 1

1 Jag vill förtydliga detta genom följande exempel:
■»Merulius serpens Tode på multnande Picea excelsa X 1903.» Här underförstås: 

funnen nära Umeå.
»Merulius tremellosus Schrad. på multnande stammar af Betula X 1902; Ulter

vik IX 1904.» Härmed förstås: funnen nära Umeå X 1902 samt vid Ultervik IX 
1904.

»Merulius molluscus Fr. på multnande ved: Holmön IX 1905.» Härmed menas: 
funnen endast vid Holmön.
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Polypoms abietinas (Dicks.) Fr. på stammar af Picea excelsa och Pinus 
silvestris, ganska allmän.

Polyporus (Trametes) Abietis Karst, på veden af stubbar af Picea excelsa
VIII 1903.

Polyporus aduslus (Willd.) Fr. på stammar af Ainus VIII 1903.
Polyporus amorphus Fr. på stubbar af Picea excelsa och Pinus silvestris, 

vissa år mycket allmän.
Polyporus applanatus (Pers.) Wallr. på gamla stammar af Populus tre

mula: Holmsund VIII 1906.
Polyporus annosus Fr. på rötter af Picea excelsa, icke sällsynt. — Syn. 

Trametes radiciperda Hartig.
Polyporus betulinus (Bull.) Fr. på gamla stammar af Betula, icke säll

synt.
Polyporus borealis (Wahlenb.) Fr. på stubbe af Picea excelsa: Ultervik

IX 1904.
Polyporus brumalis (Pers.) Fr. på stammar af A Inas och Betula, tämli

gen allmän.
Polyporus caesius (SchradJ Fr. på multnande stockar, icke sällsynt. 
Polyporus cinnabarinus Jacq. på multnande stam af Betula: Ultervik IX 

1904. — Syn. Trametes cinnabarina Fr.
Polyporus coufluens (Alb. & Sch v.) Fr. på marken i barrskog, tämligen 

allmän.
Polyporus conliguus (Pers.) Fr. Syst. Myc. I, p. 378 på veden af mult

nande Pinus silvestris IX 1904. — Syn. Boletus contiguus Pers. Svnops. 
p. 544 sed non Polyporus contiguus Pers. Mycol. Eur. II, p. 74 
( = Trametes serialis Fr).

Haien (setse) ,10 50 x 4,5 6 ju. Hyfer 2 3 p i diameter.
Polyporus dichrous Fr. på stammar af Ainus IX 1905.

Sporer krökta, cylindriska 3—4 x 0,5 p.
Polyporus ferrugineo fuscus Karst, på barken af stubbar af Picea excelsa 

och Pinus silvestris VIII 1904.
Det toide icke ännu vara afgjordt, huruvida denna svamp är 

identisk med Polyp, unitus (Pers.) Fr.
Polyporus fomenlarius (L.) Fr. på stammar af Betula, icke sällsynt. 
Polyporus fragilis Fr. på multnande barrträdsstubbar IX 1902, IX 1903. 
Polyporus fuliginosus (Scop.) Fr. på stubbar af Picea excelsa, vissa år 

ganska allmän. • Syn. Boletus fuscus Pers.; Polvporus resinosus 
Fr. Syst. Myc. 361.

Polyporus igniarius (L.) Fr. på stammar af Betula, icke sällsynt. 
Polyporus melanopus (Pers.) Fr. på stammar af Betula: Ultervik IX 

1904.
Polyporus odorus Sommerf. pä stammar af Salix, icke sällsynt. — Syn. 

Trametes odora Fr.
Är enligt meddelande af L. Romell väl skild från Polyp, suave- 

olcns (L.) fr. därigenom att hos P. odorus porerna äro mindre 
samt sporerna mera rundade än hos P. suaveolens.
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Polyporus odoratus (Wulf.) Fr. på murket barrträd VI 1907. — Syn. Tra- 
metes odorata Fr.

Polyporus ovinus (Schaeff.) Fr. på marken i barrskog, synnerligen allmän. 
Polyporus perennis (L ) Fr. i barrskog, ganska allmän.
Polyporus Pini (Jean Thore) Pers. på barken på stammar af Pinus sil- 

veslris VIII 1904. — Syn. Trametes Pini Fr.
Polyporus radiatus (Sow.) Fr. på stammar af Ainus V 1902, 1904. 
Polyporus reliculatus (Pers.) Fr. på multnande trä VIII 1907.
Polyporus (Poria) rixosus Karst, på en gärdesgård af Picea excelsa VII

1903.
Hyfer färglösa 1,5—2 ,« breda; cystider tydliga, färglösa.

Polyporus salicinus (Pers.) Fr. 1) på Salix caprea 2) på Sorbus aucu- 
paria VII 1904, 3) på Syringa vulgaris V 1904.

Polyporus (Trametes) serialis Fr. på multnande stammar af Pinus silvestris, 
ganska allmän.

Polyporus serialis Fr. f. resupinata på multnande stammar af Pinus sil
vestris, icke sällsynt. — Syn. Polyporus callosus Fr.

Polyporus spongiosus Bolton 1) på veden af multnande Picea excelsa VIII
1904, 2) på veden af multnande Pinus silvestris IX 1904.

Håren (setse) 20—30 x 5—7,5 kastanjebruna. Hyfer 2—3 g i 
diameter. Denna svamp skiljes från närstående arter genom en 
svart gränslinje mellan årsskikten. Föres af E. Fries till Polypo
rus nidulans Fr., men är enligt meddelande af Romell vidt skild 
från denna art.
Polyporus squamosus (Huds.) Fr. på stammar af Salix pentandra IX 

1904.
?Polyporus trabeus Rostk. på,stubbe af Picea excelsa IX 1902.
Polyporus ungulalus (Schaeff.) Sacc. på stubbar af Picea excelsa, ganska 

allmän. — Syn. Fornes pinicola (Sw.) Fr.
Polyporus vaporarius (Pers.) Fr. på multnande stockar af Pinus silvestris, 

icke sällsynt.
Polyporus velutinus (Pers.) Fr. på torra stammar af Ainus och Betula, 

icke sällsynt.
Polyporus vulgaris Fr. 1) på murken ved af barrträd: Kylörn VII 1902, 

IX 1902; 2) på murken stock af Betula: Ratan 1902 (hattens öfre kant 
reflex).

Polyporus vulpinus Fr. på stammar af Populus tremula IX 1904. 
Polyporus zonatus (Nees) Fr. på torra stammar af Betula och Ainus, allmän. 
Ptychogaster albus Corda på stubbe af Pinus silvestris IX 1902.

HYDNACEAE.

Hydnum aurantiacum (Batsch) Pers. i barrskog, ganska allmän.
Hydnum coeruleum Wahl. i barrskog VIII 1902.
Hydnum coralloides Scop. på multnande stam af Picea excelsa: Holmön 

IX 1905.
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Hydnum cyathiforme Schaeff. i barrskog, ganska allmän.
Hydnum farinaceum Pers. på multnande stam af Pinus silvestris: Ulter- 

vik VIII 1904.
Sporer äggformiga, försedda med en oljedroppe, 5—6x3—4,«. 

Hyfer omkr. 3 p breda (»ad septa seminodosse»).
Hydnum ferrugineum Pers. (non Fr.) på multnande barrträd: Simphamn 

VI 1904. — Syn. Adelia tomentosa (Schrad.) Karst.; Asterodon ferru- 
ginosum Pat.; Acia ferruginea Karst.

Hydnum fragile Fr. (non Pers.) i barrskog 1905.
Hydnum graveolens (Pers.) Fr. i barrskog, tämligen allmän.

Då exemplar, hänförliga till denna art, äro mycket olika både 
till storlek och form, torde härunder möjligen dölja sig flera arter. 
Hydnum imbricatum L. i barrskog, ganska allmän.
Hydnum pinastri Fr. på Picea excelsa X 1903.

Afvilcer enligt uppgift af L. Romell från af E. Fries bestämda 
exemplar i Uppsala museum.
Hydnum repandum L. i barrskog, vissa år ganska allmän.
Hydnum suaveolens Scop. i barrskog, vissa år ganska allmän.
Hydnum strigosum Swartz på gammal Populus tremula: Böle V 1907. — 

Syn. Gloiodon strigosus Karst.
Kneiffia setigera Fr. på multnande stockar af Betula X 1903.
Kneiffia stenospora Karst, på brända, multnande stockar af Pinus sil

vestris: Holmsund VIII 1906.
Sporer, ofärgade, böjda 7x2 u.

fOdontia crustosa Pers. på multnande stam af barrträd: Nordmaling 
VIII 1904.

Sporer 4,5—5x4—4,5 p. Hyfer 3 p i diam. (»ad septa distincte 
seminodosse»),
Odontia Sudans Alb. & Schw. på multnande barrträd: Umeå; Sand VII 

1903, icke sällsynt. — Syn. Gloeocystidium exsudans Karst.
Sporer 4—6x1—2 p med en oljedroppe vid hvarje pol.

Radulum aterrimum Fr. på torra grenar af Betula: Norrbyskär VI 1905.
På denna svamp äro ännn icke några förökningsorgan funna, 

hvarför dess plats i systemet ännu är oviss.
Radulum orbiculare Fr. på multnande Ainus: Ultervik IX 1904.

THELEPHORACEAE.

Coniopliora arida (Fr.) Cooke 1) på multnande ved af Picea excelsa IX 
1905; 2) på multnande ved af Ainus: Holmsund IX 1904.

Coniophora olivacea (Fr.) Karst, på multnande ved af Picea excelsa: 
Ultervik IX 1904.

Sporer elliptiska, 10x4,5 p. Ilyfer 3—11 p i diam. (»articulatae, 
ramosae»).
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Corticium arachnoideum Berk, på stubbe af Populus tremula X 1907. 
Corticium bombycinum (Sommerf.) Karst. 1) på bark af Ainus I 1904, 2) 

på barkens innersida hos Betula: Öreälfvens mynning VI 1904, 3) på 
bark af Salix X 1905, 4) på bark af Sorbus aucuparia X 1906. — Syn. 
Corticium serum Fr.

Corticium calceum Fr. Kpier. 562 var. på multnande stubbar af Picea ex- 
celsa: Brevik VI 1906. — Syn. Thelephora calcea b. argillacea i Fries 
Elenchus p. 215.

Corticium cinereum Pers. på bark af multnande Salix: Holmön VII 1906.
— Syn. Peniophora cinerea (Pers.) Cooke.

Corticium evolvens Fr. på bark af Populus tremula V 1905.
Corticium giganteum Fr. på bark af multnande Picea excelsa, ganska all

män. — Syn. Peniophora gigantea (Fr.) Cooke.
Corticium incarnatum (Pers.) Fr. 1) på bark af Salix: Holmön VII 1906, 

2) på bark af Ribes nigrum V 1906, 3) på bark af Alnus: Storsand 
VI 1907. — Syn. Peniophora incarnata (Pers.) Cooke.

Corticium? Karsteni (Bres.) Romeil in litt, på ved af Pinus silveslris VIII 
1904. — Syn. Phanerochaete odorata Karst.; Stereum Karsteni Bres.

Romell, som bestämt de af mig funna exemplaren, anmärker, 
att han endast med tvekan hänför dem hit, enär de afvika från 
den af honom flerestädes insamlade typiska formen genom bredare 
och mjukare, ej så tjockväggiga hyfer och cystider.
? Corticium ladeum Fr. på bark af löfträd IX 1903.

Sporer oliksidiga, cylindriska, 5—7x2—3 g. Hyfer 3—7 //. breda 
utan hrygga vid septa; de bredaste hyferna med strödda kristall
korn på ytan.
Corticium Oakesii Berk & Curt på torra grenar af Picea excelsa X 1904.

De funna exemplaren höra enligt abbé Bresadola troligen till 
denna art. Den synes väl karaktäriserad genom sina »medusahufvud- 
liknande» cystider.
Corticium roseum Pers. på bark af Salix: Öhn (Umeå) II 1904.

Hyfer 2—3 g breda med brygga vid septa. Bland hyferna före
komma en del oregelbundna, med kornig protoplasma fyllda kroppar. 
Corticium salicinum Fr. på bark af Salix caprea och Salix nigricans, icke 

sällsynt. — Syn. Lomatina salicina (Fr.) Karst.
Corticium sanguineum Fr. på bark af Picea excelsa VIII och X 1903; 

Ratan IX 1903.
Corticium velutinum (DC.) Fr. 1) på bark af Betula IX 1904, 2) på bark 

af Alnus VIII 1904 (forma pallida), på ved af Alnus IX 1905. 
Syn. Peniophora velutina Cooke.

?Corticium viride Preuss på multnande ved af barrträd: NordmalingVIII 
1904.

Sporer ofärgade, 9—12x5 g.
Cgphella alboviolascens (Alb. & Schw.) Karst, på torra grenar af Caragana 

arborescens V 1904.



Hypochnus crustaceus Schum, pä naken jord VIII 1905. — Syn. Thele- 
phora umbrina (Pers.) Fr.

Merisma palmalum (Scop.) Pers. i barrskog IX 1902.
Solenia anomala (Pers.) Fuck. 1) på torra grenar af Caragana arborescens 

IX 1902, 2) på torra grenar af Salix aurita: Holmön VII 1907.
Stereum hirsutum (Willd.) Fr. på barken af multnande Betula IX 1903, 

ganska allmän.
Stereum glaucescens Fr. på ved af barrträd VII 1903; Holmön VII 

1904.
Stereum ochroleucum Fr. på bark af multnande Ainus VIII 1906.

Sporer 6—8x4 p. Enligt meddelande af L. Romell är denna art
nära släkt med och möjligen ej skild från S. fasciatum, S. versi
color och S. arcticum.
Stereum Pini Fr. på grenar af Pinus silvestris II 1905.
Stereum purpureum Pers. 1) på mossa å bark af Ainus V 1906, 2) på bark 

af Crataegus sanguinea VI 1906, 3) på bark af Betula VII 1903, 4) på 
ved af Populus tremula: Grisbacka XI 1907.

Stereum rugosum Pers. på bark af Alrtus, mycket allmän; forma ad S. 
hirsutum accedens på stammar af Betula: Holmön IX 1905.

Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.) Fr. på barken af Pinus silvestris, 
ganska allmän.

Stereum tabacinum (Sow.) Fr. på multnande stammar 1) af Ainas: Stor
sand VII 1905, 2) af Salix sp. X 1907.

Stereum tuberculosum Fr. på bark af stubbar af Picea excelsa VIII 1902; 
Nordmaling VIII 1904.

Thelephora laciniata (Pers.) Ehrh. på stubbar och jord, mycket all
män.

Tomentella sulphnrea Pers. på barken af multnande stubbar af Picea ex
celsa: Holmön IX 1905.
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EXOBASIDIACEAE.

Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Woron. 1) på Myrtillus uliginosa, icke säll
synt, 2) på Vaccinium Vitis idcea, ganska allmän, 3) på Andromeda 
polifolia, ganska allmän.

CLAVARIACEAE.

Clavaria aurea Schaeff. i barrskog IX 1902.
Clavaria fistulosa Holmsk. på multnande kvistar IX 1904. 
Clavaria inaequalis Müll, på ängsmark VIII 1905.
Clavaria ligula Schaeff. vid vägar i barrskog VIII 1905. 
Clavaria muscoides L. i skogsbacke VIII 1905.
Clavaria spinulosa Pers. i barrskog IX 1903.
Clavaria rugosa Bull, i barrskog: Degerfors VII 1907.
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TREMELLACEAE.

Exidia albida (Huds.) Bref. på torra stammar af Ainus X 1903. — Syn. 
Tremella albida Fr.

Exidia glandulosa (Bull.) Fr. på torra grenar af Ribes V 1903.
Exidia pithya Fr. var. Friesiana Karst, pa torr Picea excelsa: Nordmaling 

VIII 1904.
Sporer 16 x 5 p.

Exidia saccharina Fr. på fälld Picea excelsa: Norrfors VIII 1904.
Sporer 11x4 p.

Naemalelia encephala (Willd.) Fr. på fällda stammar af Pinus silvestris 
X 1903.

DACRYOMYCETACEAE.

Calocera cornea (Batsch) Fr. på stam af Populus tremula IX 1905. 
Calocera viscosa (Pers.) Fr. på multnande barrträd VIII 1902. 
Dacrgomyces chrysocomus (Bull.) Tul. på ved af barrträd V 1902.

Sporer 27 x 11 p.

Dacrgomyces deliquescens (Bull.) Duby. på ved af barrträd VII 1903.

Sporer 14 x 5. Enligt meddelande af L. Romell är sporernas 
storlek på exemplar från Stockholmstrakten 12—16x4—6 p, hvadan 
Karstens uppgift (18—22x6 p) torde vara oriktig.
Dacryomyces abietinus (Pers.) Schröt. på stubbe af barrträd: Nordmaling 

VIII 1904. — Syn. Dacryomyces stillatus Nees.
Sporer 22 X 8 p.

Diliola radicata (Alb. & Schw.) Fr. på multnande ved af Pinus silvestris, 
icke sällsynt.

HYMENOGASTRINEAE. 

Rhizopogon rubescens Tul. på en sandbacke IX 1903.

LYCOPERDINEAE.

Bovista plumbea Pers. på ängar, allmän (Laest.).
Bovista nigrescens Pers. på ängar, här och där (Laest.).
Lycoperdon caudatum Schröt. i skog, allmän (Laest.).
Lycoperdon coelatum Bull, på ängar, sällsynt (Laest.).
Lycoperdon gemmatum Batsch. på ängar, allmän (Laest.).
Lycoperdon giganteum Batsch. på ängar, här och där (Laest.). 
Lycoperdon pyriforme Schaeff. i skog (Laest.).

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 26



314

NIDULARIINEAE.

Crucibulum vulgare Tul. på gammal ved, ganska allmän. 
Nidularia confluens Fr. på en ängsbacke IX 1903 och 1904.

PLECTOBASIDIINEAE.

Sphaerobolus stellatus Tode på gammal ved IX 1903.

UREDINEAE.

Aecidium coruscans Fr. se Chrysomyxa Woronini!
Caeoma confluens (Pers.) Schröt. på blad af Ribes rubrum: Backen VII 

1903 (Laest.). •— Syn. Caeoma Ribesii Lk.
Enligt Klebahns kulturförsök (Die wirtswechs. Rostpilze p. 419, 

424, Berlin 1904) sammanhänger Caeoma confluens med tre biolo
giska arter: Melampsora Ribesii-Viminalis, M. Ribesii-purpureae Kleb, 
och M. Ribesii-Auritae Kleb. Af värdplantorna för dessa Melampsora- 
arter är det endast Salix aurita, som förekommer i Umeåtrakten. 
Chrysomyxa Abietis (Wallr.) Wint. på barren af Picea excelsa VII, vissa 

år ganska ymnigt.
Chrysomyxa Empetri (Pers.) Rostr. II på bladen af Empetrum nigrum, 

ymnigt förekommande; äfven Holmön. Vintersporer har jag ej an
träffat.

Chrysomyxa Ledi (Alb. & Schw.) D. By. I (Aecidium abietinum .Mb. & Schw.) 
på barren af Picea excelsa: Ultervik VII 1902 i stor myckenhet, men 
mest på mycket unga granar; III på bladen af Ledum palustre, an
träffad vid samma tillfälle, men mycket sparsamt.

Chrysomyxa Pyrolae (DC.) Rostr. II på bladen af 1) Pyrola rotundifolia 
VI 1907, 2) Pyrola secunda: Norrfors VIII 1904, 3) Pyrola minor VI 
1905. — Jfr J. I. Liro, Kulturv. mit. Finn. Rostpilz. I p. 19 (Acta 
Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 29, n:o 6, 1906).

Chrysomyxa Woronini Tranzschel I (Aecidium coruscans Fr.) på unga 
skott af Picea excelsa, vissa år här ganska allmän.

Detta aecidium har enligt Tranzschel (1904) sin teleutosporform 
på Ledum palustre; dock har det enligt meddelanden till mig från 
prob H. Klebahn ännu (år 1906, och äfven nyligen) icke lyckats 
hvarken honom eller Tranzschel (Trav. du Musée bot. de 1'acad. 
Imp. de Sei. de St. Pétersbourg liv. III, 1906, p. 14) att experimen
tellt fastställa sambandet mellan dessa bägge former.
Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév. II, III på bladen af Campanula 

rotundifolia, ganska allmän.
Coleosporium Melampyri (Rebent.) Kleb. I (Peridermium Soraueri Kleb.) 

på barr af Pinus silvestris VII 1906, ganska allmän; Hörnefors VII



1906; II, III på bladen af 1) Metampyrum pratense IX 1906, allmän, 
2) Melampyrum silvaticum IX 1906.

