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SKANDINAVIENS TRYFFLAR OCH TRYFFEL- 
LIKNANDE SVAMPAR.

AF

TH. M. FRIES.

De svampar, som utgöra föremål för denna lilla uppsats, bilda, 
som bekant, icke något i systematiskt afseende sammanhängande 
belt, utan tillhöra tvärtom från hvarandra vidt åtskilda hufvud- 
grupper. Redan sedan långl tillbaka hafva de dock ej blott af den 
stora allmänheten, utan älven af botanister, betraktats såsom sam
manhörande, och detta på grund af dels deras förekomst — 
helt och hållet eller delvis under jordytan — dels det liknande 
yttre utseendet. De äro nämligen alla mer eller mindre rundade, 
knöllika, och förökningscellerna (sporerna eller konidierna), hvilka 
utvecklas i fruktkroppens inre, frigöras genom dennas förstö- 
ring.

Fungi hypogcei, »de underjordiska svamparna», har därför blifvit 
deras gemensamma namn; begränsningen har dock hos olika för
fattare blifvit olika. Så — för att endast anföra ett par exempel - 
liiträknar Tulasne ej bloll familjerna Hymenogastracecv, Elaphomy- 
cetacece, Tuberacece, Cenococcacece och Endogonacece, utan dessutom 
såsom bihang några Disco- och Pyrenomycetes m. m., under det att 
Hesse inskränker dem till endast de tre förstnämnda familjerna. 
I denna uppsats har Tulasnes begränsning blifvit följd blott med 
den afvikelsen, att det tvifvelaktiga släktet Endogone hänvisats 
till ett bihang, hvari plats äfven lämnats åt den till familjen Scle- 
rodermacece hörande Scleroderma vulgare. Detta har skett uteslu- 
slutande af praktiska skäl: sistnämnda art är nämligen den, som
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i södra och mellersta Sverige vanligast antages vara en »tryffel». 
Den här därför ock i våra populära »svampböcker» namnet »rot
tryffel», under det att Tuberacecc, Elaphomycetacece och Hymeno- 
gastracece kallas »äkta» (eller »ärke-), »hjort-» och »falsktryfflar.» 
Rätteligen torde ock Cenococcacece hafva bort upptagas i bihanget, 
men att så ej skett, må ursäktas af min önskan att kraftigare fästa 
uppmärksamhet på dess dithörande art, för att dennas verkliga na
tur måtte ändtligen blifva utredd.

Första vetenskapliga bearbetningen af dessa svampar lämnade
C. ViTTADiNi 1831 i det för sin tid synnerligen framstående arbetet 
Monographia Tuberacearum.1 Som dock detta behandlade endast de 
i Italien funna arterna, var det inflytande, som detsamma utöfvade 
på dessa svampars studium här i norden ganska ringa, men desto 
kraftigare manade L. R. och Ch. Tulasnes ståtliga arbete Fungi 
hypogcei (1851) till ifrigare efterspaningar älven i vårt land, fastän 
man på förhand kunde vara förvissad, att resultatet häraf skulle 
blifva ganska ringa. Redan för 50 år sedan började jag därför att 
härpå rikta min uppmärksamhet, och sedan har jag, vid sidan af 
andra, mera tidkräfvande arbeten, fortsatt härmed. Det under denna 
tid hos oss uppblomstrade intresset för ätliga svampars insam
lande och användande vållade ock, att i våra tidningar då och då 
började förekomma uppgifter om anträffade »tryfflar», och det 
lyckades mig att i de flesta fall få dessa mig tillsända för gransk
ning. Detta gaf mig anledning att 1887 i tidningarna införa en till 
allmänheten ställd uppmaning att till mig insända exemplar af dy
lika svampar, och ett högst betydligt antal personer hafva ock väl
villigt efterkommit denna min begäran. Visserligen erhöllos ej 
härigenom många arter, men däremot vanns en vidgad känne
dom om deras geografiska utbredning inom landet, liksom ock en 
och annan rekryt för vår flora anträffades. Till alla dem, som på 
detta sätt bistått mig — deras stora antal förbjuder mig att här 
uppräkna dem - , anhåller jag härmed få betyga min uppriktiga 
tacksamhet.

Att ännu fler arter kunna anträffas i Sverige, särskildt dess syd
ligare landskap (Skåne, Öland och Gotland), är min bestämda öf- 
vertygelse. Till ledning för efterspaningarna har jag ansett det 
vara lämpligt att utsträcka min framställning äfven till hvad man

1 Den häri lämnade släktbegränsningen ligger till grund för framställningen i Fr. 
Scan. p. 251 och S. Veg. Scand. II p. 435—38.



hittills funnit i Danmark, Norge och Finland, och har jag härvid 
haft förmånen att mottaga exemplar och värdefulla upplysningar 
af mina nu aflidna vänner, professorerna E. Rostrup och A. Blytt, 
äfvensom af lektor P. A. Karsten samt några andra. Än vidare 
anser jag mig böra med tacksamhet omnämna, att jag satts i till
fälle att taga kännedom eller erhålla upplysningar om hvad af 
ifrågavarande svampar finnes på botaniska museerna i Stockholm, 
Lund, Köpenhamn, Kristiania och Helsingfors, tack vare välvilligt 
tillmötesgående af dessas föreståndare och vid dem anstälda perso
ner. Hvad jag själf haft tillfälle alt förvärfva, finnes inrangeradt 
bland Upsala botaniska museums samlingar. Särskildt anser jag 
mig ock böra nämna kandidaten L. Romell för de anteckningar 
och exemplar, som han ställt till mitt förfogande.

Innan jag öfvergår till redogörelse för de hittills här anträffade 
arterna, är det ej mer än tillbörligt, att en kort öfversikt lämnas 
öfver hvad hittills meddelats om dylika svampars uppträdande i 
de fyra nordiska länderna. Om i den vidlyftiga litteraturen något 
undgått min uppmärksamhet, hoppas jag på välvilligt öfverseende.

Första gången, då någon af de nu ifrågavarande svamparna an
träffades i Sverige, var, när Linné under sin Lapplandsfärd fann 
Elaphomyces granulatus, som han sedan i olika arbeten benämnde 
Lycoperdon solidum, Tuber och cervinum. Under antagande, att 
denna var identisk med sydeuropeisk ätlig tryffel, uppgåfvo sedan
O. Swartz och Liljeblad, att Lycoperdon eller Tuber cibarium till
hörde vår svenska flora.

Först genom E. Fries’ mykologiska arbeten blef antalet svenska 
arter ökadt. Början gjordes i Symboler Gasteromycetum ad illustran- 
dam Floram suecicam (1817), hvari beskrefs det nya släktet Rhizopo- 
gon med den nya arten Bli. lateolus.

År 1829 utkom Systema mycologicum vol. III, hvari beskrifvas 
Elaphomyces granulatus och muricatus samt Cenococcum geophilum.

Därtill kom sedan Mylitta venosa, hvars beskrifning af honom 
lämnades i en A. E. Lindbloms i Vet. Akad. Handl. 1830 intagen 
uppsats, samt i tyska tidskriften Linncea samma år Polysaccum tu
berosum, i Fl. scan, hänförd till släktet Hyperrhiza.

Ytterligare angåfvos såsom rekryter för svenska floran i Flora Sca- 
nica (1835) Rhizopogon alhus och Hysterangium membranaceum, samt 
i Summa veg. Scand. II (1849) ej mindre än 7 nya, nämligen 
Rhizopogon virens, Ilgmenogastev citrinus och »spec, in determ.», Hyd-
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nangium spec., Hyperrhiza variegata, Elaphomyces Personii och »an- 
thracinus vel affin, spec.» — Härtill lades i Vet. Akad:s öfvers. 
1855 s. 139 Tuber niveum, hvilket namn dock i Ätl. sv. s. 53 än
drades till Terfezia Leonis.

Under den därefter förflutna tiden hafva i såväl svenska som 
utländska böcker och tidskrifter fynd af förr i Sverige ej anträffade 
arter blifvit omnämnda, nämligen Melanogaster variegatus i Tul. 
Hyp. p. XVIII; Hydnangium carneum i Öfvers. af Vet. Akad:s för- 
handl. 1861 p. 251; Hysterangium fragile i Saccard. Syll. fung. 
VII p. 157; Choiromyces meandriformis i Tidn. f. trädg. 1882 s. 71; 
Tuber suecicum i Öfvers. af Vet. Akad:s Förh. 1881 Nr. 9: 1 och 
Hymenogaster calosporus i Bot. Not. 1906 p. 137.

Läggas härtill några, hvilka här för första gången skola omtalas, 
borde de svenska arternas antal vara ganska betydligt. Detta måste 
emellertid, förnämligast af tvenne skäl, ej litet reduceras. Dels måste 
nämligen flera af de från äldre tider härstammande bestämningarna 
betecknas såsom mycket otillförlitliga, enär de blifvit gjorda före 
utgifvandet (1851) af Tu lasnes klassiska arbete Fungi hypogcei, 
dels hafva exemplar ej blifvit tillvaratagna, hvarigenom en välbe- 
höflig kontroll-granskning numera är omöjlig. På grund häraf måste 
de, åtminstone tills vidare, uteslutas ur de med säkerhet kändas antal.

På grund häraf anser jag mig förhindrad att f. n. tillerkänna 
svensk medborgarerätt åt flera än följande:

Tuberacese: Tuber maculatum, Chceromyces venosus, Hydnotrya 
Tulasnei och carnea, Balsamia plcityspora.

Elaphomycetacese: Elaphomyces granulatus och muricatus.
Cenococcacese: Cenococcum geophiluin.
Hymenogastracear: Gciutieria graveolens och retirugosa, Hyd

nangium carneum, Hymenogaster Klotzschii, citrinus, vulgaris och 
calosporus, Hysterangium ctathroides, Rhizopogon roseolus, provincialis 
och luteolus, Melanogaster variegatus och ambiguus.

De nu ifrågavarande svamparnas historia i Danmark börjar på 
sätt och vis med en sagoperiod. Det berättas nämligen, att under 
midien af 1700-talet, i Fbedkik V:s tid, fanns i Sorö anställd en 
tryffeljägare vid namn Sultan, och att de af honom framletade 
»tryfflarna», hvilka voro mindre än de äkta från Perigord (Tuber 
melanosporum Vitt.), ofta konnno på konungens bord1. Äfven på

1 Ej oantagligt är, att sagda Sultan var en hund, och att de genom denna er
hållna tryfflarne voro Scleroderma vulgare.
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ett annat ställe (»Norborg») uppgifves tryffel i äldre dagar blifvit 
funnen. På grund häraf upptager Hornemann i sin Plantelcvre II 
s. 852, om än med någon reservation, »spiselig Tröffel {Tuber 
cibarium)» bland Danmarks växter.

Den första med säkerhet i Danmark anträffade underjordiska 
svampen var den 1829 i Flora Danica afbildade Elaphomyces-arten 
(troligen E. granulatus), för hvilken i det följande närmare skall 
redogöras. Sedan dröjde det ända till 1870, innan H. Mortensen 
och P. Nielsen anträffade en tryffelliknande svamp,1 som antag
ligen var en art af släktet Melanogaster. Detta fynd gaf, såsom 
framdeles skall utförligare omtalas, anledning till upptäckten af den 
sällsynta Elaphomijces aculeatus Vitt., anträffad 1872 af Samsoe 
Lund, hvilken ock 187(5 lämnade underrättelse om den nyfunna 
Tuber rapceodorum?

Den, som beträffande kännedomen om dylika svampars förekomst 
i Danmark, har största förtjänsten, är onekligen E. Rostrup. Bör
jan gjorde han med att i Medd. D. bot. For. B. I s. 102 anföra de 
intill 1884 anträffade, nämligen, utom ofvan nämnda Elaphomyces 
granulatus Fr., Tuber rufum Pers. (upptäckt 1873), Amylocarpus 
encephaloides Curr. (1884) och Cenococcurn geophilum Fr. Härtill 
har han sedan lagt i sagda Medd. 1885 (B. 1 s. 154—155) Hymeno- 
gaster vulgaris Tub och Elaphomyces variegatus Vitt. samt 1888 
(B. Il s. 84) Melanogaster variegatus Vitt. Vidare tillkommo sedan i
D. Bot. Tidsskr. 1889 Cliceromyces meandriformis Vitt. (B. XVII 
p. 228); 1892 Melanogaster ambiguus Vitt. och Hysterangium clathroi- 
des Vitt. (B. XVIII p. 73); 1894 Melanogaster tuberiformis Corda 
(B. XIX s. 42); 1905 Octaviania asterospora (B. XXVI s. 309). Dess
utom angafs 1902 i B. XXV s. XI Hydnotrya Tulasnei Berk. & Br. 
och slutligen har L. Kolderup Rosenvinge 190(3 (B. XXVII s. 
XXXV) härtill lagt Pachyphlceus melanoxanthus (Berk.) Tub och 
Tuber ivstivum Vitt.

Sammanfatta vi nu detta, blifva (med något ändrad nomenkla
tur) de hittills såsom danska kända arterna följande:

Tuberacere: Tuber cestivum, rufum och maculatum, Pachyphlams 
melanoxanthus, Chceromyces venosus, Hydnotrya Tulasnei, Amylocar
pus encephaloides.

Elapliomycetaceie: Elaphomyces granulatus, muricatus och acu
leatus.

1 Se Tidsskr. pop. Fremst. IV R. 2 B. s. 475.
2 Jfr D. Bot. Tidsskr. II R. 2 B. (s. 9—10) och II R. 3 B. s. 209.
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Cenococcacese: Cenococcum geophilum.
Hymenogastracese: Octavianici asterospora, Hymenogaster vul

garis, Hysterangium stoloniferum, Melanogaster variegatüs, ambiguus 
och tuberiformis.

Uppgifterna om här ifrågavarande svampars förekomst i Norge 
dro ytterst sparsamma. De enda, som jag kunnat anträffa i den 
botaniska litteraturen, äro:

I Gunneri Flora Norvegica II (1772) p. 44 angifves Lycoperdon 
Tuber L. (= Elaphomgces granulatus) vara anträffad redan 1766 och 
sedan flera gånger. — I Hornemanns Plantelrere II s. 879 förekom
mer en fullständigt felaktig uppgift om »Elaphomgces muricatus» 
i »Skove i Finmarken.» Schübeler (Die Pflanzenwelt Norwegens 
s. 102) anför som norska E. officinalis (säkerligen E. granulatus) 
och »Tuber album» (förmodligen Chceromyces venosus). — Slutligen 
har O. Johan-Olsen (numera O. Sopp) i folkskriften Spiselig sop 
(2 uppl. 1885) omtalat den »norske tröffel (Pompholyx)», men här
med menas tvifvelsutan Scleroderma vulgare.

Genom välvilliga meddelanden af professorerna A. Blytt och 
N. Wille samt Overretssagförer J. Egeland m. fl. har jag dessutom 
erhållit en del upplysningar, hvadan det blifvit mig möjligt att göra 
löljande sammanställning af hittills kända norska fungi hypogcei:

Tuberacese: Chceromyces venosus (?), Hgdnotrga Tulasnei.
Elaphomycetaceae: Elaphomgces granulatus.
Cenococcacese: Cenococcum geophilum.
Hymenogastracese: Hysterangium clathroides, Rhizopogon ro- 

seolus och luteolus.

Den af hithörande arter, som först anträffades i Finland, var 
Rhizopogon roseolus. Under sin resa till Torneå lappmark 1695 
tog Ol. Rudbeck d. y. hemvägen öfver Finland, och då han till 
följd al en skada på åkdonet nödgades några dagar uppehålla sig 
vid Kuntila, »som är den sista gästgifvaregård, som man hafver 
ifrån Österbotn till Tavastskogen», använde han detta ofrivilliga af- 
brott i färden till att afbilda en del där förekommande svampar. 
Bland dessa befann sig ock sagda Rhizopogon, som återgifvits på 
ett så mästerligt sätt, att näppeligen någon senare gjort det bättre.1

Den bok, hvari de under resan gjorda utmärkta ritningarna finnas, tillhör 
biblioteket på Leufsta i Upland. Bland andra svampar finnes där ock den sfdlsynta 
gasteromyceten Polysaccum crassipes. (Se Rob. E. Fries i Bot. Not. 1899 s. 241.)
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Uppgift om någon hypogseisk svamp har jag i den äldre finska 
botaniska litteraturen förgäfves efterspanat. Det är först i P. A. 
Karstens mykologiska skrifter, som sådana finnas anförda, nämli
gen i

Fungi exsiccati Fennici fase. V (1866): Hymenogaster Klotzschii.
Notis, ur Sällsk. pr. F. & Fl. Fenn. Förh. VIII (1866) p. 203 och XIII 

(1870) p. 230: Splanchnomyces Rabenhorstii samt IX (1868) p. 351: 
Rhizogon virens.

Mycologia Fennica II (1873) p. 248: Elaphomyces granulatus och 
muricatus.

Mycologia Fennica III (1876): Rhizogon luteolus (p. 354), Hymeno- 
gaster vulgaris (p. 355).

Symbola; ad Mycol. Fenn, i Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. VI (l881) p. 
5: Gautieria graveolens; XVII (1886) p. 161: Rhizopogon (?) borealis.

Finlands basidsvampar (där de till 1889 anträffade arterna finnas 
anförda): Rhizopogon rubescens och lapponicus samt Hymenogaster 
grisens.

En del af dessa bestämningar har P. A. Karsten själf senare 
ändrat, och då jag genom hans välvilja varit i tillfälle att granska 
samtliga de af honom omtalade arterna, har jag ock ansett mig i 
det följande kunna uttala en i en del fall något afvikande åsikt.

Öfriga af andra angifna arter äro Hydnangium carneum (S. O. 
Lindberg 1873 i Not. ur Sällsk. pr. F. & Fl. Fenn. Förhandi. XIII 
s. 487); Hydnotrya carnea 1898 (A. Thesleff i Not. XIX p. 101) och 
1900 Tulasnei (XXVI s. 78)1 samt Hysterangium sp. (samme man och 
st. p. 77).

De af mig såsom finska för n. v. kända arterna äro:
Tuberacese: Hydnotrya Tulasnei och carnea.
Elaphomycetacese: Elaphomyces granulatus och muricatus.
Cenococcacese: Cenococcum geophilum.
Hymenogastracese: Hydnangium carneum, Hymenogaster vul

garis, Hysterangium clathroides, Rhizopogon roseolus och luteolus.

Sammanfatta vi nu de i de fyra länderna hittills med säkerhet 
anträffade arterna, blir resultatet, att dessas antal utgöres af 9 Tu- 
beracece, 3 Elaphomycetacea’, 1 Cenococcacece och 16 Hymenogastra- 
cea; — eller tillsammanlagdt 29 arter.

Att ett ej obetydligt antal arter ytterligare bör hos oss anträf
fas, har redan blifvit antydt, och önskligt vore därför, om många

Se härom i det följande.
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ville härpå rikta sin uppmärksamhet. Alt iakttaga sådana, hvilkas 
fruktkroppar delvis uppskjuta öfver jordytan, erbjuder för den, 
hvilkens ögon blifvit vanda härtill, ej synnerliga svårigheter, men 
annat är förhållandet med de helt och hållet nere i jorden växande. 
Hittills hafva sådana hos oss endast genom tillfälligheter erhållits, 
men nutidens lyckligaste och mest nitiske spanare efter sådana 
svampar, Dr Rudolph Hesse i Marburg, hvilken riktat Tysklands 
flora med ett oväntadt stort antal, delvis förr ej beskrifna arter, 
har visat, hvilka resultat kunna vinnas, om man ej förlitar sig på 
slumpen, utan anställer planmässiga efterforskningar. Oeftergifliga 
villkor härvid äro tålamod och noggrant tillvägagående, ofta för
enade med kroppsliga ansträngningar. Det är förnämligast på nå
got fuktiga ställen i löf- och barrskogars eller buskagers myll-lager, 
som man med bästa hopp om framgång bör kunna företaga letan
det. Varseblifver man därvid fina, hvita eller gulaktiga mycelii- 
trådar, bör man söka följa dessa (kanske både half- och heltimmar), 
och kan därvid slutligen se sina önskningars mål uppnådt. Ej 
ovanligt är att finna flera olika arter växande på samma lokal.

Det är emellertid ej blott i vildmarken, som dylika svampar äro 
att finna, utan särskild uppmärksamhet bör ock ägnas åt park
anläggningar och i dem odlade buskgrupper.1 Äfvenledes kan en 
och annan art anträffas i växthusens blomkrukor. Må man blott 
vid allt sådant sökande ihågkomma, att många arter kunna vara 
helt små, knappt ärtstora.

Afven andra hjälpmedel finnas, hvilka underlätta de underjordiska 
svamparnas anträffande. Några arter sprida under ett visst utveck
lingsstadium en intensiv egendomlig lukt, som lätt förråder deras 
närvaro. Jordskorpans — låt vara lindriga — upphöjning och 
sprickande bör ock mana till undersökning, och finnes jorden nå-

1 Härvid kan ifrågasättas, huruvida icke svaraparne blifvit dit förflyttade från 
andra orter, i vissa fall t. o. m. importerade från utlandet. Jag har ej kunnat 
undgå att misstänka något sådant, då t. ex. i Carolina-parken i Upsala, till hvars 
planterande jag vet unga träd och buskar rekvirerats från Lübeck, under några, 
nu högväxta Carpinus-träd (och endast under dessa) funnits Hgincnogasler vulgaris och 
calosporus samt Balsamia platgspora, samt i närbelägna buskgrupper Melanogaster 
variegatus, som f. ö. ej anträffats i hela trakten. Härvid är ej nödvändigt att an
taga något samband mellan sagda svampar och rötternas mykorrhiza; mvcelier 
kunna hafva medföljt i den rötterna vidhängande jorden. På sådant sätt leder kanske 
den i samma park under de från Tyskland komna lärkträden rikligt förekom- 
mande Boletus elegans sitt ursprung.
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gonstädes uppbökad eller mossan upprifven, så beror detta ej säl
lan på »tryffel»-älskande djurarters besök på platsen.

Innan jag öfvergår till redogörelse för de hittills anträffade ar
terna, anser jag mig böra framhålla, att jag jämväl sträfvat att er
hålla så fullständiga upplysningar som möjligt om de särskilda 
arternas geografiska utbredning inom området. På grund häraf 
har jag ock för några — särskildt Elaphomyces granulatus samt 
Rhizopogon roseolus och luteolus — lämnat långa lokal-listor, men 
hvad härom hittills finnes i den botaniska litteraturen anfördt är 
så knapphändigt, att jag hoppas den vidlyftighet, hvartill jag gjort 
mig skyldig, vara ursäktlig.

Dessutom må påpekas, att bland de anförda synonymen återfin
nas af utländska endast de för hvarje art viktigaste; däremot liar 
jag bemödat mig att lämna de skandinaviska så fullständigt, som 
det varit mig möjligt.

TUBERACE/E.

Fruktkropp knöllik; peridiet (vanligen) af lösare konsi
stens; gleba mer eller mindre köttig, efter mognaden rutt
nande; sporer ej bildande en stoftlik massa.

Under namnet Tuberacece sammanfattades förr (t. ex. i Fr. Syst. 
Myc. II och S. Yeg. Sc. II, Vitt. Tub. o. s. v.), dock som särskilda 
grupper, Hymenogastrei och Tuberei.1 På senare tider hafva dessa 
upphöjts till egna familjer; så är t. ex. förhållandet i Tub Hyp., 
Sacc. Syll., Hesse Hyp. o. s. v.

Afvikande framställning lämnade Ed. Fischer (1897) i Engl. & 
Prantl Pfl. Fam., i det att han bland de talrika ordningar, hvari 
Ascomyceternas underklass Euasci uppdelades, urskilde ordningarna 
Tuberinece (med familjerna Eutuberacece och Balsamicicece) samt Plect- 
ascinece, dit han räknade familjerna Gymnoascacece, Aspergillacece, 
Onygenacece, Trichocomacece, Elaphomycetacece och Terfeziacece. Sam
ma år lämnade samme man i Rab. Kr. Fl. en något afvikande 
uppställning: Ordningen 1. inom Ascomycetes blef Tuberacece med 
underafdelningarna Eutuberinece (familjen Eutuberacece), 2. Balsaminece 
(fam. Balsamiacece), 3. Elaphomycetinece (fam. Terfeziacece, Elaphomy
cetacece och Onygenacece). Häraf framgår, att han anser den forna 
familjen Tuberacece böra uppdelas i flera, hvilka ställas i olika af- 
delningar, och att t. o. m. Terfeziacece i systemet väsentligt åtskil-

Stundom med tillägg af Endogonei.
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jas från öfriga verkliga tryfflar. Utan att bestrida riktigheten här- 
af, har jag ansett det med ändamålet för denna lilla uppsats vara 
mest lämpligt att behålla den gamla familjen Tuberacece i oföränd
rad begränsning.

Öfversikt af hittills inom området anträffade släkten:

A) Växande fritt, mer eller mindre fullständigt under jordytan.
a) Gleba tät.

a) Gleba med tvenne slags ådror.1
* Sporsäckar klotformiga eller

säcklika.............................1. Tuber (Mich.) Fr.
** Sporsäckar klubblika—cy

lindriska ............................2. Pachyphlenus Tul.
ß) Gleba med ett slags ådror. . 3. Chceromyces Vitt.

b) Gleba med luftfyllda labvrintiska
gångar.

u) Sporer klotrunda,äldreknöliga 4. Hydnotrya Berk. & Br. 
ß) Sporer aflånga, släta . . .5. Balsamin Vitt.

B) Växande saprofytiskt på ved . . .6. Amylocarpus Curr.

I. Tuber (Mich.) Fr.

Fruktkropp utan tydlig basaldel. Gleba i moget tillstånd 
marmorerad; asci äggformiga—nästan klotrunda; sporer 
färre än 8 (vanl. 1—4), oregelbundet ordnade, klotformiga 
eller ellipsoidiska, med episporiet nätlikt eller taggigt 
skulpteradt, mogna mörkfärgade.

Syn. Tuber Mich. N. gen. (1729) p. 221. — Fr. Syst. Myc. II 
(1828) p. 289 (excl. T. niveo). — Vitt. Tub. p. 31. — Tul. Hyp. 
p. 133. — Sacc. Syll. VIII p. 882. — Hesse Hyp. II p. 5. — Ed. 
Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. p. 286 och i Rab. Kr. Fl. I: 5 p. 37.

Fruktkroppen underjordisk; peridiet enskiktigt, sammanhängande 
med gleban; denna med dels ljusare, smala, luftförande, genom 
peritheciet utåt mynnande ådror (»vence externen»), dels mörkare tra- 
maådror (»vence internen»), bägge slagen labyrintlikt genomdragande 
gleban.

Med namnet Tuber betecknade latinska författare (Plinius m. fl.)

1 Dessa äro: 1) vence internee (tramaådror) = de mellan dem beklädande fruktla
ger (hymenium) liggande väfnadspartierna, och 2) vence externce (ytterådror) = de 
af hyfväfnad fyllda gångarna mellan de tramaådrorna beklädande hymeniallagren.
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ätliga tryfflar; dessas grekiska benämning var Bihov, hvilket namn 
sedan tillagts ett helt annat svampsläkte (.Hijdnum).

Öfversikt af de anträffade arterna:

A) Peridiet tjockt, vårtigt.
a) Episporiet med nätmaskig skulptur. . 1. T. cestivum Vitt.
b) » med spetsiga piggar. . . 2. T. rufum Pic.

B) Peridiet tunnt, ej vårtigt...............................3. T. maculatum Vitt.

1. T. aestivum Vitt.

Peridiet hårdt, svart eller svartbrunt, genom djupa in
skärningar deladt i polygonala, plattadt pyramidformiga, 
från hvarandra skilda Vårtor; gleba i börjamhvit, sedan 
ockrafärgad — brunaktig; spormembran gulbrun—brun, 
med nätformig, stormaskig skulptur.

Syn. Tuber cestivum Vitt. Tub. (l83l) p. 38. Tul. Hyp. p. 
137. — Sacc. Sy 11. VIII p. 891. — Schröt. i Kr. Fl. Sellies, p. 196. 

Hesse Hyp. II p. 14. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. 1: 1 s. 288. 
Tuber cestivum a tijpicum Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. I: 5 p. 37.
Endast funnen i Danmark: »ved Herlufsholm i et Dige under

Pil i Juni 1903» (K. Kring; jfr Ivolder.-Rosenv. i D. bot. Tidsskr. 
XXVII s. XXXV).

Fruktkroppar från en hasselnöts till en knytnäfves storlek; vår
torna ofta sexsidiga och i spetsen fördjupade med därifrån radialt 
utgående sprickor och fin tvärstriminighet. Ytterådrorna ljusa; 
traina-ådrorna, makroskopiskt sedda, i synnerhet i fx-iskt tillstånd, 
otydliga, ej framti'ädande som mörkare linjer; sporsäckar klotfor- 
miga—elliptiska, stundom 1—2-, vanligen 4—6-spoidga; sporer el- 
lipsoida, 24—45 p långa, 17—30 p breda. Lukt svagt aromatisk. 
En af de såsom läckerhet använda tryfflarna, dock mindre skattad 
än den äkta franska (T. melanosporum).

2. T. rufum Pic.

Peridiet tjockt med låga, polygonala vårtor eller rutor, 
rödbrunt; gleba rödbrun med ljusa ådror; spormembran 
med talrika spetsiga piggar.

Syn. Tuber rufum Pic. Melanth. (1788) p. 80. — Fr. Syst. Myc. 
II p. 292. — Vitt. Tub. p. 48. — Tul. Hyp. p. 141. — Sacc. Syl 1.
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VIII p. 897. — Rostr. i Medd. D. bot. For. I. s. 103. — Hesse Hyp. 
p. 11. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. 1: 1 s. 288.

Tuber rufum a typicum Ed. Fisch, i Rabenh- Kr. Fl. I: 5 s. 57.
Endast ett par små exemplar funna 1873 i en skog vid Stens- 

gaard på Lolland (E. Rostrup).
»Nseppe over 1/3" i Gjennemsnit, uregelmessig rundagtige, med en 

mat graabrun, svagt grynet Overflade; kjödet seigt, brunligt med 
lyse Aarer. Sporsaekkene bredt omvendt segformede eller afrundet 
kantede, men en udtrukken Stilk, indeholdende indtil 4 regelm. 
ellipsoide, gulagtige Sporer, bevsebnede med tsetsiddende fine og 
lange Pigge; Sporene vare 20—30 Mikr. lange og 10—20 Mikr. 
tykke» (Rostr. cit. st.).

