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ETT PAR FALL AF TERMINAL INFLORESCENS- 
BILDNING HOS TILLA.

AF

BOB. E. FBIES.

Det äi ett allmänt kändt förhållande, att linden uppbygger sin stam 
och sina grenar sympodialt, på så sätt att toppknoppen felslår, hvar- 
vid en axillär knopp öfvertar terminalknoppens funktion. Detta 
äger rum redan under första året på groddplantan samt vidare 
under individets hela lif. Något undantag från det regelbundna 
bortdöendet al skottspetsen har jag ej sett framhållas, oeh torde 
det nog ej heller vara iakttaget. Penzig (6) omnämner intet sådant 
tall, och i den senare litteraturen har jag ej heller kunnat finna 
någon uppgift om en dylik afvikelse. Under sistlidne sommar an
träffade jag emellertid på en i Upsala botaniska trädgård odlad
1 dia platyphylla tvenne skott, hvilkas terminalknoppar kommit till 
utveckling och som därvid gifvit upphof till inflorescenser. På lig.
2 och 3 äro dessa återgifna.

hör att emellertid kunna förstå desamma torde vara lämpligast 
att först erinra om hufvuddragen i den typiska lindinflorescensens 
ställning och byggnad. De blommande grenarna på en lind äro 
mei ellei mindre horisontell inriktade med bladen ordnade tvåra
digt längs flankerna. I alla dessas axiller, oftast med undantag af 
det nedersta bladets, sitta dels en vanlig sluten vinterknopp, dels 
en inflorescens med dess karakteristiska skärmblad, vid hvilket 
blomställningsaxeln är delvis sammanvuxen. Inflorescensens och 
knoppens inbördes ställning är sådan, att den förra utgår från öfre 
kanten af den horisontella grenens bladaxiller, knoppen däremot
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upptar mera midten af bladvecken. Noggranna undersökningar 
af liera forskare, särskild! Brunner (l, 2) och Wydler (8), ha gif- 
vit vid handen, att inflorescensgrenen är det verkliga axillära skot
tet, att det stora, hinnartade skärmbladet utgör dettas första för
blad och att vinterknoppen vid dess bas i själfva verket är en axil
lär bildning åt inflorescensskottets andra förblad, hvilket såsom ett 
litet fjäll omsluter vinterknoppen på dess motsatta, undre sida och 
hvilket, på grund af dess likhet med de öfriga knoppfjällen, länge 
förblandats med dessa.

Det är således klart, att lindens inflorescenser äro att betrakta 
som axillära kortskottsbildningar från årsskotten. Granskar man 
ett blommande eller fruktbärande dylikt, så skall man finna, att 
äfven den skenbara toppknoppen nästan regelbundet vid sin sida 
är utrustad med en inflorescens, detta naturligtvis beroende på att äf
ven denna vinterknopp, såsom ej äkta terminal, är till sin anlägg
ning fullt identisk med de nedanför sittande. Fig. 1 framhåller 
toppen af en normalt utvecklad, blommande, horisontel gren sedd 
uppifrån. På ena sidan af densamma sitter ett vanligt blad. Mot
satt detta synes (vid *) ett obetydligt utskott med ett ärr i spetsen, 
utmärkande den plats, där den afdöda skottspetsen utgått. Emel
lan denna och bladskaftet sitta dels en inflorescens, dels en kraf
tig vinterknopp, den förra, såsom synes, ofvanför den andra, såle
des på grenens inre sida. Nedanför inflorescensen kan dessutom 
urskiljas ett långsträckt ärr (st) efter ett blad, hvilket synes stödja 
densamma. Detta är märket efter den ena af bladets tidigt affal- 
lande stipler; på andra sidan af skottet, på bilden dold af det
samma, har den andra stipeln haft sin plats.

Jämför man nu denna bild af det typiska förhållandet med den 
på bild 2 återgifna afvikelsen, så framgår med lätthet, hur denna 
på naturligaste sätt bör tolkas. Vi återfinna där örtbladet, vinter
knoppen och inflorescensen med stipelärret vid dess bas, allt på 
sin vanliga plats. Däremot tillkommer en tvåblommig inflorescens, 
utgående från den bladet motsatta flanken. En närmare undersök
ning ådagalade ock, att denna intog just den plats, där på ett nor
malt byggdt skott ärret efter det afdöda terminala internodiet har 
sin plats. Ej heller kunde något sådant ärr återfinnas på någon 
annan punkt, så att det torde vara otvifvelaktigt, att denna andra 
inflorescens utgår rent terminalt. Detta styrkes äfven af följande 
omständighet. Den toppställda inflorescensen skiljer sig, såsom sy
nes, från de vanliga axillära genom den fullständiga saknaden af



Term, infl..

-Ax. infl.

erm. infl.

4. Thulin del.

Tilia platijphylla. Fig. 1. Normalt bygd blommande skottspets. Si = ärret efter 
den ena stipeln; * = märket efter den afdöda skottspetsen. — Fig. 2—3. Skott
spetsar med terminala inflorescenser (term, infl.); på fig. 2 finnes äfven den 
axillära utvecklad (ax. infl.); st, st', st" = stipelbildningar; Un = öfversta vin
terknoppen. — Fig. 4. Schema öfver inflorescensens byggnad (enligt Eichlkr).

— Fig 1—3. 6/e af naturl. storlek.
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skärmblad. Erinra vi oss dock, att skärmbladen utgöra den axil- 
lära knoppens första förblad, så blir det klart, att denna terminala 
inflorescens bör sakna sådant. Den utgör ju blott en ren fortsätt
ning på skottet, och något nytt blomskärmbildande förblad bör na
turligtvis ej utbildas på densamma.

Själfva inflorescensen hos linden är ett fåblommigt dichasium, 
slutande med en toppblomma (se fig. 4); det bär trenne små, tidigt 
affallande högblad, af hvilka det understa saknar axillärt skott, de 
båda öfre bära blommor. Dessa äro försedda med tvenne förblad, 
hvilka i sin tur antingen båda eller blott det öfre kunna uppbära 
blommor, o. s. v. Den här ifrågavarande terminala inflorescensen 
var endast försedd med tvenne frukter; toppblomman var affallen, 
lämnande ett ärr efter sig. Ärret efter det nedersta högbladet åter
fanns på den från öfversta örtbladet vända sidan af inflorescens- 
axeln, således på det ställe, där nästa örtblad skulle haft sin plats, 
om terminalskottet varit vegetativt. De båda följande högbladen 
bildade ungefär 90° vinkel mot det nedersta. Frukterna voro väl 
utvecklade med normalt utbildade frön; däremot voro frukterna 
på den bredvidsittande, axillära inflorescensen förkrympta.

Den andra, på fig. 3 återgifna bildningsafvikelsen, hvilken här i 
motsats mot den föregående tankes sedd från grenens undersida, är 
mera invecklad och vida svårare att morfologiskt tolka. Afvikel- 
serna från det normala äro här större och sträcka sig äfven till det 
näst öfversta bladet. Här har nämligen den ena stipeln (st) ut- 
vuxit till en njurformad, cm.-stor bildning af samma hinnartade 
konsistens som blomskärmarne. Af fullständigt samma form och ut
seende i öfrigt är den ena stipelbildningen vid följande nod (st’), 
bakom hvilken den »falska» terminalknoppen framskymtar. Äfven 
den andra stipeln (st”), som har sin plats på skottets bortre sida, 
är hinnartadt utbildad och ännu kraftigare utvecklad än den förra. 
Emellan dessa båda, på högra flanken på bilden, skulle det till stiplerna 
hörande bladet ha sin plats; något dylikt är dock ej utbildadt på 
normalt sätt; det återfinnes emellertid vid närmare efterseende så
som en strutlikt hoprullad, ungefär en half cm. bred hinnkant, som 
sammanvuxit med den ena stipeln (st”) och bildar en direkt fort
sättning på denna. Vinterknoppen (kn) återfinnes på sin vanliga 
plats midt emellan de tvenne stiplerna. Från skottets vänstra 
flank, i öppningen mellan de båda stipelbildningarna utgår en in- 
florescensaxel (term. infl.), som ett par mm. ofvan basen bär ett
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halfdecimeterlångt skärmblad, vid hvilket blomställningsaxeln är 
helt kort (blott till 4 mm:s längd) vidvuxen.

Hur skall nu denna inflorescens tolkas? I det förra skildrade 
fallet mötte vi tvenne intill vinterknoppen sittande blomställningar, 
i detta blott en. Det ligger då nära till hands att här tolka denna 
enda som den normala, axillära, i hvilket fall hela bildningsafvi- 
kelsen betydligt förenklades. Detta låter sig emellertid näppeligen 
göra. Inflorescensens plats omöjliggör en dylik tolkning. Den ut
går nämligen från just den punkt, där det vanligen afdöende topp- 
internodiet skulle utgått, något som utan svårighet låter sig be
stämma vid ett studium af orienteringen af vinterknoppen och dess 
fjäll, och vid en jämförelse med de längre ned på skottet sittande 
knopparna. Inflorescensens tolkning som rent terminal styrkes 
äfven af den omständigheten, att något ärr efter toppinternodiet ej 
kunde upptäckas.

Det är emellertid tvenne saker, som möjligen skulle kunna tala 
emot den framlagda uppfattningen, nämligen dels förekomsten af 
det väl utvecklade skärmbladet på inflorescensaxeln, hvilket, som 
vi sågo vid det först skildrade fallet, ej behöfver förekomma på en 
terminal inflorescens, och defs saknaden af den andra, den axiffära 
inflorescensen. Hvad först den förra omständigheten angår, så be
höfver ej blomskärmen här betraktas som ett af förbladen till ett 
axillärt skott, utan kan mycket väl tolkas som ett kraftigt utvuxet 
högblad på inflorescensaxeln. Vi ha ju redan sett, hurusom i gren
spetsen förefunnits liksom en tendens hos bladbildningarna att ut
växa och anta hinnartad konsistens. Det är dessutom en ingalunda 
ovanlig företeelse, att inflorescensens högblad utbildas på detta sätt. 
I litteraturen har sådant vid flera tillfällen beskrifvits, såsom af 
Brunner (2), Malinvaud (4), Patouillard (5) och Wehmer (7). 
Malinvaud har t. o. m. försökt sig på att under TUia grandifolia 
på denna afvikelse bilda en var. bracteolata.

Likaså kan den anmärkningsvärda saknaden af axillär inflore
scens utan större svårighet förklaras. Af vinterknoppens oriente
ring är det nämligen tydligt, att det första förbladet, hvilket ej kan 
återfinnas på knoppen, sammansmält med och ingår i den hinn- 
artade, strutlikt hopvridna bildning, hvilken ofvan omnämndes så
som hufvudsakligast uppkommen af bladet och dess ena stipel. 
Detta eljest skärmbildande förblad har således förkrympt, och nå
gon inflorescens finns (därför?) ej heller utbildad. Att tyda den en
ligt min uppfattning terminala inflorescensens blomskärm som den
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axillära knoppens första förblad, är omöjligt, då den med 90° di
vergerar från den ställning, som den i så fall skulle inta. Dess 
ställning är däremot just den, som det nedersta högbladet på ett 
terminalt blombärande skott borde intaga..

Det synes mig således klart, att vi i såväl detta som det förra 
fallet lia att göra med en på långskotten rent toppställd inflore- 
scens, således med en byggnadstyp, som helt och hållet strider emot, 
hvad man hittills iakttagit hos TVZia-släktet. Hvad kan nu orsaken 
till dessa bildningsafvikelser vara? Inga direkta yttre inflytelser 
ha kunnat upptäckas såsom förorsakande desamma. Trädet var 
nämligen fullt friskt, utan något angrepp af vare sig svamp eller 
insekter. Här liksom i så många liknande fall måste skyllas på 
»inre orsaker», som för närvarande ej kunna bestämmas. Antyd- 
ningsyis må blott framhållas, att individet, hvarpå de båda afvi- 
kelserna anträffades — de sutto helt nära hvarandra på en och 
samma gren — var synnerligen rikligt blommande. Det har äfven 
redan framhållits, att i det första skildrade fallet den axillära in- 
florescensens frukter voro förkrympta samt att i det senare ingen 
ordinär axillär blomställning kommit till utveckling, möjligen direkt 
tillbakahållen genom dess skärmblads sammansmältning med ört
bladet och den ena stipeln. På båda skotten i fråga hade dess
utom en af de längre ned sittande axillära inflorescenserna tidigt 
affallit, lämnande igengrodda ärr efter sig. Det kan därför vara 
möjligt, att den rikedom på blombildande ämne, som i skotten 
förefunnits, slagit ut i de terminala blomställningarna, då de på de 
vanliga ställena hindrats att förbrukas. Det torde emellertid vara 
säkrast, att blott med försiktighet yttra sig härom, särskildt som 
äfven på andra skott understundom förekommo märken efter af- 
fallna inflorescenser, utan att terminalknoppen kommit till utveck
ling.

Naturligtvis blir följden af detta toppknoppens utväxande till 
inflorescens en begränsning af skottet ifråga. Detta är ju ock den 
normala orsaken till ett skotts begränsande; det hos linden eljest 
förekommande är ett sekundärt sätt. Det ligger då nära tillhands 
att fråga sig, om ej de föreliggande bildningsafvikelserna utmärka 
återfall till en tidigare skottbyggnadstyp inom 77/za-släktet. Emot 
ett sådant antagande talar afgjordt den i individets lif tidigt infal
lande sympodiebildningen, hvilken uppträder redan efter första 
året och långt, innan blomning kan ha inträdt störande i skott- 
följden. Ej heller liar jag kunnat finna något stöd därför i för
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hållandena hos lindens närmare släktingax-, hos hvilka såväl axillära 
som terminala blommor och blomställningar förekomma.

I den växtteratologiska litteraturen finnas beskrifna och afbildade 
(af Brunner, 2) intressanta bildningsafvikelser hos linden, där i 
bladaxiller ej blott den typiska inflorescensen utbildats, utan äfven 
vinterknoppen upplöst sig och alstrat ett kortskott med blomställ
ning. Med dessa böra de af mig iakttagna fallen lämpligast jäm
föras. Den extra blomutveckling, som i förra fallen slog sig på 
vinterknopparna, har i de senare slagit sig på ett annat håll, på 
långskottets terminalknopp. Man behöfver därför ej alls, synes det 
mig, tillgripa atavismen som hjälp vid tolkningen af det här skil
drade abnorma uppträdandet af toppställda inflorescenser. Rikti
gare synes vara att söka förklaringen i näringsfysiologiska orsaker.

FIGURENERKLÄRUNG.

T ilia platyphylla. Fig. 1. Die Spitze eines normal gebauten, horizon
talen Sprosses, von oben gesehen; st = die Narbe eines der abgefallenen 
Nebenblätter; * = die Narbe der abgestorbenen Sprosspitze. — Fig. 2—3. 
Zwei abweichend ausgebildete Sprosse, die an einem im übrigen ganz 
normalen Baum im botanischen Garten zu Upsala (Aug. 1908) gefunden 
wurden; in der Fig. 2 ist der horinzontal wachsende Zweig von oben, 
in der Fig. 3 von unten gesehen. An beiden ist die sonst abstei-bende 
Sprosspitze zu echten terminalen Infloreszenzen ausgewachsen (term, infl.), 
was teils aus ihrem Ausgangspunkt, teils aus der Orientierung der Blatt
bildungen des Blütenstandes hervorgeht. In dem in Fig. 2 abgebildeten 
Fall sind die Verhältnisse sehr klar zu ersehen (vgl. dabei Fig. t). Man 
beachte das Fehlen des Flügelblattes,'’ das davon abhängt, dass die 
Achse der Infloreszenz nur eine Fortsetzung der Sprossachse ist und 
demnach nicht das Vorblatt ausgebildet hat, welches an den sonst stets 
achselständigen Infloreszenzen zum Flügelblatt auswächst. An dem zwei
ten Spross (Fig. 3) sind die oberen Nebenblätter zu grossen, häutigen 
Bildungen ausgewachsen (st, st’, st”)-, nur der terminale Blütenstand ist 
hier ausgebildet und mit einem grossen Flügelblatte versehen, welches 
jedoch — seiner Stellung u. a. nach zu schliessen — aus dem unter
sten, abnorm entwickelten Hochblatt der terminalen Iniloreszenz be
steht. Die Erklärung dieser beiden Bildungsabweichungen liegt nicht in 
irgend welcher direkten äusseren Ursache, auch nicht etwa in Atavismus, 
sondern wahrscheinlich in inneren ernährungsphysiologischen Verhältnissen. 
— Fig. 4. 77/xa-Infloreszenz, schematisch (nach Eichler).
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OM S JÄLFSTERI LIT ET EN HOS RÖDKLÖFVERN 
(TRIFOLIUM PRATENSE L.).

AF

HERNFRID WITTE.

Då det är Iråga 0111 att söka praktiskt förbättra eller förädla en 
växtart, gäller det naturligtvis i första hand att söka klargöra de 
vägar, man härvid har att följa. Kan ifrågavarande art själfbe- 
fruktas, så kan man ju begagna sig af individualurval; kan den det 
däremot ej, utan är själfsteril, ja, då måste man begagna sig af 
andra utvägar för att komma till något resultat. När jag vid 
Sveriges Utsädesförening lick hand om förädlingen af våra vall
växter, blef därför en af mina första uppgifter, att utreda, huru man 
skulle förfara vid förädlingen af vår viktigaste vallväxt, rödklöf- 
vern {Trifolium pratense L.). Denna art uppgafs ju i litteraturen i 
allmänhet vara själfsteril; ehuruväl mina undersökningar endast 
än ytterligare bekräfta ett dylikt förhållande och således ej hafva 
så mycket nytt att uppvisa, torde de väl ändock kunna vara af 
intresse att offentliggöra, då de i viss mån komplettera föregående 
forskningar.

Innan jag går att närmare redogöra för mina försök, vill jag i 
korthet omnämna förut gjorda undersökningar. Redan Darwin 
påpekar (I, p. 107), att rödklöfvern är fullständigt själfsteril; vid 
af honom utförda försök (II, p. 350), lämnade 100 blomhufvuden 
af medelst nät isolerade individ ej ett enda frö, under det att 100 
blomhufvuden af närstående af humlor besökta individ utbildade 
enligt beräkning 2,720 frön. De Vries (I, p. 939) omnämner, att 
då han i ett boningsrum, till hvilket några insekter ej hade till
träde, odlade rödklöfver, utvecklades rikligt med blomhufvuden,
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men frö utbildades ej; när en hel mängd blomhufvuden voro full
ständigt öfverblommade, utsattes de i kruka uppdragna rödklöfver- 
plantorna i ett klöfverfält; de blomhufvuden, som nu utvecklades, 
satte alla rikligt med frö; de Vries omnämner äfven (1. c.), att vid 
konstgjord pollinering med respektive blommors eget pollen erhölls 
ej heller något frö; på grund häraf anser han det sannolikt, att 
rödklöfvern är själfsteril. Stebler anser (I, p. 73) det högst san
nolikt, att rödklöfvern ej kan själfbefruktas; han påpekar dock 
nödvändigheten af ytterligare undersökningar. I senare tid, 1900 
och 1901, har Kirchner (i, p. 13) utfört en del isoleringar af röd- 
klöfverblomhufvuden utan att i något fall erhålla ett enda frö; 
undersökningarna omfattade 1900 blott 11, 1901 22 isolerade blom
hufvuden. Fruwirth omnämner (i, p. 165) äfvenledes, att vid af 
honom utförda försök erhölls ej något frö i isolerande blomhufvu
den, icke ens då deras blommor konstgjordt pollinerats med eget 
pollen eller med dylikt från andra blommor af samma individ. 
Knuth uppgifver däremot (i, p. 292), att enligt Kerner (i, p. 364) 
leder själfbefruktning hos rödklöfvern till resultat; denna uppgift 
är ej fullt riktigt, ty visserligen säger Kerner att de talrika arterna 
af släktet Trifolium utveckla sina frukter, äfven då blommorna skyd
das för insektbesök, men han gör dock den reservationen att en
staka arter gifva dålig fröskörd, när insektbesök uteblifva; som 
emellertid Kerner ej angifver några arter vare sig för det ena eller 
andra fallet, kan ju detta Knuths påstående alldeles lämnas ur 
räkningen.

I litteraturen finnes emellertid äfven uppgifter om att rödklöf
vern skulle vara själffertil. Beal (I, p. 325) erhöll af 50 blomhuf
vuden på tvenne med nät isolerade individ 25 frön, under det att 
lika många blomhufvuden, ej isolerade, lämnade 1,200—2,200 frön; 
dessa Beals undersökningar äro af ringa vikt, då där blott angif- 
ves att blommorna voro isolerade så att humlor ej hade tillträde, 
hvilket naturligtvis ej utesluter att andra insekter, äfven om de ej 
kunde nå honungen, dock hade kunnat åstadkomma ett öfverförande 
af pollen. Garton antager utan vidare, att ett öfverförande af pol
len från andra individ ej leder till resultat och detta af den anled
ning, att blommor, i hvilka ståndarna bortskurits, ej gåfvo upp- 
hof till frö. Martinet erhöll (i, p. 5) af tvenne isolerade indi
vid respektive 9 och 15 frön; äfven vid konstgjord själfbefruktning 
erhölls resultat. Slutligen kan nämnas, att Armstrong (i) medde
lar om själfbefruktande rödklöfver i Australien.
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Som synes förekomma i litteraturen olika åsikter om denna sak, 
emellertid synes det ju, speciellt med anledning af Fruwirths och 
Kirchners undersökningar, ej vara någon anledning att tvifla på 
att rödklöfvern verkligen är själfsteril och att det egna pollenet är 
alldeles overksamt, i all synnerhet som detta vid ståndarknappar- 
nas tömmande kommer att ligga alldeles mot märket. Jag ville 
emellertid söka bekräfta föregående undersökningar och för öfrigt 
tänkte jag på möjligheten af att märket behöfde obetydligt såras 
för att pollenkornen skulle erhålla lämplig grobädd.

Mina undersökningar utfördes på Svalöf somrarna 1905, 1906, 
1907 och 1908, och till försöksmaterial användes olika handels- 
stammar af såväl inhemsk som utländsk härstamning. Isoleringen 
af blomhufvudena skedde i allmänhet medelst omhöljen af tunt 
tyg, s. k. gas med mycket fina maskor; åren 1907 och 1908 använ
des dock äfven pergaminkapslar. Någon olikhet i resultat erhölls 
ej i dessa olika fall, ehuru de förra, gaskapslarna, visade sig vara 
bäst, då fuktigheten inom dem ej blifver så stor som i pergamin- 
kapslarna.

Under ofvannämnda somrar utfördes inalles 79 försök; af dessa 
anställdes 21 för att utröna det egna pollenets inverkan dels så att 
nästan alla eller ett flertal blommor inom samma isolerade blom- 
hufvud pollinerades eller korsades sinsemellan, dels så att kors
ning utfördes mellan blommorna i tvenne isolerade hufvuden af 
samma individ. Pollineringen utfördes med mycket små, stvlhåriga 
penslar så alt penseln upprepade gånger fördes mot märket, hvar- 
vid en hel del pollenkorn fastnade på penselhåren, och då därpå 
samma förfaringssätt företogs i en annan blomma, öfverfördes pol
lenkorn till dennas märke, på samma gång som nya pollenkorn 
fastnade i penseln. Resultaten at nyssnämnda 21 försök bletvo 
att i intet enda fall fullt utbildadt frö erhölls, dock i tvenne fall ett 
par outbildade, odugliga frön. Att genom denna pollinering pi
stillen ej förstördes och att således detta ej kunde vara orsaken 
till att frö ej utbildades visa andra samtidigt utförda försök, hvar- 
vid korsning på nyssnämnda sätt anställdes dels emellan tvenne 
isolerade blomhufvuden, tillhörande olika individ, dels emellan 
ett isoleradt blomhufvud och ett ej isoleradt blomhufvud af a n- 
nat individ; i 8 af 9 utförda dylika försök erhölls väl utbil
dadt frö.

Jag vill här redogöra för ett upplysande försök. Den 8 juli 
1907 isolerades 4 blomhufvuden, af hvilka 3 (a1; a2, a3) tillhörde
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ett och samma individ, 1 (b) ett annat närstående; den 12 juli ut
fördes korsning mellan a, och a2 samt emellan a3 och b, hvar
vid i hvarje fall en hel del blommor pollinerades. Vid skörd af dessa 
blomhufvuden i september månad visade sig resultatet vara, att i 
blomhufvudena aj och a2 fanns ej ett enda frö, under det alt i a3 
erhölls 7 väl utbildade och 16 mer eller mindre hopskrumpna frön,
1 b respektive 10 och 2.

Slutligen kan jag äfven nämna att 46 under åren 1905, 1906, 1907 
och 1908 endast isolerade, ej konstgjordt pollinerade blomhufvuden 
ej lämnade ett enda frö.1

Häraf torde med all önskvärd tydlighet, hvilket jag äfven förut 
(i, P- 147) påpekat, framgå, att rödklöfvern (Trifolium pratense L.) 
är fullständigt själfsteril.

1 detta sammanhang vill jag äfven något omnämna de under
sökningar, jag påbörjat med ännu ett par vallbaljväxter.

Hvad först och främst alsikeklöfvern (Trifolium hybridum L.) be
träffar, så liafva af mig hittills utförda försök visat, att denna art 
förhåller sig såsom rödklöfvern d. v. s. är själfsteril (jfr. Witte I, 
p. 148). Till samma resultat hafva äfven ledt de försök, som ut
förts af Kirchner (I, p. 16) och Fruwirth (I, p. 186), under det 
att Meehan (i, p. 378) angifver alsikeklöfvern såsom själfbefruk- 
tande och alt »cross-fertilization is wholly out of the question».

Af hvitklöfver (Trifolium repens L.) isolerade jag sommaren 1908 
6 blomhufvuden; af dessa hade 5 ej utbildat något frö, under det 
att i ett funnos 3 utbildade frön. Darwin (II, p. 349) erhöll vid 
försök med denna art ett år 10 ggr mindre frö af 10 isolerade 
blomhufvuden än af 10 fritt blommande, nästa år däremot af 20 
isolerade blomhufvuden blott 1 frö, under det att 20 fritt blom
mande lämnade 2,230 frön. Beal (I, p. 327) erhöll af 8 isolerade 
blomhufvuden sammanlagdt 5 frön, lika många fritt blommande 
hufvuden gåfvo däremot 236 frön. Meehan (jfr. Kirchner I, p. 14) 
erhöll god frösättning vid isolering, men då denna var så bristfäl
lig alt en geting kunde komma innanför nätet, kan hans iakttagel- 1 2

1 Förstnämnda året, 1905, erhölls dock dessutom i 3 försök respektive 1, 2 och
2 utbildade frön, men då jag ifrågavarande år blott utförde isolering och polline- 
1 nilb men däremot ej var i tillfälle att vare sig verkställa skörden af försöken ej 
heller undersöka det insamlade materialet, utan endast fick uppgift om resultatet, 
tror jag det vara fullt befogadt att alldeles lämna dessa försök utan afseende, i 
all synnerhet som jag ej samtidigt erhöll några som helst uppgifter om huruvida 
i dessa fall isoleringsduken var skadad eller ej.
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ser lämnas utan afseende. Kirchner (i, p. 15) fick vid isolering med 
stormaskigt nät i en del blomhufvuden några frön, men däremot 
vid användande af finare nät ej ett enda frö. Fruwirth (I, p. 181) 
omnämner, att han vid alla sina försök ej erhållit något enda frö.

Af käringgigel {Lotus corniculatus L.) isolerades förflutna sommar, 
1908, 14 blomhufvuden i pergaminkapslar; emellertid blefvo 10 af 
dessa skadade; hvarken inom de skadade eller i öfriga 4 oskadade 
utbildades ett enda frö. Detta öfverensstämmer väl med de undersök
ningar som utförts af Darwin (II, p. 4, 349) och Kirchner (I, p. 
53), hvilka vid isolering ej erhållit ett enda utbildadt frö.

Till sist vill jag äfven redogöra för mina undersökningar i be
rörda hänseende öfver get- eller sandväpplingen (Anthyllis vnlnera- 
ria L.). Sommaren 1907 isolerades medelst tygomhölje ett blom- 
hufvud, detta satte rikligt med frö. Innevarande sommar isolera
des med pergaminkapslar 19 blomhufvuden med tillsammans 643 
blommor; utan någon som helst pollinering erhölls 577 frön, af 
hvilka dock 36 voro mindre väl utvecklade; således utbildade, då 
denna art har 1-fröiga baljor, 89.78 % af alla blommor frö; i 5 
fall utbildade t. o. m. hvarje blomma frö. Häraf framgår ju tyd
ligt att denna art kan själfbefruktas (jfr. Witte I, p. 148) hvil- 
ket äfven säkerligen oftast sker. Vid de undersökningar, som utförts 
af Kirchner (l, p. 51), har i en del fall erhållits rikligt med frö, 
men i andra fall ej ett enda frö; orsaken härtill anser han möjli
gen kunna bero på liknande förhållanden, som förefinnas hos 
liumleluzer i (Medicago lupiilina L.), hvars hapaxanthiska form han 
funnit (i, p. 11 13) vara själfbefruktande, under det att den per
enna formen var sjålfsteril.

ÜBER DIE SELBSTSTERILITÄT DES ROTEN KLEES 

(TRIFOLIUM PRATENSE L.).

ZUSAMMENFASSUNG.
Als der Verfasser auf den Versuchsfeldern des Schwedischen Aus

saat-Vereins zu Svalöf die Veredlungsversuche der Weidepflanzen 
übernahm, schien es ihm sehr notwendig, zuerst zu untersuchen, 
ob die wichtigste schwedische Futterpflanze, der rote Klee, selbst
steril sei oder nicht. Die Lilteraturangaben sind nämlich in dieser 
Hinsicht einander durchaus wiedersprechend.



338

Die Untersuchungen wurden in den Sommern 1905—1908 mit 
Individuen verschiedener Herstammung ausgeführt. Für die Isolie
rung wurden engmaschige Gazenetze und Pergamindüten und für 
die Bestäubung feine, steifhaarige Pinsel benutzt.

Wenn die Blüten nur isoliert und nicht künstlich bestäubt, oder 
wenn sie mit eigenem Pollen oder mit demjenigen anderer Blüten 
desselben Individuums bestäubt waren, dann schlug der Frucht
ansatz ganz und gar fehl; es entwickelte sich kein einziger Samen. 
Als dagegen isolierte Blüten mit fremdem Pollen in derselben Weise 
bestäubt waren, dann gelangten auch Samen zur Ausbildung.

Aus den Versuchen geht also hervor, dass der rote Klee durch
aus selbststeril ist.

Der Verfasser hat auch einige andere Futterpflanzen ein wenig 
daraufhin untersucht. Der Bastardklee oder der Schwedische Klee 
(Trifolium hybridum L.) und der gehörnte Schotenklee (Lotus corni- 
culatus L.) waren auch selbststeril, während bei dem Wundklee 
(Anthyllis vulneraria L.) Selbstbefruchtung gute Fruchtbildung her
vorruft. Bei dem letzteren waren in 19 Blütenköpfen mit zusam
men 643 Blüten bei Selbstbefruchtung 577 Samen ausgebildet.
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ZOOCECIDIER FRÅN BOHUSLÄN.
AF

G. LAGERHEIM och BJÖRN PALM.

I föregående uppsatser (G. Lagerheim, Zooeecidien vom Feldberg, 
Mitteil. d. Badischen Botan. Vereins 1903, och Baltiska Zoocecidier, 
Arkiv för Botanik, Bd. 4. 1905) har en af oss påpekat den bety
delse, som kännedomen om gallbildningarnas utbredning kan ha 
för lösandet af växtgeografiska spörsmål. Särskildi framhölls önsk
värdheten af undersökningar af öars gallbildningar, hvarigenom möj
ligen bidrag till lösandet af frågan om dessas eventuella landförbindelse 
i postglacial tid kunde erhållas. Under Svenska Botaniska Föreningens 
exkursion i bohuslänska skärgården i augusti 1908 erbjöd sig ett 
tillfälle att samla bidrag härtill, ett tillfälle som vi ej underläto att 
begagna oss af. I det följande lämnas en förteckning på de af oss 
och andra deltagare i exkursionen anträffade zoocecidierna. Att 
antalet ej blifvit större än 110, beror hufvudsakligen på den myc
ket korta tid, som stod till vårt förfogande på hvarje ö och som 
äfven skulle användas till insamlande af parasitsvampar. Dagarna 
närmast före exkursionen tillbragte en af oss (Lagerheim) i Kungelf 
och Göteborg, hvarest flera gallbildningar iakttogos, som äfven fått 
plats i nedanstående förteckning. Särskildt noga genomgingos de 
i Trädgårdsföreningen och Lorensberg odlade träden och buskarna, 
och det visade sig därvid, att här liksom i andra större städer 
gallbildningar endast sparsamt och ofta dåligt utvecklade förekommo. 
Detsamma synes äfven vara fallet med vissa parasitsvampar och 
lafvar. Möjligen är skorstensröken orsaken härtill, möjligen äfven 
markens renhållning, hvarigenom öfvervintrande ägg, puppor och 
sporer förstöras.



Af de nedan uppräknade cecidierna äro 58 funna på öarna på 
vilda växter. Helminthocecidierna utgöra 3,45 acarocecidiema 
44,83 %, dipterocecidierna 17,24 % , hymenopterocecidierna 12,07 %, 
hemipterocecidierna 20,? % och coleopterocecidierna 1,72 “4. Vid en 
noggrannare undersökning af den bohuslänska skärgården skall 
det antagligen visa sig, att procenttalet för dipterocecidierna kom
mer att ökas. De af cecidomyiderna förorsakade gallbildningarna 
äro ej sällan föga i ögonen fallande och undgå lätt uppmärksamheten. 
Jämförelsevis stort är antalet påträffade hemipterocecidier, som ju 
ofta äro stora och lätta att se; dessutom hade det vackra vädret 
antagligen gynnat bladlössens förökning. Däremot kommer det 
relativa antalet af coleopterocecidier antagligen ej att ökas afsevärdt 
vid en närmare utforskning af området, ty de gallbildande curculio- 
niderna synas endast med svårighet kunna förflytta sig öfver vat
tenytor (jämf. Lagerheim, Baltiska Zoocecidier, pag. 2). Campanula 
rotundifolia fanns flerstädes på öarna och vid Fjällbacka, men en
dast på Hästvom var den angripen af Miarus Campanula;. Gall
bildningen fanns här i stor mängd och väl utbildad. Af Cakile 
maritima undersöktes talrika exemplar, men intet angrepp af 
Ceulhorrhynchus pleurostigma kunde påvisas (denna gallbildning före
kommer vid Böda på Öland). Äfven andra strandväxter undersök
tes så noga tiden tillät på förekomsten af cecidier, Angelica \ Eryn- 
gium, Rhodiola , Sedum anglicumSilene maritima1 och Trifolium 
fragiferum1 med negativt resultat. Däremot konstaterades gallbild
ningar på Atriplex, Euphorbia palustris, Ligustrum, Lonicera pericly- 
menum och Plantago maritima. Taxus undersöktes förgäfves på 
gallbildningar. Hvad träd och buskar för öfrigt angår, så är det att 
märka, att rönnen var nästan fri från gallbildningar. Rönnarna 
undersöktes på Vargö, Hvalö, Musö, Styrsö och vid Fjällbacka, 
men endast på Musö anträffades den på ostkusten så vanliga, af 
Eriophyes Pyri förorsakade bladskorfven; samma gallbildning fanns 
på Vargö på vildpäron och i Marstrand på (odlad?) oxel. Alm od
lades allmänt på öarna, men af de 10 cecidier, som äro observe- 1 2 3 4

1 På Hyppeln angripen af parasitsvamp.
2 På Rhodiola finnes i Sveriges (Kvikkjokk 1883, leg. G. Lagerheim) och Norges 

fjälltrakter ett necket i ögonen fallande acarocecidium.
3 I)et är ej osannolikt, att på Sedum anglicum samma acarocecidium finnes som 

vi anträffade i Marstrand på S. album och som finnes på många andra Scdum- 
arter.

4 På Styrsö angripen af Uromijces.
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rade på Ulmus montana ia t hvilka 5 äro funna vid Östersjöns strän
der, däral' 4 på Öland), anträffades endast den af Schizoneura Ulmi 
förorsakade bladkantrullningen. Ek förekom flerstädes, men oak- 
tadt detta träd hyser talrikare gallbildningar än någon annan växt1, 
befanns det fullkomligt cecidiefritt på öarna, med undantag af 
Stvrsö, där de vid restaurangen planterade ekarna buro 3 gall
bildningar. På Musö förekom ek i omedelbar närhet af ett annat 
på cecidier mycket rikt träd1, nämligen asp, som här bar 4 väl ut
vecklade gallbildningar. På samma lokal växte äfven björk, som 
var angripen af erineum. Allt detta synes tyda på att eken ny
ligen invandrat till de besökta lokalerna. Hade den här förekom
mit som relikt från de forna ekskogarna, så hade den högst sanno
likt burit gallbildningar. Slånbuskarna voro nästan öfveralit an
gripna af Eriophyes similis och af bladlöss. Anmärkningsvärd 
är slutligen den nästan konstanta förekomsten af en eller två 
gallbildningar på Hieracium nmbellatum; vid Östersjöns stränder 
synes denna växt ej på långt när vara så angripen af cecidiozoer 
som i Bohuslän.

Af de nedan uppräknade cecidierna äro de på Rumex crispus och 
Asclepias Cornuti nya.

HELMINTHOCECIDIER.

Achillea Millefolium L. Små hårda uppsvallningar på bladen, förorsakade 
af Tylenchus Millefolii Löw: Fjällbacka Ej sällsynt på ost
kusten.

Agrostis sp. Violetta uppsvallningar på bladen, förorsakade af Tylenchus 
sp.: Musö.

Hieracium Pilosella L. Bleka eller rödaktiga ansvällningar af bladner
verna eller bladparenkymet, förorsakade af Tylenchus sp.: Fjäll
backa.

Plantago maritima L. Ljusgröna eller rödfärgade ansvällningar af bladen, 
förorsakade af Tylenchus sp.: Vargö. Synes vara allmän på ost
kusten ända till sextionde breddgraden (förgäfves eftersökt i Norr
tälje skärgård).

ACAROCECIDIER.

Acer pseudoplatanus L. Talrika små röda ceratoneer på bladens öfver- 
sida, förorsakade af Eriophyes macrorrhynchus Nah: Kungelt'.

1 t id Stora Rör på Öland har en af oss, Lagerheim, under juni och juli 1908
anträffat 20 olika gallbildningar på ek och 12 olika gallbildningar på asp.



Alims glutinosa Gärtn.
1. Röda rundade cefaloneer spridda på l)ladels öfversida, förorsakade 

af Eriophyes laevis Nal.: Vargö.
2. Pungformig uppsvällning ai nervvinklarna, förorsakad af Erioplives 

Nalepai Fock.: Vargö, Musö.
3. Brunt erineum på bladens undersida, förorsakadt af Eriophyes bre- 

vitarsus Fock.: Vargö, Musö.
Dessa tre gallbildningar, i synnerhet n:o 1 och 3, förekomma allmänt

på ostkusten.
Anchusa ofjicinalis L. Förkortning af blomställningens internodier samt 

kloranti, förorsakade af Anthoeoptes aspidophorus Nal.: Hvalö. Ej 
funnen på ostkusten.

Betula verrucosa Ehrh. Hvitgrönt eller brunt, grynigt erineum på bladens 
undersida, förorsakadt af Eriophyes rudis Can : Stvrsö, Musö. Ej 
sällsynt på ostkusten.

Centaurea Jacea L. Rundade gröna eller rödaktiga pustler på de nedre 
bladen, sannolikt förorsakade af Eriophyes Centaurese Nal. Fjällbacka, 
Hvalö, Musö. Förgäfves af oss eftersökt på ostkusten synes detta 
cecidium vara spridt på de bohuslänska öarna.

Cralcegus monogyna Jacq. Tillbakarullning af bladkanten, förorsakad ar 
Eriophyes Cratiegi Can.: Hvalö, Musö.

Empetrum nigrum L. Abnorm förgrening med förkortade internodier och 
hopträngda, ofta håriga blad (hexkvastbildning), förorsakade ai 
Eriophyes Empetri Lindr.: Koö.

Galium boreale L. Glest erineum på blad och stjälk och böjning af blad 
kanten, förorsakade af en Eriofyid: Musö.

Galium verum L.
1. Omdaning al blommor till ärtstora, håriga bildningar, förorsakad af 

Eriophyes galiobius Can.: Vargö, Hyppeln, Hvalö. Ej sällsynt på 
ostkusten.

2. Inrullning al bladkanten, förorsakad af Eriophyes Galii Karp.: Fjäll
backa. Ej sällsynt på ostkusten.

Hieracium Piloseila L. Inrullning af bladkanten, förorsakad af Eriophyes 
Pilosellse Nal.: Fjällbacka.

Lonicera perielymemim L. Bildning af en valk innanför bladkanten (utan 
krusning af densamma) och parallell med denna, antagligen föror
sakad af Eriophyes Xylostei Can.: Styrsö, Hvalö, Musö.

Cecidiet anträffades på samtliga de lokaler, där värdväxten växte, 
och synes följaktligen ej vara sällsynt i den bohuslänska skärgår
den. Eriophyes Xylostei förorsakar en liknande gallbildning på 
Lonicera Xylosteum, som dock afviker från den föregående genom 
en stark krusning af bladkanten. Denna gallbildning, som synes 
vara ganska sällsynt, är af oss sparsamt anträffad på mycket skug
giga lokaler vid Borgholm, Ladholmen i Uppland. Mösseberg, Norr
tälje och i Sätersdalen.

Lolus corniculalus L. Kloranti förorsakad af Eriophyes euaspis Nal.: Vargö, 
Musö.

Pyrus communis L. Bruna pustler i bladparenkvmet, förorsakade af Erio-
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phyes Fyr i Pagenst.: Vargö, Kungelf (på odlade päronträd). Före
kommer allmänt på päronträden i trädgårdar i olika delar af 
landet.

Pyrus Malas L. Inrullning af bladkanten, förorsakad af en Eriofyid: 
Musö.

Polygala vulgaris L. Blommorna virescenta, abnormt håriga. Cecidiet 
sannolikt förorsakadt af Eriophyes brevirostris Nal.: Fjällbacka.

Populus tremula L.
1. Omvandling af knoppar till rödaktiga, håriga, blomkålliknande bild

ningar, förorsakad af Eriophyes Populi Nal.: Musö. Cecidiet, som 
är ganska sällsynt, förefanns i stor mängd på asparna i en berg- 
skrefva och hämmade deras naturliga utveckling, särskildt förgre
ningen, i hög grad.

2. Deformering af nektarierna vid bladskifvans bas, förorsakad af Erio
phyes diversipunctatus Nal.: Fjällbacka, Musö.

3. Brunt erineum på bladens undersida, förorsakadt af Phyllocoptes 
Populi Nal.: Hvalö, Musö. Allmänt på ostkusten.

4. Rödt erineum på bladen, förorsakadt af Eriophyes varius Nal.: 
Fjällbacka.

Prunus domestica L. Hvitgröna eller rödaktiga cefaloneer vid blad
kanten, förorsakade af Eriophyes similis Nal.: Kungelf.

Prunus Padus L. Röda ceratoneer på bladens öfversida, förorsakade af 
Erioph37es Padi Nal.: Hvalö.

Prunus spinosa L.
1. Röda, håriga cefaloneer vid medelnerven på bladens öfversida, 

förorsakade af Eriophyes Padi Nal.: Hvalö.
2. Rödaktiga eller gröna cefaloneer vid bladkanten, förorsakade af 

Eriophyes similis Nal.: Styrsö, Vargö, Fjällbacka, Hvalö, Hästvom, 
Musö. Detta i bohuslänska skärgården antagligen allmänna cecidium 
förekommer äfven ej sällsynt på Östersjööarna.

Rubus fruticosus L. Ljusgrönt, sidenglänsande erineum på bladen, förorsa
kadt af Eriophyes gibbosus Nal.: Styrsö, Musö.

Salix aurita L. Röda cefaloneer på bladens öfversida, förorsakade af 
en Eriofyid: Koö, Fjällbacka, Musö.