Såsom en egendomlighet kan anföras, att under sommaren 1906 
förekom i Umetrakten nålrost (Peridermium Soraueri) mot vanlig
heten särdeles ymnigt på unga furor, hvilka oftast samtidigt voro 
infekterade af barkrost (Per. Pini), därvid de olika formerna ofta 
förekommo i omedelbar närhet till hvarandra.
Gymnoconia interstitialis (Schlecht.) Lagerh. I (Caeoma interstitiale Schlecht.; 

C. nitens Schw.), I, III på bladen af Rubus arcticus, allmän.
Myceliet, som öfvervintrar i värdplantans underjordiska delar, 

åstadkommer hypertrofi hos denna, bestående däri att stjälkarna 
blifva förlängda, bladen små och förtjockade samt erhålla en gul
grön färg; plantorna blifva därjämte tufviga genom stark utveckling 
af grenskott.
Gynmosporangium clavariaeforme (Jacq.) Rees III på grenar af Juniperus 

communis: Röbäck vid Umeå 20—VIII 1902 (Laest.).
Tvänne aecidievärdplantor för denna art, Crataegus sanguinea och 

Amelanchier sp., finnas odlade här och hvar i trädgårdarna i när
heten. Huruvida de hafva aecidier, har jag ej konstaterat. Vild 
Crataegus saknas här.
Gymnosporangium juniperinum (L.) Fr. I på bladen, ibland äfven på stjäl

karna och frukterna af Sorbus aucuparia, allmän; III på grenar af 
Juniperus communis VI 1906.

Metampsora Hypericorum (DC.) Schrot. I på bladen och stjälkarna, III 
(ytterst små mörkbruna prickar på undersidan af bladen) af Hype
ricum quadrangulum: Teg, Umeå VIII 1906 (Laest.). Caeoma- och 
teleutosporlager förekommo på samma blad.

Enligt Gom och Tranzschel (Die Rostpilze des Gouv. St. Peters
burg etc. 1891 p. 103) utgör den som uredo angifna generationen 
af denna svamp i stället ett caeoma (utan parafyser), och hänföres 
svampen till gruppen Melampsoropsis. Enligt Zeitschrift für Pflan- 
zenkrankh. XV Bd, 2 H. p. 107 har Klebahn funnit caeoma å Hy
pericum perforatum och montanum, caeoma jämte teleutosporer (ej 
uredo) å H. hirsutum, men däremot endast uredo å H. humifusum, 
och gör han med anledning däraf följande uttalande: »Die Zusam
mengehörigkeit der drei Sporenformen in den Entwicklungsgang 
eines einzigen Pilzes kann demnach doch bezweifelt werden, und 
es bedarf weiterer Beobachtung des Pilzes, um seine Lebensge
schichte festzustellen.»
Metampsora salicina Lév. (coll.).

Utan kulturförsök är del ej möjligt att säkert angifva de af Kle
bahn genom sådana försök urskilda specialformerna afMelampsora
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på Salixarter, hvarför jag här anför de af mig i Umeåtrakten funna 
formerna under ofvanstående kollektivnamn.

II, III på bladen af Salix caprea L. IX 1907 (teleutosporerna öfverens- 
stämmande med M. Larici-Caprearum Kleb.). Jfr J. I. Liro Kulturv. mit 
Finn. Rostpilz. I p. 6 (Acta Soc. pro Faun. et Flor. Fenn. 29. N:r 6. 1906).

II—III på bladen af Salix pentandra L. VII, IX 1907 (teleutosporerna 
öfverensstämmande med M. Larici-Pentandrce Kleb.).

II—III på bladen af Salix nigricans J. E. Sm. VII, VIII 1907 (teleuto
sporerna öfverensstämmande med M. Larici-Epitea Kleb.).

II på bladen af Salix caprea x nigricans: Holmön VII 1907.
II på bladen af Salix aurita L.: Holmön VII 1907.
II på bladen af Salix mgrtilloides L.: Djäkneböle VI 1906 (Laest.).
II på bladen af Salix lapponum L. VI, VII 1907.
II på bladen af Salix repens L.: Holmön VII 1907.
II, III på bladen af Salix depressa L.: Degerfors VI, IX 1907 (teleuto

sporerna öfverensstämmande med M. Larici-Epitea Kleb.).
Då i dessa trakter de i litteraturen angifna värdplantorna för caeoma- 

generationen i allmänhet icke förekomma (Orchis metadata före
kommer på enstaka ställen, men jag har ännu icke, oaktadt flitigt 
eftersökande, på denna växt här anträffat något caeoma), och då 
infektion år efter år synes uppträda å samma videbuske, är det 
antagligt, att ny infektion äger rum på våren genom öfvervintrande 
infektionsställen i värdplantans grenar. För ett sådant antagande 
synes också tala den omständigheten, att Melampsoran åtminstone 
å ilera af de uppräknade värdväxterna såsom Salix nigricans, myr- 
iilloides, lapponum, repens och depressa synes äga två slags uredo- 
sporer; den första generationen oftast sammanflytande och bildande 
på hängen, stjälkar och blad och någon gång äfven på årets grenar 
ganska stora, nästan svulstliknande bildningar, ibland upptagande 
hela bladet och förorsakande dess förstöring. Sporerna af denna 
generation synas under mikroskopet ofta vara så tätt hopade, att 
de få utseende af att ligga i rader. Den andra generationen där
emot består af ytterst små, snart stoftlika pulveraktiga lager med 
ett antagligen strängt lokaliseradt mycel.

Melampsora Tremulae Tul. II—III på bladen af Populus tremula, all
män.

Om denna gäller det liksom om Melampsora salicina, att det utan 
infektionsförsök ej är möjligt att fastställa, till hvilken af de af 
Klebahn, Rostrup m. fl. uppställda Melampsora-arterna på Populus 
tremula den af mig funna formen hör.
Hgalopsora Pohjpodii Dryopteridis (Moug. & Nestl.) Magn. II på bladen 

af Phegopteris Dryopleris VII 1905. — Syn. Melampsorella Aspidiotus 
(Peck) Magn.
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Melampsorella Caryophyllacearum (DC) Schrot. II på öfver- och undersi
dan, III på undersidan af bladen af Stellaria graminea: Röbäck IX 
1906 (Laest.). — Syn. Melampsora Cerastii (Pers.) Wint.

Då i denna trakt värdplantan, Abies pectinata, för aecidiegenera- 
tionen (.Aecidium elaiinum Alb. & Schw.) icke förekommer, är det 
antagligt, att svampen, hvars mycelium till såväl aecidie- som uredo- 
och teleutosporgenerationerna är mångårigt (Magnus, Deutsche Bot. 
Ges. 17, 1899, p. 337), bibehåller sig genom öfvervintrande uredo- 
sporer.
Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. II på bladen af 1) Betula odo- 

rata, 2) Betula verucosa, 3) Betula nana, 4) Betula nana X odorata, 
allmän. — Syn. Melampsora betulina (Pers.) Tul.

Peridermium Pini (Willd.) Kleb, på grenar och stammar af Pinus silvestris, 
vissa år ganska allmän.

J. I. Lmo (Acta Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 29, N:r 6, 1906 
p. 22) förmodar, att denna svamp har sin teleutosporform (Cronar- 
tium) på Pedicularis palustris och P. Sceptrum Carolinum. 
Phragmidium arcticum Lagerh. I—II—III på bladen af Rubus arctieus VI, 

VIII, ganska allmän. — Jfr Vleugel, Zur Kenntnis der auf der 
Gattung Rubus vorkommenden Phragmidiumarten (Sv. Bot. Tidskr. 
1908 Bd II, Haft. 2). Utdelad i Vestergren, Microm. rar. select. 
856 och 1012.

Phragmidium Potentiltae (Pers.) Karst, på Potentilla argenlea I (antagli
gen till denna art hörande caeoma, men sporerna ej fintaggiga så
dana de beskrifvas af Karsten utan glest taggvårtiga (stachelwarzig); 
caeomalagren här endast å bladens öfversida och å bladflikarna; II 
— III på bladen och stjälkarna IX 1903.

Phragmidium Rubi-Idaei (Pers.) Wint. I på öfversidan, II—III_ på under
sidan af bladen af Rubus idceus VII, VIII 1904.

Phragmidium saxatile Vleugel, Zur Kenntnis der auf der Gattung Rubus 
vorkommenden Phragmidium-Arten (Sv. Bot. Tidskr. 1908 Bd II 
häft. 2). I—II—III på bladen af Rubus saxatilis VII, IX 1904. 

Phragmidium subcorticium (Schrank) Wint. I (öfvervintrande caeoma på 
grenarna) VI 1907, II på bladen VII 1905 af Rosa cinnamomea. 

Phragmidium tuberculatum J. Müller på bladen af Rosa cinnamomea I: 
VII 1907; II —III: VIII 1904.

Utom olikheten mellan dessa båda Rosa-Phragmidier i fråga om 
caeomasporerna, som hos tuberculatum äro vårtiga, hos subcorticium 
fintaggiga, anger Dietel i Hedw. 1905 h. 3 en olikhet äfven hos 
uredosporerna, som jag här tar mig friheten att påpeka. Uredo- 
membranen hos Phr. tuberculatum har nämligen ett antal förtjock- 
ningar på insidan, hvilka i vatten svälla upp till halfrunda utsprång, 
så att cellinnehållet sammantränges och får ett stjärnformigt, flikigt 
utseende.
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Puccinia Absinthii DC. III på bladen af Artemisia vulgaris VIII 1906. 
Puccinia Aretosae (Schum.) Körn. II på blad och stjälkar af Bumex ace- 

losa, allmän.
Puccinia Angelicae (Schum.) Fuck. II prim., III prim. på blad af Angelica 

silvestris: Holmön VII 1907.
Puccinia Arenariae (Schum.) Wint. på bladen af 1) Melandrium rubrum: 

Lofön m. fl. ställen VIII 1906, 2) Stellaria graminea, ganska allmän,
3) Stellaria media: Esmarksvägen IX 1906, 4) Sagina procumbens: Holmön 
VII 1908.

Puccinia Calthae Link I—II—III på bladen af Caltha palustris: Holmön 
VII 1906.

Puccinia Carduorum Jacky II—III på bladen af Carduus crispus VIII, 
IX 1906.

Puccinia Caricis (Schum.) Rebent. I på blad och stjälkar af Urtica dioica, 
icke ovanlig.

Då icke några infektionsförsök blifvit utförda, är det ej möjligt 
att med bestämdhet afgöra, till hvilka arter följande på Carex an
träffade uredo- och teleutosporformer skola hänföras. Då emellertid 
aecidiet på Urtica dioica ej är ovanligt i Umeåtrakten och brukar 
anträffas i närheten af de nedan uppräknade uredo- oeh teleuto- 
sporbärande Care:r-arterna, och därtill sporerna ej på något sätt 
afvika från typisk Puccinia Caricis (Schum.) Rebent., har jag fört 
de nedan uppräknade formerna till denna art.

III på bladen af Carex acuta: Grisbacka IX 1906 (Laest.).
II på bladen af Carex digitata VI 1906 (Laest.).
II, III på bladen af Carex Goodenoughii, allmän.
II på bladen af Carex leporina: Baggböle X 1906 (Laest.).
III på bladen af Carex vaginata VI 1906 (Laest.).

Puccinia Chaerophylli Purt. på bladen af Anthriscus silvestris; I—II Holm
ön VII 1906; III Grisbacka IX 1905. — Syn. Puccinia Pimpinellae 
(Strauss.) Link.

Puccinia Cirsii Lasch. II—III på bladen af Cirsium heterophyltum VIII, 
IX 1906.

Puccinia coronata Cda I på bladen af Rhamnus frangula: Nydala VII 
1900; Piparböle VII 1903 (Laest.). — II— III f. spec. Agrostis på 
Agrostis vulgaris III Sikeå vid hamnen IX 1906; f. spec. Catamagrostis 
på Catamag rostis lanceolata Roth II—-III; IX 1906.

Puccinia Crepidis tectorum (Wint.) Lagerh. I på bladen, II—III på bladen 
och stjälkarna af Crepis tectorum VI, VII, VIII 1905.

Puccinia deminuta nov. spec. II—III på bladen och stjälkarna af l) 
Galium uliginosum, 2) Galium palustre VIII, IX.

Då teleutosporerna hos denna å Galium uliginosum och Galium 
palustre förekommande form äro betydligt mindre än hos Puccinia 
Galii auctt. non Pers. (hos denna senare art 77—82X18—24 /x), synes 
såväl af denna morfologiska olikhet som på grund af valet af värd
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plantor en utbrytning af formen på Galium palustre och uliginosum 
från kollektivarten P. Galii här äga berättigande.

Th. Wurth har på grund af kulturförsök (Ed. Fischer, Die Ure- 
dineen der Schweiz p. 554) förut uppdelat Puccinia Galii coll. i föl
jande 4 arter:

P. Galii s. str. på Galium Mollugo, verum, silvaticum,
P. Galii silvatici Otth. in herb, på Galium silvaticum,
P. Asperulae odoratae Th. Wurth på Asperula odorata,
P. Asperulae cynancliicae Th. Wurth på Asperula cgnanchica. 
Aecidiegenerationen till Puccinia deminuta Vleug. har jag, oaktadt 

efterforskande, ej fått se i denna trakt; måhända är den här under
tryckt eller sällsynt. Beskrifningen af aecidiegenerationen är därför 
gjord efter exemplar på Galium palustre (Falun, Asbo 10 juli 1900;
O. Juel i prof. Lagerheims herb.). Lagerheim (Über Ured. mit 
variabl. Pleomorph, p. 131) 
meddelar äfven, att aecidiege
nerationen är undertryckt hos
P. Galii på en del Galiumarter 
i Amerikas förenta stater. Ure- 
dogenerationen synes i Umeå- 
trakten endast uppträda i ringa 
mängd, alltid blandad med te- 
leutosporerna. Originalexemp
lar utdelade i Vestergren,
Microm. rar. sel. under n:r 1168.
Beskrifning följer här.

Aecidia sparsa vel aggregata 
dein ore dentato dehiscentia, 
albida. Aecidiosporae globosae 
vel late ellipsoideae, levissime 
punctatae, luteae 18—23 //. in
diam. Porae germinationis 2—3. — Sori uredosporiferi foliicoli, 
maculis luteis, aggregati, interdum sparsi, rotundati vel oblongi, 
pulveracei. Uredosporae globosae vel ovoideo-globosae, 23—28x18— 
21 u. Membrana rare aculeata, 2 /ut in diam. contentu aurantiaco. 
Porae germinationis 2. — Sori teleutosporiferi hypophylli, etiam 
caulicoli, aggregati, interdum sparsi, rotundati vel oblongi, atrolusci. 
Teleutosporae ellipsoideo-clavatae, sursum rotundatae vel interdum 
acuminatae, ad septum vix constrictae, deorsum in pedicellum satis 
crassum attenuatae, 33—49x 18—23 «. Membrana dilute flavo-brun-

; '/vp

Puccinia deminuta Vleug. på Galium uligi
nosum. Leitz Ok. I, homog. imm. */ie-
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nea, apice incrassata; crassit. circiter 10 ;i. Pora superior germi- 
nationis stepius infra verticem posita, pora inferior ad septum. — 
Ad folia caulesque Galii uliginosi et palustris in Suecia.
Puccinia Epilobii DC. på bladen af Epilobium palustre: Holmön VII 

1906.
Denna är som bekant en Micropuccinia. Myceliet genomdra

ger hela värdplantan, som deformeras; i synnerhet blifva bladen 
mindre än de normala, dock kunna de angripna skotten blomma. 
Puccinia Fergussoni Berk, et Br. på bladen af Viola palustris, ganska 

allmän.
Puccinia gigantea Karst, på bladen af Epilobium angustifolium: Skellefteå

IX 1897.
Puccinia graminis Pers. I på bladen af Berberis vulgaris, allmän; II—III 

på 1) Agrostis vulgaris (III) IX 1906; 2) Trilicum repens (II —III) IX 
1906; 3) Aira caespitosa (III): Tvärålund IX 1906 (Laest.); (II) Böle
X 1906; 4) på Secale cereale (III) X 1906; 5) på Avena sativa (II— 
III): Böle X 1906; 6) på Poa pratensis (II): Holmön IX 1905; 7) på 
Agrostis alba (II) VIII 1906.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart. II—III på bladen af 1) Hieracium um- 
bellatum; 2) Hieracium vulgatum; 3) Hieracium auricula.

A Hieracium vulgatum anträffades den 19 maj 1906 kort efter 
snösmältningen fullt mogna uredosporer blandade med en och annan 
teleutospor, något som visar att myceliet kan öfvervintra i värd
plantan.
Puccinia Leontodontis Jacky II—III på bladen af Leontodon autumnalis 

IX 1906.
Puccinia Menthae Pers. II—III på bladen af Mentha arvensis: Tvärån 

VIII 1903 (Laest.).
Teleutospormembranen å dessa exemplar brun med mycket små 

och ofta otydligt framträdande vårtor.

Puccinia Morthieri Köra. på bladen och stjälkarna af Geranium silvati- 
cum: Norrfors VIII 1904; Degerfors VIII 1907, allmän.

Synes icke förekomma Aid kusten utan först några mil inne i 
landet.
Puccinia nemoralis Juel I (Aecidium Melampyri Kze. et Schm.) på bladen 

af 1) Melampyrum pratense 2) Melampyrum silvaticum: Holmön VII 
1906.

Juel (1904) har som bekant konstaterat, att teleutosporerna till 
detta aecidium utveckla sig på Molinia coerulea. Att Pucc. nemoralis 
Juel äfven hvad teleutosporerna beträffar kan skiljas från Pucc. 
Moliniae (Tul.) Rostr. och Pucc. Briinellarum-Moliniae Cruehet, har 
P. Cruchet påvisat i Centralbi. f. Bakt., 2:e Abt., 17, 1906, p. 503 lf.



Paccinia paludosa Plowr. British Uredineae 1889 p. 174. I (.Aecidium Pe- 
dicularis Libosch) på bladen ocb stjälkarna af Pedicularis palustris 
VII 1905; Holmön VII 1906; Tjälamark VII 1906 (Laest.). — II—III 
på bladen af 1) Carex Goodenoughii IX 1906; 2) Care.x aquatilis IX 
1906.

På samma ställe, där jag i juli månad fann aecidierna rikligt 
utvecklade, fann jag i september månad äfven rikligt med teleuto- 
sporer på Carex Goodenoughii samt mera sparsamt på Carex aqua
tilis. Att Aecidium Pedicularis Liboscb kan öfvergå på Carex aqua
tilis har emellertid ännu ingen påvisat genom kulturförsök. Utde
lad i Vestergren, Microm. rar. sel. n:r 1032.

Puccinia Polygoni-vivipari Karst. I på blad och stjälkar af Angelica sil- 
vestris: Norrfors VI 1900; Hällan vid Umeå VII 1904 (Laest.). II — 
III på Polygonum viviparum, ytterst allmän.

Uredo- och teleutosporstadierna af denna svamp förekomma näs
tan öfverallt här, så att man sällan finner något bestånd af den 
här ytterst allmänna Polygonum viviparum utan att finna ofta nästan 
samtliga plantor angripna af denna svamp. Då aecidiestadiet å 
Angelica här förekommer ytterst sällsynt, måste det med största 
grad af sannolikhet antas, att svampen öfvervintrar i de underjor
diska delarna af Polygonum viviparum. Därpå tyder också den 
omständigheten, att de först framträdande bladen på våren hos 
nämnda växt ofta äro infekterade af svampen.
Puccinia Poarum Niels. I på bladen af Tussiiago farfara: Sandvik VIII 

1906; II—III på bladen af 1) Poa annua (II); Sikeå IX 1906; (II-— 
III) Böle IX 1906 (Laest.). 2) Poa nemoralis (II); Teg IX 1906; Bagg- 
böle VI 1906. 3) Poa nemoralis f. micrantha (II); Teg IX 1906 (Laest.). 

Puccinia suaveolens (Pers.) Rostr. II—III på bladen af Cirsium arvense 
VIII, IX 1906.

Puccinia Taraxaci Plowr. II—III på bladen af Taraxacum officinale: 
Holmön VII 1906.

Puccinia uliginosa Juel. I (Aecidium Parnassiae Schlecht.) på bladen af 
Parnassia palustris: Holmön VII 1906.

Enligt Juels (1894, 1896) af Klebahn bekräftade kulturförsök 
tillhör detta aecidium Puccinia uliginosa på Carex Goodenoughii.

Puccinia Valantiae Pers. på bladen af Galium uliginosum IX 1906; Holm
ön VII 1907.

Puccinia Violae (Schum.) DC. I på bladen af 1) Viola silvalica: Holmön 
VII 1906; Ryssberget VI 1901, 1906 (Laest.), 2) Viola canina; Gris
backa VI 1901 (Laest.). — II—III på bladen af l) Viola silvalica
(II) : Holmön VII 1906; (III) VIII 1906, 2) Viola canina X montana
(III) : skäret Klyfvarn VIII 1906, 3) Viola canina X silvalica (III): Bagg- 
böle X 1906 (Laest.).