Ur beskrifningar af andra författare, som haft tillfälle att under
söka flera och mer utvecklade exemplar, må här följande tilläggas: 
Genom den hornartade konsistensen af fruktkroppens ytterlager och 
genom de mot basen konvergerande och där utmynnande vence ex
terner hörande till släktets underafdelning Aschion Ed. Fisch. {Tubera 
sparici Vitt.). Fruktkroppen af hassel- eller valnöts storlek; ytan 
genom små, tämligen skarpa fåror delad i mångkantiga, plattade 
vårtor (liknade vid hundens nos, hvaraf folknamnet »nez dechien» 
i vissa trakter af Frankrike); gleba i moget och torrt tillstånd horn
aktig (enligt Hesse smutsgul). Sporer 3—5 (genom felslagning 1—2), 
enligt Ed. Fischer 28—42 p långa och 18—28 p breda; piggarna 
4 p långa. — Lukt enligt några syrlig, ej oangenäm; enligt andra 
äcklig.

3. T. maeulatum Vitt.

Peridiet tunnt, slätt eller finvårtigt, först hvitaktigt — 
ockragult, slutligen utvändigt mer eller mindre fullstän
digt gul- eller rödbrunaktigt; dess yttre lager bildadt af 
fast sammanflätade, delvis långsträckta hyfer; gleba slut
ligen rödbrun, med hvita ådror; spormembran slutligen 
mörk med nätformig, småmaskig skulptur.

a. typicum: fruktkropp mest täml. regelbundet rundad; sporer 
vanligen 1 2 i hvarje sporsäck, mer eller mindre aflånga, slutligen
mörkbruna med dragning åt rödt eller rödgult.

Syn. Tuber maeulatum Vitt. Tub. (l83l) p. 45. — Tul. Hvp. p. 
148. — Sacc. Syll. VIII p. 890. — Hesse Hyp. II s. 26. — Ed. Fisch, 
i Rabenh. Kr. Fl. I. 5 s. 47. — F. Bucholtz i Hedw. 1901 s. 310, 
Beitr. s. 112, Zw. Nachlr. s. 456.
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Tuber rapceodorum Samsoe Lund i D. bot. Tidsskr. 2 R. 3 B. s. 
209. — Rostr. i Medd. D. bot. For. I s. 103 och 155 samt II s. 84.

ß. intermedium (F. Bucholtz): sporer mest rundadt ellipliska, slut
ligen mörkbruna med dragning åt olivfärg (ej rödlätt), f. ö. som före
gående.

Syn. Tuber intermedium F. Bucholtz i Hedw. 1901 s. 309, Beitr. 
s. 110, Z\v. Nachtr. s. 454.

y. suecicum (Wittr.): fruktkropp oregelbundet knölig; sporer vanl. 
3—4 i hvarje sporsäck, f. ö. som hos a.

Syn. Tuber suecicum Wittr. i Vet. Ak. Öfvers. 1881 N:o 9:1 (en
dast namnet). — Sacc. Syll. VIII p. 899 (likaledes).

Funnen i Sverige: Värmdön vid landstället Kulan i ett jord- 
gubbsland 1881 [y\ (Hj. Holmgren och V. B. Wittrock); Landt- 
bruksakademiens Experimentalfält 1882 i styf, men väl gödslad 
jord i en lind-skola1 [y] (C. V. Hartman); nära Karlbergs slott 1882 
i lös mylljord bland rötter af Salix fragilis [y\ (C. Sundström och 
M. A. Lindblad); Lidehäll nära Enköping 1889 91 [ß] (C. J. Ce-
derström och E. Nyman); Klockarhyttan i Lerbäcks socken (Ne- 
rike) 1892 i ruinerna af en gammal smedja bland rötterna af ett 
Struthiopteris-bestånd [/?] (R. Sernander); Askers prästgård i Nerike 
1897 i myllrik jord i en af hassel, Cornus m. m. bestående busk- 
grupp [«] (C. Hedström); Sjötorp i Västergötland 1891 i en dril- 
bänk [ß] (A. Larsson); Bergianska trädgården 1894 under björkar 
[yl, ung och ännu steril] (V. B. Wittrock).

I Danmark på Sjaelland: Hvalsö nära Roeskilde 1892 i en träd
gård under hasselbuskar (J. Nielsen enl. Sam so e Lund); Köpen
hamns botaniska trädgård 1884 (F. Diedrichsen); Landbohoisko- 
lens trädgård 1887 (A. Bruun); Tisvilde i Opdragelsehjemmet God- 
havns trädgård \a\ (Frydensberg enligt L. Kolderup-Rosenvinge). 
— I Jylland: Ilobro i en trädgård mellan rötter af Populus onta- 
riensis [a\ (J. Morck 1876 och E. Rostrup 1872); Skagen [a] (Fru 
M. Kröyer).

Fruktkropparna af mycket olika storlek, hos a och ß från ett se
napskorns till en hasselnöts (sällan något mera), hos y däremot nående 
en diameter af ända till 3 cm., rundade samt genom veck och knö- 
liga utbuktningar oregelbundna (i högre grad, ju större de äro). Peri- 
diet såsom vngre svagt tinludet. Gleba tämligen fast, först hvit, 
slutligen rödbrun (kött- eller chokladfärgad), marmorerad genom

1 Denna finnes omtalad i Tidn. f. trädg. 1882 s. 94 under namnet Tuber sue-
cicum.
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sparsamma, hvita ådror. Sporsäckar äggformiga eller klotformiga, 
nedtill afsmalnande. Sporer (äfven i samma fruktkropp) mycket va
rierande till antal, form och storlek: hos svenska exemplar af« har

. längd 43—50
iakttagits deras —i allmänhet i ensporiga sporsäckar --------- ,

bredd 27—33
32—33 27—30 20—27

i tvåsporiga , i tresporiga . i fyrsporiga — ; hos
20—22 18—20 18—21
37—41 31—34 27—28 23—26 49—52 33-39

ß respektive - —, - —, - —, - ; hos r
30—32 24—27 21—22 18—21 30 22-

29—34 21—24
-, , allt a. Både större och mindre dimensioner hafva

19—23 16—19
24-68

dock äfven förekommit; så t. ex. hos r o. s. v. Lukten,
24—44

hvilken bäst märkes, om flera fruktkroppar någon tid förvaras i en 
tillsluten burk, hos yngre nästan ingen, hos äldre enligt min upp
fattning något liknande den hos Choeromyces, ehuru väsentligt sva
gare, enligt andras lökartad o. s. v.1 Redan den sparsamma före
komsten och ringa storleken göra, att denna art ej kan räknas till 
våra ätliga svampar; västgötaexemplar hafva dock anrättats och 
»smakat förträffligt».

Obs. 1. Den grupp af släktet Tuber, till hvilken ofvan anförda 
höra, utgöres af flera, som egna arter uppställda former, hvilka dock 
äro hvarandra habituellt så lika samt genom så svaga karaktärer 
åtskilda, att jag känner mig mest benägen att sammanslå dem alla 
(eller de flesta) till en art. På sista tiden hafva de gjorts till före
mål för en mera kritisk undersökning af F. Bucholtz, hvilken ock 
godhetsfullt granskat exemplar från samtliga ofvan angifna svenska 
lokaler, äfvensom från Hobro i Danmark. I de flesta fall har dock 
bestämningen blifvit något osäker, då sporerna ej varit fullt mogna 
och således deras slutliga färgnyans ej kunnat definitivt afgöras. 
Några säkra gränser dem emellan torde f. ö. näppeligen finnas.

Obs. 2. Den på Värmdön 1881 anträffade tryffeln ansåg jag, 
efter jämförelse med ett torkadt originalexemplar, först böra hänföras 
till Tuber maculatum Vitt. Då emellertid beskrifningarna såväl hos 
Vittadini (t. ex. »maculis lividis notatum», hvarpå särskild vikt synes 
läggas), som hos Tllasne (»peridio tenui vix definito») ej fullt slogo

1 Rostrups uppgift, att lukten är >gjennemtrcengande, skarp nedikkeagtig», torde 
vara hämtad från Tulasnes beskrifning på T. rapceodorum.
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in, och denna art dessutom förut var funnen endast sparsamt i 
norra Italien och södra Frankrike, vände jag mig till L. Quélet 
för alt erfara hans mening, och denne förklarade då, att här före- 
låge en ny art, närbesläktad med T. dryophilum och maculatum, 
men skild genom större sporer. Som emellertid dessa voro syn
nerligen varierande, ansåg jag mig icke kunna godkänna denna 
hans åsikt, men trodde mig däremot böra följa Samsoe Lund och
E. Rostrup, hvilka redan förut bestämt de i Danmark funna ex
emplaren till T. rapceodorum Tul. Äfven beskrifningen på denna 
var dock ej fullt öfverensstämmande; särskildt fann jag hos fullt 
mogna fruktkroppar intet spår af en lukt, som kunde betecknas 
såsom »excitatissima sinapis rapceve graveolentia». Bucholtz har nu 
påvisat, att mellan T. maculatum och den med T. rapceodorum sam
manslagna T. puberulum, åt hvilket senare namn Ed. Fischer redan 
förr af prioritetsskäl lämnat företrädet,1 en verklig åtskillnad före
finnes, bestående i yttre perithecii-lagrets olika anatomiska byggnad. 
På grund häraf skulle någon T. puberulum (= rapeedorum) ännu ej 
vara funnen inom Skandinavien.

Obs. 3. Till ledning vid framtida spaningar efter hithörande 
arter och former, må här efter Bucholtz lämnas ett schema 
öfver dem, som man snarast kan vänta att finna inom vårt flor
område :
A) Mogna sporer bruna eller gulbruna med dragning åt olivfärg (ej 

rödlätt), mest rundadt elliptiska.
a) Yttre peridiilagret af lös väfnad, nästan pseudoparenchyma-

tiskt:................................ 1 .T. puberulum Ed. Fisch.
a) Inre peridiilagret af mycket löst sammanflätade hyfer:

a. albidum Bucholz.
ß) Inre peridiilagret af fast sammanflätade hyfer:

ß. puberulum (Berk. & Br.). 
y) Inre peridiilagret som hos föregående, men ställvis äfven 

med lodrätt utåt riktade, sammanflätade hyfer:
y. longisporum Bucholtz.

b) Yttre peridiilagret af fast sammanflätade, delvis långsträckta
hyfer (ej egentligen pseudoparenchymatiskt):

2. T. intermedium Bucholtz.

1 Tulasne anser dock dessa bägge vara skilda arter på den grund, att sporerna 
hos T. rapceodorum äro elliptiska, men hos T. puberulum nästan klotrunda.



238

B) Mogna sporer rödlätt eller rödgult bruna, vanligen långsträckt 
elliptiska.

a) Yttre peridiilagret såsom hos A) b).
«) Sporer med vidmaskig skulptur: 3. T. dryophilum Tul. 
ß) » 8 småmaskig » 4. T. maculatum Vitt.

b) Yttre peridiilagret typiskt pseudoparenchymatiskt:
5. T. michailowskjanum Bucholtz. 

a) 4—5 skulpturmaskor på sporbredden:
a. microreticulatum Bucholtz. 

/?) 3—4 skulpturmaskor på sporbredden:
ß. medioreticulatum Bucholtz. 

y) 2 skulpturmaskor på sporbredden:
y. macroreticulatum Bucholtz.

Anmärkas må, att med »småmaskig» skulptur menas sådan, där 
de (enligt Ed. Fischer) särskilda maskornas bredd understiger (eller 
når till) 10 p, men »vidmaskig», då deras bredd är större. Man 
kan ock (med Bucholtz) angifva antalet hela maskor, som upptaga 
sporens hela bredd: i förra fallet äro de knappt mer än 2, i det 
senare 4—5. En mellanform finnes hos den ofvannämnda varie- 
teten medioreticulatum.1

II. Pachyphloeus Tul.

Fruktkropp med tydlig basaldel, nederst med ett noga 
begränsadt mycelii-vidhäftningsställe; gleba med bägge 
slagen ådror; vtterådror utmynnande på fruktkroppens öf- 
versida eller konvergerande mot en öfverst på densamma 
belägen groplik fördjupning; asci oregelbundet klubblika 
—cylindriska; sporer 8, klotformiga, taggbeklädda, mogna 
brunaktiga.

Syn. Pachyphloeus Tul. i Giorn. ital. An. I Vol. II (1844) p. 69 
och Hyp. p. 130. — Sacc. Syll. VIII p. 881. — Hesse Hyp. II s. 
39. — Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. I: 5 s. 30 och i Engl. & Pr. Pfl. 
Fam. I s. 284. — Schröt. i Krypt. Fl. Schl. III: 2 s. 192.

Fruktkroppen knöllik, underjordisk eller något uppskjutande; 
peridiet enskiktadt, småvårtigt, pseudoparenchymatiskt med en 
öppning i eller nära spetsen; tramaådrorna (eller -skifvorna) utgå-

1 Namnen longisporum samt micro-, medio- och macroreticulatum torde, såsom 
varande »hybrida» d. v. s. sammansatta af latinska och grekiska, böra utbytas 
mot andra.
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ende från flera ställen innanför peridiet och konvergerande mot 
toppen, beklädda af palissadlikt ställda parafyser och sporsäckar; 
»vena; externce» från toppöppningen inskjutande och slutande blindt; 
hymenium beläget mellan de bägge slagen ådror; sporer oordnadt 
liggande i sporsäckarna.

Namnet bildadt af t-m/uq, tjock, och <pfou>q, bark.

1. P. melanoxanthus (Berk.) Tub

Peridiet ganska tjockt, utvändigt täckt af tämligen höga, 
polygonala vårtor, svartaktigt med dragning åt rödt.

Syn. Pachyphlceus melanoxanthus Tub Giorn. bot. ital. 1. c. och 
Hyp. j). 131. — Sacc. Syll. VIII p. 881. — Hesse Hyp. II s. 39. — 
Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. I: 5 s. 31 och i Engl. & Pr. Pfl. Fam. 
I s. 284. — Schröt. i Krypt. Fl. Schles. III: 2 s. 192.

Choiromyces melanoxanthus Tub mscrpt., Berk, i Ann. & Mag. XIII 
p, 359.

En gång (sept. 1905) funnen i Danmark: Sjaelland i Folehave- 
skov under en bok (Fr. Riise enl. Kolderup-Rosenvinge i D. hot. 
Tidsskr. R. XXVII s. XXXV).

Fruktkropp klotrund, till ungefär hasselnöts storlek; peridiets yt
terlagers cellmembraner rödaktigt—violett-bruna; gleba grågrön— 
mörkbrun, marmorerad genom mörkare och gula (eller grönaktiga) 
ådror; sporer 12—22 p i diameter utom de vanligen 3 p långa 
piggarna. — Den mogna frukten äger stark jodoform-lukt. Vid 
förvaring i sprit färgas denna snart mörkt rödbrun.

III. Chceromyces Vitt.

Fruktkropp oregelbundet knöllik, invändigt tät, vid tu
skärning visande oregelbundet slingrande, ljusa eller mör
kare ådror i den blekfärgade grundmassan; sporsäckar 
klubblika; sporer 8 i hvarje sporsäck, klotrunda, med mem
branen nätlikt eller taggigt skulpterad.

Syn. Chceromyces Vitt. Tub. (1831) p. 50. — Tub Hyp. p. 169. 
— Sacc. Syll. VIII p. 900. ■— Hesse Hyp. II s. 37. — Fd. Fisch, 
i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I p. 319 och Rab. Kr. Fl. 1: 5 p. 74.

Fruktkroppens periferiska delar sakna sporsäckar och bilda ett 
slags bark; de ofvan omtalade ådrorna (eller ringarna) bildas af asci 
och oregelbundet palissadlikt anordnade, parafysliknande hyfer;
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sporerna vanligen inom sporsäckarna någorlunda ordnade i tvenne 
rader.

Namnet är bildadt af yoipoq, svin, och püxyjQ, svamp, hänsyftande 
på svins användande vid tryfflars uppsökande. — Vanligtvis an
vändes skrifsättet Choiromyces, men, såsom redan Tulasne påpekat, 
är Chceromyces språkligt riktigare.

1. Ch. venosus (Fr.) Th. Fr.

Peridiet glatt, vanligen hvitaktigt och slutligen brunak- 
tigt; gleba först nästan alldeles hvit, sedan marmorerad 
genom talrika, gulaktiga eller bruna, buktade linjer; spor
membranen tätt besatt med grofva, cylindriska eller kä
gellika, upptill tvärhuggna piggar.

Syn. Mylitta venosa Fr. i Vet. Ak. Handl. 1S30 s. 248, S. V. Sc. 
II p. 436.

Choiromyces meandriformis Vitt. Tub. p. 51. — Sacc. Syll. VIII 
p. 900. — Tub Hyp. p. 170. — Hesse Hyp. II s. 37. — Ed. Fisch, 
i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I s. 319 och Rab. Kr. Fl. I s. 74.

Chceromyces gihbosus (Dicks.) Schroet. i Kr. Fl. Schl. III: 1 s. 197.
Förekommer helst i lerjord på dikeskanter, åkerrenar, gräspla

ner o. s. v., helt och hållet (några tum—en fot) under jordytan 
eller något litet blottad genom ofvanliggande jordlagers undanskju
tande; mest anträffad vid gräfning och plöjning, företrädesvis om 
hösten (augusti—november), men någon gång äfven om våren.

I Sverige har den sitt stamtillhåll i Östergötland och Söder
manland samt är vissa år ganska rikligt förekommande.1

Första gången iakttogs den i det förra af dessa landskap vid Ce- 
dersberg under Säby af grefve E. Fr. v. Salza och har sedan an
träffats vid Brokind och Mem samt på Grefstens ägor i Svinstads s:n 
(K. Bergholz), Sturefors (grefvinnan P. Bjelke), Linköping vid Sand
bäcken (G. Adlerz), Bjärka-Säby (Jos. Svensson), Carlsborg vid 
Söderköping (Joh. Johansson), Vårdsnäs s:n (Holm: H. Falken

berg och Västerby: K. Bergholz), Brötjestad i Slaka s:n (E. D:son 
Iverus), vid vägen från Gusum till Valdemarsvik (enl. tidningsupp
gift). — I Södermanland synes den förnämligast trifvas i trakterna 
kring sjöarna Båfven, Naten och Ronviken, såsom vid Stjärnhof 
(C. Svensson; så ofta och mycket, att den erhållit namnet »Stjärn-

1 Så t. ex. angifves, att den vid Hyltinge ett år samlades »kolfatvis» och an
vändes till svinens förplägning.
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hofs-tryffel»), Gryts, Hyltinge, Lugdo och Bogsta socknar (L. Ro- 
mell; vid Väsby i sistnämnda socken: A. Klingspor och Sofielund 
i Lugdo: K. Hj. Sjöstedt); dessutom vid Sparreholm (O. Printz- 
sköld), Sofielund i Björnlunda (K. Hj. Högstedt), Fastmyra samt 
Mariefred (L. Rabenius). F. ö. endast funnen nära Ronneby »ut
med vägen till Pehrsborg» (A. E. Lindblom).1

I Danmark är den endast anträffad i Jylland i Munkebjerg- 
skoven vid Vejle fjord (Joh. E. Lange enl. D. bot. Tidsskr. XVII 
p. 228) och vid sanatoriet på samma fjords nordsida (O. Hörring).

- Från Norge är den hittills ej med säkerhet känd, men hit hör 
antagligen den »Tuber album», som enligt Schübeler (Pfl. Norv. 
p. 102) »wirklich einmal bei Lysaker, in der Nähe von Christiania 
gefunden worden ist».

Fruktkroppen ofta oregelbunden, af varierande storlek, mellan 1 och 
15 centimeter i tvärmått (från en valnöts till »en större kålrots» 
eller »ett fårhufvuds», enligt svenska samlares uppgifter), vid tork
ning mycket hopskrumpnande. Peridiet efter åldern hvitt, ljust 
brungult och brunaktigt samt då genom ljusare linjer ej sällan de- 
ladt i oregelbundet polygonala partier. De mycket slingrande 
ådrorna i gleban än ringformigt sammanslutna, än med fria ändar. 
Sporerna 8 i hvarje sporsäck, klotformiga, först bleka (färglösa eller 
blekgula) och släta, sedan ljusbruna, 16—24 a i diam. utom pig- 
garna; dessa olika långa (4—8 r/.\ utstående, raka eller krökta, ofär
gade.

Lukten på olika stadier af svampens utveckling alltefter indivi
duell uppfattning mycket olika, hos unga nästan omärklig. Utländska 
författare angifva den såsom »fortissimus ingratus» (Vitt.), »stark, aro
matisk» (E. Fisch.), »erinrande om torkade murklor» (Hesse), »mer 
eller mindre starkt löklik» (Schroeter), »äcklande» (Mattiroli)
o. s. v. Såsom bevis på huru äfven i vårt land uppfattningen kan 
växla, må nämnas, att en funnit lukten »erinra om rå stärkelse», 
en annan »om svinstia», en tredje »om pikant tryffelarom», men 
vid inträdande förruttning »om härsket fläsk eller dylikt». I Fr. S- 
V. Sc. II uppgifves, att svampen — förmodligen ruttnande — ej

1 Uppgiften i C. Hartm. Skand. ätl. sv. p. 63, att den »torde flerestädes före
komma, särdeles på Ölands och Skånes sandfält tillsammans med solvändan {Heli- 
anthemnm), på hvars rötter den i sitt egentliga hemland uppsökes», saknar all grund 
och sannolikhet. — I Lindbl. Sv. b. angifves den äfven från Nerike, hvilket dock 
beror på en förväxling med Hijdnolrga carnea, och liknande gäller antagligen äfven 
om Västergötland, där den ock säges vara funnen.
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kunde förvaras på grund af stank, som var så intensiv, att den 
inträngde i rum, som voro skilda genom fyra stängda dörrar. Själf 
har både jag och andra företrädesvis lagt märke till den frappanta, 
starka, ej oangenäma lukt af någon slags gammal ost, som sprides 
af den torkade svampen, och som ännu i dag efter 22 års förva
ring i glasburk med löst liggande lock å botaniska museet är kraf
tig och oförändrad. — Svampens under vissa stadier starka lukt 
kan f. ö. tjäna till en god vägledning vid dess eftersökande. Äfven 
vissa djurarter blifva därigenom satta i tillfälle att anträffa denna 
deras delikatess; särskildt har man hos oss funnit detta vara för
hållandet med getter och får.

Obs. 1. Bland de inom vårt florområde anträffade »äkta tryff
larna» är denna den enda, som kan äga någon betydelse såsom 
ätlig eller snarare såsom krydda, hvarför ock »Stjärnhofs-» eller »hvit- 
tryffeln» finnes upptagen i våra för den stora allmänheten afsedda 
»svampböcker» och andra populära skrifter. Att dess smak kan 
vara mycket olika, framgår af dess olikartade lukt; helst bör den 
fullbildade, ännu ej i ruttning öfvergående svampen användas. Är 
flerestädes i Europa högt skattad, särskildt i Oberschlesien, där den 
benämnes »Kaiserpilz» och »Weisse Trüffel».

Obs. 2- Då denna första gången i Östergötland anträffats, läm
nades underrättelse därom af E. Fries genom en i Vet. AkacLs 
Förh. 1855 s. 139 införd liten uppsats: Om en i Sverige funnen 
art af Tryffel. Härvid begicks emellertid det misstaget, att den där 
benämndes Tuber niveum Desf. eller Terfez niveum, hvilka namn 
sedan i Fr. Sv. ätl. sv. p. 53 utbyttes mot synonymet Terfezia Leo
nis Tul.1 Misstaget är lätt förklarligt, då både yttre utseendet och 
sporerna äro hos bägge arterna i allt väsentligt öfverensstämmande. 
Ett riktigare namn påvisades först af M. A. Lindblad (jfr Tidn. f. 
trädg. 1882 s. 7l) vara Choiromyces meandriformis Vitt.

Obs. 3. Att denna art är den, som 1827 anträffades af A. E. 
Lindblom och af E. Fries fick namnet Mytitta venosa1 2 3 med dia- 

j gnosen: alba, maculis fructificantibus venoso-contortis,“ är otvif-
1 Figuren är, såsom ock angifves, där lånad ur Tut H\’p. tab. VII f. V och före

ställer alltså i själfva verket T. Leonis.
2 Släktet Mylitta beskrefs först 1825 i Syst. orb. veg. p. 154 med M. Pseudo- 

acacice såsom typ.
3 Jfr ock Fr. S. V. Sc. Il p. 436, där äfven angifves öfverensstämmelsen med 

Vitt. Tub. t. II f. 1 (d. v. s. Ch. meandriformis). I Lindbloms bref till E. Fries 
2S/s 1829 heter det: »inuti ådrigt marmorerad, utan några märkliga rotfibrer. Den 
växer i en lerig, något sank jord bland alar.»
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velaktigt, såsom ock framgår af den lämnade beskrifningen: »Den 
liknar till utseende och storlek en kålrot eller rofva. Formen är 
oregelbunden, rundad, med vågig, mjölig, hvit yta. Inuti är den 
solid, fylld med ett hvitt fast kött, som är randigt af mörkare 
ådror af en gelatinöst hornartad substans, uti hvilka frökorna ligga. 
Ådrorna äro mycket hit och dit böjda, sins emellan invecklade, 
ofta afbrutna.» — Enligt meddelande af C. A. Westerlund, hvil- 
ken anmodats att vid Ronneby efterspana densamma, har den upp
lysningen erhållits, att den ursprungliga fyndplatsen är numera så 
förändrad, att svampen ej längre kan där förekomma.

Obs. 4. I Sacc. Syll. VIII p. 908 beskrifves Mylitta venosa Fr.: 
»gleba cellulosa, basidiis 2—'i-sporis, cijstidiis conicis immixtis; sporis 
sphcericis, echinatis, sporophoris seu sterigmatibus longis suffultis»■ 
Hvarifrån detta hämtats är mig oförklarligt.

Obs. 5. Artnamnet gibbosus användes af Schrceter, under an
tagande att hit hör Lycoperdon gibbosum Dicks. PL Br. fase. II 
(1790) p. 26. Detta är dock minst sagdt otroligt i betraktande af 
dels den korta, intetsägande beskrifningen, dels växtlokalen *in 
syloosis». Dessutom angifver Dickson själf såsom äldre benämning 
Tuber album Bull. t. 404. Den af Bulliard lämnade diagnosen 
är emellertid intetsägande och föga passande,1 och af figurerna höra 
A och B enligt Tulasne icke hit, utan till T. Borchii Vitt., hvadan 
Bulliard säkerligen under nämnda namn fattade ett par olika ar
ter. Också har artnamnet albus af olika författare hänförts till 
olika arter; så t. ex. i Fr. Syst. myc. Il p. 293 till Rhizopogon al
bus, hvilken dock af beskrifningen att döma antagligen är Rh. ro- 
seolus. Flera, såsom Persoon, Sowerby, Corda m. 11. hafva 
trott sig se Bulliards Tuber album i förevarande Choeromyces, och 
under detta namn återfinnes den ock i Lindblads Sv. b. s. 98, 
Krok & Almq. Skolflora, L. Romells uppsatser »Den upptäckta 
svenska hvittryffeln» (Aftonbladet d. 1/2 1906), »Kan äkta tryffel 
odlas hos oss?» samt »Tryffel och tryffelodling» i tidskriften Träd
gården 1906 s. 182 och 1907 s. 75.

IV. Hydnotrya Berk. & Br.

Fruktkropp köttig, oregelbundet knölig, peridiet tunnt, 
slätt, ej afskildt från gleban; denna med vida, labyrintlikt 
buktade, luftförande gångar; sporer klotrunda, med epi-

1 Tuber albo-subrubescens, radicc destitution, sed basi radicali instruction.
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sporiet slutligen mörknande och förse dt med låga, ore
gelbundna knölar eller plattor.

Syn. Hydnotrya (Hydnotria) Berk. & Br. Ann. nat. hist. XVIII 
(1846) p. 28. — Tul. Hyp. pag. 127. — Sacc. Syll. VIII p. 879. - 
Hesse Hyp. II p. 49. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. 1: 1 s. 
283 och Rab. Kr. Fl. 1:5 s. 25.

Växande helt och hållet under jorden eller delvis uppskjutande.
Fruktkropp vanligen gropig eller djupt fårad. De luftförande 

gångarna ofta utmynnande genom hål på peridiet; gångarnas väg
gar klädda af ett hymeniallager, bildadt af sporsäckar och palissad- 
likt ställda, först smala samt sedan gröfre och septerade parafyser, 
hvilka i äldre exemplar genom tillväxt mer eller mindre fylla 
gångarna. Sporer först släta och ljusa; egendomligheten hos epi- 
sporiet visar sig endast hos fullt mogna sporer.

Namnet är bildadt af udvov, tryffel, och zpöfja, hål, häntydande på 
de ofvannämnda hålen på peridiet.

Öfversikt af anträffade arter.

A) Sporsäckar uppsvälldt klubblika........ 1. H. Tulasnei Berk. & Br.
B) » nästan cylindriska............. 2. H. crocea (Cord.) Zobel.

1. H. Tulasnei Berk. & Br.

Gleba först blek, slutligen genom det rödbruna hymenial- 
lagret mörkfärgad; sporsäckar både i hvmeniallagret och 
i väfnaden under densamma, uppsvälldt klubblika; sporer 
vanligen ordnade i tvenne oregelbundna rader.

Syn. Hydnobolites Tulasnei Berk. Brit. fung. fasc. 1843 n. 302 (!), 
i Ann. nat. hist. XIII p. 357 (ej Hesse Hyp. II s. 47).

Hydnotrya Tulasnei Berk. & Br. i Ann. nat. hist. XVIII (1846) 
p. 78. — Tul. Hyp. p. 127. — Sacc. Syll. VIII p. 879. — Hesse 
Hyp. II s. 52. — Ed. Fisch, i Engl. A Pr. Pfl. Fam. I: 1 s. 284 och 
Rah. Kr. Fl. I: 5 s. 26. — Syd. Mycoth. March, n. 3369 (!).

Hydnotrya Tulasnei a typica Bucholtz Nachtr. Bem. s. 337.
I Sverige endast en gång funnen, nämligen 1895 i Karlstads 

stadspark under där planterade unga exemplar af Pinus Cembra och 
en silfvergranart, bekomna från Prästeruds trädskola nära Kristine
hamn (Ant. Nordin). I Danmark: Magistratskoven vid Hvalso 
på »en fugtig Plet paa en Bakkeskraaning i Gransko v, bevokset med
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Ask og Beg» d. 10/12 1902 (Frk. E. Hallas), samt vid Herlufsholm 
i tät bokskog juni 1903 (K. Kring). — I Norge: Söndmöre (K. 
Björlykke enligt fragment, meddeladt af A. Blytt). I Finland: 
i löfskog vid Liimatta i Viborgs socken, framkrafsad af en mullvad, 
1892 (A. Thesleff).

Fruktkroppar till ungefär en valnöts storlek; färgen rödgrå - 
rödbrun, stundom blekare (nästan isabellinus enl. Saccardos Chro- 
motaxia) — med någon dragning åt gult. Äldre torkade exemplar 
synas vid genomskärning mer eller mindre mörkt rödbruna med 
bleka (smutshvita), buktiga ådror och Häckar, luftgångarna otydliga. 
Sporsäckarna i hymeniallagret 150—230 // långa, 35 70 p breda;
de utanför hymeniallagret ofta kortare och mera rundade. Sporer 
(mogna) med episporiet 25—35 ji i diam. Lukt obetydlig.