Salix repens L. Röda cefaloneer på bladens öfversida, förorsakade af 
en Eriofyid: Musö. Synes vara sällsynt på ostkusten.

Sambucus nigra L. Inrullning af bladkanten uppåt och deformering af 
bladen, förorsakade af Epitrimerus trilobus Nal: Tanums järnvägs
station (på odlad fläder). Så vidt oss bekant ej funnen i Sverige på 
vild fläder.

Sedum album L. Små klara bläsor på bladen, som därigenom blifva knottriga, 
antagligen förorsakade af Eriophyes destructor Nal.: Marstrand. Ej 
sällsjmt på Östersjööarna.

Sorbus aucuparia L. Ljusgröna pustler i bladparenkymet, förorsakade af 
Eriophyes P3rri Pagenst.: Musö.

Sorbus scandica Fr. Pustler i bladparenkymet, förorsakade af Erioph3res 
P3rri Pagenst.: Marstrand.
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Tilia grandifolia Ehrh.
1. Pungformig uppsvallning af nervvinklarna, förorsakad af Eriophyes 

Tilise exilis Nal.: Göteborg i Trädgårdsföreningen (på odlad lind).
2. Röda ceratoneer på bladens öfversida, förorsakade af Eriophyes 

rili;e Pagenst.: Göteborg i Trädgårdsföreningen, Marstrand (på odlad 
lind). Tilia grandifolia förekommer som bekant spontan på Ödön 
nära Strömstad. Enligt exemplar tagna på denna lokal af A. v. 
Goes aug. 1870 och af N. och G. Lagerheim aug. 1873 är den här 
starkt angripen af den ceratoneonbildande formen af Eriophyes Tilise.

Tilia intermedia DC. Pungformig uppsvallning af nervvinklarna, förorsa
kad al Eriophyes Tilke exilis Nal.: Tanums järnvägsstation (på odlade 
lindar).

Tilia parvifolia Ehrh.
1. Hvitt eller brunt erineum på bladens undersida, förorsakadt af 

Eriophyes Tilise liosoma Nal.: Vargö.
2. Blodrödt erineum på bladens undersida, förorsakadt af en Eriofyid: 

Kungelf (på odlade lindar).
3 Partiell inrullning af bladkanten, förorsakad af Eriophyes tetratri 

chus Nal.: Kungelf (på odlade lindar).
4. Pungformig uppsvallning af nervvinklarna, förorsakad af Eriophves 

Tilise exilis Nal.: Göteborg i Lorensberg (på odlade lindar).
5. Röda ceratoneer på bladens öfversida, förorsakade af Eriophyes 

Tilise Pagenst.: Vargö.
Veronica officinalis L. Kloranti och kladomani, förorsakade af Eriophyes 

anceps Nal.: Musö.

DIPTEROCECIDIER.

Euphorbia palustris L. Sammanslutning af de 4—5 öfversta bladen i 
grenspetsarna till ett aflångt cecidium, förorsakadt af Perrisia: 
Hvalö.

Galium verum. L. Axillära rundade, svampiga gallbildningar, förorsakade af 
Perrisia: Fjällbacka, Hvalö, Musö. Ej sällsynt på ostkusten.

Hieracium umbellatum L.
1. Rundad, lös uppsvällning af korgarna, förorsakad af Carphotricha 

pupillata Fall.: Musö.
2. Runda pustler på bladen, omgifna af en gul eller röd zon, förorsa

kade af Cystiphora Hieracii F. Löw.: Stvrsö, Vargö, Koö, Fjällbacka, 
Hästvom. Synes vara allmännare på västkustens än på ostkustens 
öar, där gallbildningen af oss endast blifvit funnen vid Mariehamn 
och i Norrtälje skärgård; dessutom är den anträffad vid Falsterbo.

Hypericum perforatum L. Sammanslutning och rödfärgning af de öfversta 
bladen i grenspetsarna, förorsakade af Perrisia serotina Winn.: Styrsö, 
Fjällbacka, Musö.

Juniperus communis L. Kikbär, bildade af de två sista bladkransarna, med 
spetsarna af den yttre kransens blad utåtböjda, och förorsakade af 
Oligotrophus: Hvalö, Musö.



Lotus corniculatus L. Uppsvallning och rödfärgning af de slutna blom
knopparna, förorsakade af Contarinia Loti De Geer: Vargö, Hyppeln, 
Fjällbacka.

Polygonum amphibium L. f. terrestre. Tillbakarullning af den starkt för- 
tjockade, rödfärgade bladkanten, förorsakad af Perrisia Persicarhe L.: 
Göteborg, Kungell.

Populus tremula L. Ärtstora, röda uppsvallningar på bladskaften, förorsa
kade af Harmandia petioli Kieff.: Musö.

Salix fragilis L. Tät sammanslutning af de förtjockade och deformerade 
bladen i grenspetsarna till en spolformig gallbildning, förorsakad af 
Perrisia terminalis H. Löw: Styrsö, Fjällbacka, Hvalö.

Salix repens L. Bukettformig, bvithårig anhopning af grenspetsarnas blad, 
förorsakad af Perrisia heterobia H. Löw: Fjällbacka.

Salix Smithiana Willd. Tillbakarullning af den delvis förtjockade och gul- 
färgade bladkanten, sannolikt förorsakad af Perrisia marginemtorquens 
Winn.: Vargö.

Salix viminalis L. Tillbakarullning af den delvis förtjockade och gulfär- 
gade bladkanten, förorsakad af Perrisia marginemtorquens Winn.: 
Styrsö, Fjällbacka.

Sonchus arvensis L.
1. Uppsvallning af korgarna, förorsakad af Trypeta: Kungelf.
2. Gulgröna eller purpurröda pustler på bladen, förorsakade af en 

Cecidomvid: Vargö.
Urtica dioica L. Hvitgröna, ärtstora gallbildningar på bladen, förorsakade 

af Perrisa Urticae Perr.: Göteborg i Lorensberg.
Veronica chamirdrys L. Förtjockning och sammanslutning af de hvitfil- 

tade båda öfversta bladen, förorsakade af Perrisia Veroniese Vall.: 
Fjällbacka. Allmän på ostkusten.

Vicia cracca L. Baljlik sammanvikning af de förtjockade småbladen, för
orsakad af Perrisia Vicise Kieff.: Vargö, Hyppeln.
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HYMENOPTEROGECIDIER.

Hieracium Pilosella L. Rundad, hård uppsvällning af spetsen af utlöpare, 
förorsakad af Aulax Hieracii Bouché: Fjällbacka.

Hieracium umbeitatum L. Rundad eller aflång hård förtjockning af stjäl
ken, förorsakad af Aulax Hieracii Bouché: Styrsö, Donsö, Vargö, Hyp
peln, Marstrand, Hästvom, Musö. Synes följa värdväxten öfverallt i 
bohuslänska skärgården. Finnes äfven på Östersjööarna (Dalarö, 
Tjockö, Sandhamn, Fårö, Öland).

Quercus Robur L.
1. Små äggrunda galläpplen sittande på medelnervens undersida, för

orsakade af Andricus ostreus Gir.: Styrsö (på odlad ek).
2. Linsformiga, brunhåriga galläpplen på bladens undersida, förorsa

kade af Neuroterus lenticularis Oliv.: Styrsö (på odlad ek).



Rosa canina L.
1. Lös tillbakarullning af bladkanten, förorsakad af en Tentredinid: 

Marstrand.
2. Bedeguar på grenarna, förorsakad af Rhodites Ros® L.: Vargö 

Hvalö.
3. Runda, glatta galläpplen, fastade i en punkt på bladen, förorsakade 

af Rhodites Eglanteriae Hart.: Hvalö, Musö.
Rosa centifolia L. Lös tillbakarullning af bladkanten, förorsakad af en 

Tentredinid: Fjällbacka.
Salix aurita L. Runda, håriga galläpplen på bladens undersida, förorsa 

kade af Nematus pedunculi Hart.: Koö, Fjällbacka.
Salix fragilis L.

1. Tillbakavikning af bladkanten, förorsakad af Nematus: Styrsö, Fjäll 
backa.

2. Hårda, tjockväggiga galläpplen, genomväxande bladet, förorsakade 
af Nematus gallicola Steph.: Styrsö, Vargö, Hyppeln, Fjällbacka 
Hvalö.

Salix repens L. Runda, röda, glatta galläpplen på bladen, förorsakade af 
Nematus viminalis L.: Donsö, Fjällbacka, Musö.

Salix viminalis L. Förtjockning af knopparna, förorsakad af en Tentre
dinid: Styrsö, Hyppeln.

Triiicnm repens L Förkortning och förtjockning af internodierna och 
förstoring af bladslidorna, förorsakade af Isosoma graminicola Gir.: 
Hvalö.

HEMIPTEROCECIDIER.

Abies excelsa DL. Kotteliknande, laterala gallbildningar, förorsakade af 
Chermes Abietis L.: Styrsö.

Asclepias Cornuti Decne. Sammanrullning och krusning af bladen i skott
spetsarna, förorsakade af en Afld: Göteborg i Trädgårdsföreningen. 
Denna gallbildning, som torde vara ny, hade i hög grad deformerat 
värdväxten.

A triplex haslata L. Rullning och blekning af bladen, förorsakade af Aphis 
Atriplicis L.: Styrsö, Trinisla.

Alriplex litoralis L. Rullning och blekning af bladen, förorsakade af Aphis 
Atriplicis L.: Vargö.

Alriplex patula L. Rullning och blekning af bladen, förorsakade al Aphis 
Atriplicis L.: Kungelt', Bohus järnvägsstation, Fjällbacka, Hvalö.

Buxus sempervirens L. Hopböjning af bladen i grenspetsarna, förorsakad 
af Psylla Buxi L.: Göteborg i Trädgårdsföreningen.

Ceraslium vulgatum L. Kloranti och sammanhopning af bladen, förorsa
kade af Trioza Cerastii Löw.: Fjällbacka.

Cralcegus monogyna Jacq. Krusning af bladen och nedböjning af blad
kanten, förorsakade af en Afld: Göteborg vid järnvägen, Musö.

/*/axinus excelsior L. Lös tillbakarullning al den blekta, violettådriga blad
kanten, förorsakad af Psyllopsis Fraxini L.: Göteborg i Trädgårds
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föreningen och i Lorensberg, Kungelf, Styrsö, Fjällbacka (på alla lo
kaler på odlade askar). Ej sällsynt på ostkusten.

Hedera Helix L. Tillbakaböjning af bladkanten, förorsakad af Aphis He
derae Kalt.: Marstrand.

Hieracium umbellatum L. Förminskning och tillbakaböjning af bladen, 
förorsakade af en Afid: Styrsö, Musö.

Juncus articiilalus L. Röda bladkvastar, förorsakade af Livia Juncorum 
Latr.: Fjällbacka.

Laurus nobilis L. Inrullning och blekning af den förtjockade bladkanten, 
förorsakade af Trioza alacris Flor.: Göteborg i Trädgårdsföreningen 
och Lorensberg. Förekommer äfven, stundom i stor mängd, på 
lagerträd i Stockholm och Borgholm och antagligen andra städer.

Ligustmm vulgare L. Tillbakarullning och blekning af kanten af de böjda 
bladen, förorsakade af Rhopalosiphon Ligustri Kalt: Hvalö.

Lonicera tatarica L. Krusning af bladen, förorsakad af Stagona Xylostci 
De Geer: Göteborg i Trädgårdsföreningen.

Populus nigra L. Sammanvikning och buckling af bladen, förorsakade af 
Pemphigus afflnis Kalt.: Styrsö.

Populus pyramidalis Roz. Sammanvikning och buckling af bladen, föror
sakade af Pemphigus afflnis Kalt.: Grebbestad.

Prunus avium L. Krusning och buckling af bladen, förorsakade af Myzus 
Cerasi Fabr.: Kungelf, Marstrand, Fjällbacka.

Prunus spinosa L. Sammanrullning och krusning af bladen i grenspet
sar, förorsakade af Aphis: Styrsö, Vargö, Hyppeln, Marstrand, Fjäll
backa, Hvalö, Hästvom, Musö. Antagligen allmänt utbredd i bohus
länska skärgården.

Pgrus Malus L. Lös tillbakarullning af bladkanten eller röda bladbucklor, 
förorsakade af en Afid: Marstrand, Fjällbacka, Musö.

Quercus Robur L. Små gropar på bladens undersida, förorsakade af 
Trioza remota Först.: Styrsö (på odlad ek).

Rhamnus carlhartica L. Små gropar på bladens undersida, förorsakade 
af Trioza Rhamni Schrank: Musö, Hvalö. Ej sällsynt på ostkus
ten.

Ribes Grossularia L. Sammanhopning af krusiga blad i grenspetsarna, 
förorsakad af Aphis Grossularise Kalt.: Fjällbacka.

Rubus frulicosus L. Lös tillbakarullning af bladkanten, förorsakad at en 
Afid: Styrsö, Marstrand.

Rubus saxalilis L. Lös tillbakarullning af bladkanten, förorsakad af 
Siphonophora Rubi Kalt.: Hvalö.

Rumex crispus L. Tillbakarullning af bladkanten, förorsakad af en Afid: 
Vargö, Hyppeln.

Rumex domesticus Hn. Tillbakarullning och krusning af bladen, förorsa
kade af en Afid: Fjällbacka.

Sorbus aucuparia L. Sammanhopning af tillbakarullade och krusiga blad 
i grenspetsarna, förorsakad af Aphis: Vargö.

Ulmus montana With. Tillbakarullning af den förtjockade, blekta bladkanten, 
förorsakad af Schizoneura Ulmi L.: Göteborg i Trädgårdsföreningen,
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Lorensberg och vid Gårda, Stimsö, Marstrand, Fjällbacka (å alla lo
kalerna på odlade almar).

Viburnum Opiilus L. Krusning af bladen i grenspetsarna, förorsakad 
af Aphis Viburni Scop.: Styrsö, Marstrand, Hvalö, Musö.

COLEOPTEROCECIDIER.

Campanula rolundifolia L. Deformering af blomkronan och uppsvallning 
af kapseln, förorsakade af Miarus Campanula L.: Hästvom (talrik). 

Linaria vulgaris Mill. Uppsvallning af kapseln, förorsakad af Mecinus: 
Rohus fästning.

Plantago maritima L. S))olformig uppsvallning af stängeln, förorsakad at 
Mecinus: Fjällbacka (leg. O. Rosenberg 1897). Äfven funnen på 
Karön i Blekinge (G. Lagerheim 1902).



Svensk Botanisk Tidskrift, i nos. Bd 2, h. 4.

OM POLLINATIONSAPPARATEN HOS 
FAMILJEN COMPOSITE.

AF

O. JUEL.

Familjen Composite, den högsta och tillika den största af alla 
fanerogam-familjer, företer en högt differentierad och genom hela 
familjen likformig byggnad af pollinationsapparaten och visar sig 
därigenom vara en synnerligen naturlig afdelning. Man finner ofta 
också uppgifvet, att denna apparat öfverallt inom familjen fungerar 
på samma sätt, att således pollinationens förlopp alltid är likartadt. 
Detta är dock knappast riktigt, ty härutinnan förekomma ålskilli- 
liga modifikationer. Det är särskildt i afseende på pollenets ex
position, som en viss växling är rådande, och man bör åtmin
stone medgifva, att i detta afseende två på det hela väl skilda 
hufvudtyper förekomma inom denna familj. Det antal former bland 
Compositse, som jag varit i tillfälle att närmare undersöka i detta 
hänseende, är i förhållande till familjens storlek rätt obetydligt, 
men jag vågar likväl förmoda, att hufvudmassan af familjens släk
ten måste fördelas på dessa båda hufvudtyper. Jag har emellertid 
hos ett par släkten iakttagit former för pollenexposilionen, som ej 
låta passa in sig i de två åsyftade hufvudtyperna, och jag har där
för funnit nödvändigt att äfven uppställa en tredje och en ljärde 
hufvudtvp, detta dock tills vidare med någon tvekan. Min afsigt 
är nu endast att lämna en kortfattad öfversikt af pollenexpositio
nens olika former bland Compositse, men jag hoppas framdeles få 
tillfälle att gifva en mer detaljerad och äfven rikare illustrerad 
framställning af dessa förhållanden.



Gemensamt för Composite är: att de till ett rör sammanväxta 
knapparna öppna sig inåt, så att pollenet först uttömmes inom 
röret; att stiftet växer fram genom röret och därunder på ett eller 
annat sätt åstadkommer pollenets exposition under hanstadiet; 
samt att sedan honstadiet vidtager, då märkesytorna blottas. Detla 
är utvecklingsförloppet hos de samkönade blommorna. Hanblom- 
mor förhålla sig i regeln på samma sätt, med den skillnad, att 
honstadium saknas. Honblommorna, hvilka sakna hanstadium, då 
de ej ha något pollen att exponera, lämnas här utan afseende.

Som den l:a hufvudtypen med afseende på pollenexpositionen 
betecknar jag den, som blifvit mest beaktad, och som utmärkes 
däraf, att stiftet med sin spets skjuter pollenmassan framför sig, så 
att pollenet exponeras på 
knapprörets spets.

Hos den 11:a hufvudtypen är 
detta ej fallet, utan pollenmassan 
fastnar på stiftets (inkl. märkes- 
flikarnas) håriga utsida och med
följer, då stiftet växer ut ur röret, 
så att pollenet exponeras på 
stiftets yta.

Den betydliga olikheten mellan 
dessa typer är påtaglig. Under 
hanstadiet är stiftet hos den I:a 
doldt, hos den 11 :a synligt. Emel
lertid saknas ingalunda former, 
som intaga en mellanställning 
mellan dem.

I:a hufvudtypen. Pollen- 
expositionen på knapprörels 
spets.

Cynaré-typen. Till denna höra 
i allmänhet Cynarese. Jag kän
ner blott två undantag, nämli
gen Lappa tomentosa och Car- 
thamus tinctorius.

Knappröret är hos denna typ
långt och smalt, spetsigt och ofta
mer eller mindre krökt. Hos de Fi6- 1- Centaurea glastifolia L. strax 

x, r.. , före antesens början och under konsta
ntest typiska, hvilka forekomma diet 3>/„:l.
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härnedan under a), är röret af rätt hård konsistens och bildar 
ofvanför knapparne en näbbliknande spets, som före antesen är 
tom, men under hanstadiet tjenstgör som ett pollenmagasin. Strän- 
garne äro alltid retliga under hanstadiet.

a) Hanstadiet varar en hel dag (kanske stundom längre?). Knapp
rör af fast byggnad. Centaurea scabiosci, glastifolia (fig. l), Cnicus 
benedictus, Echinops ritro, Xeranthemum annimm.

b) Hanstadiet varar från morgonen till ungefär midt på dagen, 
då honstadiet vidtager. Knapprör af svagare byggnad. Cirsium 
canum, Carduus crispus. Notobasis syriaca, Serratula coronata, Tyrim- 
nus leucographus. Hanblommorna af Cirsium arvense förhålla sig 
på samma sätt.

Den vanliga typen. Till denna torde de flesta Helianthese, Anthe- 
mideae, Asterese, Inulineae och Senecionese höra. Knappröret synes i

allmänhet vara kortare och 
mer trubbigt, af svagare 
byggnad än hos gruppen a), 
och alltid rakt. En skarp 
skillnad mellan denna typ 
och Cynaré-typen är knap
past gifven genom dessa ka
raktärer, men det synes mig 
dock vara naturligast att 
hålla dem isär. Retliga stån- 
darsträngar förekomma äf- 
ven här ej så sällan, men ret
ligheten hos denna typ torde 
i allmänhet vara betydligt 
svagare än hos Cynaréerna.

Afven här kan man ur
skilja olika utsträckning af 
hanstadiet. Hos Cosmos atro- 
sanguineus (fig. 2) varar det 
en hel dag. Hos flertalet 
torde det vara inskränkt till 
förmiddagen.

II:a hufvudtypen. Pol
lenexposition på inärkesfli- 

Fig. 2 Cosmos atrosangnineus (Hook ) Voss karnas eller dessas Qch stif_ 
(= Dahlia Zimapam Roezl.) Han- och hon

stadium. 5V2: l- tets utsida.

\ ?■
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A) Öfre delen af märkesfli- 
karna pollenexponerande, de
ras nedre del här märkespa- 
piller.

Gaillardia-typen. Den öfre 
delen af de liopstående mär- 
kesflikarna bildar under han- 
stadiel ell utdraget koniskt 
organ, som är klädt af grofva 
borst, ffela pollenmassan med- 
föres af detta organ och bildar 
på det, sedan det växt ut, fem 
långsgående åsar, som mot
svara springorna mellan knap
parnas spetsar. Först efter 
hanstadiets slut framkomma 
flikarnas basala delar, som bära 
märkesytorna. Gaillardia ari
sta ta.

Öfvergångsformer mellan 
denna och näst föregående typ 
bilda några Helianthoidéer, så
som Helianthus animus, Rud- 
beckia amplexicaulis och Dahlia 
variahilis, hvilka också hafva 
afsmalnande och starkt bor
stiga märkesilikar. Hanstadiet 
börjar här med exposition af en del af pollenet på spetsen af knapp
röret, men snart framträda de hopstående märkesflikarne, medförande 
större delen af pollenmassan på sin borstiga utsida.

Eupatorium-typen. De hopstående märkesflikarna bilda med sin 
öfre del en lång cylinder, som på sin yta är fint papillös och här 
medför hela pollenmassan. Äfven här blottas de nedanför denna 
del belägna märkesytorna först efter hanstadiets slut genom stiftets 
tillväxt. Hit höra Eupatorium purpureum (fig. 3), Ageratum mexi- 
canum och Liatris spicata.

B) Stiftet jämte märkesflikarnas utsida pollenexponerande. Mär
kesytorna ej begränsade till flikarnas basala del.

Cichorié-typen. Ett långt stycke af det jämntjocka stiftet jemte 
de i början af hanstadiet hopstående märkesflikarna äro klädda af

Fig. 3. Eupatorium purpureum L. Han- och 
honstadium. 5'/2 : 1.
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fina borst och medföra vid 
sitt framväxande ur knapp
röret hela pollenmassan. För 
honstadiets inträde fordras 
här ingen ytterligare tillväxt 
af stiftet, utan blott märkes- 
flikarnas åtskiljande. Dessa 
äro kortare än hos de två 
föregående typerna och bära 
märkespapiller ända upp till 
spetsen. Cichoriéerna torde 
i allmänhet tillhöra denna 
typ. Som exempel afbildas 
här Picridium tingitanum 
(fig 4).

Till denna typ höra två 
Cynaréer, nämligen Lappa 
tomeniosa ochCarlhamus tinc- 
torius. Ståndarrörelse saknas 
hos dessa. Vidare hör hit 
Palafoxia Hookeriana af grup
pen Heleniete.[

Silphium perfoliatum, bland 
Helianthoidéerna, får också 
föras hit. Dess diskblommor 
äro emellertid hanblommor 
med ett långt cylindriskt stift, 

som saknar märke, i det spetsen hvarken är klufven eller ansvälld. 
Hela stiftets yta bär borst och exponerar pollen.

Arctotis-typen utgör endast en modifikation af Cichorié-typen, från 
hvilken den skiljer sig därigenom, att den pollenexponerande öfre 
delen af stiftet är tjockare och skarpt afgränsad från den nedre, 
samt att märkesflikarna äro ytterst korta. Mest utpräglad i denna 
riktning är A. calendulacea (fig. 5), men äfven A. stoechadifolia till
hör samma typ. Hos båda är stiftet starkt retligt, men ej ståndar- 
strängarna. Gazania rigens, som också tillhör Arctotidese, närmar 
sig till denna typ. Den pollenexponerande, håriga delen af stiftet 
är dock här mindre skarpt afsatt, och märkesflikarna äro längre, 
hvartill kommer, att stiftet ej är retligt.

III:e hufvudtypen. Pollenet exponeras på kronflikarne.

Fig. 4. Picridium tingitanum Desf. Han- 
och honstadium. 5:1.



Detärblolt med 
tvekan, som jag 
uppställer denna 
typ, då jag funnit 
den egentligen 
blott hos en enda 
art, nämligen Zin
nia Haageana.
Redan före blom
mans öppnande 
uttöm mes pollen
massan ur knapp
röret. Det utträ
der därvid genom 
rörets terminala 
springor (jämf.
Cosmos, tig. 2) i 
fem portioner, 
som atlagras och 
fastna på de midt- 
för springorna belägna kronflikarnas starkt håriga insidor. När 
blomman slår ut exponeras sålunda pollenet på kronans llikar. 
Knappröret är då nedsänkt i pipen. Zinnia elegans har deremot 
pollenet exponeradt på knapprörets spets, och endast en del deraf 
synes lastna på kronflikarna. Denna art visar också någon retlig
het hos strängarne.

Fig. 5. Arctotis calendulacea L. Till venster blomma i han
stadium, i midten en sådan med pollenet afsopadt, till 

höger blomma i honstadium. 7 : 1.

Tagetes signatus torde äfven höra nämnas under denna typ. Vid 
blommans öppnande ligger en del af pollenet på den i knapprörets 
mynning synliga märkesspetsen, under det en del är uppfångadt 
af de håriga kronflikarna.

IV:e hufvudtypen. Pollenet exponeras direkt från knapp
rummen.

Delta ovanliga förhållande, som förutsätter, att ståndarknapparna 
ej bilda ett rör, förekommer hos Xanthium. Hos detta släkte bilda 
strängarna i hanblomman ett rör, under det knapparna äro mer 
eller mindre fria. Ett stift finnes, men är svagt utveckladt och 
spelar ingen roll vid pollinationen, som är anemofil. Hos A", stru- 
marium hänga knapparna under antesen tillsammans med sina 
spetsar och hilda ett rör med fem längdspringor, genom hvilka
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vinden kan bortföra det torra, flyktiga pollenet. Hos A', spinosum 
äro däremot knapparna under antesen stjärnformigt utstående.

Anemofila äro äfven Ambrosia artemisiifolia och Artemisia vulgaris. 
Hanblommorna hos den förra och den senares samkönade blom
mor hafva också ett torrt och flyktigt pollen, som af märket skjules 
fram genom knapprörets mynning och här lätt bortblåses af vinden. 
Båda höra därför med afseende på pollenexpositionen till den van
liga typen. Jag har ej kunnat finna, att Ambrosia har fria knap
par, såsom vanligen uppgifves.

Bland Composite kommer, såsom jag i det föregående velat visa, 
pollenets exposition till stånd företrädesvis på två olika sätt, som 
ofvan betecknats som den I:a och II:a hufvudtypen. Det utveck
lingsförlopp i blomman, som framkallar pollenexpositionen, är lik
väl hos båda typerna detsamma, nämligen stiftets framväxande 
genom knappröret. Det behöfver därför förklaras, huru detta fram
växande kan frambringa två så olika resultat. Helt visst förklaras 
detta till stor del genom hårbeklädnadens, de s. k. sophårens, läge 
på stiftet. Hos den ka hufvudtypen äro de mer eller mindre sam
lade mot stiftets spets, som därigenom kan bilda ett slags pump- 
kolf; hos den Ika bekläda de en större yta, på hvilken de fast- 
hålla pollenet. Men detta räcker ej till för att förklara, hur de 
två olika apparaterna fungera. Man måste äfven taga i betrak
tande, hvilket läge stiftet intar före antesen. Frågan bör närmare 
preciseras så: hvar befinner sig stiftet och särskildt dess hårbärande 
del vid tidpunkten för pollenets uttömmande ur knapprummen? 
Jag har ej anställt några speciella undersökningar i detta afseende, 
men det synes mig likväl ganska säkert, att svaret på frågan blott 
kan utfalla på ett sätt. Hos den ka hufvudtypen måste stiftets 
spets med sophåren befinna sig nedanför knapprummen, hos den 
Ika måste stiftet redan hafva vuxit upp genom knappröret, när 
knapparna öppna sig. För åstadkommandet af dessa olika lägen 
af stiftet är sannolikt ej endast dess egen tillväxt afgörande, utan 
härvid torde äfven både kronpipens och ståndarsträngarnas till
växt spela en roll. Om man nämligen t. ex. undersöker en blomma 
af Centaurea jacea dagen innan den skall inträda i antes, så finner 
man, att stiftet redan vuxit genom hela knappröret. För att det 
skall kunna intaga det för pollenets exposition nödvändiga läget,



fordras därför, att de omgifvande delarna, kronpipen och sträng
arna, före antesens början skola undergå en stark tillväxt.

De olika blomdelarnas tillväxt under såväl knoppstadiet som an- 
tesen är ett ämne, som säkerligen förtjänar en detaljerad under
sökning, men åt hvilket jag ej halt tillfälle att ägna någon lid. 
Jag vill endast här antyda, att man härvidlag kan urskilja perioder 
af svagare och starkare tillväxt. Så synes t. ex. stiftet hos Eupa- 
torium-typen strax före blommans öppnande hafva en period af 
hastigt tillväxande. Man finner nämligen hos Ageratum mexicamun 
märkesflikarnas pollenbärande ytor fullständigt blottade redan på 
morgonen.

Jag har i det löregående här och där talat om förekomsten af 
retlighet hos ståndarsträngar och stift. Mest känd och studerad är 
retligheten hos Cynaréernas strängar. Redan Koelreuter uppgif- 
ves hafva iakttagit den hos Centaurea och Onopordon, samt dess
utom hos Cichorium och Hieracinm. Hildebrand har konstaterat 
sådan retlighet hos Antennaria dioica. Bland Cynaréerna torde den 
i senare tid vara observerad hos ett större antal släkten och arter, 
men beträffande dess förekomst inom andra grupper af familjen 
känner jag inga andra uppgifter än de nyss nämnda. Jag lämnar 
därför här nedan en öfversikt af de iakttagelser jag hittills gjort 
öfver förekomsten af retliga ståndare bland Composite. Beträffande 
metoden för denna undersökning vill jag nämna, alt jag i allmän
het icke framkallat retningen genom beröring af strängarna, emedan 
denna metod ofta är svår att utföra. Jag har i stället gått så till 
väga, att jag med en nål kraftigt fort knappröret åt en sida. Om 
strängarna äro retliga, utöfvas därigenom en kraftig retning på de 
pa samma sida som nålen befintliga strängarna, och detta visar sig, 
dels genom att knappröret ej stannar i sitt ursprungliga läge, utan 
lutar öfver åt det håll, livarifrån trycket kom; dels genom en pol- 
lenafsöndring på rörets spets, som ej är ögonblicklig, utan varar 
ett par sekunder och alltså ej blott är en mekanisk följd af, att 
knappröret böjts åt sidan. Jag har på detta sätt kunnat konsta
tera äfven obetydliga kontraktioner af strängarna. Där kontraktio- 
nen varit mycket svag, har jag betecknat den med ett (?).

Ståndarsträngar retliga. Ståndarsträngar ej retliga.
Bupatorieae.

Ageratum mexicamun 
Eupatorium purpureum

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 32
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Astereae.
Chrysocoma coma aurea (?)
Aster macrophyllus 
Callistephus chinensis

Inuleae.
Ammobium alatum (?) Podolepis canescens
Inula helenium Helipterum roseum
Antennaria dioica 
Helichrysum bracteatum

Heliantheae.
Zinnia Haageana 
Coreopsis Drummondii 
Helianthus annuus

„ cucumerifolius 
Dahlia variabilis 
Silphium perfoliatum 
Ambrosia artemisiifolia 
Xanthium strumarium 

„ spinosum
Helenieae.

Palafoxia Hookeriana (?) Tagetes signatus
„ patulus 
,, erectus 

Gaillardia aristata 
Anthemideae.

Tanacetum vulgare Artemisia vulgaris
Achillea ptarmica 

„ millefolium
Seneeioneae.

Cacalia suaveolens 
Senecio saracenicus

Calenduleae.
Calendula officinalis

Aretotideae
Ursinia antliemoides Arctotis calendulacea

„ stoechadifolia 
Gazania rigens

Cosmos atrosanguineus 
Zinnia elegans 
Rudbeckia amplexicaulis 
Sanvitalia procumbens
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Echinops ritro 
Centaurea cijamis 

» jacea
scabiosa 
glastifolia 

Serratula coronata 
Notobasis syriaca 
Cirsium arvense 

8 canum 
Cnicus benedictus 
Carduus er is/jus 

Tyrimmis leucographus 
Xeranthemum annuum

Moscharia pinnata

Catananche caerulea 
Lampsana communis 
Cichorium intybus

Cynareae.
Lappa tomentosa 
Carthamus tinctorius

Mutisieae.

Cichorieae.
Tolpis barbata

Såsom jag ofvan framhållit, kan effekten af ståndarsträngarnas 
retning vara tvåfaldig: dels en genom knapprörets sänkning fram
kallad pollenafsöndring, dels en genom ensidig retning framkallad 
lutning al knappröret åt den sida, där retningen utöfvats. Del se
nare fenomenet framträder synnerligen starkt hos Tyrimnus leuco
graphus. Man behöfver här endast blåsa på en i antes befintlig 
korg, för att de långa knapprören skola försättas i liflig rörelse. 
Kontraktionen måste här vara särdeles energisk, ty de fria delarna 
af strängarna äro bär mycket korta, under det de till större delen 
äro sammanväxta till ett smalt rör.

Den biologiska betydelsen af strängarnas retlighet ligger hos blom
mor af den I:a hufvudtypen i öppen dag. Den på knapprörets 
spets afsöndrade pollenmängden fastnar lätt i sin helhet på en be
sökande insekt, men på grund af retligheten kan redan efter några 
minuter en förnyad pollenafsöndring äga rum. Det är svårare alt 
fatta, hvarför en tydlig retlighet uppträder hos några till den Il:a 
hufvudtypen hörande Cichoriéer. Den här på en gång på stiftet 
exponerade pollenmassan fasthålles till en viss grad af hårbekläd
naden och synes böra räcka till för ett större antal insektbesök.



Under antesens början kan visserligen den exponerade pollenmäng
den genom kontraktionen något ökas, men denna ökning synes 
mig vara af ringa betydelse, då pollinationen äfven utan densamma 
tyckes vara fullt betryggad. Man kan därför ha anledning att ef
tertänka, om den genom ensidig retning framkallade lutningen af 
knappröret kan äga någon betydelse för blombiologin hos dessa 
arter. Denna fråga kan bäst belysas genom en jämförelse med 
retligheten hos släktet Arctotis.

Om man på en af de undersökta Arctotis-arterna (lig. 5) böjer 
stiftet åt ena sidan, så utför det genast en tämligen stark krökning 
åt det håll, hvarifrån stöten kom. Ståndarsträngarna spela härvid 
ingen roll, det är endast stiftet, som är retligt, och som utför rö
relsen. Det är på alla sidor lika retligt och kan utföra böjningen 
åt alla håll. Böjningsförmågan tycks vara utbredd öfver hela den 
smala delen af stiftet. Man kan nämligen genom att applicera stö
tar på olika höjd af samma stift framkalla skilda krökningar på 
olika nivåer af detsamma. För själfva pollenexpositionen äro dessa 
böjningar naturligtvis utan betydelse. Däremot kunna de måhända 
spela en roll för pollenets öfverförande på den besökande insekten. 
Ty om en insekt råkat stöta till ett stift, så böjer sig detta åt det 
håll, hvarifrån det fick stöten och trycker därvid sin pollenbärande 
klubba mot hans kropp.

De arter, som hafva retliga strängar, kunna vid ensidig retning 
också utföra rörelser, genom hvilka pollinationsapparatens spets 
lutas mot en besökande insekt, och det är väl möjligt, att detta i 
allmänhet kan äga någon betydelse för pollenöfverföringen. Men 
särskildt torde detta kanske vara fallet hos de retliga Cichoriéerna, 
hos hvilka själfva pollenexpositionen ej i nämnvärd grad är bero
ende af retligheten.

ÜBER DEN BESTÄUBUNGSAPPARAT BEI DEN COMPOSITEN.

ZUSAMMENFASSUNG.

In Bezug auf die Exposition des Pollens können bei den Com- 
positen mehrere Typen unterschieden werden, die sich auf vier 
ziemlich distinkte Haupt-Typen verteilen.

I. Haupt-Typus. Pollenexposition an der Spitze der Antheren- 
röhre.



Cynareen-Typus. Antherenröhre lang und schmal, spitz und zu
weilen gekrümmt, olt von festem Bau und mit einem Pollenmaga
zin oberhalb der Pollensäcke. Filamente im männlichen Stadium 
reizbar. Hieher gehören alle untersuchten Cynareen, ausgenommen 
Lappa und Carthamus.

a) Das männliche Stadium dauert einen ganzen Tag. Antheren
röhre von festem Bau. Centaurea scabiosa, glastifolia (Fig. 1), Cni- 
cus benedictus, Echinops vitro, Xeranthemum annuum.

b) Das männliche Stadium dauert vom Morgen etwa zum Mittag. 
Antherenröhre schwächer gebaut. Cirsium canum, arvense, Carduus 
crispus, Notobasis syriaca, Serratula coronata, Tyrimnus leucographus.

Gewöhnlicher Typus. Antherenröhre im allgemeinen kürzer und 
stumpfer, immer gerade. Die meisten Heliantheen, Anthemideen, 
Astereen, Inuleen und Senecioneen gehören wahrscheinlich zu diesem 
1 ypus, der vom Cynareen-Typus kaum durch distinkte Merkmale 
zu unterscheiden» ist. Auch hier kann die Dauer des männlichen 
Stadiums verschieden sein. Bei Cosmos atrosanguineus (Fig. 2) 
dauert es einen Tag, bei der Mehrzahl dürfte es auf den Vormittag 
beschränkt sein.

II. Haupt-Typus. Pollenexposition an der Aussenseite von Narbe 
und Griffel.

A) Der obere Teil der Narbenschenkel exponiert den Pollen, der 
untere trägt die Narbenpapillen und tritt erst später aus der An
therenröhre hervor.

Gaillardia-Typus. Während des männlichen Stadiums bilden die 
Narbenschenkel mit ihrem oberen Teil einen rauhhaarigen koni
schen Körper, an welchem die ganze Pollenmasse exponiert wird. 
Gaillardia aristata.

Übergänge zwischen diesem und dem gewöhnlichen Typus bilden 
einige Heliantheen, wie Helianthus annuus, Rudbeckia amplexicaulis 
und Dahlia uariabilis, deren Narbe einen ähnlichen Bau hat. Zuerst 
wird ein Teil des Pollens an der Antherenröhre exponiert, aber der 
grössere feil wird dann von der hervorwachsenden Narbe mitge
bracht.

Eupatorium-Typus. Die zusammenstehenden Narbenschenkel bil
den einen langen Zylinder, an dessen fein papillöser Oberfläche 
der Pollen exponiert wird. Eupatorium purpureum (Fig. 3), Agera- 
tum mexicanum, Liatris spicata.

B) Der Griffel und die Aussenfläche der Narbenschenkel expo-
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nieren den Pollen. Narbenpapillen nicht auf den basalen Teil der 
Schenkel beschränkt.

Cichorieen-Typus. Der Griffel und die im Anfang des männlichen 
Stadiums zusammenstehenden Narbenschenkel bilden einen Zylinder 
von gleichmässiger Dicke, der bei seinem Hervorwachsen aus der 
Antherenröhre die ganze Pollenmasse an seiner feinhaarigen Ober
fläche milbringt und exponiert. Für das Eintreten des weiblichen 
Stadiums ist hier ein weiterer Zuwachs des Griffels nicht nötig, 
sondern nur das Ausbreiten der Narbenschenkel, die kürzer sind, 
als beim vorigen Typus (Fig. 4). Die Mehrzahl der Cichorieen 
dürften zu diesem Typus gehören. Weiter die Cynareen Lappa to- 
mentosa und Carthamus tinctorius, die Heleniee Palafoxia Hookeri- 
ana, sowie die Helianthee Silphium perfoliatum, die jedoch rein 
männliche Blüten mit ungespaltenem Griffel hat.

Arctotis-Typus. Unterscheidet sich vom Cichorieen-Typus nur 
dadurch, dass der obere, pollenexponierende Teil des Griffels ver
dickt und vom unteren scharf abgesetzt ist. Die Narbenschenkel 
sind äusserst kurz. Arctotis calendulacea (Fig. 5) und stoechadifolia. 
Bei beiden sind die Griffel, nicht aber die Filamente, reizbar.

III. Haupt-Typus. Pollenexposition an der Innenfläche der Kro
nenzipfel.

Ausgeprägt nur bei Zinnia Haageana. Schon vor dem Aufgehen 
der Blüte tritt der Pollen durch die terminalen Spalten der Anthe
renröhre in fünf Portionen hervor, die an den stark behaarten In
nenflächen der Kronenzipfel abgeladen und nach dem Beginn der 
Anthese dort exponiert werden.

IV. Haupt-Typus. Der Pollen wird direkt von den Antheren- 
fächern aus exponiert. Windblütig.

Xanthium-Typus. Bei dieser Gattung sind die Filamente verwachr 
sen, aber die Antheren bilden keine geschlossene Röhre. Der Griffel 
ist schwach entwickelt und spielt keine Rolle. Bei X. strumarium 
bleiben die Antheren mit ihren Spitzen vereint, bilden aber zwi
schen sich Längsspalten, durch die der Pollen fortgeweht wird. 
Bei X. spinosum sind die Antheren frei und spreizen aus einander.

Windblütig sind auch Ambrosia artemisiifolia und Artemisia vul
garis, sie gehören aber zum gewöhnlichen Typus.

Die Verschiedenheit in der Art der Pollenexposition bei dem I. 
und II. Haupt-Typus erklärt sich nur zum Teil durch die Ver
schiedenheit in der Verteilung der Fegehaare am Griffel. Beim I. 
muss am Beginn der Anthese der behaarte 'feil des Griffels unter
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halb der Pollenfächer, beim II. in derselben Höhe wie diese liegen. 
Diese Lage ist nicht nur vom Zuwachs des Griffels, sondern auch 
vom Zuwachs der Staubfäden und der Kronenröhre abhängig.

Reizbare Filamente kommen nicht nur bei Cynareen vor- Meine 
Beobachtungen hierüber sind oben in einer Liste zusammengestellt, 
in welcher die Arten mit reizbaren Staubfäden (»ståndarsträngar 
retliga») und die Arten, bei denen keine Reizbarkeit konstatiert 
werden konnte (»ståndarsträngar ej retliga»), in systematischer Ord
nung verzeichnet sind.

Nur bei Blüten vom I. Haupt-Typus kann die Kontraktion der 
Filamente für die Exposition des Pollens wichtig sein. Bei den 
Cichorieen mit reizbaren Staubfäden scheint die Kontraktilität in 
dieser Beziehung ganz bedeutungslos zu sein. Die Reizbarkeit der 
Staubfäden kann aber auch einen anderen Effekt haben, indem 
nämlich bei einseitiger Reizung die Antherenröhre sich nach 
der berührten Seite neigt. Dieses Verhältnis kann mit den Be
wegungen des Griffels bei Arctotis verglichen werden. Hier ist es 
der Griffel selbst, der reizbar ist, und wenn er auf einer Seite einen 
Stoss empfängt, sich gegen diese Seite neigt. Diese Neigungen kön
nen vielleicht eine Rolle spielen für die Pollenübertragung, denn 
wenn ein besuchendes Insekt gegen den Griffel gestossen hat, so 
drückt dieser seine pollentragende Spitze gegen das Insekt. Der
selbe Effekt kann vielleicht auch durch Stösse gegen Griffel oder 
Antherenröhre in Blüten mit reizbaren Staubfäden hervorgerufen 
werden.
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BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM UMEÅTRAKTENS
SVAMPFLORA.

AF

J. VLEUGEL.

USTILAGINEAE.

Cintractia Caricis (Pers.) Magn. i fruktämnen af Care.v Goodenoughii; 
ganska allmän.

Entyloma ambiens (Karst.) Johans på blad af Poa pratensis VI 1906. - 
Sporer runda, något kantade, 13—15 p i diam. —Syn.: Ustilago am
biens Karst, och Entyloma crastophilum Sacc.

Entyloma Ranunculi (Bonord.) Schröt. på bladen af Ranunculus aurico- 
mus IX 1906.

Sphacelotheca Polygoni vivipari Schellenberg Ann. Myc. 1907, p. 385 i 
bulbillerna af Polygonum viviparum: Holmön VII 1906. — Syn. 
Ustilago inflorescentiae (Trel.) Maire, Oesterr. bot. Zeitschr. 1907, nr. 
7—8; Sphacelotheca Hydropiperis (Schum.) D.By. (p. p..