Pucciniastrum arcticum (Lagerh.) Tranzsch. II på bladen af Rubus arcti- 
cns IX 1906, icke sällsynt. — Syn. Uredo arctica Lagerh.

Sporerna fint glestaggiga, 26—31 X 18—21 p.
Pucciniastrum Chamaenerii Rostr. på bladen af Epilobium angustifolium 

(II) VIII 1905; (III) X 1905. — Jfr E. Rostrup, Plantepatologi p. 302, 
Anm. Kjöbenhavn 1902. — Syn.? Pucciniastrum Abieti-Chamaenerii 
Kleb., Die wirtswechselnden Rostpilze p. 393. Berlin 1904.

Då i denna trakt värdväxten för aecidiet till Pucciniastrum Abieti- 
Chamaenerii, nämligen Abies pectinata, icke förekommer, finner jag 
det lämpligast att här använda det af Rostrup gifna namnet. Ut
delad i Vestergren, Microm. rar. sel. n:r 1047.
Pucciniastrum Epiiobii (Pers.) Otth. II på bladen och stjälkarna af Epilo

bium palustre VIII 1905. — Jfr Klebahn, Die wirtswechselnden Rost
pilze p. 393. Berlin 1904. Utdelad i Vestergren, Microm. rar. sel. 
n:r 1048.

Pucciniastrum Galii (Link). II på bladen af Galium uliginosum Böle IX 
1906.

Pucciniastrum Padi (Kze. et Schm.) Diet. I (Aecidium strobitinum (Alb. et 
Schw.) Reess) på kottefjällen af Picea excelsa: Stadsliden ilerestädes 
VI 1907. — II—III på bladen af Prunus Padus: Böle IX 1908. 

Pucciniastrum Vacciniorum (Link) Diet. II på bladen af 1) Vaccinium Vitis 
idaea: Ultervik VIII 1904, 2) Myrtillus nigra VIII 1906, 3) Mgrtillus 
uiiginosa VIII 1906. — Syn.: Melampsora Vaccinii Wint.; Thecopsora? 
Vacciniorum Karst.

Triphragmium Ulmariae (Schum.) Link. Prim. II—III på bladen af Spi
raea Ulmaria VIII 1904.

Uredinopsis filicina (Niessl.) Magn. II—III på bladen af Phegopteris poly- 
podioides: Böle IX 1906.

Uredo Pyrolae (Gmel.) Wint. på bladen af 1) Pyrola minor: Holmön VII 
1906, 2) Pyrola secunda: Norrfors VIII 1904, 3) Pyrola uniflora VIII 
1906 (Laest.).

På grund af uredots beskaffenhet antager Ed. Fischer (Die Ure- 
dineen der Schweiz, Bern 1904), att teleutosporerna af denna art 
böra hänföras antingen till Pucciniastrum eller Melampsoridium. 
Dessa har emellertid ingen ännu påträffat.
Uromyces Acetosae Schröt. I på bladen af Rumex acetosa VI 1905, 1907; 

Norrbyskär VI 1906; II—III på bladen och stjälkarna af Rumex 
acetosa VIII 1907; Anemark VII 1906 (Laest.).

Uredosporerna voro försedda med små tättstående vårtor eller 
snarare vårtliknande taggar, hvilket enligt Magnus skiljer denna 
arts uredo från det glestaggiga uredot hos Uromyces Rumicis.
Uromyces Alchemillae (Pers.) Schröt. II—III på bladen af Alchemilla vul

garis *filicaulis: Backen IX 1907. Syn. Trachyspora Alchemillae 
Puckel.

322
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Utom de två former för teleutosporlagrens uppträdande hos denna 
art, som Ed. Fischer (l. c. p- 45) omnämner, nämligen dels sådana, 
som utveckla sig direkt efter uredostadiet på de deformerade bla
den, dels små strödda teleutosporhopar på icke deformerade blad, 
iakttogs af mig så tidigt som den 11 juni i år på mycket defor
merade blad bruna lager med hufvudsakligast teleutosporer på 
samma gång mindre deformerade blad gåfvo upphof till gula lager 
med hufvudsakligast uredosporer.
Uromyces Behenis (DC.) Ung. I, III på bladen och stjälkarna af Silene 

maritima: Bastuskär VIII 1906; I allmän å skären vid Holågern VII 
1907.

Enligt hvad Dietel påvisat förnyas aecidiegenerationen hos denna 
art, hvilken som bekant saknar uredo. Teleutosporlagren uppträda 
antingen ensamma eller på samma mycel som aecidierna och sam
tidigt med dessa.
Uromyces Fabae (Pers.) Schrot. 1) på Vicia cracca I på bladen VII 1907; 

II—III på bladen och stjälkarna, allmän. 2) II på Pisum sativum 
cult. VIII 1905.

Uromyces Geranii (DC) Wint. III på bladen af Geranium silvaticum X 1907.
Uromyces Poae Rabenh. I (Aecidium Ranunculacearum DC) på bladen af 

Ranunculus auricomus VI, ganska allmän; III på stjälkarna al Poa 
pratensis; V.

Då aecidier och teleutosporer växte på samma ställe, är det tro
ligt, att teleutosporerna tillhöra f. auricomi-pratensis (jfr O. Juel, 
Sv. Bot. Tidskr. 1908 p. 169).
Uromyces Polygoni (Pers.) Fuck. I—II—III på bladen af Polygonum avi- 

cu lare VII—IX 1906.
Uromyces Solidaginis (Sommerf.) Niessl på bladen af Solidago virgaurea, 

ganska allmän.
Uromyces Trifolii (Hedw. f.) Lév. II—III på bladen af Trifolium pratense 

X 1907.
Uromyces Trifolii-repentis (Cast.) Liro I på bladen, III på bladen och 

stjälkarna af Trifolium repens: Holmön VII 1907.
Liro (Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 29, n:o 6, p. 11, 1906) har 

påvisat, att Uromyces Trifolii repentis morfologiskt är väl skild från 
U. Trifolii och biologiskt är bunden vid Trifolium repens utan att 
kunna öfvergå på Trifolium pratense och hybridum. Den har både 
aecidium, uredo och teleutosporer. Hvad det af mig på Holmön in
samlade materialet beträffar är det möjligt, att ej allt bör räknas 
till ofvanstående art. På samma sanka äng växte i början af juli 
exemplar af Trifolium repens med enbart aecidier, andra exemplar
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med enbart teleutosporer. Teleutosporlagren voro betydligt större 
och mer upphöjda än på exemplar, där äfven uredo förekommer. Den 
skilda förekomsten af aecidier och teleutosporer torde bekräfta 
Dietels åsikt, att det gifves tvenne Uromyces-former på Trifolium 
repens, den ena med i värdväxten fortlefvande mj'cel med endast 
teleutosporer, den andra med alla tre sporformerna.
Uronu/ces Valerianae (Schum.) Wint. II — III på bladen af Valeriana offi

cinalis: skäret Klyfvarn VIII 1906.
(Forts.)
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

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

Ytterligare om Potentilla frutieosa på Gotland.
Med anledning af amanuensen T. Vestergrens notis i tidskriftens 2:a 

häfte om fyndet af ofvanstående växt har jag genomsett mina anteck
ningar från besök på platsen 24 juli 1905 och 17 juni 1906. Måhända 
ett något fullständigare meddelande kunde vara af intresse.

»Fyndet» i botanisk mening gjordes sommaren 1901 af studeranden 
Ernst Pettersson från Hejnum. Det synes, som den ståtliga växten 
uppmärksammats äfven af andra i trakten bosatta personer, ehuru någon 
bestämning ej kom till stånd, förrän växten inlämnades till Visby läro
verks herbarium.

Jag vill först redogöra för lokalen i beteshagen vid landsvägen, syd
ost om Hejnums kyrka. Kalkhällen täckes af ett tunt lager vittrings- 
grus samt ett par decimeter svart mylla med här och där inströdda 
smärre block af urbergsarter, således resterna af en ursköljd morän. 
Fuktighetsgraden är tidvis sannolikt rätt hög, men på högsommaren 
nedgår den till 2 tiondedelar eller därunder. Marken sluttar svagt mot 
gärdsgården vid landsvägen, hvars kompakta jordmassa trots landsvägs
diket synes utgöra ett hinder för vattenafloppet. Fuktigheten var i alla 
händelser störst i hagens nedersta del. Här förekom nu på en yta af 
omkring ett halft hektar Potentilla frutieosa dels i fristående exemplar, 
dels i täta ruggar af ända till 1 meters diameter och omkring en half 
meters höjd, i öfre delen af området blott enstaka och sparsamt, men 
närmast landsvägen talrikare eller enligt den vanliga växtfysionomiska 
terminologien tunnsådd till strödd. Ståndortsanteckningarna visa un
gefär följande formation (enligt Hult-Sernanders terminologi; nomen
klatur enligt Neuman-Ahlfvengrens flora).
b) Pinus silvestris e—t.
c) Juniperus communis t—s, Picea excelsa e.
d) Coloneaster integerrima, Potentilla frutieosa e—1(—s), Prunus spinosa e,

Pteris aquitina L. enst. grupp, Salix repens e.
e) Asperula tincloria, Briza media t, Carex glauca, C. Hornschuchiana,

C. panicea, C. tomentosa, Festuca ovina, Listera ovata, Molinia coe- 
rulea, Ranunculus polyanthemos, Succisa pratensis.



f) Agrostis stolonifera, Anemone Hepatica och nemorosa, Antennaria dioica,
Carex ericelorum, C. Oederi, C. pulicaris, Cirsium acaule, Galium 
boreale och verum, Helianthemum Chamcecistus, Hieracium Auricula, 
Inula salicina, Linum catharticum, Polygala amarellum, Potentilla 
erecla och reptans, Prunella vulgaris, Rubus saxalilis, Scorzonera hu- 
milis, Thymus Serpyllum, Vaccinium vitis idcea, Viola pumila.

g) Mossor rikliga: Hypnum molluscum Hedw., H. slellatum Schreb. och
vid buskar H. triquetrum L., Dicranum undulatum Ehrh. m. fl. 

Frekvensen i skikten växlade i olika delar af hagen, hvarför den i all
mänhet ej upptagits i förteckningen.

Uppdelar man vegetationen i dess utvecklingshistoriska element, finner 
man, att 20 % höra till de växter, som pläga betecknas som glaciala,

(60)

Blekevät med två ruggar af Potentilla fruticosa (vid x). Foto 18/r 1908.
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nära 50 % äro subglaciala, 25 % ekväxter; men blott en bok-
växt (Carex tomentosa) ingår i listan. Då den grunda markbetäckningen 
sannolikt alltid varit hindrande för uppkomsten af tät skog, torde växt
samhället på platsen direkt härstamma utan genomgripande eller våld
samma förändringar ur det, som uppstod, då glacialväxterna togo marken 
i besittning.

Den andra lokalen, hvaraf den förra nästan kan sägas vara en fram
skjuten utpost, utgöres af en del af den stora hällmarksplatå, som på 
en höjd af c:a 70 m. öfver hafvet utbreder sig öster om landsvägen 
mellan Tingstäde och Bäl. Detta områdes västra del är dels täckt af 
ett tunt lager vittringsgrus, dels utgöres det af sprickig häll. Som 
marken därjämte sakta sluttar mot väster, är dräneringen i allmänhet 
utom på mindre fläckar tämligen god. Den östligaste randen af platån 
är på flera ställen märkbart högre belägen än det horisontala midtpar-



tiet, hvilket sålunda är den sämst dränerade delen. I midten sträcker 
sig därför från norr till söder ett bälte af blekevätar, omväxlande med 
glest skogbeväxta partier af sprickfull kalkhäll, som höjer sig helt obe
tydligt öfver blekevätarna. De senares botten, som ej genomsläpper 
vatten, torde utgöra ett tätare skikt beläget under det af sprickor ge
nomdragna.

Blekevätarnas vegetation utgöres hufvudsakligen af Juncus fuscoater, 
Carex panicea och Oederi, Ranunculus Flammula, Litorella lacustris samt 
ofta äfven Agrostis stolonifera.

I sprickorna på hällmarksområdet hafva tallar och enbuskar funnit en 
fristad tillsammans med en brokig flora af örter. I de jordfyllda springor,

(61)

Blekevätar med spridda exemplar af P. fruticosa utefter kanterna i bakgrunden.
Foto “7, 1908.
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som ga fram i närheten af blekevätarna, finner man jämte enbuskar van- 
ligen hygrofila arter, såsom Carex panicea och glauca, Agrostis stoloni
fera, Sesleria coerulea o. d., samt här och där en enstaka buske af Po 
tentilla fruticosa. Den sistnämnda förekommer däremot icke i de öppna 
sprickorna på de högre belägna partierna af hällmarken och ej heller 
på de ställen, där vittringsgrus eller andra lösa jordlager betäcka hällen. 
Vid somliga blekevätar träffades blott enstaka exemplar eller ruggar af 
buskar, vid andra räknades de i tiotal. Det största exemplaret var nära 
1 meter högt.

Tallskogen är på hällmarksområdet gles och lågväxt. Marken täckes 
vanligen ej af någon mylla, och vegetationens bottenskikt af lafvar och 
mossor är mycket glest, och då blekevätarna utgöi'a skoglösa partier, är



det klart, att Potenlilla fruticosa är väl skyddad gentemot människans 
ingripande, och att växtens existens icke ens genom skogseldar allvar
samt hotas. På den förra lokalen är däremot risken stor, att växten 
genom markens odlande eller bebyggande skall utrotas.

Potenlilla fruticosa har som bekant en mycket vidsträckt utbredning 
inom norra hemisfärens kallare delar och hänföres af F. V. C. Are- 
schoug (Bidrag till den skandinaviska vegetationens historia, Lund 1867) 
till den Nordsibiriska floran. Invandringstiden kan väl ej förläggas 
till något annat skede än det, som enligt R. Sernanders terminologi 
(Studier öfver den gotländska vegetationens utvecklingshistoria) benämnes 
den arktiska perioden. Växplatsen befinner sig ju också högt öfver an- 
cylusgränsen, men växten saknas på de talrika lägre hällmarkerna, som 
hvad de edafiska faktorerna angår erbjuda lika goda villkor för dess tref- 
nad. Något liknande gäller om flera af Gotlands glaciala eller subglaciala 
sumpväxter, hvilka förekomma uteslutande eller öfvervägande i de högst 
belägna myrarna. Bekant är också, att en del dylika växter anträffats 
fossila nedanför ancylusgränsen å södra Gotland, där de nu för tiden ej 
träffas lefvande. Hällmarkerna, där alltid partier torde funnits, som 
saknat slutna formationer, äro särdeles lämpliga för bevarande af urgamla 
växtformer, trots invandringen af olika floror (jfr Sernaxder, anf. st. 
p. 75; H. Hesselman, Vegetationen och skogsväxten på Gotlands häll
marker, p. 82). Däremot synes den spontana floran numera ha svårt 
att utbreda sig från det ena hällmarksområdet till det andra. Ty på 
sydligaste Gotland saknas en del eljest allmänna hällmarksväxter (Arcto- 
staphylos uva ursi, Sedum sexangulare), medan t. ex. Adonis vernalis 
blott förekommer på sydligaste delen och på Stora Karlsö.

Det beror nog ej på en tillfällighet, att i samma hällmarksomrade, 
blott några kilometer längre norrut, en annan glacial växt, Pulsatilla på
lens, förekommer med en motsvarande eller snarare högre frekvens. Dess 
andra lokal (i Lojsta socken) ligger också ofvanför ancylusgränsen. 
Sannolikt är denna växt på Gotland liksom på tyska låglandet en verklig 
glacial relikt (jfr A. Engler, Versuch einer Entwicklungsgeschichte der 
Pflanzenwelt, I p. 170).

K. Johansson.

Om fyllodi Los Anemone silvestris L.
Några kilometer öster om Visby utbreda sig Endre hällmarker, bekanta 

för sin tillgång på Anemone silvestris m. fl. kalkväxter. Vid ett besök 
på en af lokalerna påträffade telegrafkommissarie Th. Lange sistlidne 
sommar missbildade individ af nämnda växt, hvilka han visade mig. 
Några dagar senare uppsökte jag stället för att närmare iakttaga växtens 
förhållande till den typiska formen.

Missbildningen utgör hufvudsakligen exempel på fyllodi, ehuru äfven 
andra egendomligheter förekomma. Rosettbladen ha det vanliga utseen
det. Men redan hos stödjebladen börjar transformationen. I stället för 
det vanliga tretalet finner man här flera tretaliga kransar, så anordnade,



(63)

att bladen i hvarannan krans sitta nästan rakt öfver hvarandra. Fli- 
karna äro smalare än hos hufvudformen och nästan helbräddade. Miss
bildningen kan sålunda, hvad stödjebladen angår, betecknas som en pleotaxi.

Mest egendomlig och därjämte ganska prydlig är blomman med sina 
talrika hylleblad. De yttre hyllebladen äro nästan alltid fem, till färgen 
gröna, de tre yttersta i regeln treflikade, de två öfriga oftare tvåflikade; 
ställningen ofta tydligt kvinkunxial. De öfriga hyllebladen äro till an- 
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talet växlande, men rätt ofta omkring 20, till färgen hvita eller ljust 
rödaktigt anlupna; de äro betydligt smalare än hufvudformens hvita 
kalkblad. De sitta i spiral och böra väl anses som transformerade stån
dare, medan de fem gröna hyllebladen motsvara de hos normala blom
mor färgade kalkbladen. I blomman råder alltså både fyllodi och petalodi. 
Undantagsvis är något af de hvita hyllebladen i ena kanten försedt med 
en grönaktig list.

Ståndarna voro i allmänhet normalt utbildade. Stundom träffades 
dock ett slags öfvergång till hylleblad, bestående af ett smalt, till färgen 
hvitt, bladlikt organ, hvilket vid midten var försedt med en gulaktig 
fläck, men saknade pollen.

Pistillerna voro hos de flesta exemplaren normala, men en antydan till 
genomväxning af blomman (diafys) kunde spåras hos några individ. De 
nedre pistillerna voro då typiskt utvecklade, men ofvanför detta bälte 
kunde iakttagas dels smala, rännformiga, grönaktiga blad, föga längre än 
pistillerna (fyllodi hos fruktblad), dels ett bälte väl utvecklade ståndare 
(staminodi), dels ståndare med en hårbeklädd förlängning af knappbandet. 
Fruktfästets öfre del var alltid besatt med normalt utvecklade pistiller. 
Dessa, liksom äfven de nedersta, utbildades till mogna frukter, hvarom 
jag senare på sommaren kunde öfvertyga mig.

Antalet missbildade individ på växplatsen torde varit mellan 30 och 
40. De växte tämligen nära tillsammans på ett par fläckar om några 
kvadratmeters yta, där blott enstaka individ af det vanliga utseendet fö- 
rekommo. Utom detta område träffades åtskilliga typiska, men inga ab
norma individ. Ej heller ha sådana iakttagits under det föregående året, 
då platsen flera gånger besöktes. Det synes därför sannolikt, att 1907 
års regniga sommar framkallat förändringen. Hur de missbildade exem
plaren i framtiden förhålla sig, torde kunna ses i D. B. V:s trädgård, 
dit jag inflyttat några af dem.

Teratologiska förhållanden af liknande slag, ehuru ej så komplicerade, 
äro förut omtalade. Kalkblad, som genom »Vergrünung» blifvit föränd
rade, ha nämligen iakttagits af C. O. Weber och O. v. Seemen (enligt
O. Penzig, Pflanzenteratologie). , ,

° J K. Johansson.
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Ulex europaeus L. i Bohuslän.
Sommaren 1905 den 19 juni fann jag på nordstranden af Gullmars- 

fjorden, 1 mil från mynningen, 2 buskar Ulex europams L. rikt blom
mande. Buskarna växte i en liten dalsänka mot stranden omkring 50 
m. från densamma. Marken utgjordes af tämligen fuktig ängsmark. Åt 
norr på en 25 m:s afstånd stod en förkrympt talldunge, men för öfrigt 
fanns ej träd eller buskar. Huru dessa buskar kommit till platsen är ej 
lätt att säga. En enda människoboning fanns på ungefär 1 km:s afstånd, 
nämligen Pensionat Alsbäck, men för öfrigt var trakten ej bebodd vida
omkring. Rudolf Bryant Meisner.