Obs. 1. Den i Finland 1902 funna svampen, livilken af mig 
bestämdes till II. carnea, finnes omtalad i F. & Fl. Fenn. XIX p. 
101. Den omtalas sedan därsammastädes XXVI s. 78, af Ed. 
Fischer bestämd till H. Tulasnei. På samma ställe senare tagna 
exemplar tillhöra dock II. carnea, sådan denna af E. Fischer be
gränsas.

2. H. carnea (Cord.) Zobel.

Gieba som hos föregående; sporsäckar nästan endast i 
enkel rad i hymeniallagret, cylindriska; sporerna ordnade 
nästan i enkel rad.

Syn. Rhizopogon carneus Cord. Ic. fung. VI (1854) tab. X\ f. 
115 (?).

Hydnotria carnea Zobel i Cord. Ic. fung. VI p. 61 (?). Sacc. Syll. 
VIII p. 880. — Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. I: 5 p. 27 (l). — Bucholtz 
i Hedw. 1901 s. 306 enl. Buch. Hyp. tab. II f. 21 (l).

Hydnotria Tulasnei y carnea Bucholtz Nachtr. Bern. s. 337 och 
Verbr. d. Hypog. II s. 42.

Hittills endast anträffad på öppnare, gräsklädda platser, t. ex. 
vid gångstigar, i barrskogar i Sverige: gränstrakten mellan södra 
Dalarne och Västmanland flerestädes vid Malingsbo och Bjurfors 
Aug. 1905 samt i Värmland Aug. 1907 vid Krontorp i Visnums 
och Håkanbol i Nysunds socknar (Gunnar Fries). Ett exemplar 
fanns 1885 i Kumla s:n i Nerike (L. Romell); troligen ock ett i 
Västergötland mellan Jonsered och Kolbyrud (densamme). I b in
land: Liimatta i Viborgs socken (A. Thesleff).



246

Mycket nära besläktad med föregående, hvarför misstankar re
dan af flera uttalats, huruvida den till arten är därifrån skild.1 
Enda verkliga åtskillnaden synes, såsom Ed. Fischer framhållit, 
vara att söka i de vida smalare (upptill afrundade, nedtill afsmal- 
nande) sporsäckarne och de till följd däraf nästan i en rad ordnade 
sporerna. fruktkroppen af lika varierande storlek som hos föregå
ende, utvändigt mer eller mindre intensivt brunröd, men äfven 
stundom blek. Sporsäckarnes längd 175—225, bredd 25—30 /i. 
Sporerna af 25—30 u i diameter. — Den färska (äfvensom den 
ruttnande) svampen med ingen eller svag vanlig svamplukt; nyss 
torkad däremot stundom nästan af rökt (ren-) kött.

Obs. 1. Huruvida den här afsedda svampen verkligen är iden
tisk med Cordas och Zobels, är minst sagdt tvifvelaktigt; Tulasne 
förklarar ett af den förre erhållet fragment i intet afseende afvika 
från H. Tulasnei. — Hesse (Hyp. II p. 49) säger sin H. carnea 
karakteriseras genom större (ända till hönsägg- eller knytnäfstora), 
mera köttröda, genom talrika djupa och krökta veck samt svulster 
oregelbundna fruktkroppar med konisk bas; däremot angifver han 
ingen olikhet i sporsäckarnas form och sporernas anordning1 2 (jfr 
lab. I lig. 24), hvarför antagligt är, att han med sagda namn 
afsett endast stora exemplar af H. Tulasnei,3

Obs. 2. Fastän jag här följt Ed. Fischers föredöme, hvilken 
erkänner H. Tulasnei och carnea såsom skilda arter, kan jag dock 
ej dölja, att de i Finland samlade exemplaren gjort mig mycket 
villrådig. De, som först anträffades, voro smärre och i allo öfver- 
ensstämmande med H. Tulasnei, men de på samma ställe under 
följande år insamlade voro till fruktkroppens storlek och form full
komligt sådana, som Hesse angifver dem vara hos H. carnea, hvil- 
ket ej är förhållandet med samtliga de andra inom vårt florområde 
tagna exemplaren. De störväxta exemplarens sporsäckar förete syn
nerligen tydligt H. carnea's karakteristiska utseende.

V. Balsamia Vitt.

fruktkropp knölformig, köttig; g 1 eba ej marmorerad, med 
talrika, oregelbundna, luftfyllda gångar; sporsäckar ore-

1 I Knjpt. Fl. Schics. (1908) förenar J. Schroeter dem fullständigt.
2 Så är ock förhållandet i exemplar, erhållna af Hesse.
1 Bucholtz (Hedw. 1901 s. 306) uttalar en förmodan, att Hesses H. carnea är 

Geopora Michelii Ed. Fisch.
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gelbundet klotformiga—klubblika; sporer oregelbundet 
ordnade, mer eller mindre aflångt elliptiska, släta, ofär
gade.

Syn. Balsamin Vitt. Tub. (1831) p. 30. — Tul. Hyp. p. 122. 
Sacc. Syll. VIII p. 877. — Hesse Hyp. II s. 32. — Ed. Fisch, i 
Engl. & Pr. Pfl. Farn. I: 1 s. 289 & Rab. Kr. Fl. I: 5 s. 61.

Fruktkropp underjordisk; peridiet alldeles slutet, bestående af ett 
yttre pseudoparenchymatiskt och ett inre, af tätt sammanflätade 
hyfer bestående skikt. Hymeniallagret klädande gångarnes väggar, 
bildadt af palissadlikt ställda parafyser och däremellan oregelbun
det i ett eller flera skikt lagrade, vanligen långskaftade sporsäc
kar. Sporer 8 i hvarje sporsäck.

Den af Ed. Fischer bildade familjen Balsamiacece karakteriseras 
näppeligen af något annat, än att peridiet är alldeles slutet, så 
att glebans tomrum ej stå i kommunikation med den yttre 
luften.

Släktet är uppkalladt efter den italienska botanisten Guiseppe 

Gabrielo Balsamo, professor i Milano. 1

1. B. platyspora Berk.

Peridiet tätt småvårtigt, brunrödt -n. violett-brunt; spo
rer ellipso i disk a — rundadt-ellipsoidiska, i bägge ändar 
trubbiga.

Syn. Balsamin platyspora Berk. Ann. sc. nat. XIII (1844) s. 358. 
— Tul. Hyp. p. 124. — Sacc. Syll. VIII s. 878. — Hesse Hyp. II 
p. 36.

Anträffad i lerhaltig jord vid gräfning kring en i Carolina-parken 
vid Upsala planterad afvenbok, i sällskap med Melanogaster varie- 
gatus och Hymenogaster calosporus i Aug. 1889 och 1893 ( Th. M. 
Fries och K. A. Th. Seth).

Ärt- till hasselnöt-stor, mer eller mindre regelbundet rundad. 
Gleba erinrande om Hydnotrya, blek; sporsäckar ofta öfverskjutande 
parafyserna, säcklika—klubbformiga. Sporer alldeles släta, inne
hållande en större central och stundom därjämte en eller flera 
mindre oljedroppar, 20—24 p långa och 12—17 p breda.

Obs. Denna är så obetydligt skild från B. fragiformis Tul., 
att den lämpligast bör med B. platyspora sammanslås till en art. 
Spordimensionerna uppgifvas af författarna olika; de här meddelade
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äro efter Upsala-exemplar och öfverensstämma bäst med de af Ed. 
Fischer angifna.

VI. Amylocarpus Curr.

Fruktkropp halfklotformig, glatt, inuti geléartad, klädd 
af ett fastare peridium; spor säckarna bredt klubblika, 
snart upplösta; sporer klotrunda, ofärgade, besatta med 
långa, fina, raka hår. — Växande vid hafsstränder på 
där liggande trästycken.

Syn. Amylocarpus Curr. i Proc. roy. soc. 1857 p. 119. — Sacc. 
Syll. VIII p. 905. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Nat. Fam. 1: 1 s. 
319. — Lindau, Ueber Entwickelung und Ernährung von Amylocar
pus encephaloides i Hedwigia 1899 s. 1.

Fruktkropp 1—3 mm. i diameter, i torrt tillstånd broskartadt 
hård och mörkgul, i fuktigt mjuk, liknande (i moget tillstånd) små, 
ljusgula eller gulaktigt rödlätta droppar; gammal däremot (med 
förstördt peridium och utan sporer) små gula skålar, erinrande om 
arter af diskomycet-släktet Helotinm. Peridiet bestående af tvenne 
lager: det yttre pseudoparenchymatiskt, äldre i öfre delen sönder
fallande, så att sporerna kunna bortsköljas; det inre bildadt af tråd
lika hyfer. Sporsäckar uppburna af greniga, ledade hyfer, mogna 
buktigt uppsvällda med utdragen topp eller uddspetsade, nedtill 
kort afsmalnande eller m. 1. m. skaftade. Sporer 8 i hvarje spor
säck (eller genom felslagning 4—6), tjockväggiga, med en stor cen
tral eller något excentrisk droppe, 10—13 (enl. Lindau 8—16) g. i 
diameter; de därpå sittande, ej synnerligen talrika, åt alla håll ut
strålande håren 7—9 g långa. Af jodlösning färgas spormembra
nen (ej håren) violett (intensivare ju mognare sporerna äro), men 
de omogna sporsäckarna och sporinnehållet gulaktigt.

Fullkomligt fristående släkte, som af Lindau anses böra hänfö
ras till Ed. Fischers familj Plectascinece.

Namnet är bildadt af ägu/.nv, stärkelse, och xag-iig, frukt, hänty- 
dande på den af jodlösning framkallade färgningen.

1. A. encephaloides Curr.

Artkaraktär lika med släktets.

Syn. Amylocarpus encephaloides Curr., Sacc., Lindau 11. cc. — 
Rostr. i Medd. D. bot. For. I s. 103 och II s. 85.
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Funnen i Danmark tvenne gånger, nämligen 1884 på Sjaelland: 
Lerchenborg vid Kallundsborgfjord »ved Stranden i Grsesset i en 
Dybde af 10", paa et Sted, hvor det saa ud til, at Jorden ikke 
havde vaeret ror t i lang Tid» (Chr. Pedersen) »paa en afbarket, 
3/4" Rodgren (?) af en Bog, som havde en saerdeles haard Beskaf 
fenhed»; andra gången 1888 »ved en meget bred, interessant, gam- 
mel Havstok,1 som straekker sig imellem Wemmetofte Strandskov 
og Höjstrup, og som vaesentlig bestaar of uregelmaessige Revier af 
rullede Smaasten. . . paa el Stykke Egetömmer, som saa ud til i 
sin Tid at vsere opskyllet» (Stud. Klüver).

Obs. Utom i Danmark har denna synnerligen märkvärdiga 
svamp endast ett par gånger anträffats. Första gången skedde detta 
1857 på ett trästycke, liggande vid Sketty nära Swansea vid Bris- 
tolkanalen i England (Fr. Currey), och 1896 vid Sassnitz på Rü
gen på ett stycke trä, förmodligen af hästkastanje (G. Lindau). Alla 
gånger den anträffats, bar det varit nära hafsstranden, på i sand 
och grus mer eller mindre dolda eller fritt liggande, gamla vedbi
tar, men, som det vill synas, ej så nära vattnet, att de kunnat nås 
af vågorna. Den synes emellertid mycket sällan och sparsamt före
kommande, då t. ex. Lindau oaktadt flera timmars sökande ej 
kunde påträffa ytterligare ett därmed besatt vedstycke. All an
ledning finnes att antaga, att den äfven förekommer på södra Sveri
ges sandiga hafsstränder, hvarför den på det varmaste rekommen
deras till flitigt efterspanande. Hösten (augusti november) är härtill 
den lämpligaste tiden.

ELAPHOMYCETACE/E.

Fruktkropp knöllik; peridiet af fast konsistens, tydligt 
begränsa dt från gleban; spor säckar klot- eller pä ronform i ga, 
förenade i större, af sterila ådror åtskilda grupper; spo
rer klotrunda, vid mognaden fyllande fruktkroppens inre 
såsom ett mörkt pulver.

Af denna väl begränsade familj, som af Ed. Fischer hänföres 
(såsom redan förut angifvits) till hans ordning Plectascinece, är en
dast ett släkte känd t, nämligen

1 »Havstok = den af Havet opskvllede og forlioiede Strandbred eller längs denne 
opskyllede Sandbänke. Hr Havstokken bleven saa hoi, at Bölgeslaget icke mere 
naaer den, kaldes den »gammel Havstok» (Molbech, Danske Ordbog, 2 Udg. 1 
s. 886).
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Elaphomyces Nees von Esenb.

Karakter lika med den för familjen ofvan lemnade.

Syn. Elaphomyces N. v. Esenb. Syn. gen. pl. mycet. (1822) p. 
LXVIII. — Fr. Syst. orb. veg. I p. 134, Syst. myc. III p. 57. — Tul. 
Hyp. p. 100. — Sacc. Syll. VIII p. 863. — Hesse Hyp. II p. 63.

- Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Farn. I: 1 p. 311 och i Rab. Krypt. 
Fl. 1: 5 p. 83.

Med anledning at det tyska folknamnet Hirschschwamm har det 
vetenskapliga bildats af i Aa a nc, hjort, och pöxqq, svamp, hvarom 
mera i det följande.

Öfversikt af anträffade arter.

A) Fruktkropp blek.
a) Peridium småvårtigt, enskiktadt, invän

digt ej marmoreradt............................1. E.granulatus Fr.
b) Peridium med två skickt, inuti marmo

reradt .......................................................... 2. E. muricatus Fr.
B) F ruktkropp svart, klädd med taggar . . . 3. E. aculeatus Vitt. 1

1. E. granulatus (Alb. & Schw.) Fr.

Peridiet utanpå småvårtigt, blek-eller rödgult—gulbrunt, 
inuti af homogen byggnad (ej marmoreradt).

Syn. Tnbera Linn. It. Lapp. p. 168, Florul. Lapp. i Act. liter. 
IV p. 13, W.-res. s. 36.

Lycoperdon solidum Linn. Fl. Lapp. p. 369 (excl. syn.), Fl. Su. 
ed. I p. 387, Mat. med. p. 176.

Lycoperdon Tuber Linn. Sp. pl. ed. I p. 1183 & ed. II p. 1653 
(excl. syn. plur.), Fl. Su. ed. II p. 460 (excl. syn. nonnull.), Syst. 
nat. ed. X p. 1352 (p. p. ?), ed. XII tom. 2 p. 726 (p. p.). — Retz. 
Prodr. ed. I p. 254 och ed. II p. 325. — Gunn. Fl. Norv. II p. 44.

- Retz. Fl. oecon. p. 430 (p. p.). — Liljehl. Sv. Fl. uppl. I s. 354 
& II s. 458 (p. p.).

Lycoperdon cervinum Linn. Spec. pl. ed. I p. 1183 (l) & ed. II p. 
1653 (!), Syst. nat. ed. X p. 1352 & ed. XII tom. 2 p. 726 (l). — 
Elnh. Ups. i Beytr. \ s. 139. Liljebl. Sv. Fl. uppl. I s. 354
& II s. 459. — Afz. i Vet. Ak. Handl. 1787 s. 266.
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Scleroderma cervinum a granulatum Alb. & Schw. Consp. (1805)
p. 81.

Lycoperdon cibarium S\v. i Vet. Ak. Handl. 1815 s. 127 (p. p.).
Tuber cibarium Sw. S. V. Sc. p. 66 & i Vet. Akad. Handl. 1815 

p. 127 (p. p.). — Liljebl. Sv. FI. uppl. Ill s. 672 (p. p.).
Scleroderma cervinum Sw. S. V. Sc. p. 66. — Fr. i Liljebl. Sv. FI. 

uppl. Ill s. 673. — Wnbg. FI. Ups. s. 473, Fl. Su. ed. I p. 1025 
& ed. II p. 1069.

Elaphomyces officinalis N. v. Esenb. PI. off. tab. I fig. infer. — 
Schüb. Pfl. Norv. s. 102, Virid. Norv. p. 229.

Elaphomyces granulatus Fr. Syst. myc. Ill (1829) p. 58, S. V. Sc. 
II p. 445. — Tul. Hyp. p. 109. — Rostr. i Medd. Bot. For. 1884 
s. 102. -— Sacc. Syll. VIII p. 868. — Hesse Hyp. II s. 70. — Karst. 
Myc. Fenn. II p. 248.

Elaphomyces communis Fr. Ferns, p. 81 (p. p.).
Elaphomyces cervinus Schrot, i Kr. Fl. Schl. Ill: 2 s. 223. — Ed. 

Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1 s. 312 & Rab. Kr. Fl. I: 5 
s. 94.

Svenska folknamn: Ekorrenötter och Gråfsvinsnötter (Dalarne), 
Ekorrsvamp (Helsingland), Ekorråpplen (Västernorrland), Haräpplen 
(Värmland och Södermanland), Granäpplen (enl. Wahlenberg), Jord- 
äpplen (Östergötland), Jordnötter (Dalsland), Hjortsprång (Hunneberg'1, 
Skogspotatis (Dalarne), Jordpotäter (Nyland), Ståndpers (flerestädes). 
De i åtskilliga skrifter förekommande benämningarna Hjortsvamp, 
Hjorttryffel och Hjortperssvamp tillhöra ej folkspråket, utan äro 
på senare tid bildade med hänsyn tagen till det vetenskapliga 
namnet.

Förekommer vanligen helt och hållet dold under jordytan eller 
mosstäcket, företrädesvis i tallskogar, stundom ock under gran, ek, 
björk och bok, ofta samlad i stor mängd bland trädens fina rot
trådar.1 Särskildt träffas den ofta och rikligt i plantskolor af tall. 
Finnes alla årstider, unga och gamla blandade med hvarandra.

I Sverige angifves den redan af Wahlenberg förekomma »per 
plerasque provincias usque ad Wermlandiam inferiorem et Vestrobot- 
niam maritimam passim copiose», och antagligen kan den, om den 
eftersökes, anträffas i alla eller de flesta tallskogar, måhända med 1

1 Hesse angifver, att han i många mellersta Tysklands skogar nästan hvilken 
årstid som helst kunnat samla »nicht Tausende, sondern Millionen von Fruchtkör
pern dieser Species».
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undantag af Lapplands-områdets, inom hvilket den åtminstone hit
tills ieke torde hafva anträffats. Exemplar hafva af mig examine
rats från nedanstående lokaler, hvartill fogats ett fåtal enligt fullt 
tillförlitliga uppgifter:

Skåne: Höganäs (E. P. Fries), Villands härad (C. v. Düben), 
skogsplanteringar vid Helsingborg (K. Starbäck); äfven upptagen i 
Fr. Fl. Scan.

Småland: Femsjö (ipse), Vexiö, Eksås (C. Wacklin).
Gotland: Garda (N. Hägg), Hablingbo (N. Broander), Gotska 

Sandön (J. Höher).
Östergötland: flerestädes (enl. H. v. Post), Linköpingstrakten 

(M. A. Lindblad), Skinnarbo (And. Olsson), Elgmyra i Borensberg 
(j. K. Yictorin).

Västergötland: Kinnekulle (Linné), Bjerka härad och Hunne
berg (L. Hallgren).

Dalsland: Gunnarsnäs (V. B. Wittrock), Åmål, Klippersbol 
(A. G. Kellgren).

Vermland: flerestädes (G. Fries, äfven angifven af G. Wahlen
berg).

Nerike: Kumla s:n, Byrsta skog (G. Olsson) och Ekeby (L. Ro- 
mell), Kvistbro s:n, Svartå (K. Kjellmark).

Södermanland: Äs (H. v. Post), Vallby prästgård (M. A. Lind
blad), Tullgarn (O. Björk), Vårdinge s:n (G. v. Düben), Södertelje 
& Vibynäs (A. G. Elgenstierna), Härads s:n (E. Köhler).

Västmanland: Norberg (O. Walin), Köping (O. Wassberg).
Upland: Stockholmstrakten flerestädes (M. A. Lindblad, O. 

Sandahl, E. Lindgren m. fl.), Lilljans (Fru Thunvall), Skuggan 
samt Ljusterö, Vadholmen (L. Romell), Värmdön, Kummelnäs (H. 
Smith), Enköping (Th. Pettersson), Upsalatrakten flerestädes (H. 
v. Post, M. M. Floderus, E. P. och E. A. Fries, E. Gelertsen 
m. fl.), Lenna (Th. Laurent), Läby skola i Vendel, Alunda (B. G. 
Bergman), Skattmansö i Vittinge (A. G. Floren), Segersta (G. Engel
hardt).

Dalarna: flerestädes (G. Schröder), Husby (Y. A. Segerdahl), 
Sunnansjö (O. Nordstedt), Säfstanäs (V. Gustafsson), Horndals 
bruks skogar (A. F. Östberg), Orsa (P. de Laval).

Helsingland: Arbrå, Forssön (E. Collinder).
Medelpad: Sundsvall (E. Rydbeck).

Jemtland: Laxviken, Laxsjö (P. A. Lundqvist), Gäddede (Fr. 
Wallner).
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Ångermanland: Alnön (J. Södkrbekg).
Västerbotten: Öfver-Lennäs och Skorpeds socknar (J. V. Ek

lund).
Norrbotten: »inter Lule et ipsam Lapponiam in pago Svartlo» 

(Linné).
Inom Danmark var denna art 1874 med säkerhet känd endast 

från en enda lokal, nämligen Glamo på Sjaelland (P. Nielsen enl. 
1). bot. Tidsskr. 2 R. 2 R. s. 327). Sedan dess har den anträffats 
flerestädes, såväl i barr- som löfskog. De hittills uppgifna loka
lerna1 äro:

Sjaelland: Vesselsminde vid Dyrehaven, Köpenhamn (A. Brun), 
Aa sevang vid Fnresöen (Jon. Lan.ge), Vemmetofte strandskog 
(Hertel), Tisvilde (E. Rostrup), Allindelille skov (C. 1 homsen), 
Nörager (herb. Rostrup), Furesöens bredder flerestädes både i 
gran- och bokskog, Teglstrups hegn, Köye aas under bok, Gribsö, 
Ruderskov (på de senare fem lokalerna funnen af 0. Winge och 
C. Ferdinandsen).

Fyen: Vejstrup Aaskov (E. Rostrup). Als (F. Lyman).
Jylland: Stendalsgaards plantage (E. Rostrup), Gjetrup vid Ti- 

sted »paa Ileden mellem Rödder af Salix repens» (Overgaard enl. 
1). bot. Tidsskr. XIX s. 208), Hald egeskov (F. Lind), Skovsend- 
Starup plantage under Juniperus. Uppenbarligen sällsynt på Jyllands 
ostkust (0. Winge).

I Norge uppgifver Schübeler den vara tämligen allmän i lan
dets sydligare delar, men dess nordgräns var ej bekant. Endast 
från. följande speciella lokaler torde den hittills vara känd: Vlerda
lens prästgaard (P. D. Baade enl. J. E. Gunnerus), Söndmöre, 
Sunelvens prsestegjeld (P. Lillebö), Hjelmeland i Indre Holmedal, 
Söndfjord (enl. meddelande af N. Wille), Saltdalen (O. Tobiassen 
enl. J. Egeland).

I Finlands sydligare delar uppgifver P. A. Karsten den finnas 
»sattem ad Jyveskylä (Lect. Canth) autumno passim sat rams». 
Exemplar har jag sett från Nylands län: Karis, Billnäs och Lovisa 
(E. I):son Iverus), Svartlå (Fr. Linder), Lojo, Ojamo (S. O. Lind
berg), Fagervik (A. W. Granit), Ekenäs (E. L. v. Julin); Abo 
län: Åbo, Kustö (P. A. Karsten); Björneborgs län: Björneborg 
(C. J. Lönegren); i Tavastebus län: Mustiala, Kaukjärvi, Sipilä

1 Bestämningarne af de danska exemplaren äro till allra största delen gjorda af 
E. Rostkup, C. Ferdinandsen och Ojvixd Winge.
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(P. A. Karsten), Tavastkyrö (K. Linnusmäki); i Österbotten: 
Vetil s:n (A. Sjöberg).

Myceliet gulaktigt, föga utveckladt, jämte smårötter och jord bil
dande ett vanligen lätt lossnande skyddsliölje kring fruktkropparna. 
Dessa runda, aflånga eller plattade, utvändigt först hvitaktiga, sedan 
mera färgade, 2—5 cm. i diameter; peridiet af olika tjocklek (äfven 
på samma fruktkropp), först af mjukare konsistens, sedan vedhårdt, 
utvändigt besatt med ungefär 300 « höga, koniska vårtor;1 peridiets 
inre skikt på äldre och torra exemplar vanligen kvitt, stundom 
mer eller mindre rosafärgadt, bildadt af likartad väfnad och där
för ej marmoreradt; glebans skiljeväggar i färskt tillstånd rosa— 
köttfärgade, äldre och torra vanligen hvita; sporsäckar rundade och 
skaftade, inneslutande 3—8 (vanligen 5—7), klotrunda, först ofär
gade, sedan brunaktiga och släta sporer af 10—20 i diam., som 
sedan blifva mörkbruna eller nästan svarta, något ojämna, af ända 
till 34 p i diameter. — Lukten obetydlig; uppgifves i Fr. Syst. myc. 
hos den unga svampen vara »virulentus*.

Obs. 1. Den olika uppfattning, som Linné angående denna art 
på olika tid hyste, framgår, åtminstone delvis, af ofvan lämnade 
synonym-förteckning. Till närmare belysning häraf må följande 
tilläggas:

Då Linné under sin Lapplandsfärd (ehuru ej inom Lapplands- 
gränsen) för första gången fick skåda en under jordytan växande 
svamp, om hvars identitet med Elaphomyces granulatus icke ring
aste tvekan kan förefinnas, antog han densamma vara en af de 
gamle författarnes Tubera, såsom framgår däraf, att han såväl i 
rese-dagboken och i Florida lapponica tilldelade densamma detta 
namn. Redan i första upplagan af Systema naturce (1735) förka
stade han emellertid genus-namnet Tuber: i stället använde han 
Coniplea, hvartill bland andra fördes Lycoperdastrum, under hvilket 
namn äfven inbegreps Elaphomyces. I Flora Lapponica (1737) förde 
han däremot den af honom anträffade arten till Tourneeorts 
släkte Lycoperdon, och däri lät han densamma, liksom ock de verk- 
liga tryfflarne, förblifva i alla sina senare utgifna skrifter.

Hvad åter dess artnamn beträffar och dess förhållande till de 
äkta tryfflarne, undergingo hans åsikter åtskilliga förändringar. Det

tårtorna variera något till storleken; sällan äro de t. o. m. så små, att peri 
diets yta förefaller nästan slät.
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i Flora lapponica gifna namnet Lycoperdon solidum1 behöll han 
sedan i Fl. snecica ed. I (1745). Att lian emellertid ansåg sin art 
vara identisk med någon sydeuropeisk ätlig tryffel, framgår af de 
i nämnda arbeten anförda synonymen från äldre författare. Sär- 
skildt upplysande är i detta afseende Tuber brumale, pulpa obscura 
odorata Mich. N. gen. p. 221, som är försedt med en så god afbild- 
ning (t. 102), att Tulasne (Fung. hypog. p. 135) utan tvekan anser 
den föreställa Tuber brumale Vitt.

Något afvikande är däremot Linnés framställning i Mater, med. 
(1749). Där anföres väl Lycoperdon solidum Fl. Lapp. och Fl. suec. 
ed. I, men de enda bifogade synonymen äro Tubera cervina Bauh. 
Pin. 376 och Boleti cervini Pharmac., med hvilka namn i alla ti
der uppenbarligen afsetts Elaphomyces-arter, företrädesvis eller ute
slutande E. granulatus Fr.

Under Västgöta-resan anträffade Linné »Tryffel1 eller Tubera, som 
växte i den tätaste Barrskog», och som han ansåg vara identisk 
med Fl. suec. 1116, d. v. s. Lycoperdon solidum. I Spec, plant. ed. I 
(1753) ändrades dock dess namn till Lycoperdon Tuber-, hit lades 
dock äfven de i Fl. suec. ed. I anförda, äkta tryfflar tillhörande 
synonymen. Men tillika hade han från Värmland mottagit en 
svamp, som han ansåg vara en annan art; denna fick namnet 
Lycoperdon cervinum med endast Elaphomyces granulatus tillhörande 
synonym. Liknande uppfattning återfinnes i Sp. pl. ed. II (1763)" 
samt i Syst. nat. ed. X (1759) och XII (1767).

Detta sistnämnda är så mycket egendomligare, som Linné redan 
förut (1755) i Fl. suec. ed. II förenat samtliga de i Sverige (Norr
land, Västergötland och Värmland) funna »tryfflarne» och »haräp- 
lena» till en art med det gemensamma namnet Lycoperdon Tuber. 
Äfven här återfinnas dock bland synonymen några benämningar, som 
tillhöra verkliga tryfflar. Att emellertid endast Elaphomyces granu- 1 * 3

1 Att med solidum här ej afses, att svamparna inuti äro fyllda och fasta, utan 
endast att deras skal är af hård konsistens, framgår däraf, att härtill stundom 
fogas cenlro farinifero.

- I sin ännu otryckta ungdomsskrift Adonis Stenbrohultensis gaf han detta namn 
åt den i faderns trädgård odlade potatisen.

3 Den afvikelsen förefinnes dock här, att under L. Tuber såsom synonym anfö
res L. solidum Mat. med., under det att dess forna synonym Tubera cervina Bauh. 
sättes under L. cervinum. Diagnosen på denna senare har ock, förmodligen genom 
förbiseende, så ändrats, att karaktären »radice destitutum» i ed. I utbytts mot 
,radice instruction», och detta fastän denna art fått sin plats i den grupp, där 
»absquc radice» utgör ett hufvudkännemärke.

Svensk Botanisk Tidskrift 1909. 24
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latus här afses, bestyrkes ock af den här lämnade beskrifningen: 
Globus magnitudine Pruni, globosus, albus, punctis eleuatis scaber, 
absque radicis uestigio, in centro pulvere fusco instar prcecedentis [Ly c. 
Bovistce] repletus, sed parco, non dehiscens.

Af det nu anförda framgår, att om man såsom artnamn vill an
vända ett af Linné gifvet, skulle man härtill kunna välja såväl Tu
ber som cervinum. Bägge dessa namn äro af lika ålder. För det 
förra talar, att under detsamma i Fl. Suec. ed. II sammanfattats 
all då i Sverige anträffad Elaphomyces, dock med några tillfogade 
äkta tryffelsynonym; för det senare, att åtminstone på några ställen 
(Spec, plant. ed. I och II) hufvudsakligen Elaphomyces granulatus 
(troligen jämte E. variegatus) därmed afsetts, ehuru väl samma aid 
från andra lokaler fått namnet Lycoperdon Tuber. Något rent och 
otvetydigt Linnéanskt artnamn förefinnes alltså icke. Då dessutom 
principerna för kryptogamernas nomenklatur ännu ej äro fastställda, 
utan vid senaste botaniska kongress i Wien (1905) uppskof därmed 
beslöts till en kommande kongress, har jag ansett lämpligast att 
här använda namnet Elaphomyces granulatus, mot hvilket obestrid
ligen ingen anmärkning för osäkerhet kan riktas.