Tuburcinia Trientalis Berk. & Br. på bladen af Trientalis europaea, koni- 
die- eller vårstadium VI, hvilspor- eller höststadium VIII: ganska 
allmän.

Vrocystis Anemones (Pers. Wint. på bladen af 1) Anemone hepatica cult. 
VIII 1906; 2) Ranunculus auricomus: Holmön VII 1906.

Ustilago Avenae Pers.) Jens. i fruktämnena af Avena sativa cult. IX 
1907.

Ustilago nuda (Jensen) Kellerm. & Swingle i fruktämnena af Hordeum 
cult. VIII 1903. Jfr P. Magnus, Hedwigia Bd. XLVII.

Ustilago pustulata (DC.) Lagerh. på bladen af Polygonum viviparum VI
1905. Syn. Uredo Bistortarum a pustulata DC.; Ustilago Bistortarum 
Körn.

CHYTBIDINEAE.

Pbysoderma Comari (Berk. & White) Lagerh. på lefvande blad af Coma- 
rum palustre: Holmön VII 1906.



Denna svamp är en hufvudsakligen nordlig art, förut anträffad i 
Skandinavien vid Piteå, Kvickjock, Klockarhyttan i Närke (Lager- 
heim), Tromsö i Norge (Blytt, Lagerheim), på Island (Rostrup) 
samt i norra Jutland (J. Lind).

Phy.soderma Menyanthis D.By. på lefvande blad af Menyanthes trifoliata: 
Degernäs VIII 1904.

Synchytrium Phegopteridis Juel på bladen och stjälkarna af Phegopteris 
polypodioides Vitt 1906.

PERONOSPORINEAE.

Albugo Candida (Pers.) O. Kuntze på lefvande blad af 1) Capsella bursa 
pastoris, 2) Erysimum cheiranthoides VIII 1906. — Syn. Cystopus 
candidus Pers.

Peronospora effusa (Grév.) Rbt. på lefvande blad af Chenopodium album 
VIII 1906. — Oosporer bruna, 18 p i diam.

Peronospora Ficariae Tul. på lefvande blad af Ranunculus acris VI 
1907.

Peronospora parasitica (Pers. D.By på lefvande blad af Sisymbrium 
sophia VIII 1907.

EXOASCI.

Taphrina Alni incanae (Kühn) Magn. på honhängen af Alnus incana;
ganska allmän vid kusten. Syn. Exoascus amentorum Sadeb. 

Taphrina belulina Rostrup, häxkvastbildande på Betula odorala; all
män.

Taphrina Johansoni Sadeb. på honhängen af Populus tremula VI 1904. 
Taphrina Pruni Fuck., deformerande frukterna af Prunus Padus VII 1906. 

Syn. Exoascus Pruni Fuck.

PYRENOMYCETES.

Bertia moriformis (Tode) de Not. på naken ved af Salix IX 1902. 
Calosphaeria pusilla (Wahlenb.) Tul. subsp. ciliatula (Fr.) på torra kvistar 

af Betula VI 1905. Syn. Calosphaeria ciliatula Karst.
Ceratosphaeria caesp/tosa Lind & Vleugel n. sp. (Fig. 1 a, b).

Peritheciis dense gregariis, ad substratum laxe affixis, subsphae- 
roideis, coriaceis, nigris, circ. 0,8 mm. in diam., ostiolo rostrato, 
cylindraceo, sat crasso, firmo, circ. 0,4 mm. longo praeditis. Ostiolis 
e subiculo pulvinaceo prominentibus, hyphis crispis, brunneis, sep- 
latis, repentibus, 4,3 a crassis, e peritheciis exeuntibus formato.
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Ascis numerosissimis, clavatis, subsessilibus, 50—65 X 8,7—10 /;, 
octosporis. Sporis monostichis vel subdistichis, oblongis, utrinque 
obtusis, 4-loculatis, ad septa constrictis, paullo curvatis, brunneis, 
17—20 x 5—6 (i, loculis duobis superioribus incrassatis. Paraphv- 
sibus numerosis, septatis, ascos superantibus, ramosis, hyalinis, 2 g 
crassis.

In cortice ramulorum ex parte decorticatorum Ribis Grossularicte; 
Umeå, Vesterbotten Sueciae, majo 1902 leg. J. Vleugel.

En filtbeklädnad af krusiga, krypande, tjocka hår täcker peritlie- 
cierna hos denna svamp och fyller alla mellanrummen mellan 
dessa och underlaget, hvarigenom peritheciehoparna få utseende at 
en dyna, från hvilken de svartglänsande, snabelliknande mynnin
garna sticka fram åt alla sidor.
Eucurbilaria Berberidis (Pers.) Grav på torra grenar at Berberis vulgaris 

V 1904.
Eucurbilaria Caraganae Karst.) (j ray på torra grenar at (ai rag ana arbo- 

rescens V 1906.
Eryptospora suffusa (Fr.) Tut. på torra grenar och stammar af Alnus:

Obbola VI 1904. Syn. Gr.? ditopa (Fr.) Karst.
Diaporthe exasperans Nitschke å torra stammar och grenar, närmast 

marken, af Betula: Holmön VII 1907.
Diaporthe Lirella (Moug. & Nestl. Fuck. på torra stjälkar at Spiraea 

ulmaria VI 1906. Syn. Gnomonia Lirella (Moug. & Nestl.).
Den som konidieform härtill ansedda Placosphaeria clypeata 

Briard & Hariot fanns å samma material, hvadan Vestergrens 
förmodan rörande sambandet mellan dessa bägge svampar (Zur 
Pilzflora der Insel Oesel p. 108) torde härigenom bekräftas.

Diaporthe tessetta Pers.) Rehm på torra grenar af Saliv: Holmön VII
1906. Syn. Cryptospora tessella (Pers.) Karst.

Asci 115—125 x 25—35 a; sporer 44—55, ända till 70 x 12 g. 
Härjämte förekom en till denna svamp antagligen hörande koni- 
dieform {My.rosporium) med ovala, encelliga, hyalina sporer, 25 x 10/;.
Diatrype batlata (Iloffm.) Fr. på torra grenar af Salix penlandra: Holmön 

VII 1906.
Diatrype Stigma Hoffm.) Fr. på torra grenar af Betula; allmän. 
Diatrypetla decorata Nke.) Ces. & de Not. på torra grenar af Betula III

1904. — Asci (pars sporif.) 40—60 X 5—8 p; sporer 5 — 6 X 0,5 p. 
Diatrypetla verruciformis (Ehrh.) Ces. & de Not. på torra grenar af Alnus 

incana X 1902.
Didymosphaeria fenestrans (Duby) Wint. Pilze II p. 426, på torra stjälkar 

af Epilobium angustifolium V 1905. Syn. Gnomonia Epilobii Auerswd; 
Didymella Epilobii (Fuck.) Sacc.; determ. J. Lind.
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Didymosphaeria minuta Niessl på torra blad af Juncas alpinus IX 
190(1. — Asci 55—60 x 10//; sporer 8—10x4—5/u. Determ. J. Lind. 

Dothidella betulina (Fr.' Sacc. forma immatura på lefvande blad af 
1) Belula odorata, 2) Betula nana. Syn. Phyllachora betulina Fuck. 

Dothidella thoräcella (Rutstr.) Sacc. stat. juv. på torra stjälkar af Sedum 
telephium: Norrbyskär VI 1905.

Elenlheromyces suhulatus (Tode) Fuck, på förtorkad Agaricus VIII 1903. 
Enligt Fuckel hör härtill såsom konidieform Isaria brachiata 
Schum.

Endo.vyla parallela (Fr.) Fuck. på en gammal gärdesgård af barrträ: 
Hörnefors VII 1902. — Sporer bruna, encelliga, böjda, 11,5—13 X 3
—4,3 //.

Erysiphe Ciclioracearum DC. på Cirsium heterophyllum IX 1906.
Erysiphe communis Wallr. på Ranunculus auricornus: Holmön IX 1905. 
Erysiphe Galeopsidis DC. på Galeopsis Tetrahit IX 1905.
Erysiphe graminis DC. (konidiestadiet på Triticum repens IX 1906.
Eutgpa lata (Pers.) Tul. på torra, afbarkade grenar af Salix: Holmön VII 

1906. Jfr. L. Romell, Några ord om olika Eutvpa-former (Bot. Not. 
1892).

Eeneslella princeps Tul. på torra grenar af 1) Salix: Holmön VII 1906; 
2 Prunus Padus V 1904. Syn. Fenestella fenestrata B. & Br). 
Schröt.

Gibbera Vaccinii (Sow. Fr. på lefvande och torra grenar af Vaccinium 
vitis idaea; icke sällsynt.

Gnomonia alniella Karst. Fung. Fenn, exsicc. 867, på multnande blad af 
Ainus incana och Alnus borealis Norrl. (incana X glutinosa); ganska 
allmän.

Asci 36—42 x 8—10 //. Sporse infra uniseptatse 10—13 x 3— 
4,5 //.

Infektionen visar sig under försommaren genom bruna fläckar, 
som ganska snabbt ökas i omfång, hvarefter å desamma uppstå 
askgrå, trädliknande förgreningar (Asteroma-bildning). Perithecierna 
börja utvecklas redan under hösten å de under försommaren upp
trädande bruna fläckarna. Huruvida de å bladens undersida upp
trädande matta, brunaktiga konidielager, som ofta anträffas tillika 
med Gnomonian, tillhöra denna svamp, är ännu oafgjordt. Dessa 
konidier synas fullständigt likna sådana hos Leptothyrium alneinn 
(Lev.) Sacc.
Gnomonia campylostyla Auersw. på multnande blad af Belula V 1905.
Gnomonia tubiformis (Tode) Auersw. på multnande blad af Alnus glutinosa 

X incana (pubescens Hn.); ganska allmän. — Syn. Gnomoniella tubi
formis (Tode) Sacc.

Asci 57—70 x 17—26 //, sporae simplices 13—16 x 6,5—8 //. 
Enligt mätningar af Ki.ebahn äro asci 60—70 x 11 —13 //, sporer
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odelade, 12—15 x 5—6,5 p- Klebahn har i »Untersuchungen über 
einige Fungi imperfecti und die zugehörigen Ascomycetenfbrmen» 
(Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten XVIII. Band 1908, 1. Heft) 
experimentellt fastställt, att Leptothgrium alneum (Lév.) Sace. utgör 
konidieformen till denna art.
Herpotrichia mucilaginosa Starb. & Grev. på torra barr af Junipems com

munis: Holmön VII 1908. Jfr Starbäck, Bidrag till kännedomen 
om Sveriges Ascomycetflora pag. 8. (Bihang till Vet. Akad. Handl. 
Bd. 16, Afd. III, n. 3, 1890 .

Denna svamp synes vara vidt utbredd i dessa trakter, men an
träffas mest steril. Asci 80—115 x 14—16 p, sporer 24—33 x 
6—9 p. Enligt Starbäcks mätningar: Asci 84—100 X 15—17 p» 
sporer 18—25 X 6—8 p.
Herpotrichia nigra Hartig på torra barr af Picea excelsa.

Asci 80—100 x 12—16 g, sporer 20—28 x 5—8 p. Denna svamp, 
som af mig anträffades här för första gången år 1907, men endast 
steril, synes i år (1908) hafva nått en ganska stor utbredning i en 
fuktig bergsdunge i Stadsliden vid Umeå. Jag anträffade där hun
dratals granar mellan 10—60 år angripna (endast de nedersta gre
narna) samt svampen mestadels fruktificerande.

Denna svamp har icke mig veterligen förut blifvit anträffad i Sve
rige. Rostrup angifver i sin Plantepatologi (1902) densamma så
som anträffad i Danmark på Picea excelsa och Juniperus communis. 
Tubeuf angifver i Pflanzenkrankheiten (1895) den såsom allmännast 
förekommande å Pinus montana, men uppgifver äfven Juniperus 
communis och nana såsom värdplantor för densamma. Att denna 
art är väl skild från den äfven i Umeåtrakten förekommande Her
potrichia mucilaginosa visar Starbäck i sin under sistnämnda art 
omnämnda afhandling. Starbäck omtalar vidare (Anteckningar 
öfver några Skand. Pyrenomvc. pag. 10. Bihang till Vet. Akad. 
Handl. Bd 14. Afd. III, n. 5, 1890) en Herpotrichia macrotricha (B. 
& Br.) Sacc. såsom anträffad i Norge »in foliis pineis». Då former 
af Herpotrichia blifvit funna utom å barrträden äfven å släktena 
Carex, Fagus, Sambucas, Kubus m. fl. kan det möjligen sättas i fråga, 
huruvida icke hvarje särskildt växtsläkte, där Herpotrichia förekom
mer, i detta fall Juniperus och Picea, har sin särskilda art. Någon 
utredning härom har jag dock ej blifvit i tillfälle att göra.
Hypomgces viridis (Alb. & Schw.) Fr. på ruttnande Lactarius IX

1905.
Hi/pospila groenlandica Rostr., Fungi Groenlandiae 1888, på förra årets



ännu kvarsittande blad af Salix nigricans (nv värdplanta). Grisbacka 
VI 1906.

Asci 115 135 x 12—14 «; sporer 3-celliga, 35—45 x 6 fi. Hittills
blott anträffad på Salix glauca pä Grönland. Utdelad i Vester- 
grex, Microm. rar. select. 1223.
Hypoxylon concenlricam (Bolton) Bull, på torra grenar och stammar af 

Ainus och Betula; ganska allmän.
Hypoxylon fuscum (Pers. Bull, på torra grenar af Alnus; icke säll

synt.
Hypoxylon Hohuayi Ellis på torra stammar af Populus tremula VI 1906. 
Hypoxylon multiforme Fr. på den mot marken liggande delen af torra 

stammar af Alnus och Betula; allmän.
Hypoxylon pauperatum Karst. Enum. Fung. Lapp. p. 211; Fungi exsicc. 

776, på torra grenar och stammar af Sorbus aucuparia; ganska 
allmän.

Laestadia Epilobii (Wallr.) Sacc. på torra stjälkar af Epilobium angustifo- 
lium V 1906.

Laestadia maculiformis Bonorden Sacc. på affallna blad af Populus tre
mula V 1906. Asci 70—117 X 16—23 p. Sporer encelliga, ofärgade, 
17—25 X 6—7,5 p. Parafyser saknas.

Leptosphaeria culmifraga (Fr.) Ces. & de Not. på torra stjälkar af Ely- 
mus arenarius VIII 1904. Asci 135 x 16 g.. Sporer, mogna 7—10-cel- 
liga, 43 x 7 g.

Linospora Capreae DC.) Fuck. på affallna, multnande blad af Salix ni
gricans (ny värdplanta) V 1906. Asci 125—170 X 7 a. Sporer 120 X 
1,5 p.

Lophiostoma compressum (Pers.) Ces. & de Not. på naken ved af Salix:
Ilolmön VII 1906. Asci 100 x 16—20 «; sporer 24-31 x 10—11 p. 

Melanconis stilbosloma Fr.) Tul. på torra kvistar af Betula med sin koni- 
dieform Melanconiam betulinum Kze. & Schmidt V 1905.

Mclanomma effugiens (Karst.) Berl. & Vogl. på torra grenar af Ulmus 
montana cult. VI 1905. Asci 85 — 108 X 10—12 p. Sporer hruna, 4-cel- 
liga, insnörda vid den mellersta cellväggen, sällan vid alla tre, 18— 
22 x 6—8 p. Parafyser talrika, ofärgade, septerade. Determ. J. 
Lind.

Melanomma pulvis pyrius (Pers.) Fuck. på torra grenar af Alnus och 
Populus tremula; ganska allmän.

Melanopsamma pomiformis (Pers.) Niessl på naken ved af Populus VII 
1903.

Melasphaeria Empetri Sacc. på torra, kvarsittande blad af Empetrum ni
grum VI 1906. Asci 78 x 10 p; sporer ofärgade, 2—4-cclliga, 15—18 
X 5—6,5 p.

Melasphaeria sepalorum n- sp. (Fig. 2 a, b).
Peritheciis praecipue in pagina exteriore sepalorum dense grega- 

riis, minutis, longit. circ. 0,4 mm., latit. circ. 0,3 mm., sphaeroideo- 
coniformibus, papillatis, sessilibus, nigris, nitidis. Ascis sphaeroideo-
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cylindraceis, sursum paullo incrassatis, 70—92 x 9 14 //. Sporis
distichis, ohlongo-ellipsoideis, ulrinque rotundatis, inaequilateralibus, 
4-loculatis, medio leviter constrictis, 20—24 X 7- 8 //.

Habit, in sepalis mortuis Junci ftliformis insulae Holmön Julio 
1907.
Mgcosphaerella macularis Fr. på affallna, multnande blad af Populus tre

mula V 1906.
Mycosphaerella Ribis (Fuck. Feltgen på affallna blad af R i hes nigrum V

1907. Syn. Sphaerella Grossulariae (Fr.) Awd.
J. Lind har angående denna arts nomenklatur meddelat följande. 

Auerswald har gått ut från den felaktiga förutsättningen, att Sphae- 
ria Grossulariae Fr- är identisk med Sphaerella Grossulariae, men på 
af Lind undersökta originalexemplar i Fries, Scleromycetes suecici 
exsicc. n. 57 har befunnits, att förstnämnda svamp — något som 
Fuckel i Symbolae Mycologicae (1869) p. 133 älVen omnämnt - 
är en Pleospora, hvars rätta namn torde vara Pleospora Grossulariae 
(Fr.) Fuckel, dock har hvarken Fries i Systema myc. II p. 521 
eller Fuckel undersökt och mätt asci och sporer. Beskrifning af 
dessa finnes däremot hos Winter (Rabenhorst, Pilze Abt. II p. 510), 
antagligen affattad efter Fuckels exemplar, utgifna i Fungi rhenani 
n. 1766. De af Lind undersökta sporerna voro gula med 6—7 
tvärväggar, blott vid mellersta tvärväggen insnörda, försedda med 
en ofullständig längsvägg, tvärt afrundade i bägge ändar, 36—42 x 
16—18 p. Således torde »Gnomonia Grossulariae (Fries) Sace. , 
som finnes upptagen såväl i Sylloge I p. 570 som hos Winter 
(Rahenhorst, Pilze Abt. II p. 590), försvinna som art — tillkommen 
som den är på en blott förmodan, emedan Fries omnämner sin 
Sphaeria Grossulariae tillsammans med Gnomonia-arter såsom 
Sphaeria alnea och erythrostoma. Samtidigt torde benämningen 
Sphaerella Grossulariae (Fr.) Auerswald (i860) böra försvinna ocli 
svampen i stället benämnas Sphaerella Ribis Fuck. Svinb. myc. pag. 
108 (1869), men då numera Sphaerella-arterna benämnas Myco
sphaerella, blir benämningen som här ofvan. Denna svamps koni- 
dieform är utan tvifvel, såsom Fuckel å förstnämnda ställe angif- 
ver, Septoria Ribis Desm. Sporerna hos Mycosphaerella Ribis å ex
emplar härifrån äro 20—35 x 3 p.
Mycosphaerella stemmatea Fr.) Romell på lefvande blad af Vaccinium 

vitis idaea: allmän.
Mycosphaerella Vaccinii Cooke på multnande blad af Myrtillus nigra VI

1906. Syn. Sphaerella Vaccinii Cooke. Asci 41—52 X 8 u-, sporer 
15-18 X 2—2,5 p.



Nectria cinnabarina Tode) Fr. på torra kvistar af Populus tremula.- 
ganska allmän.

Nectria coccinea (Pers.) Fr. på torra kvistar af Picea excelsa V 1904. 
Nectria Ribis (Tode) Fr. på torra kvistar af Ribes rubrum VI 1906 

(= N. cinnabarina?).
Nnmmularia repanda (Fr.) Nilschke på torra grenar och stammar af Sor- 

bus aucuparia; icke sällsynt.
Ophiobolus erythrosporus (Riess) Winter på torra stjälkar af Urtica dioica

V 1902. Syn. Ophiobolus Urticae Sacc.
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Riess på torra stjälkar af Urtica dioica

V 1902. Syn. Sphaeria rubella Pers.
Phaeosphaerella Juncaginearum (Rbh.) Sacc. på torra stjälkar af Triglo- 

chin maritimum: Holmön VII 1907.
Samtidigt anträffades å lefvande stjälkar ett därtill hörande ste

rilt mycel, Asteroma Juncaginearum Rabenh. Detta mycel är be- 
skrifvet af Oudemans under namn af Ectostroma Triglochinis i 
Lontrib. Flor. Mycol. Pays-Bas XVII p. 324 (återfinnes i Saccar- 
nos Sylloge XVI p. 1109), och är det samma benämning (Ecto
stroma), som af Fries (Systema myc. II p. 601) användts för dv- 
lika sterila mycelier.

Denna svamp har af Schröter blifvit hänförd till Mycosphaerella. 
at Saccardo till Phaeosphaerella, af Lasch till Dothidea och af 
Rostrup till Diaporthe.

Rostrup beskrifver arten i Dansk Bot. Tidsskr. 19 p. 208 under 
namn af Diaporthe Juncaginearum n. sp. (»asci 48 x 15 u; sporer 
gula, 20 22 x 7—8 /;.») och omnämner den äfven i Svampe fra
Island, 1903 (»asci 64—68 x 12—16 sporer 17—20 x 6—7 «»).

Här har släktnamnet Phaeosphaerella användts, därför att både 
Diaporthe och Gnomonia ha ofärgade sporer och det svarta myce- 
liet ej rätt liknar ett stroma.
Pleonectria Berolinensis Sacc. på torra grenar af Ribes nigrum IX 190*'

VI 1906.
Pleospora maritima Rebm, Hedw. 1896 på torra stänglar af Triglochin 

maritimum: Holmön VII 1907.
A exemplaren härifrån äro asci 132 x 44 g och sporer 32- 44 x 

12 16 p. Arten skiljes lätt från P. herbarum därigenom, att cel
lerna hos Pl. maritima i den ena ändan af sporen äro bredare och 
försedda med liera längsväggar än i den andra. Af prioritetsskäl 
torde denna svamp numera böra benämnas P. Dietziana Hazl., jfr. 
Vestergren, Microm. rar. selecti n. 223.
Pleospora vagans Niessl på torra strån af Ely mus arenarius: Holmön

VII 1907.
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Asci klubbformiga, 120—150 x 16—20 a. Parafyser trådformiga, 
ofärgade, försedda med oljedroppar. Sporer gula, elliptiska, kon
stant 6-celliga, de mellersta 1—4 cellerna med en längsvägg, 32— 
34 x 10—12 11.

Podosphaera Oxyacanthae (DC.) D.By på lefvande blad al 1) Myrtillus 
nigra: Holmön IX 1902, 2) Vaccinium vitis iclaeci: Löfön IX 1908.

Ny värdplanta, dock med den inskränkningen, att endast blad al 
Vaccinium vitis iclaea, som förut varit angripna af Exobasidium 
Vaccinii uliginosi Boud., synas vara mottagliga för infektion.

E. S. Salmon hänför i sitt verk Monograph of the Erysiphaceae 
Podosphaera myrtillina Kunze var. major Juel och Podosphaera 
Aucupariae Erikss. till P. Oxyacanthae.

Polystigma ochraceum (Wahlenb.) DC. på lefvande blad af Prunus Padus: 
Klabböle vid Umeå VII. IX 1906 (Laest.).

Asci 104 p, pars sporif. 65—78 x 16—18 p. Sporae 8:nae, hyalinae, 
guttulatae, guttulis interdum confluentibus, 13—16 X 5—6,5 p- 

Det har allmänt antagits, att denna art, liksom P. rubrum, mognar 
sina sporer först på de alfallna, multnande bladen. Redan så tidigt 
som den 3 september har jag likväl funnit mogna sporsäckar och 
sporer på ännu lefvande blad af värdplantan.

Pseudovalsa Betulae (Schum.) Schröt. på grenar af Betula X 1906. Syn. 
Pseudovalsa lanciformis (Fr.) Ces. & de Not.; Sphaeria Betulae 
Schum.

Bosellinia abietina Fuck. på gammal gärdesgård af gran VII 1903. 
Rosellinia dispersella (Nyt.) Karst, på Populus tremula VII 1904. Asci 130 X 

11 m; sporer bruna 20—23 x 10 u, parafyser talrika.
Bosellinia malacotricha Niessl på Picea excelsa VII 1906. Sporer 10—13 

H i diam.
Rosellinia mammiformis (Pers.) Ces. & de Not. på löfträd IX 1903. 
Rosellinia pulveracea (Ehrh.) Ces. & de Not. på naken ved af Sorbus aucu- 

paria V 1904.
Sphaerotheca Humuli (DC) Burrill 1) på Alchemilla vulgaris IX 1905, 

2) på Epilobium palustre: Sikeå X 1906, 3) på Geranium silvaticum 
. IX 1905.

Strickeria obducens (Fr.) Körb. på naken ved af Populus tremula V 1906. 
Syn. Teichospora obducens Fuck.

Trematosphaeria pertusa (Pers.) Fuck. på naken ved af Salix VII 1904.
Sporer olikformigt 2-celliga, sällan 4-celliga, 23—25 X 10 p.

Valsa nivea (Pers. Fr. på torra grenar af Populus tremula; ganska 
allmän.

Valsa Pini (Alb. & Schw.) Fr. på torra grenar af Pinus silvestris V 
1903.

Valsa salicina (Pers.) Fr. på torra grenar af Salix; ganska allmän.
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Valsa Sorbi (Alb. & Schw.) Fr. på torra grenar af Sorbus aacuparia; 

allmän.
Venturia compacla Peck (forma uliginosa?) på affallna fjolårsblad af 

Myrtillus uliginosa: Holmön VII 1902. Asci 79—111 x 13 u, sporer 17— 
21 x 6—8 håren (setae) 91 X 7 u.

Venturia chlorospora (Ces.) de Not. på multnande blad af 1) Salix nigricans 
VIII 1905 2) Salix aurita: Holmön VII 1908. Förekommer ganska 
allmänt, ofta tillsammans med den här lika allmänt förekommande 
Lophodermium versicolor (Wahlenb.) Schröt.

1 enturia Dickiei (Berk. & Broom.) de Not. på vissnande, ännu kvarsit- 
tande blad af Linnaea borealis VIII 1902.

1 enturia ditricha (Fr.) de Not. på multnande blad af Belula V 1905.

DISCOMYCETES incl. HYSTERIACEAE.

Ascobolus g/aber Pers. på kogödsel VII 1903.
Ascobohis stercorarius (Bull.) Schröt. på kogödsel VII 1903. Syn. Ascobolus 

furfuraceus Pers.
Beloniella Dehnii (Rabh.) Sacc. på lefvande blad af Polentilla norvegica; 

icke sällsynt.
Beloniella Galii veri (Karst. Rehm på lefvande blad af 1) Galium uliyi-

nosuni IX 1906; 2) Galium palustre IX 1908. Asci 40—50 X 6_8 u.
Sporer 12 X 2 p (antagligen omogna).

Belonium pineti (Batsch) Rehm jämte konidieformen (geléaktiga gula dy- 
nor) Cylindrosporium acicola på multnande barr af Pinus silvestris
V 1907.

Calloria fusarioides (Berk.) Fr. på fjolårets stjälkar af Urlica dioica V 
1902; steril.

Cenangium acicola (Fuckel) Rehm på torra barr af Pinus silvestris: 
Degerfors VIII 1908.

Cenangium populneum (Pers.) Fr. på barken å torra kvistar af 1) Sorbus 
aucuparia VIII 1904, 2) Populus tremula V 1908.

Cenangium ligni (Desm.) Rehm på veden å torra kvistar af Prunus Padus
V 1904. Asci 46 59 X 8 p. Sporer 6, ofärgade, polärt tvådroppiga
7—8 x 3 g..

Clilhris degenerans (Fr.) Rehm på torra kvistar af Myrtillus uliginosa 
VII 1902.

Coccomyces quadratus (Schm. & Kze) Rehm på torra kvistar af Myrtillus 
nigra IX 1905.

Coccomyces Bubi (Fr.) Karst, på ännu kvarsittande blad af Rubus idaeus 
X 1907; steril.

Coccophacidium Pini (A. & S.) Rehm på barken af torra grenar af Pinus 
silvestris III 1905. Syn. Coccomyces Pini Karst.

Coryne sarcoides (Jacq.) Tul. var. urnalis (Nyl.) på veden af ruttnande 
Betula: Ratan IX 1903. Syn. Ombrophila sarcoides var. urnalis 
Karst.
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Cmmenula sororia Karst, på barken å torra kvistar af Finns silvestris 
VIII 1903. Asci 91 X 13 /1. Sporer 4-celliga, ofärgade, 18 x 5 //.. 

Crgptomyces maximus (Fr.) Grev. på grenar af Salix VIII 1906, steril eller 
med äggformiga, encelliga konidier.

Cudonia circinans Fr. i barrskog ganska allmän.

Dothiora Salicis n. sp. (Fig. 3 a, b.)
Apotheciis gregariis, primo in cortice immersis, sphaeroideis, clau- 

sis, dein per rimam longitudinalem vel lacinias 3—4 prorumpenti- 
bus, denuo laciniis circumdatis, applanatis, nigris. Ascis clavatis, 
80—140 x 12—20 /t. Sporis hyalinis, 5—7-loculatis, clavatis - 
fusiformibus, in medio paullum constrictis, loculis singulis septo 
longitudinali divisis, 26—29 x 6,5—8 p.

Hab. in cortice Salicis sp., Umeå, Sueciae; mense Octobris 1902
lpcfi

Då denna form förekommer å annan värdplanta än de hvar
andra ganska närstående Dothiora sphaeroides (Pers.) och Dothiora 
Sorhi (Wahlenb.) samt dessutom, ehuru den visar öfverensstäm- 
melser än mera med den ena, än mera med den andra af dessa 
arter, dock är från dem båda skild, synes det vara berätligadt att 
uppställa den som en särskild art. Dotliiorella pyrenophora (Karst.) 
Sacc. var. Salicis Karst, synes vara det därtill hörande konidiesta- 
diet.
Fabraea Cerasliorum (Wallr. Rehm på lefvnnde blad af Cerastium vulga- 

tum IX 1907.
Fabraea Ranunculi (Fr.j Karst, på lefvande blad af Ranunculus auricomus 

IX 1906: Holmön VII 1906.
Geoglossum dijforme Fr. på öppet ställe i barrskog IX 1902.
Geoglossum hirsulum Pers. på öppet ställe i barrskog IX 1902.
Glonium graphicum (Fries) D.By. å en torr rot af Pinus silvestris V 1902.

Asci 140— 152 x 10 p. Sporae hyalinae, uniseptatae, 20—22 x 7 — 
8 p. Setae 1'uscae, septatae, 6 p in diam.

Ehuru exemplaren i fråga makroskopiskt afvika från exemplar 
från Tyskland, där svampen lärer förekomma ganska allmänt, sy
nas de mikroskopiska kännetecknen rätt bra öfverensstämma med 
denna art. Så är sporens öfre rum oftast kortare och bredare än 
det nedre, det öfre försedt med en oljedroppe och det nedre med 
två. Dock finnas äfven sporer som äro regelbundet ellipsoidiska 
och som antagligen sedermera dela sig i fyra celler. Bruna koni
dier finnas på hyferna af ungefär ascosporernas form.
Glonium sublectum Sacc. & Roum. på nedfallna kottar af Picea excelsa: 

Böle V 1907.
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Beskrifven i Michelia Bd. II p. 609, 1881—1882 och i Sacc. 
Sylloge II p. 737. Egentligen har denna svamp redan förut blifvit 
beskrifven al Karsten i Mycol. fennica II p. 235 under namnet 
Mysterium conigenum, hvilket namn dock förut blifvit användt af 
Persoon för en annan svamp, som nu benämnes Hypoderma coni- 
gena (Pers.). Karsten har ånyo beskrifvit denna svamp i Hed- 
wigia 1883 p. 42 som Hysterium strobilarium Karst, och denna be- 
skrifning finnes i Sacc. Sylloge II p. 751 med den af Saccardo 
gjorda anmärkningen »an tamen potius Glonium?» Detta är förmod
ligen anledningen hvarför Karsten i sin Revisio monog. atque 
syn. ascom. in Pennia hucusque detect. (Act. Soc. pro Fauna & 
Mora lenn. Tom II n. 6, 1885) förändrar namnet till Glonium 
strobilarium Karst. Det är dock först Rehm (Diseomyceten p. 12), 
som klargör, att Saccardos och Karstens svampar äro identiska.
' Förut anträffad i Sverige af Romell (Stockholm maj 1887) och 

omnämnd af A. G. Eliasson i Fungi Upsalienses.
Godronia Myricae Karst, Fragmenta mycol. VII, Iledwigia 1884 på torra 

grenar af Myrica gale VI 1906.
Upptages under detta namn äfven i Karstens Symbolae ad Myc. 

fenn. XIII p. 6 och i Saccardos Sylloge VIII p. 604. Förut blott 
anträffad af Karsten juni 1859 nära Wasa.

Asci 30 x 4 5 g-, sporer 7 — 8 x 2,5 g. Jod +. Parafyser få, men
grofva, 36 p långa (gå således utanför asci), 3 g tjocka, seplerade 
samt lansettlormigt tillspetsade. Svampens hyfer växa ut och bilda 
i apotheciets kant förlängningar; dessa äro svarta, 2—4-septerade, 
vid skiljeväggen insnörda, i spetsen förtjockade och tvärt slutande 
samt 21 50 p långa och 4—7 g tjocka. I apothecierna finnas under
stundom också konidier; dessa äro ofärgade, böjda, 30 g långa och 
3 4 g. tjocka. Liknande konidier finnas ock hos andra discomy-
ceter tillhörande denna grupp, såsom Cenangium taricimim (Pass.) 
Sacc., Godronia Miihlenbeckii Moug. & Lév. samt Godronia Linnaeae 
Karst., se K- Starbäck, Discomyceten-Studien i Bih. till Vet. Ak. 
liandl. Bd. 21, Afd. III n. 5. — Då Godronia annars har fler-
celliga sporer och då såväl af Karsten som i dessa exemplar en
dast funnits encelliga sådana, synes tvifvel underkastadt, om ej 
denna svamp, i stället för att hänföras till Godronia, borde föras 
till Cenangium eller möjligen till en helt annan grupp, t. ex. 
Mollisia eller Pyrenopeziza.
Godronia urceoliformis Karst, på torra grenar af Myrtillus uliginosa IX 

1902.



Gyromitra esciilenta (Pers. Fr. vid stigar och öppna ställen i barrskog; 
vissa’ år ganska allmän.

Gyromitra infula Schaff.) Fr. på ängar IX 1902. Sporer försedda med 
två oljedroppar, 30 X 10 p. Syn. Helvella infula Schaff.

Helotium calycinum (Schum.) Karst, på torra kvistar af Pinus silvestris 
V 1903.

Helotium virgultorum (Yahl.) Karst, på multnande kvistar af Ainus IX 1903, 
XI 1907.

Helotium virgultorum (Yahl.) Karst, var. frucligena (Bullt Rehm på torra 
honhängen af Ainus IX 1907.

Helvella lacunosa Afzel. på ängar. VIII 1902.
Helerosphaeria Patella (Tode) Grew på torra stjälkar af Angelica silvestris: 

skäret Klvfvarn VIII 1906.
Humaria subhirsuta (Schum.) Fr. på jord VII 1905. Syn. Peziza subhirsuta 

Schum.
Hysterium pulicare Pers. på naken ved af Betula, icke sällsynt.
Hyslerographium elonyatum (Wahlenb.) ('.orda på naken ved af Alnus: 

Norrbyskär VI 1906; Böle XI 1907.
Asci 125—182x20—36 p\ sporer 8, mörkbruna, något böjda, med 

10 tvärväggar och en längsvägg, 40 — 55x 16—18 p. Rehm angifver 
denna art såsom mycket sällsynt, Karsten åter som allmän i Fin
land och Lappland på vide och asp; anträffad af Vestergren vid 
Låddepakte på Salix nigricans.
Lachnea sculellata (L. Fr. på multnande bark: Klabböle VII 1903. Syn. 

Peziza scutellata L.
Lachnea slercorea (Pers.) Fr. på gödsel VI 1904. Syn. Peziza stercorea Pers. 
Lachnella corticalis (Pers.) Fr. på bark af Populus tremula VII 1904. 
Lachnum albolestaceum (Desm.) Retz. på torra strån af Elymus arenarius: 

Holmön VIII 1904.
Asci 36— 45 x5 u. Parafvser 55-70x4 u, spetsiga, håren spet

siga, septerade, 85—135x4—5 ft. — Anträffad af Rostrup på Ely- 

mus arenarius och Psamma arenaria på Seland (Dansk Bot. Tidsskr. 
22 Bd. p. 274).
Lachnum bicolor Rull.) Retz, på multnande Betula: VIII 1903; Ultervik 

VIII 1904.
Lachnum clandestinum (Bull. Gill, på torra kvistar af Rubus idaeus VIII 

1902, V 1903.
Lachnum Rehmii .Staritz) Rehm på torra stjälkar af Juncus ballicus (ny 

värdplanta): Norrbyskär VI och Löfön VIII 1906.
Asci 50- 55X7 u. Sporer 15x3 g. Parafvser 75 x 4,ö ft. Jfr Rehm, 

Discom. p. 908, 1269. Syn. Trichopeziza Rehmii Staritz, Hedw. 1883 
p. 36. Lachnum Rehmii är anträffad på .Juncus conglomeratus i 
Tyskland, på Juncus squarrosus i Danmark (j. Lind). Utdelad i 
Vestergren, Microm. rar. selecti under n. 1225.



Lophium mytilinum (Pers.) Fr. på naken ved af Pinus silbeslris VI 
190G.

Lophodermium Abietis Rostr. på barren af Picea excelsa VIII 1905; all
män.

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev. 1) på Ely mus arenarius; 
Holmön VII 1904, 2) på Fesluca ovina: Holmön VII 1906, 3) på 
Calamagrostis sp.: Holmön 11 1906.

Lophodermium jutiiperinum (Fr.) Chev. på ännu fastsittande barr af Jum
perns communis V 1904.

Lophodermium maculare (Fr.) Chev. på torra blad af Myrtillus uliginosa; 
allmän.

Lophodermium melaleucum (Fr.) Chev. på torra blad af Vaccininm vitis 
idaea V 1903.

Lophodermium Oxycocci (Fr.) Chev. på torra blad af Oxycoccus palustris 
VII 1906; steril.

Lophodermium pinastri (Schrad.) Chev. på torra barr af Pinus silvestris 
VI 1907; ganska allmän. Asci ända till 260x29 u; Sporer ända till 
180x2,5 //..

Lophodermium versicolor (Wahlen!).) Schröt. Jfr Rehm, Discomycetes 
p. 48. Syn. Hysterium versicolor Wahlenb., Flora Lapponica, Berlin 
1812 p. 522, Tab. XXX lig. 5.

För denna art, som förut endast varit ofullständigt beskrifven 
och som Rehm, Discom. hänfört till de tvifvelaktiga arterna, vill 
jag här lämna en fullständigare beskrifning.

Apotheciis in maculis pallescentibus sparsis, breve ellipsoideis, 
in utraque pagina foliorum immersis, longit. circit. 0,9 mm., latit. 
0,5 mm.; apotheciis immaturis nitide nigris, apotheciis maturis opa- 
cis, griseo-glaucescentibus, convexis, rima tenui longitudinali 0,ö 
mm. longa, labiis brunnescentibus apertis. Ascis clavatis, 8-sporis, 
58—70x0—8//. Sporis filiformibus, continuis, hyalinis 48—60X 
1—1,5 fi- Paraphysibus filiformibus, hyalinis, ascos superantibus, 
apice hamatis, longit. 100 ft, latit- 2

Från denna art synes Lophodermium hyslerioides skilja sig genom 
längre apothecier, Lophodermium melaleucum genom sin böjda och 
gaffeldelade längsfåra med hvita ränder och Lophodermium maculare, 
med hvilken art denna svamp synes ha största likheten, genom 
sina kortare sporsäckar och sporer.

Denna art tyckes äga en vidsträckt utbredning på olika Sali.v- 
arter i det nordliga Europa. Så är den anträffad af mig vid Umeå 
allmän på Salix nigricans och Salix phylicifolia samt utdelad i 
Vkstergren, Microm. rar. selecti n. 1228.

Vestergrén har anträffat densamma i Luleå lappmark på Salix 
herhacea; Wahlenberg fann den för cirka 100 år sedan »per Lap-
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poniam alpinam et subsylvaticam ex gr. ad Hammerfest Finmar- 
kiae et ad Sotajoki paroeciae Enare» på Salix hastata och arbus- 
cula. Schröter anträffade den på en resa i Norge 1885 »auf einer 
kleinen Weidenart. Magerö (Schlucht am Nordkap)» och kallar 
den Hypoderma versicolor Schrot. (Über die mycolog. Ergehn, 
einer Reise nach Norwegen; Jahresber. der schles. Ges. für Vater
land. Cult. 1885). Men i en utföidigare berättelse om samma resa 
(Schröter, Beiträge zur Kenntnis der nordischen Pilze, Jahrb. d. 
schles. Ges. für vaterl. Cultur 1887, Breslau 1888, p. 266) kallas 
samma svamp af honom Lophodermium versicolor (Wahlenb.) Schröt. 
hvilket Rehm torde hafva förbisett, när han i Discomyc. (1896) p. 
48 kallar densamma Lophodermium versicolor (Wahlenb.) Rehm. —A. 
Feddersen har anträffat den på Island på Salix glauca, omnämnd 
af Rostrup som Lophodermium maculare (Rostrup, Islands Svainpe, 
Dansk Bot. Tidsskr. Bd. 25 p. 310). — På Grönland anträffade 
Warming och Holm denna art vid Godthaab; Kolderup-Rosen- 
vinge 1888 vid Smallesund och Nie. Harz 1891 i Östgrönland, 
alla tre gångerna på Salix glauca. Kand. J. Lind i Köpenhamn har 
meddelat mig, att han undersökt exemplaren från nämnda grön- 
länska orter samt kunnat konstatera, att det är denna art som 
Rostrup (Svampe fra Grönland i Meddelelser fra Grönland III 
1888 p, 544) kallar för L. hysterioides: men alt däremot den Pseudo- 
peziza, som Rostrup (l. c. p. 54l) velat identifiera med Wahlen
bergs Mysterium och kallar Pseudopeziza versicolor (W.) Rostrup, 
vid jämförelse mellan Rostrups originalexemplar och Wahlen
bergs afbildning och beskrifning (»e membrana fragili chartacea 
factum, per se aterrimum, sed extus pruina glaucescente obductum. 
Rima per totum longitudinem perithecii extenditur»), visat sig icke 
hafva med denna svamp alt göra, utan måste kallas Pseudopeziza 
versicolor Rostr. — Slutligen omtalar Rehm, att Rabenhorst har 
anträffat denna svamp i Berner-Oberland på Salix retusa.
Mitrula phattoides (Bult.) Chev. på multnande blad af Ainus IX 1904 

(Laest.). Asci 80—100x 5 p. Sporer 12—14x4 p. Syn. Mitrula palu- 
dosa Fr.

MoIIisia revincta Karst, på torra stjälkar af Epilobium angustifolium VI 
1906. Asci 33—47 X 4,3—7,5 p. Sporer klubbformiga, försedda med 
två oljedroppar, 7,2 — 14x2—3 p. Jod +. Syn. MoIIisia minutella 
(Sacc.) Rehm; MoIIisia Ebuli Karst, p. p., se Rehm, Discomyceten 
p. 525, 611, 1264; Karsten, Mon. Pez. p. 157; Karsten, Mycol.
fennic. p. 190 och 202. — Denna art skiljer sig endast genom sina



större apothecier från Pyrenopeziza compressula Rehm, som allmånt 
förekommer på samma substrat.

Niptera fallens (Karst.) Rehm på naken ved af Alims IX 1906.
Niptera ramealis Karst, på stubbar af Betula X 1902. Syn. Mollisia ramea- 

lis Karst.
Ombrophila strobilina (Alb. & Sebw.) Rehm på nedfallna kottar af Picea 

excelsa V 1907. Asei 68—80 x 4—6 p. Sporer 8x4 p. Parafyser tråd- 
formiga, talrika. Syn. Rutstroemia bulgarioides Karst.