En egendomlig: form af Pulmonarla officinalis L.
I medio af maj erhöll undertecknad af apotekare I. Blomqvist, Halls

berg, några vackra albinosformer af Pulmonaria officinalis. Fyndorten, 
Herrefalls äng, 10 km. öster om Hallsbergs köping, synes vara utmärkt 
af en yppig löfängsvegetation. Af den rika floran anför meddelaren föl
jande representanter: Anemone nemorosa, Hepatica triloba, Gagea lutea, 
Orobus vermis, Lathrcea squamaria, Daphne mezereum, Lonicera xylosteum. 
Rhamnus frangula samt hassel, björk, asp, alm, hägg. Dessutom före
kom Pulmonaria officinalis i spridda bestånd. Enstaka i dessa uppträdde 
några individ med rent hvita, slutna blommor och gulgrönt bladverk. 
Exemplaren, som tillvaratogos, kommo mig till handa i godt skick och 
inplanterades i Bergianska trädgården, där de väl togo sig och ostördt 
syntes kunna fortsätta blomningen. Blommorna, hvilka jag sedan ägnade 
någon uppmärksamhet, voro af normal längd, pipen däremot trängre än 
hos den vanliga formen, fodret var tydligt kortare (8 mm., hos den van
liga 11—12 mm.). P. officinalis är, som bekant, en utprägladt hetero- 
styl växt och såsom sådan i behof af korsbefruktning för ernående af 
ett gynnsamt befruktningsresultat. Af de inplanterade exemplaren funnos 
visserligen såväl brevi- som longistyla individ, men då blommorna, som 
nämndt, voro slutna låg den förmodan nära till hands, att frösättning 
skulle utebli, och att ifrågavarande växt vore att betrakta som en svag 
form, mindre väl utrustad i kampen för tillvaron. Humlor, som i stort 
antal besökte invidväxande vanlig P. officinalis, ägnade ej heller den 
hvitblommiga formen någon uppmärksamhet. Emellertid konstaterade 
jag senare talrika besök af svartmyran (Lasius niger), hvilken beredt sig 
tillträde till blommorna genom att utvidga springan mellan de slutna 
kronbladen. Då jag efteråt, i medio af juni, fann ett par normalt ut
bildade frön, är det antagligt, att genom myrornas medverkan befrukt
ning kunnat äga rum på »legitim» väg.

Hvitblommig P. officinalis öfver hufvud synes vara ganska sällsynt. I 
de floror, jag haft tillfälle att genomgå, har jag ej funnit en dylik färg
form angifven. Hos oss är den emellertid förut iakttagen i närheten af 
Länna, Uppsala län. Enligt meddelande af amanuensen H. Wittrock 
påträffades den därstädes den 17 maj 1904 vid en exkursion under 
ledning af dåvarande docenten R. Sernander.

S. G.son Blomqvist.

Några ord till svar på lektor H. W. Arnells anmärkningar 
mot min »Bladmossflora» (Svensk Bot. Tidskr. Bd 2, H. 2, p. 46).

Af referentens anmärkningar må följande återgifvas för besvarande:
»Nomenklaturen och systematiken», säger referenten, »äro väl konser

vativa, och allmänt antagna släkten inordnas under respektive hufvud- 
släkten.» Härpå svaras, att författarens hufvudsyfte har varit att fram
ställa en för nybörjare afsedd öfversikt af mossorna, som vore så enkel 
och för själfstudium så lättfattlig som möjligt. Skillnaderna mellan vissa



mossläkten äro, som bekant, ofta sväfvande och grundade på mikrosko
piska karaktärer, hvarför uppställandet af ett större antal släkten för 
nybörjaren försvårar bestämningen af både släkten och arter. För att 
praktiskt utreda denna fråga har förf. låtit skolgossar, som saknat känne
dom om mossorna, bestämma släkten och arter efter öfversikterna uti 
första arkets korrektur. Resultatet visade sig vara ganska godt. En af 
Europas förnämsta bryologer har i bref till förf. skrifvit: »Jag är öfver- 
tygad om att Edert arbete redan genom den praktiska anordningen kom
mer att tillvinna sig många vänner.» Den, som vill förorda de större 
släktenas sönderdelning i smärre, må sätta Limprichts mossflora i han
den på en nybörjare och låta honom försöka reda sig därmed.

»Huruvida», fortsätter referenten, »de svenska namn, som finnas vid 
en och annan mossa, äro lyckligt funna, lämnar jag åt läsaren att be
döma.» De föreslagna svenska mossnamnen äro att räkna bland de första 
försöken på ett område, som är föga bearbetadt. Förf. vill emellertid med 
nöje liksom ref. öfverlämna namnens bedömande åt den opartiske läsaren.

»Svagast», heter det vidare, »är författarens behandling af bladmossornas 
geografiska utbredning i Sverige; vid de arter, som blifvit funna i Närke, 
saknas uppgifter om deras utbredning i det öfriga Sverige.» Uti detta 
omdöme är utgifvaren fullständigt ense med referenten. Men någon 
framställning af den geografiska utbredningen har ej blifvit utlofvad mer 
än för Närke, såsom på titelbladet angifves. I likhet med referenten, 
som dock bäst vore i stånd att lämna fullständiga meddelanden i detta 
afseende, känner förf., att den litteratur, som finnes om bladmossornas 
växtgeografiska utbredning i Sverige, är alltför torftig. Det ingick därför 
ej i utgifvarens plan att lämna någon växtgeografisk framställning, i syn
nerhet som »Skandinavisk bladmossflora» af N. C. Kindberg fyra år 
förut utgifvits. För de utom Närke förekommande arterna har förf. 
däremot anfört lokaler från sistnämnda mossflora. Beklagligt är, att 
härigenom några felaktigheter inkommit uti »Bladmossfloran».

»I författarens bok», säger referenten vidare, »saknas ej så få i Sve
riges lågland funna bladmossor. - Då förf. ej ämnat lämna en fullständig 
framställning af mossornas utbredning utan med arbetet afsett en hand
bok för nybörjare, har det ansetts lämpligt att utesluta sällsyntare och 
kritiska arter. I företalet utlofvas ock blott upptagandet af viktigare 
arter af sådana mossor, som förekomma utom Närke. Att inkonsekvenser 
i detta afseende begåtts, erkännes villigt. Beträffande kritiska arter må 
till jämförelse påpekas, att de i Neumans flora upptagna Hieracium-arterna. 
blott utgöra ett fåtal af Sveriges Hieracier. Någon anmärkning mot 
nämnda flora har på grund häraf dock ej blifvit framställd.

Referentens öfriga anmärkningar äro af mindre betydenhet. Det synes 
förf. varit rättvist och för den botaniska allmänheten mera upplysande, 
om referenten i stället för åtskilliga detaljanmärkningar utförligt refere
rat det för den svenska mossfloristiska litteraturen nya: planscherna. 
Visserligen talas om vackra Ijustrycksbilder, men hvad dessa och de 51 
öfriga planscherna med öfver 400 figurer föreställa, därom får allmän
heten ej någon kännedom.

E. Adler:.



Thlaspi alpestre L. spontan i Västergötland.

Sistlidne juni månad företog jag för Statens Skogsförsöksanstalts räk
ning en undersökning af löfängsvegetationen inom en del af nordöstra 
Västergötland. Gladt öfverraskad blef jag, då jag en dag å bergig mark 
i typisk löfbackevegetation nära stranden af Vänern i Hassle socken fann 
ett 20-tal högväxta och vackra exemplar af Thlaspi alpestre L., en för 
trakten ny växt. Då arten här tycktes uppträda spontan i naturlig växt
formation, synes mig fyndet förtjäna ett något utförligare omnämnande i 
samband med en kort redogörelse för artens förekomst i öfrigt inom landet.

Å den ofvannämnda lokalen syntes, som nämndt, Thlaspi alpestre fö
rekomma rent spontan i naturlig växtformation. Fyndlokalen, Mörteviks 
hästhage, tillhörig Säby egendom, ligger inom Hassle socken c:a 1 mil 
NO. om Mariestad. En bergig moränmark klädes här af en å vissa 
partier af Vänerns stränder förekommande art- och särskildt örtrik löf- 
ängs- eller rättare löfbackevegetation. Under det att bergsluttningarna 
och områdena mellan bergknabbarna äro klädda med mera typisk, för 
den omgifvande trakten mera sällsynt löfbacke-, stundom nära nog lund- 
däldsvegetation, afsticka de mera öppet liggande bergen eller berghällarna 
med en för dessa karaktäristisk flora, hvars arter till stor del äro van
liga jämväl å annan bergmark i den omgifvande trakten. I löfängarna 
eller löfbackarna upptaga här berghällarna med deras från löfängsvege
tationen afvikande, mer eller mindre koloniartade vegetation vanligen blott 
smärre spridda områden. Å ett dylikt mindre område med berget gå
ende i dagen påträffades nu midt uppe i löfängsvegetation i Mörteviks 
hästhage den för Hassle-floran förut okända Thlaspi alpestre. Den spric
kiga berghällen, här af ung. 20 m3:s yta, hade de tämligen breda sprickorna 
fyllda med jord samt ägde dessutom närmast sprickorna ett några cm. 
mäktigt mylltäcke. Den sparsamma vegetationen bestod af

Agroslis slolonifera, tunnsådd 
Arabis Ihaliana, »
Arenaria serpgUifolia, enstaka 
Cerastium semidecandrum, tunns. 
Deschampsia flexuosa,
Fragaria vesca, »
Geranium columbinum, enst. 
Hypericum montanum, » 
Myosotis collina, tunns.

Potentilta argentea, enst.
Rumex acetoselta, tunns, fläckar 
Saxifraga granulala, tunns. 
Scleranthus perennis, enst.
Sedam acre, tunns, fläckar 
S. maximum, enst.
Thlaspi alpestre, tunns.
Veronica verna, »
Viola tricolor »

så rundt omkring den rena löfbackevegetatio 
gaf följande rika artlista:

Omedelbart intill vidtog 
nen. En anteckning från denna

Betula odorata j strödda, fläckvis
B. verrucosa / rikl.—ymniga 
Picea excelsa, enst.
Pinus silvestris, 1 ex.
Popiilus tremula, str., fläckvis rikl. 

—ymnig
Prunus padus, enst. fläckar ymnig

Pgrus malus, enst.
Quercus robur, strödd 
Sorbus aucuparia, enst.
S. suecica, enst.
T ilia ulmifolia, str., fläckvis ym 

nig
Ulmus montana, enst.
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Corylus avellana, tunns.
Juniperus communis, enst.
Lonicera xylosleum, str., fläckvis 

rikl.—ymnig
Achillea millefolium, enst.—tunns. 
Aclcea spicata, tunns, fläckar 
Adoxa moschatellina, enst. fläckar 
Agroslis stolonifera, tunns. fl. rikl. 
A. vulgaris, tunns.—-str.
Ajuga pyramidalis, enst.
Alchemilla vulgaris, tunns. 
Anemone hepatica, str.
A. nemorosa, str.
Antennaria dioica, enst. fl. 
Anthoxanthum odoratum, str. 
Anthriscus silvestris, rikl.
Arabis thaliana, enst.
Arenaria trinervia, tunns.—str. 
Asplenium trichomanes, tunns. fl. 
Astragalus glycyphyllus, enst.— 

tunns.
Campanula persiccefolia, str.
Carex Icporina, enst.
C. muricata, tunns.
C. pallescens, »
C. pilulifera, enst.
Cerastium vulgare, enst.
Cirsium lanceolatum, enst. 
Convallaria majalis, tunns. fl. str. 
Cystopteris fragilis, tunns. fl. str. 
Dactylis glomerata, tunns.
Dentaria bulbifera, fläckv. rikl. 
Descltampsia flexuosa, tunns. 
Dianthus deltoides, enst.
Dryopteris filix mas, fläckv. str.—

rikl.
D. spinulosa, enst.
Festuca ovina, str. fläckv. rikl.
F. rubra, str.
Fragaria vesca, tunns.—str.
Galium aparine, fläckv. str.—rikl.
G. boreale, tunns.
G. uliginosum, enst.
G. verum, enst.
Geranium lucidum, str. fl. rikl.
G. robertianum, str. fl. rikl.
G. silvaticum, enst. fl. str.
Genm rivale. enst.

Rhamnus frangula, enst.
Roste spp., strödda 
Rubus idams, tunns.

Geum urbanum, tunns.
Glechoma hederacea, enst. 
Hieracium pilosella, tunns.
Hieracia spp. (Archieracia), tunns. 
Hypericum montanum, enst.
H. quadrangulum, tunns.—str. 
Lactuca muralis, tunns, fläckv. str. 
Lathyrus pratensis, tunns. fl. 
Linaria vulgaris, fläckv. str.
Lotus corniculatus, tunns.
Luzula campestris, enst.
L. pilosa, tunns.
Melampyrum pratense, fläckv. str. 
Melica nutans, tunns.—str.
Orobus vernus, fläckv. str.
Planlago lanceolata, fläckv. str. 
Platanthera bifolia, enst.
Poa nemoralis, rikl., fläckv. ymn. 
P. pratensis, str. — rikl., fläckv. rikl. 

—ymn.
Polygonatum officinale, fläckv. str. 
Polypodium vulgare, tunns.
Prunella vulgaris, enst., fläckv. str. 
Pteridium aquilinum, tunns, fl 
Ranunculus acer, tunns. — str.
R. bulbosus, enst.
R. repens, enst. fl. str.
■Rumex acetosa, tunns.
Scrophularia nodosa, enst.
Sedum maximum, tunns.
Stachys silvatica, enst. fl.
Stellai'ia graminea, tunns.—str. 
Taraxacum officinale, tunns.
Torilis rubella, enst. fl. str. 
Trichera arvensis, tunns.
Trifolium agrarium, enst. fl.
T. arvense, enst.
T. flexuosum, str. fl. rikl.
T. pratense, tunns.
T. repens, tunns. fl.
Triticum caninum, tunns. fl. 
Veronica chamtedrys, tunns.—str.
V. officinalis, enst.
Vicia cracca, enst.— tunns.
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Vida hirsuta, enst.
t', sepium, str.—rikl., fläokv. ymn.
V. tetrasperma, enst.

Viola canina, tunns.
V. riviviana, fläckv. str. 
Viscaria viscosa, tunns. fl. str.

Då Thlaspi alpeslre här förekom i koloniartad vegetation å sprickig 
berghäll midt inne i typisk löfbackevegetation, torde man med allt skäl 
kunna tala om densamma såsom spontan i naturlig växtformation. Af- 
ståndet från stranden af Vänern till fyndlokalen uppgick till c:a 300 m., 
afståndet till närmaste landsväg och närmaste odlade mark (gården Stora 
Mörtevik) utgjorde närmare en half kilometer.

Thlaspi alpestre uppträdde här i en form nära öfverensstämmande med 
den från olika delar af landet kända hufvudformen af arten. Vid mitt 
besök å växplatsen voro alla de påträffade individen stadda i moget 
fruktstadium. Exemplaren voro i allmänhet af ganska afsevärd storlek. 
Ej sällan hade flera öfver 2 dm. höga stjälkar utbildats från samma 
rotstock. Rotbladen voro ganska rikt utvecklade, vackert gröna och 
friska ännu vid fruktmognaden.

Thlaspi alpestre synes i allmänhet i vårt land uppträda såsom ren ru- 
deratväxt. Blott å få fyndlokaler kan den såsom å den ofvan angifna 
sägas uppträda i naturlig växtformation. Första uppgiften om fynd af 
Thl. alpestre i vårt land torde stamma från år 1841, då exemplar af 
arten, tagna vid Norrköping, ingingo i Elias Fries’ »Herbarium nor
male», VII, n:o 26 (se E. Fries 1842, p. 75). I Riksmuseets sam
lingar i Stockholm föreligga exemplar af arten från Norrköping af åren 
1843, 54, 55, 57, 58, 59, 63 och 71 samt i Uppsala Universitets her
barium1 exemplar från samma fyndort af åren 1845 och 56; flertalet 
exemplar uppgifvas insamlade å »Ekbacken nära Marieberg». En annan 
östgötafyndort är Linköping, St. Lars socken. Exemplar härifrån före
ligga i Riksmuseets samlingar af åren 1861, 63 och 86 samt i Uppsala 
Universitets herbarium af år 1864. Tvenne olika fyndlokaler uppgifvas 
härvid: Smedstad och Ekkällan. Om de nämnda lokalerna har amanu
ensen d:r H. Dahlstedt välvilligt lämnat följande upplysningar: Smed- 
stadslokalen »i en ekbacke (naturlig ängsmark) på något frisk lokal, slut
tande åt V. mot en våtare ängsmark»; Ekkällan: »nära Ekkällans egen
dom å sluttning åt SO. på torr, steril tallmo.» Å båda lokalerna synes 
arten uppträda i naturlig växtformation. — Förekomsten af Thlaspi al
pestre i Östergötland omnämnes i Hartmans flora, 4—II uppl. (1843— 
79), af Thedenius (1871, p. 289), af Aug. Berlin (1876, p. 61) samt 
af Kindberg (1880).

Äfven från Västergötland föreligga förut fynd af Thl. alpestre. Af Aug. 
Rudberg (1902, p. 43) uppgifves sålunda arten såsom »tillfällig; Skall
sjö (Oskarshöjd)». I Uppsala Universitets herbarium föreligga exemplar 
af Thl. alpestre från »Bygd, Vg. Toarps sn. 3/6 06. A. O. Olson», samt 
af Thl. alp. var. tunense Westerl. från »Kulla, Vg. Toarps sn. 29/5 06. 
A. O. Olson». Några närmare uppgifter om fyndlokalerna ifrågamed-

1 De från Uppsala Universitets herbarium hämtade lokaluppgifterna hafva väl- 
villigt meddelats mig af docenten d:r Rob. E. Fries.
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delas emellertid ej. Ytterligare en Västgöta-lokal är här att nämna, näm
ligen »Skara, Trädgårdsföreningen», hvarifrån exemplar föreligga i Upp- 
sala-herbariet och jämväl i Riksmuseets herbarium (dock här med blott 
Skara som angifven fyndort). Å Skara-lokalen har jag själf sett och in
samlat arten. Fyndlokalen är en dikeskant nära Brogårdens trädgård, 
där växten fordom planterats och sedermera därifrån förvildats.

Från södra Sverige söder om Västergötland—Östergötland har jag 
mig bekant blott en enda fyndort för Thlaspi alpeslre, nämligen »Små
land, Misterhult, Ramnebo», hvarifrån exemplar föreligga i Riksmuseets 
herbarium.

Från Södermanland är Thl. alpestre sedan ganska långt tillbaka funnen 
på ett flertal lokaler. Redan Hofberg (1852, p. 42) upptager sålunda 
bland »Södermanlands phanerogamer och filices» Thlaspi alpestre från 
»Nacka sn.». Harthan upptager i sin flora, 6 uppl. (1854) en Sörm- 
landslokal: »Nacka Damtorp», och i 8 uppl. (1861) ytterligare en: »Åkers 
styckebruk». Thedenius (1871, p. 289) uppgifver i sin »flora öfver 
Uplands och Södermanlands fanerogamer och bräkenartade växter» arten 
såsom »sällsynt på backar, i parker och lunder; Nyköpings län: Åkers 
bruk i Åkers sn.; Näsängsudden och stora Ekbacken vid Mariefred; 
Stockholmstrakten: Nacka Damtorp; Nedre Manilla; Blockhusudden; 
Marieberg; Christineberg». I Riksmuseets herbarium föreligga exemplar 
från Nacka redan från år 1849, från »Stockholm Djurgården» af år 
1858, från »sydvästra sluttningen af backen mellan Marieberg och Con- 
radsberg» af tidigast år 1861, från »Stockholm, Täcka uddens park, 
ymn.» jämväl af år 1861, från »Stockholm, Kungsholmen» af år 1862, 
från »Stockholm, Djurgården» af år 1869 o. s. v. Andra Sörmländs- 
lokaler äro enligt exemplar i Riksmuseets herbarium: »Sicklaön, Dufnäs» 
[1869 och 1888], »Tumba» [1878] och »Södertelge» [1890]. I Uppsala 
Universitets herbarium föreligga exemplar af arten från »Södermanland, 
Åkers styckebruk», af år 1854, från »Stockholm, Marieberg* af år 1862 
o. s. v.

Från Uppland uppgifves Thlaspi alpestre af Thedenius (1871, p. 289) 
förekomma »vid Barrsjön och på Rödmossen i Knifsta sn.». Redan i 
Hartmans flora, 6 uppl. (1854) angifves Uppsala och i 7 uppl. (1858) 
Knifsta-lokalerna sasom fyndorter för Thl. alpestre. I Riksmuseets 
herbarium föreligga exemplar från »Upl. Halmbyboda» redan af år 
1850, från »Upl. Knifsta sn. vid Barrsjön» af åren 1853 och 1868 
samt dessutom från »Upl. Rickomberga» af år 1875 och »Upl. Upsala, 
Hoga» af år 1878. I Uppsala Universitets herbarium förefinnas exem
plar af arten från »Upl. vid Halmbyboda» af år 1851, från »Upl. Barr
sjön vid Ledinge» och »Upl. Knifsta sn. Noor på Römossen», båda af 
år 1853, samt dessutom från »Upl. Wänge sn., Finsta» af år 1869, »Upl. 
Alsike» af år 1877, »Upl. Sigtuna» af år 1878, »Upl. Upsala» af år 
1884, »Upl. Upsala, Flottsund» af år 1904.