Obs. 2. Att Linné sammanblandade verklig tryffel med Elapho
myces, finner sin förklaring däri, att han aldrig fick se någon af 
det förra slaget. Egendomligt måste dock förefalla, att han kunde 
tro, att hans Lycoperdon solidum eller Tuber kunde anses såsom 
ätlig eller användbar såsom krydda. Så t. ex. säges i afhandlingen 
Planta; esculentce patrice (1752), att den »inter fungos esculentos pri- 
mum tenet locum», och i Flora oeconomica (1748) förklaras den vara 
»irritamentum gula»>. Stödda på hans auktoritet, hafva därför flera 
äldre författare angifvit ätliga tryfflar såsom förekommande i vårt 
land. Så t. ex. säges i L. W. Rothoks Hushållsmagasin (1762) p. 
568 om »Tryffel, Haräple, Lycoperdon Tuber, Boletus cervinus», att 
»denna underliga svamp . . . utgör en kåstelig rätt på de förmögna
res bord», hvartill lägges den upplysningen, att »då man uprödjer 
och rothugger kan man finna myckenhet deraf». På samma sätt 
förklaras i Liljeblad, Svensk Flora, uppl. 1 (l 792), att den till släk
tet »Lycoperdon (Bofist)» hörande »L. Tuber (Haräple) . . . tillagas och 
ätes med begärlighet i Södra Europa; är födande» — en uppgift, 
som dock uteslutits i andra upplagan (1798),1 men återupptagits i 
den tredje (1816), dock med den olikheten, att den där kallas Tu-

Den kallas dar »Äple-Bovist».
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ber cibarium, hvilken benämning redan året förut gifvits af Swartz 
i hans Summa vegetabilium Scandinavian. Anmärkas må dock, att 
i alla upplagorna af Liljeblads Flora anföres äfven Lycoperdum 
eller Scleroderma cervinum, hvilken ej omtalas såsom användbar i 
köket, men väl i apoteken. — Äfven i Retzii Flora oeconomica 
Svecice (1806) omtalas Lycoperdon Tuber, »Tryffel, Haräpple», som 
»finnes nog sparsamt vid graining i skogar»; »i Swerige känner 
man dem icke wid matredning, men i södra Europa komma de 
som läckerhet på de förnämares bord».

Obs. 3. Den af fungi hypogcei, som försl uppgifves såsom funnen i 
Danmark, var den Elapbomyces, som prosten Casp. Schade anträf
fade på Mors i Danmark, och som är afbildad i Flor. Dan. (t. 1969) 
samt ansedd såsom tillhörande E. granulatus. Dit fördes den ock 
i Fr. Syst. Myc. Ill p. 58 och Hornem. Plantel. II p. 852, men har 
sedan i Fr. S. Veg. Sc. II p. 445 uppställts såsom en ny art: E. 
rugosus Fr. — detta antagligen med anledning af de mörka, ore
gelbundna fläckarna på peritheciet, livilka gilvit anledning att be
teckna frukten som »costato-lacunosus». Liknande fläckar hafva 
iakttagits på E. granulatus från Gotska Sandön. Då emellertid denna 
s. k. art grundar sig uteslutande på sagda dåliga figur och intet 
exemplar finnes i behåll, synes det vara klokast att alldeles ignorera 
densamma, i synnerhet som det ej är osannolikt, att den i själfva 
verket tillhör E. variegatus.

Obs. 4. Hos flera äldre författare omtalas Elaphomyces granu
latus (och närbesläktade arter) under namn af Tubera cervina, Fungi 
cervini eller Cervi boletus, och om dem finnas förunderliga ting be
rättade. Dessa namn (liksom Elaphomyces) häntyda på något sam
band med hjorten, »quia reperiunlur iis in locis, ubi cervi libidinem 
suam exercent» eller, såsom Matthiolus närmare angifver, »ubi cer- 
vino semine in coitu inficitur». Senare författare visade sig dock 
skeptiska mot dessa uppgifter; så t. ex. påpekar Cordus, att han 
funnit dylika svampar »etiam in prceruptissimis montium silvis, quo 
ne damce et rupicaprce quidem pervenire possunt, ne dum cervi», och 
Jordanus tillägger mycket förståndigt, att den »sane repertus est in 
locis, ubi ab hominum memoria nullus umquam visus est cervus». 
Till förklarande af den egendomliga förekomsten tillgrepo därför 
andra, att de bildas på ställen, där åskan slagit ned.

På senaste tiden har däremot ett annat märkvärdigt förhållande 
blifvit först anadt och sedan bevisadt, nämligen att den mykor- 
rhiza, som finnes hos åtskilliga träd, företrädesvis tall (kanske äfven
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Monotropa), utgöres, åtminstone till väsentlig del, af dessa svampars 
mycelium. Beträffande dess första uppkomst, dess näringsuppta- 
gande från värdplantan och jorden m. m. återstå emellertid ännu 
flera olösta frågor att utreda.

Obs. 5. Anträffandet af denna, liksom öfriga fullt underjordiska 
fungi hypogati, beror i allmänhet på en tillfällighet. Om exem
plar af de ända till 10 cm. höga pyrenomyceterna Cordyceps ophio- 
glossoides och capitata anträffas, kan man emellertid med all säker
het vid gräfning påträffa Etaphomyces-knölar, på hvilka de para- 
sileia. Sagda svampar äro dock ganska sparsamt förekommande, 
så att de som vägvisare äro af inskränkt gagn. Vida större hjälp 
kan erhållas af åtskilliga djur, för hvilka dessa svampar äro en if- 
rigt eftersökt läckerhet.

Redan Linné omtalar detta i sin Västgöta-resa, där det (sid. 36) 
heter: »'Iryffel eller Tubera (Flor. 1116) wäxte under jorden . . ., 
hvilket rögdes genom det, at swinen här i skogen oförlikneligen 
genomgiaiwit joiden: men alla dem man här fant, woro små och 
föga större än bönor. Denna wäxten, som ej synes ofvan jorden, 
finnes igen i täta skogar, helst då man ser, at swinen flitigt graf- 
wit, hwilka alltid sätta denna delicen framför all annor mat, och 
genom sin goda lukt lätt märka den.» Liknande uppgifter finnas 
ock hos andra författare (såsom Gunnerus, Wahlenberg m. fl.) 
samt hafva mig meddelats af flera personer.

I ör-Linnéanska föifattare angifva ett annat djur såsom synner
lig älskare af dessa svampar, nämligen hjorten.1 Lätt insedt är 
emellertid, att äfven andra vilda djur äga samma smak, och att 
därför mossan i våra skogar ej sällan finnes upprifven, där dessa 
svampar växa. Från flera håll har jag erhållit uppgifter om hvarpå 
detta beror. Några af dessa må här meddelas.

Den bekante jägaren och skogsvännen G. Schröder meddelade 
sommaren 1889 bland annat : »Svampen anträffade jag första gången 
i838 liggande i ett bebodt gräfsvinside, inlagd i en sidogång, fyra 
å fem alnar från ingången till idet, till en myckenhet af 3 å 4 liter. 
En mig åtföljande smed kallade den jordnöt och förklarade, att den 
var af gräflingen ditförd såsom vinterproviant . . . Att gräfsvinet 
upprotar svampen, kan näppeligen betviflas, ehuru jag ej sett det,

1 Hunc forlasse nemo invenire posset, nisi cervi ipsi locum quodam statuto anni 
tempore ostenderent. Scalpunt enim naturali quodam instinctu ducti anterioribus 
pedibus locum, ubi globosus fungus sub terra delitescit, quod olfactus perciperc eos 
affirmat (Bauh. Hist, plant, p. 835).
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ty gräfsvinets ’rothål’ är till sin form märkbart skildt från andra 
djurs.» — I ett nytt bref meddelade samme man mig kort däref
ter (d. u/n s. å.): »Sedan dess liar jag genomströfvat en god del 
af södra Vestergöthland, och der fann jag, att gräfsvinet hade sam
lat ymnigt af svampen. Någon svamp fann jag dock ej vid mina 
gräfningar, der gräfsvinet förut upplockat svamparna. Deremot hade 
gräfsvinet på en af sina stigar tappat en, hvilken medsändes.1 Det 
var ledsamt, att jag ej kunde skaffa mig redskap och hjelp för att 
uppgräfva gräfsvinets ide, ty helt säkert fanns der ett ymnigt för
råd af svampen, då rotningar i den kringliggande marken angaf, 
att svampar funnits i ymnighet. — Medsända exemplar visar, att 
gräfsvinet tappat svampen flera dagar förut, emedan skogsmössen 
derpå pröfvat sina tänder. Mössens tandmärken skiljas dock lätt 
från gräfsvinets.»

Ofvanstående bekräftas af intendenten E. D:son Iverus (Billnäs 
bruk i Karis, Finland), som skrifver: »De svampar, som nu sändas, 
uppsökas och förtäras enligt enstämmiga uppgifter af gräfling eller, 
såsom den här benämnes, ’skogssvin’. En äldre skogvaktare, fullt 
trovärdig och med öppen blick för naturens företeelser, säger sig 
bestämdt iakttagit detta förhållande. Han säger sig i mossan iakt
tagit spåren af detta djur och oftast endast ett hål efter gräflingens 
tryne, der han framtagit svampen; endast der svamparne förekomma 
talrikare, tyckes jorden på större områden uppbökas, och der på
träffas, isynnerhet nu på hösten, lösa, stoftfylda exemplar. Lik
nande förhållande har jag varit i tillfälle att observera i trakten af 
Lovisa.»

Gräfsvinets begärlighet efter dessa svampar torde härmed kunna 
anses till fullo bestyrkt. Men älven andra djur synas vara synner
liga älskare däraf. Ett sådant är ekorren, såsom redan Gunne- 
rus angifver och som norska folknamnet »Ekornnödder» bestyrker. 
Äfven i vårt land synes detta hafva iakttagits. Så t. ex. skrifver 
från Nerike herr G. Olsson, att man där »sade, att der de finnas, 
är det alltid små hål i marken, gjorda af ekorrar, som med begär
lighet äta dem», och likaledes berättar kamrer C. Wacklin i Växjö: 
»Tiden att erhålla denna svamp frisk [d. v. s. omogen] är nu ii 
midten af september] slut, enär den friska är borttagen af vare sig 
ekorre eller gräfling, troligen den förra . . . Synes mest vid mid
sommar — kort före eller efter — sökas af det djur, som krafsar

1 Denna tillhörde E. muricatus.
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upp honom, och måste för djuret vara högst begärlig, då man 
högst sällan finner, att djuret af uppkrafsad svamp lemnat eller 
spillt någon den ringaste del. Eftersom jag i närheten af sådana 
ställen, der svamp blifvit så upptagen, blott någon gång funnit 
svamp, som varit frisk [ung], men flera liksom fulla med sot inuti 
[mogna], har jag trott, att djuret har förmåga att, innan det börjar 
sitt krafsande, af svampens lukt taga reda på om den är duglig.»

- En liknande uppgift har erhållits från Ångermanland af skog
vaktaren J. V. Eklund, som säger, att sagda djur därstädes all
mänt påstås upprifva mosslagret och framleta »ekorräpplen».1

Äfven om andra dylika svamp-plockare hafva uppgifter erhållits. 
Herr Nils Broander (Bölske i Hafdhem, Gotland) sände år 1900 
frukter af Elaphomyces granulatus, »funna i Hablingbo socken i livad 
man här kallar ’grauntufvor’, bildade af någon slags mossa. De 
observerades genom att igelkottar gräfde i marken efter dem.» 
— Från Dalsland skickade kandidaten A. G. Kellgren samma 
svamp, hvilken »anträffas lättast derigenom, att mossan på marken 
är liksom upplockad, hvilket allmänt anses förorsakas af nötskri
kor, som med begärlighet söka denna svamp». Och från Dalarna 
har herr V. Gustafsson meddelat, att liknande där anses vara för
hållandet med räfven, kanske äfven mården, fastän någon direkt 
iakttagelse ej föreligger. Att äfven haren är en älskare af denna 
delikatess, såsom ett folknamn synes angifva, har däremot från 
intet håll blifvit konstateradt, utan tvärtom försäkrats, att »han är 
nog oskyldig till den svampplockningen». I hans mage sägas näm
ligen lämningar af dessa svampar ej hafva anträffats, hvaremot en 
viss likhet finnes mellan dem och harexkrementer.

Obs. 6. I samband med detta åtskilliga djurs framgräfvande af 
dessa svampar må här anföras ytterligare ett yttrande af Linné i 
hans Västgötha-resa, där det s. 93 heter: »Svinen hämta sin föda 
af åtskilliga växter, hälst saftfulla; men deras läckraste mat är 
rötter, besynnerligen af qwickrot (Fl. 105), Tubera 1116, Stachys 
palustris 490, Scorzonera 647, Cumin 245 etc., hwarigenom Skapa
ren, utom afsigt på Swinens föda, äfwen welat gifwa andra örter

1 Ehuru ej hörande till förevarande ämne, må här omtalas, att enligt herr A. 
G. Elgenstierna »man får ibland om hösten, just då löfven fallit, se svampar häng
ande i kvistklykor uppe i löfträd». Hans skogvaktare, på hvilkens ord man kunde 
lita, försäkrade sig hafva iakttagit ekorrar, som sålunda uppburit svampar i trä
den. Dessa »ekorrsvampar» voro emellertid »af helt vanligt slag, sådana som växa 
på fot ofvan jord».
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tillfälle, at så sig uti den lösa myllan, som Swinen under rotandet 
upkastat. E. gr. Uti den tätaste Barrskog, der Barren täcker jor
den och förqwäfwer alla wäxter, der har den wisaste Skaparen 
gifwit hemwist för Tubera, Tryffel, eller små swampar inunder jor
den- Swinen känna den med sin goda lukt, ocli upplöja den med 
sitt långa snyte, så at hwarjehanda wäxter här lätteligen kunna så 
sig, för hwilka det eljest skulle wara omöjeligit.» Liknande åsikter 
uttalade Linné sedan i sina synnerligen beaktansvärda afhandlingar 
Oeconomia natura; och Politia naturce.

Ännu närmare till hands ligger att antaga, att de nämnda djuren 
skulle bidraga till sporernas spridning. Detta synes vara så myc
ket mera nödvändigt, som visserligen desamma frigöras genom det 
hårda skalets slutliga förstöring, men de stoftfina sporerna blifva 
då liggande dolda i jorden, så att de ej genom vinden kunna kring
spridas; f. ö. har man aldrig funnit spår till groning hos sådana 
sporer, utan de ligga under flera år oförändrade eller på ytan nå
got angripna. Det återstår därför näppeligen alt tänka på annan 
sporspridning än genom djur, och onekligt är ock, att någon gång 
maskar och måhända äfven skalbaggslarver angripa knölarna. Huf- 
vudrollen med hänsyn till spridningen borde väl tillhöra de ofvan 
nämnda däggdjuren, men här möter åter det egendomliga förhål
landet, att sporer, som passerat djurens tarmkanal, återfinnas all
deles oförändrade i exkrementerna och att hos dylika trots tal
rika, på olika sätt anställda och flera år fortsatta experiment - 
ingen groning visat sig.1 Man står här inför en alldeles olöst gåta, 
såvida man ej vill godkänna den af Max Rees framkastade hypo
tesen, att dessa svampars sporer numer alldeles förlorat gronings- 
förmågan. — Anmärkas bör f. ö., att del är företrädesvis eller ute
slutande de unga, mogna sporer ännu saknande frukterna, som af 
djuren uppsökas och förtäras.

Obs. 7. Dessa svampars egendomliga förekomstsätt, i förening 
med deras ej sällan testikel-liknande form, har vållat, att äldre för
fattare »magnis exornant elogiis» deras användbarhet såsom i flera 
afseenden förträffliga läkemedel. De berättelser, som hos patres 
botanices härom anträffas, lämna både slående och lustiga bevis på 
den naiva lättrogenhet, hvarmed äfven de barockaste uppgitler slu
kades.1 2 Särskildt ansågos dessa svampar kraftigt uppväcka köns-

1 Max Rees und C. Fischer, Untersuchungen über Bau und Lebensgeschichte der 
Hirschtnjffel, Elaphomyces (Bibliotheca botanica, Heft. 7. Cassel, 1887).

2 Så försäkrar Dorstenius: ».Si mutier accipiat Cervi boletum ad magnitudinem
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driften (vara aphrodisiaca), hvarför de plägade användas till bere
dande af kärleksdrycker (»in amoratoriis pocnlis, quibusdam prius 
admurmuratis incantationibus»); deras förmåga att »Vener em excitare» 

för så vidt den blef märkbar — torde dock väsentligen bort till- 
skrifvas det »vinum dulce», hvari den pulvriserade svampen skulle 
inblandas. Än i dag anses den dock af allmogen i vårt land vara 
synnerligen verksam, »då kor ej taga kalf eller tjurar ej hafva till
räckligt stark könsdrift», hvarför den ock — fastän redan af Linné 
i Mater, med. förklarad såsom läkemedel vara »exoleta, dubia» och 
ej upptagen i vår farmakopé — väl ännu finnes på samtliga våra apo
tek. Enligt uppgift, som jag erhållit från Norrland, användes den 
där än i dag på det sättet, att »innehållet blandas i mjöl och vatten 
med en tillsats af jäst, livilket gifves åt kreaturet». En äldre man 
har likaledes meddelat mig, att svampen »i Värmland och Finnsko- 
garne söktes af kloka gubbar och gummor i följd af dess förmo
dade egenskap som sinnligt retmedel för flickor och kor; de höllo 
den hemlig, och man skulle ega innehafvarens fulla förtroende för 
att kunna erhålla dem — så åtminstone i min ungdom . Det i 
liera provinser brukliga namnet ståndpers, hvilket hänsyftar på de 
nämnda egenskaperna, har ock tillagts knölarna af Platanthera bi- 
folia, Orchis maculata m. fl., hvilka likaledes af allmogen flerestä- 
des »gifwes åt tjurar att göra dem muntra» och åt »kor, som ej 
vilja söka tjur»;1 samtidigt förklaras dock, att »roten är födande, 
tjenlig i sjukdomar till gelé-aktiga soppor».

Under sina spaningar efter subfossila hasselnötter i Norrlands 
torfmossar har lektor G. Andersson några gånger fått sig tillsända 
Elaphomyces-knölar, som antagits vara hasselnötter. Å andra sidan 
har för honom uppgifvits, att i Hälsingland fossila sådana nötter 
antagits vara »ståndpers» och därför användts såsom »osvikligt 
medel att väcka kärlek hos både folk och kreatur, hvarvid det

unius pisi et dimidiam partem manducet, et alia parte umbilicum oblinat, statim 
absque dolore parituram; si vero imprudenter gravidce utantur, magnum illis ma
lum inde oriri posse.* — Inom svenska litteraturen omtalas >boleti cervini» första 
gangen i Pharmacopeja Holmiensis Galeuo-chgmica (1686) vid beskrifning på den 
mycket berömda, af flera ingredienser bestående balsamum apoplecticum. Härvid 
tillskrifvas dem dock ej några kraftigt verkande egenskaper, utan de (eller deras 
sporstoft) tillsattes blott för att gifva blandningen en * color nigricans»; i stället 
kunde användas sot, men detta skulle då hafva erhållits genom förbränning af 
bärnsten.

1 Jfr Linn. Fl. suec. ed. II p. 309 och Mat. med. p. 145, Ketz. Fl. oecon. p. 476, 
Liljebl. Sv. Flora, uppl. 3 s. 310, Hornem. Plantel. uppl. 3 s. 888.
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hört till pjesen, att nötterna skulle vara pulveriserade» (G. Anders
son, Hasseln i Sverige s. 7l).

2. E. muricatus Fr.

Peridiet utanpå tätt besatt ined (vanligen) större vårtor, 
gul—rödaktigt brunt, inuti upptill (utåt) gulaktigt och ned
åt (inåt) rosafärgadt—brunaktigt, slutligen svartbrunt, ge
nomdraget af fina, med hvarandra anastomoserande ådror.

Syn. Elaphomgces muricatus Fr. Syst. myc. III (1829) p. 59, S. 
Veg. Sc. II p. 445.

Elaphomgces variegatus Vitt. Tub. (l83l) p. 68 & tab. I\ f. I\ 
(mindre god). — Tul. Hyp. p. 108. Sacc. Syll. 5 III p. 867.
Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. I: 5 p. 91 och Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1 
s. 312. — Hesse Hyp. p. 72. — Rostr. i Medd. D. bot. For. I s. 155. 
— Karst. Myc. Fenn. II p. 248.

Elaphomgces scaber Schroet. i Kr. Fl. Schles. III: 2 s. 223.
Förekommer i humuslagret under löftrad (förnämligast ek, bok 

och björk), mera sällan och sparsamt i barrskogar, stundom i säll
skap med föregående art.

I Sverige tagna exemplar hafva examinerats från följande loka
ler: Skåne: Ignaberga (E. P. Fries). Småland: Femsjö (E. 
Fries). — Gotland: Hangvar, Suderbys (L. Romell). Väster
götland: Hunneberg (L. Hallgren). — Dalsland: Åmål, Knip- 
persbol (A. G. Kjellgren). — Nerike: Kumla s:n, Sånnersta skog 
(L. Romell). — Södermanland: Vallby prästgård (M. A. Lind
blad), Ö. Vingåker, Beckershof (H. Strömfelt), Strängnäs (E. Köh
ler). — Upland: Experimentalfältet (E. Lindgren), Bergiilund (I. 
Örtendahl), Krusenberg (E. Cf.derström), Upsala, Kungsparken 
(E. P. Fries). — Ångermanland: Tåsjö (R. F. Fristedt). Här
jedalen: Funnesdalen (E. Fundin). — Jämtland: nybygget Har- 
backen, Alanäs s:n (J. Eriksson). — Norrbotten: Piteå skärgård 
(Fr. Bergström).

I Danmark: Grib skov (P. Warming).
I Finland: »prope pagum Kytö in par. Tammela semel legi- 

mus» (P. A. Karsten).
Ganska lik föregående, i synnerhet då vartorna äro mindre, sma

lare och spetsigare (var. hirtus Tul. Hyp. p. 108) eller peridiets yta 
är endast småknottrig (var. pallens Tul. 1. c.), hvilket dock endast 
sällan är förhållandet. — Myceliet obetydligt, gulaktigt. Fruktkrop-
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parna billigen klotformiga och smärre än lios E. granulatus, enl. 
1 ulasne unga och färska vid genomskärning rodnande. Peridiet 
med pyramidformiga vårtor (a. ccelatus Tid.); dess inre (nedre) skikt 
genom ådrorna afdeladt i tämligen regelmässigt ordnade polyedriska 
partier; hos mycket unga och gamla (torra) frukter framträda 
dessa mindre tydligt, men tydligare, om man väter det skurna pe- 
ritheciet. Sporsäckar med oftast 2 4, sällan 5,1 klotrunda, mörk
bruna eller svarta och (vid stark förstoring) småvårtigt—ojämna 
sporer af 18—25 (enl. Rostrup 16—34) p i diameter. Vid behand
ling med kalilösning eller svafvelsyra synas de tätt besatta med 
lina piggar något som ock visar sig, om ock mindre tydligt, hos 
föregående art. Någon gång finnas tvenne sporer sammanvuxna, 
liknande dem hos lafsläktet Physcia. — Lukten enligt någras upp
fattning än »non ingratus», än nästan omärkbar, än obehaglig lök
lik, än påminnande om den hos Ruta graveolens, än liknande den, 
som sprides vid skrapning eller gnidning af hästhofvar.

Obs. 1. Såsom synonym skulle här ock kunna med tillagdt p. p. 
anföras samtliga de äldre författarnes under E. granulatus angifna 
benämningar, enär man den tiden sammanblandade bägge arterna.

1 hi. Syst. myc. III anses väl Linné med Lycoperdon cervinum 
hal\a afsett E. granulatus samt med Lyc. solidum och Tuber E. 
muricatus, men detta synes vara föga troligt, enär Linné, om han 
^eikligen sett bägge dessa Elaphomyces-arterna, näppeligen förmått 
åtskilja desamma. Hvarför det af Vittadini 1831 gifna artnam
net variegatus af nyare författare föredragits framför muricatus, som 
gafs 1829, är svårt att förstå; Vittadini själf anför, om än med 
tvekan, E. muricatus Fr. såsom synonym under sin E. variegatus.

Lycoperdon scabrum Willd. Berol. (1816) p. 409, som gifvit an
ledning till den af Schroeter använda benämningen, är alltför 
osäkert för att kunna hitföras. Jfr Fr. Syst. myc. III p. 59.

Obs. 2. Hornemann (Plantel. II s. 852) angifver denna art så
som funnen i Norge »i Skove i Finmarken: Linné» — ett bevis 
jämte många andra på sagde författares hart när otroliga obekant
skap med Norges geografi. Linné var aldrig i Finmarken, och lo
kalen, där han fann sin »tryffel», ligger mycket långt utom Norges 
gränser.

Enligt Hesse ända till 8, hvilket jag dock aldrig iakttagit. Tulasne säger ock: 
>L-Elaphomyces variegatus est le seul que nous sachions dont les sporanges ne con- 
tiennent ordinairement que deux å quatre spores, toutes les autres espéces d Ela- 
phomyces ont des théques oetospores.»
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3. E. aculeatus Vitt.

Peridiet svart, klädt af små taggar.
Syn. Elaphomyces aculeatus Vitt. Tub. (1831) p. 70. Tul. Hyp. 

p. 111. — Sacc. Syll. VIII p. 869. — E. Fisch, i Rab. Krypt. Fl. 
1:5 p. 98. — Rostr. i Medd. D. bot. For. 1884 p. 103. — Samsoe 
Lund i D. bot. Tidsskr. II R. 3 Bd s. (9—10).

Endast en gång (d. 10 juni 1871) funnen i Danmark: Allinde- 
lille på Sjaelland.

Myceliet rödaktigt gult eller brungult, kvarvarande och täckande 
fruktkroppen med undantag af piggarnas ofta fria spetsar, frukterna 
vanl. klotformiga, af en hassel—valnöts storlek. Peridiet hårdt, 
bräckligt, inuti hvitt (vid torkning gulaktigt), mot innersidan brunt 
eller svartaktigt. Sporerna klotformiga, punkterade, nästan svarta, 
i diam. 14—20 p. Lukt egendomlig.

Obs. Såsom redan blifvit omtaladt, fann H. Mortensen 1870 
på of van angifna lokal en underjordisk svamp, hvilken antagligen 
var Melanogaster variegatus. För att efterspana denna företogo med
lemmar af den Botaniske Förening följande år en exkursion till 
nämnda ställe, där det eftersökta visserligen ej anträffades, men man 
i stället gjorde det oväntade fyndet af denna Elaphomyces-avt, som 
sedan ej åter anträffats.

Till ledning för vidare efterspaningar må följande här tilläggas:
1. Elaphomyces Persoonii Vitt. uppgifves i Fr. S. V. Sc. II p. 

444 vara funnen i Skåne, men något exemplar finnes ej bevaradt. 
Bestämningen är antagligen felaktig, då denna art är anträffad en
dast i norra Italien. — Igenkännes förnämligast genom på under
sidan med en koniskt framskjutande bas försedda frukter, brunsvart, 
med pyramidformiga, olta upptill sprickiga vårtor försedt yttre pe- 
ridium och på ytan nätformigt skulpterade sporer.

2. Elaphomyces »anthracinus Vitt. vel affinis» uppgifves likaledes 
på samma ställe vara tagen i Hälsingland, men exemplar finnes ej 
bevaradt. F. ö. funnen i Nord-Italien, Frankrike och England. - 
Myceliet brunakligt—svartaktigt; frukterna mer eller mindre klot
formiga, ofta på midten med en groplik fördjupning; peridiet tjockt, 
utvändigt svart, glatt (vid förstoring med ytterst små, låga vårtor), 
inuti smutsigt hvitt eller grått, mot insidan mörkare.

3. »I Kuddby s:n i östra Östergötland fann jag för några år se
dan i barrskog mellan rötterna på ett kullblåst träd några svart-



bruna, knöllika, hårda svampar, som vuxit ett godt stycke under 
jordytan, och som då ansågos vara Elaphomyces cervinus. Tyvärr 
har jag, trots mitt sökande, ej lyckats återfinna densamma» (Gottfr. 
Adlerz). — Antagligen en för Sverige ej konstaterad art.

CENOCOCCACE/E.

Peridiet klotformigt, alldeles slutet, kolaktigt, sprödt, 
slutligen oregelbundet sönderfallande; gleba klädande 
peridiiväggarna; sporer genom cellväggarnas försvinnande 
frigjorda, dock icke fullt pulverbildande.

1 ill sin plats i systemet mycket osäker familj; Tulasne, som 
lämnat för dithörande vanligaste art en utförlig redogörelse, anser, 
att den »habita et Crescendi modo ad Tuberaceos et potius forsan ad 
Elaphomyceos accedit», ehuru den dock till inre byggnaden är vä
sentligt afvikande. Fastän han haft riklig tillgång på undersök
ningsmaterial, förklarar han, att den inre byggnaden ännu icke är 
»rite nota», och senare författare hafva ej heller kommit till bättre 
resultat.

Cenococcum Fr.

Fruktkroppar underjordiska, inuti ihåliga; gleba bil
dad af polygonala, tätt förenade celler (sporsäckar?); 
sporer genom cellväggarnas försvinnande frigjorda, nästan 
klotlika.

Syn. Cenococcum Fr. Syst. orb. veg. (1825) I p. 364, Syst. myc. 
III p. 66 och 227, Fems. p. 84, S. V. Sc. II p. 445. —Schmitz in 
Linn. XVII p. 536. — Tul. Hyp. p. 179. — Sacc. Syll. VIII p. 871.

Namnet bildadt af xsvoq, tom, och xöxxoq, piller.

1. C. gfeophilum Fr.

Myceliet bildadt af mörka, septerade, spindelväfsfina, 
sammanväfda trådar, först omgifvande de små, hårda frukt- 
kropparna; peridiet tjockt, svart, slätt; gleba mörkbrun

Det återstår t. o. m. att undersöka, huruvida Cenococcum är en själfständig 
svamp. Professor Lagerheim (G. Andersson, Fint. torfm.) har framkastat den förmo
dan, att den är identisk med Sclerotium hgdrophilum Rothart i Bot. Zeit. 1892.
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svart; sporer nästan klotformiga, släta eller nätlikt ojäm
na, svartaktiga.

Syn. Cenococcum geophilum Fr. Syst. orb. veg. (1825) I p. 364 (en
dast namnet), Syst. myc. III (1829) p. 66, Scl. su. dec. 38 (n. v.), 
S. Veg. Sc. II p. 445. — Tul. Hyp. p. 180. — Sacc. Syll. VIII p. 871.