Pezizella leucella (Karst.) Fuck, på multnande blad af Ainus VI 1906. 
Syn. Helotium leucellum Karst.

Phialea cyathoidea (Bull.) Fr. på torra stjälkar af Silene maritima: Norr
byskär VI 1906. Syn. Helotium cyathoideum Karst. Torde vara en 
af de mest utbredda discomyceterna såväl i fråga om växtlokaler 
som i fråga om val af olikartade substrat.

Plicaria badia (Pers.) Fuck. på sand; ganska allmän. Sjm. Peziza badia 
Pers.

Psendographis pinicola (Nyl.) Rehm på barken af Picea excelsa IV 1902. 
Syn. Pseudographis elatina (Ach.) Nyl.

Pseudopeziza Trifolii (Bernh.) Fuck. på vissnande blad af Trifolium pratense 
VIII 1904.

Pseudophacidium Callunae Karst, på torra kvistar af Calluna vulgaris 
VI 1904.

Pseudophacidium degenerans Karst, på torra kvistar af Myrtillus uliginosa 
V 1906.

Pyrenopeziza Rubi Fr.) Rehm på torra kvistar af Kubus idaeus V 1906.
Pyrenopeziza pseudophacidioides Rehm på torra blad af Betula V 1906.

Apothecierna på öfversidan af bladen på affärgade fläckar, 20 •—
40 stycken tillsammans, understundom spridda. Apotheciets skifva
tallriksformig, svart (1/1 mm. i diam.) med tydlig kant. Asci 40x8
//. Sporer ellipsoidiska — stafformiga, 10 X 2,5 p. Parafyser längre
än asci, ofärgade, 1 —1,5 g. tjocka, upptill 1'öga tjockare. Jod+.
Denna art står nära Pyrenopeziza Plantaginis Fuck.
Rhytisma Andromedae Fr. på blad af Andromeda polifolia; allmän.
Rhytisma F.mpetri Fr. på öfversidan af torra, ännu kvarsittande blad af 

Empetrum nigrum IX 1904.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. på blad af Salix aurita, depressa, phylicifolia 

och nigricans; icke sällsynt.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. & Lév.) Fuck. på torra kvistar af Rubus 

idaeus IV 1907. Syn. Schizoxylon decipiens Karst.
Scleroderris aggregata (Lasch) Fr. på nedre delen af torra stjälkar af 

Euphrasia officinalis V 1906. Steril.
Scleroderris fuliginosa (Pers.) Karst, på torra grenar af Salix nigricans: 

Degernäs VIII 1904; Böle VI 1907.
Scleroderris ribesia Pers. på torra grenar af Ribes nigrum V 1906.
Spathularia jlavida Pers. bland mossa i barrskog; en enda gång anträf

fad IX 1904.



Sticlis mollis Pers. på torra grenar af Salix: Holmön VII 1906.
Apotheciernas utveckling hos denna svamp börjar inne i bark

lagret; delta häfves upp och bildar en i det närmaste rund upp
höjning, med ett cirkelrundt hål i midten, hvilket hål är omgifvet 
al tjocka, gråpudrade kanter, såsom hos en Pertusaria: hålet utvid
gas alltmer, men kanten spränges icke till flikar. Apothecierna 
(cirka 1 mm. i diam.) äro såsom torra hornaktiga, men fuktade 
blifva de mjuka. Epitheciet svartgrönt; det inre af apotheciet ljust 
buleljgrönt. Sporsäckarna regelbundet cylindriska, i öfre ändan 
tvärt afrundade; sporsäckens vägg i toppen förtjockad (5 p) samt 
genomborrad af en fin por. Jod—. Sporsäckarna något öfver 200 p 
långa och 10 g. tjocka. Sporerna 20-septerade, ofärgade, ungefär 
al sporsäckarnas längd samt 2 ft tjocka. Sporerna, som ligga 
para fielt eller spiralsnodda i sporsäckarna, sno ihop sig, så snart 
de komma i vatten, hvilken anordning möjligen är af betydelse 
vid spridningen.

Denna svamp är förut äfven anträffad på Salix (glauca) på Grön
land. Rehm upptager ej denna värdväxt. Möjligen bör Stictis in- 
sculpta Wallr. (Rehm, Disc. p. 1219) föras hit, äfvensom Propolis 
tumida Karst.
Sticlis radiata (L.) Pers. på naken ved af 1) Betala VI 1904, 2) Populus 

tremula V 1906.
lapesia fusca (Pers.) Fuck. på multnande grenar af A lims IX 1902 : Holmön 

VII 1907. Syn. Mollisia fusca Karst.
Tryblidiopsis pinastri (Pers.) Karst, på barken af torra grenar af 1) /’imix 

silvestris, 2) Juniperus communis; icke sällsynt.
Tympanis alnea (Pers.) Fr. på bark af Ainus incana VIII 1903 Asci 

120-135X 16 p.
Tympanis amphibola Karst, på bark af Pinas silvestris V 1903. Syn. 

Pragmopora amphibola Mass.
Tympanis spermatiospora Nvl. på barken af Ainus III 1903.

SPHAEROPS1DEAE INCL. MELANCONIEAE.

Ascochyta Pisi Lib. på baljor af Pisum sativum VIII 1906.
Camarosporium bygdoense Henn. på torra kvistar af Spiraea cult. VI

1905.
Konidier 3—7-septerade, 28x 10, 30x 11, 20x9, 27x12 g. Kolli

dier enligt P. Hennings (Reitrag zur Pilzflora der Umgebung von 
Christiania, Halbins. Bygdö; Nyt Magaz. for Naturvid. Bd. 42; 
1904) 3 5-septerade, 12 17x6 9 g, möjligen ej fullt utvecklade.



Svampen anträffad af Hennings på Spiraea cult, å Bygdö. J. Lind 
determ.
Camarosporium Tanaceti Oud. på torra stjälkar af Tanacetum vulgäre: 

Norrbyskär VI 1904. Konidier bruna, murfor miga, 14—20x12 — 
15 p.

Coniothyrium innalum Karst, på torra grenar af Salix VI 1907. Konidierna 
äggformiga 10—14 X 6 /r; membranen tjock och skör, hvarigenom 
konidierna vid tryck lätt sönderfalla i två delar.

Coniothyrium insilivum Sacc. på veden af Prunus Padus V 1904 tillsam
mans med Diplodia Pruni Fuck. Konidierna encelliga, bruna 8 x 4— 
4,5 p.

Coniothyrium Karsteni Sacc. & Sydow på veden af torra grenar af VI- 
mus monlana cult. V 1904. Syn. Sphaeropsis Ulmi Karst. J. Lind 
determ.

Cylindrosporium acicola Bres., Hedwigia 1904, på multnande barr af Pinus 
silveslris, bildande gula, geléaktiga dynor, V 1907. Konidierna 55 X 
1,2 5 p. — Af Krieger anträffad i Sachsen och utgifven i hans 
exsiccatverk Fungi Saxonici n. 994.

Cylindrosporium Pcidi Karst, på lefvande blad af Prunus Padus VIII
1906.

Darluca Filum (Biv.) Gast. parasiterande på uredo afen Puccinia på Agroslis 
vulgaris IX 1906.

Dinemasporium graminum Lév. forma strigulosum Karst, på torra strån 
af Ely mus arenarius: Holmön VII 1904.

Diplodia melaena Lév. på veden af torra grenar af Ulmus monlana cult.
V 1904 (tillsammans med Coniothyrium Karsteni Sacc. & Syd.). 

Diplodia Pruni Fuck. på veden af torra grenar af Prunus Padus V 
1904. Konidierna tvåcelliga, bruna, 24—32 X 12—20 p. Af Fuckel an
ses denna konidieform tillhöra Otthia Pruni Fuck.

Diplodia Secalis (Lib.) Speg. & Roum. på torra strån af Elymus arena
rius: Holmön VII 1904, tillsammans med Dinemasporium grami
num Lév. Konidier tvåcelliga, bruna, trubbiga, 9x4 p.; perithecier 
stora med liten mynningspapill.

Discella carbonacea (Fr.) Berk. & Br. på torra grenar af Shlix sp.:
Holmön VII 1906. Tillhör Gnomonia saiicella (Fr.) Schröt. 

Dothioreila latilans (Fr.) Sacc. på torra blad af Vaccinium vitis idaea VII 
1906.

Dothioreila pyrenophora (Karst.) Sacc. var. Salicis Karst, på torra grenar 
af Salix sp. IV 1907.

Syn. Dothiora pyrenophora Karst, var. Salicis Karst., Symb. ad 
Mycologiam Fennicam XIII p. 9, där Karsten beskrifver den
samma med 4—8x1—3 p stora konidier på Salix från Jakobstad 
och Kola. A mina exemplar äro konidierna 6—10x3—4 g, mycket 
olikstora, men alltid ovala, i bägge ändar bredt aftrubbade samt utan 
oljedroppar. Knappast skild från Rabenhorstia Salicis Oud. i Nederl.



382

Kruidk. Archiv. 1903 (Sacc. Sylloge XVIII p. 29l) på grenar af 
Salix repens i Nederländerna. -— Syn. Dothiopsis pyrenophora (Karst.) 
Allesch. var. Salicis Karst. (Fungi imperfecti i Rabenhorst, Pilze, 
Abt. VI, 1901, p. 516). J. Lind determ.
Gloeosporium amentorum (de Laer.) Lind, Sur le développement et la 

classification de quelques espéces de Gloeosporium (K. Vet. Akad. 
handl. Bd. 7, n. 8 , på honhängen af Salix aurita: Holmön VII 1907. 

Gloeosporium lapponnm Lind 1. c. på honhängen at'Salix nigricans: Holmön
VII 1906.

Gloeosporium Ribis (Lih.) Mont, på vissna blad af Ribes rubrum: Rundvik 
IX 1907.

Denna svamp är nyligen påvisad tillhöra Pseudopeziza Ribis 
Klebahn. Jfr. H. Klebahn, Untersuchungen über einige Fungi im
perfecti und die zugehörigen Ascomycetenformen III (Zeitschrift 
für Pflanzenkrankh. Bd. XVI, 1906 p. 65).
Gloeosporium Tremulae Lib.) Passer, på lefvande blad af Populus tremula

VIII 1904.
Haplosporella conglobata (Sacc.) Allesch. på torra grenar af Betula, fram

brytande genom sprickor i barken, V 1907.
Konidierna äggrunda, 10 — 13x7—8 //. Perithecierna försedda med 

styfva, svarta borst, något som jag ej förut finner omnämndt i 
litteraturen. — I Fuckels Symbolae mycologicae, 1869, Taf. IV, 
fig. 7 afbildad som konidieform utan särskildt namn till Cucurbi- 
tnla conglobata (Fr.) Fuck. Släktet Cucurbitula har af Fuckel (Symb. 
myc. pag. 171) uppställts endast för denna svamp. Den är emel
lertid en Rosellinia, hvars perithecier sitta tätt samlade, så att de 
få utseende af att tillhöra släktet Cucurbitaria. Denna Cucurbitula 
conglobata (Fr.) Fuck. (exemplar från Östergötland, Simonstorp, 
Erik Haglund) kan blott mikroskopiskt skiljas från ofvanstående 
konidieform, sä att något tvifvel icke gärna kan finnas angående 
riktigheten af Fuckels antagande, att de båda formerna höra tillsam
mans. Fries’ originalbeskrifning finnes i Obs. I p. 176 (Vet. Akad. 
handl. 1817) och i Systema myc. Vol. II p. 414, där denna svamp 
står omtalad efter Sphaeria Laburni och Sphaeria populina, hvilka 
numera räknas till släktet Cucurbitaria. Denna omständighet torde 
ha föranledt Cesati och de Notaris att gifva arten det oriktiga 
namnet Cucurbitaria conglobata (Fr.). Haplosporella conglobata är 
anträffad äfven i Sachsen af Krieger och utdelad i hans exsiccat- 
verk Fungi saxonici fasc. XL n. 1993.
Hendersonia hirla (Fr.) Currey på torra grenar af Sambucus racemosa 

V 1904. Konidierna 3-septerade, 11—16x4,5—7 p. Perithecierna 
håriga.



Leptothyrium alneum (Lév.) Sacc. på lefvande blad af Alims glutinosa 
VIII 1904.

Leptothyrium Plcirmicae (Desm.) Sacc. på lefvande blad och stjälkar af 
Achillea Ptarmica: Robertsfors IX 1907. Utgör konidiestadiet till 
Schizothyrium Plarmicae Desm.

Phleospora borealis Lind & Vleugel n. sp. (Fig. 4.)
Maculis sparsis, minutis, circ. 4 mm. in diam., subcirculari- 

bus, amphigenis, ochraceis, in pagina superiore foliorum obscurio- 
ribus, coriaceis. Pycnidiis 10—20 in centro paginae inferioris 
macularum dense gregariis, vix prominulis, imperfectis, cellulis 
parenchymaticis sursum brunneis, deorsum (in textura folii) 
hyalinis. Conidiis crassiusculis, cylindraceis, rectis, obtusis, 16—20 
x 3—4 u, 3—5-septatis, ad septa constrictis, hyalinis, cirrho albido. 
Hab. in foliis vivis Alni incanae f. borealis Umeå, mense Octobris 
1906 legit J. Vleugel.
Phoma acicola (Lév.) Sacc. på barr af Pinas silveslris; allmän. Konidi- 

erna 5—8 X 4 ,a.
Phoma herbarum West, på torra stjälkar af 1) Anlhriscus silveslris V 1906, 

2) Pedicularis palustris VII 1905.
Phragmotrichum Chailletii Kunze & Schm, på nedfallna kottar af Picea 

excelsa; mycket allmän.
Phyllostida leptolhyrioides (Karst.) Allesch. på fjolårets blad af Fragaria 

vesca cult. VI 1906.
Perithecierna sköldformiga, 170 p i diam. Konidier böjda 8x2 p.

- Syn. Phoma leptothyrioides Karst., Hedwigia 1884. — Hittills an
tagligen endast anträffad i Finland, Mustiala.
Placosphaeria clypeata Br. & Har. på torra stjälkar af Spiraea ulmaria 

tillsammans med Diaporlhe Lirella, se denna art.
Rhabdospora cercosperma (Rostr.) Sacc. på torra stjälkar af 1) Anlhriscus 

silveslris V 1906, 2) Rumex acetosa V 1907.
Konidierna 1—3-septerade, 18x5 p. — Jfr. Vestergren, Eine 

arktisch-alpine Rhabdospora (Bib. till Vet. Akad. handl. Bd. 26. Afd. 
III. N. 12 1900), där icke dessa värdplantor finnas upptagna. En
ligt meddelande af J. Lind är denna svamp mycket allmän i 
Danmark på Rumex acetosa, men synes icke förekomma på andra 
värdplantor där.
Rhabdospora pleosporoides Sacc. på torra stjälkar af Rumex acetosa V

1907. Konidierna ej septerade, 40x1,6 p.
Septogloeum Comari Allesch. & Bres. på lefvande blad af Comarum pa- 

lustre: Holmön VII 1906. — Allescher, Verzeichn. Südbay. Pilze III 
p. 85. Sacc. Syll. XI p. 581. — Konidier 3-septerade med trubbiga 
ändar, 65—67 X 5 p.
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Septogloeum Fragariae (Br. & Har.) v. Höhnel (Mycol. Fragm., Annal. 
Mycolog. I, 1903 p. 524) på lefvande blad af Fragarin vesca cult., 
IX, X 1905.

Kollidier 3-septerade, ofärgade, vid septa insnörda, med trubbiga 
ändar och många små oljedroppar, 35—45x5—7 //. — Syn.: Stago- 
nospora Fragariae Briard & Hariol, Revue Mycol. 1891 p. 17; Sacc. 
Syllog. X p. 333; Septogloeum Comari Allesch. & Bres. (utdelad 
Vestergrkn, Microm. rar. select. 234); Septogloeum Potentiltae 
Allesch. in Ber. d. Bayer. Bot. Ges. Bd. IV 1896; Sacc. & Sydow 

Sylloge XIV p. 1030; Allescher, Fungi imperfect. VII p. 626. — 
Hittills anträffad å Fragaria vesca i Aube, Frankrike (Hariot). Ut
delad på Fragaria från Umeå i Vf.stergren, Microm. rar. select. 
1241.

Septoria Galeopsidis West. på lefvande blad af Gateopsis Tetrahit: Holmön 
VII 1906.

Septoria Hamuli West. på lefvande blad af Hamulus lupulus VIII 1905. 
Konidierna 20—30 x 2 g.

Septoria Menthae (Thüm.) Oud. på lefvande blad af Mentha arvensis VIII 
1906 (Laest).

Septoria Ribis Desm. på lefvande blad af Ribes G rossula ria VIII 
1904.

Septoria Salicis West. på lefvande blad af Salix penlandra VIII 1904. 
Septoria Stellariae Rob. & Desm. på lefvande blad af Stellaria media IX 

1906. Konidierna 28—50 X 1 p.
Septoria Trientalis (Lasch) Romeil på lefvande blad af Trienialis europaea

VII 1904.
Septoria Violae West. på lefvande blad af Viola palustris VII 1904. Koni

dierna 35 X 1,5 a.
Septoria virgaureae Desm. på lefvande blad af Solidago virgaurea: Öhn 

vid Umeå VIII 1906.
Sphaeronema acrospermum (Tode) Fr. på gammal gärdesgård af barrträ

VIII 1902.
Sphaeronema polymorphum Auwd. på barken af torra grenar af Prunus 

Padus X ITI 1900. Konidier 7x2 p. — Syn. Aposphaeria subcrustacea 
Karst.

Sporonema strobilinum Desm. på nedfallna kottar af Picea excelsa VII 
1906. Konidier otydligt tvåcelliga, 13—15 x 4 p.

Stagonospora arenaria Sacc. (S311. III p. 453 & 454) pa torra stjälkar af 
Elymus arenarius: Holmön VII 1907.

Syn. Hendersonia arenariae Sacc. Mich. I p. 124, beskrifven med 
det tillägget, att svampen »neigl etwas zur Gattung Septoria». Ko
nidier ofärgade, 3-septerade, cylindriska med tvära ändar, 34 -36 x 
3 -t !'■■ f ppgifves i Syll. III såsom anträffad en gång nära Dalarö 
vid Stockholm (P. Magnus).



Steganosporium compaction Sacc. på torra grenar af Ulmiis montana 
cult. V 1904.

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. på fjolårs stjälkar af Carurn carvi: 
Kylörn VI 1907.

HYPHOMYCETES.

Arthrinium Income Rostr. på torra stjälkar af Juncus halliens (ny värd
planta) VIII 1906. Jfr. Rostrup, Svampc fra Finmarken (Dansk Rot. 
Tidsskr. 15. Bd. 1886 p. 235) samt Sacc. Syll. X p. 579.

Denna svamp är förut anträffad af Warming vid Strömnäs, Fin
marken, al Lind vid Stockholm 1905 på Juncus filiformis (därifrån 
utdelad i Kabåt och Bubak, Fungi imperfeeti exsicc. n. 340) och 
vid Viborg i Danmark på samma värdväxt (Lindau i Rbh. Krypt.- 
Fl. Afd. VIII p. 641) samt af Rostrup på Seland i Danmark på 
Juncus compressus (Dansk Rot. Tidsskr. 26. Bd, p. 315). Det skulle 
vara af intresse att få klargjordt, huruvida denna art är identisk 
med Cookes & Darkness' Camptoum cuspidatum (Grevill. XII p. 33) 
och hvilken beskrifning som är äldst. — Karstens beskrifning af 
Camptoum cuspidatum - anträffad på Juncus effusus och Eriopho- 
rum vid Åbo, Wasa och Mustiala (Finlands mögelsvampar 1892 p. 
76) är nära öfverensstämmande med Rostrups.

Arthrinium har sina konidier sittande på sidan af konidiebärarna, 
under det Camptoum har sina konidier på toppen af desamma, 
däruti består hela skillnaden mellan dessa bägge släkten; jfr. Rbh. 
VIII p. 632. Denna art har sina konidier fästade på toppen af 
konidiebärarna och borde därför måhända med större rätt föras 
till Camptoum.
Bostrichonema alpestre Ces. på lefvande blad af Polygonum vioiparum; 

allmän.
Denna svamp liknar mycket Ouularia Bistortae (Fuck.) Sacc., och 

hafva bägge svamparna spiralvridna konidiebärare, hvilket gifvit 
A. B. Frank anledning att anse dem identiska (jfr Frank, Die pilz
parasitären Krankheiten der Pflanzen 1896 p. 343), men skillnaden 
dem emellan är icke oväsentlig. Så har Bostrichonema alpestre 
100—140 ti långa och 4—6 p tjocka konidiebärare med tvåeelliga 
konidier, under det Ouularia Bistortae har kortare och smalare koni
diebärare med encelliga konidier. — Denna svamp, som synes vara 
allmänt utbredd i norra och mellersta Europa, finnes utdelad i 
Vestergren, Microm. rar. selecti n. 545 och i Karat och Bubak, 
Fungi imperf. exsicc. n. 87.
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Cercospora Majanthemi Fuck, på vissnande blad af Majanthemum bifolium: 
Holmön VII 1906

Cladosporium aecidiicola Thüm. på caeoma af Gymnoconia interstitialis 
på Rubus arcticas VI 1907. Konidier ofta tvåcelliga, 13—20x4—5 
;jl. Konidiebärare bruna, septerade, 80 X 4 p.

Cladosporium epiphyllum (Pers.) Mart. 1) på multnande blad af Populus 
tremula, 2) på vissnande blad af Fragaria sp. cult. XI 1907. 

Cladosporium fuligiueum Bonord. på ruttnande hattsvampar X 1907. 
Fusicladium depressum (Bon.) Berk. & Br. på vissnande blad af Angelica 

silvestris; allmän.
Fusicladium radiosum (Lib.) Lind på lefvande blad af Populus tremula 

IX 1905. Syn. Napicladium Tremulae (Frank) Sacc. — Finnes utdelad 
i Bomell, Fungi exsicc. praes. scand. n. 50 såsom Cladosporium 
Asleroma Fuck. — Jfr. Annal. m3Tcol. 1905 p. 429.

Hadrolrichum microsporum Sacc. & Malbr. på lefvande blad af Agrostis 
spec. IX 1905 tillsammans med omogna perithecier af en Placo- 
sphaeria. — Syn. Hadrotrichum virescens Sacc. & Roum. 

Helminlhosporium leres Sacc. på lefvande blad och strån af Hordeum 
vulgare-, under sommaren och hösten 1907 ganska allmän.

Det är nyligen påvisadt, att denna svamp utgör konidiestadiet 
till en pyrenomycet, Pleospora teres Diedicke. Jfr H. Diedicke, lieber 
den Zusammenhang zwischen Pleospora und Helminthosporium. Cen
tralblatt für Bakter. und Parasitenkunde Abt. II. Bd XI, p. 52.
Isaria brachiata (Bätsch) Schum, på ruttnande Agaricus: Holmsund IX

1904.
Ovularia acutata (Bon.) Sacc. på lefvande blad af Viola silvatica: Holmön 

VII 1906.
Blad, angripna på undre sidan af denna svamp, äro på fläckar

nas öfver- och undersidor försedda med små oregelbundna, bruna 
ärrliknande partier, något som Lindau ej omnämner i Rbh. VIII. 
Abt. p. 249.
Ovularia aplospora Spcg. Magn. på lefvande blad af Alchemilla vulgaris 

IX 1904. Syn. Ovularia pusilla (Ung.) Sacc.
Ovularia destructiva (Phill. & Plowr.) Vestergr. f. foliicola på lefvande 

blad af Myrica gale: Holmön VII 1907. — Jfr. Vestergren, Microm. 
rar. sel. 10: 245, 246, (Bot. Not 1900 p. 35); Zur Pilzflora der Insel 
Oesel p. 113. Svn.: Ramularia destructiva Phill. & Plowr.; Ovularia 
Myricae Peck.

Ovularia obliqua (Cooke) Oud. på lefvande blad af Rumex domesticus IX 
1906.

Passalora microsperma Fuck. på lefvande blad af Ainus incana VII
1905.

Ramularia acris Lindroth, Finlands Ramularia-arter (Acta Soc. pro fauna et 
flora fenn. 23, n. 3, 1902) på lefvande blad af Ranunculus acris X 
1905. Konidier tvåcelliga (cellerna olika breda) 25—27x5,5—6 u.
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Ramularia puncliformis (Schlecht.) Höhnel på lefvande blad af Epilobium 
angustifolium IX 1906. Jfr. Lindau, Fungi imperfecti (Rbh. Pilze 
VIII Abt.).

Ramularia Tulasnei Sacc. på vissnande blad af Fragaria cult. XI 1907.
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1. Ceralosphaeria caespitosa Lind & Vleug., a perithecier, b ascus och sporer.
2. Mctasphaeria sepalorum Vleug., a perithecier, /> asci och sporer.
3. Dothiora Salicis Vleug., a perithecier, b ascus och sporer.
4. Phleospora borealis Lind & Vleug.. konidier.
5. Sporosohisma Jnniperi Lind & Vleug., a hyfsamlingar, b hyf med konidier.

1—6 a ocli 4 Leitz ok. 1, obj. 1; 1—5 b Leitz ok. I, oljeimm. 1/t„.

A samma blad förekommo omogna perithecier, antagligen hö
rande till Septoria Fragariae Desm. eller Mycosphaerella Fragariae 
(Tul.) Lindau, bägge hörande samman med denna Ramularia. An
gående sambandet mellan Ramularia, Septoria och Mycosphaerella 
på Fragaria jfr. Tulasne, Selecta Fungorum carpologia II p. 288 
och Tab. XXXI.



Ramularia Urticae Ces. på lefvande blad af Urtica dioica IX 1905. 
Scolecolricluim graminis Fuck. på lefvande blad af Alopecurus genicuta- 

tus: Holmön VII 1907. Svampen bildar å hafre s. k. sotdagg. 
Sepedonium chrgsospermum (Bull.) Fr. på ruttnande svampar VIII 1907. 

— Konidieform till Hypomyces chrysospermus Tul.
Sporoschisma Juniperi Lind och Vleugel n. sp. (Fig. 5 a, b.) 
Caespitibus effusis, non limitatis, atris, nitidis, crustaceis. Hyphis 

conidiophoris saepius fasciculos irreguläres coremiiformes forman- 
tibus, cylindraceis, membrana tenui prseditis, sub microscopo flavo- 
viridibus (ut citrus immaturus), basi 15 p, ceterum 9 p crassis, 
simplicibus, in parte inferiore protoplasmate granuloso completis. 
Conidiis in interiore partis superioris hypharum catenulatim for
matis et dein exsilientibus, dilute flavo-viridibus vel subhyalinis, 
ad longitudinem valde variabilibus, 16—45 p, typice circ. 40 p longis, 
constanter 8 p latis, septis 3 —12, typice 9—10 praeditis, ad sepla 
constrictis.

Ad corticem Juniperi communis vetusti, Umeå Sueciae Sept. 1902 
leg. J. Vleugel.
Toni ta graminis Desm. på multnande blad af Aira caespitosa V 1907. 
Trichosporium fuscum (Link) Sacc. på multnande barrträd VIII 1904. 
Tricholhecium roseum Link på rostsvampen Peridermium Pini VI 1907.

MYXOM YCETES.

Arcgria cinerea (Bull.) Fers. IX 1902.
Arcyria nutans Bull.) Grev. på multnande barrträd VIII 1903.
Arcgria punicea Pers. IX 1904.
Badhamia panicea (Fr, Rost. på poppel X 1904.
Badhamia iitricutaris (Bull.) Berk. X 1902, forma stipilata på multnande 

al X 1903.
Ceratiomyxa mucida Pers.) Schröt. o. genuina VII 1902.
Chondrioderma radiatum (L.) Rost. på förkolnad granstubbe V 1904. 
Comalricha nigra (Pers.) Schröt.; 1903. — Syn.: Comatricha obtusata (Fr.)

Preuss; Comatricha Friesiana D.B\r.
Cribraria auranliaca Schrad. IX 1904.
Uidymium farinaceum Schrad. X 1903
Enerthenema papillatum (Pers.) Rost.: IX 1902, Obbola VIII 1902.
Fuligo septica (L.) Gmel. 1904.
Lamproderma violaceum (Fr.) Rost. IX 1903.
Leocarpus fragilis Dicks) Rost. X 1903.
Licea ftexuosa Pers. V 1903.
Licea minima Fr. VIII 1904.
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Lycogala epidendron (L.) Fr.; allmän.
Physarum nutans Pers. IX 1902, 1901,
Physarum viride (Gmel.) Pers. a luteum X 1904.
Spumaria alba (Bull.) DC.: Nordmaling IX 1904.
Stemonites ferruyinea Ehrenb. VIII 1902.
Stemonites fusca Roth a genuina IX 1902.
Trichia affinis D.By på ruttnande björk: Holmsund IX 1904 
Trichia fallax Pers. IX, X 1904.
Trichia varia Pers. IX 1902, 1903, 1904.
Tnbulina cylindrica (Bull.) DC. IX 1904.

RÄTTELSE.

Sid. 323 p. 17 uppifr. läs: Uromyces Pisi (Pers. II på Pisum salivum 
cult. VIII 1905.

Svensk Botanisk Tidskrift 1908.
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STIPA PENNATA I VÄSTERGÖTLAND.
EN STUDIE ÖFVER DEN SUBBOREALA PERIODENS INFLYTANDE 

PÅ DEN NORDISKA VEGETATIONENS UTVECKLINGSHISTORIA.
AF

RUTGER SERNANDER.

(Forts.)

Hurudan gestaltade sig nu nordens vegetation under detta den 
subboreala tidens torra och varma klimat? Redan förut har i sam
band med diskussionen om Stipas förutsättningar att framtränga 
genom de sydsvenska skogarna upp till Falbygden denna fråga 
framställts, och några antydningar gjorts, om huru vi på forskningens 
nuvarande ståndpunkt kunna ställa svaret. Vi skola nu upptaga 
problemet till en något vidlyftigare behandling.

EU direkt svar erhålla vi genom att granska växtresterna i som 
säkert subboreala igenkända lager från torfmossar och andra bild
ningar.

I hufvudsak lämna de subboreala torfmoss-fossilen tyvärr 
direkta upplysningar endast om vegetationen på själfva platsen. 
Den första upplysningen är, att i de depressioner, som i nutiden 
upptagas af torfmossar, kärr- och moss-samhällena under subboreal 
tid varit betydligt inskränkta till sitt omfång — huru mycket blir 
en lockande uppgift för framtidens geografi att bestämma genom 
att skog vandrade långt ut på ytan af den atlantiska periodens hy- 
drofila bildningar. Ivommo relativt torra skogar till utveckling, 
kvarstå af desamma endast rester af själfva träd- och buskbestån- 
den, ofta härjade af skogseld, mera undantagsvis af de andra skik
ten t. ex. någon Hylocomium-art från bottenskiktet. Om skogen 
varit mycket sumpig, ökas antalet arter, af hvilka lämningar blifvit 
bevarade, och man får sådana vackra och långa fossillistor som de, 
hvilka Samuelsson lämnat från de subboreala sumpskogsbottnarna 
i Älfdalens backmyrar.
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Dessa subboreala torfmoss-skogar voro af växlande beskaffenhet. 
\ i bortse i detta samband från de komplicerade moment i torl- 
mossebäckenets utvecklingshistoria, som betingat uppkomsten af 
den ena eller andra skogstypen, och konstatera endast på grund
valen af det hittills föreliggande materialet, att tallen varit det do
minerande trädslaget från Skåne ända upp till öfre Norrland. Om 
löfskogarnas sammansättning är att märka att de, som förut fram
hållits, ej sällan innehållit ek och hassel, den senare långt utom det 
nm arande utbredningsområdet. Granen uppträder också inom vissa 
områden som ett karaktärsfossil för de subboreala lagren.

Af de slutsatser, som på grund af de subboreala torfmoss-sko- 
garnas beskaffenhet kunna dragas om fastmarkens vegetation, ligger 
den närmast, att trädslagen i dessa skogar äfven förekommit på de 
torra markerna. Trädresterna i bronsåldersgrafvarna motsäga ej 
häller denna ganska själfklara slutsats. Eken är i södra Skandi
navien så karaktäristisk för fynd från bronsåldern, att denna länge 
ansags motsvara Steenstrups ekperiod. Den märkliga gralhög 
från fjärde perioden af bronsåldern, som går under namnet Kung 
Hjörns hög, innehöll ved och kol, hvars beskaffenhet häntydde på 
en omgifvande löfäng med ek, hassel och ask, hvarjämte tallen var 
starkt representerad (Sernander hos Almgren p. 54). Hvad södra 
Sverige angår, ha vi all anledning antaga, att de rådande skogarna 
\ oi o, som under den atlantiska perioden, löf ängar med ek som 
härskarträdet samt tallskogar. Granen var troligen allmän i mel
lersta och norra Sverige, men hade ännu icke den betydelse, som 
den sedermera under den subatlantiska perioden och nutiden skulle 
emå. Om den relativa frekvensen mellan löfängarna och barrsko
garna veta vi intet med bestämdhet. Att tallen spelar en så stor 
roll i skogarna på torfmossarna, särskildt de smärre, häntyder dock, 
om man tar hänsyn till, huru starkt beroende skogens beskaffen
het på en sådan är af de omgifvande torrmarksskogarna, på att 
tallskogarna i södra Sverige ingalunda varit några reliktformationer.

Tyskarna bruka tala om »Relictenböden» (jmfr t. ex. Ramann 
p. 17). De mena därvidlag särskildt den stäppjord, som befinner 
sig utanför den nuvarande stäppens område, och anse vanligen, att 
den härstammar från de stäpp-perioder, som i mellersta Europa 
stått i samband med de sista istiderna. I följande kapitel skall jag 
söka visa, att en del af de växtvandringar, som man förlagt till 
dessa aflägsna stäpp-perioder, äro mycket yngre, nämligen subboreala. 
Det förtjänar undersökas, om ej en del isolerade förekomster af den
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ur stäppvegetation framgångna »svarta jorden» (tchernosjom) t. ex. 
i Westpreussen, där den ännu hyser Stipa pennata och capillata 
samt Adonis vernalis (Scholz p. 145\ härstamma från subboreala 
stäpp-öar, sålunda utgöra ett slags fossil från denna tid. Hvad 
.S/z/ja-förekomsten vid Asaka angår, öfverensstämmer här jordmånen 
fullständigt med beskrifningarna af stäppernas tchernosjom och de 
prof af densamma jag sett. Det svagt leriga gruset var infiltreradt 
med svarta, till sin konsistens smöriga humusämnen, hvilka aftogo 
i massa neråt. Till 20—25 cm. djup voro de så ymniga, att joiden 
(jmfr p. 52) kunde kallas grusblandad mylla, men humusämnesin- 
filtrationen fortsatte ännu ett stycke. Vid Stenstorp har jag sett 
moränlerkullar, där liksom i stäppens leror humusämnesinfiltratio- 
nen var ännu betydligare.

En annan form af »Relictenböden» finnes kanske i form af 
subboreala dyner. I stäpper och öknar är dynbildning en kon
stant företeelse, om öfverliufvudtaget marken kan lämna material 
till flygsand. Och i det kontinentala Europa kan området för na
turlig flygsandsbildning sträcka sig långt in i de till stäppen och 
pusztan stötande skogsregionerna. Det är sålunda möjligt att Syd
sverige under subboreal tid äfven i inlandet haft dyner. Men livad 
de nuvarande svenska »lefvande» flygsandsfälten angår, vet man 
med bestämdhet om de flesta, att de äro mycket unga, och känner 
äfven ej sällan orsaken — någon form af människans ingripande 
— till deras uppkomst. Ha sålunda subboreala dyner funnits, måste 
de sedermera under den subatlantiska perioden ha blifvit bundna 
och skulle nu vara fossila.

Konstaterandet af sådana skulle vara af ett synnerligen stort in
tresse. Men felkällorna flöda vid hithörande studier. Endast det 
att en dyn är skogklädd, visar ingalunda att dynen uppkommit i 
ett klimat af en annan art än det, i hvilket den bundits. Det finnes 
nämligen en del skogtäckta dyner, hvilka bevisligen såväl uppkom
mit som bundits i historisk tid. Några förekomster af gammal 
flygsand, som möjligen är af subboreal ålder, omnämnas emeller
tid i det följande närmast för att rikta uppmärksamheten på pro
blemet.

Gotska Sandön är kringgärdad af en hög och mäktig randdyn, 
hvilken som en kolossal ringvall går rundt större delen af ön. Ytan 
af denna randdyn är kal, och tlygsanden vandrar flerstädes lång
samt in öfver läsidan. I sen tid har emellertid dynen, åtminstone 
öfver vissa sträckor, varit bunden af tallskog, och den egentliga
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Jlygsandsdriften tog nog, efter hvad J. Gunnar Andersson och förf. 
trott sig finna, sin början som en följd af den starka fårbetningen 
under vissa delar af 1700- och 1800-talen, och var troligen starkare 
då än nu. Från hvilken tid härstamma emellertid de enorma 
flygsandsmassor som bilda randdynens kärna? Ön höjde sig under 
litorinatiden öfver hafvet, och det är naturligen den subboreala pe
rioden, på hvilken man då närmast tänker. Den subatlantiska pe
riodens fuktiga klimat skulle sålunda ha orsakat den bindning af 
sanden, som i sen tid genom kulturens ingrepp brutits. Äfven 
andra lagringsfenomen vittna på samma sätt. Vid Nybygget finnes 
innanför randdynen en stor slätt. Denna är beväxt med ängsve
getation, hvars ymniga gräs, strödda örter och tunnsådda mossor 
dock icke fullständigt täcka underlaget, som består af flygsand. 
Denna hade tydligen vid undersökningstillfället (l827/6 94) relativt 
nyligen bundits af dessa växter. Svagt sandslipade stubbar af tall, 
mera sparsamt af ek stucko nämligen här och där upp ur sanden, 
och några enstaka gamla ekar, oxlar och rönnar samt ett hagtorns- 
träd voro ännu kvar efter ett af flygsanden spolieradt trädbestånd. 
Den gamla skogsmarken fanns också under den 15—65 cm. djupa 
flygsanden som en 15 cm. mäktig mylla. Denna låg emellertid på 
ett gammalt flygsandslager, hvilande på klapper med stor tjock- 
skalig Cardium edule. Skulle vi här ha ett subborealt flygsands- 
fält, som under subatlantisk tid skogkläddes?

Från Essunga socken i Västergötland meddela R. Tolf och E. 
Haglund en särdeles märklig profil: tori' öfverlagrad af skogsbun- 
den flygsand, hvilken möjligen vid närmare undersökning skall visa 
sig vara förhistorisk. Haglund meddelar p. 4—5:

»Oförklarligare är emellertid det andra fallet och torde endast 
kunna förklaras såsom torfmosse täckt af flygsand.

Midt på slätten i Essunga socken höjer sig helt obetydligt en 
mindre, skogbeklädd sandås, som vid Flinteberga täcker en mindre 
torfmosse. ’Sanden växlar i mäktighet mellan 0,5 och 1,5 m., är 
gulaktig och tämligen fm, oskiktad och tämligen jämnkornig. Torf- 
ven är starkt sammanpressad och består af tufdunstorf öfvergående 
i björktorf. Området är bevuxet med tallskog, hvars rötter ej ned
gå i torfven. Likadana bildningar finnas å ett par andra ställen 
t. ex. vid skolhuset och Åsgärdet.’ (Tolfs ant.) Då jag för någon 
tid sedan gjorde ett besök i Essunga, var jag äfven i tillfälle att 
se denna högst egendomliga bildning och konstatera riktigheten af 
Tolfs karta och anteckningar. Hela områdets vegetation utgöres
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af reslig, mossig tallskog, här och där med enstaka krypvi- 
den, fårsvingel etc.--------Under sandlagret, som ofta har en röd
gul anstrykning, följer ett 1 meter mäktigt torflager. Detta består 
i öfre delen af starkt hoppressad, tradig tufdun, som lätt låter dela 
sig likt glimmer i tunna blad, nedåt af väl förmultnad björktorf.»

Kanske björktorfven är boreal och tufdunstorfven atlantisk? I 
så fall vore säkerligen flygsanden subboreal.

Högbom har i Svenska Turistföreningens Årsskrift för 1901 skildrat 
ett litet vattensystem med en ganska säregen hydrografi, som kom
mit till utbildning mellan åskullarna i de mäktiga glacioiluviatila 
bildningarna söder om Dalälfven i Gustafs socken, Dalarna. En 
källsjö, Mossbysjön, afbördar sig om vårarna det öfverflödande 
smältvattnet genom en bäck, som genomlöper ett pärlband af tätt 
intill hvarandra liggande småsjöar, innan dess vatten i den yttersta 
af dessa, Linsjön, försvinner i sanden för att på lägre nivåer fram
komma som källsprång. Samma lösa, lätt genomsläppande sand- 
och grusarter, hvilkas yta under öfversvämningstiden impregneras 
med ett fint mosediment, råda vid mellansjöarna, hvadan deras vat
tenstånd, som strax efter snösmältningen är högst betydligt, under 
sommarens lopp sjunker till ett minimum. Genom bäckens uttorkande 
komma de att sakna såväl af- som tillopp. Strandvegetationens 
fördelning och utveckling — mina studier härleda från 19 23/9 04 
och 19s/7 06 — kommer härigenom att ställa sig rätt egendomlig.

Barrskogen rycker med mer eller mindre distinkt gräns fram till 
den normala högvattenslinjen. Den del af sjöbottnen, som först 
fram på sommaren hinner torrläggas och som under hösten åter 
kommer under vatten, är klädd med mattor af Juncus supinas, 
Bulliarda aquatica, Scirpus acicularis etc. Mellan skogen och dessa 
vattenväxter ha vi en zon, som torrlägges, i den mån vårfloden sjun
ker undan. Den del af vegetationsperioden, under hvilken denna 
zon ligger ofvan vatten, är för kort att tillåta hydrofytsamhällen 
att komma till utbildning på den genomsläppande grunden. I stället 
växer en märklig formation, en slags Tc/ro.s/z.s-stäpp, bildad af Agro- 
stis stolonifera, vulgaris och canina i rikliga eller ymniga exemplar, 
hvars matta ej fullständigt täcker underlaget. Mot sjöstranden är 
den uppblandad med Alopecurus geniculatus och Juncus bufonius: 
mot skogen öfvergår den i en smal, xerofytisk zon, en lafhed med 
flera Cladonia-arter samt Bcvomyces roseus.

Linsjöns egenskap af samlingsbassäng gör, att vårfloden når mycket 
högt, vanligen upp till 13 meter öfver bottnen. Då emellertid vattnet
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hastigt sjunker genom den lösa sandbottnen, kan sjön, om myckét 
varma somrar dessutom öka den normala afdunstningen, en tid 
reduceras till ett par små, endast 0,5—1 meter djupa gölar. Detta 
hastiga uttorkande af öfversvämningsområdet medför en särskild 
utbildning af stäpp-zonens öfre del. Liksom i de afloppslösa bäcken 
i de stora kontinenternas inre, där vattnet hastigt utsinar i sanden, 
uppstår här flygsand. På syd- och västsidorna är den zon, som 
på de andra sidorna motsvaras af flygsandsfält, utbildad som en
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G. W. Ekman foto 5/s 1906.
Fig 3. Linsjöns östra del. I bakgrunden inkommer bäcken från Mossebo- 
sjö-systemet. I förgrunden Agrostis-stäppen, som på sluttningen till höger 
(söder) blir koloniartad och blandad med barrskogsväxter, mot vänster (norr) 

öfvergår till ett flygsandsfält.

koloniartad vegetation med Agroshs-stäppens och barrskogens element 
blandade om hvarandra. Särskildt märker man ett stycke under 
högvattenslinjen unga tallar och granar, som stå i rader, hvarje 
motsvarande en driftrand af barrträdsfrön (jmfr Sernander, Sprid- 
ningsbiologi, p. 364). Den sydliga och sydvästliga expositionen pä 
de andra sidorna har däremot uttorkat den barlagda sandens yta 
och så glesnat vegetationstäcket, att flygsand här kunnat bilda ett 
bredt bälte med undulerande och oregelbundna gränser mellan barr



skogen och den lågt liggande Agrostis-siäppen. Den vanliga fördel
ningen visas af fig. 3 och 4. På nordsidan stöter en gräsbacke intill 
flygsanden. Vegetationen bildas af tunnsådda—strödda gräs och half- 
gräs, tunnsådda örter samt enstaka mossor och lafvar, nästan alla ar
ter i kraftiga, frodvuxna exemplar. Festuca ovina och rubra, Poa pra
tensis samt Triticum repens hade omkring sina skottsystem samlat 
verkliga, små dyner (en Triticum-dyn höll 198/706 i längd 30, i 
bredd 20 och i höjd 1,5 meter); andra såsom Agrostis-arterna, Jun-
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G. W. Ekman foto 5/5 1906.