I Gästrikland är Thlapsi alpestre funnen vid Gäfle, så enligt exemplar 
i Riksmuseets herbarium af år 1891 samt enligt exemplar i Uppsala 
Universitets herbarium af aren 1892 och 1898. — För Hälsingland upp
gifves växten af Wiström (1898, p. 51) från »Järfsö, Kransta på en



gräsvall nära järnvägen ett ex. 1896. — Antagligen ditförd med utländskt 
frö.» C. G. Westerlund (1898, p. 78—9) har dessutom år 1897 i 
»Tuna sn. på en fuktig äng på andra sidan vägen midt emot Tunaber- 
get» funnit den därifrån af honom nybeskrifna var. tanense »i mängd».

Från Medelpad föreligga i Riksmuseets herbarium exemplar från 
»Selånger» af år 1896 och i Uppsala Universitets herbarium från »Skön, 
Valknyte» af år 1904. — I Uppsala-herbariet föreligga dessutom exem
plar från »Ångermanland, Sollefteå sn.» af år 1904.

I Dalarna är Thlaspi alpestre funnen på ett flertal lokaler. En hel 
del lokaluppgifter från Dalarna lämnas af K. Johansson (1900, p. 263) 
och Wiström (1905, p. 294). I Riksmuseets herbarium föreligga exem
plar från »Dalarna, Falun, Glamsarfvet» redan från år 1883. — Äfven 
i Jämtland är arten enligt P. Olsson (1884, p. 87; 1896, p. 122) funnen 
på en hel del lokaler; om ståndorterna och växtens uppträdande näm
ner Olsson: »strandängar rar (sannolikt tillfällig)» (1884, 1. c.); »är lik
som flere andra i familjen inkommen med höfrö» (1896, 1. c.). I Upp
sala Universitets herbarium föreligga exemplar från »Jämtland, Frösön 
redan af år 1882.

Å flertalet af de ofvan angifna fyndlokalerna torde Thlaspi alpestre 
uppträda i kulturformation eller i anslutning till dylik. Någon bestämd 
uppgift om artens uppträdande i naturlig växtformation torde före detta 
saknas i litteraturen för vårt land. Då arten hos oss i allmänhet synes 
uppträda under förhållanden, som nära öfverensstämma med de af Holmboe 
(1900, p. 198—201) för Norge angifna, tillåter jag mig slutligen här 
citera Holmboes ord, 1. c. p. 201: »Karakteristisk for Thlaspi alpestre 
er dens omtrent samtidige optraeden paa steder, der ligger i betydelig 
indbyrdes afstand, medens den mangier i mellemliggende distrikter. Dette 
finder sin förklaring i den omstendighed, at den hos os omtrent ude- 
lukkende udbredes med graesfro. I de fleste tilfaelde, hvor voksestedets 
natur er oplyst, findes Thlaspi i dyrket eng, paa graesplaner, i haver og 
kirkegaarde, ved veikanter etc.; saerlig synes den at forekomme ofte i 
haver og parkanlag. Sjaeldnere er den funden i krat eller naturlig eng, 
paa udyrkede graesmarker og bakker, og i flere af disse tilfaelde staar 
det udtrykkelig anfört, at vedkommende sted ligger naer have og dyrket 
mark. Bedst synes den at trives paa temmelig torre steder, hvor grass- 
set ikke vokser for grovt og tet; dog kan den undertiden ogsaa findes 
paa fugtigere steder.»

Om sättet för Thlaspi alpestre’s inkommande å den nya fyndlokalen 
i Mörteviks hästhage känner jag intet. Som nämndt saknas växten för 
öfrigt fullständigt i traktens flora och har mig veterligt aldrig förut varit 
därifrån känd. Utan att framkasta några gissningar om växtens sprid- 
ningsmöjligheter till lokalen i fråga har jag här blott velat framhålla 
artens anmärkningsvärda uppträdande i naturlig växtformation å förut 
okänd fyndort.
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O. Galloe, Danske Likeners 0kologi. — Botanisk Tidsskrift udgivet
av Den Botanske Förening i Kobenhavn. Band 28 (h. 3), ss. 285—
372 och tafl. 3—17. — Kobenhavn 1908.
Spridda notiser öfver lafvarnas ekologi föreligga visserligen i littera

turen, men för några omfattande specialstudier har den hittills icke varit 
föremål. Det försök, förf. här gjort, förtjänar därför mycket beaktande 
och bör otvifvelaktigt verka väckande för fortsatta undersökningar.

I det första kapitlet lämnas läsaren en kort öfversikt öfver den före
gående litteraturen, hvilken kompletteras genom en fyra sidor stark lit
teraturförteckning i slutet af afhandlingen. Därefter preciserar förf. när
mare de frågor, han uppställer för sig till besvarande. Det gäller, säger 
han, att skildra, l:o hvilket komplex af yttre faktorer (»Livskaar») fö
refinnes i hvarje särskildt samhälle, 2:o hvilka lafvar visa sig kunna 
finna sig till rätta under dessa yttre förhållanden och 3:o de tilläfven- 
tyrs förefintliga morfologiska och anatomiska byggnadsanordningar, som 
kunna anses betinga, att de i hvarje särskildt växtsamhälle funna laf- 
varna förmå att nöja sig med just de där till buds stående lefnadsför- 
hållandena.

Dessutom karakteriseras i detta kap. lafvarnas biologiska typ. Laf- 
varna äro i allmänhet xerofyter utan några bestämda hviloperioder (åt
minstone icke i fråga om deras rent vegetativa arbete, möjligen dock i 
fråga om det reproduktiva). Vattenupptagandet sker genom hela växt
kroppens yta. Detsamma är fallet med transpirationen, hvilken som be
kant i allmänhet försiggår mycket hastigt, så att lafvarna snart torka. 
Som skydd mot för stark afdunstning tjänstgör barklagret, hvars verkan 
dock uppenbarligen är föga effektiv och endast afser förhindrandet af 
alltför snabb uttorkning. Att lafvarna kunna uthärda stark och lång
varig torka utan att dö, beror på intracellulära, för oss ej närmare be
kanta egenskaper. Alla lafvar äro enligt förf. fotofila, om ock i olika 
hög grad. Som skydd mot för stark belysning, som skulle menligt in
verka på gonidierna, tolkar han åtskilliga i barklagret förefintliga färg
ämnen. Längre fram omnämnes en annan byggnadsanordning, som anses 
hafva samma ändamål. Hos renlafven t. ex. finnas stora intercellularrum 
i ytligt liggande väfnader. Vid torka tränger luft in i dessa rum och 
ger åt lafven en snöhvit färg. Då ljuset nu har att passera än genom 
starkare ljusbrytande, än genom svagare ljusbrytande kroppar, förmår 
endast en ringa del af detsamma intränga till gonidierna.



I följande kapitel skildrar förf. lafvegetationen inom skilda växtsam
hällen eller på olika substrat: klitterna, hedarna, mossarna, skogarna, de 
särskilda i dessa ingående träden, ensamt växande träd, klippor och 
stenar. Största intresset synes mig anknyta sig till skildringen af klit- 
ternas och hedarnas lafvegetation, dels därför att denna utvecklar sig 
under de extremaste och åtminstone i viss mån ogynnsammaste yttre 
förhållandena, dels därför att den är skäligen artfattig. Framställningen 
kan på grund häraf blifva mera klar och koncis, då den ej behöfver 
tyngas af alltför stor rikedom på detaljer eller för många restriktioner, 
betingade af afvikelser från den vanligast förekommande organisations
typen.

På klitterna förekomma på marken (på olika fuktiga lokaliteter olika 
arter) flera Cladonice, t. ex. Cl. rangiferina, Cl. pyxidala, Cl. foliacea ( = 
Cl. alcicornis) och CL coccifera, Peltigera canina, Cornicularia acuieata, 
Stereocaulon paschale m. fl.; på buskarna växa epifytiskt Ramalina poly- 
morpha subsp. farinacea, Xanthoria parietina, Parmelia olivacea, P. phy- 
sodes, P. saxatilis, Physcia stellaris, Cetraria scepincola och några skorp- 
lafvar, såsom Lecidea parasema och Lecanora subfusca. Särskildt de på 
jord växande måste vara så byggda, att de kunna fördraga intensiv be
lysning; de äro till färgen antingen bruna —nästan svarta eller hvita, i 
senare fallet med talrika intercellularrum i de ytligt liggande väfnaderna. 
Vidare äro de utsatta för mycket stark transpiration; för att den skad
liga inverkan af denna måtte förminskas, äro de i allmänhet försedda 
med tjockt kortikallager. Cladonice hafva dessutom kraftiga stereomcy- 
lindrar innanför gonidiallagret, hvilka enligt förf. icke blott hafva meka
nisk uppgift, utan äfven skola bidraga till att hindra för stark och hastig 
uttorkning. Flera på klitterna växande lafvar, t. ex. Cladonia pyxidata, 
Cl. coccifera och Cl. rangiferina, hafva på ett eller annat sätt byggda 
hapterer, som tränga ned i sanden och förhindra lafvens lösryckande 
och bortförande med vinden.

Framställningen förtydligas med talrika figurer, som visserligen äro 
ganska skematiska — såsom nästan alltid är fallet med figurer öfver 
lafvarnas anatomi — men som väl framhålla just det, förf. vill hafva 
framhållet.

Efter samma plan fortgår framställningen öfver lafvegetationen i andra 
växtsamhällen och på andra ståndorter.

På klitterna hafva lafvarna (de olika arterna) näppeligen att uthärda 
någon konkurrens sinsemellan eller med andra högre växter. Inom andra 
samhällen blir detta däremot ofta fallet; så t. ex. i bokskogen och på 
mer eller mindre fritt växande bokar. Bokens krona genomsläpper som 
bekant endast en ringa mängd ljus, särskildt om sommaren. På vintern 
blifva förhållandena i detta hänseende gynnsammare, i hvad rör de äldre 
träden, hvilkas döda blad falla af på hösten. På yngre individ eller i 
yngre skogar sitta dessa däremot kvar öfver vintern, och då utgör den 
starkt reducerade ljustillgången ett så godt som absolut hinder för ut
vecklingen af lafvegetation på stammarna. I en normalt utvecklad, frisk 
äldre bokskog är marken täckt med nedfallna löf och glest bevuxen med 
en artfattig flora af gräs och örter, hufvudsakligen vår- eller försommar
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växter, såsom Anemone nemorosa, Asperula odorata, Corydalis-arter, Ga- 
leobdolon, Pulmonaria, Sanicula, Milium och Melica. Lafvar saknas där 
i regeln på grund dels af den ringa ljustillgången, dels af daggmaskar
nas uppluckrande arbete, hvilket förhindrar uppkomsten af ett så stabilt 
underlag, som de långsamt tillväxande lafvarna behöfva. Stammarna 
äro tack vare den rikligare ljustillgången under vintern och våren mer 
eller mindre rikligt beklädda med lafvar, som dock hafva att uthärda 
konkurrens med åtskilliga mossor. Förf. lämnar en ganska lång lista 
öfver i bokskogen anträffade lafvar, af hvilka dock många uppenbarligen 
uppträda endast vid gläntor i skogen eller i dess utkanter. De märkli
gaste äro Parmelia olivacea, som uppgifves variera starkt, Bacidia car- 
neola, B. rosella och B. atrogrisea, Graphis scripta och Gr. viridis, den 
senare synnerligen vanlig, Phlyctis agelcea och Lecanora subfusca. Ut
märkande för de lafvar, som uppträda i den tätare bokskogen är, att bark
lagret är svagt utveckladt (ett undantag erbjuder Pyrenula nitida), att 
skyddsfärger mot för stark belysning så godt som fullständigt saknas 
och att soral- (soredie-) och isidiebildningar äro vanliga. I den bokskog, 
där träden stå glesare och marken är försedd med mosstäcke eller Aira 
flexuosa-matta (»Morbundskoven», mossbokskogen), uppträda talrika mera 
fotofila former, t. ex. Xanthoria parietina, Physcia stellaris, Ph. pulueru- 
lenta, Evernia prunastri, Parmelia saxatilis och Pertusaria communis, af 
hvilka flera hafva tjockt barklager. På frågan om konkurrensen mellan 
olika lafarter ingår ej författaren i detta sammanhang; i allmänhet blir 
den sidan af ämnet nog så litet beaktad i afhandlingen.

Det nu anförda torde kunna gifva en föreställning om den tankegång, 
förf. fullföljer i sitt arbete. Att lämna ett fullständigt referat af den in
nehållsrika afhandlingen skulle kräfva mycken tid och taga ett mycket 
stort utrymme i anspråk. Den som önskar närmare sätta sig in i de 
behandlade frågorna, måste i alla händelser taga sin tillflykt till själfva 
afhandlingen med dess rika illustrationsmaterial.

Skulle några anmärkningar göras mot arbetet, vore nog den i sak 
viktigaste den, att framställningen för litet stöder sig på genom experi
ment fastslagna fysiologiska fakta. Men laffysiologien är ett synnerligen 
hårdplöjdt fält; den som ägnar sig däråt, får nog icke mycken tid öfrig 
för så vidtgående ekologiska undersökningar.—Lafarternas konkurrens sins
emellan har, såsom redan ofvan påpekats, ej beaktats synnerligen mycket. 
Saprofytism och parasitism hafva ej framhållits. Men att det finns pa
rasitiska lafformer, torde dock vara höjdt öfver allt tvifvel; och tillvaron 
af saprofytiska är mer än sannolik. — Hvilken inverkan substratets ke
miska beskaffenhet utöfvar på lafvegetationen, är en mycket omdebatterad 
och nog ännu ej nöjaktigt besvarad fråga. Beträffande sten som Substrat 
torde det ofta vara mycket svårt att afgöra, om det är den kemiska 
sammansättningen i och för sig eller den genom den olika kemiska be
skaffenheten betingade olika förvittringen och sprickbildningen, som spe
lar in och betingar olikheterna i lafflorans sammansättning på t. ex. 
kalksten och granit. Hvad bark som substrat beträffar, synes man i 
allmänhet vilja i barkens fysikaliska egenskaper, dess ytbeskaffenhet, dess 
sprickbildning, dess afflagring, korkbildningen m. m., och den häraf be



tingade olika förmågan att kvarhålla fuktigheten se orsaken till den epi- 
fytiska lafvegetationens olika sammansättning. För ref. ter det sig dock 
såsom mycket antagligt, att äfven barkens kemiska sammansättning di
rekt spelar någon roll. Jämför man å ena sidan unga aspar med ännu 
hel och slät bark, å andra sidan unga sälgar eller askar, som växa så, 
att belysningsförhållandena blifva i det närmaste desamma, måste man 
frapperas af de betydliga olikheterna i den på dem uppträdande lafflo- 
ran. Caloplaca pyracea, Lecania syringea, L. dimera och Lecanora di
stans, för att nämna några exempel, äro åtminstone i södra Sverige 
karaktärslafvar för unga aspar. När de någon gång uppträda på de 
båda andra ofvan nämnda träden, möta de en konkurrens med andra 
lafvar, t. ex. Lecanora angulosa, som syn^s vara dem ytterst svår att 
uthärda. Några olikheter i den fysikaliska beskaffenheten hos dessa bar
kar förefinnas näppeligen, de där skulle kunna betinga de storo olikhe
terna i den epifytiska lafflorans sammansättning. Här föreligger ett 
spörsmål, som tarfvar en ingående undersökning och hvars besvarande 
faller åtminstone delvis inom ekologiens område.

Förf:s uppgift rörande laffloran i granskogen i Danmark öfverens- 
stämmer icke alldeles med hvad ref. iakttagit t. ex. på Kolmorden. Här 
finns äfven i den tätaste ungskog af gran (Picea abies), särskildt på in
divid, som blifvit efter i utvecklingen, en artfattig, egendomlig lafvege- 
tation, bestående af Micarea prasina f. byssacea, Lecidea helvola, Baridia 
intermissa och mera sällsynta Gyalecla diluta och Lecidea atroviridis. Den 
nyssnämnda Micarea-foTmen har ref. återfunnit i de tätaste granplante
ringarna på Omberg, äfven där på efterblifna individ med slätare bark 
än de mera växtkraftiga granarna. Att döma efter dessa iakttagelser 
skulle det vara icke blott den ringa ljustillgången, utan äfven trädens 
snabba tillväxt i kulturskogen på bördig mark och den därigenom fram
kallade snabba förändringen af barkens yta, som betingade frånvaron 
af normalt utvecklade, fertila lafvar. — I urskogar i Brasilien, vid Rio 
de Janeiro, i Rio Grande do Sul och i Matto Grosso, anträffade ref. 
Lecidea piperis, Gyalecta lutea och närstående former på lokaliteter, där 
den ringa ljustillgången lägger ett i stort sedt absolut hinder i vägen 
för klorofyllförande fanerogamer att utveckla sig nere på marken, utom 
när trädstammar ruttna ned och ljuset kan tränga ned genom de pa så 
sätt bildade gläntorna. Det finns sålunda lafvar, som i fråga om ljus 
hafva mycket blygsamma anspråk.

Med dessa små invändningar mot förf:s framställning hvarken vill 
eller kan ref. förringa värdet af hans arbete. Förf. har bragt under 
debatt flera intressanta spörsmål och lämnat mycket värdefulla bidrag 
till deras besvarande.

I fråga om artbegränsningen och nomenklaturen har förf. i allmänhet 
(dock ej alls beträffande släktet Cladonia) ganska nära, men ej konse
kvent anslutit sig till Branth & Rostrup, Lichenes Danise (1869). Redan 
för sin tid utmärkte sig detta arbete för sin benägenhet att fatta arterna 
kollektivt, och ännu bjärtare framträder denna sträfvan vid en jämfö
relse med lichenologiska arbeten från de senare åren. Det föranleder 
därför lätt missförstånd och förväxlingar att i dessa hänseenden följa



detta arbete. Parmelia olivacea t. ex. innefattar hos Branth & Rostrup 
flera morfologiskt, anatomiskt och biologiskt skäligen olika former. När 
förf. beskrifver det af ett enda lager af hyfer bildade barklagret hos 
denna art, har han icke haft för ögonen den form, som sannolikt är 
Linnés ursprungliga Lichen olivaceus (enligt beskrifningen och ännu mer 
enligt ståndorten, »in lapidibus», Parmelia prolixa), ej heller den, som nu
mera går under namnet P. olivacea, ty dessa hafva båda af flera hyf- 
skikt bildadt barklager, utan P. fuliginosa, P. subaurifera eller någon 
närstående form. Här och där i sina artlistor nämner dock förf. P. 
glabra, P. subaurifera, P. fuliginosa och P. sorediala. När som urbergs- 
lafvar upptagas Rinodina sophodes (med var. exigaa) och R. milvina, stöder 
han sig helt säkert på äldre uppgifter, som afse R. demissa, R. atroci- 
nerea och möjligen R. arenaria. Flera exempel af samma art skulle nog 
kunna framdragas. Särdeles när det gäller en sådan växtgrupp som 
lafvarna, lära dock dylika inadvertenser och brister svårligen kunna und
vikas, därest ekologen ej adjungerar med sig en systematiker och florist, 
som granskar undersökningsmaterialet och sofrar de äldre uppgifterna. 
Och synnerligen önskvärdt vore ett dylikt samarbete i fråga om det 
material, som underkastas en mödosam anatomisk undersökning.

Gust. O. Malme.
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Carl Mez, Der Hausschwamm und die übrigen holzzerstörenden
Pilze der menschlichen Wohnungen. 260 sid. + 1 kol. tafla och
90 textfig. Förlag Richard Lincke. Dresden 1908. (4: —).

»Hussvampen» är ett kapitel, som sedan långa tider tilldragit sig ej 
blott fackbotanistens utan ock i väl så hög grad den stora allmänhetens 
intresse. Årligen skrifvas broschyrer och offentliggöras undersökningar 
i detta ämne, och en ståtlig hussvamplitteratur har under årens lopp 
vuxit upp. I föreliggande arbete upptager sålunda litteraturförteckningen 
88 nummer, utan att dock göra anspråk på någon fullständighet. Bland 
de mykologer, som ägnat hussvamparna mera ingående uppmärksamhet, 
träffa vi namn som R. Hartig, P. Hennings, v. Tubeuf, P. Magnus, 
F. Czapek, E. Rostrup, R. Falck m. fl. I all synnerhet torde R. Har- 
tigs utredning »Der echte Hausschwamm, Merulius lacrymans» (Berlin 
1885, ny uppl. 1902) böra nämnas som grundläggande för vår intimare 
kännedom om hussvamparna. På skandinaviskt tungomål ha vi äfven 
en förtjänstfull redogörelse af E. Rostrup och C. Weismann, »Hussvam
pen» (Köpenhamn 1898), som utgifvits på föranstaltande af danska stats
myndigheter, emedan hussvampfaran i Danmark visat en oroväckande 
spridning under senare åren, en erfarenhet, som beklagligtvis synes i 
icke ringa grad gälla äfven för vårt land.