Företrädesvis i bokskogarnas mylla, där den med svårighet varse- 
blifves; lättast anträffas den (stundom samlad i riklig mängd) i de 
fåror, som bildats af våldsamma störtregn; äfven på andra ställen, 
t. ex. bland mylla, där Lecidea uliginosa växer.

Lefvande synes den näppeligen varit iakttagen i Sverige under 
de senaste 70 å 75 åren, men torde ej vara sällsynt i södra Sverige, 
särskildt i Skåne och västra Småland (Femsjö: E. Fries). I Fr. 
S. V. Sc. II upptogs den ock, utan angifven lokal, för Svealand. 
— Huruvida den äfven är funnen lefvande i Danmark, torde vara 
osäkert; måhända var detta förhållandet med de exemplar, som E. 
Rostrup fann i Skovdalsgaard plantage i granskog. Jfr ock här 
nedanför.

Däremot träffas den rikligt i subfossilt tillstånd, vittnande om att 
den i forna tider haft en mycket vidsträckt utbredning och före
kommit i riklig mängd. G. Andersson har benäget meddelat mig, 
att han i Sverige funnit densamma i torflager af mycket olika 
ålder på öfver 100 lokaler från Skåne till Lappland, »mest i sådana 
torfj ord sarter, som kunna antagas ha uppstått ur kärr och gammal 
trädbotten m. m., men ytterst sällsynt i sådana, som bildats ur 
djupare vatten».1 Speciella lokaler torde det därför vara öfverflödigt 
att här anföra; beträffande nordligare delarna af vårt land finnas så
dana angifna i G. Andersson, Hasseln i Sverige och L. von Post, 
Norrländska torfstudier. Nordligaste hittills kända fyndorten torde 
vara Arvidsjaur i Pite lappmark.

Liknande torde förhållandet vara i Danmark, fastän hittills en
dast helt få lokaler antecknats, nämlrggen på Sjsetland i »granmor 
ved Furesöen» (C. Ferdinandsen) och i Frederiksdal Skov (O. 
Gallöe).1 2 På Jylland är den iakttagen »i Muldtorv fra Egepurre-

1 Han anser dock ej osannolikt, att under namnet Cenococcum sammanförts olik
artade arter, möjligen alldeles olika föremål. Särskildt påpekar han, att exempla
ren från de arktiska växtförande aflagringarna alltid äro mycket små, men i vngre 
sådana afsevärdt större och mera växlande i storlek.

2 Enligt bref af finnaren, hvilken tillika meddelar: »Den förekommer her i tal- 
rige Störrelser fra 2—8 Millimeter indtil ca. Vs Ctm., altsaa ret varierende i Stör- 
relse, men altid hui indvendig. Over alt har jeg fundet den i Bögemor, tset inde-
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krat ved Herning» (P. E. Müller enligt Rostr. i Medd. D. bot. For. 
I s. 104) och i »Dorris hede i lyngmor» (O. Gallöe enligt ex. i 
Köpenhamns bot. museum).

Om dess förekomst i Norge har direktör J. Holmboe välvilligt 
meddelat mig följande: »Den trseffes överalt yderst almindelig i 
torfmyrerne, sterlig i saadanne jordarter som er afsat i aabent vand, 
kanske allermest i ’oredynd’ (= sv. ’altorf). Jeg har truffet den 
gjennem hele landet fra Smaalenene og Lister mod nord helt til 
Risöen i Tromsö amt, i Ostlandets inlandsbygder saa vel som ude 
ved havkysten, f. eks. paa Jsederen og i Bergens omegn. Den op- 
trseder allerede i hirkezonens afleiringer (d. e. tidlig Ancylus-tid), 
ligesom jeg ogsaa ofte har fundet den i ganske unge, subrecente 
afleiringer. Levende har jeg hidtil ikke truffet den, men jeg har 
rigtignok heller ikke eftersögt den.»

Afven i Finland är den anträffad, nämligen i torf och lera i 
Nyland vid Råberg och Stubbängen (söder om Lojo sjö) under Lit- 
torina-gränsen samt öfver densamma vid Sortbäck i närheten af 
Högfors bruk (G. Andersson, Finl. torfm. s. 140).

Obs. Myceliet stundom obetydligt, stundom mycket rikligt (/?. byssi- 
sedum Fr. 1. c.), utbredt under vissnade löf eller döda mossor. Frukt
kropparna, i synnerhet som unga, sitta härpå eller klädda däraf, af 
ett senapskorns till en mindre ärtas storlek. Klotrunda med mer 
eller mindre tydlig fästpunkt, någon gång liksom två eller tre sam
manvuxna med hvarandra. Sporernas utveckling hittills obekant.

H YM ENOGASTR ACEJE.

Fruktkropp knöllik, oskaftad; peridiet af ett enkelt la
ger; gleba köttig; konidier* 1 frigjorda genom fruktkroppens 
förruttnande eller upplösning.

De hit förda svampsläktena jämte en del andra anses vanligen 
bilda en enda naturlig familj med plats närmast intill Lycoperdacece 
och Sclerodennacece. För ej länge sedan har emellertid Ed. Fischer

sluttet i Morens törveagtige Masse. Jeg har fundet den helt op til Morens Över
ilade, kun skjult af et ubetydeligt Bladdsekke, og finder det derfor mindre sand- 
synligt at den kan kaldes subfossil; den lever vistnok her den Dag idag.»

1 I öfverensstämmelse med hvad blifvit framställdt i min Lärobok i Växlsyste- 
matik II s. 235, användes här benämningen sporer endast för fortplantningskrop- 
par, som utbildats inom sporsäckar (nscz), men konidier för sådana, som afsöndrats 
från hyfer af ett eller annat slag, här basidier (alltså basidiokonidier).
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fördelat dem på flera familjer, hörande till olika ordningar, tilldels 
placerade ganska mycket skilda från hvarandra. Till ordningen 
Hymenogastrinecc föras familjerna Hysterangiacece (Gantieria och 
Hy ster ang ium) och Hymenogastracece [Hymenogaster, Octaviania, Hycl- 
nangium, Rhizopogon). Till ordningen Plectohasidiinece räknas bl. 
a. familjen Sclerodermatacece, till hvilken äfven släktet Melanogaster 
hänföres.

Öfversikt af hittills inom området anträffade släkten.

A) Intet peridium..................................... -1. Gaatieria Vitt.
B) Tydligt peridium.

a) Glebans rum i början tomma.
a) Konidier taggiga.

* Gleba med steril basaldel;
peridium lätt frigjordt . . 2. Octaviania (Vitt.) Tul. 

** Gleba utan steril basaldel; 
peridium sammanhängan
de med gleban . . . .3. Hydnangium Wallr.

ß) Konidier ej taggiga.
* Konidier större, mörka . . 4. Hymenogaster Vitt.

** » små, släta, bleka.
f Peridium lätt lossnande; 

gleba genomdragen af
förgrenade, ljusa strängar 5. Hysterangium Vitt. 

ff Peridium fastvuxet vid 
gleban; denna utan dy
lika strängar..................... 6. Rhizopogon Fr.

b) Glebans rum redan från början
fyllda; konidier mörka .... 7. Melanogaster Corda.

I. Gautieria Vitt.

Fruktkroppen oregelbundet rundad; peridium felande; 
gleba genomdragen af talrika, irreguliära, genom öppna 
porer på ytan utmynnande, labyrintlika gångar; basidier 
med två sterigmata; konidier med längsgående lister.

Syn. Gautieria Vitt. Tub. (l83l) p. 25. — Tul. Hyp. p. 62. —- 
Sacc. Syll. VII p. 177. — Hesse Hyp. I s. 105. — Ed. Fisch, i 
Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1** s. 304. — Wint. i Rab. Kr. Fl. I s. 
873. — Schrot, i Kr. Fl. Schles. Ill: 1 s. 710.
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Ett lätt igenkändt släkte, enligt Fr. Fl. Scan. p. 351 företeende 
en viss analogi med Sparassis, enl. Vittadini och flera andra med 
Morchella.

Namngifvet efter Guiseppe Gautieri, italiensk botanist i Novara.

Öfversikt af anträffade arter.

A) Fruktkropp till större delen slät. . . . t. G. graveolens Vitt.
B) » helt och hållet täckt af ett

nät grofva trådar..................................... 2. G. retirugosa n. sp.

1. G. graveolens Vitt.

Fruktkropp utvändigt till största delen slät, vid basen 
försedd med en rotliknande myceliisträng; en från dennas 
vidhäftnings ställe utgående, mellan de små gleb a -kam
rarna trådlik, förgrenad, vattenklar eller hvitaktig, slem- 
migt—broskartad åder.

Syn. Gautieria graveolens Vitt. Tul. (l83l) p. 27. — Tul. Hyp. 
p. 63. — Sacc. Syll. VII p. 178. — Hesse Hyp. I p. 106. — Ed. 
Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Farn. I: 1** s- 305. — Wint. i Rab. Kr. 
Fl. I s. 873. — Schrot, i Kr. Fl. Schl. Ill: 1 s. 710.

I Sverige först anträffad i juli 1900 (och sedan under flera föl
jande år på samma lokal, till dess denna blef förstörd) under moss
täcket i barrskog å Granebergs ägor nära Upsala (E. A. Fries). 
Samma år i den s. k. parken på Laxön, Elfkarleby (Arv. Zethelius).

Fruktkropp rundad eller aflång, ofta något buktig, intill valnöt- 
stoi', mer eller mindre dold i jorden, till 2,5 cm. i diameter, ung 
nästan hvit, sedan gul- eller gråbrun; den rotliknande myceliisträngen 
enkel eller föga grenig. Från dess vanligen intryckta fästpunkt 
utgå fina, föga upphöjda, nätformigt förgrenade, på vtan af frukt
kroppens nedi'e del utbredda och därmed sammanväxta ådror (my- 
celiitrådar). Gleba köttig, ung hvit med svag dragning i rosenrödt, 
sedan gul- eller rödbrun; dess kamrar intill 2 mm. långa och 0,5 
mm. breda. Konidier äggformigt-elliptiska, nedtill afsmalnande, 
upptill afrundade, brunaktiga med mörkare längdfåror, 13—21 ti 
långa och 7—11 g breda. — Yngre fruktkroppar med tämligen 
stark, vanlig svamplukt, äldre och ruttnande däremot med mer 
eller mindre (stundom synnerligen intensivt) obehaglig, erinrande 
om fotogen eller Dictamnus albus, enligt andras uppfattning om 
dyfvelsträck eller ruttnande lök.
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Obs. År uppenbarligen en begärlig spis för ekorrar, såsom fram
går af del sätt, hvarpå den h. o. h. underjordiska svampen första 
gången anträffades i Granebergsskogen. Ett på marken sysselsatt 
sådant djur skrämdes och skyndade upp i en närstående tall, syn
barligen bärande ett rundt föremål i munnen. Ekorren nedsköts, 
och sagda föremål (genomborradt af ett hagel) tillvaratogs samt 
lämnades mig till granskning. Följande dag hesöktes platsen, och 
som en mosstapp befanns upprifven på stället, hvarifrån ekorren 
sprungit, anställdes närmare undersökning, och sedan det ganska 
tjocka mosstäcket borttagits, anträffades där straxt under jordytan 
ett dussin svampar jämte deras hvita mycelium.

2. G. retirug;osa n. sp.1

Fruktkropp utvändigt skroflig och fullständigt klädd af 
grofva, upphöjda, nätformigt sammanväfda trådar; gleba 
mycket gles genom stora, olikformiga, af smala väggar 
begränsade gångar; rotliknande myceliitråd och invändig, 
trådlik, förgrenad åder såsom hos föregående.

Funnen i augusti 1897 på Gotland i Vallstena socken, Alvene 
hagar, under mossa i barrskog (T. Vestergren).

Fruktkropp klotformig eller hoptryckt aflång, på undersidan vid 
myceliitrådens vidfästningspunkt gropigt intryckt, ända till 4,5 cm. 
i diameter, brunaktig. Gleba synnerligen vackert porös genom raka 
eller vinkliga, långsträckta eller rundade gångar af ungefär Va- 
]mm:s bredd. Konidier som hos föregående, 15—18 långa och 
9—11 n breda.

Obs. 1. Som endast spritlagda exemplar stått till mitt förfogande, 
kunna delarnas färger ej med full säkerhet uppgifvas. Den rotlik
nande myceliisträngen synes hafva varit svart.

Obs. 2. Till glebans inre byggnad liknar denna mest den hos 
oss ej anträffade G. morchellccformis, som dock saknar de i gleban 
förgrenade, trådlika ådrorna. Den har ock i stället för en enkel 
eller obetydligt grenad myceliisträng vid fruktkroppens bas ett rik
ligt knippe af förgrenade mycelii-trådar. — Största öfverensstäm- 
melsen synes den äga med den af Ed. Fischer i Engl. & Pr. Pil. 
Fam. 1: 1 s. 304 och lig. 153 B och C omtalade och afbildade,

1 Affinis G. grarcolenti, sed multo major (diam. usque ad 4,5 cm.), extus fibris 
crassis, prominentibus, reticulato-connexis tota valde rugosa; gleba mollis, lacunis 
magnis (ut in G- morchellceformi) et parietibus tenuibus inter se invicem separatis.

Svensk Botanisk Tidskrift 1909. 25
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men ej beskrifna varieteten mexicana, men synes mig dock väl för
tjänt att betraktas såsom egen art.

II. Octaviania (Vitt.) Tui.

Fruktkropp med steril, dyn lik basaide 1; peridium lätt 
skildt från gleban; denna fyld med luftförande kamrar och 
krokiga gångar med klyfbara väggar; basidier med fyra 
sterigmata; konidier klotrunda, taggiga, gula — bruna.

Syn. Octcwiania Vitt. Tub. (l831) p. 15 (p. p.). — Tul. Hyp. p. 
77. — Sacc. Syll. VII p. 158. — Hesse Hyp. Is. 71. — Ed. Fisch, 
i Engl. & Pr. Pil. Farn. I: 1** s. 810. — Wint. i Rah. Kr. Fl. I: 1 
s. 878. — Schröt. i Kr. Fl. Schl. III: 1 s. 712.

Nära besläktad med Hydnangium, som afviker företrädesvis genom 
med gleban mera sammanhängande peridium och ofärgade konidier.

Namnet är gifvet efter den italienske botanisten Vinc. Ottaviani, 
medicinte och botanices professor i Camerino.

1. O. asterospora Vitt.

fruktkropp rundad; peridium bildad t af sam man fi 1 tad e, 
spin del väfsliknande trådar; gleba först hvit, sedan mörk
brun eller svartnande.

Syn. Octaviania asterospora Vitt. Tub. (1831) p. 17. — Tul. Hyp. 
P 77. Sacc. Syll. ^ II p. 159. — Hesse Hyp. I s. 72. — Ed. 
Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I. 1** s. 310. — Wint. i Rab. Kr. 
Fl. I: 1 s. 878. — Schröt. i Kr. Fl. Schl. s. 712.

Funnen tvenne gånger i Danmark: Liselund på Möen d. 23/g 
1900 (Fr. Rosenkrantz, enl. E. Rostrup i D. bot. Tidsskr. XXVI 
s. 309); Munkebjerg vid Vejle-Fjord 1888 (Hj. Jensen).

Underjordisk, företrädesvis under unga bokar. Nästan regelbundet 
klotrund eller något plattad, af hassel- till valnöts storlek. Peridium 
utanpå först hvitt, kort efter upptagande i dagsljuset erhållande en 
grönaktig anstrykning, slutligen smutsbrunt—svartaktigt, inuti hvit- 
grått; glebans ihåligheter oregelbundna, i de inre delarna större, 
med \äggama öfverdragna af den kanelbruna konidiimassan. Ko
nidier klotformiga, vårtlikt taggiga, slutligen brunsvarta, 12—18 g 
i diam. (med skulpturen inberäknad). Lukt angenäm, erinrande 
om Ocymum Basilicum eller färsk ost.
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Obs. Då de danska exemplar, som jag haft tillfälle att under
söka, ej äro färska, utan torkade eller spritlagda, har det ej varit 
möjligt att definitivt afgöra, huruvida de, såsom E. Rostrup och 
L. Kolderup-Rosenvinge antagit, tillhöra den verkliga O. astero- 
spora eller någon af de på senare tider uppställda arterna. I se
nare fallet skulle man snarast kunna tänka på O. Hesseana Sacc. 
Syll. XIV p. 267 (= O. mutabilis Hesse, non Roumeg.) eller O. tu- 
berculata Hesse Hyp. I s. 75, hvilka båda sägas hafva mörka, brun
svarta konidier, men dessas storlek uppgifves vara något mindre 
(12—13 p i diam. med den taggiga skulpturen medräknad). I se
nare afseendet är öfverensstämmelsen större med O. mutabilis Roumeg. 
Revue myc. 1885 p. 23, för hvilken Bucholtz (Zw. Nacht, s. 486' 
angifver konidiernas storlek vara i medeltal 16,5 men tillika, att 
de äro »zuerst farblos, dann bräunlich», alltså väsentligt blekare. 
Äfven för den ursprungliga O. asterospora uppgifvas de vara så 
beskaffade, nämligen »pallide brunnea» (Vitt.), »saturate ferruginea» 
(Tul.); deras storlek uppskattar Tulasne till »0,oi28 vulgo». Ej osan
nolikt synes, att samtliga de här ofvan nämnda arterna i själfva 
verket böra sammanslås till en enda.

III. Hydnangium Wallr.

Fruktkropp utan steril basaldel; peridium sammanhän
gande med gleban; denna genomdragen af labyrintlika 
gångar och dess kammarväggar ej klyfbara; basidier med 
fyra sterigmata; konidier klotrunda eller rundadt ellip- 
tiska, ofärgade.

Syn. Hydnangium Wallr. i Dietr. Fl. Boruss. VII (1839) p. 465.
- Tul. Hyp. p. 74. — Sacc. Syll. VII p. 175. — Hesse Hyp. I

s. 81. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1** s. 310. —Wint.
i Rah. Krypt. Fl. I p. 877. — Schrot, i Kr. Fl. Schl. Ill: 1 s. 711.

Namnet är bildadt af üdvov, knöl, och dyysiov, kärl.

1. H. earneum Wallr.

Peridium köttrödt; gleba mjuk, först blekt rosafärgad, 
sedan röd, med små, oregelbundna håligheter.

Syn. Hydnangium carneum Wallr. 1. c. — Tul. Hyp. p. 75. — 
Sacc. Syll. VII p. 175. — Hesse Hyp. s. 82. — Karst. Myc. Fenn. 
III p. 355, Basid. s. 21. Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1** 
s. 310. — Wint. i Rab. Kr. Fl. I s. 877. — Schröt. i Kr. Fl. Schl. 
s. 712.
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Hittills hos oss funnen endast i krukor inom växthus, nämligen 
i Upsala och Helsingfors (Not. F. & Fl. F. XIII p. 487 : S. Ü. Lind
berg och W. Nyländer) botaniska trädgårdar.

Fruktkropp något uppskjutande öfver jordytan, af en hassel- till 
en valnöts eller en mindre potatis’ storlek, af tämligen lös kon
sistens, rundad eller något tilltryckt eller oregelbunden. Peridiet 
tunnare eller tjockare, först finludet, sedan glatt- Konidierna (utom 
taggarna) 10—14 /l i diam. —- Lukt nästan ingen.

Obs. 1. Är endast några få gånger funnen i det fria i ljungjord, 
men rätt vanlig i botaniska trädgårdar i krukor med liknande jord.
I Upsala trädgård har jag tagit densamma de ilesta år från 1851, 
men icke på de senaste åren, antagligen därför att den från Lassby 
backar hämtade ljungjorden ej längre kan erhållas på de platser, 
där den förr samlats.

Obs. 2. I Fr. S. V. Sc. II p. 486 omtalas en ej bestämd, i Skåne 
funnen art af detta släkte. Hvad därmed afses, kan af brist på 
exemplar ej afgöras.

IV. Hymenogaster Vitt.

Fruktkropp rundad, utan rotlika myceli isträngar, köt
tig; peridium tunnt, icke eller med svårighet skiljbart 
från gleba; denna mjuk, likformig, med talrika, små, ore
gelbundna, luftförande kamrar eller gångar; basidier med 
två sterigmata; konidier mer eller mindre skrofliga, ägg- 
formiga—lancettlika, färgade (gulbruna).

Syn. Hymenogaster Vitt. Tub. (1831) p. 21. — Fr. S- V. Sc. Il 
p. 436. — Tul. Hyp. p. 63. — Sacc. Sy 11. VII p. 168. - Hesse 
Hyp. I p. 110. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1** p. 308.

Wint. i Rab. Kr. Fl. I p. 874. — Schrot, i Kr. Fl. Schl. Ill: 1 
p. 711.

Detta väl begränsade släkte, som skiljes från Rhizopogon företrä
desvis genom de såsom mogna mörkfärgade konidierna, omfattar 
ett stort antal former, som fördelats i bortåt 40 arter. Dessa äro 
dock till stor del hvarandra så närstående, att en reduktion däraf 
torde blifva af nöden, i synnerhet som konidierna, hvilkas form 
och storlek anses lämna de bästa karaktärerna, inom samma frukt
kropp stundom äro ganska varierande. 1

1 Med rätta säger ock Bucholtz (Hedw. 1901 s. 320): »So lange eine eingehende 
Monographie der Gattung Hymenogaster noch aussteht, ist eine genaue Bestimmung
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Namnet är bildadi af 5/nyi', hinna, ocli ycionjp, buk, hän syftande 
pa fruktkroppens, af ett tunnt hölje omgifna inre delar.

Öfversikt af anträffade arter:

A) Peridium hvitaktigt; gleba ljusare eller mör
kare rödaktig; konidier små1..................... 1. H. Klot-schii 1 ul.

11) Peridium och gleba gulaktiga; konidier
medelstora ..................................... 2. H. citrinus N itt.

C) Peridium och gleba mörkbruna.
a) Konidier citronformiga, medelstora. . 3. H. vulgaris lul.
b) » åt bägge ändar vigglika, lång

sträckta.....................................................i- H. calosporus Tul.

1. H. Klotzsehii Tul. s

Peridiet mjukt, hudlikt, hvitaktigt, stundom gulaktigt
eller på öfverdelarna mer eller mindre gulbrunt; gleba 
köttigt mjuk, spröd, först smutshvit, sedan ljusiödt 
grått—ockragult—rostbrunt—rödaktig, med små kamrar 
(gångar); konidier små, äggformiga, vanligen upptill trub
biga, lindrigt rynkiga eller släta.

Syn. Hymenogaster Klotzsehii Tul. Hyp. (1851) p. 64. Sacc. 
Svik VII p. 170. - Hesse Hyp. I s. 123. — Ed. Fisch, i Engl. & 
Pr. Pli. Fam. I: l“ p. 309. — Wint. i Rab. Kr. Fl. 1 s. 874.

I Upsala botaniska trädgårds växthus i blomkrukor, först fun
nen 1893 af G. Fries, sedan nästan årligen i samma krukor, fästad 
dels på murknadt trä, dels på växternas rötter (t. ex. Eucalyptus 
m. fl.).

Fruktkropp intill hasselnöts storlek eller något mera; peridiet på 
större och äldre exemplar stundom upptill söndersprucket, af tätt 
klädande myceliitrådar småludet. Gleba efter åldern växlande till 
färgen, slutligen (ljust) chokladfärgad. Konidier 12—-16 (sällan ända 
till 20) p långa och 8- 10 n breda. Vanlig, mer eller mindre svag, 
ej obehaglig svamplukt med tillsats af något starkare, stundom 
champinjonlik.
der sehr variablen Arten kaum möglich. Bisher besitzen wir kein sicheres Kriterium 
als Artunterschied. Die Sporenform ist äusserst veränderlich, so dass man kaum zwei 
Exemplare mit absolut gleichen Sporen finden kann» o. s. v.

1 Hvad som afses med uttrycken små, medelstora och långsträckta, framgår af 
de under hvarje art meddelade måtten.



Obs. 1. Konidierna angifvas hos andra författare ännu mindre 
(10—16 /i långa och 5—10 ;i breda). — Den starka löklukt, som 
Hessk omtalar, har jag ej kunnat förmärka.

Obs. 2. Den i Fr. Scan, omtalade Rhizopogon albus, hvilken af 
Tulasne hänföres till H. Klotzschii, är enligt ännu befintligt exem
plar H. vulgaris.

2. H. eitrinus Vitt.

Peridiet tämligen tjockt, citron—guldgult, slutligen 
mörkrödt, sidenglänsande; gleba lika färgad, fast, med 
slutligen fyllda gångar; konidier citronformiga med upp
till mer eller mindre utdragen, trubbig spets, rödbruna.

Syn. Hgmenogaster eitrinus Vitt. Tub. (1831) p. 21. — Tul. Hvp. 
p. 69. — Sacc. Syll. VIII p. 169. — Hesse Hyp. p. 112. —Wint. 
i Rab. Kr. Fl. I p. 875.

Uppgifves vara funnen i Västergötland (Fr. S. Veg. Sc. II p. 436). 
— Förekommer företrädesvis i kalktrakter i äldre ek- och bok
skogar.

Fruktkropp af hassel-—valnöts storlek, vanligen oregelhunden, få
rad och gropig. Konidier (enligt Hesse) 20-^30 g långa och 10—14 
g breda. Lukten uppgifves vara starkt myskartad eller liknande 
den officinella rabarber-drogens.

Obs. Något svenskt exemplar finnes ej i behåll, men denna art 
har dock här upptagits, då felaktig bestämning näppeligen är möj
lig. Den förekommer ock flerestädes i Tyskland och England.

3. H. vulgaris Tul.

Peridiet tunnt, först blekare, sedan mörkare brunaktigt; 
gleba temligen fast, först blek, sedan brun och slutligen 
svartnande, med ganska smala gångar; konidier medel
stora, citron- eller aflångt äggformiga, vanligen med vårt
lik spets, brunaktiga, slutligen svartbruna och skrofliga.

Syn. Hgmenogaster vulgaris Tul. Hyp. (l85l) p. 67. - Sacc. Syll. 
VII p. 175 (?). — Hesse Hyp. s. 114(7). — Rostr. i Medd. D. bot. 
for. I s. 154. — Karst. Myc. Fenn. III p. 355.

Hgmenogaster Klotzschii Karst, i Not. F. & Fl. F. IX s. 351. Fung. 
exs. n. 484.

Hgmenogaster griseus Karst. Finl. Basid. s. 20.

276
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I Sverige funnen i Skåne (ulan angifven lokal: E. Fries), nära 
Enköping vid Lidehäll i Vallby socken under hassel (C. J. Ceder- 
ström och E. Nyman) samt vid Upsala i botaniska trädgården på 
fritt land (1851) ocb i blomkrukor samt i Carolinaparken; i lera 
på Fvrisåns stränder nära Upsala hospital 1891 (K. A. 1h. Seth).

1 Danmark: Lerchenborg i en liten granplantering (Chr. Pe
dersen).

I Finland: Mustiala i en hassellund 1866— 67 ymnigt (P. A. 
Karsten).

Fruktkropp från en ärtas till en valnöts storlek eller något mera, 
klotrund eller (i synnerhet större) oregelbundet knölig, underjordisk 
eller delvis uppskjutande. Konidier ägg- eller citron-formiga, upp
till trubbiga eller vanligen med en vårtlik eller kort, tämligen hvass 
spets, svartbruna, vid mognaden skrotliga, 20—34 //. långa och 12 
16 n breda, utom ett ofta kvarsittande, kort, tämligen groft ste- 
rigma-stycke.

Obs. 1. Vid namngifvandet af denna art har jag ansett mig böra 
lita på Berkeley, hvilken — om än med någon tvekan — ansett 
del i E. Fries’ herbarium befintliga skånska exemplaret vara H. vul
garis. Huruvida det verkligen är Tulasnes så benämnda art, är 
dock något osäkert, då han försummat att angifva konidiernas stor
lek, hvarjämte afbildningen af dessa (Hyp. tab. X tig. XIII) tyckes 
i någon mån vara afvikande. Om, såsom ej osannolikt är, H. 
vulgaris Hesse Hyp. s. 114 (tab. II f. 14—17 och VII f. 30) är den 
rätta, så är den här upptagna en annan. Konidierna sägas nämli
gen där vara endast 16 — 21 u långa och 10 —14 g. breda.1 Sna
rast synes vår art vara den af Winter i Kr. Fl. Schl. III: 1 s. 711 
såsom H. decorus Tul. betecknade; konidiernas storlek öfverens- 
stämmer, och de långa och smala basidierna, hvilka Tulasne be
tecknar såsom förnämsta kännetecknet, men som saknas hos vår 
art, förbigår han med tystnad. Tulasne nämner intet om stor
leken, men hans afbildning (tab. VII t. IX) visar om man bort
ser från det öfvervägande antalet af upptill trubbiga konidier 
rätt god öfverensstämmelse. Däremot synes Hesses H. decorus vara 
en annan, med endast 18—20 g. långa och 10 14 u. breda konidier.

Obs. 2. Tulasne angifver lukten hos H. vulgaris vara »funginus 
peculiaris, pro fungi cctale debilis gravisve», Hesse åter »eigenartig, 
unangenehm» och framhåller den såsom ett hufvudkännetecken.

- Hos H. decorus är den däremot enligt Tulasne »suåmi//us» och
1 Saccardo säger respektive 18—25 och 10—14 ß.
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äfven Winter har funnit den »geruchlos». Hesse nämner inlet 
därom. Huru förhållandet är hos vår art, kan ej uppgifvas, då 
inga anteckningar därom blifvit gjorda i svampens friska tillstånd. 
Anmärkningsvärdi är däremot, att då de af mig 1851 insamlade 
exemplaren, hvilka förvarats hela torkade, år 1887 uppblöttes och 
sönderskuros för förvaring i herbariet, spridde de — efter 36 års 
förlopp en egendomlig, ganska intensiv, angenäm lukt.

Obs. 3. Karsten har för den af honom anträffade svampen an- 
vändt olika namn, nämligen H. griseus, Klotzschii och vulgaris. 
Hvad det förstnämnda namnet beträffar, så är det ganska förklar
ligt, då Tulasne först antog den af honom sedan benämnda H. 
vulgaris vara identisk med H. griseus Vitt.—en föga känd italiensk 
art, som särskildt utmärker sig genom sin liljekonvalje-liknande 
lukt.

Obs. 4. Samtliga konidier äro i alla exemplaren från vissa lo
kaler med ringa afvikelser sådana som ofvan beskrifvits. På andra 
ställen (särskildt i Karolina-parken) tagna exemplar äga inblandade 
flera eller färre konidier, som till utseendet mer eller mindre närma 
sig nästföljande arts.

Obs. 5. 1 ills vidare torde hit böra föras en något afvikande
lorni, hvaraf några få, små exemplar i november 1906 togos af Th. 
Chr. E. Fries i en blomkruka (med Rhododendron) i Upsala bo
taniska trädgård. Dess konidier äro citron- eller äggformiga, upp
till trubbiga, äldre icke eller svagt skrofliga, 18—22 g. långa och 
11 15 a breda. Måhända är det H. lener Berk., men ett större
antal mer utvecklade exemplar är behöfligt för säker bestämning. 4

4. H. ealosporus Tul.

Peridiet och gleban såsom hos föregående; konidier lång
sträckta, åt begge ändarna vigglikt afsmalnande, bruna 
och slutligen svartaktiga, släta eller slutligen skrofliga.