Fig. 4. Linsjöns norra strand. Gränsen mellan .liyros/f's-stäppen och flyg-
sandsfältet.

cus filiformis och Lotus corniculatus bildade stora tufvor. Som all
tid vid de svenska inlandsdynerna1 utgöres vegetationen i hufvudsak 
af långods från de omgifvande formationerna, i detta fall från gräs
backen, Aproshs-stäppen och barrskogen:

Achillea Millefolium Agrostis stolonifera
Agrostis canina » vulgaris

1 Sedan flere år tillbaka samlar förf. material till en framställning af de nordi- 
ska inlandsdynerna och är därför tacksam för alla notiser om förekomsten af dylika.
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Air a flexuosa 
Antennaria dioica 
Carex Goodenoughii 
Equisetum arvense 
Festuca ovina 

rubra
Hieracium Auricula

umbellatum 
Juncus filiformis 
Lotus corniculatus

Phleum pratense 
Pinas silvestris 
Poa pratensis 
Polytrichum juniperinum 
Rumex Acetosella 
Salix nigricans 
Scleranthus annum 
Spergula arvensis 
Triticum repens

Särskild uppmärksamhet ägnades åt flygsandens förhållande ofvan 
högvattenslinjen, hvilken normalt skulle motsvaras af barrskogs
gränsen och på det nyss nämnda området i norr af gräsbacke. - 
Gräsbacken, som växte på fin sand, möjligen gammal flygsand, 
visade mot flygsanden ett erosionshak, hvars förlopp på det stora 
hela taget betingades af vattnets eroderande verksamhet. — Barrskogen 
gick i allmänhet ända fram till linjen eller höll sig med svaga vind- 
erosions- och öfversandningsfenomen ett kort stycke bakom denna. 
Blott på en punkt af nordöstra hörnet hade en verklig transgres
sion af flygsanden ägt rum. Med undantag af

Juniperus communis 
Linncea borealis 
Lycopodium annotinum 
Myrtillus nigra 

» uliginosa

Oxalis Acetosella 
Picea Abies 
Stellaria Friesiana 
Vaccinium Vitis idcva

hvilkas yttei'st frodiga skott-toppar höllo jämna steg med öfversand- 
ningen, dödades nu barrskogens fält- och bottenskikt hastigt undan 
för undan af det framskridande sandtäcket. I mynningen till denna 
transgressionsvik sågs ett kollager, dels i form af erosionsrester, 
dels öfvertäckt af nu med gräs bunden flygsand. Utan tvifvel har 
också en skogseld orsakat hela denna flygsandens säkerligen till
fälliga och ej synnerligen hotande framryckande.

Sandflykten var sålunda i stort sedt inskränkt till stäppzonens 
öfre partier i samlingsbassängens mest sol-(kanske ock vind-)expo- 
nerade delar, men var här af permanent natur. Däremot kunna 
under nuvarande klimatiska förhållanden endast genom tillfälliga 
rubbningar såsom skogseld uppstå transgressioner, och dessa obe
tydliga, ofvan den nuvarande högvattenslinjen. Nu är emellertid 
förhållandet det, att den tillstötande barrskogen på sjöns östra och
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nordöstra sida på vida sträckor till åtminstone ett 100-tal meter 
från den recenta flygsanden växer på ett system af småkulliga 
gamla dyner, hufvudsakligen gående i NV—SO. Fordomtima skogs
eldar kunna vara orsaken, men det finnes också en möjlighet, att 
här, åtminstone delvis, föreligga subboreala dyner. Alldeles säkert 
är nämligen, att en lång serie af mycket varma och torra somrar 
skulle medföra en ganska storartad intensitetsökning af Linsjöns 
flygsandsdrift. Denna betingas nämligen, som nyss antydts, nu af 
att de solexponerade sidorna af den under sommaren torrlagda sjö
bottnen då hinna uttorka så kraftigt, att Agrostis-stäppen ej förmår 
sammansluta sig annat än på de nedre partierna, hvarigenom vinden 
får makt med de solstekta sandvidderna och detta ju mer de upp
värmas och uttorkas. Den supponerade serien af varma och torra 
somrar skulle dessutom ytterligare sänka den något så när sam
manhängande Agrostis-stäppens gränslinje och flygsandsdriften här
igenom erhålla en omfattning, som säkert skulle bli ödesdiger för 
de närmast tillstötande skogsmarkerna.

Som ett observandum för framtida undersökningar öfver Syd- 
Dalarnas gamla dynbildningar bör framhållas, att skogsbundna 
dyner här ingalunda synas vara sällsynta på de glacioiluviatila 
sandfälten. Så har jag t. ex. sett sådana i tallskogarna omkring 
Dufnäs.

Till hvad vi genom dessa mer eller mindre direkta vittnesbörd 
vunnit i kunskap om den subboreala periodens vegetation, kunna 
vi möjligen på ett par andra vägar skaffa oss ett komplement.

Vi skola då först granska vegetationen i de trakter, hvilka i nu
tiden kunna förmodas ha ett med den ifrågavarande perioden ho- 
mologt klimat.

Det inre Rysslands ekregion på gränsen mot stäpperna utmärkes 
af ett kontinentalt klimat, men, som Tanfiljew särskildt fäst upp
märksamhet på, äro visst ej alla sphcigneta uttorkade. Som i det 
föregående framhållits, ha 87//,)«-väx terna här trots skogen som den 
dominerande formationstypen en integrerande betydelse i vegeta
tionens sammansättning. Jag har också redan förut antydt, att det 
är här vi närmast hafva att söka en viss homologi till det subbo
reala Sydsverige. Den växtgeograhska litteraturen öfver detta om
råde är ganska rik, men till större delen affattad på ryska. Om 
vi ur denna litteratur utvälja några af Korschinskys, af v. Herder 
i Bot. Centralblatt refererade arbeten öfver områdets östra delar, 
finna vi i dem ett synnerligen rikt synekologiskt jämförelsematerial.
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De rådande skogstyperna i Korschinskys undersökningsområde 
äro löfängar med Quercus pedunculata som härskarträdet (»der euro
päische Eichenmischwald», Sernander, Myrmekochoren, p. 342) 
samt rena eller blandade skogar af Betula alba, Populus tremula, 
Pinus silvestris, Picea Abies och Abies Pichta. Tallskogen är ganska 
utbredd och visar flere utbildningsformer. — Stäppernas xeroterma 
element bryta sig emellertid in öfverallt, och verkliga associationer 
af desamma äro mycket vanliga. Skogen är deras värsta fiende: 
»Die Verbreitung der Steppenvegetation hängt vor allem mit der 
Abwesenheit der Waldformation zusammen. In den Gebieten, welche 
von jeher waldlos waren, bedecken die Steppenpflanzen den ge- 
sammten Boden; im Waldgebiete dagegen werden Steppenpflanzen 
nur an den Lokalitäten angetroffen, wo sich die Waldvegetation 
nicht entwickeln kann» (Bot. Centralblatt, Bd 40, p. 255). De ut
veckla sig därför, då skogstäcket icke kan sluta sig, på mark, som 
för öfrigt genom jordmån och exposition lämpar sig för xerotermer, 
t. ex. »auf südlichen Kalkabhängen, auf Sandboden, an Abstürzen 
und Felsen» (Bot. Centralblatt, Bd 32, p. 268), där de bilda verk
liga »Steppenanhänge». Men äfven i själfva skogsvegetationen komma 
de till utveckling. Om man frånser de genom människans ingri
pande uppkomna »Waldrändern» och »Waldblössen» i skogstyper 
af olika slag, där de alltid uppträda i stor mängd, är det i torra 
och glesa tallskogar samt äfven i vissa ljusa löf- och blandskogar, 
som de särskildt dominera. Så finnas t. ex. i det kasanska guver- 
nementets tallskogar: Pulsatilla patens, Turritis glabra, Geranium 
sanguineum, Genista tinctoria, Artemisia campestris, Carlina vulgaris, 
Convallaria Polygonatum, Stipa pennata, Succisa pratensis, Solidago 
Virgaurea, Hieracium umbellatum, Dracocephalum Ruyschiana, Hy- 
pochceris maculata, Prunella grandiflora, Dianthus-, Centaurea-, Ver- 
bascum- och Thymus-arter; och från de ljusa löfskogarna i sydöstra 
delen af samma guvernement anföras flera af dessa nu nämnda — 
med ett ord, vi ha här flera af Västgöta- och Uppsala-örtbackarnas 
karaktärsformer som verkliga skogsväxter.

Jag tänker mig sålunda Sydsveriges subboreala växtlighet unge
fär som dessa centralryska skogstrakter med deras xerotermiska 
associationer, hvilka dels intaga de öformade partier, trädbestånden 
på edafiska grunder ej förmå taga i sitt våld, dels inrycka i de 
glesare skogstypernas undervegetation.

I vår nuvarande växtvärld finnas några extrema mer eller mindre 
edafoidiska ståndortstyper, som medgifva en dylik koncentration
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af xerotermer. Dessa böra i ett mera torrt och varmt klimat tänkas 
mångfaldigade till sin utbredning och dessa växtsamhällen kunna 
sålunda lämna indirekta vittnesbörd om vår subboreala vegetation.

De västgötska Sfipa-backarna och deras eventuella fordomtima 
utsträckning hafva redan blifvit behandlade från denna synpunkt.

En annan sådan typ finnes på Gotland. Det är hällmarkerna, 
dessa öfver vissa stråk af ön utbredda områden, där den horizon
talt lagrade, mer eller mindre täta och kristalliniska kalkstenen 
träder i dagen, hvilka äro täckta med en egendomlig vegetation, 
skildrad af Sernander (Den gotländska vegetationen), Johansson 
(Gotlands växttopografi) och särskildt Hesselman (Gotlands häll
marker). Denna utgöres vanligen af ett glest och lågt bestånd af 
tall med insprängda buskar, stundom äfven ädla löfträd öfver fält
skikt af örter och gräs, som här och där afbrjdas genom alfvarartade 
edafoider, i hvilka större eller mindre partier af den bara hällen 
äro blottade. Rikedomen på xerotermer är påfallande. Så anför 
Hesselman p. 108—110 som viktigare arter bland fanerogamerna 
följande:

Agroslis vulgaris 
Allium schoenoprqsum 
Anthericum ramosum 
Artemisia campeslris 
Asperula tinctoria 
Avena pratensis 
Carex glauca 
Cerastium imlgatum 
Cirsium acaule 
Cotoneaster integerrima 
Cratcegus oxyacantha 
Cynanchum vincetoxicum 
Fraxinus excelsior 
Galium boreale 

» verum
Geranium sanguineum 
Globularia vulgaris 
Helianthemum Fumana

Hdianthemum vulgare 
Hutchinsia petrcea 
Juniperus communis 
Linum catharticum 
Melica ciliata 
Picea Abies 
Pinus silvestris 
Poa compressa 
Prunella grancliflora 
Prunus spinosa 
Rosa spp.
Sedum acre 

» album 
Sesleria coerulea 
Sorbus fennica 

* scandica 
Spircea Filipendula 
Thymus serpyllum

Och hvilken mängd af sällsynta xerotermer, som kan samlas på 
en enda fläck, synes af de anteckningar jag p. 83—84 meddelat 
om växtligheten på den lilla hällmarksplatån af Tomklint i Löjsta.
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Med några kompletteringar ur Zetterstedts Botaniska exkursioner 
och Johanssons Gotlands växttopografi få vi här:

Anemone ranunculoides 
Anthericum ramosum 
Convallaria Polygonatum 
Corylus Avellana 
Cotoneaster integerrima ß nigra 
Crataegus monogyna v. pinnatifida 
Fraxinus excelsior 
Geranium sanguineum 
Globularia vulgaris 
Hylocomium proliferum 

triquetrum
Juniperus communis 
Laserpitium lati folium 
Orchis mascula 
Orobus niger

Orobus vernus 
Picea Abies 
Pinus silvestris 
Polygala comosa 
Pulsatilla patens

pratensis
» patens X pratensis 

Pyrus Malus 
Quercus pedunciilata 
Sedum album v. pollens 
Sorbus scandica 
Thalictrum Kochii 
Vicia cassubica 

» tenuifolia
Viola hirta

Genomgår man dessa listor, tinner man en mängd gamla be
kanta från Shpa-backarna, och ur Johanssons »Systematiska för
teckning» och Hesselmans ståndortsanteckningar i »Gotlands häll
marker» och »Orobanche alba på Gotland» kunna flera andra ge
mensamma former framdragas, nämligen:

Air a flexuosa 
Antennaria dioica 
Anthyllis Vulneraria 
Arabis hirsuta v. glabra 
Brachypodium pinnatum 
Briza media 
Calamintha Acinos 
Campanula persiccefolia 

» rotundifolia 
Carex montana 
Carlina vulgaris 
Cent aurea Jacea 
Draba incana 
Euphrasia strida

Fragaria collina 
vesca

Hieracium sabulosorum 
Hypericum perforatum 
Inula salicina 
Lathyrus pratensis 
Lotus corniculcitus 
Pimpinella Saxifraga 
Plantago lanceolata 
Polygala Amarella 
Rhamnus cathartica 
Scabiosa Columbaria 
Silene nutans 
Trifolium medium

Festuca ovina
Det gifves alla öfvergångar mellan denna ljusa tallskogstyp med 

dess xerotermiska flora och slutna tallskogar, ur hvilka xerotermerna
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alldeles försvunnit. De senare växa på grus eller sand, öfvergångs- 
former på hällmark, men med mera lösa kalkstenar, nämligen, som 
Hesselman p. 119 framhållit: »fliskalk, refkalk, vissa former af 
krinoidékalk, bituminös och märglig ostracodkalk samt märgelskif- 
fer.» Det torde väl knappast lida något tvifvel, att ej ett torrt och 
varmt klimat skulle inom denna serie medföra en förskjutning af 
de glesa typerna öfver de mera slutna typernas område. Och det 
är detta jag antager ha ägt rum under subboreal tid. Ett neder- 
bördsrikt kyligt klimat skulle verka i motsatt riktning.

Men det är ej blott i den ökade utbredningen af dylika extrema, 
i vår nuvarande växtvärld sällsynta vegetationstyper, såsom dessa 
Shpa-backar, hällmarker etc., som vi få tänka oss att den subbo- 
reala tidens klimat resulterat. I nästan alla våra formationer in
trädde omhvälfningar och förskjutningar till de xerofila elementens 
favör. Direkt observationsmaterial öfver dessa subboreala förskjut
ningar i kärr, mossar och sjöar finnes, som förut framhållits, r till
räcklig mängd i våra torfmossar, men genom att studera det in
flytande, tillfälliga varma och torra somrar i nutiden utöfva på 
hvarje särskild formation eller grupp af formationer, kan man äfven 
för andra växtgrupperingar få en inblick i det antagliga förloppe 
af dessa subboreala förskjutningar. 1

Aren 1901 och i vissa delar af landet äfven 1904 utmärkte sig 
för mycket varma och relativt nederbördsfattiga somrar. Af åtskil
liga pollakanta växter utdogo exemplar massvis på grund af ut- 
torkning. Företrädesvis kunde man iakttaga detta på berghällar
nas grunda jord och i solexponerade lägen. Stundom dukade hela 
växtsamhällen eller betydliga partier af sådana under på dylika lo
kaler. Sommaren 1902 kunde man i södra Uppland iakttaga, huru 
i bergstopparnes litho- och chasmofytiska samhällen hela gräs- och 
örttufvor samt tallarna och enarna, mera sällan granarna, stodo 
torra och döda, utan att de kunnat återupplifvas af denna kyliga 
sommars rika nederbörd. År 1904 stodo redan i början af augusti 
i Uddevalla-trakten de låga ekbestånden, som här äro synnerligen 
vanliga på klippornas sluttningar, med fullständigt afvissnade och 
bruna blad. Gifvetvis måste en hel sådan rad af somrar, af hvilka 
blott en enda kan uttorka sådana mängder af växter, medföra de 
mest omfattande förskjutningar i vegetationens fördelning på berg

1 Wahlenberg har i Flora upsaliensis p. 42 en sådan notis om Bromus tectorum: 
»dura sestas nimium sicca eura non destruat sicuti anno 1818.»



hällar och klippor af alla slag; framför allt måste de mesofytiska 
samhällena i stor utsträckning bli undanträngda af de xerofytiska.

På flata eller ej alltför sluttande berghällar utveckla sig allt från 
den första lafkoloni, som här slagit sig ned, en rad af växtsamhäl
len, hvilka i den mån jordbetäckningen genom myllbildning och 
stoftuppsamling ökas, få en alltmer tilltagande mesofytisk ka
raktär. Då de olika utvecklingsstadierna ofta finnas tillsammans 
på samma häll, låter det sig lätt göra att studera deras genetiska 
samband. Skulle en torr och varm period komma, inträdde helt 
säkert en regress i hela denna progressiva utveckling. Det är också 
lätt att öfvertyga sig om, att torra vegetationsperioder i gränszonen 
mellan de olika samhällena orsakat utdöendet af former från den 
progressiva sidan. Jag har i Uppland, Växtvärlden p. 108 skildrat 
den ifrågavarande formationsseriens utbildning, särskildt där an
gränsande kulturmark medfört en osedvanligt stark stoftimpregna- 
tion. Från dylika lokaler skall jag i det följande visa några exem
pel på, hur efter en torrperiod regression genom uttorkning af 
gränszon-elementen inträder.

På en låg, af åkrar och vägar omgifven granithäll vid Knifsta 
gård, Knifsta socken, utvecklar sig enligt anteckning 19 9/7 07 vege
tationen i denna ordningsföljd:

l) Lecidetum (ffuLT) med strödda bladlafvar. Bland karaktärs
växterna märkas:

Gyrophora polyphylla v. deusta Lecanora saxicola
Hedwigia albicans Parmelia conspersa
Lecanora cinerea Physcia ccesia 2 3 * *
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2) Grimmia lanuginosa-formation. I föregående samhälle dels in
nästlade sig Grimmia lanuginosa i ojämnheter, dels utbredde sig 
angränsande Grimmieta öfver detsamma. Karaktärsväxter i den 
utbildade formationen, då Grimmia lanuginosa blifvit ymnig, äro 
utom denna:

Cetraria aculeata
» islandica v. crispa
» » v. platyna

Climacium dendroides

Polytrichum juniperinum 
» piliferum 

Thuidium abietinum 
T ortnia ruralis

3) Saxifraga-granulata-fovmation. I detta grimmietum grodde åt
skilliga örter, särskildt hapaxanter. På försommaren hade det så
lunda nybildade samhället dominerats (Arnell) till sina blomnings-
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företeelser af Saxifraga granulata. Nu dominerade Sedum acres 
gula blommor. Myllan och den ditblåsta sanden hade tilltagit i 
mäktighet. Alla det föregående samhällets konstituenter kvarstodo, 
men Grimmia lanuginosa hade starkt trädt tillbaka och blifvit tunn
sådd. Nytillkomna voro:

Arabis thaliana 
Arenaria serpyllifolia 
Artemisia campestris 
Bromus mollis 
Calamintha Acinos 
Cerastium semidecandrum 

» vulgatum 
Cladonia furcata v. subulata 

» rangiferina v. silvatica
Draba verna 
Ervum tetraspermum 
Leontodon autumnalis 
Myosotis strida 
Peltigera aphtosa

4 a) Ibland öfvergår Grzmmza-formationen direkt genom utlöpare 
från Triticum repens i ett artfattigt Triticum repens-bestånd. 4

Peltigera rufescens 
Potentilla argentea 
Rumex Acetoselta 
Saxifraga granulata 
Scleranthus annuus 
Sedum acre 

» album 
» annuum 
» sexangulare 

Trifolium arvense 
Veronica verna 
Viola arvensis 
Viscaria vulgaris

4 b) Gräs-formation. Vanligast är dock att andra gräs rycka in 
i Saxifraga granulata-formationen antingen genom utlöpare eller 
genom groddplantor. Grimmia försvinner alldeles, men de andra 
och nytillkomna mossorna blifva ymniga. De öfriga växterna kvar
stå bland de riklisa sräsen. Nvtillkomna äro nu:

Agrostis vulgaris 
Air a flexuosa 
Anthoxanthum odoratum 
Avena pratensis 
Dicranum scoparium 
Festuca ovina 
Frag aria collina 

vesca 
Galium verum

Hylocomium proliferum 
Poa compressa 

* pratensis 
Phleum Boehmeri 
Stellaria graminea 
Taraxacum vulgare 
Trifolium medium 

8 montanum 
Triticum repens

5) Gräs-örtbacke. Genom inkommandet af flere pollakanta örter 
uppkommer den för Uppland karaktäristiska gräs-örtbackstyp, som 
jag skildrat i Uppland p. 108. Myllan är nu ganska djup.
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6) Törnsnår. Några små partier af detta samhälle ha också ut
vecklat sig ur föregående.

I dessa växtsamhällen särskildt i gränszonerna antecknades föl
jande progressiva element, som nu stodo torra, tydligen dödade 
genom uttorkning under 1900 års torra och varma vegetationspe
riod. De genom denna framkallade regressiva fenomenen hade i 
någon mån utplånats af 1907 års rika nederbörd.

1) I Lecidetum funnos små Grimmia lanuginosa- och Hedwigia 
(dbicans-individ, som dölt ut eller med endast en eller annan skott
spets fortlefde. — I kanterna mot Grimmia lanuginosa-samhällets 
framträngande mossmatta förhöllo sig Grimmia lanuginosa och
7 huidium abietinum pa samma sätt. Af Polytrichum juniperinum 
funnos alldeles uttorkade skott liggande i samma kontaktlinje.

2) Som nyss anförts, inträngde Triticum repens-beståndet under
stundom direkt genom utlöpare in i grimmietum. Inne i denna 
formation stod 15 cm. fran ett lefvande individ och förbunden med 
detta genom en död utlöparaxel en grof, nu utdöd stråbaskomplex.

I Itorkade ungplantor af Festuca ovina iakttogos också.
3) I Saxifraga granulata-formationen antecknades exemplar af 

följande växter, hvilka utdött föregående år och med all säkerhet 
på grund af för stark torka:

Potentilla argenlea. Ett groft individ, som 1906 hade blommat. 
De blommor, som sutto kvar, hade felslagna fruktämnen.

Festuca ovina. Döda individ med fjorårsinflorescenser stodo c:a
8 cm. utanför lefvande sterila och c:a 40 cm. utanför fertila in
divid i grässamhället, hvars framryckande sålunda hämmats. 1 det 
närmaste utdöda tufvor funnos ock med några svaga sterila skott, 
hvilka tydligen hade årets rika nederbörd att tacka för sin tillvaro.

Poa compressa. Döda stråbaskomplex, genom omkring 10 cm. 
långa, döda utlöparaxlar förenade med lefvande individ i grässam
hället. Hade, liksom dessa nu voro det, varit fertila.

Poa pratensis. Isolerade döda individ.
Scleranthus annuus. Talrika döda exemplar, som dött medan 

ännu de llesta blommorna befunnit sig på anthes-stadiet. Möjligen 
voro de af kölden öfverraskade andra generations-plantor.

Ett annat exempel på samma fenomen från samma år meddelas 
här från Stocksund i södra Uppland, sydsluttning af granitklippa 
intill landsväg, efter anteckningar 19*y807.

I det Grmun/«-formationen motsvarande samhället hade, som jag 
i Uppland 1. c. närmare beskrifvit, Grimmia fullständigt ersatts af

Svensk Botanisk Tidskrift 1908. 35
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en Tortulci muralis- och Thuidium abietinmn-TUsMn, i hvilken Pelti- 
gera canina äfven spelade en framstående roll. Af följande växter 
anträffades torra, af fjorårstorkan dödade exemplar af Rumex Ace- 
tosella, Poten tilla argentea och Po a compressa. Exemplaren hade 
troligen allesammans varit utlöpare från alldeles intill stående in
divid i Saxifraga granulata-formationen. Däremot hade 1907 års 
fuktiga sommar från detta samhälle infört grodd-ungplantor af Se- 
dum annuum och samma sommar eller 1906 års höst grodd-ung
plantor af Sedum Telephium.

De konstanta xerofila edafoiderna i vissa formationer undergå 
nog af klimatet betingade periodiska fluktuationer till sin utsträck
ning. Särskildt skulle jag vilja anbefalla trädbas-edafoiderna 
till studier i detta hänseende.

Troligen ha de flesta observerat, huru på senvintern, medan ännu 
snötäcket är fullt sammanhängande, rundt trädbaserna uppstå bara 
Häckar. Dessa betingas af värmeutstrålningen från trädens hark, 
i någon mån och i vissa lägen af att vindkanaler utmodelleras i 
snötäcket rundt träden. Den tid, marken kring trädbaserna är ex
ponerad för det direkta solljuset, utsträckes genom denna snöns 
tidiga bortsmältning ofta ända till 1—2 månader öfver livad som 
blir fallet med den öfriga markytan. Till följd häraf samt på grund 
af alt trädkronans centralparti verkar kraftigast som regnuppfångare, 
antar vegetationen på dessa edafoider en ganska xerofytisk karak
tär. Särskildt pregnant blir den efter mina iakttagelser i Uppland 
och Södermanland kring de större ekarna i löfängarna. Fältskikten 
glesna därigenom att de pollakantiska örterna och de tufbildande 
gräsen träda tillbaka. De pollakantiska örterna utgöras till en ej 
ringa procent af sommarhvilande lökväxter såsom Allium oleraceum, 
Corgdalis fabacea, Gagea lutea och G. minima: till och med litofy- 
ter såsom Sedum Telephium kunna anträffas. Ett vanligt gräs är 
den för klippgrund så karaktäristiska Poa nemoralis. Hapaxanterna 
utveckla sig i stort antal: Myosotis aruensis, M. collina, Viola tricolor 
etc.; ofta företrädas de också, om löfängen betas eller utskjuter i 
kulturmark, af diverse ogräsformer.

Som exempel kan tagas en uppteckning från strandsluttningen af 
sjön Hederviken i Uppland 1918/807, som nog på våren skulle 
kunnat kompletteras med en eller annan form. Här står i en be
tad liten löfäng en jätteek, omkring hvilken, särskildt på syd- och 
västsidan, den xerofytiska vegetationen var mycket utpräglad, be
stående af:
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Allium oleraceiiin 
Atriplex patula 
Capsella bursa pastoris 
Cerefolium silvestre 
Hieracium Pilosella 
Lithospermum arvense 
Myosotis arvensis

Polygonum aviculare 
Rubus idirus 
Sedum Telephium 
Silene nutans 
Stellaria media 
Viola tricolor

Poa nemoralis

Dessa trädbasedafoiders storlek är mycket växlande, än gå de ut 
några decimeter, än Here meter från trädstammen; i allmänhet till
taga de med dess groflek. Bäst utpräglade äro de på solöppna 
sluttningar och då på trädens syd- och sydvästsida. Ett torrt och 
varmt klimat, sådant som antagits för den subboreala perioden, 
skulle sålunda i hög grad förstora deras areal, och säkerligen skulle 
härmed följa väsentliga ökningar af de xerofytiska elementen.

Xerotermernas historia efter den subboreala perioden.

Om vi sålunda få tänka oss Sydskandinavien under subboreal 
lid klädt med en betydligt mera xerotermisk växtvärld än den, 
som nu karaktäriserar de delar af detta land, hvilka ännu relativt 
obetydligt påverkats af den moderna kulturen, återstår att taga en 
hastig öfverblick af de företeelser, som bragt dessa xerotermer att 
vika tillbaka och som öfverhufvudtaget skapat de nutida vegeta- 
tions-förhållandena. Som förut framhållits, dukade de subboreala 
torfmoss-skogarna under för en storartad försumpning i kärr- och 
mossformationer, om de ej dränktes under de tillstötande sjöarnas 
vattenspegel. Det är den subatlantiska perioden, som nu tager sin 
början, och det är dess fuktiga, kyliga klimat, hvilket orsakar den 
splittring i xerotermernas utbredning, som är så kännetecknande för 
den sydsvenska floran, och som vi i det föregående haft tillfälle 
att exemplifiera genom att i detalj redogöra för Stipa-\äxternas ut- 
bredningsförhållanden i Nordeuropa.

Hvad de enskilda växtsamhällena beträffar, få vi tänka oss, att 
de mera mesofytiska och hygrofytiska elementen ryckte fram, i den 
mån dé xerofytiska drogo sig tillbaka, och för kännedomen om 
dessa förändringar lämna oss helt säkert åtskilliga drag af våra 
subfossila aflagringar och vår nuvarande vegetation ett öfverflödande 
såväl direkt som indirekt studiematerial, analogt med det vi nyss 
genomgått för att lära känna de subboreala omhvälfningarna. Detta



material är dock ännu föga studeradt, och vi kunna därför icke 
närmare ingå på detta kapitel.

I öfverensstämmelse med hvad jag påpekade angående studiet af 
osedvanligt torra och varma vegetationsperioders inflytande på vår 
växtvärld, skulle jag dock vilja pointera, hvilka många och intres
santa synpunkter kunde afvinnas ett motsvarande studium af växt
världens reaktion mot osedvanligt våta och kalla vegetationsperioder. 
Så vill jag påminna om Fliches alltför litet uppmärksammade 
undersökning öfver en sådan period — 1878—79 — i Frankrike, där 
regndagarnas antal steg från genomsnittsvärdet 185 till 264 för år, 
utan att, hvilket har stor teoretisk betydelse, årets nederbörds- 
summa undergick någon motsvarande stegring. Bland annat visade 
det sig, att flere xerofyter icke fruktificerade, medan meso- och 
hygrofyter ej blott yppigt utvecklade sig, utan äfven förstorade sitt 
område på xerofyternas bekostnad.

Dessutom skulle jag vilja framhålla, huru en hel del företeelser 
i vår växtvärld visa, att den nordväst-europeiska flora, som mot 
det inre Tyskland finner sin sydostgräns, i den mån det insulära 
nordsjöklimatet upphör att göra sig gällande, under den subatlan- 
tiska perioden ryckte längre in mot öster i vårt land än hvad nu 
är fallet. För relikterna från detta framryckande gäller samma re
sonemang, som i det föregående fördes om boreala och subboreala 
relikter. För en del kan detta framryckande redan ha ägt rum 
under atlantisk tid, men särskildt med hänsyn till det subboreala 
klimatets verkningar är det mera aktualistiskt att tolka dem som 
subatlantiska. Som en sådan relikt från ett subatlantiskt framryc
kande, eventuellt redan anticiperadt af den atlantiska perioden, så
som jag förut (Sernander, Litorinatiden p. 370) sökt göra troligt, 
skulle jag vilja framhålla Fr/ca-mossen vid Rockelbrokällan på 
nordöstra Tiveden. Den öfre c:a 0,6 meter mäktiga torfven hvilar 
också på ett stubblager, fortsättande ut på den tillstötande Östra 
Laxsjöns botten, hvilket måste anses härröra från den subboreala 
perioden. Hela denna association af bland annat

Myrica Gale 
Narthecium ossifragum 
Potamogeton polygonifolius 
Rhynchospora alba 

fusca
är rent västsvensk; redan i Skaraborgs län förekommer den en
dast sparsamt och fragmentariskt.

Alnus glutinosa 
Drosera intermedia 
Erica Tetralix 
Lycopodium inundation 
Motinia coerulea



De utprägladt sydosteuropeiska relikterna i Shpa-kullarna på Fal
bygden ligga i nutiden väster om den lika utprägladt nordvästeuro
peiska /ir/ca-mossarne på östra Tiveden — hvilket vittnesbörd om 
de två stora förskjutningar åt motsatt håll, som den sydsvenska 
vegetationens olika element undergingo i resp. subboreal ocli subat- 
lantisk tid!

I hvilken riktning det nutida klimatet utvecklar sig veta vi icke. 
Allt tyder emellertid på att den subatlantiska periodens klimat 
framemot nutiden, med hvilken perioden utan gräns sammanflyter, 
småningom blifvit torrare.

Den nordliga karaktär, som kom att utmärka de subatlantiska 
kärren och mossarna, har i det föregående exemplificerats med 
artlistor från Lillåmaderna (p. 211) och försumpningarna i Uppsala- 
trakten (p. 228). Nutidens klimat tyckes ha reducerat dessa sub
atlantiska former till relikter. Utom Lillåmadernas subatlantiska 
glacialrelikter kan som en sådan från vårt Stipa-område nämnas 
Betula nana på en mosse i Fröjereds socken nära landsvägen mel
lan Rödesand och Kullebo (l927/e06). Ett sphagnetum hade här 
förvandlats till ett pinetum hytocomiosum med fåtaliga räster af det 
lefvande Sphagnum-täcket. På ett område med Calluna vulgaris, 
Ledum palustre, Myrtillus uliginosa och Vaccinium Vitis idam växte 
nästan manshög Betula nana, fläckvis riklig.

Någon torr och varm period af t. ex. så utpräglad art som den 
subboreala är dock icke nutiden. Men märkas bör, att, hvad Syd
sverige särskildt beträffar, i stort sedt de växtsamhällen, som för- 
sumpat subboreala skogar och täckt dessas lämningar med mäktiga 
torfbäddar, i nutiden under normala förhållanden så godt som all
tid utveckla sig åt mera xerofila stadier. Om kulturens storartade 
omdaning af våra naturförhållanden är orsaken härtill, torde vara 
tvifvelaktigt. Så mycket mer framträder detta kulturens inflytande 
i specialfall. Skogarnas glesnande, åkerviddernas uppbrytande och 
dräneringen af såväl våt som frisk mark ha på tusentals och åter 
tusentals lokaler skapat möjligheten för xerofytiska element att ut
breda sig i en omfattning, som de näppeligen under i öfrigt lika 
allmänna klimatiska förhållanden skulle fått i en obruten natur. 
Af särskildt intresse är, att vissa sydosteuropeiska xerotermer, som 
genom den mänskliga odlingen kommit till vårt land, härigenom 
gynnas i sin vidare utbredning, och att sålunda vår vegetation 
återfår en del subboreala karaktärsdrag.
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För ett litet område — Uppsalatrakten — gjordes nyss en analy
tisk behandling af floran på de örtbackar, som genom åkerbruket 
räddas från att indragas i skogarnas serie, med särskild hänsyn till 
xerotermerna. Af denna analys framgick, att man hade skälig anled
ning misstänka Salvia pratensis, Lavatera thuringiaca och Melampyrum 
arvense som inkomna för resp. ett eller annat århundrade sedan. - 
Äfven andra af Uppsalatraktens växtsamhällen ha på samma sätt riktats 
med sydosteuropeiska xerotermer. I de flesta fall höra dessa samhällen 
till »kulturgränsen», om de ej rent af äro fullkomliga »kultursam
hällen». Af hithörande växter kunna nämnas Anthemis tindoria, 
Bunias orientalis och Dracocephalum ttujmiflorum, af hvilka de 2 
sista som Uppsala- eller Upplandsfynd för första gången inregistrerades 
i svenska floran. De två förstnämnda, af hvilka som speciallokal, 
för Uppland Linné för Anthemis i K. V. A. Handl. 1742 p. 25 
anför »Wäxer något kring Upsala» och i Flora suecica ed. 2 1755 
p. 194 »in pratis apricis argillosis passim, imprimis in Uplandia», 
och Bunias orientalis anses ha inkommit omkring 1760, äro fort
farande stadda i en jämn ökning, om ej människan direkt söker 
hejda densamma. Dracocephalum däremot har, sedan den fortlef- 
vat ungefär ett sekel, ej kunnat anträffas på de sista årtiondena. 
Första gången anföres den af Ehrhart i hans Beiträge 5 p. 20, 
men utan lokal. Liljeblad (1792) anger den för »gator och tak 
i Upsala» och Wahlenberg 1820 i Flora Upsaliensis p. 202 »in 
plateis et ruderatis Upsaliensibus raro, apud nos e seminibus siberi- 
cis primum inquilina facta». Exemplar tagna af honom »på taken 
i Svartbäckstrakten medio juni 1820» och »vid Rickomberga» åren 
1824 och 1825 ligga i Herbarium Upsaliense. På 1830-talet synes 
den ha blifvit vanlig litet hvarstädes. »Etiam extra urhem nunc 
legitur, ut ad Rickomberga et ad agrum jugi Polacksbacken copi- 
ose» säger Myrin 1834. Från 30-, 40- och 50-talen ligga exemplar 
i Upsalaherbariet, af hvilka följande ha närmare lokaluppgifter: 
Carl Hartman 1844 & 1845 i »Svartbäcken, på tak» och R. Fries 
1853 »Svartbäcken». Ännu på 1850- och 1860-talen var den enligt 
välvilligt meddelande af min nyligen aflidne vän doktor Robert 
Fries rätt vanlig på torftaken i Svartbäcken.

På de allra sista åren ha en hel del sydosteuropeiska växtfor
mer inkommit genom sädesimporten till Uppsala ångkvarn. Dessa 
ha genom ifriga florister, särskildt H. Witte, T. Floderus, A. och 
T. Fries år 1903 (Witte, Sveriges ruderatflora p. 51—58) blifvit 
uppspårade och i litteraturen registrerade. Om några af dessa skulle
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bli stationära i vår llora och ytterligare sprida sig, ha vi sålunda 
de första dragen af deras historia bevarade. Det bör kraftigt be
tonas, att h varje uppträdande, tillfälligt eller icke af främmande 
växtformer på ballastplatser, ruderatplatser etc. ej blott bör upp
tecknas utan äfven offentliggöras. Svensk Botanisk Tidskrifts bor- 
gisafdelning är just bland annat afsedd för arkivisering af dylika 
meddelanden.

Ett alldeles särskildt intresse erbjuder Fritillaria Meleagris, hvilken, 
ehuru antagligen till hela sin förekomst en på 1600-talet inkommen 
synantrop, i Uppland för sitt allbekanta uppträdande i milliontal 
exemplar utvalt en naturlig växtformationsserie af samma art som 
den, på hvilken den uppträder i sitt urgamla hemland, sydöstra 
Europa. Här växer den på ängar, som på våren öfversvämmas, 
men hvilkas jord under sommaren uttorkas till ett betydligt djup. 
Det är på det hela taget ganska liknande förhållanden, som de leriga 
ängar erbjuda, hvilka på Upplandsslätten äro prydda af kungsängs- 
liljan. »Hab. in prato Kungsängen sub hieme et ineunte restate ple- 
rumque inundato copiosissime» säger Wahlenberg i Flora Upsalien- 
sis p. 108. Det är i hög grad beklagligt, att man ännu icke börjat utreda 
Fritillarias historia hos oss. Jämte det stora utbredningsområdet i 
Fyrisdalen och på strandängar vid nordöstra Mälarstranden, livil- 
ket tydligen utstrålar från Kungsängen, finnas en del andra, som 
äfven de leda sitt ursprung från antingen spontan eller synan- 
tropisk direkl eller indirekt spridning härifrån. En del härstamma 
nog från direkt utplantering, och här måste en säker tradition in
hämtas, medan ännu tid är, andra däremot härleda från ännu out
redda spridningssätt. Somliga förekomster äro också af den art, 
alt man kan förstå Elias Fries’ bestämda åsikt, att kungsängsliljan 
hos oss var ursprunglig. »Hon finnes icke blott öfverallt på sid- 
ländta ängar kring Uppsala, utan på otaliga de aflägsnaste ställen, 
till ocb med i djupa granskogar, då marken inhägnas, öfver hela 
Uppland mellan Gefle och Stockholm, äfven i Västmanland.» Vex
ternas fädernesland p. 313.

Centraleuropa under den subboreala perioden.

Hvar och en, som arbetat med utvecklingshistorisk växtgeografi, 
vet, hvilka svårigheter, som möta, då man önskar konnektera de 
resultat, skilda forskare i skilda länder erhållit angående vegeta
tionens utvecklingshistoria i kvartar tid. Ej minst hopa sig dessa
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svårigheter vid sökandet efter motsvarigheter till Nordens subboreala 
period i grannländernas växtgeografiska historia. Icke så, som 
skulle utom Norden saknas antydningar om gångna klimatiska 
perioder, under hvilka xerotermer, stäppväxter eller stäppdjur voro 
vida vanligare än i nutiden. Tvärtom äro mycket tydliga såväl 
växtfysiognomiska som paleontologiska belägg vunna härför i flera 
europeiska länder, särskildt Tyskland, Östferrike och Schweiz. Men 
de flesta forskare föra dessa perioder så långt tillbaka i tiden, att, 
om man utgår från deras ståndpunkt, hvarje försök till parallelli- 
sering med svenska förhållanden visar sig omöjligt. Vi nalkas nu 
»stäppfrågan», ett af den modärna europeiska växtgeografiens mest 
debatterade problem. »Kehrt doch», säger Marie Ch. Jerosch 
p. 35, »fast in jeder einschlägigen florengeschichtlichen Abhandlung 
der Name mediterranes, pannonisches, politisches undxero- 
termes, aquilonares, meridionales Element wieder und gehört 
doch die Existenz einer besonderen postglacialen Steppenzeit zu 
den am meisten umstrittenen Punkten.»

Redan 1878 fäste Loew uppmärksamheten vid en rad förekoms
ter af pannoniska och mediterrana växter, däribland flera af de 
västgötska Sh/ja-växterna, på solexponerade kullar i dalgångar — 
sedermera visade sig dessa stå i nära samband med den sista in
landsisens sydrand —, hvilka i östvästlig riktning genomdraga 
Brandenburg. Han sätter dessa förekomster i samband med en 
pannonisk invasion af stäppväxter under postglacial tid omedelbart 
efter den »alpinboreala» flora, som slod i direkt samband med is
tidens klimatförhållanden. Senare klimatändringar och skogens 
invandring ha därefter sammanträngt den pannoniska floran till 
ett fåtal relikter.

I sina »Studien über die Flora der Diluvialzeil in den östlichen 
Alpen» urskiljer A. Kerner en i Nord- och Centralalperna spar
samt uppträdande grupp af relikta växter, som han benämner die 
aquilonare Flora, och hvilka ha sitt egentliga centrum i Medel- 
hafsområdet och trakterna kring Svarta hafvet. Särskildt ingå i 
denna flora några växter såsom Stipa pennata, ett par Astragalus- 
arter, Ephedra distachya, Dracocephalum austriacum o. a., hvilka 
för att trifvas fordra ett på samma gång varmt och torrt klimat. 
Da nu dessa förekomma på lokaler, som öfvertäckts af den första 
(eller de första) istidernas moräner och omöjligen kunnat trifvas i 
närheten af de glaciärer som utmärka den sista istiden, »die Peri
ode der diluvialen Thalgletscher», antager Kerner som förklaring till
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sina aquilonara relikter p. 10, »dass zwischen die Periode der diluvialen 
Thalgletscher und die Gegenwart eine Periode mit warmen troc
kenen Sommern eingeschoben w ar, in welcher sich die erwähnten 
Pflanzen über die niedere Hügelregion — verbreiteten», och p. 11, 
att då »in den östlichen Alpen klimatische Verhältnisse herrschten, 
wie sie derzeit in der Umgebung des Schwarzen Meeres beobachtet 
werden».

Relikta förekomster af stäppväxter och xerotermer ha sedermera 
påvisats för en mängd andra punkter af Europa. Så kunna fram
hållas Jännickes undersökningar öfver den märkliga stäppfloran 
kring Mainz och Briquets omfattande studier öfver »les colonies 
xerothermes» i Västalperna. Men som redan antydts, om tidpunk
ten eller tidpunkterna för »stäpptiden» äro växtgeograferna, om vi 
nu endast hålla oss till dem, föga ense. Engler (l90l) och Drude 
(1902) antaga, att vi dels haft en interglacial, dels en post
glacial stäpptid. Loew och Kerner tänkte sig, som nämndt, en 
postglacial invandring, och till samma resultat kommer Briquet. 
Hvar i postglacial »stäpptiden» faller, uppfattas dock olika. De 
flesta anse, att den kommer omedelbart efter tundratiden och 
omedelbart före skogstiden, men det har äfven framkastats t. ex. 
af Jerosch p. 149, att den skulle vara samtidig med den boreala 
perioden i den skandinaviska Norden.