Den nu föreliggande boken af professor C. Mez (Halle) utgör så godt 
som en monografi öfver de timmerförstörande svamparna, affattad med 
tanke på såväl fackbotanisterna som praktikens män. Arbetet, som utgör 
resultatet af mer än ett decenniums forskningar inom området, är det 
tills dato fullständigaste, som vi äga, och torde ha alla förutsättningar



att bli ett »standard work» inom hussvamplitteraturen. På grund af 
ämnets vikt torde ett något utförligare referat vara på sin plats.

Bland de timmerförstörande svamparna har, naturligt nog för öfrigt, 
den s. k. äkta hussvampen (Meralius lacrymans) hittills varit den mest 
uppmärksammade. Att jämväl andra hymenomyceter uppträda som trä- 
förstörare i byggnader och timmerupplag har visserligen varit bekant, 
men icke blifvit tillbörligen studeradt. I denna nya bok träffa vi för 
första gången en utförlig och fullständig framställning af samtliga de 
träfrätande svampar, idel hymenomyceter, som anträffats i våra husbygg
nader. Då äfven ytterst få mykologer af facket äro hemmastadda i dessa 
stycken och därtill litteraturen i ämnet till stor del är splittrad i notis
form i ofta svåråtkomliga afhandlingar, så blir denna författarens sam
manställning och kritiska behandling dubbelt värdefull. Här behandlas 
sålunda: 5 .Merulius-, 20 Polypoms-, 4 Dcedalea- och Lenzites-arter, 8 
Agaricinéer, 2 Hydnacéer och 4 Thelephoracéer. Ett synnerligen vackert 
och instruktivt illustrationsmaterial förhöjer i hög grad arbetets värde 
och användbarhet. Mycket ofta anträffas de timmerförstörande svam
parna blott i form af mycelier och äro då ofta ytterst svåra att till arten 
bestämma. Denna sa teoretiskt som praktiskt mycket viktiga sida af 
hussvampfrågan har Mez särskildt beaktat och har här för första gången 
lämnat en utförligare beskrifning af de olika arternas mycelier och dessas 
karakteristika.

Efter en bestämningstabell öfver samtliga arter, öfvergår förf. till den 
detaljerade behandlingen af hvarje särskild art för sig, dess utseende, 
uppträdande, förstörelsearbete, lifsbetingelser och kultur på naturligt eller 
artificiellt substrat.

Farligast af alla dessa svampar är utan jämförelse den s. k. äkta 
hussvampen, Merulius lacrymans, som af alla är den bäst kända. Från 
alla andra hussvampar skiljer den sig därigenom, att den förmår inväxa 
i och förstöra torrt trä, medan öfriga arter tarfva ett mer eller mindre 
fuktigt substrat och fuktig omgifning för att kunna växa och trifvas. 
Det vatten, som ofta iakttages i droppform från Merulius’ fruktkroppar, 
och som gifvit arten dess namn, lacrymans, den gråtande, tillföres genom 
myceliesträngarna, ofta från stora distanser. Yid själfva cellulosans sön- 
derdelning genom svampens fermenter bildas emellertid också vatten i icke 
ringa mängd, som kommer svampen till godo och som delvis betingar 
dess förmåga att angripa torrt trä. Cellulosans sönderdelning får antagas 
ske efter formeln: C6 Hlä 05 + 130 = 6 H; O + 6 C Oä. Af Mez utförda 
instruktiva försök illustrera tydligt denna svampens egen vattenproduk
tion med cellulosa som råmaterial.

Då Merulius endast under vissa betingelser skrider till bildande af 
fruktkroppar och i kanske flertalet fall med en viss hårdnackenhet kvar
står å mycelstadiet, så har mycken diskussion stått angående de speci
fika faktorer, som komma hymeniebildning å bane. Att ett tillräckligt 
kraftigt, näringsrikt mycelium är en första grundbetingelse härför, därom 
äro alla ense. Därtill måste dock tydligen komma ytterligare någon eller 
några andra faktorer, i det ofta äfven de kraftigaste mycelier envist hålla 
sig sterila. Man har gissat på diverse olika orsaker till hymenialbild-
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ningens inträdande såsom tillgång till ljus, till ett visst värmeoptimum, 
ställt den i samband med näringsfysiologiska spörsmål o. s. v. Att ljus 
icke är den inducerande faktorn, framgår emellertid däraf, att man ofta 
sett Merulius bilda fruktkroppar i mörka grufvor och själf har ref. för 
några år sedan sett ett synnerligen vackert exempel på kolossal frukt
bildning hos Merulius i mörker inuti dräneringsrör under ett boningshus 
i Helsingborg, hvarvid rören på flera meters längd voro invändigt full
ständigt tapetserade med sporlager, så att rören styckevis t. o. m. voro 
helt tillstoppade. Efter att ha granskat de olika förklaringsförsök, som 
lämnats, redogör Mez för sina egna erfarenheter och experiment samt 
kommer till det resultat, att den specifika formativa retning, som tvingar 
det sterila Merah'us-myceliet till fruktkroppbildning, är att söka i substra- 
tets gradvisa uttorkning. Medan man sökt göra gällande, att Merulius 
med förkärlek skulle fruktificera under tiden maj—augusti, påvisar förf. 
med rätta att fruktkroppar utbildas under årets alla månader.

Att sporerna, som utvecklas i oräkneliga massor, i allmänhet gro ganska 
dåligt i både vatten och näringslösningar, är en gammal erfarenhet, som 
förf. blott kan bekräfta. En ringa tillsats af ammonium- eller kalium
fosfat verkar stimulerande på groningen. Därför har redan Rostrup 
framhållit, att Mern/ms-svampens utveckling i byggnader i hög grad gyn
nas, om arbetarna, som nog ofta händer, urinera å trävirket. Urinens 
halt af fosfater gynnar nämligen Merulius-sporernas groning och grodd
slangarnas inträngande i veden.

För flertalet hymenomycetmycelier äro som bekant de s. k. schnallen- 
bryggorna karakteristiska, hvilka förbinda tvenne närliggande hyfceller 
med hvarandra medelst en öppen sidoslang, som växer ut från den ena 
cellen, förbi mellanväggen och in i granncellen. Nu är det hos Merulius- 
myceliet mycket vanligt att finna en ny mycelietråd utväxa från själfva 
schnallen-bryggan, och detta har länge t. o. m. ansetts för ett specifikum 
för Merulius-myceliet. Nu påvisar emellertid Mez, att alldeles likartade 
schnallenförgreningar också uppträda hos åtminstone en timmerförstö- 
rande Polyporus-art af vaporarius-gruppen. Däremot påvisar förf., att 
det i vissa utvecklingsstadier snöhvita Merulius-myceliet på magert nä- 
ringssubtrat (sällan i hus, ofta i äldre, utsugna kulturer) plättvis antager 
en kanariegul färgton, hvilken färgväxling aldrig iakttagits hos någon 
annan hussvamp, och som därför kan användas såsom ett diagnostikum 
på Merulius-myceliet Äfven har af Ruhland framhållits, att Merulius- 
hyfernas celler (liksom hos sl. Coniophora) äro mångkärniga till skillnad 
från många andra »hussvampar». Polyporus vaporarius har exempelvis 
2 kärnor i hvarje hyfcell.

Genom Czapek’s bekanta undersökningar öfver de träbeboende svam
parnas biologi är ådagalagd t, att Merulius- myceliet afsöndrar tvenne ferment: 
Hadromas och Cytas, af hvilka det förra spaltar hadromalens (= 1ig- 
ninets) eterartade förening med cellulosan, medan cytasen i sin ordning 
upplöser cellulosan. Vidare har Kohnstamm konstaterat uppträdandet af 
ytterligare tvenne ferment: Amylas, som försockrar stärkelse, och 
Emulsin, som spaltar glycosider och i veden närmast förarbetar coni- 
ferinet, samt slutligen ett peptoniserande ferment, som upplöser plasma-
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resterna i vedparenchymets celler. Det är tack vare dessa ferment,1 som 
Merulius — och väl äfven de öfriga hussvamparna — bli så ödeläggande 
för våra byggnaders trävirke.

Bland de olika mycelformer, som Merulius under olika förhållanden 
har att uppvisa, äro de 1 —10 mm. tjocka, ofta flera meter långa, sega, 
ytligt eller i sprickor förlöpande strängarna i all synnerhet af intresse 
både för svampens biologi, såsom speciellt betingande dess vandrings- 
förmåga och effektiva vattenledande egenskaper, och för svampens osvik
liga diagnosticering, i det inga andra hussvampar uppträda med dylika 
tjockare myceliesträngar af likartad anatomisk struktur. Hos Merulius 
bestå de nämligen af tre olika hyfslag, kännetecknade af olika dimen
sioner och väggtjocklek. Yid jodtillsats framträder detta mycket tydligt 
å ett tvärsnitt och för Merulius äro därvid i all synnerhet de ytterst 
tjockväggiga öfver hela tvärsnittet glest spridda, sklerenchymartade hyf- 
trådarna karakteristiska.

Huru seglifvad Merulius-svampen är, framgår af ett par intressanta 
data. Sporer, som uppbevarats torrt, utgrodde efter 17 månader full
komligt normalt utan minskning i groningsprocent eller groningsenergi. 
Mycelium utväxte snabbt och kraftigt ur ett på sin tid inficieradt trä
stycke, som i 4 år 8 månader stått uppställdt fullkomligt torrt som mu- 
seiföremål i ett glasskåp. Hartig höll före att hussvampmyceliet kunde 
med bibehållen lifskraft genomgå en hviloperiod af ända till 40 år! 
Häraf framgår tydligt, hvilken envis fiende Merulius kan vara, där den 
en gång ordentligt innästlat sig.

En synnerligen intressant fråga, som varit och alltjämt är föremål för 
liflig debatt, är den, huruvida den äkta hussvampen, Merulius lacry- 
mans, förekommer spontant vildväxande i våra skogar eller icke, samt 
om den kan uppträda som verklig träddödande parasit eller blott som 
saprofyt på dödt virke. Den senare frågan får numera, sedan flera 
forskare utfört städse negativt utfallande infektionsförsök, anses definitivt 
besvarad sålunda, att Merulius lacrymans är en obligat saprofyt.

Finnes Merulius vildväxande i våra skogar eller ej ? Hartig var af 
den meningen, att svampen i fråga väl ursprungligen varit spontant fö
rekommande ute i fria naturen å döda trädstammar, men numera genom 
vår »ordnade forstkultur» (H. kände tydligen ej våra svenska skogar!) 
försvunnit ur skogen och blifvit »eine heimatlose Kulturpflanze». Goep- 
pert & Poleck, tvenne förtjänstfulla hussvampforskare, voro likaledes 
af den åsikten, att Merulius — liksom så många andra af våra kultur
växter — ingenstädes funnes vildväxande, utan numera har »seinen 
Heimatschein verloren», och i samma riktning ha en hel rad författare 
uttalat sig.

Hartig själf blef emellertid senare i tillfälle meddela ett fynd af Me
rulius på en otvifvelaktigt spontan förekomst i fria naturen och på se
nare åren ha ett flertal mykologer kunnat meddela liknande förekomster 
af »vildväxande» äkta hussvamp. Samtliga dessa meddelanden äro hop-
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ställda af v. Tubeuf i en uppsats »Hausschwamm-Pragen» (Naturw. Zeit
schrift für Land- und Forstwissenschaft. 1903). Huruvida Merulius an
träffats spontan i svenska skogar är mig icke bekant, men från Dan
mark meddelar Rostrup (Plantepatologi. 1902) ett dylikt fall, hvarvid 
svampen växte på nedre delen af stammen af en Castanea vesca i Char- 
lottenlund vid Köpenhamn. Allt som allt: Merulius är af allt att döma 
ytterst sällsynt i fria naturen och där att betrakta som verklig botanisk 
raritet, v. Tubeuf betonar med rätta, att de hittills kända fyndorterna 
ingalunda förskrifva sig från några af människan oberörda urskogar, 
utan tvärtom från orter, belägna i omedelbar närhet af städer, vägar, 
by§8naöer, kort sagdt inom räckvidden för den mänskliga kulturen. 
Därför anser v. Tubeuf det icke uteslutet, att dylik »vildväxande» Me- 
rnlius åtminstone i en hel del fall kan vara att betrakta såsom »förvil
dad», utkommen från smittohärdar i närbelägna hussvampinfekterade 
byggnader.

Nu har det invändts, att Merulius visst icke behöfver vara så sällsynt 
i skogarna, men blott undandrager sig uppmärksamheten genom att i re
geln hålla sig i myceliestadiet, hvarvid äfven den tränade fackmannen 
icke utan stor svårighet kan skilja MeraZzus-myceliet från andra svamp- 
mycelier. Denna invändning dementeras på ett öfverraskande sätt af 
det vackra fynd, som Möller (Hausschwamm-Forschungen. Jena. 1907) 
gjorde vid Eberswalde för en del år sedan. Han fann där Merulius, 
som troligen »förvildats» från svampsjuka hus i närheten, uppträda en 
masse på en skogsparcell af 10 ars yta och i stor skala utbilda sina 
karakteristiska fruktkroppar årligen från 1903 t. o. m. 1907. Beskrif- 
ningen af denna Merulius-fyndort, som också Mez studerat, är i hög 
grad fängslande och för många frågor inom hussvampforskningen af 
största värde. Fruktkropparna började utbildas i sept., nådde sitt maxi
mum i november och ny fruktbildning pågick sedan om än svagare hela 
vintern. Hymeniet utbildade sig dels pa nedre delen af bokstammarna, 
dels med förkärlek på själfva jordytan såsom en krusta. En dylik före
komst af fruktificerande Merulius direkt på jorden har ref. iakttagit för 
några år sedan invid en hussvampattackerad villa å Djursholm. Här 
hämtade svampen tydligen sin näring från hyfvelspån och träaffall, som 
under byggnadsverksamheten inblandats i jorden.

Af allt detta framgår otvetydigt, att Merulius ingalunda har svårt att 
fruktificera i det fria och så iögonenfallande är ju svampen i fråga, att den 
svårligen skulle kunna undgå den uppmärksamme mykologen. Yi måste 
alltså stanna vid, att den äkta hussvampen verkligen understundom, ehuru 
ytterst sällsynt, förekommer spontant i skogen och där kan fruktificera, 
men att den först sedan den innästlat sig i människans träbyggnader 
vunnit sin nuvarande ofantliga spridning och först under »civiliserade» 
förhållanden synes ha funnit sina optimala lifsbetingelser — precis som 
så inånga andra af våra kulturväxter, ogräs och djurarter, både tama 
och vilda.

Frågan om äkta hussvampens vilda förekomst är icke minst därför 
af stor vikt, emedan tvenne åsikter gjort sig gällande beträffande det 
sätt, pa hvilket vara byggnader bli infekterade: antingen är svampen



bunden vid människoboningar och då är infektion blott tänkbar från 
hus till hus resp. från smittade timmerupplag, eller kan smittan inkomma 
med spontant infekteradt virke direkt från skogen. Detta är naturligen 
en fundamental fråga i hela hussvampkapitlet af så teoretisk, praktisk 
som rent juridisk vikt att få klarhet uti.

Nu har man emellertid ifrågasatt, huruvida den vildväxande Merulius 
verkligen är samma art, som den i våra träbyggnader vegeterande. Mor- 
fologiskt har man visserligen ibland trott sig kunna fastställa en del 
obetydliga skiljaktigheter i växtsätt, frodighet o. s. v., men därom torde 
nog numera alla vara ense, att inga sådana morfologiska särmärken kun
nat konstateras mellan den vilda och den »domesticerade» Merulius, att 
de berättiga till uppställande af 2 skilda arter i vanlig mening.

Falck, en af de senare årens mest framträdande forskare på detta 
viktiga praktiskt-botaniska arbetsfält, har emellertid kunnat påvisa vissa 
biologiska olikheter mellan de båda Merulierna, som åtminstone berättiga 
till särskiljande af dem såsom i vissa afseenden mer eller mindre skarpt 
differentierade biologiska raser, hvilka Falck kallar .1/. lacrymans dome- 
sticus och M. Silvester. Hufvudskillnaden dem emellan ligger uti de båda 
myceliernas olika förhållande till värme. M. domesticus har sitt tillväxt
optimum vid + 22 ° C. och M. Silvester vid + 26 °, vid hvilken tempe
ratur M. domesticus nästan helt inställer sin tillväxt. Dessa optimalpunkters 
olika läge har faktiskt sedan visat sig tillnärmelsevis konstant vid andra 
forskares efterundersökningar med andra vilda och domesticerade Meru- 
Zius-raser. Falck påpekar, att det är af stor praktisk betydelse att kunna 
genom termostatkultur (hvars utförande närmare beskrifves hos Mez) 
öfvertyga sig om, hvilkendera rasen man har att göra med i det speciella 
fallet, ity att M. Silvester har vida mindre förstörelseenergi, i det den 
angriper veden omkring 3 gånger svagare än M. domesticus.

När Falck emellertid på ofvannämnda grundval velat uppfatta de båda 
Merahns-formerna som konstanta biologiska arter, så har han tyd
ligen gått för långt. Det har nämligen lyckats Mez att genom under 
loppet af flera månader sakta stegrad temperatur gradvis vänja M. do
mesticus (af ursprungligen +22° optimum) vid allt högre värmegrader, 
så att Mez till slut efter fem månaders träning frambragt icke mindre 
än tre från olika håll härstammande M. domesticus-raser, som visade 
mycket liflig tillväxt ännu vid +27° C. Då det alltså lyckats vid arti
ficiell kultur förskjuta dessa kardinalpunkter så väsentligt, så torde de 
FALCK’ska biologiska arterna icke få tillmätas något större artberättigande, 
utan komina vi nog sanningen närmast, om vi betrakta de båda Meru- 
lius-raserna såsom en art, men väl medgifva, att de äro under vissa spe
ciella växbetingelser delvis fysiologiskt differentierade former af samma 
art, antingen sedan M. domesticus är att betrakta som en domesticerad 
form af en spontant vild M. silvester, eller denna senare som en »för
vildad» form af M. domesticus. De båda FALCK’ska namnen kunna ju bi
behållas såsom varande till praktiskt bruk bekväma.

Inom mykologien är det som bekant ingalunda ett okändt fenomen, 
detta, att biologiska raser stundom kunna öfverföras i hvarandra. Så 
är ju exempelvis fallet inom en del urediné-arter samt synnerligen vackert
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inom flera bakterieraser, hvilka stundom äro i hög grad plastiska med 
hänsyn till sina optimaltemperaturer.

Mez upptager utöfver M. lacrymans ännu tre Memlius-arter, hvilka 
noggrant karakteriseras sa till mycelier, sporer, fruktkroppar som öfriga 
karaktärer. De synas emellertid icke spela någon större roll i praktiken 
som träförstörare, äro relativt sällsynta oeh åstadkomma vanligen blott 
mera lokaliserade skador.

Vid behandlingen af de 20 som timmerförstörare bekanta Polyporus- 
arterna följer Mez, hvad artbegränsningen beträffar, noga Elias Fries, 
hvilkens diagnoser ordagrant återgifvas. Sin reverens för Elias Fries 
som Polyporus-kännare ger Mez, sedan han framhållit de svårigheter, 
som möta mykologen inom detta släkte, uttryck i följande vackra ord: 
». . . die wissenschaftlichen Mykologen müssen die unendliche Überlegen
heit des Lebenswerks von Elias Fries über alle Kentnisse heute lebender 
Pilzkenner mit Bescheidenheit anerkennen . . . Nur dadurch, dass auf die 
Basis der FRiES’schen Artumgrenzung zurückgegangen wird, ist eine wis
senschaftliche Grundlage für das Studium dieser schwierigen Formen
kreise zu erhalten.»

Mez gifver under hvarje art detaljerade beskrifningar öfver respektive 
svampars växtsätt, förekomst, myceliekaraktär på naturligt och artifici
ellt substrat, träförstörande förmåga etc. Det rika figurmaterialet gör 
framställningen mycket åskådlig.