Syn- Hymenogaster ealosporus Tul. Hyp. p. 70. — Sacc. Syll. 
VIII p. 169. — Hesse Hyp. p. 129.

Vid l psala i Karolina-parken under där odlade Carpinus-träd, 
vissa år ymnig.

Fruktkroppen först underjordisk, sedan mer eller mindre upp
skjutande, varierande från en ärtas till en valnöts storlek eller nå
got mera, vanligen oregelbundet knölig, glatt, utvändigt från hvit- 
aktig snart brun och slutligen brunsvart; gleba på liknande sätt
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ändrande färg, med tämligen smala gångar. Bäst utvecklade kolli
dier åt bägge ändarna vigglika, i den öfre mer eller mindre spet
sigt utdragna, i den nedre försedda med ett kort sterigma-stycke, 
detta oberäknadt 28—40 u långa och 11—14 p breda. I allmänhet 
svag, vanlig svamplukt, stundom svagt eller något starkare aro
matisk.

Obs. 1. Konidierna till form och färg mycket varierande. Ty
piskt äro de såsom mycket unga bleka, nedåt vigglika, i öfre än
dan afrundade och sedan ganska liknande dem hos H. vulgaris. 
Därefter blifva de sådana, som ofvan beskrifvits, dock äfven stun
dom med afrundad bas. Deras storlek är mycket varierande, fullt 
utvecklade någon gång ända till 50 p långa och 16—18 p breda. 
Skrofligheten äfven olika, än ingen eller obetydlig, än betydlig. 
På grund häraf är det stundom rätt svårt att uppdraga en skill
nad mellan denna och H. vulgaris, i synnerhet som hos denna 
senare i bägge ändar vigglika konidier till större eller mindre antal 
stundom påträffas.

Obs. 2. De först underjordiska fruktkropparna höja sig mycket 
snabbt öfver jordytan; där den ena dagen af dem ej synts ringaste 
spår, kunna de den följande ligga nästan alldeles fria på ytan. 
Sökas och förtäras med begärlighet af åtskilliga maskar och 
larver.

V. Hysterangium Vitt.

Fruktkropp rundad, vid basen försedd med en eller flera 
rotliknande myceliisträngar; peridiet väl begränsadt och 
lätt skildt från gleban; denna broskartad, bestående af 
oregelbundna, först luftförande, sedan af konidier fyllda 
små rum med ej klyfbara kammarväggar, genomdragen af 
från basen utgående, sedan sig förgrenande och mot ytan 
afsmalnande ljusare strängar; basidier med 6—8 sterig- 
mata; konidier elliptiska eller lancettlika, släta, ofärgade 
eller blekgula.

Syn. Hysterangium Vitt. Tub. (l831) p. 13. — Tul. Hyp. p. 80.
Sacc. Syll. vol. VII p. 155. — Hesse Hyp. I s. 94. — Ed. Fisch, 

i Engl. & Pr. Pfl. Farn. I: 1** s. 306. — Wint. i Rab. Kr. Fl. I s. 878. 
— Schrot, i Kr. Fl. Schles III: 1 s. 714.

Namnet är bildadt af bazéna, uterus, och äyysiov, kärl.
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Öfversikt af de anträffade arterna.

A) Konidier 11—15 p långa . . . . 1. H. clathroides Vitt.
B) 8 19-25 a långa . ... 2. H. stolonifernm Tul.

1. H. clathroides Vitt.

Peridiet åtminstone upptill glatt, först hvitt eller ler- 
grått, sedan smutsbrunt; gleba grågrön—olivfärgad; koni
dier små, allånga eller aflångt-lancettlika, mot begge än- 
darne något afsmalnande, glatta.

Syn. Hysterangium clathroides Vitt. Tub. (l83l) p. 13. — Tul. 
Hyp. p. 80. — Sacc. Syll. VII p. 155. — Hesse Hyp. s. 98. — Ed. 
Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Farn. I: 1** s. 306. Wint. i Rab.
Kr. Fl. I s. 879. Schröt. i Kr. Fl. Schles. III p. 714.

Rhizopogon virens Karst. Myc. Fenn. III p. 354, Finl. Basid. p. 18 
ocb i Not- F. & Fl. F. IX s. 351 (saltim pr. p.).

Rhizopogon virescens Sacc. Syll. IX p. 280.
I Sverige sparsamt funnen endast i barrskogar på öppna ställen 

(vid gångstigar o. d.) jul.— sept.: Graneberg vid Upsala 1888 (G. 
Fries) och sedan nästan årligen; i Jämtland på Åreskutan i gran
regionen (E. Henning).

I Norge: Annerud i Asker nära Kristiania (A. Bi.ytt).

I Finland: Mustiala i barrskogen Syrjöås 1865, 1870 (P. A. 
Karsten).

Till en hasselnöts storlek, något uppskjutande öfver jordytan. 
Habituelll ej olik en mindre, ung Rhizopogon roseolas (med hvilken 
den ofta uppträder i sällskap), men mera kompakt, med lätt loss
nande, stundom söndersprickande peridium och helt olika färgad 
gleba. Konidier 11—15 p långa, 4—5 g. breda. — Lukt i början 
mycket svag, men enligt uppgift slutligen stark, liknande svafvel- 
eter. Lagd i sprit, sjunker den genast (/?/?. roseolas flyter) och 
färgar ej densamma, men peridiet färgas först blekare, sedan mör
kare rödbrunt. — Den bos oss anträffade är a. crassum Tul. 
anf. st.

Obs. Under namnet Rhizopogon nirens från Syrjöås finnes i 
Helsingfors botaniska museum äfven Rh. roseolas.



281

2. H. stoloniferum Tul.

Fruktkropp vid basen försiedd med en fast, tämligen
tjock och lång, h vit mycelii- sträng; per idiet fast, glatt;
gleba tät, broskart;id, grågrön-—stötande i blåaktigt; koni-
dier långa, smalt elliptiska, åt bägge ändar a fsmal-
nande

Syn. Hysterangium stoloniferum Tul. i Ann . se. nat. Sér. II
tom. XIX (1843) p. 376, Hyp. p. 84. — Sacc. Syll. VII p. 157. - 
Hesse Hyp. I p. 100. — Wint. i Rah. Kr. Fl. I p. 878.

Hysterangium clathroides Rostr. i D. bot. Tidsskr. XIX s. 206.
Funnen i Danmark i Möens Klinteskov »i Nserheden af Taleren» 

1893 (E. Rostrup). Hit hör antagligen äfven den »ved Hulso ved 
Frederiksberg i Maj 1890» af Jon. Lange anträffade (D. bot. Tidsskr. 
XVIII s. 73).

Till det yttre i intet väsentligt olik föregående, men lätt igen
känd genom de vida större, 19—25 //. långa och 7—9 u. breda koni- 
dierna.

Obs. 1. I Fr. Fl. Scan. p. 355 och S. V. Sc. II p. 437 angifves H. 
membranaceum Vitt. vara tagen af N. Angelin i Lund, Paradislyckan. 
Ej omöjligt är, att den var vår H. stoloniferum, men den måste här 
utelämnas, då något exemplar ej tillvaratagits. Vittadinis namn är 
måhända synonymt medTuLASNES H. stoloniferum och äger i sådant 
fall prioritetsrätt, konidierna äro nämligen i ett originalexemplar af 
H. membranaceum 17—24 // långa och 6—8 ji breda, ej — såsom 
Hesse uppgifver — »sehr klein» (8—10 /i långa och 3—4 g breda). 
Tulasne hade ej varit i tillfälle att undersöka något exemplar af 
Vittadinis art.

Obs. 2. I Sacc. Syll. VII p. 157 säges //. fragile Vill. vara tagen 
»prope Lund Suecise». Detta beror uppenbarligen på en felskrif- 
ning, i det att därmed säkerligen afses den här ofvan omnämnda.

Obs. 3. I Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. XXVI s. 77 omtalar A. 
Thesleff »en för Finland ny Gasteromycet, Hysterangium sp., fun
nen af honom 1897 å Liimatta i Viborgs län .. . under torkad häst
gödsel». Som mogna konidier saknades, hade En. Fischer ej kun
nat bestämma densamma; antagligen var det ej H. clathroides.

VI. Rhizopogon Fr.

Fruktkropp med myceliitrådar dels på öfre ytan, dels på under
sidan; peridium m. I. m. sammanhängande med gleban; denna



köttig, genomdragen af smärre, oregelbundna, luftfyllda rum (gångar); 
kammarväggar ej eller svårligen klyfbara; basidier med 2—8, glatta, 
oskaftade, aflångt elliptiska, ofärgade eller blekgula, slutligen ljus
bruna konidier.

Syn. Rhizopogon Fr. Symb. Gast. (1817) p. 5, Syst. Myc. II p. 298,
S. Orb- Veg. p. 129, S. Veg. Sc. II p. 435. — Tub Hyp. p. 85. - 
Sacc. Sylt. VII p. 161. — Hesse Hyp. I p. 86. —Ed. Fisch, i Engl. 
& Pr. Pfl. Farn. I: 1** p. 311. — Wint. i Hab. Krypt. Fl. I p. 880. 
— Schrot, i Schl. Krypt. Fl. Ill: 1 s. 713.

Namnet bildldt af p£a, rot, och -wywv, skägg, häntydande på de 
lina mycelii-trådarna.

Öfversikt af de anträffade arterna.

A) Glebarummen i friskt tillstånd ständigt tomma.
a) Peridiet utvändigt med få myceliisträngar.

1. Rh. roseolas (Corda) Th. Fr.
b) Peridiet med talrika förgrenade myceliisträngar.

2. Rh. provincialis Tul.
B) Glebarummen slutligen fyllda; peridiet utvän

digt med talrika myceliisträngar.
3. Rh. lateolus Fr.

1. Rh. roseolus (Corda) Th. Fr.

Fruktkropp slät, med få rotliknande myceliisträngar på 
ytan; peridiet tunnt eller fläckvis felande; gleba med all
tid tomma gångar eller hålor; konidier aflånga.

a vulgaris: peridiet hvitt och delvis rosenrödt.
Syn. Splanchnomyces roseolas Corda i Sturm Deutschi. Fl. III: 

3 (1837) p. 3 tab. 2 (omnino!).
Mylitta roseola Fr. Syst. Myc. Ind. p. 122 (endast namnet).
Hysterangium rubescens Tul. Ann. Sc. nat. Sér. II Tom. XIX (1843) 

p. 375.-
Rhizopogon rubescens Tul. Giorn. bot. ital. II (1844) p. 88, Hyp. 

p. 89. — Sacc. Svll. VII p. 161. — Hesse Hyp. I p. 92. — Karst. 
Finl. Basid. s. 19. — Wint. i Rab. Krypt. Fl. p. 881. — Ed. Fisch, 
i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1** p. 311.

Rhizopogon cestivus Schröt. i Krypt. Fl. Schles. III p. 713. - 
Bucholtz Beitr. s. 162 och Z\v. Naclitr. s. 486.
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ß Vittadinii Tul.: vanligen större, al' något fastare konsistens, 
alldeles hvit.

Syn. Rliizopogon rubescens /? Vittadinii Tul. 1. c.
I Sverige företrädesvis i barrskogar, men äfven på trädlös mark, 

på något öppna, med lågt gräs bevuxna ställen (t. ex. vid skogsvä
gar o. s. v., aldrig i täta skogen) eller under mossa, helst på sand
jord. Exemplar hafva varit mig tillgängliga från följande ställen: 

Skåne: Åhus i tallplanteringar (L. J. Wahlstedt).
Småland: Ljungarum nära Jönköping (C. O. v. Porat), Kjällbo 

i Hofmantorps s:n (G. Lagerheim), Hultsfred (T. Lagerberg).
Gotland: Visborgs slott (G. Fries), Högklint (R. E. Fries), Mar- 

tebo myr (M. Larsson), Hammarudden i Kräklingbo (K. A. Grön
vall), Othem (Hedw. Lindström).

Östergötland: Söderköping och Lummelunda (J. M. Blomberg), 
Elgmyra i Kristbergs s:n (J. K. Victorin).

Bohuslän: Uddevalla, Sund (A. E. Jacobi), Morlanda (P. Lars

son).
Värmland: Ljusnäs i N. Ny s:n och Segersta (ännu d. 6/i2 1907: 

G. Fries).
Xerike: Örebro (R. Hartman), Laxå bruks egor (P. Thorin), 

SI. Lassanå bruk (R. Ljunggren), Kortfors, Karlsdal (H. Ljung
gren).

Södermanland: Södertälje (C. G. Lloyd).
Västmanland: Björksta s:n (G. Andersson).
Upland: Stockholmstrakten (N. J. Andersson, S. O. Lindberg 

m. 11.), Enskede och Drottningholm (L. Romell), Värmdö, Stäket 
(O. Sandahl), Dalarö (G. Thollander), Järfva (M. A. Lindblad), 
Ekerö (L. Romell), Bålsta, Fånäs (A. G. Tauvon), Mellanstäket (K. 
Starbäck), Nor i Knifsta s:n (R. Sernander), Upsalatrakten från 
början af juni till långt ut på hösten flerestädes t. ex. Graneberg, 
Gamla Upsala (C. E. J. Ek), Bergsbrunna (H. Juhlin-Dannfelt) 
och Funbo (E. Nordström), Elfkarleby (C. Beronius). Äfven i 
blomkrukor i Upsala botaniska trädgårds växthus 1886 och 1906.

Dalarna: Horndals bruks skogar (A. F. Östberg), Malingsbo 
(G. Fries).

Helsingland: Hudiksvall (enl. ex. i Riksmuseum), Rostan och 
Halsjö i Norrbo s:n (herb. L. Romell).

Jämtland: Östersund (E. A. Fries), Östberget på Frösön och 
Brunflo s:n (A. G. Andersson), Östervall (C. L. Helleberg). 

Västerbotten: Umeå (Lönnkvist).
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Norrbotten: Grisberget vid Piteå (A. N. Lundström), Alsters 
bruk (L. E. Eriksson). Pajala (H. Johansson).

I Danmark är den ej anträffad, men däremot i Norge:
Mysen i Smaalenene (A. Blytt), Kristiania-trakten flerestädes, 

t. ex. Bygdö och vägen till Frognersaderen (A. Blytt), Beslum 
(1 Hekla Resvoll), nära Ullern kirke samt mellan Nordstrand och 
Ljan (J. Egeland), Lillelvedal (A. Blytt och O. Johan-Olsen), 
Foldalen (A. Blytt).

Från Finland äro följande lokaler mig bekanta:
1 Nylands län: Fagervik (E. Hisinger), Tvärminne (H. Ranchen); 

i 1 avastehus län: Satakunda, Mustiala och Syrjöås, T yrvis (P.
A. Karsten), Salvois (Alg. Karsten), Hykkilä i Tammela s:n (H. 
A. Kullhem); i Vasa län: Jyveskylä (j. F. Canth); i Österbotten: 
Kuntila (Ol. Rudbeck d. y.), Uleåborg (H. E. Ziedbeck).

Varieteten ß Vittadini är af mig tagen endast på sandåsen mellan 
Upsala och Eklundshof, liggande nästan helt och hållet öfver 
jordytan.

Fruktkropp mogen mjuk, oregelbundet klotformig eller mera 
långsträckt, intill en valnöts storlek eller något större, vanligen 
delvis uppskjutande. Peridiet yngre hvitaktigt, i luften och efter 
beröring rodnande, äldre grågult olivbrunt. Gleba med större, 
oregelbundet buktiga, luftförande kamrar (äfven efter torkning), 
äldre gulbrun —smutsigt olivgrön, slutligen sönderflytande. Koni- 
dier aflånga eller elliptiskt-aflånga, ofärgade, 7—10 ;i långa och 3—
4 u breda. Hos yngre exemplar svag »vanlig svamplukt», dock 
enligt någras uppfattning »mer aromatiskt framträdande»; äfven i 
langt framskridet förruttningsstadium stadda exemplar sakna van- 
ligen anmälkningsvärd lukt, men kunna ock ega en svagare obe
haglig sådan. Undantagsvis sprida äldre exemplar (enligt H. Juhlin- 
Dannfelt) vid börjande upplösning en stark doft af lökolja (svaf- 
vel-allyl). Smaken är högst ringa, hvarför denna svamp visser
ligen utan ringaste fara kan förtäras, men alls icke kan rekommen
deras såsom en delikatess. Den svnes ock försmås af större djur; 
dock har från Östergötland uppgifvits, att öfverliggande mossa 
bei un nits upplockad, troligen af nötskrikor. Däremot angripes den 
stundom af maskar, insektlarver o. d.

Obs. 1. Det af Corda gifna artnamnet, som eger obestridlig 
prioritet och med all säkerhet är hithörande,1 hafva vi här ansett 
böra återupptagas.

Tulasne själf, som dock förkastar detsamma, säger »verisimillime».



Identisk härmed anses al' åtskilliga vara Lycoperdon cestiinim 
Wulf, i Jacq. Collect. (1786) vol. I p. 849 (Tuber Spreng., Rhizo- 
pogon Fr. Syst. Myc. Il p. 294), men af den knapphändiga, intet
sägande diagnosen (»subglobosum, solidum, glabrum, subterraneum, 
radice destitiitum») kan alls ingen slutsats dragas. — Angående de 
många andra synonymen (hvaribland Iihizopogon albus Fr.1, Hymeno- 
gaster virens Klotzsch m. fl.) se Tulasnes, Hesses, Winters och 
Schröters citerade arbeten.

Obs. 2. Det olika utseende, som denna art under olika utveck
lingsskeden företer, har säkerligen vållat, att den i Karstens my- 
kologiska skrifter utom Rh. rubescens erhållit äfven ett par andra 
namn. Dessa äro:

1. Rhizopogon (?) borealis Symb. Myc. XVII (1886) p. 161, Finl. 
Basid. X p. 19, som enligt originalexemplar i intet afseende synes 
afvika från svampen i börjande ålderdomsstadium; konidier aflånga 
eller nästan elliptiska, 7—10 p långa och 2,5—3 p breda.

2. Gautieria graveolens Finl. Basid. s. 21, Symb. myc. VII i 
Medd. Soc. F. & Fl. F. VII (1881) s. 5 (från Hykkilä i Tammela) af- 
viker i intet afseende; konidier alldeles af Rhizopogon-typ, 7—10 p 
långa och ungef. 3 g breda.

3. Hymenogaster lycoperdinus, tagen af H. A. Kullhem och be
stämd af P. A. Karsten, är en gammal Rh. roseolus; sporerna all
deles därmed öfverensstämmande.

Obs. 3. Särskild uppmärksamhet synes en form förtjäna, som i 
stor myckenhet blifvit mig tillsänd från Laxå och St. Lassanå (se 
ofvan) och som förtjänar benämningen f. amygdalodora. Till yttre 
utseendet är den frappant potatislik, rosenröd eller hvit, men på 
under transporten skafda eller stötta ställen m. 1. m. rödbrun eller 
brun; peridiet ofta tjockare än hos den vanliga formen; gleban först 
hvit, äldre olivbrun. Ung med ingen eller om rå potatis erinrande 
lukt; något äldre däremot med tydlig, icke oangenäm lukt af bitter
mandel (eller den under namnet »savon d’amande a mere» kända 
tvålen), sådan som jag f. ö. aldrig iakttagit. I glasburk lagda 
fruktkroppar och där ruttnande förlorade denna lukt och tingo 
först en svagt syrlig och sedan en stinkande. — Undersökas bör 
f. ö., då friska exemplar ånyo erhållas, huruvida den ej snarare 
bör hänföras till Rh. provincialis.

285

1 Se ofvan under Chacromyces vcnosus obs. 5.
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Obs. 4. Underligt är, att denna öfver större delen af vårt land 
spridda och särskildt i Upsalatrakten ganska vanliga art så länge 
undgick uppmärksamheten. Först i början af 1850-talet anträffa
des ett enda litet exemplar af min syster Sally (sedan gift Mör- 
ner) vid Lurbo, livilket väckte min fars stora öfverraskning och 
glädje. Det dröjde sedan flera år, innan den återfanns, men sedan 
har den befunnits allt mer och mer utbredd samt stundom uppträ
dande i sådan mängd, att den såsom »tryffel» utbjudits till salu 
på både Upsala och Stockholms torg.

Obs. 5. Såsom bihang till här lämnade redogörelse för Rh. ro
seolus bör anföras en högst anmärkningsvärd form, som lätt nog 
skulle kunna anses vara en ny art af ett nytt släkte. På grund af 
noggrannare undersökningar har jag dock ansett den böra benäm
nas:

Rhizopogon roseolus forma aberrans.1

Fruktkropp oregelbundet knölig (till form och storlek mycket 
liknande Tuber maculatum y suecicum), ut- och invändigt nästan 
helhvit; peridium mycket tunnt eller alldeles felande; gleba kom
pakt med mycket smala, lufttörande, på ytan genom öppna hål 
(såsom hos Gautieria) utmynnande gångar; basidier vanligen uppbä
rande en enda, toppsittande, ofärgad konidie af växlande form.

Funnen en enda gång i ett mindre antal exemplar d. 24/8 1888 
under jordytan vid en gran invid villan Fristaden nära Flottsund 
(E. A. Fries). Sedan förgäfves eftersökt.

Att den i många och viktiga afseenden afviker från normal Rh. 
roseolus, framgår med lätthet af det ofvan sagda. Härtill kan läg
gas, att den ej visade ringaste dragning åt rödt, men snarare nå
got litet åt smutsgult, hvarför ock sprit, hvari den förvarats, för- 
blef ofärgad, möjligen med lindrig nyans åt brungult. Att den dock 
hänförts till Rh. roseolus beror därpå, att jämte de ofvan beskrifna 
konidierna hafva anträffats sparsamt inblandade andra af samma 
lorm, färg och storlek, som hos sagda Rhizopogon. Här föreligger

1 Irregulariter tuberosa, extus intusque fere omnino alba, nullibi roseola, extus poris 
apertis (ut in GauUeria) punctata; peridium tenuissimum vel nullum; gleba compacta, 
lacunis angustis: basidia conidia singula, incolorata, forma varia (plerumque obverse 
pyriformia, sed etiam subglobosa, ovata, citriformia, oblonga etc.), 11 — 18 //. Jonga 
et 6—9 <i. lata apice gerentia, parce immixtis aliis, Rh. roseoli normalis omnino simili- 
bus. — Conidia ergo adsunt duplicis indolis, quale apud Hymenogastraceas antea 
vix est observatum.
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alltså ett fall af dimorfa konidier, något som hittills aldrig 
blifvit iakttaget inom denna svampgrupp.1

Beträlfande den inre byggnaden må tilläggas:
Trama bildadt af lina, sinsemellan löst sammanväfda hyfer. 

Hymenial-lagret helt och hållet klädande gångarnas väggar, bestå
ende af gröfre, septerade, palissadlikt ställda och fast sammanhän
gande basidier (och parafyser). Öfversta basidii-cellen i spetsen 
förlängande sig till ett smalt, långt utdraget sterigma, som i sin 
spets uppbär en enda, vanligen omvändt päronformig, men stun
dom äfven nästan klotrund, ägg- eller citronformig eller aflång 
konidie, ofta med oregelbundna konturer, mätande 11—18 p. i längd, 
6—9 [t i bredd. Dessa konidier dela sig sedan genom en tvärvägg i 
tvenne celler, af hvilka den öfre förlänger sig (troligen börjande 
groning). Att de ej äro produkter af någon parasit, är fullt 
säkert.

2. Rh. provincialis Tul.

Peridiet tämligen tjockt, mjukt läderartadt, slätt (utom 
vid basen), till större delen försedt med i detsamma tätt 
insänkta, fint förgrenade mycelii-fibriller, först hvitgult, 
sedan rödbrunt; gleba med alltid tomma gångar eller hå
lor; konidier aflånga, elliptiska.

Syn. Rhizopogon provincialis Tul. Hyp. (1851) p. 88. — Sacc. Syll. 
VII p. 163. —- Hesse Hyp. s. 89.

1 barrskogsplanteringar i Skåne vid Täppet nära Åhus (L. J. 
Wahlstedt), helt och hållet eller till större delen dold i jorden.

Står midtemellan Rh. roseolas och liiteolus, mest öfverensstäm- 
mande med den förra till gleban, med den senare till peridiet. — 
Nående ända till ett hönsäggs storlek. En eller flera, grofva (mörka?) 
myceliisträngar fästade på en punkt vid fruktkroppens bas, hvar- 
ifrån uppåt utbreda sig de ofvan omnämnda, i peridiet insänkta fi- 
brillerna, som dock vanligen lämna en del af fruktkroppens öfver
sta del fri; gleban gulaktig med smala, hvita kammarväggar, slut
ligen sönderflytande till en tjock vätska eller smörja. Konidier 
6—7 n långa och 3 g breda, liknande dem hos Rh. luteolus. Lukt 
svag, men angenäm.

1 Basidier alstrande en enda konidie torde f. ö. näppeligen inom Hymenogastracece 
hafva iakttagits utom hos Hydnangium monosponim Boud. & Pat.

Svensk Botanisk Tidskrift 1909.



288

Obs. 1. I några, i förstöring stadda fruktkroppar har anträffats 
den hittills obeskrifna, mer eller mindre mörkbruna, klotlik- 
nande, af Hesse i Hysterangium clathroides anträffade och i Hyp. 
Taf. 1 f. 13 — 14 afbildade parasiten, i hvilken han trott sig se 
»Cystea einer Amoeba». Antagligen är det en mögelart. Dess sporer 
äro klotrunda, slutligen mörka (brunaktiga), 20—24 u i diam., tätt 
finvårtiga.

3. Rh luteolus Fr.

Fruktkropp utvändigt med talrika, förgrenade, brunak
tiga myceliisträngar eller trådar; peridiet temligen tjockt, 
kork—nästan läderartadt; giebans gångar snart fyllda af 
ko nidier och de sönder fl ytande b a si di er na; konidier ellip- 
tiska eller elliptiskt aflånga.

Syn. Rhizopogon luteolus Fr. Symb. Gast. (1817) p. 5, Syst. Myc.
II p. 294, S. \ eg. Sc. II p. 435. — Wnbg Fl. Suec. ed. I p. 997, 
ed. II p. 1040. — Tul. Hyp. p. 87. — Sacc. Syll. VII p. 161. 
Hesse Hyp. I p. 87. — Wint. i Rab. Kr. Fl. I: 1 p. 880. — Ed. 
Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Farn. I: 1** p. 312. — Karst. Myc. Fenn.
III p. 354.

Rhizopogon virens Schröt. i Kryp t. Fl. Schles. p. 713.
På sandig mark i glesare barrskogar och på andra öppnare stäl

len, underjordisk eller delvis uppskjutande.
I Sverige har den anmärkts på följande ställen:
Skåne: ej ovanlig i sandiga skogstrakter (A. W. Lönnegren), 

Åhus (L. ,1. Wahlstedt), Vegeholms plantering (Wald. Below). 
Blekinge: Ronneby (N. Holmstein enl. A. W. Lönnegren). 
Småland: temsjö »på en kulle i kyrkomossen vid Älmås jämte 

gångstigen till Femsjö prästgård» (E. Fries, M. A. Lindblad).
Gotland: Hamra, Rone och Eke (N. Broander), Othem(medde

lad af K. Johansson), Visby och Bro (T. Vestergren), öster om 
Linde kyrka och Mellgårdsklint norr om Levede kyrka (K. A. 
Grönvall), Vesterhejde (Fru Th. Stålhandske), Mästermyr (J. E. 
Ljungqvist).

Östergötland. Söderköping (J. M. Blomberg).
Västergötland. Göteborg (R. Fries), Floda (L. Romell), Tim

merås, Lerum (Fru A. Södergren), på sandstranden vid Halleberg 
(C. O. Norén).
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Nerike: Tiveden, Bodarne s:n (N. P. Brodin och R. Sernan- 
der).

Södermanland: Marietorp nära Mariefred (C. A. V. Kallste- 
tjius), Dalarö skärgård, Nämdö (A. Stuxberg), Östervall (C. E. 
Hagdahl), Kymmendö (Aug. Strindberg).

Uppland: Stockholm v. om sjön Trekanten (C. M. Groth), 
Värm dö vid Mölnviksvägen (L. Romell), Upsala-trakten flerestädes, 
såsom Graneberg och Sunnerstaskog (H. v. Post), Flottsund (R. E. 
Fries), Lilla Sunnersta (H. Juhlin-Dannfelt), Danmarks allmän
ning (Mousing) och Linnés Hammarby (C. G. Lloyd), Häfverö (L. 
Romell), Dannemora (J. Lagergren), Östhammar (E. Nord

ström).
Dalarna: Rättvik (E. G. Tunell).
Gästrikland: Gefle (K. J. Bergström).
Hälsingland: Iggesund nära sjön Långviken (L. Romell), Loos 

(E. A. Fries).
Jämtland: utan angifven lokal (Cederström i herb. E. Fries), 

Bispgården (H. Benckert).
Norrbotten: »ända upp emot Haparanda, t. ex. på soliga skogs

backar utanför Luleå» (A. W. Lönnegren).
I Norge »synes den al vajre tend, almindelig; funden ved 

Kristiania» (A. Blytt), t. ex. vid vägen till Frognersseteren samt 
mellan Gauslad och Baantjern; Stordö i Söndre Bergenhus amt 
(A. Blytt); Bolkesjö i Telemarken (R. E. Fries); örsten i Sönd- 
möre (K. Björlykke).

I Finland: Åland, Mariehamn, Ytternäs (Fru M. Brändström), 
Runsala vid Åbo (P. A. Karsten), Helsingfors (F. Elfving, Fru J. 
Ignatius), Helsinge östra skärgård (L. von Pfaler); favastland. 
Janakkala (Fr. Elfving); Ryska lappmarken: Knäsä-guba (P. A. 
Karsten).

Fruktkropp olikformigt knölig, till valnötsstorlek eller något 
däröfver. Peridiet först n. hvitt, sedan smutsgult och slutligen 
olivbrunt. Gleba bestående af små, rundade kamrar, först hvitak- 
tig, sedan genom konidierna smutsigt olivfärgad; kammaiväggarna 
hvitaktiga. Konidier aflånga, glatta, i enorm mängd fyllande kam
rarna, elliptiska eller elliptiskt aflånga, i bägge ändar trubbiga, blek
bruna (hvilket synes bäst, då sporerna ligga samlade i hög), 6—8 
Jt långa och 8—4 p breda. — Lukt i början ringa, slutligen göd- 
sellikt stinkande; uppgifves dock (F. Bucholtz i Hedvv. 1901 s.
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821) i Östersjöprovinserna insamlas och ätas. Sprit, hvari den 
lagts, färgas gulbrun.