Olikheten i dessa tidsbestämningar bero närmast på, att de resp. 
forskarne dels utgått från olika geologiska aflagringar såsom mot
svarigheten till sina resp. perioder, dels från olikartade ålderstolk- 
ningar af samma aflagring. Kerner ansåg Höttingerbreccian med 
dess utprägladt sydliga Rhododendron ponticum-flora som postglacial; 
nu tolkas denna allmänt som interglacial. I de centraleuropeiska 
lössaflagringarna med deras framförallt genom Nehring undersökta 
stäppfauna har man sökt motsvarigheten till »stäpperioden», men 
dessa bildningar ha visat sig vara af mycket olika ålder: inter- 
glaciala, samtidiga med den sista nerisningen och postglaciala. De 
enda extraskandinaviska torfmossundersökningar, man haft att i 
detta hänseende stödja sig till, skulle vara Webers från nordvästra 
Tyskland. Denne tror sig ha i den af lämningar efter ljunghedar 
och skogar markerade skillnaden mellan »Jüngerer» och »Älterer 
Moostorf» funnit motsvarigheter till den torra period under ancylus- 
tidens sista del, för hvilken jag från det Blyttska schemat lånat 
namnet den boreala perioden. Detta torde väl också vara det 
enda direkta paleontologiska belägg, som användts för identifie-
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ringen af Skandinaviens boreala och Centraleuropas xeroternriska 
period.

För min del tror jag, att den reliktgrupp, hvarom här är fråga, 
måste uppdelas i flera element. Det är dock en afgjord skillnad 
mellan t. ex. de köldömma mediterrana formerna och de stäppväx
ter, som i Sibirien tränga upp till de subarktiska skogarna och på 
fjällen ingå i den subalpina t. o. m. alpina regionen. Och viktigt 
är det att erinra sig, att, som redan Nehring upprepade gånger 
framhåller, de stäppfaunor, hvilka stå i förbindelse med den sista 
istiden, och ej minst den, hvilken omedelbart följer den sista tun
dratiden i spåren, äro af en ganska härdig typ. Det låter mycket 
väl tänka sig, att, om man, som t. ex. Kerner år 1898 (II p. 653), 
Engler och Dri de, antager tvänne torra perioder under postgla
cial tid, dessa haft till sin värmemängd ganska olika vegetations
perioder. Den första skulle då, ungefär som Studer vill ha det 
för »die gelbe Kulturschicht» vid Schweizersbild, ha varit en sub- 
iirktisk stäpptid, den andra den xerotermiska perioden par préférence, 
under hvilken de verkliga xerotermerna i den nu behandlade re- 
liktgruppen invandrat.

Hvilka äro motsvarigheterna i Skandinavien till dessa tvänne torra 
perioder? Några spår efter den subarktiska stäppen, sådan den 
kommit till utbildning i Centraleuropa, finnas ej på den skandi
naviska halfön, och perioden i fråga faller kanske här inom tiden 
för landisens afsmältning. Hvad den andra perioden beträffar, tror 
jag mig af följande skäl vara berättigad att uppställa som en 
arbetshypotes: den xerotermiska perioden i Centraleuropa och den 
subboreala i Skandinavien äro identiska, och det är från denna geo
logiskt sedt mycket närliggande tid, som de relikta xerotermiska växt
samhällena såsom sådana i båda områdena härstamma.

Först kan som en formell anmärkning framställas: hvarför är 
icke lika gärna, som t. ex. Jerosch framkastat, vår boreala period 
denna motsvarighet? Denna anmärkning har sitt fulla berättigande, 
enär det är mycket troligt, att åtminstone ett stycke in på konti
nenten samma klimat gjort sig gällande, som uttorkat delar af de 
sydskandinaviska nrossarne. Som strax skall påvisas, är det också 
antagligt, att Webers Bruchwaldtorf från nordvästra Tyskland är 
en boreal bildning af mera kontinental natur än den ofvanliggande 
antagligen insulära Sphagnnm-lorlven. Om vi nu antaga, att kli
matet äfven exempelvis i öfriga delar af Tyskland samt Österrike 
och Schweiz blifvit mera kontinentalt än i nutiden, borde sydost
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liga växter ha ryckt upp mot nordväst. Det är därför möjligt, att 
i de xeroterma kolonierna ingå element, som kommit till de resp. 
platserna under en period motsvarande den boreala, kanske ock 
den subarktiska stäpptiden. Men i anslutning till den aktualistiska 
åskådning, som i det föregående utvecklats vid resonemanget om 
de västgötska Shpa-kullarna, anser jag det emellertid vara betyd
ligt mera sannolikt, att de xeroterma samhällena som helheter äro 
relikter från den sista af de torra perioder, som drabbat området.

Och det vore i högsta grad egendomligt, om ej den period, som i 
norra Europa visat sig ha utöfvat ett så kolossalt inflytande på 
växtvärlden speciellt i fråga om xerotermernas positiva förskjutnin
gar, äfven skulle ha gjort sig högst märkbar i de centrala delarna. 
Direkt talar också i viss mån härför såväl de xeroterma kolonier
nas natur som en del torfmossars byggnad.

Om man granskar beskrifningarna öfver de xerotermiska kolo
nierna, blir man öfverraskad öfver mängden af xerotermiska arter, 
som sammanslutit sig på hvarje fläck, och huru litet sprängda de
ras bestånd uppträda. Jag väljer t. ex. ur högen de i årets första 
häfte refererade Scholzska undersökningarna öfver Västpreussens 
.S7(/)«-backar samt stäppformationerna kring Mainz (Jännicke). Eller 
man må läsa Briquets skildringar af, huru de 106 arter af medi
terran och pontisk typ, han uppdagat i alpdalarna mellan Arve 
och Genfer See, ge fullkomlig karaktär åt de solstekta klipporna 
på de »lisiéres», som här stryka fram i NW—SO. Det är med 
detta starkt fysionomiska framträdande af xerotermerna öfver vida 
områden, hvilkas nuvarande klimat icke kan förklara deras upp
trädande, inför ögonen, som Briquet säger: »La période xérother- 
mique a eu certainement sur la composition actuelle des formations 
végétales en Europe une influence aussi grande que la ou les péri- 
odes glaciaires.»

De omfattande och noggranna studier, som Weber ägnat de 
nordvästtyska mossarna, ha gifvit honom följande generella profil 
för högmossarne (t. ex. 1904 p. 2):

a) Jüngerer Sphagnumtorf
b) Grenzhorizont
c) Älterer Sphagnumtorf
d) & e) Ubergangshorizonte
f) Bruchwaldtorf
g) Schilftorf
h) Sand-, Lehm- oder Tonschichten.
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Då Weber söker parallellisera denna lagerföljd med den sydskan- 
dinaviska, tager han som utgångspunkt gränshorisonten b). Denna 
betecknar enligt honom die Stillstandsperiode der Hochmoorbildung» 
(1904 p. 3), hvilken han (1899 p. 18) karaktäriserar sålunda: »Zur 
Zeit der Entstehung des Grenztorfs aber war das Klima wärmer 
und trockener, sodass die Torfmoose nur spärlich bei uns gediehen 
und die Hochmoore sich mit Wollgräsern und Heide stellenweise 
sogar mit Wald überzogen.» Före och efter denna tid skulle kli
matet varit nederbördsrikt, och härunder bildades de två omgifvande 
mäktiga Sphagnumtorf-bäddarna. Själfva stilleståndsperioden skulle 
då enligt Weber motsvara slutet af vår ancylustid och den föl
jande försumpningen stå i samband med de ändrade klimatiska 
förhållanden, hvilka litorinasänkningen måste medföra. — Jag kan 
icke fullständigt vara med om denna parallellisering, utan måste, 
då redan de svenska mossarnas litorinatidsbildningar innehålla tyd
liga motsvarigheter till alla dessa tre lager a), b), och c) (jämte d), 
förlägga ancylustidens bildningar djupare ned i de Weberska mos
sarna, så att f) Bruchwaldtorf (med e) skulle motsvaras af våra 
boreala lager, samt antaga subboreal ålder för hans gränshorisont 
b) och resp. subatlantisk och atlantisk för de omgifvande lagren a) 
och c) (jämte d). Ar denna min åskådning riktig, skulle sålunda 
de tyska torfmossarna äga en motsvarighet till Nordens subboreala 
period och därmed en fast punkt vara gifven för dennas eventuella 
konnexion med kontinentens xeroterma period.

Det saknas ej i skildringar från andra tyska torfmossar ganska 
tydliga anknytningar till den af Weber påvisade lagerföljden med 
dess subboreala gränshorisont, men dessa ligga såsom t. ex. de af 
R. Diederichs beskrifna mecklenburgska mossarna så pass nära 
Webers undersökningsområden, att de för oss erbjuda mindre in
tresse. Af betydligt större värde för frågan om, hur djupt in i kon
tinenten detta Nordens torra klimatskede kan spåras, erbjuda W. 
Sukatscheffs skildringar från guvernementet Nowgorod.

Klart öfverensstämmande med nordiska förhållanden äro de 
postglaciala växlingarna i Bologojesjöns vattenstånd, sådana som 
Sukatscheff skildrat dem. Då vid sjöns strand ett stubblager 
ligger under ett torf- och sandskikt med Scirpus lacustris, måste 
den till en tid ha varit inskränkt till sin utbredning. Denna tid 
kan enligt min tanke ej gärna vara annan än den subboreala. 
Särskildt betydelsefullt är nämligen Sukatscheffs framhållande (p. 
11) »zu gunsten eines etwaigen Wechsels des Klimas», att stubblag-
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ret är mycket rikt på rötter af Quercus pedunculata och att i de 
lakustrina bildningarna under detsamma ligga talrika frukter af 
Trapa natans. Granen börjar (p. 10) i en »1 m. bis 0,65 m. dunkel
bräunlicher, sehr sandiger Torf», liggande mellan stubblagret och 
Trapa-zonen.

När en gång Centraleuropas torfmossar undersökas efter samma 
synpunkter som de, bvilka nu leda de svenska växtgeografernas 
arbete, framträda helt säkert en mängd andra motsvarigheter till 
vår subboreala periods djupa ingripande äfven i dessas utvecklings
historia. Troligt är, att också här spåren efter ett varmare kli
matskede äro till finnandes, och att man då med dessa subboreala 
bildningar såsom ledlager skall kunna konstatera samtidigheter 
mellan dessa spår och vår litorinatid med dess subboreala underaf- 
delning. Särskildt skulle jag vilja framhålla de tyska bergskedjornas 
högre partier ofvan de nuvarande ek- och hasselgränserna som syn
nerligen lämpliga utgångspunkter för en sådan jämförande undersök
ning. (Jfr Drude 1906 p. 107.) Redan nu vet man nämligen, att läm
ningar af såväl ek som hassel äro anträffade i denna regions torfmos
sar. Särskildt bekanta äro de på Harz samt Fichtel- och Erzgebirge. 
På Harz uppskattar redan E. von Berg p. 139 på grund af de subfos- 
sila ekfynden regionförskjutningen till 1,500 fot. Från Erzgebirge 
uppger Sitensky hasselnötter från torfmossar på 846—1,000 m:s höjd 
öfver hafvet och E. Köhler från 820 m. ö. h. I nutiden saknas 
här hassel. Drude säger 1902 p. 123 om densamma: »Berührt die 
Gebirgswälder nur im unteren Grenzgebiet bis ca. 550 m.; Stand
orte 700—900 m. sind selten.» Sitenskys profiler (p. 149—155) 
ange dock för ett eventuellt subborealt eller för ett öfverhufvudtaget 
från litorinatiden härstammande fyndlager väl djupt liggande has
selnötter.

Som bekant har Gunnar Andersson i sitt verk öfver hasselns 
nuvarande och forna utbredning i Sverige efter de subfossila och 
relikta hasselförekomsterna sökt uppskatta beloppet af den region
förskjutning, den svenska växtvärlden undergått sedan litorinatiden. 
Han kommer till det resultatet, att vegetationsgränserna i Norrland 
en gång legat ett par breddgrader längre mot norr, eller att vege
tationsperioden då varit i genomsnitt 2,4° C. varmare än nu. Det 
ligger säkerligen mer än kuriositetsintresse i att Kerner, som n\rss 
p. 413 refererats, för sin aquilonära period kommer till en ungefär 
lika betydande regionförskjutning, från sydost räknadt, och att 
Briquet, för att förklara sina xerotermiska relikter af mediterran
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natur kring Geneversjöbäckenet, antar en regionförskjutning på, un
gefärligen samma belopp under den xeroterma period, hvars till
varo han med sådan energi och med en sådan rad af växtgeogra- 
liska fakta förfäktar. Hans slutsats är nämligen den, att detta område 
då haft klimat och vegetation liknande den flik af la i-égion médi- 
terranéenne, hvilken tränger upp i Rhönedalen till ett stycke ofvan 
45°. »Pour le bassin du Léman, nous étions arrivé å estimer pen
dant la période xérothermique la moyenne annuelle de température 
ä 12°, la moyenne hivernale å 1°—2° et une chute d eau d env. 
70 cm.» (1906, p. 172). För den skandinaviska norden har jag 
gång på gång i denna afhandling sökt visa att regionförskjutningens 
maximum uppnåddes eller fortfor under subboreal tid. Äro verk
ligen die aquilonare Periode alias la période xérothermique och 
denna tid samhöriga, skulla vi sålunda få en i hög grad märklig 
analogi, som kunde bli utgångspunkten för en enhetlig uppfattning 
af den europeiska vegetationens utvecklingshistoria under de sista 
skedena af postglacial tid.

Jag har redan förut framhållit, att om min tolkning af den la- 
gerföljd, Weber påvisat för de nordtyska mossarna, är riktig, blir 
det enhetligt byggda Sphagnumtorflagret ofvan lämningarna af We
bers »Trockenperiode» subatlantiskt. En förändring af klimatet 
till insulärt betingar sålunda den subboreala periodens afslutande. 
Nåväl, har också detta klimat varit kallt, kanske till och med 
kallare än det nutida? Nyss diskuterades det sannolika i att icke 
blott Centraleuropa haft ett postglacialt klimatskede, betydligt var
mare än det nutidå, utan äfven att detta omfattat den subboreala 
perioden. Men har den härpå följande klimatförsämringen varit 
kontinuerlig, eller har en särskild del af subatlantisk tid varit sär- 
skildt kylig? Af följande skäl skulle jag vilja framkasta möjlighe
ten af det senare alternativet.

Weber har nyligen intagit samma kritiska ståndpunkt mot de 
s. k. boreal-alpina relikterna på Nordtysklands mossar som den, 
hvilken jag i en uppsats »Om s. k. glaciala relikter» år 1894 ut
vecklade om liknande förekomster på Medelsveriges. »Mir ist bis
lang», säger han 1906, p. 112, »kein einziges Hochmoor im nord
deutschen Tieflande bekannt geworden, dessen Sphagnumtorfschicht, 
d. h. die Schicht, welche das Sphagnetum im Laufe langer Zeiträume 
aus seinen Resten unter sich anhäufte, bis in die Glazialzeit hin
abreicht.» Det subboreala (boreala Weber) afbrottet har enligt 
Weber på ett så genomgripande sätt förstört de föregående perio-
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dernas sphagneta och har en sådan horisontal utsträckning, att 
man har anledning antaga, att de subatlantiska Sphagnum-forma
tionerna i stor utsträckning nybildats såsom sådana. Det finnes 
därför anledning antaga, att, om de långt skilda förekomsterna af 
»boreal-alpina» växter på Nordtysklands mossar, t. ex. af Betula 
nana, böra förklaras som rester af en fordomtima mera samman
hängande utbredning, förlägga tiden för denna till ett kyligare kli
mat under den subatlantiska perioden eller någon del af densamma. 
— Det förtjänar undersökas, om ej några af de nordiska växter, 
hvilkas förekomst på Alpernas norra sluttningar tilldragit sig så 
mycken uppmärksamhet som de förmodade vittnesbörden om ett 
genom istiden förmedladt samband mellan den alpina och den nor
diska floran, äro dylika subatlantiska glacialrelikter. De äro, som 
tidigt framhållits, till en mycket hög procent »species udie», och 
deras förekomst är ofta bunden vid torfmossar. Redan Wahlen- 

bergs utredning i »De vegetatione et climate in Helvetia septen- 
trionali» är i detta hänseende högst märklig. P. XLVII säger han: 
»Plantce palustres multse in Lapponia usque ad alpes et ultra adscen- 
dentes, reperiuntur per Helvetiam tantum in paludibus planitiei vel 
parum elevatis regionibus ex. gr. Comarum palustre, Vaccinium 
oxycoccus, Carex dioica Linn., Carex chordorrhiza Ehrh., Sparganium 
natans, Lysimachia thyrsiflora, Schoenus albus, Andromeda polifolia 
etc. — — Nec id ita intelligendum esse puto ut credas omnes pa- 
ludes desiderari in subalpinis et alpibus Helvetise; vidi ex gr. in 
Schwanderallmend atque inter Feuerstein et Flühli vastas paludes 
ut ita dicam lapponicas, sed plantas paludosas Lapponiie ibi frustra 
qusesivi», och om Betula nana p. XLVI: »quserere oportet in Hel- 
vetiae paludibus inferioribus, quod mirum certe videtur».

I ett föregående kapitel har jag sökt visa, att i nutiden kulturen 
i en ganska betydlig skala medför invandring och ökad utbredning 
af S///ja-växter särdeles i de mest uppodlade delarna af södra och 
mellersta Sverige. Äfven från Centraleuropa har man från åtskil
liga platser samma erfarenhet. Redan vid uppställandet af Östalper
nas aquilonara period, under hvilken t. ex. Stipa pennata äfven där 
fick en ökad utbredning, framhåller Kerner (1888 p. Il) analogien 
mellan nutiden och denna period: »Anderseits fehlt es nicht an 
Erscheinungen, welche dafür sprechen, dass in allerjüngster Zeit 
wieder ein Vordringen politischer Pflanzen in westlicher Richtung 
stattfindet. Zahlreiche Gewächse sind nämlich seit einigen Decen- 
nien schrittweise von der Balkaninsel her über Ungarn in das Weich-
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bild Wiens und darüber hinaus, selbst bis in die Alpenthäler, ein
gewandert, vorläufig allerdings nur entlang der grossen Verkehrwege 
und unter unabsichtlicher Mithilfe von Menschen und Thieren». En 
intressant iakttagelse meddelar Briquet (1906 p. 166) från Jura. 
Pterotheca nemausensis är en mediterran composité af xerotermisk 
karaktär, som i mycket sen tid börjat sprida sig uppför Rhöne- 
dalen och som först efter 1870-talets ingång nått ofvan Lyon. Den 
växer här i sitt nya utbredningsområde utmed vägar, på vinfält 
och annan kulturmark. För några år sedan kunde emellertid Bri

quet konstatera, att den »sur les rochers supérieurs de la Cham- 
botte (chaine de Chautagne, Jura savoisien)» inträngt i ett naturligt 
växtsamhälle med xeroterma relikter såsom Coronilla minima, Scor- 
zonera austriaca, Stipa pennata, Hieracium Liottardi, Orizopsis para
doxa etc. Detta fynd påminner lifligt om förhållandena på de väst
götska Shyoa-lokalerna. Vi erinra oss, alt här en del xerotermer 
(Anthemis tinctoria och Alyssum calycinum) invandrat i mycket sen 
tid, men att de nu stodo sida om sida med de på platsen urgamla 
egentliga Stipa-wäxterna.

För hjälp med växtbestämningar i delta arbete står jag i 
tacksamhetsskuld till H. Vilh. Arnell (mossor), H. Dahi.stedt 
(Hieracium), R. Matsson (Rosa) samt S. Murbeck (Alchemilla och 
Euphrasia).
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TILLÄGG.

Sedan ofvanstående var tryckt, har jag af privatläraren Alfred 
R. Dahlgren, Uppsala mottagit en intressant notis om ett sent fynd 
af Dracocephalum thymiflorum i Uppsala-trakten. Den 6 juni 1890 
hittade han den i ett stort, blommande exemplar på en gammal 
gles timotejvall strax söder om Marieberg i närheten af Grindstu-
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gan. Möjligen står denna förekomst i samband med Myrins p. 410 
citerade lokal »ad agrum jugi Polacksbacken copiose». På grund 
af fyndplatsens natur är dock ej möjligheten af en recent invand
ring med höfrö utesluten. Man har nämligen tydliga andra så
dana uppträdanden i den svenska floran. Ett sådant är »Sk. 
Malmö, på klöfverfält: Dr J. Eriksson», anfördt i Hartmans Flora 
ed. 11, s. 88.
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ska arbeten om Sverige eller svenskar äro satta med petit. Ett f efter titeln an
ger, att jag icke sett uppsatsen i fråga.

Jag stannar i största förbindelse till de personer, som godhetsfullt vilja meddela 
mig tillägg och rättelser till denna förteckning.

Adlerz, E., Bladihossflora för Sveriges lågland med särskildt avseende på 
arternas utbredning inom Närke. Örebro (C. G. Fritzes Bokförl.- 
A.-B., Stockholm, i distrib.), 1907, (iv, 240, 57 pl.). 8:o. 4,5 0 kr.

—, Se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.
Almquist, Ernst, Studien über die Capsella bursa pastoris (L.). — Stock

holm, Acta Hort. Berg., 4, N:o 6, 1907, (91, m. pl.).
Almquist, Sfigfridj, Studier öfver Bergianska trädgårdens spontana Rosa

former. — Stockholm, Acta Hort. Berg., 4, N:o 4, 1907, (88, m. pl.).
—. Se Krok, Th. O. B. N.

AMiNOFF, F., Skogsbiologiska studier inom Vilhelmina sockens fjälltrak
ter. — Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr., 5, 1907, Fackupps., 
269—292, ni. pl..

Andersson, Gunnar, Om förekomsten af Beta maritima på Sveriges 
västkust. — Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (342—346 .

—. Se Högbom.
- & Hesselman, Henrik, Vegetation och flora i Hamra kronopark. 
Ett bidrag till kännedomen om den svenska urskogen och dess om
vandling. — Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr., 5, 1907, Fackupp
satser, (41—110, m. pl.); Stockholm, Medd. Statens Skogsförsöks- 
anst., 4, 1907 [1908], (35—102, m. pl., tysk res. s. vii—xii).

Arkiv för botarrik. Utg. af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm. 
Bd 6, N:o 9—18, 7, N:o 1—7. Uppsala, Stockholm 1907. 8:o.
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Arnell, Hfampus] W[ilhelmj. Se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.
—, [Om lefvermossvegetationen i Sarekområdet i Lule Lappmark. 
Föredrag.] — Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (123—124).

— & *Jensen, C., Die Moose des Sarekgebietes. Abt. 1. Naturwiss. Un
tersuch. des Sarekgebirges. Bd 3, Lief. 2. Stockholm 1907, 71 —132, 
m. pl. .

Arrhenius, Axel. Se Linné, biogr.
Atterberg, Albert, Främlingar på Kalmar hamn. — Sv. Bot. Tidskr., 

Stockholm, 1, 1907, (352).
—, Die Nachreife des Getreides. — Landw. Versuchstat., Berlin, 57, 

1907, (129—144). f
Barthel, Christian], Mikroorganismernas betydelse för kväfvets cirkula

tion i naturen. — Stockholm, Landtbr.-Ak. Handl., 46, 1907, (324 — 
334).

Beardslee, H. C., The Lepiotas of Sweden. —J. Myc., Columbus, 13, 1907, (26—28). 
Berggren Johan, Typha angustifolia L. & latifolia L. — Sv. Bot. Tidskr., 

Stockholm, 1, 1907, 291—293).
Betänkande rörande åtgärder till skydd för vårt lands natur och natur

minnesmärken afgifvet af inom Kungl. Jordbruksdepartementet för 
ändamålet tillkallade sakkunnige. Stockholm 1907, (101, m. pl.). 4:o. 

Birger, Selim, Om Tuber Salep. — Ark. Bot., Stockholm, 6. N:o 13, 1907, 
(13, ni. pl.).

— —, Über endozoische Samenverbreitung durch Vögel. — Sv. Bot. Tid
skr., Stockholm, 1, 1907, 1—31 .

— —, Tillägg till Pajala sockens flora. — Bot. Not.. Lund, 1907. (69—
73). (Föreg. i Ark. Bot., Stockholm, 3, N:o 4, 1904.

- — Über den Einfluss des Meerwassers auf die Keimfähigheit der Sa
men. — Beihefte Bot. Centralbl., Dresden, 21, Abt. 1, 1907. (263— 
280, m. 1 tabell).

- —, Die Vegetation einiger 1882—1886 entstandenen schwedischen In
seln. — Bot. Jahrb. Leipzig, 38, 1907, (212—232, m. 2 pl.. 1 karta .

- —, Die Vegetation bei Port Stanley auf den Falklandsinseln.
Ibid., 39, 1907, (275 — 305, m. pl. 1—2 .

Blomqvist, S[venj G:son, [Ungdomsstadier hos Berberis vulgaris. Föredrag.] 
— Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (289—290.

Bohlin, Knut. Se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.
Coi.linder, E[rik], Erythraea vulgaris (Rafn.) Willd. ånyo funnen i Me

delpad. — Sv. Bot. Tidskr., Stockholm 1, 1907, (352 .
--------, Phyteuma nigrum H. W. Schmidt i Sverige. — Bot. Not., Lund,

1907, (146).
Dahlstedt, Hjugo], Über einige im Bergianischen Botanischen Garten 

in Stockholm kultivierte Taraxaca. — Stockholm, Acta Hort. Berg., 
4, N:o 2, 1907, (31, m. pl.).

Ueber einige südamerikanische Taraxaca. — Ark. Bot., Stockholm, 
6, N:o 12, 1907, (19, m. pl.).

— —, Taraxacum Reichenbachii (Hüter) subsp. dovrense. — Ibid., 7,
N:o 1, 1907, (11, m. pl.).
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Dahlstedt, H[ugo], Taraxacum palustre (Ehrh.) und verwandte Arten in 
Skandinavien. — Ibid., 7, X:o 6, 1907, (29, m. pl.).

—Hieracier från Torne Lappmark och närgränsande områden. — 
Sv. Hot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (299—320).

Düsen, P[er], Neue und seltene Gefässpflanzen aus Ost- und Südpatago
nien. — Ark. Hot., Stockholm, 7, N:o 2, 1907, (62, m. pl.).

Dyking, Joh. Se Hedlund, T.

Ekelöf, Erik, Studier beträffande den antarktiska luftens och markens 
bakteriehalt, utförda under den Svenska Sydpolarexpeditionen 1901 — 
1904. — Hygiea, Stockholm, 69, 1907, (27—56).

Öfvers. m. titel:
Studien über den Bakteriengehalt der Luft und des Erdbo
dens der antarktischen Gegenden, ausgeführt während der 
Schwedischen Südpolar-Expedition 1901—1904. Zs. Hyg.,
Leipzig, 56, 1907, (344—370).

Enander, S. J. Se Linné, biogr.
Ergebnisse, Wissenschaftliche, der Schwedischen Südpolar-Expedition 1901 — 

1903 unter Leitung von Otto Nordenskjöld. — Bd 4 (Botanik), Lief. 
5, se Foslie, M.; Lief. 6, se Skottsberg, C.

Erikson, Johan. Se Linné, biogr.
Eriksson, Jakob, Der heutige Stand der Mycoplasma Frage. — Zs. 

Ausb. Entwickl. lehre, Stuttgart, 1, 1907, (69—77).
—, Die wahre Bedeutung der Berberitze für die Verbreitung des 

Getreiderostes. — Illustr. landw. Ztg., Berlin, 27, 1907,(371—373). f
— & Wulff, Thorild, Den amerikanska krusbärsmjöldaggen, dess 

natur och utbredning samt kampen mot densamma. — Stockholm, 
Landtbr.-Ak. Handl., 46, 1907, (241—323, m. pl.).

Euler, Astrid (f. Cleve), [Diatomaceer i jordarter på bladet Västervik]. 
Stockholm, Sver. Geol. Unders., Ser. Aa, N:o 137, 1907, (91—94).

— & Hans, Fermentreaktionen im Presssaft fettreicher Keimlinge. — 
Hoppe—Seylers Zs. physiol. Chem., Strassburg, 51, 1907, (244—258).

Euler, Hans, Växtkemi, dess grunder och resultat. D. 1. Det kemiska 
materialet. Stockholm, Hugo Gebers fork, 1907, (vii, 259). 8:o.

* Evers, Richard, Parthenocarpi eller fruktträdens jungfruliga fruktsamhet. 
(Öfvers. ur »Gartenflora».) — Lund, Sk. Trädg.-för. Tidskr., 31,1907, 
(94—99).

*Foslie, M., Antarctic and subantarctic Corallinaceae. (Wissenschaftl. Er
gebnisse der Sehwed. Südpolar-Exped. 1901 —1903, 4, Lief. 5.) Stock
holm, 1907, (16, m. pl.).

*Francé, B. H., Växternas kärlekslif. Bemyndigad öfvers. af O. H. D[um- 
rath], Stockholm, 1907, (116, m. illustr.). 8:o.

Fries, 0[scar] Robferl], Anteckningar om svenska Hymenomyceter. — Ark. 
Bot., Stockholm, 6, N:o 15, 1907, (31).

Fries, Robfert] E[lias], .1. D. Hooker. [Undert.: R. F,] — Fauna och Flora, 
Uppsala, 2, 1907, (108—109, m. portr,).

—, Einige neue Phanerogamen aus der Süd- und Centralamerikani
schen Flora. — Geneve, Bul. Boissier, Ser. 2, 7, 1907, (997—1004).
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Fries Rjobert] E[lias], Zur Kenntnis der Phanerogamenflora der Grenz
gebiete zwischen Bolivia und Argentinien. 2—4. Diagnoser på nya 
arter.j — Repert. nov. spec, regni veget.. Berlin, 3, 1907, (251—254);
4, 1907, (104—108: 202—207).

— —, Neue Arten aus ... Zur Kenntnis der alpinen Flora im nördlichen 
Argentinien. 1—5. — Ibid., 3, 1907, (295—302; 357—366); 4, 1907, 
(20-24; 33-42; 86—94).

—. Scopariae generis species novae. — Ibid.. 4, 1907, (116—120).
—. Se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.; se Linné, biogr. 

Fries, Th[ore] C[hristian] E[lias], [Om laffloran i trakten af Torne träsk.
Föredrag.] — Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (290).

Fries, Th[ore] M[agnus]. Se Linné, Bref och skrifvelser.
Fürst, Carl M[agnus], Se Retzius, se Stobieus.
Gavelin, Axel, Studier öfver de postglaciala nivå- och klimatförändring

arna på norra delen af det småländska höglandet. — Stockholm, 
Sver. Geol. Unders., Ser C, N:o 204 [= Årsbok 1, N:o 1], 1907, (66, 
m. 3 kartor, 6 text lig.: tysk resumé 56—66).

Geete, Erik, Gran af ovanlig typ. — Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr.,
5, 1907, (432-435, m. 3 pl ).

*Gothan, W., Die fossilen Hölzer von König Karls Land. — Stockholm, 
Vet.-Ak. Handl., 42, N:o 10, 1907, 44, m. pl.). (Bearb. af material 
från Nathorsts exped. 1898.)

Granit, A. W., Nordlig fyndort för gran. — Stockholm. Skogsvårds-För. 
Tidskr., 5, 1907, (217—218, m. pl.).

Grevillius, A[nders] Y[ngve], Se exsiccat i slutet af förteckningen. 
[Gustafsson, C. A.,j Ovanlig växtform å barrträd. — Skogvaktaren, Stock

holm, 17, 1907, (207—209, m. pl.)
Haglund, Emil, Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Östergöt

lands län sommaren 1906. — Sv. Mosskult. Tidskr., Jönköping, 21. 
1907, (318—379).

- —. Se Linné, biogr.
Halle, Thore G[ustafssonj. Einige krautartige Lycopodiaceen paläzoischen 

und mesozoischen Alters. — Ark. Bot., Stockholm, 7, N:o 5, 1907, 
(17, m. pl.).

—, Några anmärkningar om Skånes mesozoiska Equisetaceer. — Ibid., 
7, N:o 7, 1907, (7).

Hallenborg, Magnus. Se Linné, biogr.
Hedlund, T[eodor], Ytterligare några ord om skilnaden mellan Lactuca 

Chaixii Vill. och L. quercina L. —- Bot. Not., Lund, 1907, (21 — 25 . 
(Föreg., ibid. 1906.)

—, Om artbildning ur bastarder. — Ibid., (27—46, 49—61).
Följ dskrift:

*Dyring, Joh., Anmerkning. Ibid., (149).
—, Om sjukdomar och skador å landtbruksväxter i Malmöhus län. 
— Malmö, Hushålln.-Sällsk. Kvartalsskr., 1907, (752—774).

Heintze, Aug., Om Chrysosplenium alternifolium L. v. tetrandrum Lund 
och dess utbredning inom Skandinavien. — Bot. Not., Lund, 1907, 
(231—237).
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Hemmendorff, Ernst, Fazenda Santa Albertina. Bilder från en brasili
ansk kalfeplantage. .... Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, 249—
269, m. pl.).

Hesselman, Henrik, Om tvenne nybildade tjärnar i Ålfdalens kronopark. 
— Stockholfti, Geol. För. Förh., 29, 1907, (23—37, m. pl.)

—, Material för studiet af skogsträdens raser. — Stockholm, Skogs- 
vårds-För. Tidskr., 5, 1907, (1—18, m. pl.).

- —, Studier öfver skogsväxt å mossar. 1. Om trädplantor å utdikade
flarkar. — Ibid., 5, 1907, (25—47, m. pl.).

—. Se Andersson, Gunnar.
— —. Se Linné, biogr.; se Nilsson, L. A., nekrol.
Hollgren, C. A., Skogsförhållandena å sydvästra Sveriges ljunghedar. 2.

— Skogvaktaren, Stockholm, 17, 1907, (2—16, m. pl.). (Föreg. ibid., 1906.) 
Holmgren, And., Om frostskador å gran i Norrland sommaren 1906 - 

Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr., 5, 1907, (180—185, m. pl.). 
Holst, Nils Olof, Preglaciala Dryasförande inneslutningar i den undre 

moränen vid Bjäresjöholms tegelbruk nära Ystad. — Stockholm, 
Geol. För. Förh., 29, 1907, (228—234).

Hulth, Jlohan M[arkus], Se Linné, biogr.
Humble, O. Hj., En björk och en gran hopfogade vid hvarandra. — 

Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr., 5, 1907, (112—113, m. pl.). 
HÖgbom, [Arvid Gustaf], Om den postglaciala tidens klimatoptimum. [Fö

redrag med diskussionsinlägg af R. Sernander, Gunnar Andersson, 
m. 11. — Stockholm, Geol. För. Förh., 29, 1907, (70—74 .

,1 ENSEN, C. Se Arnell.
Johansson, Karl, Nya Hieracier af gruppen vulgata Fr. epicr. från Me

delpad. — Ark. Bot., Stockholm, 6, N:o 14, 1907, (61 m. pl.).
—, Anteckningar från Hieracie-exkursioner i Ångermanland och Väster

botten. — Ibid., N:o 18, 1907, (55, m. pl.).
—, Till Gotska Sandöns floristik. — Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 

1907, (210—214).
—, Bidrag till kännedomen om Gästriklands Archieraciumllora. — 

Bot. Not., Lund, 1907, (1—19, m. pl.).
Juel, Hfans] Ofskar], Studien über die Entwicklungsgeschichte von Saxi

fraga granulata. — Uppsala, Soc. Scient. Acta, Ser. 4, 1, N:o 9, 1907, 
(41, m. pl.).

- —, Öfversikt af våra värdväxlande rostsvampar. — Sv. Bot. Tidskr.,
Stockholm, 1, 1907, (243—248).

Kjellman, Frans Reinhold, f 22/4 1907. Nekrologer:
De Toni, G. B., Neerologia di F. R. Kjellman. — Nuova Notarisia, Padova, 

18, 1907, (121—125).
Lindman, C. A. M., f Frans Reinhold Kjellman. — Ymer, Stockholm, 

27, 1907, (284—292, m. portr.).
Svedelius, Nils, Frans Reinhold Kjellman. — Sv. Bot. Tidskr., Stock

holm, 1, 1907, (276—285, m. portr.). — Stockholm, Vet.-Ak. Årsbok, 6, 
1908, (279—300, m. portr.).

Kindberg, N[ils] Cfonrad], New or less known Bryineae from N. America. 
— Rev. bryol., Cahan, 34, 1907, (25—29).
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Kindberg, N[ils] C[onrad], New notes on the North American bryology. 
— Ibid., (87—92).

Krok, Th[orgny] 0[ssian] B[olivar] N[apoleonj, Svensk botanisk litteratur 
1906 jämte tillägg. — Bot. Not., Lund, 1907, (209—224).
- & Almquist, S[igfrid], Svensk flora för skolor. 2. Kryptogamer 
3:e uppl. Stockholm. Beijers Bokförl.-A.-B., 1907, (viii, 343). 8:o.

Ormbunkarna ha bearbetats af utg., bladmossorna af E. Adlerz, al
gerna af Krok med hjälp af V. B. Wittrock, C. F. O. Nordstedt och 
K. Bohlin, säck-, buk-, hatt- och gelésvamparna af L. Romell, slem
svamparna af R. E. Fries, de lägre svamparna och bakterierna af G. 
Lagerheim, lafvarna af G. O. Malme och Almquist, lefvermossorna af 
H. V. Arnell.

Kylin, Harald, Studien über die Algenflora der schwedischen Westküste.
Akademische Abhandlung. Uppsala, 1907, (iv, 287, m. pl.). 8:o. 

KOBENHAVN. Den [danske] botaniske Förening. Ekskursionen til Ringsjön i Skaane 
d. 15 September 1907. — Kjöbenhavn, Bot. Tids., 28, H. 2, 1907, (xxvii— 
xxviii).

Lagerberg, Torsten, Über die Blüte von Viola mirabilis. — Sv. Bol.
Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (187—209, m. pl.).

Lagerheim, Gustaf. Se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.
Laurell, J. G., Bibelns liljor i ord och bild. Bidrag till blomstekonungeni ! 

Carl von Linnés 200-åriga födelsedag. Strängnäs, Westerlundska 
boktr., 1907, (64, m. pl.). 8:o. 1 kr.

Levertin, Oscar. Se Linné, biogr.
Lidforss, Bengt, Studier öfver artbildningen inom släktet Rubus. 2. - 

Ark. Bot., Stockholm, 6, N:o 16, 1907, (43, m. pl.).
—, Die wintergrüne Flora. Eine biologische Untersuchung. — Lund, 

Univ. Ärsskr., Afd. 2, N. F., 2, N:o 13, [= Fysiogr. Sällsk. Handl., N. F., 
17, 13], 1907, (76, m. 4 pl.).

—, Über das Studium polymorpher Gattungen. — Bot. Not., Lund, 
1907, (241-261).

Lind, Gustaf, Några iakttagelser rörande den amerikanska krusbärsmjöl- 
daggen sommaren 1906. —- Stockholm, Landtbr.-Ak. Handl., 46, 1907, 
(65—73, m. pl.).

Lindfors, A[xel O[ttoj. Se Linné, biogr.
Lindman, C[arl A[xel] Mfagnus], Amphicliromie bei Calluna vulgaris. - 

Bot. Not., Lund, 1907, (201—207, m pl.).
- —. Se Kjellman, F. R., nekrolog.

— —, Se Linné, biogr.
Lindwall, Carl W., Något om fanerogamfloran i Jönköpings län. — Bot. 

Not., Lund, 1907, (75—80).
Linné, Carl von, [Systema naturse, ed. 1, i facs. med titel:] Ad memo- 

riam primi sui pnesidis eiusdemque e conditoribus suis unius Caroli 
Linnaei opus illud quo primum Systema naturae per tria regna dis- 
positae explicavit Regia Academia scientiarum Svecica biseculari 
natali auctoris denuo edidit Holmiae 1907, (10 folia cum 1 icone et 
1 tabula). Fol. 58 X 46,5 cm.

— —, Skånska resa på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749.
2:a ftitel-juppl. Utg. af De skånska landskapens historiska och ar-



keologiska förening. Lund, Gleerup, 1907, (xi, 359, 1 karta). 8:o. 
2 kr.

Linné, Carl von, Öländska resa, förrättad 1741. Stockholm. Bonnier, 
1907, (152). 8:o. 1 kr.

— —, Om Småland. Några utdrag ur hans skrifter. Göteborg, Wetter-
gren & Kerber, 1907, (88, m. 2 pl.). 8:o. 1.50 kr.

, [Species plantarum.] Indices nominum trivialium ad: Linnaei Species plan
tarum, ed. 1. [Utg. af W. Junk.] Berlin, W. Junk, 1907, (92). (S. 1—50 upp
tagas af en namnlista i ordning efter sidnumreringen, s. 51—92 af en alfabe
tisk förteckning: Index abecedarius, äftryckt efter W. Ph. Hierns samman
ställning i Journal of botany, 1906.)

— —, Caroli Linnaei Adonis Uplandicus. Manuscriptum auctoris quod
in bibliotheca De Geeriana Leufstadiensi adservatur arte photolitho- 
graphica expressum. Holmiae in officina quae vocatur Generalsta
bens Litografiska anstalt 1907. 23x 18,5 cm. (Denna facs.-uppl., som 
tillägnades Uppsala Universitet med anledning af Linnéfesten, är 
tryckt i 12 ex.).

- —, Caroli Linnaei Hortus Uplandicus 1730. Manuscriptum auctoris 
quod in bibliotheca De Geeriana Leufstadiensi adservatur arte pho- 
tolithographica expressum. Holmiae in officina quae vocatur Gene
ralstabens Litografiska anstalt 1907. 24 X 18 cm. Uppl. 25 ex.

—, Caroli Linnaei Catalogus plantarum rariorum Sqaniae item Cata- 
logus plantarum rariorum Smolandiae. Manuscriptum auctoris quod 
in bibliotheca De Geeriana Leufstadiensi adservatur arte photolitho- 
graphica expressum. Holmiae in officina quae vocatur Generalsta
bens Litografiska anstalt 1907. 20x 13 cm. Uppl. 25 ex.

— —, Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné med understöd
af svenska staten utg. af Upsala Universitet. Första afdelningen. 
D. 1. Skrifvelser till offentliga myndigheter och till Kungl. Veten- 
skapssocieteten i Upsala utgifna och med upplysande noter försedda 
af Th. M. Fries. Stockholm, A.-B. Ljus, 1907, (iii, 347). 8:o. (Sid. 
344—347, inneh. Begister, utkom 1908.)

—, Ein ungedruckter Linnébrief [till Joh. Ammann, dat. 20L 1737], 
Von Hubert Winkler. — Mitteil. z. Gesch. Med. Naturw., Hamburg, 
7, 1907, (24—27).

— —•, A letter from Carl von Linné to Pietro Arduino at Padua, with
an introduction by G. B. De Toni. (Communicated by D. H. Scott)... 
— London, Proc. Linn. Soc., Sess. 119, 1906/1907, (83—87).

— —, [Bref till Björnståhl]. Se biogr., Obser.
— —, [Bref, 2 st., till Joh. Burmann, dat. 16/7 1735, 1/2 1760 i:] En

souvenir du jour de naissance de C. Linné. (23 Mai 1707.) [Af] E. 
C. van Leersum. — Janus, Amsterdam, 12, 1907.

—, Lettre [till David van Royen] et note autographe [tillkännagif- 
vande om föreläsningar, vt.v 1742], publiées a l’occasion du bicen- 
tenaire de ce célébre naturaliste. [Af] Ed. Bonnet. — C.-R. Assoc, 
franc, avanc. sciences, 1907. — Som särtr. 8 s.

—, [Bref till Treuer]. Se biogr., Obser.
—, [Bref till Vandelli], — Coimbra, Bol. Soc. Brot., 23,1907, (11—22). 
—, Instruction för hr. P. Lölling at observera uti spanska riket [med

(105)
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spansk öfvers.]. — Madrid, Mem. R. Soc. Espan. hist, nat., 5, 1907, 
(5—9).