Utom Polyporus behandlas arter af släktena: Daedalea, Lenzites, Len- 
tinus, Paxillus, Hypholoma, Armillaria, Psathyrella, Coprinus, Hydnum, 
Irpex, Corlicium och Coniophora.

Medan Merulius som sagdt är obligat saprofyt och aldrig förekommer 
i lefvande ved, så äro däremot många — flertalet? — af de öfriga »hus- 
svamparna» äkta parasiter, som orsaka sjukdomar hos lefvande träd, 
men därjämte äga förmåga att fortlefva i död ved som saprofyter.

Utöfver de här närmare refererade rent botaniska kapitlen, finnas i 
Mez bok äfven flera värdefulla afdelningar af hufvudsakligen praktisk 
natur, såsom framgår af rubrikerna: Der Hausschwamm im öffent
lichen Leben (af juridiskt och sanitärt innehåll), Die Beurteilung 
von Hausschwamm-Schäden (om svampens utvecklingshastighet, lifs- 
längd, trärötornas natur, om undersökning af infekterade hus och trä- 
profver m. m.), Die Bekämpfung des Hausschwamms (om bygg
nadsmaterial, försiktighetsåtgärder vid byggnadsarbetets utförande, om 
ventilation, desinfektion o. dyl.). Alla dessa olika afdelningar innehålla 
mycket af stort äfven rent botaniskt värde och äro såsom resultat af 
författarens stora erfarenhet och grundliga studier i ämnet af allra största 
praktiska nytta. Såväl fackbotanisten som arkitekten och byggmästaren, 
för att nu icke tala om alla de många, hvilkas ekonomiska intressen 
kunna kännbart beröras genom uppträdande af hussvamp i byggnader, 
alla finna de i denna professor Mez' bok svar på hvarje fråga, som står 
i samband med hussvampkapitlet.
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Thovild Wulff.
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OSCAR ROBERT FRIES.
* 5/4 1840. t 18/e 1908.

Den 18 juni 1908 afled i Uppsala efter endast ett par dagars sjukdom 
den bekante läkaren och mykologen Oscar Robert Fries i en ålder af 
68 år.

Han var född i Uppsala den 5 april 1840 och son till Elias Fries 
och Christina Wieslander. Student i Uppsala 1858 aflade han med. 
kandidatexamen 1863 och med. licentiatexamen 1867. Samma år dispu
terade Fries för medicinsk doktorsgrad med en på sin tid mycket upp
märksammad afhandling, som i sig förenade författarens botaniska och 
medicinska intressen: Om svampbildningar på människans hud och däraf 
förorsakade sjukdomar. År 1868 promoverades Fries till med. doktor 
och utnämndes samma år till docent i praktisk medicin vid Uppsala uni
versitet och underläkare vid medicinska kliniken därstädes. Redan året 
därpå lämnade han emellertid Uppsala och slog sig ned som läkare i 
Göteborg. Under ett 10-tal år förestod han andre stadsläkaretjänsten 
därstädes, var en liten tid t. f. provinsialläkare i Göteborgs distrikt och



bestred samtidigt läkaretjänsten vid Göteborgs hospital, förestod någon 
tid biträdande lärarebefattningen vid barnmorskeundervisningsanstalten i 
Göteborg, var t. f. förste stadsläkare, t. f. öfverläkare vid Sahlgrenska 
sjukhusets medicinska afdelning under åren 1880 och 1881, järnvägs- 
läkare å linjen Göteborg—Floda 1870—97 och öfverläkare vid försäk
ringsbolaget Svea sedan 1882. Var under flera år ledamot af stadsfull
mäktige och hälsovårdsnämnden i Göteborg. År 1899 upphörde Fries 
med sin läkarverksamhet och återflyttade till sin födelsestad Uppsala, där 
han tillbragte de återstående åren af sin lefnad.

Som läkare åtnjöt Fries stort anseende och hade i Göteborg en 
kolossal enskild praktik. Med tiden blef han en af staden Göteborgs mest 
kända och populära personer. Om det minne han efterlämnar därstädes 
vittna de ord, som vid hans död stodo att läsa i GÖteb. Handels- och 
Sjöfartstidning: »D:r Fries var en varmhjärtad läkare och människovän, 
därtill en vänsäll man, som rikligen delade med sig åt andra af sin lifs- 
glädje och sitt strålande humör, som icke kunde nedslås, endast dämpas, 
då egen sjuklighet och flera dödsfall inom familjen på sistone fördy strade 
hans dagar här i Göteborg.»

Fries var bekant som en mycket ifrig resenär. Under sina talrika 
resor i rekreationssyfte besökte han alla Sveriges städer och alla Euro
pas liufvudstäder. En utrikes vetenskaplig resa företog Fries jan.—okt. 
1868 med understöd af Hwasserska stipendiet, hvarunder han hufvud- 
sakligen uppehöll sig och studerade i Prag och Wien.

Gifvetvis hade Fries på grund af sin medicinska verksamhet ej mycken 
tid öfrig att ägna åt sitt älsklingsstudium, svamparna. Det är därför 
så mycket mer erkännansvärdt att han under hela sin lefnad bibehöll 
sitt botaniska intresse oförminskadt. Hans första botaniska afhandling, 
en växtgeografisk skildring af trakten mellan Torne och Kalix älfvars 
nedre lopp, hvilken ännu i dag kan läsas med nöje, utkom år 1858 och 
den sista, Anteckningar om svenska hymenomyceter, utkom i fjol, nära 
50 år senare. Hans hufvudsakliga studium var som bekant hymenomy- 
ceterna, på hvilket område Fries kan sägas ha varit sin berömde faders 
arftagare. Yid insamlandet af svampar var han dennes ifrige medhjäl
pare och öfvervakade vid en resa till Femsjö år 1861 utförandet af de 
svampplanscher, som där af artisten Åkerluxd förfärdigades för Veten
skapsakademiens räkning och som ligga till grund för Elias Fries’ 
leones selectee hymenomycelnm. Efter sin faders död redigerade Rob. 
Fries tillsammans med sin broder Th. M. Fries utgifvandet utaf 8 häf
ten af ofvannämnda planschverk. På grund af sin kännedom om de af 
Elias Fries uppställda arterna rådfrågades han ofta af såväl utländska 
som svenska mykologer. Åt Göteborgstraktens svampflora ägnade Fries 
speciellt sitt intresse, hvarom vittna hans båda förnämsta arbeten: Synopsis 
hymenomycelum regionis golhoburgensis (1S88) och In synopsin hymeno- 
mycelum regionis golhoburgensis addilamentum (1900). Ett vittnesbörd 
om Fries’ grundliga kunskaper på hymenomyceternas område är hans 
intressanta afhandling: Om svamp floran i våra växthus.

Af Svenska botaniska föreningen var Fries medlem alltsedan dess 
stiftande.
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Förutom några skrifter af medicinskt innehåll har Fries utgifvit föl
jande botaniska arbeten:

1. Om trakten mellan Torneå- och Calix-elfvars nedre lopp i växtgeo- 
grafiskt hänseende (Bot. Notiser 1858).

2. Om tvenne hittills i Sverige misskända Rumex-arter (Upsala Univ. 
Årsskrift 1861). Tillsammans med Rob. Fbistedt. Rörde sig om ar
terna arifolius och thyrsoides.

3. Om svampbildningar på människans hud och däraf förorsakade 
sjukdomar (Akad. Afh. Uppsala 1867).

4. Laschiae nova species (Grevillea 1887).
5. Synopsis hymenomycetum regionis gothoburgensis (Acta Reg. Scient. 

Societ. Gothob. 1888).
6. Om svampfloran i våra växthus (Bot. Notiser 1891).
7. In synopsin hymenomycetum regionis gothoburgensis additamentum 

(Acta Reg. Scient. Soc. Gothob. 1900).
8. Anteckningar om svenska hymenomyceter (Arkiv för botanik 1907).

Tycho Vestergren.
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DAVID BERGENDAL.
*Vb t855. f**/9 1908.

. Nar dödsbudet kom: David Bergendal är död — så stod detta helt 
visst för oss alla, som lärt känna den mannen i hans verksamhet och 
forskning, som en det obegripliga ödets meningslösa nyck. Från min 
egen studenttid i Lund tog jag icke med mig minnet af någon så ut
präglad kraftnatur, af någon till hela sin karaktär och läggning så in
te1^* stark man som just David Bergendal. Och nu är han bortryckt, 
53-årig, från svensk naturforskning, från en stor krets af minnesgoda 
larjungar och från det universitet, vid hvilket han i 25 år varit fästad 
som akademisk lärare.

David Bergendal var född den 4 maj 1855 i Kville, Bohuslän, där 
fadern då var komminister. Redan som skolpojke kom han till Lund, 
men aflade sin studentexamen vid latinläroverket i Göteborg 1874, hvar- 
efter han återvände till Lund som en lifligt intresserad ämnessven inom 
de naturvetenskapliga facken. Fil. kand.-examen aflade B. år 1877, fil.



lic. 1882. H. t. 1882—h. t. 1883 tjänstgjorde B. som lärare i botanik 
vid Alnarp och var samtidigt vik. föreståndare för Malmöhus läns frö- 
kontrollanstalt. År 1883 disputerade han för fil. doktorsgrad i botanik 
och blef omedelbart förordnad till docent i detta ämne. Promoverades 
till fil. doktor år 1884. Då emellertid vid denna tidpunkt utsikterna till 
en dräglig existens som botanist voro alltför sväfvande, vände B. sin 
forskarhåg snart nog från botaniken till zoologien.

Det porträtt af Bergendal, som här återgifves, är taget under något 
af åren 1881—1885, och hänför sig alltså till den tid, då B. ännu var 
botanist.

Redan år 1886 utnämndes han till docent i zoologi, inom hvilket ämne 
sedermera tyngdpunkten af hans forskargärning blef förlagd. Efter en 
elfvaårig, oaflönad docenttid blef B. år 1894 e. o. professor i jämförande 
anatomi och tio år därefter blef han kallad att efterträda A. Qvenner- 
stedt som ordinarie professor i zoologi och prefekt för zoologiska insti
tutionen i Lund. Yid realskolan i Lund verkade B. i många år som lärare 
och under åren 1892 — 97 jämväl som skolans rektor.

Bland B:s resor i botaniskt syfte må nämnas en färd i Bohuslän som
maren 1875 med understöd af Göteborgs och Bohus läns hushållnings
sällskap samt en botanisk resa i Norrland, särskildt Jämtland, år 1882. 
Af längre studieresor må erinras om B:s deltagande i en färd till Nord- 
Grönland samt en längre tids vistelse vid biologiska hafsstationen i Neapel 
och Messina. Som zoolog har B. varit en mångsidig forskare, hvilkens 
författarskap utmärkte sig för gedigenhet och skarp kritik.

Den reda och klarhet, som var ett genomgående kynnesdrag hos Ber
gendal, gjorde honom till en pedagog af rang. Hans föreläsningar ut
märkte sig för öfverskådlighet, koncentration och ett kraftfullt framförande. 
1 sitt umgänge med oss studenter var han enkel, anspråkslös och mera 
den äldre kamraten än den höglärde professorn. Det fanns i Bergen
dals väsen något sträft, oslipadt, nästan bryskt, som i förstone på mången 
verkade som otillgänglighet, men detta hans så karaktäristiska sätt i yttre 
måtto speglade ingalunda den hjärtegode »David», sådan vi alla lärde 
uppskatta honom. Redan från unga år var B. alltid högt uppburen inom 
Lunds studentkår, där han bl. a. en tid beklädde posten som kurator i 
Göteborgs nation och som kårens ordförande. Under sina sista lefnadsår 
var Bergendal Akademiska Föreningens ordförande — Lunds studenters 
högsta hedersbevisning.

Ehuru B. sålunda endast under några korta år kom att verka som 
botanist, medhann han dock att genom sin gradualafhandling inskrifva 
sitt namn i den svenska botaniska forskningens historia. B. började 
sina botaniska studier under J. Agardh, men det blef hufvudsakligen 
professor F. W. C. Areschoug, som kom att bli bestämmande för hans 
forskningsriktning. Vid denna tid hade växtanatomien en stark blomst- 
ringstid i Lund. Det är professor Areschougs ovärderliga förtjänst 
att ha bragt växtanatomien i vårt land in på för sin tid nya banor. 
Alltför länge hade växtanatomien varit en rent deskriptiv vetenskap och 
urartat till ett tämligen själlöst hopande af histologiska fakta, så att 
Schwendener i sin Das mechanische Princip etc. (1874) med ringaktning
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talar om »das zwar stattliche und durch ernste Arbeit zu Stande ge
brachte, aber an sich doch todte Lehrgebäude der Anatomie». Hela denna 
hufvudsakligen deskriptiva anatomiska forskningsriktning fann i De Bary 
sin siste mästare, hvars oskattbara förtjänst blef att i sin »Vergleichende 
Anatomie» samarbeta, systematisera och terminologiskt redigera det stora 
anatomiska material, som dittills hopbragts.

Kommo så på öfvergången mellan 1860- och 70-talen Sachs, Are- 
schoug, Russow, van Tieghem och Schwendener med nya synpunkter, 
som fördjupade den växtanatomiska forskningen och förde den in på nya 
fruktbärande banor. Med sin fordran på hänsynstagande framför allt 
till utvecklingshistoriska och fysiologiska synpunkter vid bedömandet af 
växternas inre organisation bröto dessa forskare väg för den växtanato
miska uppfattning, som i hufvudsak än i dag äger burskap.

Det var i denna med nya, bärande synpunkter arbetande växtanato
miska skola, som Bergendal kom att under Areschougs ledning utarbeta 
sin stora afhandling »Bidrag till örtartade dikolyledoners jämförande ana- 
tomh (1883). Betecknande för Bergendals själfständiga karaktär, som 
aldrig förnekade sig, är ett yttrande i denna gradualafhandlings inled
ning: »Som jag gjort mina studier under prof. Areschougs ledning, 
kunde nämligen lätt min öfverensstämmande mening synas blott vara 
auktoritetstro, men huru stort än lärjungens förtroende må vara till den 
erfarne lärarens omdöme, måste han dock söka själfständigt pröfva de 
tvistiga frågorna och välja efter egen öfvertygelse.» Dessa den unge 
doktorandens ord teckna enkelt och korrekt den ledande princip, som 
genomgick hela Bergendals lifsverk så i vetenskapliga som i personliga 
och praktiska ting: opartisk pröfning — egen öfvertygelse.

Om en liten polemisk skrift af Bergendal (Bot. Notiser 1882) må här 
erinras, hvilken på sin tid väckte ett visst uppseende i botaniska kretsar. 
Det var hans kritik af E. Adlerz’ »Bidrag till knoppfjällens anatomi hos 
tråd och buskartade växter», i hvilken B. uppträdde mot åtskilliga af A:s 
principiella anmärkningar öfver växtväfnadernas systematik och nomenklatur.

Öfver sin förste akademiske lärare i botanik, professor J. Agardh, 
utgaf B. år 1901 en utförlig minnesteckning, i hvilken B. vid framställningen 
af Agardhs mångsidiga vetenskapliga verksamhet visar ett alltjämt vaket 
intresse för sin gamla vetenskap. Af särskildt värde är i denna minnes
teckning Bergendals framställning af Agardhs märkliga jättearbete: 
Theoria systematis plantarum (på svenska under titel: Vext-sy- 
stemets methodologie, Lund 1858). Agardhs system har som be
kant aldrig vunnit något allmännare erkännande, på sin tid ej ens till
börligt beaktande. Bergendals framställning af detta kapitel är emellertid 
i hög grad fängslande. I samma ininnesruna dokumenterar Bergendal 
sig som en intim kännare af Linné och gör här, liksom förut Agardh 
(i »Om Linnés betydelse i botanikens historia», Lund 1878), bestämd 
och liflig front mot Julius Sachs, som i sin Geschichte der Botanik 
(1875) orättvist bedömt Linnés botaniska gärning.

Blef David Bergendals botaniska verksamhet af blott kort varaktig
het, så skaffade han sig dock under sitt alltför knappt tillmätta lif en



plats i svensk naturforskning, som för hans namn med aktning och 
tacksamhet till eftervärlden.

Af David Bergendal utgifna botaniska skrifter:

1. Några växtlokaler för södra Halland och norra Bohuslän. Bot. No
tiser. 1879.

[2. Ueber die Schrift von O. Kuntze: Revision von Sargassum und das 
sogenannte Sargassomeer. Utgör ett af Nordstedt författadt ut
förligt referat i Bot. Centralblatt, 1881, VI Bd. af ett Bergendals 
föredrag i Lunds Botaniska Förening 16 nov. 1880, i hvilket B. 
underkastar Kuntze’s arbete en skarp kritik.]

3. Bidrag till kännedomen om de vegetativa organernas byggnad hos
örtartade dikotyledoner. I. (Föreg. meddelande.) Bot. Notiser. 1882.

4. Några ord med anledning utaf »Bidrag till knoppfjällens anatomi
hos träd och buskartade växter» af E. Adlerz. Bot. Notiser. 1882.

5. Bidrag till örtartade dikotyledoners jämförande anatomi. (Gradual-
afhandling). Lunds Univ. Årsskrift, Tom. XIX. Lund, 1883.

6. Jacob Georg Agardh. Minnesteckning. Nord. Universitetstidskr.
Göteborg. 1901.

(90)

Thor ild Wulff.



V

(91)

SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Nya ledamöter.
Styrelsen har till ledamöter af föreningen invalt:

på förslag af med. lic. Selim Birger: 
lektor Hjalmar Möller, Falun;

på förslag af apotekare G. Drake:
apotekaren Carl David Carlsson, Göteborg; 
apotekaren Th. A. A. Sätervall, Göteborg;

på förslag af fil. lic. T. Lagerberg:
banktjänstemannen Alf Stjernspetz, Stockholm;

på förslag af lektor G. Malme:
läroverksadjunkten Josef Sjögren, Vänersborg; 
tandläkaren Per Sjöstedt, Katrineholm;

på förslag af godsförvaltaren G. Sederholm:
bergslagsläkaren, med. lic. Karl Edvard Hällsjö, Domnarfvet;

på förslag af docenten O. Rosenberg: 
fil. kand. M. O. Malte, Lund; 
läroverksläraren Karl B. Nordström, Sundsvall; 
apotekaren K. Björkman, Orsa;

på förslag af doktor N. Sylvén:
jägmästaren Nils Bellander, Leksand; 
jägmästaren N. K. Berlin, Jockmock; 
jägmästaren Denis A. Wåhlberg, Särna; 
forstmästaren G. Murelius, Orsa; 
herr Hjalmar Kumlien, Leksand;

på förslag af apotekare A. S. Trolander: 
apotekaren Axel Liljedahl, Göteborg;

på förslag af amanuensen T. Vestergren:
med. doktor Thor Erdmann, Stockholm; 
redaktör O. Lundgren, Stockholm; 
redaktör L. A. Ahlgren, Stockholm;

på förslag af doktor H. Witte:
fil. kand. Otto Möller, Lund; 
fil. stud. Å. Ikerman, Lund;

på förslag af doktor Th. Wulff: 
professor Fr. Wulff, Lund.
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SAMMANKOMSTER.

Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den 4 februari 1908.

Professor O. Jtjel föredrog om pollinationsanordningen hos släktet 
Browallia.

Den 18 februari 1908.

Fil. lic. T. Lagerberg meddelade iakttagelser och studier öfver de 
svenska polypodiaceernas gamofytgeneration. Se sid. 229 i denna tidskrift.

Den 2 mars 1908.

Docenten H. Hesselman föredrog om vegetationen och skogsväxten på 
Gotlands hällmarker. Sedermera publiceradt i Skogsvårdsföreningcns 
tidskrift 1908, häft. 5.

Den 17 mars 1908.

Fil. lic. T. Lagerberg föreläde Melampyrum nemorosum X pratense, 
funnen vid Borgholm den 1 juni 1903. Alla de insamlade exemplaren 
tillhörde f. subpratense. Pollenet var sterilt.

Docenten R. E. Fries demonstrerade en monströs Citrus-medica-frukt 
(digitata-form) från Mentone.

Den 31 mars 1908.

Professor O. Juel föredrog om på ranunculaceer växande uredineer, 
hufvudsakligen tillhörande släktena Puccinia och Uromyces.

Docenten R. Sernander föredrog om den skandinaviska tlorans relik
ter från ancylustiden.

Den 14 april 1908.

Docenten R. Sernander föreläde en forma acaulis af Primula officina
lis, funnen förlidet år i trakten af Uppsala och inplanterad i botaniska 
trädgården därstädes, och diskuterade med anledning häraf Primula 
acaulis’ fylogeni. Jfr R. Sernander, Entwurf einer Monographie d. europ. 
Myrmekochoren, sid. 392—394 (K. V. A. Handl., Rd. 41).