Ohs. 1. I friskt tillstånd skiljes denna art, i synnerhet innan 
fönuttning börjat inträda, med lätthet från Rh. roseolas, men tor
kade och spritlagda exemplar kunna stundom erbjuda någon svå
righet vid bestämmandet. En afsevärd hjälp lämnar dock olikhe
ten hos konidierna, huru obetydlig den än är; hos Rh. roseolus är 
nämligen deras längd större i förhållande till bredden än hos Rh. 
luteolus.

Obs. 2. Samma parasit, som omtalas under Rh. provincialis 
(obs. 1), har ock iakttagits i exemplar från Stordö (A. Blytt).

Obs. 3. Är Tuber virens Alb. & Schw. Consp. (1805) p. 77 iden
tisk med Rh. luteolus hr., såsom Tllasne antager, kan Schröter 
hafva rätt i att al prioritetsskäl använda benämningen Rh. virens. 
Utan tillgång på originalexemplar är emellertid detta omöjligt att 
afgöra, Inarför skäl är att behalla det första säkra namnet, i syn
nerhet som i hr. Syst. Myc. II p. 294 Rh. virens angifves såsom 
till arten skild från Rh. luteolus. Liknande uppfattning har ock 
Hesse. Hvad i Fr. S. V. Sc. afses med Rh. virens, som säges 
\ara funnen i »Smolandia altiore», kan nu ej afgöras; måhända är 
det Hy ster ang ium clathroides.

Obs. 4. Från Rh. luteolus är Rhizopogon lapponicus Karst. Finl. 
Basid. s. 19 ej skild. I Not. ur sällsk. p. F. & Fl. Fenn. Förh.
^ HI P- -03 hafva samma exemplar (från Ryska lappmarken) be
nämnts Splanchnomyces Rabenhorstii Corda med angifvande af Rh. lu
teolus såsom synonym; i Myc. Fenn. III p. 354 och Not. F. &F1.F. 
XIII p. 351 gifves samma namn åt den vid Runsala nära Åbo 
anträffade Rh. luteolus.

Obs. 5. I Medd. Soc. F. & Fl. Fenn. XXXIV s. 112 meddelar A. W. 
Granit, att han iakttagit, huruledes denna art uppsökes och för- 
täres af gräfsvin, hvarjämte han uppgifver, att han »lyckats konsta
tera, att ekorren uppgräfver och förstör underjordiska tryffellik- 
nande svampar».

VII. Melanogaster Corda.

Fruktkropp rundad, kompakt köttig; peridiet tjockt, 
knappt skiljbart från gleban; denna full af små, rundade, 
redan från början fyllda kamrar, efter mognaden sönder- 
flytande; konidier äggformiga—ellipsoidiska, släta, mörk- 
färgade.
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Syn. Melanogaster Corda i Sturm D. Fl. III (1831) p. 1. — Tul. 
Hyp. p. 92. — Sacc. Syll. VII p. 164. — Hesse Hyp. I s. 58. - 
Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1""" s. 334. — Wint. i Rah. 
Kr. Fl. I s. 882. — Schrot, i Kr. Fl. Schl. Ill: 1 s. 704.

Hyperrhiza Klotzsch i Dietr. Fl. Boruss. — Fr. Scan. p. 354, S. 
V. Sc. p. 437.

Detta släkte föres af Ed. Fischer och Schröter tili Scleroderma- 
cece, med hvilka det öfverensstämmer i anseende till glebans run
dade kamrar, men afviker genom dess sönderflytande vid mogna
den, icke sönderfallande i torrt pulver.

Namnet, bildadt af péÅag, svart, och yaozyp, buk, hänsyftar på gle
bans mörka färg.

Öfversikt af de hittills anträffade arterna.

A) Konidier elliptiska—äggrunda utan pa-
pill.................................1. M. variegatus (Vitt.) Tul.

B) Konidier aflångt elliptiska med vårtlik pa-
pill................................2. M. ambiguus (Vitt.) Tul.

C) Konidier omvändt äggrunda, nedåt afsmal-
nande.......................... 3. M. tuberiformis Corda.

1. M. variegatus (Vitt.) Tul.

Fruktkropp först ockrafärgad, sedan gulbrun; konidier 
små, ellipsoidiska eller nästan äggrunda, utan papill i 
spetsen.

Syn. Octaviania variegata Vitt. Tul. (1831) p. 16.
Melanogaster variegatus Tul. i Ann. Sc. nat. Il Sér. tom. XIX 

(1843) p. 377 & Hyp. p. 92. — Sacc. Syll. VII p. 165. — Hesse 
Hyp. I p. 59. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pfl. Fam. I: 1 p. 335. 
— Wint. i Rab. Kr. Fl. I p. 882. — Schrot, i Kr. Fl. Schles. 111:1 
p. 705.

I mylla under löfträd, mest i planteringar, slutligen mer eller 
mindre uppskjutande, företrädesvis i augusti och september. Fun
nen i Sverige vid Upsala i botaniska trädgården (1851 och 1866) 
samt Carolinaparken (rätt ofta, men ej under sista åren); Lidehäll 
i Vallby s:n nära Enköping under hassel och ek (1885 och 1886: 
J. och C. J. Cederström); Skåne vid Ramlösa (Melin enl. exem
plar i Lunds museum).
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I Danmark: Köpenhamn i en orchidésäng i Landbohöiskolens 
trädgård (A. Bruun enl. Rostrup i Medd. D. bot. For. II s. 84).

Fruktkropp rundadt knöllik, af en valnöts—ett hönsäggs storlek, 
med få mycelii-trådar; kamrar talrika, små. Konidier vid basen 
mer eller mindre tydligt tvärhuggna, 7—9 p. långa, 3—'4 p breda; 
deras membran slät, brunsvart eller svart, genomskinlig. — Täm
ligen stark vanlig svamplukt. Smak svamplik, kanske med någon 
dragning åt syrlighet.

Obs. t. Den hos oss förekommande formen är ß Broomeianus 
Berk, in Ann. & Mag. of Nat. Hist. XIII (l844) p. 353 (såsom egen 
art), Tub Hyp. p. 93 (såsom varietet). Den afviker genom glebans 
hvitaktiga ådror, under det att de hos hufvudformen äro (eller 
blifva) orangegula; lukten är ock svagare, ej ryssläder-liknande, 
aromatisk eller lökartad, såsom för «. uppgifvits.

Obs. 2. Ett annat danskt växtställe torde vara Allindelille skov 
på Sjpelland, där H. Mortensen 1870 fann en hypogseisk svamp, 
som Rostrup förmodar varit denna. Se vidare under Elaphomyces 
aculeatus.

Obs. 3. Af den i Fr. S. V. Sc. II p. 437 omtalade Hyperrhiza 
variegata blefvo flera exemplar honom tillsända hösten 1846 af G. 
Stenman, som tillika meddelade, att de af allmogen kallades »ickorr- 
äpplen», hvarjämle han tilläde: »Dessa svampar växa vid bäckdrag 
i svart vattenfri myrdy, äfvensom på sandhedar, och träffas då i 
hjulspåren. De ligga uppe i ytan jemnt och nätt öfvertäckta, hva
dan de merendels påhittas vid höbergningen, då de oförmodadt 
träffas af lien, och är deras tid egentligen senare hälften af augusti. 
Så snart gräset kommit bort och de sjelfva kommit i dagen, öfvergå 
de i förruttnelse. Man har ock anmärkt, att de som växa i sand 
äro hvitare1 än de i myrar. Hosföljande äro af det senare sla
get. . . Namnet härledes deraf, a4t allmogen skär sönder den i skif- 
vor, som uppblötes i söt mjölk och sedan torkas, hvarefter de an
vändas till bete vid ekorrfångst. Yäxtställena äro synnerligast vid 
Tammeråsens och Hedåsens byar här i Rättviks socken.»

Beklagligtvis blefvo inga exemplar tillvaratagna, men ehuru mera 
än 60 år sedan dess förflutit, erinrar jag mig dem mycket väl 
och tvekar alls icke att bestrida, att de tillhörde nämnda Hyper
rhiza eller Melanogaster variegatus. Särskildt påminner jag mig den 
egendomliga, rätt starka och icke obehagliga lukt, som de (troli-

Antagligen Rhizopogon roseolus.
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gen vid förruttnandet) spridde omkring sig. Jag kan därför ej an
nat än rekommendera deras förnyade efterspanande. Själf har jag 
gjort flera försök atl från Dalarna erhålla »ickorrsvampar», men 
därvid har jag fått mig tillsända dels Elaphomyces granulatus, dels 
Rhizopogon luteolus, men ingendera af dessa kan vara den rätta.

Obs. 4. Af beskrifningen att döma, synes med Polysaccum tubero
sum Fr. in Linn. V (1830) s. 695 (i Syst. Myc. ind. p. 102, Fl. 
Scan. p. 355, S. V. Sc. Il p. 437 benämnd Hyperrhiza tuberosa) afses 
ifrågavarande art, hvilken af N. P. Angelin anträffats vid Malmö 

in pratis calcareis». Beklagligtvis finnes intet exemplar i behåll, 
så att detta artnamn, ehuru ägande prioritetsrätt, måste förbigås. 
Af Tulasne m. 11. anföres detta namn, ehuru med tvekan, såsom 
synonym till M. ambiguus.

2. M. ambiguus (Vitt.) Tul.

Fruktkropp först olivfärgad, sedan mörkbrun; konidier 
större, aflångt-elliptiska (nästan citronformiga), i spetsen 
försedda med en vårtformig papill.

Syn. Octaviania ambigua Vitt. Tub. (1831) p. 18.
Melanogaster ambiguus Tul. i Ann. Sc. nat. 11 sér. tom. XIX (1843) 

p. 377 & Hyp. p. 94. — Sacc. Syll. VII p. 165. — Hesse Hyp. I 
p. 62. — Ed. Fisch, i Engl. & Pr. Pil. Fam. I: 1 p. 334. Mint, 
i Rab. Kr. Fl. 1 p. 883. — Schrot, i Kr. Fl. Schles. Ill: 1 p. 705. 
— Rostr. i 1). bot. Tidsskr. XVIII s. 73 och XXVI s. 309.

Funnen i Sverige endast en gång (ett exemplar) i Skåne nära 
Råbelöfssjön i löfjord mellan hasselrötter, aug. 1881 (I. Amnitzböll), 
samt i Danmark: »i Skovbunden under Röge paa Skram ten af 
Espenhoved paa Fam o» samt på Möen »i Naerheden afDronninge- 
stolen i en raadden Rogestub sammen med Elaphomyces variegatus* 
(E. Rostrup).

Vanligen mindre än föregående, försedd med talrika mycelii- 
trådar. Kamrar af olika storlek, i midten till ungefär 2 mm. breda; 
gleban svart med hvita ådror. Konidier 13—16 p långa och 7 — 9 
u breda; deras membran glatt, röd—svartbrun, ogenomskinlig. Lukt 
svagt löklik.

3. M. tuberiformis Corda.
Fruktkropp kopparröd — brun, öfverdragen med svart- 

aktiga, nätlikt förenade myceliitrådar; konidier små, om- 
vändt äggrunda, upptill trubbiga, nedtill afsmalnande.
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Syn. Melanogaster tuberiformis Cord, i Sturm D. Fl. III: 3 (1831) 
p. 1. I ul. Hyp. p. 95. — Sacc. Syll. VII p. 166. — Hesse Hyp.
I p. 65. — Wint. i Rab. Kr. Fl. p. 883. — Rostr. i D. bot. Tidsskr. 
XIX s. 42.

Endast ett exemplar funnet i Danmark: »under Egetrfeer ved 
Petersdal ved Viborg» 1892 (C. Gad).

Fruktkropp vanligen större än föregåendes (till 8 cm. i diam.). 
Gieba gelatinös, svart, hufvudsakligast bestående af nästan rundade 
kamrar med gula väggar. Konidier svarta eller mörkt rödbruna, 
9—12 /x långa, 5—6,5 g breda.

R1HANG.

Fastän de icke höra till någon af de ofvan behandlade familjerna, 
torde skäl förefinnas att här något nämnes om tvenne, hos oss före
kommande svamparter, af hvilken den ena af den stora allmänhe
ten mycket ofta anses vara en tryffel, den andra äfven af mera 
framstående författare räknats till Fungi hypogcei. Dessa äro:

1. Scleroderma vulgare Fr.

Fruktkropp knöllik, oskaftad, vid basen försedd med 
ett knippe rotlika, förgrenade, hvitaktiga myceliisträngar; 
peridiet tjockt, korkartadt, utvändigt nästan glatt eller 
vårtlikt söndersprucket, smutsigt läderbrunt, på undre 
sidan vanligen ljusare, vid mognaden uppsprickande i ore
gelbundna flikar; gleba kompakt, först hvit, sedan sk i f - 
fergrå, slutligen svart och marmorerad genom hvita ådror, 
vid mognaden öfvergaende i en svart konidiimassa med 
inblandade gråbruna trådar; konidier klotformiga, vårt- 
likt-taggiga, vanligen 8—12 g. i diameter.

Syn. Scleroderma vulgare Fr. i Fl. Dan. (1829) tab. 1969 f. 2. — 
Fr. Syst. Myc. III p. 46.

Om ölriga synonym se Fr. Myc. I. c. — Sacc. Syll. VII p. 135.
På ängs- och betesmark, vägkanter och sandiga ställen, i skogar 

o. s. v., frambrytande ur jorden, sällan på trädstubbar. I Sverige 
förekommer den spridd ända upp till Roslagen och Upsala-trak- 
ten. I Danmaik s^nes den "vara allmän: i Norge iakttagen llere- 
städes i de sydligare delarna samt spridd ända upp till Trondhjems 
stift. Däremot synes den vara sällsynt i Finland; angifven från 
Runsala vid Åbo och Pyynikke vid Tavastehus (Karst. Rasid. p. 17).
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Mycket varierande till storlek (vanligen 3—6 cm. i diam.), form 
(vanligen klotrund eller något nedtryckt) och färg; myceliet stun
dom mycket långt och förgrenadt (ß macrorhizum Fr. Syst. Myc., 
tagen vid Femsjö).

Obs. 1. Såsom denna arts namngifvare finnes Hornemann ej 
sällan angifven. Detta är emellertid alldeles oriktigt. Sannt är 
visserligen, att han var utgifvare af den del af Flora Danica, hvari 
namnet Scleroderma vulgare första gången förekommer, men som 
Hornemann alls icke var mykolog, hade han anlitat E. 1'RIEs, 
hvilket ock finnes angifvet i texten till tab. 1969 1. 1. I texten till 
samma tatlas f. 2 citeras ock den då ej ännu färdigtryckta Fr. Syst. 
myc. III.

Obs. 2. Af de »tryfflar», som blifvit mig tillsända, har största 
antalet utgjorts af denna och Rhizopogon roseolas; den har ock fått 
det svenska namnet »rottryffel». Af de flesta författare angifves 
den emellertid vara giftig, i det att åtskilliga sjukdoms- och döds
fall påslås hafva inträffat, då densamma af misstag anrättats och 
förtärts såsom tryffel. I en del tyska stater är dess försäljning ännu 
förbjuden. Säkerligen har man härutinnan gjort sig skyldig till 
misstag eller öfverdrift. Från flera personer inom vårt land ha 
näml. meddelanden lämnats, att den utan ringaste olägenhet för
tärts (om ock ej i stora portioner) samt all sås, hvari den ingått, 
»får en mycket stark brun färg och smakar godt till kött». Lik
nande erfarenhet har man både från Tyskland (jfr Leun. Syn. III 
s. 472) och Danmark (Rostrup i D. bot. Tidsskr. XVIII s. 73). 
Mest använd har den dock blifvit i Norge. Det är nämligen säker
ligen denna, som af O. Johan-Olsen i hans populärt hållna skrift 
Spiselig sop s. 32 (Kristiania 1885) omtalas såsom »den norske tröllel 
(Pompholyx), hvilken blifvit »provet i ’Det norske selskab' samt 
i et selskab af lseger i Christiania o. a. st. og alle steder erklseret 
for at kunne måle sig med den franske troffel, af enkelte kompe
tente dommere endog at stå over denne, da den er lettere fordoie- 
lig. Den anvendes stuet, stegt samt allerbedst i saucer akkurat 
som fransk troffel». I Drammen insamlas, konserveras, använ
des och äfven säljes den, enligt mig meddelad uppgift, såsom »norsk 
troffel».

1 Såsom ett kuriosum må nämnas, att jag en gång af en inom botaniken inga
lunda oerfaren person fick mig tillsända unga, ännu ägglika frukter af Phallus im- 
pudicus, hvilka han ej blott tagit för äkta tryffel, utan ock ätit däraf och funnit 
anrättningen vara »delikat». Man kan härom i sanning säga, att »det ar tron, 
som gör det».
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Obs. 3. En egendomlighet beträffande denna svamp må här 
påpekas, nämligen att liksom Elaphomyces-arter äro värdplantor åt 
tvenne Cordyceps-arter, äger Scleroderma vulgare en storvuxen snylt
gäst i Boletus parasiticus. Den är i Sverige anträffad i Västergöt
land vid Degeberg (S. J. Lindgren) och Göteborg (R. Fries), samt 
i Danmark vid Silkeborg i Jylland (Sev. Petersen) m. fl. st.

2. Endogone Link.

Fruktkropp rundad, bildad af hopflätade greniga hyfer; 
peridiel obetydligt (eller felande), af lös väfnad; det inre 
(gleban?) tätare, med stora, tättsittande, klotformiga eller 
säck lika ansvällningar i spetsarna på hyfers sidogrenar.

Syn. Endogone Link Ord. pl. (1809) p. 33. — Fr. Syst. myc. 
II p. 295, S. V. Sc. II p. 438. — Tub Hyp. p. 181. Sacc. Syll. 
VIII p. 905. — Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. V: 1 s. 124. — Schröt. 
i Engl. & Pr. Pil. Fam. I: 1 s. 148 och Kr. Fl. Schl. I s. 260.

Saprofyter. Myceliet fritt utbredt, i början utan skiljeväggar, mö- 
gelliknande. Fruktkroppar påminnande om små tryfflar (t. ex. 
smärre exemplar af Tuber maculatum), men inre byggnaden helt 
olika.

Ehuru 100 ar förflutit, sedan detta släkte första gången beskrefs, 
är det ännu tvifvel högeligen underkastadt. Tvekan har nämligen 
uttalats, huruvida hithörande svampar äro att anse såsom själf- 
ständiga arter. Redan i Fr. Syst. myc. III ind. framkastades en 
gissning, att den enda då kända arten (E. pisiformis) vore en out
vecklad A/V/u/arm-art; E. Hoffmann har förklarat E. macrocarpa för 
en »Conidienform» af Hymenogaster Klotzschii o. s. v. Äfven med er
kännande af deras rätt att bilda själfständigt släkte är platsen i sy
stemet mycket oklar. Äldre författare stälde det bland eller i när
heten al I uberaceerna; så gjorde ock Tulasne, om än med någon 
tvekan, och Saccardo upphöjer det till en egen familj: Endogonacecv. 
Nyare författare (t. ex. Schröter) hänföra det — likaledes med 
tvekan till Brotomycetacece samt Ed. Fischer till ordningen Carpo- 
hemiasci bland Hemiascece, under det att Baccarini (1903) ansåg 
det tillhöra Oophycomycetes (Saprolegniacece). Svårigheterna vållas 
föietiädes\is al ovissheten om huru de klotlika ansvällningarna 
(»vesiculce», »ampullai») på en del hyfspetsar böra anses. Tulasne 

kallai dem asci eller sporangia med tillägget' sporcc proprie dicta;
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hactenus ignotce. Schröter ansåg dem i Kr. Fl. Schles. vara spo
rer, men några år därefter (i Engl. & Pr. Pfl. Fam.) tilldelar han 
dem namnet »Schläuche», antagligen emedan han sett, huru i dem 

nach längerer Ruhezeit» uppträdt »rundliche, sporenartige Gebilde». 
Liknande anser sig Ed. Fischer äfven hafva iakttagit; innehållet i 
de »grossen dickwandigen Blasen» sägas slutligen uppdelas i af- 
plattadt runda eller ellipsoidiska, med tunn membran försedda spo
rer, 14—18 p långa och 11—13 g breda. Frågan torde dock ej 
ännu vara fullt utredd.

1. E. macrocarpa Tul.

Fruktkropp nedtryckt rundad, först hvitaktig, sedan 
gulaktig och slutligen kastanjebrun, inuti gul eller mörk
brun; blåsorna (sporsäckarne?) tättsittande, 110—150/rlånga 
och 90—120 p breda, med tjock, slutligen brunaktig mem- 
b ran.

Syn. Gnomns macrocarpus Tul. i Giorn. bot. ital. (1844) p. 63.
Endogone macrocarpa Tul. Hyp. p. 182. — Sacc. Syll. p. 906. — 

Ed. Fisch, i Rab. Kr. Fl. V: 1 s. 125. — Schröt. i Kr. Fl. Schl. 
I p. 260 och Engl. & Pr. Pil. Fam. I: 1 s. 148.

Saprofyt, täckt af jord eller multnade vegetabilier eller i växthu
sens blomkrukor uppträdande i dagen. Hittills hos oss funnen 
endast i Sverige: i en hög af multnande vegetabilier 1907 på Lyssna 
hage, Graneberg, nära Upsala, samt samma år i Upsala botani
ska trädgård (R. E. Fries).

Fruktkroppar 4—8 mm. långa och 2—4 mm. tjocka- Blir en my- 
celiegren, hvarpå en blåsa sitter fästad, skadad, utklämmes dennas 
gulaktiga, fettrika och gryniga innehåll såsom en lång, buktande 
sträng.

Obs. I. I Fragmenta mycologica XII (Hedwigia 1884 s. 39) be- 
skrifver P. A. Karsten en Endogone versiformis n. sp.: »Peridia tu- 
berculiformia, irregularia, mollia, ex hyphis ramosis inarticulatis, 
circa 6 mm. crassis contexta, carneo-pallida vel pallido-ochracea, 
albo-floccosa, sicca subochracea, usque ad 1 cm. lata. Sporangia 
subsphseroidea, albida, diam. 65—95 mm. Sporse sphseroidese.» Den 
hade anträffats af W. Nyländer i Helsingfors botaniska trädgårds 
frigidarium, nästan helt dold af jorden i blomkrukor. — Karsten 
uttalar själf tvekan, huruvida den ej är identisk med E. macrocarpa 
Tul.
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LITTERATUR.

Afz. = Adam Afzeliüs (i Vet. Akad:s Handl. 1787).
Alb. & Schw. Consp. = J. B. Albertini och L. D. de Schweiniz, Con

spectus fungorum in Lusatise superioris agri Niskiensi crescentium.
Arm. ncit. hist. = The Annals and Magazine of Natural History (Lon

don).
Ann. sc. nat. = Annales des sciences naturelles (Paris).
Bauh. Hist, plant. — J. Bauhinus, Historia plantarum universalis.
Bauh. Pin. = C. Bauhinus, Pinax theatri botanici.
Berk. Brit. Fung. = M. J. Berkeley, British Fungi.
Berk. & Br. = M. J. Berkeley & C. E. Broome (i Ann. nat. hist. 

XVIII).
Bibl. hot. — Bibliotheca botanica.
Bucholtz Beitr. = F. Bucholtz, Beiträge zur Morphologie und Systema

tik der Hypogseen.
Bucholtz Hgp. Russl. — Bucholtz, Hypogaeen aus Russland (i Hedw. 1901).
Bucholtz Nachtr. Bern. = Bucholtz, Nachträgliche Bemerkungen zur Ver

breitung der Fungi hypogsei in Russland.
Bucholtz Zweit. Nachtr. = Bucholtz, Zweiter Nachtrag zur Verbreitung 

der Hypogseen in Russland.
Bull. Champ. = P. Bulliard, Histoire des champignons de la France.
Cord. Ic. Fung. = A. K. J. Corda (i J. Sturm, Deutschlands Flora III).
Curr. —■ Fr. Currey (i Proceed. Roy. Soc. 1857).
B. bot. Tidsskr. = Dansk botanisk Tidsskrift.
Dicks. PL Br. — J. Dickson, Fasciculi plantarum cryptogamicarum Bri- 

tanniae.
Dietr. Fl. Boruss. — A. Dietrich, Flora regni Borussici.
Ed. Fisch. = Ed. Fischer (i Engl. & Pr. Pfl. Fam. och i Rah. Kr. Fl.).
Ehrh. Ups. = Fr. Erhardt, Versuch eines Verzeichnisses der um Upsala 

wild wachsenden Pflanzen i Beiträge zur Naturkunde V.
Engl. & Pr. Pfl. Fam. = A. Engler & K. Prantl, Die natürlichen Pflan- 

zenfamilien Th. I Abth. 1.
Fl. Dan. = Flora Danica.
Fr. Ferns. = E. Fries, Stirpium agri Femsionensis index.
Fr. Scan. = E. Fries, Flora Scanica.
Fr. Scler. = E. Fries, Scleromycetes Sueciae exsiccati.
Fr. S. Veg. Sc. — E. Fries, Summa vegetabilium Scandinavhe II.
Fr. Symb. Gast. = E. Fries, Symbolse Gasteroim’cetum.
Fr. Syst. myc. = E. Fries, Systems mycologicum II & III.
Fr. S. o. veg. = E. Fries, Systema orbis vegetabilis.
Fr. Sv. ätl. sv. = E. Fries, Sveriges ätliga och giftiga svampar.
Fr. (i Liljebl. Sv. Fl. ed. III, Linmea V, Vet. Ak. Handl. och Vet. Ak. 

Öfvers.)
G. Anderss. Finl. Torfm. — G. Andersson, Studier öfver Finlands torf- 

mossar och fossila torfflora.
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Giorrt. ital. — Giornale botanico Italiano.
Gunn. norv. — J. E. Gunnerus, Flora Norvegica.
Hartm. Skand. åtl. sv. = C. Hartman, Skandinaviens ätliga svampar. 
Hedw. = Hedwigia.
Hesse Hyp. = R. Hesse, Die Hypogseen Deutschlands.
Hornem. Plantet. — J. W. Hornemann, Forsog til en Dansk oeconomisk 

Plantelsere, udg. III.
Jacq. Coll. = N. J. Jacquin, Collectanea ad botanicum, chemiam et histo- 

riam naturalem spectantia.
Joh. Ols. Sp. Sop = 0. Johan-Olsen, Spiselig Sop.
Karst. Pint, ßasid. = P. A. Karsten, Finlands Basidiomyceter.
Karst. Fling, exs. = > Fungi Fennici exsiccati.
Karst. Myc. Fenn. — » Mycologia Fennica (i Bidrag till kän

nedom om Finlands natur och folk).
Karst. Symb. myc. = P. A. Karsten, Symbol* mvcologic* (i Medd. Soc.

F. & FI. Fenn.).
Klotzsch = J. Fr. Klotzsch (i Dietr. Fl. Boruss. VII).
Kr. & Almqu. Skolft. = T. O. B. N. Krok och S. Almquist, Skolflora. 
Kr. Fl. Schl. = Krj^ptogamen-Flora von Schlesien, herausgegeben von F. 

Cohn I.
Lindan (i Hedw. 1899).
Lindbl. Sv.b. = M. A. Lindblad, Svampbok.
Link Ord. pi. = F. Link, Ordines plantarum.
Liljebl. Sv. Fl. = S. Liljeblad, Utkast till en Svensk , Flora, uppl. 

1—3.
Linn. FI. Lapp. = C 
Linn. Florul. Lapp.— 
Linn. FI. oecon. = 
Linn. Slice. =■
Linn. It. Lapp. = 
Linn. Mat. med. = 
Linn. PL esc. — 
Linn. Sp. pi. = 
Linn. Syst. nat. = 
Linn. IV. res. =

Linn Asus, Flora Lapponica.
» Florula Lapponica (i Acta Litteraria I)..
» Flora oeconomica.
» Flora Suecica, ed. I & II.
» Iter Lapponicum.

Materia medica.
» Plant* esculent* patri*.

Species plantarum, ed. I & II.
Systema natur*, ed. X & XII.

» Wästgöta-resa.
Linncea = Linn*a, eine Journal für die Botanik, herausgegeben von D. 

L. F. von Schlechtendahl.
Medd. D. bot. For. = Meddelelser fra den Danske botaniske Förening. 
Medd. Soc. F. & Fl. F. = Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora 

Fennica.
Mich. A7, gen. — P. A. Michelius, Nova genera plantarum.
A7, v. Esenb. PI. myc. = Th. Fr. L. Nees von Esenbeck, Synopsis gene- 

rum plantarum mycetoidarum.
N. v. Esenb. PI. off. = » » Plant* officinales.
Not. F. & Fl. F. = Notiser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Fennica 

Förhandlingar.
Pers. Syn. = Chr. H. Persoon, Synopsis methodica fungorum.
Pic. Melanth. = V. Picco [Picus], Melanthemata inauguralia.
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Proceed. Roy. Soc. = Proceedings of the Royal Society of London.
Rab. Kr. FI. = L. Rabenhorst, Kryptogamen-Flora von Deutschland, 

Oesterreich und der Schweiz. Zweite Auflage.
Rees & C. Fisch. = Max Rees & C. Fischer (i Bibi. bot. Heft. 7).
Reiz. FI. oecon. = A. J. Retzius, Flora oeconomica.
Retz. Prodr. = A. J. Retzius, Florae Scandinavicse prodromus, ed. I & II. 
Romeil, L. (i tidskriften Trädgården och i Aftonbladet 1906).
Rostr. — Rostrup (i D. bot. Tidsskr. och Medd. D. bot. For.).
Sacc. Syll. — P. A. Saccardo, Sylloge fungorum VII, VIII.
Samsoe Lund = Samsoe Lund (i D. bot. Tidsskr.).
Schmilz = J. Schmitz (i Linnsea XVII).
Schrot. = Schröter (i Kr. Fl. Schles.).
Schiib. P/I. Norv. = Schübeler, F. Chr., Die Pflanzenwelt Norwegens. 
Schiib. Virid. Xorv. — Schübeler, F. Chr., Viridiarium Norvegicum.
Sturm D. Fl. = J. Sturm, Deutschlands Flora.
Sw. S. V. Sc. = O. Swartz, Summa Yegetabilium Scandinavise.
Syd. Mycoth. March. = Sydow, Mycotheca Marchica.
Tidn. f. trädg. = Tidning för trädgårdspdlare, utgifven af E. Lindgren. 
Tidsskr. pop. Fremst. — Tidsskr. for populsere Fremstillinger ur Natur- 

videnskaberne (IV Rsekke 2 Bind).
Tul. Hyp. — L. R. & Ch. Tulasne, Fungi Hvpogsei.
Wallr. = K. Fr. W. Wallroth (i Dietr. Fl. Boruss.).
Vet. Ak. Handl. = Kungl Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar.
Yet. Ak. üfuers. = Öfversikt af Kungl. Vetenskapsakademiens Förhand

lingar.
Willd. üerol. = K. L. Willdenow, Flora Berolinensis.
Wint. = G. Winter (i Rab. Kr. Fl.).
Vitt. Tub. — C. Yittadini, Monographia Tuberacearum.
Wnbg. Fl. suec. = G. Wahlexberg, Flora Suecica, ed. I & II.
Wnbg. Fl. Ups. = > Flora Upsaliensis.
Wulf. = Fr. X. Wulfen (i Jacq. Coli.).