Linné, Carl von, [Öfvers. af Linnés företal till Löflings resa, jämte Löf
lings bref till L. m. titel:] Observaciones de historia natural hechas 
en Espana y en América por Pedro Löfling: traducidas del sueco 
segun la edicion de Cårlos Linneo, por Ignacio de Asso. — Ibid. 
(11—134).

— -—, On a manuscript list of the Linnean herbarium in the band
writing of Carl von Linné, presumably compiled in the year 1755. 
By Benjamin Daydon Jackson. To which is appended a Catalogue 
of the genera in the herbarium, with the numbers of sheets of spe
cimens ... — London, Proc. Linn. Soc., Sess. 116, 1906/1907, 89—126 .

— —, Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen. Utg. af M. B. Swe-
derus. — Uppsala, Univ. Årsskr., 1907, Linnéfestskr., 1, (viii, 107 . 
Äfven som Rektors inbjudningsprogram till Linnéfesten 1907. Utg. 
efter föreläsningsanteckningar tillhöriga Kejs. Vetenskapsakademien i 
St. Petersburg.

- —, Collegium botanicum Linnseanum calamo exceptum a Borchgre- 
wink Upsaliae A° 1766 et exscriptum ab eodem Nidrosiae A° 1767 
observationibus propria mea manu adjectis J. E. Gunnerus. — Dahl, 
O., Carl von Linnés Förbindelse med Norge. Trondhjem 1907, (71). 

Linnébiografier m. m.1
1) Af svenskar:

Arrhenius, Axel, Carl Linnaeus. I anledning af 200-årsdagen. Min
nestal hållet i Lundsbergs skola den 25 Maj 1907. Kristinehamn 
1907. 8:o. 12 s. (Progr. Lundsbergs skola.

Enander, S[ven) J[ohan], Studier öfver Salices i Linnés herbarium. 
— Uppsala, Univ. Årsskr., 1907, Linnéfestskr., 2, (138, m. 2 pl.). 
Äfven som inbjudningsskrift till teol. doktors promotionen 1907. 

Erikson, Johan, Carl Linnaeus, »botanisternas furste». Stockholm, 
1907, (104, m. portr. o. pl.). 8:o. 75 öre.

Fehr, Isak, Karl von Linné. En lefnadsteckning. — Ord och Bild, 
Stockholm, 1907, (242—282, m. pl.). Äfven särskildt Stockholm, 
1907, (43. m. 2 pl.). 8:o. 1 kr.

Fries, Rob ert] E[lias], Linné. Stockholm, Hugo Gebers förlag, 1907, 
(63). 8:o. De största märkesmännen. 4.)

— —, Carl von Linné. Zum Andenken an die 200ste Wiederkehr 
seines Geburtstages. — Bot. Jahrb., Leipzig, 41, 1907, (1—54). Äf
ven särskildt: Leipzig, Wilhelm Engelmann, 1907, (54). 

GÖTEBORG. Kväde [af A. U. Bååth] och tal [af Ludvig Stavenow) 
vid K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets, Göteborgs högskolas 
och Göteborgs Läkaresällskaps gemensamma fest till Linnés minne 
den 23 Maj 1907. Göteborg, Vet. Handl., F. 4, H. 10, 1907, (7 + 20). 

Haglund, Emil, Linnés åsikter om torfven och dess användbarhet. 
— Sv. Mosskult. Tidskr., Jönköping, 21, 1907, (274—277).

1 Denna förteckning afser icke att vara fullständig. I tredje delen af min Bi- 
bliographia Linnaeana, som torde utkomma 1910, skall jag upptaga alla af mig då 
kända biografier.
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nnébiografier m. m.
Hallenborg, Magnus, Carl von Linné. Ett tvåhundraårsminne. För 

Yalkyrian efter svenska och amerikanska källor. — Yalkyrian, il- 
lustr. månadsskr., New-York, 11, 1907, (217—224).

Hesselman, Henrik, Carl von Linné 23/5 1707— 23/ä 1907. Ett två
hundraårsminne. — Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr., 1907, 
225—238, m. 2 portr.).

Hulth, J[ohan] Mfarkus], Bibliographia Linnaeana. Matériaux pour 
servir ä une bibliographic Linnéenne recueillis. [Utg. af Kungl. 
Vetenskaps Societeten i Upsala.] Partie 1, Livr. 1. Uppsala, 1907, 
(170, m. 9 pl.). 8:o. 10 kr. Till Linnéfesten trycktes en uppl. 
å 300 ex. »comme manuscrit». I slutet af året utkom ett korri- 
geradt andra tryck i 900 ex.

Levertin, Oscar, Carl von Linné. Stockholm, Albert Bonnier, 1907, 
(107, m pl.). 8:o. (Svenskar, 1.) 1.50 kr.

Lindfors, A[xel] 0[tto], Några Linné-studier. Uppsala, Almqvist & 
Wiksell, 1907, (59). 8:o. 1 kr.

Lindman, C[arlj AfxeL Mfagnus], Carl von Linné såsom botanist. (Carl 
von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare, 3.) Uppsala, 
1907, (116).

— —, A Linnean herbarium in the Natural history museum in 
Stockholm. 1. Monandria—Tetrandria. — Ark. Bot., Stockholm, 
7, N:o 3, 1907, (57).

— —, Linnés naturforskning. — Nord. Tidskr., Stockholm, 1907, 
(307—319).

- —, Carl von Linné. — [Fören.] Heimdals [i Uppsala] småskr., 
1907, N:o 1, (89, m. pl.).

Nordstedt, 0[tto], Linneanska växter i Lund. — Bot. Not., Lund, 
1907, (149—150).

Rosander, H[enrik] A[ugust], Drag ur Linnés botaniska forskning. 
Hernösand, 1907, (13). (Skolprogr. H. allm. lvk.).

Rydberg, Per Axel, Linnaeus and American botany. — Science, 
New-York, N. S. 26, 1907, (65—71). New-York, Ann. Acad. Sc., 
18, P. 1, 1908, (32—40).

STOCKHOLM. Kungl. Svenska Vetenskapsakademien. Carl von Lin
nés betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar utg. 
af . . . i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. Upp 
sala, 1907, (244 + 80 + 116 + 80, m. 2 pl. + 38). 8:o.

— —. — Se Linné, Systema naturae.
Swederus, Mfagnus] Bfernhard], Linné och växtodlingen. — Uppsala, 

Univ. Årsskr., 1907, Linnéfestskr., 6, (102).
Tullberg, Tycho. Linnéporträtt. Vid Uppsala Universitets minnes

fest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse å Univer
sitetets vägnar. Stockholm, A.-B. Ljus, 1907, (187, m. pl.). 4:o. 33x25 
cm. 20 kr.

UPPSALA. Kungl. Universitetet. Årsskrift. 1907. Linnéfestskrifter. 
1—2. Botaniska uppsatser häri se: Linné, Vorlesungen über die 
Cultur d. Pflanzen, Enander och Swederus.
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in nébiografier in. m.
UPPSALA. Kungl. Universitetet. Se Linné, Bref och skrifvelscr.
— —. — Se Tullberg.
•— —. Kungl. Yetenskaps-Societeten. Se Hulth, Bibliogr. Linnaeana. 
Wittrock, Veit Brecher. Några ord om Linné och hans betydelse 

för den botaniska vetenskapen. — Stockholm, Acta Hort. Berg. 
4, N:o 1, 1907, (32, m. 3 portr.).

Se Laurell, J. G.

2) af utlänningar:
BERLIN. Gesellschaft naturforschender Freunde. Die Linné-Feier in der Ge

sellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. — I dess Sitzungsberichte. 
1907, N:o 5, (119—156, m. pl.).

Bohzi, A. & Sommier, S., Relazione delle feste Linneane in Svezia. — Firenze, 
Boll. Soc. Bot. Ital., 1907, (67—71).

Braun, Siegfried, Linnés Persönlichkeit. Festrede . . — Gartenflora, Berlin,
56, 1907, (282—288, m. 2 portr.).

Dahl, Ove, Garl von Linnés Förbindelse med Norge. (Udg. af det Kongl. 
Norske Videnskabers Selskab i Anledning af 200-aarsdagen for Linnés Föd
sel 23. Mai 1907.) Trondhjem 1907, (il+71). 8:o.

Drude, O., Carl v. Linné, sein Leben und Wirken. Dresden. SitzBer. Isis. 
1907, (26—44).

Elfving, Fredr., Carl von Linné. Föredrag hållet vid Finska Vetenskaps- 
Societetens årshögtid den 30 april 1907. — Finsk Tidskr., Helsingfors, 62, 
1907, (337—354).

Engler, Adolf, Die Linné-Feiern in Schweden und Linnés Werk. — Intern.
Wochenschr. für Wiss. Kunst u. Techn., 1, 1907, (359—364, 409—414). 

Greene, Edward L., Linniean memorial address. — Washington, Proc. Acad. 
Sc., 9, 1907, (241—271).

Harms, H., Carl von Linné. Sein Leben und seine wissenschaftliche Bedeu
tung. — Natw. Wochenschr., Jena, 22, 1907, (305—312, m. 2 portr.). 

Henriques, Julio A., Carlos Linneu. 1707—1778. — Coimbra, Bol. Soc. Brot., 
23, 1907, (8—10).

Hillhouse, W., Linnaeus, 1707—1778. — Birmingham, Proc. Nat. Hist. Phil. 
Soc., 12, 1907, (1—16).

Holm, T., Linnaeus. May 23, 1707- January 10, 1778. — Bot. Gaz., Chicago, 
43, 1907, (336—340, rm 2 portr.).

Holmboe, Jens, Carl v. Linné. Et 200-aarsminde (1707—1907). — Naturen, 
Bergen, 31, 1907, (97—106, m. portr.).

Hultin, Arvid, Linnés lärjungar i Finland. Till 200-års. minnet af Linnés fö
delse. — Finsk Tidskr., Helsingfors, 62, 1907, (355—371).

Junk, Wilhelm, Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie. 
Fest-Schrift. Berlin, W. Junk, 1907, (19, m. 2 portr.).

— —, Linnés Species plantarum Editio princeps, und ihre Varianten, mit 
Beschreibung einer neuen. Mit 12 Facsimile-Tafeln. Ein Jubilaeums-Epi- 
log. Berlin, W. Junk, 1907.

Herbert, C., Carolus Linnaeus, 1707—1778. — Eigen Haard, Amsterdam, 33, 
1907, (311—316, m. pl.).

Kränzlin, H.. Peloria, die Wunderblume Linnés. — Aus der Natur, Leipzig. 
3, 1907, (152—157, m. pl.).

LONDON. British museum. A catalogue of the works of Linnaeus (and pu
blications more immediately relating thereto) preserved in the libraries of 
the British Museum (Bloomsbury) and the British Museum (Natural His
tory) . . . [Prepared by B. B. Woodward.] London, 1907, (27). 4:o.

— —. British museum (Natural history). Special guides. N:o 3. Memorials 
of Linnaeus. A collection of portraits, manuscripts, specimens and books 
exhibited to commemorate the bicentenary of his birth. [By A. B. Rendle. 
London, 1907, (15, m. 2 portr.). 8:o.
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Linnébiografier in. in.
Marshall, E. S., Carex and Epilobium in the Linnean herbarium. J. Bot., 

London, 45, 190T, (363 — 368).
Möbius, M., Zum 200jährigen Geburtstage Carl von Linné s. — Gartenwelt, 

Berlin, 11, 1907, (361 — 363, m. 2 portr.).
Obseii, Karl, Markgräfin Karoline Luise von Baden und ihr botanisches Sam

melwerk. — Zs. f d. Gesell, d. Oberrheins, Heidelberg, N. F, 23, 1907, 
(41 — 78). Äfven särsk. Heidelberg, 1908, 38 s. — Redogörelse bl. a. för Lin
nés förhållande till markgrefvinnans stora planschverksföretag. Linnés bref 
till Björnstähl (!8/o 1774) och tili badiske residenten i Haag Treue r(1774 
Dec.) äro här aftiwckta (som resp. Beil. 6 och 7).

Putnam, Edward K-, Linné and the love for nature. — Pop. Sei. Mon., New- 
York, 71, 1907, (318—324).

Schaumann, Georg, Ett minne af Linné och hans förhållande till Kalm.
Finsk Tidskr., Helsingfors, 62, 1907, (372 —375).

Schweder, G., Karl von Linné. Gedächtnissrede ... — Riga, Korr.blt. Naturf.- 
Ver., 50, 1907, (29—42).

TRONDHJEM. Det Kongl. Norske Videnskabers Selskab. Se Dahl.
Wagner, Adolf, Die Stellung Linnés in der Wissenschaft einst u. jetzt. (Als 

»Botanische Umschau» zur Feier seines 200-jähr. Geburtstages.)—Kosmos, 
Stuttgart, 4, 1907, (129—133, m. 1 portr.).

Wiesner, Julius, Carl von Linné. Zur 200jährigen Geburtstagsfeier am 23. 
Mai. — Umschau, Frankfurt a/M., 11, 1907, (401—406, in. pl.).
—, Hammarbv. Linnés Landsitz. — Österreich. Rundschau, Wien, 7,1907, 

(329—339).
*WIlle, N., En Linnéreliqvie. Nord. Tidskr., Stockholm, 1907, (157—166).
— —, Carl von Linné. — Tidsskr. f. kemi, farm. o. ter., Kristiania, 1907, 

(145—160, m. portr.). Annorlunda redigerade uppsatser med samma titel 
i Norsk Mag. f. Lsegevid. och i Samtiden. Kristiania, 1907.

Winkler, Hubert, Carl von Linné. Zur 200-jährigen Wiederkehr seines Geburts
tages am 23. Mai. — Aus der Natur, Leipzig, 3, 1907, (135 — 142).
—, Die Linnéliteratur der Jubiläumsjahres 1907. — Mitteil. z. Gesell, d. 

Med. u. Naturw., Hamburg, Bd 7, 1907, (27—35).
Wittmack, L., Linné und seine Vorgänger. Festrede . . . Berlin, Sitz-Ber.

Ges. Natf. Freunde, 1907, N:o 5, (120—149).
ZARAGOZA. Sociedad Aragonesa de ciencias naturales. — Linneo en Espana. 

Homenaje å Linneo en su segundo centenario 1707—1907. Zaragoza, 1907, 
(527, m. pl.). 8:o.

Innehåller bl. a.: Diseurso [om Linnés lefnadj del Juan Enrique Iranzo, 
s. 31—42; Linneo y su obra [kortare uttalanden af skilda författare], s. 45—78.

Ljung, Erik W. Några undersökningar af rågens axbygnad och kärn- 
kvalitet. — Sv. Utsädesf. Tidskr., Malmö, 16, 1907, (73—82).

—,] Några iakttagelser rörande frostskada på råg vid tiden för ax
gången. Af E. Lj. — Ibid., (240-243).

LUND. Botaniska föreningen. Förteckning öfver Skandinaviens växter 
utg. af Lunds botaniska förening.
1. Kärlväxter. (Tr)mkt som manuskript.) —Lund, C. AY. K. Gleerup, 
1907, (176). 8:o. 1.50 kr.
2. Mossor. Utarb. af Hjalmar Möller. (Tryckt som manuskript.) 
Ibid., 1907, (64). 8:o. 1 kr.

Förelöp. meddelande om 2:
Möller, Hj., Ett par upplysningar angående den snart utkommande 

förteckningen öfver Skandinaviens mossor. — Bot. Not., 1907, 
(141—145).

—. Fysiografiska sällskapet. Se Retzius.
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Lyttkens, Aug[ust], Svenska växtnamn. L). 2 = H. 4 . Stockholm,
E. Fritze i distrib., 1907, (523—688). 8:o. (H. 1—3 = 1). 1 utk. 1904 06.)

Lönnberg, Einar. Oxeln (Sorbus suecica (Linné)) ett svenskt träd. Huf- 
vudsakligen efter Conwentz. — Fauna och Flora, Uppsala, 2, 1907, 
(202—207, m. karta).

Malme, G[ustaf) O skar A[ndersso]n. Några anteckningar om Victoria 
Lindl., särskildt om Victoria Cruziana d’Orb. Stockholm, Acta 
Hort. Berg., 4, N:o 5, 1907, (16, m. pl ).

— —, Några bildningsafvikelser i blomman hos Pyrola nniflora L. -
Sv. Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (270—275).

— —, Några ord om de i Stockholmstrakten förekommande Parmelia-
arterna af undersläktet Hypogymnia. — Ibid., (336—341).

— —, Xyridaceen von Parana. — Geneve, Bul. Boissier, Sér. 2, 7, 1907,
(45 47).

Ein Beitrag zur Asclepiadaceen-Flora von Parana — Ibid., (407 
—410).

Se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.
Munthe, H[enrik . Förteckning öfver åren 1904—1906 utkommen geolo

gisk litteratur, som helt eller delvis rör Skandinavien eller är ut- 
gifven af skandinaviska författare. — Stockholm. Geol. För. Förh., 
29, 1907, (49—67).

Murbeck, Svfante], Die Vesicarius-Gruppe der Gattung Rumex. — Lund. 
Univ. Årsskr., Afd. 2, N. F., 2, N:o 14, r ^ Fysiogr. Sällsk. Handl., 
N. F., 17, 14], 1907, (30. m. 2 pl.).

Nya artbeskrifningar härur med titel: Rumicis vesicarii species 
novae affines. — Repert. spec. nov. regni veget., Berlin, 4, 1907, 
(251—255).

Möller, Hjfalmar], Se Lund, Botaniska föreningen.
Mörner, C[arl] Th[ore], Cirsium acaule (L.) Scop. [funnen i närheten af 

Uppsala]. — Bot. Not., Lund, 1907, (149).
— —, Digitalis purpurea i Södermanland. — Ibid., (239).
Nathorst, [Alfred] G[abriel], Über Thaumatopteris Schenki Nath. —

Stockholm. Vet.-Ak. Handl., 42, N:o 3, 1907, (9, m. pl.).
— —, Paläobotanische Mitteilungen. 1 [Pseudocycas eine neue Cycado-

phytengattung aus den cenomanen Kreideablagerungen Grönlands). 
2 [Die Kutikula der Blätter von Dictyozamites Johnstrupi Nath.]. 
Ibid., N:o 5, 1907, (20, m. pl.).

—, Über abweichend gebildete Blätter der Rotbuche (Fagus silvatica
L.). — Ibid.. N:o 7, 1907. (14. m. pl.).

- —, Kollodiumaftryck såsom hjälpmedel vid undersökning af fossila
växter. — Stockholm, Geol. För. Förh., 29. 1907, (221—227).

- —; Über die Anwendung von Kollodiumabdrücken bei der Unter
suchung fossiler Pflanzen. — Ark. Bot., Stockholm, 7, N:o 4, 1907, 
(8, m. pl). (Bearb. öfvers. af föreg.).

Jfr Bather, F. A., Xathorst's use of collodion imprints in the study of 
fossil plants. — Geol. Mag., London, Dec. 5, 4, 1907, (43(5 — 440).

—, Ueber Trias und Jurapflanzen von der Insel Koteiny. — St.-Pe
terburg, Mém. Ac. Sc., Phys.-Math., 21, N:o 2, 1907, (13, m. pl ).



Nathorst, [Alfred] Gjabrielj. Se Svedenborg, biogr.
Neuman, Lfeopold] M[artin], Rubus Sprengelii utbredning i Sverige.

Bot. Not., Lund, 1907, (263 — 266). — Förelöpande notis ibid., (167). 
Nilsson, Birger, Die Flechtenvegetation des Sarekgebirges. (Naturwiss. 

Untersuch, des Sarekgebirges, Bd 3, Lief. 1.) Stockholm, 1907, (1 
70, m. pl.).

Nilsson, Lars Albert, t 1906. Nekrolog:
II ESSELM AN, Henrik, Lars Albert Nilsson. * s/8 1860 t V, 1906. — Sv. 
Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (116—119, m. portr.); Stockholm, 
Skogsvårds-För. Tidskr., 5, 1907, (97—100, m. portr.).

Nilsson, N[ils] Hjalmar, De elementära arternas betydelse för växtföräd
lingen. Föredrag vid den tredje Nordiska Landtbrukskongressen i 
Kristiania 1907. — Sv. Utsädesf. Tidskr., Malmö, 17,1907,(197-208). 

Vries, H. de, The discovery of the elementary species of agricultural plants 
by Hjalmar Nilsson. Utgör kap. 2, s. 29—106 af författarens Plant
breeding. Comments on the experiments of Nilsson and Burbank, Lon
don, 1907. 8:o. Äfven i tysk öfvers.

Nilsson-Khle, Herman, Något om korsningar och deras betydelse för 
förädlingsarbetena med hösthvete. — Sv. Utsädesf. Tidskr., Malmö, 
16, 1906, tr. 1907 , (309—318).

- , Om nordskandinaviska och andra tidiga hafresorter och försök 
till deras förbättrande genom individualförädling och korsning. (Fö
redrag.) — Ibid., 17, 1907, (209—218).

—, Om lifstyper och individuell variation. — Bot. Not., Lund, 1907, 
(113 140).

, Om hafresorters konstans. — Tidskr. f. landtm., Lund, 28, 1907, 
(357—365, 377—381); Sv. Utsädesf. Tidskr., Malmö, 17, 1907, (227— 
239, m. pl.).

Nordstedt, 0[tto], Melampyrum solstitiale Bonn i Sverige. — Bot. Not., 
Lund, 1907, (63 — 64).

—. Se Notiser, Botaniska; se Krok, Th. O. B. N. & Almquist, S.; 
se Linné, biogr.

Nordström, K. B., Bidrag till kännedomen av Västra Blekinges flora, 
samlade under en av Kungl. Vetenskapsakademien understödd resa 
sommaren 1907. — Göteborg, 1907, (18).

Notiser, Botaniska, för år 1907. . . utgifne af C. F. O. Nordstedt.
Lund, (Distributör G. W. K. Gleerup), (iv + 286, m. pl.). 8:o. 6 kr. 

Peters, Gustaf, Om Nordreisen. — Bot. Not. Lund, 1907, (65—68). 
Pleuel, C., Über Valeriana baltica nov. nom. (V. officinalis L. ß simpli- 

cifolia Ledeb.) und die Hybride Valeriana baltica Pleijel X officinalis 
L. — Bot. Not., Lund, 1907, (267—280).

PÅHLMAN, Georg, Acer campestre L. och dess förekomst i Sverige. - 
Bot. Not., Lund, 1907, (225—229).

Retzius, Anders Jahan.
Fürst, Carl Magnus:. Tal vid Kongl. Fysiografiska Sällskapets i Lund 
minnesfest den 3 december 1906 öfver dess stiftare Anders Jahan 
Retzius. - Lund, Univ. Årsskr., Afd. 2, N. F., 2, N:o 10 [ = Fysiogr. 
Sällsk Hand!., N. F., 17, to.], 1907, (16, m. 2 portr.).



Romell, Ljarsj. Se Krok, Th. O. B. X. & Almquist. S.
Rosander, H[enrik], Afugust . Se Linné, biogr.
Rosenberg, 0[tto], Till kännedomen om ymphybrider. Referat. — Sv. 

Bot. Tidskr., Stockholm, 1, 1907, (347—351).
—, Artbildningen hos Taraxacum och Rosa. Föredrag. — Ibid., (122). 

__—. 2ur Kenntnis der präsynaptischen Entwicklungsphasen der Re
duktionsteilung. Ibid., (398—410, m. pi. 7).

---------- , Cytological studies on the apogamy in Hieracium. (Experimental
and cytological studies in the Hieracia by C. H. Ostenfeld and (). 
Rosenberg, 2.) - Kjöbenhavn. Bot. Tids., 28. 1907, (143—170. m. pi.)

— —. Se Tidskrift, Svensk botanisk. (Red ).
Rosendahl, H enrik Viktor. Jämförande undersökning beträffande bit

termandeln och denna närstående prunoidéfrön. — Sv. Farm. Tidskr., 
Stockholm. 11. 1907, (3—6, m. pl.).

Rydberg, Per Axel, Studies on the Rocky mountain Hora. 17 18.
New-York, Bull. Torrey Bot. Cl., 34, 1907, (35—50: 417—437).

— —, Scandinavians who have contributed to the knowledge of the
flora of North America. A memoir prepared for the celebration, 
at Augustana College ... of the 200th anniversary of the birth of 
Linné. — Rock Island, 111., Augustana Libr. Public., 6, 1907, (49).

__ —, The genus Pilosella in North America. — Torreya, New-York
7, 1907, (157—162).

—. Se Linné, biogr.
Schotte, Gunnar, Jätteeken vid Svaneholm i Skåne. (Meddel. om natur

minnen, 15.) — Stockholm, Skogsvårds-För. Tidskr.. 5, 1907. (473- 

475, m. pl.).
Sernander, Rutger, Om några former för art- och varietetsbildning hos 

lafvarna. - Sv. Rot. Tidskr.. Stockholm, 1. 1907, (97—115, 135—186, 
m. pl.: tysk res. 176—181).

— —. Se Högbom.
Simmons, Herman G[eorg], Leber einige lappländische Phanerogamen. 

Ark. Bot., Stockholm, 6. N:o 17, 1907, (40).
Följ dskrifter:
*Witasek, J., Erwiderung. — Rot. Not., 1907, (161 —167).
Simmons, H. G.. Antwort auf J. Witaseks Erwiderung. — Ibid., 1908, 

(71 74).
— —, Några bidrag till Lule Lappmarks flora. — Bot. Not., Lund, 1907,

(81—94, 97—112).
Följdskrifter till bägge uppsatserna:
Neuman, L. M., Några ord med anledning af H. G. Simmons se

naste uppsatser. — Bot. Not., Lund, 1908, (17—36).
Simmons, H. G., Några ord med anledning af L. M. Neumanns an

grepp. — Ibid., 1908. (113 — 138).
— —, Über Verbreitungs- und Standorlsangaben. — Bot. Jahrb., Leip

zig, 40, IL 2, 1907, (173 -184).
Skottsberg, Carl, Zur Kenntnis der subantarktischen und antarktischen 

Meeresalgen. 1. Phaeophvceen. (Wissenschaftl. Ergebnisse der Schwed.



Siidpolar-Exped. 1001—1903, 4, Lief. (>.). Stockholm, 1907, (172, 
m. pl.). Äfven som gradualdisputation i Uppsala 1907.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

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

Ranunculus aconitifolius L. *platanifolius L. Funnen på 
Snasahögarne i Jämtland.

Glädjande för botanisten är hvarje nytt växtfynd man lyckas göra vare 
sig af för floran nya arter eller af sådana, som sedan gammalt äro in
hemska i landet, men ej förut anträffade på den plats eller det område, 
där man en längre eller kortare tid gjort sina undersökningar. Härvid
lag har man mestadels slumpen att tacka, som fört ens steg till ett om
råde, som kanske aldrig förut varit vetenskapligt utforskadt och där man 
därför också stundom lyckas göra intressanta och beaktansvärda fynd.

Sistlidne sommar i juli månad företog en botaniskt intresserad turist 
i Enafors, lektor E. Arnell ifrån Örebro, en tur längs öfver nedre slutt
ningen af Snasahögarne (»Snasen») på norra sidan mellan Snasahögsval- 
lens fäbod i v. och byn Handöl i ö. Nu är att märka, att botanister 
eller turister vid sina ströftåg på Snasen mig veterligen aldrig slå in i 
denna riktning eller botanisera i den stora, något urholkade sänkan på 
norra sluttningen, utför hvilken den från de 2 väldiga snödrifvorna ne
danför högsta toppen kommande Uppdalsån störtar sig i kaskader ned 
emot det nedanför liggande låglandet, som genomflyles af Enaälfven. 
(Riktningen eller kursen för bestigandet af Snasen är nu en gång för 
alla gifven, näml. från fäboden vid fjällets fot upp efter västra sidan af 
Ingelån o. s. v., och från denna stråkväg sker nog mera sällan några 
vidlyftigare afstickare åt sidorna, hvilket i botaniskt hänseende kan vara 
att beklaga). Alltnog: lektor A. lyckades händelsevis på västra sidan af 
Uppdalsån påträffa en större mängd blommande ex. af Ranunculus aco
nitifolius L. *platanifolius L., som 111ig veterligen aldrig förut är an
träffad på Snasen. Fyndet var för 111ig ganska intressant och oväntadt, 
helst jag under mina mångåriga exkursioner på Snasen aldrig lyckats 
påträffa densamma. Fyndet meddelades mig af upptäckaren och kunde 
jag sedermera på platsen i fråga konstatera förekomsten af åtminstone 
ett 60-tal blommande ex. Nedre delen af fjällsluttningen kring nämnda 
a består af terrassformiga afsatser, ganska lika hvarandra till utseendet
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och en del beväxta med en utomordentligt yppig vegetation af exempel
vis Mulgedium, viden och björk m. m., och på kanten och sluttningen 
af en sådan terrass växte ranunkeln. Uessa terrasser bilda liksom frodiga 
oaser på öfvergången till det ofvanför liggande, tämligen sterila och en
formiga högfjället.

En mängd andra terrasser på västra sidan om ån genomsöktes af mig 
och min botaniskt intresserade kamrat, d:r Almström ifrån Örebro, men 
utan resultat. Sedan öfvergingo vi ån och granskade en del terrasser på 
östra sidan om densamma, och med en kikare till hjälp fingo vi till 
slut sikte på ytterligare ett 60-tal individer på en något högre upp på 
fjället liggande terrass. Det lyste på afstånd hvitt af dem, som man plär 
säga.

Hvad nu förekomsten af denna ståtliga fjällranunkel beträffar, har jag 
mig ej bekant, huruvida den någonsin är anträffad på det några mil 
därifrån belägna Areskutan — jag har själf aldrig sett den där — men 
väl är den sedan gammalt känd från det närbelägna Storlien. Skulle 
den nu råka vara nyupptäckt på Snasen, tillkommer äran och för
tjänsten af dess anträffande därstädes lektor Arnell ifrån Örebro.

C. A. E. Lénslröm.

Beta maritima L. på de skånska fyndorterna.

Såsom tillägg till min uppsats i tidskriftens andra häfte för i år kan 
jag om /ic/rt-exemplaren vid Mölle meddela, att bägge individen i som
ras funnos kvar. Jag besökte platsen d. 20 juni och fann då, att det 
ena individet utvecklat en kraftig bladrosett samt omkr. 30 skott, af 
hvilka åtminstone 25 syntes utbilda inflorescenser. Det andra individet 
hade blott utvecklat 5 svaga inflorescensgrenar.

Vid ett senare besök, d. 10 augusti, befunnos visserligen åtskilliga gre
nar afbrutna eller afbetade, men på de kvarsittande funnos rätt talrika, 
väl utbildade frukter, delvis innehållande redan mogna frön. Utsikt till 
att liera plantor kunna komma upp synes sålunda finnas. Några n3fa 
plantor af fjolårets frö funnos emellertid trots noggrannt sökande ej på 
platsen.

Såväl på Hallands Väderö som vid Magnarp synes Beta åter ha för
svunnit. Enligt meddelande af Dr. Thorild Wulff, som under som
maren besökt dessa bägge platser, har han nämligen förgäfves sökt den 
där.

Däremot kan jag själf meddela ännu en fyndort. På en exkursion 
d. 8 oktober fanns nämligen ett särdeles stort och kraftigt individ på 
stranden af Lommabukten, några hundra meter söder om Alnarps skola. 
Växten hade ännu cn stor rosett af väl utvecklade friska blad, som lågo 
utbredda på marken, men de talrika grenar som funnits, hade blifvit 
afbetade. Tyvärr hade jag icke tillfälle att noggrannare undersöka lo
kalen, hvars vegetation nog kunnat vara af ett visst intresse. Innan-
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för den sandiga strandremsan har här nämligen — antagligen under jul- 
dagsstormen 1902 — blottats ett smalt bälte af moränlera med talrika 
block, hvilket nu håller på att klädas af en vegetation rätt olik sand 
strandens, och i denna ingick ßeta-individet i fråga jämte bl. a. talrika 
bladrosetter af Cochlearia, hvilken jag icke kan påminna mig att förr 
ha sett där.

Lund, december 1908.
Herman G. Simmons.

Hvita blåbär (Myrtillus nigra Gilib. f. leueoearpa Dum.) 
funna på Öland.

År 1833—35 upprättade e. jägmästaren O. B. Starck karta och beskrif- 
ning öfver Böda kronopark, belägen inom socknen af samma namn, den 
nordligaste af Ölands socknar. Under detta arbete fann han i täm
ligen stor mängd en obekant växt af utseende som blåbär, men med 
hvita i stället för mörka bär». På detta sätt karaktäriserar han med 
berömvärd objektivitet sitt fynd i den till skogshushållningsplanen hö
rande s. k. allmänna beskrifningen öfver kronoparken.

Då undertecknad mera än 80 år senare, eller närmare angifvet den 1 
aug.—7 sept. 1907, på tillfälligt förordnande kom till Böda, var jägm. 
Starcks fynd mig fullkomligt obekant. Så råkade jag af en tillfällighet 
att en dag uppmärksamma anteckningen i den gamla arkivlagda hushåll- 
ningsplanen. Jag skyndade att göra förfrågningar hos kronojägarne och 
skogsarbetare på kronoparken, och se — det befanns, att de hvita blå
bären alltjämt funnos kvar.

Jag fick kvistar med hvita bär från flera olika håll inom parken. Biset 
växer i små grupper af någon kvadratmeters storlek eller i enstaka stånd 
inströdda bland normalt blåbärsris. Bären äro ljust grönhvita, som mogna 
svagt genomlysande och af mindre sammandragande smak än de vanliga 
blåbären, f somliga bär kan en liten smula af färgämnet finnas kvar 
i form af små ljusröda stänk och fläckar.

Inom Böda kronopark ha hvita blåbär observerats pä följande platser:
1) Block I, strax norr om Byerum, strödda ex.;
2) » » utmed s. k. östra baslinjen, strödda ex.;
3) II skifte 1, vid gränsen mot block III, öster om och invid Gran-

kulla-vägen, strödda ex.;
4) » skifte 2, norra delen af skiftet strax väster om s. k. östra

baslinjen i en mindre lucka, tämligen rikligt; 
o) » III skifte 7, Getterums moar, strödda ex.;
6) » » skifte 8, strax norr om »Dapparne», strödda ex.;
7) » IV, nordligaste delen af blocket, väster ut från Grankulla-viken,

strödda ex.



Enligt godhetsfullt meddelande af med. kand. Selim Birger upptaga 
provinslloror o. a. följande fyndorter för Mijrtillus nigra Gilib. f. leuco- 
carpa Dum.:

Värmland, Valserudsberget i Nyeds s:n [Larsson, Flora öfver Värmland 
och Dal, 2 uppl., Karlstad 1868, s. 118];

Östergötland, — »någon gång kunna de (= bären) vara hvita —» [Kind
berg, Östgöta flora, 3 uppl., Linköping 1880. s. 138];

Södermanland, Nässelstad (enl. Sv. Bot.; Nyman, Sveriges fanerogamer, 
del II, Örebro 1868, s. 153].

I riksmuseets herbarium finnes ett exemplar af denna form från Me
delpad, Sundsvall, Södra Stadsberget, 15 sept. 1908. (K. B. Nordström 
OCh K. SCHOLANDER.)

1 M. G. Sjöstrands Calmar läns och Ölands flora, Calmar 1863, linnes 
ingen uppgift om förekomsten af hvita blåbär inom ifrågavarande flor
område.

Edvard Wibeck.

(119)

Några ord om Polyearpon tetraphyllum L.

Uti denna tidskrifts l:sta band, sid. 361—3, lemnade förf. ett litet med
delande med titeln »Polyearpon tetraphyllum L. i Sverige» om denna 
växt såsom funnen vid Fagervik i Sorunda socken, Södermanland. Några 
tillägg, grundade på iakttagelser denna sommar, må här göras.

Frön af Fagerviksväxten utsåddes i maj månad detta år uti Bergie- 
lunds botaniska trädgård. Till odlingsplats valdes en vid Brunnsvikens 
strand belägen bädd, afsedd för odling af mediterrana strandväxter.

Under det att växtplatsen vid Fagervik är halfskuggig och tämligen 
mager samt besvärad af ogräsen Poa annua L. och Polygonum avicu- 
lare L.1, är lokalen i härvarande botaniska trädgård fullständigt solöp- 
pen och i besittning af en kraftig jordmån, bestående af rik mylljord 
med någon tillblandning af sand, samt därtill ogräsfri. Växtplatserna 
äro sålunda af mycket olika beskaffenhet. Min afsikt har nämligen va
rit att pröfva, hvilket inflytande ett sådant förhållande skulle kunna ut- 
öfva på växtens gestaltning.

Resultatet af försöket har öfverträffat min förväntning, och detta i ej 
ringa grad.

Under det att Fagerviksväxten alltid är relativt fågrenig och har 
grenarna uppräta eller nästan uppräta, är Bergielundsväxten rikgrenig 
och har grenarne mer eller mindre utbredda, så att den företer ett ned
tryckt dynlikt utseende. Blommorna bos Fagerviksväxten äro tämligen 
få; hos Bergielundsväxten i hög grad talrika.

1 Enligt meddelande af ställets innehafvare, läraren G. Söderberg, som med 
flit låtit ogräsen stå kvar, för att ej göra något ingrepp i de befintliga naturför
hållandena.
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Den stora habituell« olikheten framgår tydligast af de bifogade ioto- 
grafiska bilderna, hvilka båda återgifva växten i half storlek. Bägge 
exemplaren, som med flit äro valda bland de kraftigaste (det i band 1, 
sid. 362 afbildade Fagerviksexemplaret är ett svagt exemplar), äro tagna 
d. 7 sept. 1908.

Olikheten i afseende på habitus är ju så stor, att man knappast

Bild 1. Polycarpon telrciphyllum L. Exemplar från Fagervik i Sorunda socken 
af Södermanland, taget d. 7 september 1908. Bilden är i half storlek.

skulle kunna tro, att de representera samma växtart, ännu mindre att 
de äro, så att säga, syskon. Orsaken till olikheten ligger påtagligen, 
dels — och väl i främsta rummet — uti den förut omtalade stora skill
naden i afseende på ljus, dels uti jordmånens så betydliga olikhet i af
seende på näringskraft.

Nästa år är det min afsikt att utså frön från de ståtliga Bergielunds- 
exemplaren på en skuggig och mager lokal, för att se, om de återgå



(121)

lika snabbt och oförmedladt till Fagervikarnes spensliga typ, som de 
utvecklats ur denna.

Uti min förut citerade uppsats, Polycarpon tetraphyllum L. i Sverige»,

Bild 2. Polycarpon tetraphyllum L. Exemplar från Bergielunds botaniska träd
gård, taget d. 7 september 1908; uppdraget af frö från Fagervik i Sorunda socken 

af Södermanland. Bilden i half storlek.

<%*►* «T1

namnes, att växtens finnare, lierr G. Söderberg, på framställd fråga be
träffande blommornas öppenhet eller slutenhet gifvit följande svar: väx
ten »öppnar blommorna blott mycket varma dagar, exempelvis de hc-



taste i juli förra aret (1906); innevarande år (1907) har blott en och an
nan halföppen blomma iakttagits.» De i härvarande botaniska trädgård 
odlade exemplaren halva visat följande förhållande. Blomningen började 
vid midten af juli och fortsatte till vinterns inbrott i början af november. 
Under juli och augusti månader blommade växten med öppna blommor, 
men från och med september blott med slutna sådana. Blommorna äro 
alltid autogama, under sommaren chasmogama, under hösten kleistogama; 
båda slagen lemnande rikligt med frön. Att A. Batalin funnit endast och 
allenast slutna blommor hos i Petersburgs botaniska trädgård odlade 
exemplar, har helt visst berott därpå, att hans observationer försig
gått blott i slutet af augusti samt i september, då temperaturen redan 
var i sjunkande.

En liten rättelse till min tidigare uppsats må här lämnas. Enligt 
meddelande af herr G. Söderberg säges i nämnda uppsats, att växten 

* funnits vid Fagervik »minst 5 ftr». Herr S. erinrar sig nu med be
stämdhet, att den funnits där åtminstone i 10 år. Han berättar äfven, 
att växten fortfarande ökar området för sin förekomst.

Veit Brecher Wittrock.

Ytterligare några ord om Thlaspi alpestres förekomst
inom landet. I

I närmast föregående häfte af denna tidskrift p. (67)—(72) har jag i sam
band med omnämnandet af ett mitt fynd af 'Thlaspi alpestre L. spontan 
i Västergötland» sökt lämna en kort redogörelse för artens förekomst i 
öfrigt inom landet. Då jag härvid kom att utelämna en i nämnda sam
manhang särskildt intressant, förut publicerad Thl alpestre-lokal från 
Västergötland, vill jag härmed i någon mån komplettera mitt föregående 
meddelande.

Först då ett omnämnande af det af mig förbisedda Västgöta-fyndet! 
I 1904 års Botaniska Notiser redogör C. G. Westerlund i »Bidrag till 
Västergötlands flora», p. 22, för fynd af Thlaspi alpestre L. var. tunense 
C. G. Westerl. å tvenne Västgötalokaler: »Alingsås, på fuktig gräsmark 
vid Säfveån (sparsamt 1903); Floda, på en fuktig äng vid en liten bäck, 
som utfaller i Säfveån (talrikt 1903).» Han tillägger så: »denna från ty
pen ganska afvikande form har jag nu funnit på fyra ställen, i tre land
skap (se Bot. Not. 1898, p. 78 och 1903, p. 50), alldeles öfverensstämmande 
med originalbeskrifningen i Bot. Not. 1898. Alla fyndorterna hafva legat 
lågt i förhållande till den omgifvande trakten och utgjort fuktiga ängar 
invid vattendrag.»

Äfven den af Westerlund i Botaniska Notiser 1903, p. 50 (»Strödda 
bidrag till Sveriges flora, II»1 meddelade uppgiften om fynd af Thl. al-



pestre var. tunense har i mitt förra meddelande blifvit förbisedd. Om 
fyndlokalen och den funna formen säger här Westerlund : »Smål. Ek
sjö, på fuktig ängsmark invid ån öster om staden (i mängd 1902). Liksom 
på originalfyndorten i Helsingland (se Bot. Not. 1898, p. 78) betydligt lägre 
än hufvudformen. Denna kan blifva ända till 35 cm. och däröfver, så
som jag funnit den på Kunstaåsen vid Vattholma.» Thlaspi alpestre var. 
lunense har äfven af T. Lagerberg, efter hvad han meddelat mig, blifvit 
funnen vid Eksjö år 1904 »på förut odlad mark» (samma lokal som den 
Westerlundska?).

Ur materialet till den »förteckning öfver Stockholmstraktens kärlväx
ter», hvars utgifvande förberedes af Botaniska Sällskapet i Stockholm, 
har jag hämtat följande uppgifter om fynd af Thl. alpestre. Söderman
land: Västertälje, vid Hall 1894. Salem: »Iakttogs första gången 1881 
invid Bornsjön. Sedermera har den betydligt spridt sig och är nu all
män i trakten af Wellinge och kring Bornsjön, förekommer ock vid Berg- 
holm, Loringe samt torpet China under Bockholms Sätra, men i öfriga 
delar af socknen har Thlaspi ej observerats. I sammanhang härmed kan 
nämnas, att Thlaspi numera förekommer jämväl på norra sidan af Mä
laren, där den vid Alby på Ekerön 1903 anträffades i riklig mängd» 
(Knut Almgren). På banvallen nära Rönninge (se H. Hesselman: »K. O. 
E. Stenströms studier öfver expositionens inflytande på vegetationen», 
Arkiv för Botanik, Bd 4, N:o 4, Uppsala 1905, p. 14). Uppland: Solna, 
Hagaparken 1880-talet, Mariedal 1903, Mellanjärfva 1902, Ulriksdals park 1900 
—03. Lofö: Ångsholm. Sånga: Svartsjölandet ilerstädes. Värmdö: Fogelbro 
ymn. på åkrar vid torpet Korshamn 1900—02. Frötuna: Knutby. — Dess
utom har jag af docenten d:r H. Hesselman fått uppgift om ett hans 
fynd (sommaren 1903) af Thl. alpestre vid landsväg å Stäkesön i Stock- 
holms-Näs’ socken. — Om Thlaspi alpesires uppträdande i Knifsta socken 
i Uppland har professor R. Sernander välvilligt meddelat följande: »Det 
ställe, hvarifrån förekomsten af Thlaspi alpestre inom Knifsta socken sy
nes utstråla, är parken vid Noor. Troligen har den ursprungligen kom
mit dit med gräsfrö. Den älskar varm jordmån och svagt slutna ve- 
getationsmattor, men växer på såväl öppna som tämligen beskuggade 
platser. Särskildt anträffas den i löfängsartade formationer, men här 
gärna i edafoider (R. Sernander, Stipa pennata i Västergötland, p. 68, 
Sv. Bot. Tidskrift 1908) med glesa fältskikt. Sådana äro t. ex. kanterna 
mot leråkrar och mossmarker (Barrsjön, för hvilken Thedenius 1871 upp
ger densamma), berghällar eller block med tunn jordskorpa samt träd
baser (Sernander 1. c. p. 406). Att här snön under betydligt större del 
af året än i öfriga delar af formationen är bortsmält, spelar nog ej liten 
roll för denna utprägladt vintergröna växt.»