Fil. lic. T. Lagerberg föreläde i botaniska trädgården uppdragna grodd 
plantor af Coelogyne cristata och redogjorde i samband därmed för iakt 
tagelser öfver orchideernas groning.



Fil. stud. Bertil Erikson demonstrerade monströsa tulpanformer.
Docenten R. E. Fries förevisade hanblommor af Vctllisneria spiralis 

från Uppsala botaniska trädgård.

Ben 28 april 1908.

Docenten O. Rosenberg redogjorde för undersökningar öfver prokro- 
mosomerna och deras förhållande vid kärndelningen.

Fil. lic. T. Lagerberg demonstrerade i mikroskopiska preparat pro- 
kromosomer hos Adoxa moschatellina. Jfr T. Lagerberg, Über die 
präsynapt. und synapt. Entw. d. Kerne in den Embryosackmutterzellen 
von Adoxa moschat. (Botan. Studier tillägn. F. R. Kjellman. Uppsala 1906).

Fil. kand. G. Samuelsson föredrog om gamofyten och den unga spo 
rofyten af Bolrychium matricarice.

Den 12 maj 1908.

Docenten H. Kylin redogjorde för undersökningar öfver det röda 
färgämnet hos Ceramium rubrum.

Florideernas röda färgämne, phycoerythrin, har alltsedan Kützings 
dagar varit föremål för upprepade undersökningar, men det oaktadt är 
kännedomen om detta färgämne ännu jämförelsevis ringa. Till stor del 
beror detta på de svårigheter, som göra sig gällande vid framställningen 
af rent phycoerythrin, och det var först genom Molisch’s undersök
ningar (Bot. Zeit. 1894), som man erhöll en metod för framställning af 
åtminstone jämförelsevis rena phycoerythrinlösningar. Metoden var att 
genom upprepad fällning med alkohol och den därvid erhållna phyco- 
erythrinfällningens låsning i vatten bortskaffa de föroreningar, som med
följde, då färgämnet medelst destilleradt vatten extraherades ur den floridé, 
hvars färgämnen skulle undersökas. Såsom det förnämsta resultatet af 
Molisch’s undersökningar må nämnas, att phycoerythrinet är ett kristalli
serande ämne tillhörande ägghvitegruppen i vidsträckt bemärkelse. Kri 
stalliseradt kunde phycoerythrinet erhållas om en lösning af detsamma 
försattes med vissa salter, förnämligast ammoniumsulfat. Molisch’s un
dersökningar gällde det röda färgämnet hos Nithophyllum punclatum.

Föredraganden hade för framställning af phycoerythrinlösningar användt 
Ceramium rubrum. Materialet extraherades med destilleradt vatten vid 
en temperatur af 35°—40°. För förhindrande af förruttnelse hade något 
toluol tillsats. Den erhållna lösningen var, sedan den omsorgsfullt filt
rerats, fullt klar, till färgen röd med violett anstrykning samt visade en 
i brunt gående orangefärgad fluorescens. Tillsattes till denna phycoery- 
thrinlösning ammoniumsulfat i substans till 30 % (30 gr. salt på 100 
cm3 lösning) utfälldes färgämnet i form af en grofflockig amorf fällning, 
i hvilken äfven ingingo åtskilliga föroreningar, hufvudsakligen en del 
starkt slemmiga ämnen, sannolikt slemmiga kolhydrat. Genom upprepad 
omfällning kunde åtminstone den största delen af föroreningarna aflägs- 
nas, och den vid salttillsats erhållna fällningen blef därvid mer finkornig.

Tillsattes däremot endast till 15 % ammoniumsulfat, erhölls färgäm
net, om lösningen ej innehöll alltför hög grad af föroreningar, i form
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af kristaller (hexagonala prismor), och om lösningen så småningom genom 
afdunstning koncentrerades, kunde allt färgämne förmås att utkristalli
sera. Kristallerna voro lättlösliga i vatten och vid förnyad tillsats af 
ammoniumsulfat (men nu ej gärna mer än till 10 %) erhölls åter färg
ämnet krislalliseradt i form af hexagonala prismor. Genom upprepade 
kristallisationer kunde en ren phycoerythrinlösning erhållas.

Denna på ofvan beskrifna sätt erhållna phycoerythrinlösningen visade 
ej den violetta färganstrykning som den ursprungliga lösningen, dess fluor- 
escens var äfvenledes ljusare orangefärgad. Lösningen gal typiska ägg- 
hvite-reaktioner (Hellers prof, xantoproteinsyre-reaktionen, samt efter 
affärgning med kaliumpermanganat hiuret-reaktionen).

Om den fällning, som i en ursprunglig lösning erhölls efter tillsats af 
15 % salt, affiltrerades, fick man ett fdtrat, i hvilket den violetta färg
tonen var vida mer framträdande, och som visade en i mer brunt orange 
gående fluoroescens än den ursprungliga lösningen. Om det i filtratet 
kvarvarande färgämnet utfälldes fullständigt vid tillsats till 30 % salt, 
den därvid uppkomna fällningen löstes i vatten och denna lösning till
sattes till 15 % ammoniumsulfat, erhöllos ånyo röda kristaller liknande 
de redan omnämnda. Filtratet, sedan dessa kristaller affiltrerats, hade 
en blåviolett färgton och en i mer mörkt brunt orange gående fluores- 
cens än förut nämnda filtrat. Yid så småningom skeende afdunstning af 
det blåvioletta filtratet erhöllos ytterligare röda kristaller, men dessutom 
en blå amorf fällning samt blå kristaller bestående af rombiska taflor. 
Den vid afdunstningen erhållna fällningen var löslig i vatten, och om 
den därvid uppkomna lösningen tillsattes till 15 % ammoniumsulfat och 
lösningen medelst afdunstning koncentrerades, kunde de blå rombiska 
kristallerna ånyo erhållas jämte blå amorf fällning och röda kristaller.

Ur Ceramium rubrum kan således enligt föredr. medelst destilleradt 
vatten extraheras två skilda färgämnen, det ena till färgen rödt och med 
en ljust orangefärgad fluorescens, det andra till färgen blått. Huruvida 
detta senare fluorescerar kan ännu ej afgöras, då det ej kunnat erhållas 
i rent tillstånd. Det förra färgämnet kristalliserar i hexagonala prismor 
och tillhör ägghviteämnena i vidsträckt bemärkelse, det senare kristalli
serar i rombiska taflor. Huruvida detta senare tillhör ägghviteämnena 
har ännu ej kunnat undersökas.

Docenten N. Svedelius föredrog om byggnaden och utvecklingen 
af floridésläktet Martensia Her.

Martensici, som hör till gruppen Nilophyllece af familjen Delesseriacece, 
utmärkes liksom öfriga till samma grupp hörande släkten af en utpräg- 
ladt interkalär celldelning, hvilket är högst anmärkningsvärdt bland flo- 
ridéer.

Föredraganden redogjorde först i detalj för den interkalära utbild
ningen af det genombrutna nätverket, som intager den öfre delen 
af Martensia-skottet, därvid särskildt demonstrerande utvecklingen af den 
af föredraganden ingående studerade M. fragilis Harv. från Ceylon. Det 
hade lyckats föredraganden att visa, att den allra tidigaste utvecklingen 
af skottet är fullt likartad med t. ex. den hos släktet Delesserici, d. v. s.
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den kunde uppfattas som en spetstillväxt hos kongenitalt sammanvuxna 
celltrådar, alltså som hos högre floridéer i allmänhet enligt Schmitz. De 
interkalära delningarna däremot inträda efteråt — visserligen mycket snart 
— men dock tydligen såsom något sekundärt. Den interkalära tillväxten 
når sin höjdpunkt i bildningen af nätverkets lameller.

Tetrasporbildningen är hos M. fragilis uteslutande förlagd till la
mellerna i motsats mot förhållandet hos en del andra arter t. ex. M. 
elegans, M. australis och M. denticulata, där tetrasporerna bildas såväl å 
lamellerna som äfven å den basala sammanhängande delen. Föredra
ganden meddelade vidare en del histologiska detaljer vid bildningen af 
tetrasporerna. Liksom Martensia-cellerna för öfrigt äro äfven tetraspor- 
anlagen — i motsats mot hvad Schmitz angifvit såsom undantagslös 
regel bland tioridéerna — flerkärniga med ända till 20—30 cellkärnor. 
Dessa tilltaga en tid i storlek samtidigt med att hela tetraspormodercellen 
tillväxer, men förr eller senare degenereras och upplösas alla 
kärnorna utom en. Denna intager i tetraspormodercellen ett centralt 
läge, delar sig och gifver upphof till 4 dotterkärnor, som vandra ut mot 
periferien. Samtidigt klyfver sig hela tetraspormodercellen successivt i fyra 
delar tetraederformigt. En kärna kommer i hvarje del, som hvar och 
en blir till en således en kär nig tetraspor. Tetrasporerna tilltaga nu 
betydligt i volym och talrika kromatoforer kunna nu i dem påvisas.

Föredraganden redogjorde därefter ingående för utvecklingen af 
spermatierna, hvilka icke förut beskrifvits hos detta släkte. Martensia 
är dioecisk och spermatangierna uppstå i sori å lamellerna. Sperma- 
tangiesori äro olika utbildade hos olika arter. Hos M. fragilis bildas en 
enda sammanhängande sorus å hvarje lamells sida, hos M. elegans, pavonia 
m. fl. däremot bildas å hvarje lamellsida flere från hvarandra afgrän- 
sade sori. Spermatangierna uppstå därigenom, att ytceller å lamellerna 
successivt genom täta delningar uppdelas i ett mycket stort antal ytterst 
små celler, som hvardera innehålla endast en cellkärna. Denna enkär- 
niga cell sträckes därefter vinkelrätt ut från lamellytan, dess kärna delar 
sig och den öfre kärnan skiljes från den nedre genom en vägg och cellen 
blir till ett spermatangium, som i sig utbildar spermatien, som således är 
en kär nig och slutligen afsnöres från basalcellen, hvilken af föredragan
den betecknades som spermatangiemodercell. Spermatangiemoder 
cellens kärna har redan förut ånyo delats och efter det första sperma- 
tangiets afsnörande afsnör den ett nytt spermatangium på samma sätt 
som det första. Spermatangiemodercellen lefver således kvar och kan 
möjligen ytterligare afsnöra ännu flere spermatier.

Föredraganden gjorde därefter en jämförelse mellan spermatie- 
bildningen hos Martensia och andra undersökta floridéer sär- 
skildt med hänsyn till spermatangiemodercellens utveckling. Olika typer 
kunde härvid urskiljas med afseende på graden af spermatangiemoder
cellens omvandling från rent vegetativ cell till fortplantningscell, d. v. s.. 
dess högre eller lägre differentiering; vidare med afseende på sättet huru 
den afsnör spermatierna, d. v. s. samtidigt eller successivt, från samma 
punkt eller från olika punkter o. s. v. Dessa olika typer sammanfatta
des af föredraganden i följande öfversiktsskema:
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I) Spermatangiemodercellen hvarken till form eller innehåll afvikande
från öfriga vegetativa celler. Icke blott spermatangiemodercellen,

utan äfven själfva spermatangiet som ungt med kromatoforer.--------
— — — — — — — — — — — Nemalion, Batrachospermum.

II) Spermatangiemodercellen till form och innehåll tydligt afvikande från
öfriga vegetativa celler Spermatangiemodercellen liksom äfven sper
matangiet äfven såsom unga utan kromatoforer.

A) Spermatangiemodercellerna enkla, icke bildande grensjTstem.
1) Spermatangiemodercellen utbildar spermatangierna antingen 

successivt från samma punkt eller ock samtliga sperma
tangier på en gång i rad.

a) Endast ett spermatangium utbildas till mognad i ta
get. Successivt kunna dock afsnöras flere.

•j* Särskildt utbildade gemensamma moderceller 
(»Trägerzellen») för spermatangiemodercellerna 
saknas — — — — — — — — — Marlensia, 
Delesseria, Grinnellia, Nitophyllum, Rhodymenia. 

*f"f* Spermatangiemodercellerna i grupper om 4, 
hvarje grupp utväxande från en gemensam 
modercell (»Trägerzell») — — — — — —
— — — Odonthalia, Chylocladia. Halymenia.

b) Samtliga spermatangier utbildade på en gång i rad1
— — — — — — Melobesia, Hypnea, Peyssonelia.

2) Spermatangiemodercellen utbildar flere spermatangier (sam
tidigt eller successivt) från olika punkter, men aldrig flere 
i rad från samma ställe.

a) Spermatangiemodercell mer eller mindre isodiame- 
trisk, afskiljande samtidigt flere (ofta flera än2)sper- 
matangier bredvid hvarandra.

•j* Spermatangiets hela innehåll blir till spermatie 
— — — — — — — — — — — Chondria. 

•H* Endast spermatangiets öfre del blir till sper
matie, den nedre utbildas som ett skaft-------
— — —- — — — — — — — Corallina.

b) Spermatangiemodercell spetsigt utdragen, afskiljande 
åt sidorna på olika punkter 1—flera spermatangier —
— — — — — Wrangelia, Naccaria, Polysiphonia.

B) Spermatangiemodercellerna mer eller mindre greniga, bildande
särskilda grensystem.

1) Särskilda gemensamma moderceller (»Trägerzellen») för
spermatangiemodercellerna utbildas ej--------—---------------
— — — — — —■ — Champia, Gigartina, Choreocolax.

2) Spermatangiemodercellerna — icke alltid greniga —- ut
bildade på skaftartade, långa gemensamma moderceller 
(»Trägerzellen»), som tillsammans bilda grupper, »nemathe- 
cier» — — — — — — — — — — — — Polyides.
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Då ännu så relativt få floridésläkten äro med afseende på spermatangi- 
ernas utveckling histologiskt undersökta, kunde ofvanstående schema tills 
vidare endast provisoriskt göra anspråk på att vara en öfversikt öfver 
floridéernas spermatieutveckling.

Med andra växtgrupper öfverensstämde floridéerna med afseende på 
utvecklingen af hanorganen närmast med Laboulbeniacéerna.

Föredraganden redogjorde därefter för cystokarpiets byggnad. 
Martensia öfverensstämde med afseende på cystokarpiebyggnaden i huf- 
vudsak med öfriga Delesseriacéer. Karpogonet vore en toppcell i en 
särskildt utbildad 4-cellig karpogongren med spetstillväxt. Schmitz’ regel, 
att floridéernas karpogon alltid äro toppceller, gällde således äfven Mar
tensia, trots dess iör öfrigt interkalära byggnad. Karpogongrenens celler 
liksom äfven själfva karpogonet äro flerkärniga. Auxiliarcellen bildas 
först efter befruktningen och fusionerar icke med angränsande celler. 
Auxiliarcellen delar sig därefter i tvenne celler, en centralcell och en ba- 
salcell. Blott från den förra utbildas gonimoblasten. Från denna utväxa 
rikt greniga gonimoblasttrådar, hvilkas celler hafva ett fåtal (1—2), men 
alltid mycket stora cellkärnor. I spetsarna bildas karposporerna, hvilka 
alltid äro enkärniga. Sedan de afsnörts inne i cystokarpiet, ansvälla de, 
hvarvid samtidigt kromatoforerna begynna tydligt framträda.

Hos Martensia äro således såväl tetrasporer, karposporer som sperma- 
tier alltid enkärniga, under det att de vegetativa cellerna alltid innehålla 
talrika cellkärnor.

Herr G. A. Fröman föreläde några märkligare fanerogamer, som af 
föredr. öfverlämnades (ill Uppsala universitets skandinaviska herbarium:

1) rödblommig hägg, funnen af föredr. vid Tursbo i Vassunda socken 
(Uppland) 1907;

2) Typha angustifolia X latifolia, funnen af föredr. vid Lassby backar 
nära Uppsala å en numera genom sprängningsarbeten förstörd lokal;

3) Carex canescens X loliacea, tagen vid Töreboda af A. Callmé.
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V etenskapsakademien.

Den 27 maj 1908.

Prof. A. G. Xathorst redogjorde för sina undersökningar öfver fossila 
ormbunkars sporer.

1 in införande i Akademiens Handlingar antogs: »Paläobotanische Mit
teilungen 4: Ueber die Untersuchung kutinisirter fossiler Pflanzenteile; 
5: Ueber Nathorstia Heer.; 6: Antholilhus Zeilleri n. sp. mit noch erhalte
nen Pollenkörnern aus den rhätischen Ablagerungen Schonens» af prof. 
A. G. Nathorst. Till Arkiv för botanik antogs: »Ueber das Blühen von 
Lamium amplexicaule» af prof. C. Lindman.

Den 3 juni 1908.

lill införande i Arkiv för botanik antogos: 1) »Beiträge zur Flora des 
Itatiaia» al dr. P. Dusén; 2) »Die Genliseen und Utricularieen des Reg-



nell’schen Herbarium» af dr. N. SylvéN; 3) »Zur Kenntnis der Phanero- 
gamenflora der Grenzgebiete zwischen Bolivia und Argentinien, IV» at 
docenten Rob. E. Fries.
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Den 9 september 1908.

Till införande i Akademiens Handlingar antogs: »Ueber den Bau 
und die Entwicklung der Florideengattung Martensia af docenten N. 
Svedelius.

Den 14 oktober 1908.

Prof. E. Lönnberg redogjorde för de igångsatta biologiska undersök
ningarna af sjön Tåkern i Östergötland, till hvilka Riksdagen beviljat an
slag. Följande botanister hafva af Akademien erhållit i uppdrag att 
verkställa den botaniska delen af undersökningen: redaktör O. R. Holm
berg (kärlväxtfloran), lektor H. W. Arnell (mossor); prof. G. Lagerheim 
(alger) och prof. R. Sernander (lafvar). Af dessa hade herrar Holm
berg och Arnell under sommaren påbörjat sina undersökningar.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Bidrag till kännedomen om 
SaZix-floran i Torne lappmark» af med. dr. B. Floderus.

NOTISER.

Utnämning’. Till e. o. professor i växtbiologi vid Uppsala universitet 
har utnämnts docenten J. R. Sernander.

Deutsche Botanische Gesellschaft har kallat till hedersledamot 
professor V. B. Wittrock.

Utländska botanister i Sverigre. Fyra mykologer hafva i höst 
besökt vårt land för studier af hufvudsakligen hymenomyceter och ga- 
stromyceter: dr. René Maire, chef de travaux å la Faculté des Sciences, 
Nancy och mons. Peltereau, notaire honoraire, Vendöme, den senare 
specialist på släktet Boletus. De vistades tre veckor vid Stockholms 
högskola samt besökte Uppsala och Lund. I närheten af Lund upptäck
tes af dem den sällsynta, för Sveriges flora nya bokskogssvampen Boletus 
Mougeolii Quél. Ett besök i Uppsala och Stockholm gjordes af tvenne 
amerikanska mykologer: C G. Lloyd, den bekante gastromycetkännaren, 
och Calvin H. Kauffman, instructor in Botany, Univ. of Michigan, den 
senare för att studera släktet Cortinarius.



3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stil (enkelt understruket 
i manuskriptet).

4) Vid kursiveringar må spärrad stil användas (understrykes med 
bruten linje i manuskriptet).

Citeringar böra ske genom hänvisningar till en afhandlingen 
bifogad litteraturförteckning. Noter under texten böra så vidt möj
ligt undvikas.

Det är önskvärdt, att större afhandlingar af allmänt veten
skapligt innehåll äro författade på engelska, franska eller tyska 
eller åtminstone äro försedda med en sammanfattning på något af 
dessa språk. Manuskript, som ej äro skrifna på svenska, böra åt
följas af uppgift om, hvem som verkställt eller granskat öfversätt- 
ningen till det främmande språket. De böra dessutom vara för
sedda med en kortfattad svensk resumé.

För undvikande af alltför dyrbara korrekturändringar får re
daktionen på det enträgnaste anhålla 1) att manuskripten måtte in
lämnas i fullt tryckfärdigt skick, så att inga vidlyftiga rättelser mot 
manuskriptet eller tillägg måtte förekomma i korrekturen; 2) att, om 
likväl dylika ändringar företagas, dessa endast må äga rum i första 
korrekturet för att ej onödigtvis fördröja af handlingens tryckning; 3) 
att i synnerhet personnamn, växtnamn och facktermer, mätte vara 
tydligt skrifna; 4) att det är en stor fördel, om manuskripten inläm
nas maskinskrifna, hvilket särskildt gäller de författare, som äga en 
svårlåslig handstil.

Omkostnader för korrekturändringar mot manuskriptet öfversti- 
gande 10 % af tryckningskostnaden bestridas af författaren.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas 
direkt till redaktören. Direkt förbindelse mellan författaren och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvarje författare erhåller 100 särtryck med omslag afgifts- 
fritt af sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskommelse. Af smärre meddelanden intagna i tidskriftens borgis- 
afdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.
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