Professor Sernander har äfven meddelat mig tvenne Nerike-lokaler 
för Thl. alpestre: »Hammars socken, Ammeberg, på ruderatmark vid ham
nen 28 juli 1897. Vid ett besök den 28 juli 1905 hade den spridt sig be
tydligt rundt rostugnen, bruksbyggnaderna etc. — Lerbäck, Klockarhyt- 
tan, åker, 7 juli 1899 » (Sernander, Den skandinaviska vegetationens sprid- 
ningsbiologi, Upsala 1901, p. 18).

Tack vare lektorn d:r J. A O. Skärman kan jag här äfven meddela
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en ny Jänitlands-lokal för Thlaspi alpestre. Den 11 juli 1908 fann han 
växten »nedanför gården Månsåsen, Sunne s:n, omkring 2 km. söder om 
Storsjön i Jämtland. Lokalen utgjordes af en troligen för åtskilliga år 
sedan gjord mindre utgräfning i en myrmark (af obetydlig utsträckning), 
som i norr och öster fortsattes af skogig ängsmark. På platsen växte 
omkring ett 10-tal kraftiga ex. af Thl. alpestre tillsammans med hl. a.: 
To/ieldia borealis, Primula farinosa, Cirsinm heterophyllam, Saussurca al
pina, Orchis eruenta, Salix myrsinites. Odlad mark fanns omedelbart i 
grannskapet.»

Ur Lunds botaniska museums herbarium har jag slutligen, tack vare 
docenten d:r H. G. Simmons, erhållit följande nya fyndlokaler för Thl. 
alpestre: Värmland. Skanö i B}1 s:n, 16 juni 1900; Medelpad, Essviken, 
juni 1888, Timrå, juni 1897. Den å Timrå-lokalen insamlade formen 
tillhör var. tunense C. G. Westerl.

Nils Sylvén.

Mera om Thlaspi alpestre L.

Till komplettering af Nils Sylvéns uppsats i denna tidskrifts tredje 
häfte i år kunna möjligen några meddelanden rörande fyndlokaler i 
Umeåtrakten för denna växt vara af intresse.

De första för omkring 30 år sedan af läroverksadjunkten G. P. 
L/ESTadius här iakttagna fyndlokalerna äro Tegskläppen, belägen å södra 
stranden af Umeälf, och Backen å norra stranden af samma älf, i när
heten af Umeå landsförsamlings kyrka. Afståndet mellan dessa bägge 
ställen är omkring 8 km. Växtlokalen å Teg är en torr backe, bevuxen 
med åtskilliga gräs såsom A i ra flexuosa, Nardus strida m. 11. samt 
Vaccinium vitis idcva m. m., och förekom å denna växtlokal till en bör
jan 2 individ. Detta växtsamhälle hyser för närvarande 40 till 50 
individ. Växtlokalen å Backen är en mot älfven vettande ängsbacke, 
bevuxen med Vicia cracca, Trifolium pratense, Veronica officinalis, 
en del gräs såsom Fesluca- och Poa-arter m. m., och hyser detta sam
hälle för närvarande flera hundra individ. Å bägge dessa lokaler 
uppträder Thlaspi alpestre såsom spontan i naturlig växtformation, och 
synes det antagandet icke vara uteslutet, att växten ditkommit genom 
fåglar.

Den tredje här iakttagna växtlokalen är den s. k. Forsbergsgården, 
alldeles invid Umeå stad. Växtlokalen där är en äng, och upptog väx
ten för några få år sedan endast en liten fläck, men har nu spridt sig 
så vidt öfver nästan hela ängen, att individantalet kan räknas i tusen
tal. Utom det att växtens utbredning här skett betydligt hastigare än å 
de bägge förutnämnda lokalerna, där jordmånen varit mer eller mindre 
mager, uppträder äfven Thlas/) i alpestre här betydligt större och frodi
gare än på dessa. Till och med en efterblomstring å nya stjälkar, ut
vecklade från rothalsen, iakttogs här under september månad i år hos
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en del af dessa individ. Till denna lokal liar man skäl att antaga, 
att växten kommit genom höfrö. Afståndet från de förutnämnda lokalerna 
Teg och Backen till detta ställe är respektive 2,5 och 8 km.

Vleagel.

Ännu en lokal för Potentilla ITuticosa på Gotland.

Sommaren 1907, då jag som extrageolog vistades på Gotland för un
dersökningar till kartbladet »Slite», påträffade jag i slutet af juli månad 
Potentilla fruticosa växande invid nordöstra änden af en långsträckt bleke- 
vät, belägen i sydvästra hörnet af Hejnums socken SSV om gårdarna 
Suderbys—Mallgårds Blekeväten i fråga är ung. 1 kilometer lång och 
når med sin södra ände nära intill gränsen mot Fole. Denna lokal lig
ger, liksom de förut af K. Johansson och Vestergren omtalade, ganska 
högt på en kalkplatå ofvan ancylusgränsen. Genom den bördiga, af mo
ränlera täckta Hejnumdalen är denna platå skild från den östra platån 
med de förut bekanta Potentilla-lokalerna. Afståndet från den närmaste 
af dessa, nämligen den största, först bekanta lokalen invid allmänna 
vägen mellan Hejnum och Bäl, är något mer än 2,5 kilometer. Jag på
träffade ett 50-tal blommande buskar, stora och präktiga, på några meters 
höjd ofvan blekevätens vattenyta på tämligen torr mark i vittringsgrus 
med gles bottenvegetation och spridda lågväxta tallar.

Richard Hägg.

Om lafvegetationen på Mössebergs diabas.
Då jag sommaren 1900 utförde växtgeografiska undersökningar i Väster

götland på Mösseberg, insamlade jag äfven en hel del lafvar från där 
befintliga bergväggar och block af diabas. Dessa lafvar blefvo seder
mera godhetsfullt bestämda af lektor T. Hedlund, och då det härvid 
visade sig att förekomsten af en och annan laf var af rätt stort växtgeo- 
grafiskt intresse, vill jag här lämna en förteckning öfver de på diabasen 
insamlade lafvarna.

Flertalet arter är insamladt på Mössebergs östra sida, ofvanför vatten- 
kuranstalten, en del dock äfven på västra sidan, ofvanför Vilske-Klefva 
kyrka.
Acarospora fuscata (Schrad.) Th. Fr.
Gyrophora polyphylta (L.) Frv.
Lecanora atra (Huds.) Ach.
L. saxicola (Poll.) Stenh.
L. sordida (Pers.) Th. Fr.

Svensk Botanisk Tidskri/t 190S. )>*S



L. subfusca (L.) Ach. a. aUophana Ach. f. campestris (Schaer.).
L. sulphured (Hofl'm.) Ach.
L. varia (Ehrh.) Nyl. ß polytropa (Ehrh.) Nyl.
Lecidea athroocarpa Ach. Denna art uppgifves af Fries (Lichenogr. scant!., 

p. 483) blott för 3 ställen i Sverige, nämligen: Femsjö (Småland), 
Marstrand (Bohuslän) och Danviken vid Stockholm.

L. cinereoatra Ach.
L. confluens Fr. Denna art förekommer i nordligaste delarna af Skan

dinavien och är i Sverige af Fries 1. c. p. 484) blott anmärkt 
från Karesuando (Torne Lappmark), Sånfjället (Härjedalen) och Bac
ken (Medelpad).

L. elcvochroma (Ach.) Th. Fr. a latypea (Ach.) Th. Fr.
L. fuscocitra (L.) Th. Fr.
L. lapicida (Ach.) Arn.
L. neglecla Nyl.
L. vorlicosa (Fik.) Körb. Förutom från Jämtlands och Dalarnes fjälltrak

ter uppgifves denna art för vårt land af Fries (1. c. p. 515) blott 
från Koön vid Marstrand.

Parmelia fuliginosa (Fr. Nyl.
P. prolixa (Ach.) Nyl.
P. saxalilis (L.) Fr. ß sulcata (Tayl.) Nyl.
P. sorediata (Ach.) Th. Fr.
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. allmän.
Umbilicaria pustulata (L.) Hoffm.
Verrucaria tnargacea Wnbg.

Hemfrid Witte.
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Några bidrag till kännedomen om lafvarnas utbredning
i vårt land.

Bland de lafvar, som af mig insamlats på Wrangelsholm, Valtorps 
socken, Västergötland 1898—1905), i Nordljusterö s:n i Uppland (sept. 
1903) och vid Luleå (sommaren 1904), torde lokaluppgifter för föl
jande kunna vara af intresse att offentliggöra. Bestämningarna äro god- 
hetsfullt utförda af Lektorn fil. dr. T. Hedlund, Alnarp.
Biatoretla moriformis (Ach.) Th. Fr. — Vg., Wrangelsholm.
Caloplaca variabilis (Pers.) Th. Fr. — Vg.. Wrangelsholm.

Denna art är af Fries Lichenogr. scand. p. 173 anmärkt blott 
för ett fåtal lokaler.

CAadonia decarticata (Fik.) Th. Fr. * mac rophy Ila Sehaer.) Th. Fr. — Nb., 
Luleå.

Cottema cristaturn (L. Hoffm. — Vg., Wrangelsholm.
Gyrophora potyphylla (L.) Fw. * deusla L. F\v. Nb.. Luleå: Uppl., 

Nordljusterö s:n, Mörtsunda.
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Lccanora angulosa Schreb. lied 1. /'. indurata (Pers.) Ach. — Vg., Wran 
gelsholm.

Lecidea elceochroma Ach.) Th. Fr. /. flavicans (Ach. Th. Fr. — Uppl., 
Nordljusterö s:n, Rörgrundet, Viggen.

L. goniophila Körb. Vg., Wrangelsholm på sandsten.
L. goniophila Körb. f. cinnamomea (Ilellb. Th. Fr. — Vg., Wrangelsholm 

på kalksten Jfr F'ries, 1. c. p. 551).
L. Inrida Sw.) Ach. Vg.. Wrangelsholm.
L. rupestris (Scop. Ach. — Vg., Wrangelsholm.
L. symmicta (Ach. Iledl. f. symmiclera (Nyl.) Hedl. — Nb., Luleå, Berg- 

näset på gärdesgårdar.
Lecothecium asperellum (Ach.' — Vg., Wrangelsholm.
Leptogium sinuatum vHuds. Körb. - Vg., Wrangelsholm.
Parmelia acetabulum (Neck.) Dub. — Vg., Wrangelsholm.
P. fuliginosa (Fr. Nyl. — Uppl., Nordljusterö s:n, Rörgrundet, Skarp- 

skäret.
Ph ly cl is agakr a Ach. Körb. — Vg. Wrangelsholm.
Physcia ciliaris (L. DL. f. melanosticta Ach. — Uppl., Nordljusterö s:n, 

Lilla Gåsskäret.
Verrucaria fuscella Turn. — Vg., Wrangelsholm.
Xanthoria parietina (L. Th. Fr. f. aureola Ach. Fr. Uppl., Nordljusterö 

s:n, Svingrundet.
Hemfrid Wille.

Pueeinla Chrysanthemi Roze 1 Sverige.

I ett af Centralanstalten för jordbruksförsök nyligen utgifvet cirkulär 
meddelas, att ofvanstående från Japan härstammande rostsvamp upp- 
trädt för första gången i Sverige 1906 i södra Dalarne, härjande krysan- 
temumodlingar. Svampen iakttogs emellertid af mig redan i aug. 1905 
sparsamt förekommande på kry sa n tem u modlingarna vid en större herr
gård i västra Skåne.

1 hemlandet angripes Chrysanthemum sinense i hög grad utom af Puc- 
cinia Chrysanthemi äfven af Puccinia Horiana Henn., en Leptopuccinia 
som i synnerhet skadar de unga skotten, och af Credo autumnalis Diet. 
som utbildar sina talrika små sporhopar i synnerhet på bladens öfver- 
sida (jfr S. Kusano, Biology of the Chrysanthemum-Rust i Bulletin 
of the College of Agriculture, Tokyo Imperial University, vol. VIII, no. 
I, 1908). Möjligen komma äfven dessa båda rostarter att uppträda i 
Europa.

G. Lagerheim
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Konservering’svätskor. som bibehålla växternas 
gröna färg.

A utländska botaniska museer, t. ex. Dahlem vid Berlin, får man ofta 
se växtdelar inlagda i färglös konserveringsvätska med den gröna färgen 
oförändrad, således icke affärgade som eljes. Då förfaringssättet icke 
torde vara så allmänt bekant, meddelas härmed ett recept af dr A. Bret- 
schneider i Wiener Landw. Zeit. 1908, n. 85 s. 840. Man låter pre
paratet under 2—3 veckor ligga i en mättad lösning af kopparvitriol 
och öfverför det sedermera i 5 % formalin. Den gröna färgen bibe
hålies därvid godt, men som en del kopparvitriol i början utlöses, får 
man byta om formalin några gånger. Sedan håller sig vätskan färglös. 
Ett annat sätt är växtens inläggning i kall mättad koksaltlösning, som 
man tillsätter ett par droppar sublimatlösning. I denna koksaltlösning 
inläggas de väl rengjorda växtdelarna och kärlet tillslutes väl. På detta 
sätt behandlade växter bibehålla sina naturliga färger.

Lenoir och Forster rekommendera 3 .% formalin, som tillsättes med 
spår af basiskt kopparkarbonat (ärg).

Emil Haglund.
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REFERAT.

Selim Birger, Härjedalens kärlväxter. 96 sid. Stockholm 1908. 
A.-B. Nordiska Bokhandeln (i distribution). [Pris kr. 1: 75.]

- —, Om Härjedalens vegetation. Arkiv för Botanik, utgifvet af 
K. Svenska Vetenskapsakademien i Stockholm. Bd 7. N:o 13. 136
sid. med 13 taflor och 6 textfigurer. Upsala 1908.

Blott spridda botaniska iakttagelser hafva förut rörande Härjedalen före
legat' i den botaniska litteraturen. En mera detaljerad och allsidig ut
forskning i botaniskt afseende af detta landskap, som inom sig hyser en 
sydlig utpost af de svenska fjällområdena, har länge varit i hög grad 
önskvärd. Med sin på flera somrars studier inom området fotade fram
ställning af Härjedalens vegetation utfyller författaren här en af de många 
luckor, som ännu alltjämt förefinnas inom den svenska växtgeografiska 
litteraturen.

I »Härjedalens kärlväxter» lämnas en förteckning på de inom området 
förekommande kärlväxterna, inalles 641 arter + 44 hybrider och ett stort 
antal underformer. För alla utom de såsom allmänna angifna arterna med
delas alla af förf. kända fyndlokaler, och uppgå dessa ofta till ej ringa 
antal, vittnande om stor noggrannhet vid insamlandet af uppgifter. De 
flesta lokaluppgifterna förskrifva sig från författarens egna fynd. Före
komsten af en hel del varieteter och former angifves, så exempelvis al- 
binos-former af 9 olika arter.

Särskildt rik på fynduppgifter är framställningen af Salix-arternas ut
bredning inom Härjedalen, en framställning »hufvudsakligen grundad pä 
upplysningar af den framstående Salix-ki\nnaren, kyrkoherde S. J. Enan- 
der». Hieracium-släktet har i dess helhet utelämnats.

En liten erinring må här göras till den lämnade växtförteckningen. 
I stället för Pinus silvestris, allm.» borde säkerligen ha stått »Pinus 
silvestris v. lapponica, allm.», då väl all inom Härjedalen vildt förekom
mande tall torde tillhöra den lappländska tallrasen.

Afhandlingen om »Härjedalens vegetation» inledes med en kort histo
rik öfver landskapets utforskande i botaniskt afseende. Efter en allmän 
redogörelse för områdets geografi och geologi, klimat, marktemperatur 
nederbörd ooh vindförhållanden samt meddelande af en del data för be
dömande af vårens ankomst samt tiden för växternas blomning och frukt 
sättning öfvergår förf. till en närmare skildring af de inom området 
förekommande växtsamhällena.



Allmänt förekommande tallskogstyper äro tallmoar och ljungrika tall
skogar. Trenne olika tj^per belysas med ståndortsanteckningar, lafrik 
tallmo, mossrik tallmo och ljungrik tallskog. För de båda sistnämnda 
borde förf. ha kunnat välja lämpligare exempel än så unga bestånd som 
de här uttagna. Då hvarje skogstyp här belyses med blott en stånd- 
ortsanteckning, hade gifvetvis anteckningar från äldre, mera fullmogna be
stånd varit mera upplysande. Af de omnämnda granskogstyperna är 
förekomsten af lafrik granskog särskildt anmärkningsvärd; denna hade 
väl förtjänat att belysas med en särskild ståndortsanteckning.

Vid behandlingen af växtsamhällena på berg och klippor lämnar förf. en 
intressant redogörelse för vegetationen å områdets »sydlutor», dessa drif- 
bänkslokaler å bergens solsidor med deras rikedom ej blott på sydliga 
utan äfven på alpina arter. En kommande, af förf. utlofvad skildring af 
dessa märkliga sydlutor torde säkerligen komma att kasta nytt ljus öfver 
många såväl växtgeografiska som rent biologiska frågor inom den bota
niska forskningens område. Det af författaren här gifna uppslaget bådar 
det bästa.

Vid behandlingen af »torfmarkernas» växtsamhällen följer förf. den af 
Gunnar Andersson och H. Hesselman för liknande samhällen å Hamra 
kronopark använda nomenklaturen. Med »myr» betecknas »de på torf- 
grund lefvande växtsamhällen, i hvilka i öfvervägande grad ingå starr
arter, gräs och andra högre växter », med »mosse» »sådana, där Sphagna 
bilda hufvuddelen af växttäcket . »Torfmark är en sammanfattning af 
dessa båda typer. Gränsen mellan mosse och myr är emellertid inga
lunda skarp, och talrika öfvergångstyper finnas inom området.» »Kärren» 
bilda enligt förf. öfvergången till de öppna vattnens vegetation, och nå
gon skarp gräns mellan dem finnes ej . En mängd varianter af myrar och 
mossar namngifvas. Särskildt då man ej har ståndortsanteckning att stödja 
sig på, synes det härvid stundom, som om den använda nomenklaturen 
vore otillfredsställande. Såsom en första grupp af myrar upptager förf.
>»Eriophorum-myrar (vanligen E. angustifolium eller E. vaginatum, mera 
sällan E. alpinum, E. callithrix eller E. Scheuchzeri)» och under namnet 
mosse återfinnes ingen art af släktet Eriophorum, åtminstone Eriophorum 
vaginatum torde väl ändock få betraktas såsom en typväxt för mosse.

På tal om vattnen lämnar förf. en ingående skildring af sjön Hån och 
dess vegetationsförhållanden. Under fem somrar har förf. bedrifvit sina 
sjöundersökningar, och det är också verkligt vackra resultat förf. här 
kunnat framlägga. Särskildt må här framhållas, hurusom de under såväl 
vinter som sommar gjorda iakttagelserna öfver vattnets och den omgif- 
vande luftens temperaturförhållanden på ett ingående sätt belysa växt- 
lifvet i vattnet och betingelserna för detta. Tvänne kartor öfver vatten- 
växtfloran vid sjön Håns utlopp belysa på ett förtjänstfullt sätt de olika 
samhällenas fördelning inom denna del af sjön. Vid den närmare be
handlingen af växtsamhällena använder förf. den af honom förut upp
ställda indelningen af vattenväxterna i vattenöfverståndare, flytbladsväxter, 
långstamsväxter och kortstamsväxter. Att vid upprättandet af .ståndorts
anteckningar denna indelningsgrund skulle äga några väsentliga fördelar 
framför den förut af G. W. F. Carlson (Om vegetationen i några små



ländska sjöar, Arkiv för Botanik, Bd 28, III: 5, 1902 använda höjdskikts- 
indelningen framgår här näppeligen. Förf. gör sig själf skyldig till en 
inkonsekvens i framställningen. I de två första ståndortsanteckningarna 
från vattenväxtsamhällen uppför förf. Ulricularia-arterna såsom långstams- 
växter, på alla följande ställen såsom kortstamsväxter. Af intresse äro 
författarens iakttagelser om vattenväxternas öfvervintring, ett förut alltför 
litet bearbetadt område inom den nordiska botaniska litteraturen. — 
Vid Sandviken i Vemdalens s:n har förf. i Ljusnan funnit »vidsträckta 
formationer» af Callha palustris såsom vattenöfverståndare, hvilket in
tressanta förhållande åskådliggöres af en synnerligen helysande bild. På 
samma lokal växa »på ett djup af ända till 2 m. vid lågvatten i enstaka 
individ eller bestånd icke blott Hippuris vulgaris f. fluviatilis och Alope- 
curus fulvus v. natans utan äfven Agrostis stolonifera, Caltha palustris, 
Mgosotis palustris, Veronica scutellata. På denna lokal når ingen af dessa 
växter någonsin ofvan vattenytan», utan äro de här fullt submersa.

Vid framställningen af kultursamhällena lämnar förf. en intressant 
skildring af »kulturgränsens växtsamhällen». Anteckningar meddelas här 
om vegetationen vid timmerkojor och på platsen för en kolmila samt 
om floran på och vid landsvägarna. Af Härjedalens kärlväxter antager 
förf., att »145 arter eller omkring 25 proc. med stor sannolikhet kunna 
sägas vara införda efter människans bosättning»». Af hortikulturellt in
tresse äro skildringarna af områdets trädgårdar och trädgårdsväxter.

Vid behandlingen af växtsamhällena ofvan barrskogsgränsen skiljer 
förf. mellan »inom barrskogsregionen liggande, från Helagsfjällsgruppen 
isolerade fjäll», hvilka »samtliga kunna sägas sakna en verklig björkre
gion» och där »skogsgränsen bildas af barrträden», och Helagsfjällsgrup- 
pens tjäll med särskildt å Helagsfjället vackert utbildad björkregion. 
Hvad Hamrafjället beträffar säger förf., att det enligt hans förmenande 
är »absolut oriktigt» att, såsom Sernander gjort, där tala om en barr- 
skogsregion. Detta författarens uttalande utan uppställande af en ny, 
från den af Sernander följda definitionen afvikande definition på barr- 
skogsregion, måste enligt anmälarens förmenande anses absolut orik
tigt. — Från Hamrafjällets subalpina och alpina regioner omnämner 
förf. en mängd af ståndortsanteckningar belysta olika växtsamhällen.

Ett sista kapitel i afhandlingen ägnas åt »florans olika element». Förf. 
omnämner här »trenne artgrupper af större växtgeografiskt intresse», 
nämligen »l) arter med rent västlig utbredning inom Härjedalen, hvilken 
utbredning sammanhänger med deras förekomst inom norska floraom- 
rådet», »2) arter, endast förekommande i Härjedalens östra och södra 
del», samt »3) arter inom Härjedalen, endast iakttagna på någon enstaka 
lokal». Redan förut har förf. varit inne på den intressanta frågan om 
vår floras rekrytering från väster, och han lämnar här ytterligare ett 
oväntadt rikt bidrag till denna frågas slutliga afgörande. Af författarens 
undersökning framgår nämligen med all önskvärd tydlighet, att »12 arter 
med allra största sannolikhet kunna sägas vara västliga invandrare till 
Härjedalen: Arabis hirsuta, Blechnum spicant, Cardamine silvatica, Coto- 
neasler vulgaris, Corydalis fabacea, Erysimum hieraciifolium, Listera ovata, 
Polygala amarella, Sedum annuum, Slachys silvatica, Trollius europams,



Viola mirabilis.» Utbredningen inom norra Skandinavien af Blechnum 
och Cotoneaster åskådliggöres af kartor. En karta meddelas äfven öfver 
Anemone hepaticas utbredning.

Arbetet åtföljes af en nummerrik och beträffande litteraturen berörande 
områdets flora sannolikt fullständig litteraturförteckning.

Slutligen må här några små inkonsekvenser i arbetet påpekas. Då 
törf. här öfvergått till de Hultska» frekvensbeteckningarna och säger 
sig ha användt jämväl beteckningen tunnsådd, synes det egendomligt, att 
denna frekvensgrad ej återfinnes i någon af förf. meddelad ståndortsan- 
teckning. Beträffande ståndortsanteckningarna synes förf. här och hvar 
om hvarandra använda de dock väl isärhållbara beteckningarna bestånd 
och samhälle etc. En blick på exempelvis sidorna 64, 65 och 66 torde 
tydligt visa detta författarens tillvägagångssätt. — En del tryckfel borde
förf. ha kunnat undvika. „ , ,

Ails Syl ven.

(132)

O. Warburg & J. E. van Someren Brand, Kulturpflanzen der Welt
wirtschaft. 411 sid. med 653 lig. och 12 kolor. planscher. 4:o. 
B. Voigtländer's förlag. Leipzig 1908. (Pris inb. Mk. 14.)

I tio kapitel behandlas i detta vackra arbete några af jordens vikti
gaste kulturväxter, nämligen: ris, hvete, majs, socker(-alstrande väx
ter), vinrank an, kaffe, te, kakao, tobak och bomull. Förutom 
utgifvarna själfva har en hel rad af första rangens fackmän bearbetat de 
olika ämnena. Naturligtvis kunna dessa tio kapitel icke skänka en ut
tömmande framställning af de respektive rubrikerna. Men livad som 
gifves, är en vetenskapligt korrekt och populärt affattad beskrifning ej 
blott öfver dessa kulturväxter själfva, deras historia och kultur utan där
till en öfversiktlig skildring af råprodukterna, deras tillverkning och för
ädling och slutligen deras öden på världsmarknadens stråkvägar. Det 
rör sig här om just »de kulturväxter, som äro i bruk öfver hela jorden, 
som odlas på plantager af hela provinsers ytvidd, som hålla världshan
deln vid lif, som hålla järnvägar och ångbåtslinjer i drift, fabriker och 
industrier i gång, som skapa handels- och koloniseringsföretag, med ett 
ord, växter, som äro af vikt för hvarje människa på jorden.»

Texten är mycket trefligt skrifven och innehållet i hög grad medryc
kande. Därtill kommer ett fullständigt unikt illustrationsmaterial af icke 
mindre än 653 fotografier oeh 12 färgplanscher. För botanisten lika 
mycket som lör kulturhistorikern, ja lör hvarje bildad människa är detta 
verk en gyllene bok. Då vidare papper, typografi och band äro på höj
den af modernt bokhandtverk, så är det icke för mycket sagdt, att denna 
bok är en sällsynt prydnad för den tyska bokmarknaden, och det ringa 
priset borde kunna bana arbetet väg till många bokhyllor.

Thorild Wulff.



Hans Winkler, Solanum tubingense, ein echter Pfropfbastard zwischen 
lomate und Nachtschatten. Berichte der Deutschen Botanischen 
Gesellschaft, Band XXVI a, 1908, p. 595 — 608.

Ymphybridproblemet är löst - se dar den öfverraskande nyhet, In ar
med H. Winkler ånyo förvånar den botaniska världen. Ymphybriden 
är experimentellt framställd, och dess upphofsman är utan tvifvel värd 
allt det beröm, som kommer honom till del, för ett af de vackraste ex
periment, som någonsin blifvit utförda på det botaniska området En 
sekelgammal tvistefråga är härmed afgjord, eller rättare, ingen hade egent
ligen längre trott på möjligheten af ymphybrider, efter Voechtings för
sök betraflande förhållandet mellan ymp och underlag och sedan de mo
derna cytologerna-embryologerna med Strasburger i spetsen på <»oda 
grunder förklarat uppkomsten af ymphybrider omöjlig eller åtminstone 
högst osannolik. Experimentet har emellertid bevisat motsatsen och där
med också skaffat upprättelse åt den gamle i jämnt hundra år misskände 
parisiske trädgårdsmästaren, hvars uppgift så länge varit betviflad beträf- 
tande uppkomsten af den märkvärdiga ymphybrid, som ännu bär hans 
namn, Cytisus Adami.

Som bekant har H. Winkler en gang förut förvånat botanisterna med 
sin »chimär» (se denna tidskrift Bd 2, H. 1 p. (29)), framställd genom 
inympning af Solanum nigrum på S. Lycopersicum. På Lycopersicum- 
stjälkens vågräta snittyta insattes kilformigt ett skott af S. nigrum, och 
sedan de båda växt ihop, afskars stjälken ånyo strax nedom ympstället. 
Den kvarvarande snittytan kom således att bestå dels af nigrum- och dels af 
Lycopersicum-\äfnad. En adventivknopp, som uppkom just på gränsen mellan 
de båda arternas väfnad, gaf upphof till det märkvärdiga chimärskottet, 
som på den ena sidan var S. nigrum, men på den andra S. Lycopersicum

Med samma metod har Winkler nu under sistförflutna sommar fort
satt sina experiment i större skala. Af de talrika försöksarterna var det 
fortfarande Solanum nigrum och Lycopersicum, som gåfvo positivt resul
tat. 268 ympningar företogos med dessa, än med nigrum och än med 
Lycopersicum som underlag. Af 3,000 adventivskott, som bildades efter 
dekapiteringen, visade sig 5 vara chimärer, resten voro artrena med un
dantag at ett, som afslöjade sig som den efterlängtade ymphybriden 
Denna, som upphofsmannen med berättigad lokalpatriotism benämner 
efter den stad och universitetsträdgård, där den framställdes, Solanum 
tubingense, uppkom som adventivskott på en Solanum nigrum, på hvilken 
toppskottet af en tomatsort »König Humbert, gelbfrüchtig» hade blifvit 
inympadt. Liksom chimär-skotten härstammade hybridskottet från en 
knopp, uppkommen på gränsen mellan de båda stamarternas väfnader 
Skottet löstogs från underlaget och planterades i en kruka, där det snart 
rotade sig, blommade och bar frukt. Den märkliga plantan, som skulle 
bevisa det otroliga, detta monstrum: en bastard uppkommen pä könlös 
vag, blef naturligtvis på det omsorgsfullaste undersökt både i morfolo- 
giskt, anatomiskt och cytologiskt hänseende, afritad, fotograferad och 
målad, och förf. utlofvar redan ett större verk om densamma, till hvilket 
det här refererade blott utgör ett förelöpande meddelande.



Anmärkningsvärdt är att, trots talrika lörsök, det aldiig 1\ekats \\ ink 
ler att framställa hybriden mellan Solanum nigrum och Lycopersieum 
på kön lig väg. Så har äfven varit förhållandet med Cytisus Adami: alla 
korsningsförsök, som under tidernas lopp vid olika tilltallen igångsatts 
mellan Cytisus purpureus och Laburnum hafva blifvit resultatlösa.

Solanum tubingense visar sig i sina karaktärer i allo som en \eiklig 
bastard. S. nigrum har som bekant enkla helbräddade blad, S. Lycoper- 
sieum är parbladig med sågade småblad. Hybriden har hela. men täm
ligen djupt sågtandade blad. Till formen likna de således mera S. ni
grum än S. Lycopersieum. Ett motsatt förhållande ägde rum beträffande 
behåringen. S. nigrum åtminstone den af W. använda formen är 
glatt, medan tomatväxten är tätt hårig. Härutinnan liknade hybriden 
fullständigt S. Lycopersieum. Därtill kommer, att den ägde tomatplan
tans karakteristiska lukt, fast något modifierad och försvagad. Den ha- 
riga stammen var mera styf och tjock än hos S. nigrum, dock ej i så 
hög grad som hos Lycopersieum.

Äfven blommans delar visade sig intermediära. Kronans färg var gul 
som hos Ly copers;cumTormen, ehuru något ljusare. Frukten liknade 
närmast S. nigrum. Anmärkningsvärdt är, att ymphybriden hade väl 
utbildadt pollen. Liksom hos stamformerna lämnade själfbetruktning re
sultat och mogna frön ha erhållits. Huru plantorna bli efter dessa, som 
skola utsås nästa vår, motses naturligtvis med stolt intiesse.

Äfven i anatomiskt hänseende visade hybriden enligt förf:s uppgift in
termediära karaktärer, men han redogör ej för dem i detta förélöpande 
meddelande. Ej heller ingår han på den cytologiska sidan af saken, 
hvilken onekligen är den intressantaste. Bastarden, om det är en verk
lig sådan, måste anses ha uppkommit genom sammansmältning af vegeta
tiva celler från de båda stamformerna. En kopulation således mellan 
två vegetativa celler utan föregående reduktionsdelning. Har hybriden i 
så fall det dubbla kromosomtalet mot stamformerna eller, för den hän
delse att de ha olika kromosomtal, ett som utgör summan däraf? Eller 
har en kromosomreduktion ägt rum'/ Härpå vänta vi svar i iörf.s ut- 
lofvade utförliga afhandling. Det är frågor af den natur, att de kunna 
komma oss att tvifla på den nu gällande uppfattningen af kromosomer- 
nas vikt och betydelse.

Underligt förefaller det emellertid, att en kopulation skulle äga rum 
mellan de bada arternas vegetativa celler, då det ej lyckas med de 
könliga, som borde ha större fallenhet därför. En annan förklaring af 
fenomenet vore tänkbar. Någon kopulation har ej ägt rum. Stamar
ternas celler hafva endast blifvit på något förut okändt sätt intimt hop
blandade i knoppanlaget. Fröna komma att ge upphof till ren nigrum 
eller ren Lycopersium. Detta öfverensstämmer med att Hildebrand. 
som lyckats erhålla frön från de eljes sterila intermediära grenarna af 
Cytisus Adami, ur dessa erhöll ren Laburnum. Med denna tolkning 
vore det äfven lätt att förstå, huru på en hybrid gren af C. Adami det 
kan uppkomma en ren Laburnum-knopp. Ymphybriden skulle således 
i grund och botten endast vara en chimär.

Tycho Vestergren.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Föreningens årsmöte.

Föreningen sammanträdde till årsmöte den 21 november 1908, hvarvid 
lörekom val af styrelse, redaktionskommitté, revisorer och revisorssupp
leanter.

Föreningens styrelse för 1909 utgöres af: professor V. B. Wittrock, 
ordförande; professor R. Sernander, vice ordförande; docenten O. Rosen
berg, sekreterare och redaktör; fondmäklaren G. Indebetou, skattmäs
tare; samt öfriga ledamöter: läroverksadjunkten J. Berggren; lektor K. 
Bohlin; professor O. Juel; professor G. Lagerheim; lektor G. Malme; 
professor H,t. Nilsson; professor M. Sondén.

Redaktionskommitté för 1909: lektor K. Bohlin; professor G. Lager- 
heim; docenten O. Rosenberg; professor R. Sernander; docenten N. 
Svedelius. Dessutom beslöt föreningen på förslag af docenten Rosen
berg att utse amanuensen T. Vestergren till medredaktör för tid
skriften.

Till revisorer för 1909 års förvaltning valdes, sedan afgående revisorn 
l:e aktuarien E. Söderberg undanbedt sig återval, följande personer: 
hofkamrer H. Hafström och docenten H. Hesselman. Revisorssupple
anter: doktor N. Sylvén och jägmästare G. Schotte.

Professor R. Sernander höll ett af talrika skioptikonbilder belyst 
föredrag om föreningens sommarexkursioner. I exkursionen till Korp
berget i Salems socken, Södermanland söndagen den 31 maj 1908 del- 
togo ett 40-tal af föreningens medlemmar. Exkursionen till Omberg 
måste uppskjutas på grund däraf att endast ett fåtal deltagare hade an
mält sig. Exkursionen till Västkusten företogs den 6—8 augusti 1908 
och deltogo i densamma 23 af föreningens ledamöter. En utförligare 
redogörelse för föreningens exkursioner kommer att inflyta i nästa häfte 
af tidskriften.

Lektor E. Hemmendorff höll ett med stort intresse åhördt föredrag 
»Om Runö och dess vegetation» med skioptikonbilder.

Lektor G. Malme förevisade fasc. Ill ocb IV af sitt exsiccatverk 
»Lichenes suecici exsiccati».

Hofkamrer H. Hafström förevisade Barbaren vulgaris, funnen med 
dubbla blommor i stora bestånd vid Värtan.



Nya ledamöter

S tjf reisen har till ledamöter af föreningen» invalt:
på förslag af lektor G. Malme:

fröken Elsa Kreuger, Stockholm;

på förslag af amanuensen B. Palm:
fil. stud. A. Eckerberg, Stockholm; 
fil. stud. H. Strindberg, Stockholm;

på förslag af disponenten J. E. Palmér:
grosshandlaren H. C. Kindberg, Göteborg;

på förslag af docenten O. Rosenberg:
fröken Rüth Erlandsson, Stockholm; 
fil. stud. Gunhild Hemming, Stockholm; 
fil. stud. G. Romell, Stockholm; 
fil. stud .G. S. Weiler, Stockholm;

på förslag af professor R. Sernander:
seminarieadjunkten Hjalmar Borg, Linköping;
fil. stud. Alf Hannerz, Uppsala;
fil. stud. Olof Jonsson, Uppsala;
fil. stud. Folke Norström, Uppsala;
iil. stud. Elias Melin, Uppsala;
fil. stud. Adolf Söderström, Uppsala;

på förslag af fil. doktor N. Sylvén:
läroverksadjunkten A. Kihlström, Stockholm;

på förslag af fil. stud. E. Teiling:
farm. stud. G. Lundström, Stockholm;

på förslag af professor V. B. Wittrock:
landtbrukaren O. Christoffersson, Alstad; 
rektor J. Henriksson, Rostock, Mellerud; 
läroverksadjunkten d:r G. E. Ringius, Ystad; 
l:ste provinsialläkaren d:r G. Theorin, Kristianstad



SAM MAN KOM STK B.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 24- sept. 1908.

Sällskapet sammanträdde i Bergielunds botaniska trädgård, hvars se
värdheter demonstrerades af professor V. B. Wittrock.

Professor Wittrock höll föredrag: »Om Cuscuta europiea och dess 
värdväxter.» Ett i Bergianska trädgården växande luxurierande exemplar 
af nämnda växt hade varit närmaste anledningen till föredragandens 
undersökning. En redogörelse för föredraget kommer att inflyta i nästa 
häfte af Svensk Botanisk Tidskrift.

Professor G. Lagerheim meddelade en ny lokal för Cuscuta Epithy- 
mum: Öland, Borgholm, där han sistlidne sommar funnit växten i en 
naturlig äng vid Kungsgården, parasiterande på Centaurea Jacea, Galium 
boreale och verum samt (möjligen^) Achillea Millefolium.

Den 1!) okt. 1908.

Docenten O. Rosenberg höll föredrag: »Om prokromosomernas före
komst inom växtriket.»

Amanuensen vid Riksmusei botaniska afdelning E. L. Ekman redo
gjorde under förevisande af skioptikonbilder för en af honom företagen 
resa till Argentinska Misiones 1907—08.

Professor M. SoNdÉN förevisade ett antal olika i Västmanland insam
lade fruktformer af Oxycoccus palustris. Dessa hade utplockats ur en 
kollekt af 8 liter bär.

Den i dec. 1908.

Docenten N. Svedelius höll föredrag om det tropiska floridésläktet 
Mariensias olika organisationstyper och fortplantningsorgan. Se föreg. 
häfte af denna tidskrift p. (94).

Docenten H. Hesselman höll ett af skioptikonbilder belyst föredrag 
om ormgranar, påträffade i Sverige.

Professor H. V. Rosendahl meddelade ett fynd af bröd i en boplats 
på Vikbolandet från den äldre folkvandringstiden, 400—500-talet. En af- 
handling härom kommer att inflyta i Sv. Bot. Tidskr. 1909, h. 1.



V etenskapsakadem ien.

Den 11 nov. 1908.

Det anmäldes att till Akademien inkommit reseberättelse från Letter- 
stedtska stipendiaten T. Freidenfelt, som idkat morfologiska, anato
miska och biologiska undersökningar hufvudsakligen öfver strandväxter 
vid Sveriges kuster.

Den 25 nov. 1908.

Professor Jakob Eriksson redogjorde för den på olika kålsorter och 
besläktade växter parasiterande klumprotsvampens, Plasmodiophora Bras
sica% natur och historia samt förevisade fotografier af med denna ar
tificiellt smittade Cruciferer.

Den Wallmarkska belöningen (1,200 kr.) tillerkändes prolessorn vid 
Stockholms högskola Hans Euler för hans arbete: Växtkemi, dess grun
der och resultat.

Den 9 dec. 1908.

Till införande i Akademiens handlingar antogs: »Palseobotanische 
Mitteilungen 7» af professor A. G. Nathorst.

Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Den 4 dec. 1908.

Professor (). Juel höll ett föredrag: »Om blombiologien hos familjen 
(.om positiv .



NOTISER

Naturskydd. Af ett antal vetenskapsmän och andra hade utfärdats 
ett upprop med inbjudan till bildandet af en »allmän svensk förening 
för väckande och spridande af intresse för, kunskap om och kärlek till 
vår natur samt för naturskydd». Den 15 nov. 1908 sammanträdde i 
Vetenskapsakademiens hörsal i Stockholm ett större antal för saken in
tresserade personer. Efter ett inledningsföredrag af prof. E. Lönnberg 
och ett par timmars öfverläggning under landshöfding L. Douglas’ ord
förandeskap beslöt mötet att bilda en svensk naturskyddsförening. Det 
framhölls, att denna skulle söka omfatta alla samhällsklasser och därför 
baseras på så låg medlemsafgift som möjligt, högst 2 kronor. Mötet be
slöt att för realiserande af planen tillsätta en kommitté bestående af föl
jande 10 personer: generaldirektör K. Fredenberg, professorerna R. Ser- 
nander, E. Lönnberg, .1. G. Andersson och Gerard De Geer, lektor K. 
Starbäck, docenten G. Grönberg, journalisten T. Högdahl, konstnären 
B. Liljefors och kand. V. Langlet.

Svenska namn på Stellaria media. I K. Vet.-Akademiens års
bok 6, 1908 har prof. V. B. Wittrock publicerat ett föredrag, afsedt för 
Vet.-Akad:s högtidsdag den 31 mars 1908, med titeln: »Om jordens all
männast utbredda fanerogam, Sveriges ymnigast vinterblommande och 
mest namnrika växt, våtarf, Stellaria media.» Däri upplyser förf., att ej 
mindre än 141 svenska namn och namnformer för denna växt kommit 
till hans kännedom samt tillägger: »En fullständigare redogörelse för 
Stellaria media’s nordiska (inklusive finska och lapska) benämningar är 
afsedd att införas i 5:te bandet af Acta Horti Bergiani såsom en särskild 
afhandling. Meddelanden om nordiska namn på växten med angifvande 
af trakten (helst socknen), i hvilken de användas, mottagas med största 
tacksamhet af författaren under adress Bergielund, Albano.»

Matricaria diseoidea och Helodea canadensis. För en studie 
öfver dessa tvenne växtarters invandring och vidare spridning inom Sverige 
vågar undertecknad vända sig till Svensk Botanisk Tidskrifts läsare med 
en anhållan om växtlokaler. Af särskild vikt är, att fyndåret eller den 
tidsperiod, under hvilken växterna iakttagits, meddelas. Upplysningar 
torde insändas till

med. kand. Selim Birger 
Kronobergsgatan 15 B, Stockholm.
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2) Personnamn i texten sättas med Kapitaler (dubbelt understru
ket i manuskriptet).

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 bcjra så vi dt 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 är skrifvet på svenska, bör 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 korrektur ändringar 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 måtte vara 
tydligt skrifna; 4) att det är en stor fördel, om manuskripten inläm
nas maskinskrifna, hvilket särskildt gäller de författare, som äga en 
svårläslig 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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