Zobel = Zobel (i Cord. ic. lung.).
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BLOMBESÖKANDE INSEKTER PÅ KULLEN 1908.
AF

STEN SELANDER OCH RUDOLF BRYANT-MEISNER.

Föreliggande anteckningar äro resultatet af några observationer, 
gjorda på Kullen i trakten af Arildsläge under sommaren 1908. 
Vår afsikt med undersökningen var att om möjligt utröna, huru
vida den förkärlek, en blombesökande insekt onekligen ofta hyser 
för en viss växt, har sin grund i de ifrågavarande organismernas 
byggnad eller beror på andra, event, lokala, orsaker. Då vi anse 
oss i viss mån ha kommit till positiva resultat och då dessa synas 
oss peka i en annan riktning än åt de vanligen antagna förklarin
garna, ha vi trott det vara af intresse att få undersökningen publi
cerad, i all synnerhet som det knappt torde vara troligt, att den 
skulle komma att fortsättas på samma plats. De anförda fakta 
tjäna ju f. ö. alltid till att öka det statistiska materialet för kom
mande arbeten på samma område, ehuruväl våra iakttagelser i 
mycket äro ofullständiga, framför allt i så måtto, att de blott om
fatta tiden från den 21 juni till den 31 augusti.

Då likartade undersökningar från andra delar af Sverige blott 
fästa afseende vid Lepidoptera och Apidse, ha vi endast i förbigående 
ägnat uppmärksamheten åt öfriga grupper af blombesökande insek
ter. I framställningen äro äfven upptagna några anteckningar om 
växters blomningstid och frösättning.

Nomenklaturen är hvad växterna beträffar i enlighet med »För
teckning öfver Skandinaviens växter. I. Kärlväxter.» Lund 1907. 
För fjärilarna har följts Ch. Aurivillius, »Nordens fjärilar», Stock
holm 1891, och för öfriga insekter »Svensk insektsfauna», Stock
holm o. Uppsala 1901—1908.
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Af förkortningarna torde följande behöfva förklaring:
sg: sugande; pt: pollenätande; psd: pollensamlande.
1 bist. 12/8 betecknar, att ett individ af insekten i fråga besökt flera 

blommor i en blomställning 12/g, 1 bla 12/8 åter, att den blott besökt 
en blomma 12/8.

Vid familjen Composite betyder bist, den sammansatta blomställningen; 
korg har betecknats med k.

De efter insektsnamnen i tabellen i uppsatsens senare del förefintliga 
bokstäfverna ha följande betydelse:

a=Apidae (bin). 
c = Coleoptera (skalbaggar). 
d = Diptera (flugor). 
n = Noctuidse (nattfjärilar), 
r =Rhopalocera (dagfjärilar). 
s=Sphingidse (svärmare). 
sp = Sphegidse (rofsteklar). 
v = Vespidse (getingar).

Allium oleraceum. Besökare: Epinephele jurtina (1 bla 14/8).
Orchis mascula: Stod 6/8 i fullt flor; 22/6 var blomningen i stort sedt 

slut. I början af juni var den fläckvis rätt dominerande på något fuk
tig ängsmark. Ehuru humlor ofta sågos besöka tätt bredvid stående 
växter och under flykten mellan dessa passerade nära förbi den, iakttogs 
blott ett besök:

Bombus terrestris (3 blr. 2%).
För att utröna, om vårblommande växter med anpassning för humlor 

ha det lika dåligt ställdt med afseende på besökens antal i Skåne som 
de enligt Skottsbergs iakttagelser (Skottsberg 10) ha det i Roslagen, un
dersöktes 20/6 99 blomställningar, hvilka alla voro fullständigt utblom
made. Af deras 1,300 blommor hade 417=32,08 % satt frukt. Skotts
berg fann motsvarande tal vara 9,56 % — som man ser, en högst be
tydande skillnad till Skånes fördel. Förklaringen ligger naturligtvis i 
den tidigare och varmare våren i Skåne, där därför vida fler humlor 
komma fram under de vårblommande Orchideernas blomningstid än som 
fallet är i Roslagen.

Listera ovala: Blommade under juni och början af juli; blomningen 
nådde sitt maximum omkring den 22 juni. Som besökare iakttogos små 
parasitsteklar (3 på en bist. 21/6, 2 på en annan samma dag) och Diptera 
(gen. & spc.? 3 blr. 2%).

Polygonum amphibium. Besökare: Bombus terrestris (psd. 3 bist. 28/8) 
Diptera (gen. & spc.? 2 bist. 16/s, 2 16/8).

Stellaria Holostea. Under försommaren fläckvis dominerande i lundar 
och löfängar. Stod 6/s 4 fullt flor; blomningen slut 26/6. Besökare: Bom
bus terrestris (4 blr 25/6). En mätarefjäril (1 bla 28/6).
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Stellaria graminea. Besökare: Lyaen a amanda (1 bla 24/6), Diptera (2
blr 2%, 1 24/6).

Cerastium vulgare. Besökare: Coenonympha pamphilus (2 blr 20/6,
1 2%, 1 21/ß)-

Agrostemma Githago. Besökare: Gonypteryx Rhanini (2 blr 23/7), Syr- 
phidae (gen. & spc.' 1 bla

Viscaria vulgaris. Besökare: Bombus lapidarius (7 blr 21/6), B. ter- 
restris (3 blr 21/ß, 1 bist. 24/6, 3 24/6), Pieris brassiere (4 blr 21/6).

Silene maritima. Blomning 15/6—25/s. Synnerligen allmän på de ste
niga hafsstränderna. Besökare: Bombus agrorum (1 bla 21/8, 2 21/8), B. 
lapidarius (1 bla ’1!,/8).

Då humlorna som bekant under försommaren äro vida fåtaligare än 
längre fram, under det att nattfjärilarna, det andra slag af besökare, 
S. maritima uppgifves ha, under hela sommaren äro ungefär lika talrika, 
torde denna växt vara ganska lämplig för att utröna sambandet mellan 
antalet insektsbesök och befruktade blommor. Ett försök i denna rikt
ning gjordes 17/8, hvarvid dock antalet undersökta blommor var alldeles 
otillräckligt. Gränsen mellan »gamla» och »unga» blommor sattes om
kring 10/7 (åldern utrönt genom märkning).

Undersökta blefvo 231 gamla blr. af hvilka 166 = 71,8 2 % satt frukt. 
Af 85 nya blr voro 72 = 84,71 % befruktade. Skillnaden var ej så stor, 
som man skulle väntat sig; troligen äro nattfjärilarna de viktigaste besö
karna, något som äfven bekräftas af de få iakttagna besöken af hum
lor.

Silene milans. Besökare: Deilephila porcellus (2 blr 30/e kl. 10 e. m.), 
Plusia gamma (3 blr 30/e, åtsk. 'i0/R), ej bestämda nattfjärilar (1 bla 23/6, 
1 äS/e> 1 8%)’ Diptera (1 bla 23/6, 1 23/6).

Lychnis /los cuculi. Besökare: Procris statices (2 blr 21/6), Bombus der- 
hamellus (3 blr 15/7)-

Melandrium album. Besökare: En ej infångad nattfjäril (2 blr 17/8 kl. 
10 e. m.).

Dianthns deltoides. Besökare: Lycsena Icarus (1 bla ls/8, 1 18/8).
Saponaria officinalis. Besökare: Bombus terrestris (förgäfves sökande suga 

1 bla 19/8, sedan psd. 2 blr.).
Callha palustris. Besökare: Cheilosia spc. (22/6).
Trollius europceus. Besökare: En liten muscid (kröp i en bla, betäckt 

med pollen, 20/b).
Då autogami är oundviklig, men det ansetts osäkert, huruvida denna 

leder till befruktning eller ej, undersöktes antalet fruktsättande pistiller
1 några blommor, hvarvid befanns att af 279 undersökta pistiller 273 = 
98,2 % voro befruktade. Då insektsbesöken voro mycket fåtaliga (20/s obser
verades 15 bist, under 1 timme, kl. 12,20—1,20, vid klart väder, utan att 
något besök iakttogs) torde detta visa, att det egna frömjölet har för
måga att befrukta.

Ranunculus acer. Besökare: Coenonympha pamphilus (1 bla 20/e, 1 20/6»
2 20/6, 1 24/6), Pieris brassiese (1 bla 49/8), Diptera (t. allmänt, t. ex. 20/6, 
2(i/6, 4/7, 17/8), Meligethes spc. (pt. 25/e), Anomala horticola (ätande blom
delar 2,i/6).

Svensk Jiotantsk Tidskrift 190!). 27
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Ranunculus repens. Besökare: Apidse (gen. & spc.? åtsk. blr 14/8), 
Pieris brassicae (6 blr 14/s, 2 14/8, 1 14/8), P. rapse (2 blr 14/8, 1 14/8, 1 
14/g, 1 48/8), Cheilosia spc. (8/7), Diptera (gen. & spc.? talr., sg. o. ptt. ex. 
6/?> 13/«> 23A’ 14/s> 19/sl Lucilia caesar (e/7).

Thalictrum flavum. Besökare: Coenonvmpha pamphilus (kröp 21/6 kring 
på en bist., inpudrad med frömjöl och säkert pollinerande).

Papaver Rhoeas. Besökare: Bombus lapidarius (psd. 2 blr 3 1(i/8),
B. terrestris (psd. 3 blr 16/8, 2 16/8, 1 17/8, 2 17/8, 4 bist. 20/8, talr.
*%)•.

Dicentra spectabilis. Bombus pratorum och terrestris sågos under hela 
blomningstiden mycket ofta stjäla honung genom att bita hål på kronan 
invid blomskaftet, så att mot slutet af blomningen nästan alla blr hade 
minst två hål bitna på kronan.

Lepidium latifolium. Ett stort bestånd af denna iakttogs på Hallands 
Väderö 18/7. På dess blad och framför allt bist, lefde en stor mängd 
Pieris brassicce-larver, och en hona af denna fjäril sågs i färd med att 
lägga ägg på den. Som besökare iakttogos: Pieris brassicae (åtsk. blr) 
och talrika små Diptera (pt.).

Cakile maritima. Besökare: Bombus derhamellus (åtsk. blr 28/8), B. 
lapidarius (5 individ talr. bist. 28/8, 3 9 och 1 S talr- 3%), B- muscörum 
(5 ind. talr. bist. 28/8, talr. blr 3%), Apis mellifera (1 bla 3%), Pararge 
megsera (1 bla 28/8, 1 28/8), Pieris brassicae (5 ind. talr. bist. 28/8), P. Da- 
plidice (5 blr. 28/8, 3 28/g), P. rap;e (5 blr 19/8, 2 21/8, 2 28/3). Talr. Dip
tera, t. ex. 47/8, 19/8, 24/s, 23/8. 3%.

Sinapis arvensis. Besökare: Pieris brassicae (talr. bist. 26/6, 4 15/8, 2 
15/s> 1 15/s> 4 ind. hvar sin bist. 16/8), P. napi (1 bla 15/g, 1 15/8, 1 1(i/8,
1 7s)-

Crambe maritima. Besöktes af * mängder af skalbaggar, tillhörande 
släktet Meligethes (M. ceneus etc.) samt af småflugor. I motsats mot hvad 
Knuth (Blütenbiologie, II, 1 s. 128—9) anger, synas de senare ganska 
ofta åstadkomma själfbefruktning och tillfälligtvis äfveq korsbefruktning.

Lunaria rediviva. På i en trädgård odlade exemplar observerades som 
besökare Pieris brassicae (4 blr 23/6).

Sedum maximum. Besöktes ifrigt af humlor. Under eftersommarens 
förra del syntes speciellt Bombus agrorum ägna den stort intresse för 
att dock vid tiden kring 20/8 träda tillbaka för B. lapidarius, hvaraf efter 
denna tid särskildt hanar ofta sågos besöka den i stort antal. Den 14/8 
sågos t. ex. i ett bestånd af 18 individ sugande på hvar sin blomställning 
7 Bombus agrorum, 2 B. lapidarius, 1 B. terrestris, 3 Apis mellifera och
2 flugor. Af humlor antecknades, utom B. agrorum och lapidarius (siff
ran betecknar antalet besökande humlor):

Bombus derhamellus (1 16/8), B. pratorum (1 15/8), B. svlvarum (1 14/s, 
1 15/s, 2 2%, 1 23/8, 1 278 , 2 34/8), B. terrestris (2 43/8, 2 44/8, 1 43/8.' 2 
16/s, 2 17/8, 1 48/g, 2 2V8, talr. 34/s).

Öfriga besökare voro:
Apis mellifera (1 bist. 13/8, 1 lc/a, 1 19/8, 1 19/s, 3 2%, åtsk. 2%, talr. 

2%)> Polyommatus Phlceas (2 bist. 15/8, 1 lu/8, talr. 31/8, åtsk. 31/8), Eris- 
talis arbustorum (1 bist. 14/8). Diptera (gen. & spc. ? 13/8, 1 bist. 14/8, 16/8, sl/8).
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Sedum acre. Besökare: Bombus pratorum (5 blr. 24/0), B. terrestris 
(talr. blr 24/0), IMptera (gen. et spc.? 24/6, 28/6, 3%)-

Parnassia palustris. Besökare: Mvcket talr. Diptera (x'/s)-
Sorbus Aucuparia. Blomningen slut 18/e. Besökare: Eristalis spc. (17/6) 

och andra Diptera mycket talr.
Mespilus oxyacantha. Besökare: Apis mellifera (10/6), Anthrena spc. 

(4%), Diptera talr. (t. ex. 10/6).
Rubus ideeus. Började blomma 16/6- Blomningen nådde sitt maximum 

kring 2B/ß och var slut 13/7. - Besökare: Bombus terrestris (talr. bist. 2o/6, 
åtsk. 25/6! åtsk. 26/6), Vespa ruta (talr. bist. 23/6, talr. 24/6), Volucella pel- 
lucens (2S/6).

Rubus fruticosus L. (coll.). Utgjorde utan tvifvel högsommarens mest 
dominerande och ifrigast besökta växt. Blomningen började 25/6, 
nådde sitt maximum kring 23/7 för att sedan hastigt aftaga. 1J/8 var 
den nästan fullständigt slut. De olika arterna inom denna grupp blom
made på mycket olika tider, så att ofvan anförda siffror egentligen afse 
R. Lindebergii, den i Arildstrakten vanligaste arten.

Flugor och steklar kringsvärmade ständigt björnbärsbuskarna i sådana 
mängder, att det var otänkbart att ens tillnärmelsevis uppteckna allt, 
som iakttogs. Så observerades 23/7 på en buske af R. Lindebergii med 
19 bist, i ett ögonblick 66 flugor och steklar och, då dessa bortskräm- 
des, efter 3 minuter ånyo 42. Särskildt anmärkningsvärdt synes vara, 
att Bombus cullumanus uteslutande tyckes uppehålla sig på Rubus-buskar. 
Under sommarens lopp iakttogos 9 individ af denna humla, livilka alla 
på ett undantag när antingen sögo på eller svärmade kring björnbärs
buskar. Af öfriga Bombus-arter antecknades (siffran betecknar antalet 
individ):

Bombus agrorum (2 13/7, 1 16/g), B. lapidarius (2 23/7, 1 2c/7, 1 4/8),
B. pratorum (1 2%> 1 10/7, 2 n/7, 4 ls/7, 1 28/7, 1 7/8), B. sylvarum
<i 15A)-

Följande fjärilsbesök upptecknades:
Aphantopus hyperanthus (ls/7), Argynnis aglaja (2 blr 23/7), Gonypte- 

ryx Rhamni (3 blr 23/7), Hesperia Comma (åtsk. blr 28/7, 7 23/7), Pararge 
megsera (talr. individ på många blr 23/7), Pieris brassicae (1 bla 2u/g, 23/7 
sågos stora mängder på talr. Rubus-blst.), P. napi (1 bla 19/7, talr. 28/7, 
talr. 23/7, åtsk. 24/7, 2 25/7, talr. 15/7), P. rapaj (2 blr u/8, 1 23/7), Polyom- 
matus Phloeas (1 bla lä/8), Sathyrus Semele (3 blr 23/7, 1 23/7), Vanessa 
urtiese (6 blr 23/7).

F. ö. föreligga blott strödda anteckningar:
Apis mellifera (talr. blr 43/7, talr. 13/7, talr. 13/;), Vespa silvestris (åtsk. 

blr 2ti/6), Ghrysotoxum festivum (13/7), Eristalis tenax (23/7), Eristalis ar 
bustorum (1 bist. 13/7, 1 13/7, talr. ind. 23/7), Anthrax hottentottus (2<i/g), 
Volucella pellucens (talr. blr 3%, talr. 13/7).

Rubus cwsius. Besökare: Bombus agrorum g (3 blr 13/8).
Potentilla argenlea. Besökare: Halictus spc. (1 bla 28/6), Diptera (gen. 

.& spc.? 1 bla 28/6, 1 3%, 1 3%)-
Potentilla ereeta. Besökare: Anthrena spc. (3 blr 13/7), Bombus terrestrrs
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(1 bla 14/s)i Coenonympha pamphilus (1 bla 16/g), Syrphidae (gen. & spc.'? 
1 bla 13/g).

Potentilla anserina. Besökare: Apis mellifera (2 blr 14/8, 1 15/8), Eris- 
talis nemorum (? 1 bla 14/s), Diptera (gen. & spc.? 1 bla 14/g, 1 15/g).

Potentilla reptans. Besökare: Apis mellifera (1 bla 8%), Diptera (talr. 
t. ex. 6/7).

Geum rivale. Tillhörde under sin blomningstid de växter, som mest 
uppmärksammades af humlorna. Bombus lapidarius iakttogs sålunda 21/s 
suga 14 blr i följd och, sedan den besökt 1 bla af Rhinanthm minor, 
ånyo 25, ehuru den ofta tick flyga långa sträckor för att finna några 
lutande, d. v. s. nyutslagna, Geum-blommor; de upprätta förbigingo 
nämligen humlorna, som Skottsberg redan (1. c.) påpekat, ständigt. Af 
6 Bombus lapidarius, som observerades samma dag, besökte 5 uteslutande 
Geum rivale. Utom denna humla iakttogos som besökare:

Apis mellifera (2 blr 21/6), Bombus hortorum (3 blr 24/ß), B. terrestris 
(4 blr 21/fi, 3 bist. 24/ß), Coenonympha pamphilus (förgäfves försökande 
suga 1 bla 30/6)-

Geum urbanum. Besökare: Epursea florea (1 bla 23/ß), Mordella acu- 
leata (1 bla 23/6), Diptera (23/6, 13/7).

Filipendula Ulmaria. Besökare: Pieris brassicse (13/g iakttogs denna 
flyga på talr. bist., antagl. sökande efter honung; säkert pollinerandei, 
Diptera (t. ex. ls/8).

Filipendula hexapetala. Besökare: Apis mellifera (1 bist. pt. 3%), Bom
bus terrestris (24/6 psd. c:a 15 bist., minst ett tiotal blr i hvarje), Dip
tera och Apidae (pt. o. psd. t. ex. 24/6, 28/ß, 30/6, 4/7).

Kosa;. Besökare: Diptera (talr. pt. t. ex. u/7, 13/7, 23/7, 14/8) och Cole- 
optera (ätande blomdelar och pollen eller blott krvpande i blrna t. ex. 
U/7, “/t, 'Vt, '%)■

Ononis repens. Blomningen började omkr. 24/ß och fortsatte lifligt 
ännu ls/g. Besökare:

Bombus lapidarius (4 ^ talr. blr 13/g, 1 talr. 18/8), B. sylvarum (3 blr 
18/g), B. terrestris (9 ind. talr. bist. 15/g), Pararge meg;era (1 bla 15/s).

Trifolium repens. Besökare: Apis mellifera (3 bist. 8/7, talr. 13/7, åtsk. 
l5/7), Bombus agrorum (1 bist. lä/7), B. lapidarius (åtsk. bist. 4/7, åtsk. 6/?. 
3 b/~, ^ talr. 12/7, 3 ind. talr. l0/s), B. pratorum (åtsk. bist. 41/7), B. ter
restris (talr. bist. 21/6, talr. 22/e), Psithyrus rupestris (1 bist. 6/7).

Trifolium pratense. Sågs ständigt besökas af Bombus lapidarius och, 
ehuru långt ifrån så talrikt, af B. terrestris. En del Rhopalocera be
sökte den äfven, och bland dessa tycktes särskildt Pieris brassicce ägna 
den uppmärksamhet. Besökare utom de nämnda:

Bombus agrorum (talr. bist. lä/8, talr. 2ä/g, talr. 25/8, talr. 25/g), B. der- 
hamellus (åtsk. bist. n/7, 1 u/7), B. hortorum ^ (talr. bist. 12/7), B. syl
varum (9 talr. bist. lä/8, 2 § talr. hvar 15/s, § talr. 18/g, 1 25/g, 2 25/8), 
Aphantopus hyperanthus (1 bist. 13/7), Coenonympha pamphilus (1 bla 
■%)) Hesperia Comma (1 bist. 4/7), Hesperia sylvanus (2 bist. 1B/8), Ly- 
ca?na Argus (1 bist. 14/8), Pieris napi (talr. bist. 20/e, talr. 20/6, 1 14/g, 
åtsk. 14/s), P. ra])?e (1 bist. 14/s), Polyommatus Phloeas (1 bist. 14/g, 1 18/8), 
Procris statices (1 bist. 21/6), Vanessa urtica; (1 bist. 26/7).



Trifolium arvense. Besökare: Bombus sylvarum (3 bist. 18/8), Lycsena 
Icarus (1 bist. 18/8).

Anthyllis Vulneraria. Började blomma omkr. 10/6. Blomning näst. 
füllst, slut 19/s. Besökare:

Bombus agrorum (9 1 01st. 8/7), B. derhamellus (1 bist. 15/8), B. lapi- 
darius (1 bist. 5/7, 1 s/7), B. terrestris (talr. bist. 23/ti, talr. 15/7), Eucera 
longicornis Q (1 Bist. 25/e), Coenonympha pamphilus (2 bist. 20/6), Ly
csena amanda (1 bist. 25/(;), L. Icarus (1 bist. 19/s, 1 19/s)> minima (3 
bist. 21/6).

Lolas corniculatus. Besökare: Apis mellifera (5 blr 8/7), Bombus der
hamellus (1 bla n/7, talr. lä/8, talr. 16/s), B. lapidarius (åtsk. blr 25/8, £
talr. 14/8, 3 ind. talr. 15/8, 5 llJ/8, -t 1B/s, 3 19/s). B. sylvarum (5 blr 15/8),
B. terrestris (2 blr 21/6), Eucera longicornis (f (2 blr 25/g), Argynnis ag- 
laja (2 blr 18/8)> A. latonia (1 bla ls/8), A. selene (1 bla 23/G), Hesperia
Comma (1 bla 23/G), Lycsena amanda (1 bla 2o/e), L. Icarus (l bla 10/8,
1 17/s, 4 18/s, 1 18/s, 2 18/s, 1 10/s)> Nisoniades tages (1 bla 23/6), Pararge 
megsera (2 blr 18/8).

Vicia Cracca. Besökare: Bombus agrorum (åtsk. bist. ls/7), B. lapida
rius (åtsk. bist. 18/7), B. pratorum (4 bist. 17/8), B. sylvarum (talr. bist. 
i«/8), Apis mellifera (3 blr 14/8), Polyommatus Phloeas (1 bla 17/8).

Vicia tenuifolia. Besökare: Bombus sylvarum (4 bist. 14/g).
Vicia villosa. Besökare: Apis mellifera (talr. ind. talr. bist. 28/.), Bom

bus derhamellus (9 talr. bist. 23/7).
Vicia sepium. Besökare: Bombus agrorum (åtsk. blr 23/G, åtsk. 23/6), 

B. hortorum (åtsk. blr 2';/G), B. lapidarius (4 blr 21/e, talr. iJ/G), B. ter
restris (stjälande honung genom att bita hål på kronan, 3 blr 21/e,
^ 27e)-

Vicia angustifolia. Besökare: Bombus terrestris (talr. blr 14/8), Psithy- 
rus rupestris (talr. blr 14/s), Pieris brassicse (2 blr ls/8).

Lathyras silvestris. Blomning började c:a 13/7. Vid full vigör ännu 
18/s, Besökare:

Bombus agrorum ^ (åtsk. bist. 20/7), B- sylvarum (talr. bist. ls/8), B. 
terrestris ^ (åtsk. bist. 20/7).

Lalhyrus pratensis. Började blomma 20/G. Starkt i aftagande 19/8. 
Besökare: Bombus agrorum (5 bist. 21/s, 1 31/s), B. lapidarius (talr. bist. 
10/8), B. sylvarum (1 bla 15/s, talr. bist. 1#/8).

Lathy rus montanus. Blomning till 28/e- Besökare: Eucera longicornis cf 
(3 blr 23/G).

Pisum arvense. Besökare: Pieris brassicse (1 bla 14/s, 3 14/8).
Geranium Robertianum. Besökare: Bombus agrorum (1 bla %, 1 31/8), 

B. lapidarius (talr. blr 12/8, talr. 12/s), B. terrestris (åtsk. blr 2ti/6), B. 
hortorum (några blr 7/7), Psithyrus campestris (åtsk. blr 2ti/e)> Lycsena 
Icarus (3 blr 18/s), Pararge megsera (3 blr 13/8, 1 31/8). Pieris brassicse 
(4 blr 22/7, 1 23/7, 2 14/8), P. napi (1 bla 18/8, 2 18/s), Gymnosoma spc.
r/s).

Oxalis Acetosella. Besökare: Bombus lapidarius 9 (4 blr Ve)-
Linum catharticum. Besökare: Coenonympha pamphilus (3 blr 20/e,

1 27e)-
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Polygala vulgaris. Besökare: Lycaena Icarus (l bla 14/8).
Evonymus europcea. Besökare: Volucella bombylans (6 blr 20/6), Dip- 

tera (gen. & spc.‘?, m. talr., t. ex. 19/6, 28/s 26/e)-
Malva silvestris. Besökare: Pieris brassicae (3 blr 12/8), P. napi (åtsk. 

blr 4%).
Hypericum quadrangiilum. Besökare: Apis mellifera (psd. talr. blr 

1>(7, åtsk. 14/8), Borabus lapidarius (psd. åtsk. blr 13/7, ^ talr. 25/8, talr. 
1g/8, talr. 16/8), B. terrestris (psd. talr. blr 14/8, talr. 15/8, talr. lü/8), 
Tenthredinidse (gen. & spc.'? 13/7), Coenonympha pamphilus (sökande ho
nung, 1 bla I3/7).

Hypericum perforatum. Besökare: Bombus hortorum (psd. åtsk. blr 
13/7), B. lapidarius (psd. § åtsk. blr 23/7, g 7 blr 14/8, talr. 16/s, talr. lfi/8), 
B. sylvaruni (31 blr 14/8), B. terrestris (§ 11 blr 13/7, talr. 23/7, talr. 4/8, 
talr. lä/8, talr. 12/8, talr. lo/s, talr. 16/8), Bassus spc. (krypande i en bla 
13/7), Epinephele jurtina (förgäfves sökande honung 1 bla 13/r), Pararge 
megaera (som föreg. 1 bla 1J/8, 1 18/s), Pieris rapse (som föreg. 1 bla l4/8), 
Eristalis tenax (ls/8).

Viola silvestris. Besökare: Bombus terrestris (talr. blr l0/6), Antho- 
charis cardamines (2 blr. 10/6).

Viola canina. Besökare: Papilio Machaou (®/6).
Viola tricolor. Besökare: Bombus agrorura (talr. blr 2°/7), B. lapidarius 

(? ^ blr ll,/8), B. sylvarum (9 1 bla 16/8), Argynnis latonia (1 bla 3%), 
Pieris brassicae (l bla 18/s, 1 23/6), P. rapae (4 blr. 1,! 8), Polyomraatus 
Phloeas (2 blr 16/g).

Viola arvensis. Besökare: Pieris napi (åtsk. blr 21/8, 4 21/7).
Lythrum Salicaria. Besöktes af talrika humlor och fjärilar. Bland 

dessa framträdde Pieris napi som den utan tvifvel viktigaste besökaren; 
så iakttogos 14/8 på ett Lythrum-individ samtidigt sugande 4 individer af 
denna fjäril. l0/8 sågos c:a 30 exemplar af insekten i fråga fladdra kring 
ett fackelrosbestånd och besöka blomma på blomma, och samma dag 
9 kring en annan, mindre grupp. Af öfriga besökare antecknades:

Bombus agrorum (talr. bist. 18/7, åtsk. 18/7, talr. 14/g, åtsk. 25/8. talr. 
25/8), B. derhamellus (2 bist. 25/8), B. lapidarius (6 individ talr. bist. l8/7, 
talr. individ, flygande från bla till bla, 23/8), B. pratorum (talr. blr. 28/g), 
B. sylvarum (talr. bist. lä/8), B. terrestris (talr. bist. ls/7, talr. 15/8, talr. 
15/s)i Gonypteryx Rhamni (talr. blr. 15/8, talr. lä/8), Pieris brassica? (5 in
divid på ett tiotal bist. 15/8), P. rapae (1 bist. 1B/8), Polyommatus Phloeas 
(1 bla 14/8). Dessutom talr. Diptera, spec, af fam. Syrphidae.

Epilobium montanum. Besökare: Pieris rapae (3 blr. 17/8), Eristalis te
nax (1 bla pt. 14/8), Diptera (gen. & spc.? 1 bla 17/8).

Chameenerium angustifolium. Besökare: Bombus sylvarum (3 bist. lu/8), 
Pieris brassicse (1 bla 17/8).

Sanicula europcea. Besökare: Diptera t. allmänt, t. ex. 21/6, 24/6, 28/g. 
Fruktsättning synnerligen riklig.

Eryngium maritimum. Besökare: Apis mellifera (1 bist. 28/s, 1 28/g), 
Bombus lapidarius (2 cT o. 3 § några bist, livar 28/8, 4 ind. talr. bist' 
3%), B. muscorum (1 bist. 28/8), B. terrestris (6 individ åtsk. bist, hvar
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28/ 6 ind. talr. 3%), Vespa vulgaris (ett tjugotal ind. talr. bist. 28/s,
talr. ind. talr. bist. 30/8), Diptera talrikt (2%, 28/8, 3%)-

Anthriscus silvestris. Besökare: Anthocharis cardamines (1 bist. /6),
Diptera talr. (t. ex. '/6, ln, 6, "”’/g)- . .

Torilis Anthriscus. Besökare: Epinephele jurtina (2 bist. -/7), Pieris 
rap* (1 bist. 12/8), Apis mellifera (3 bist. 23/7), Diptera t. allmänt (t. ex.
23/7i 121^ 18

Pimpinella Saxifraga. Besökare: Pieris brassiere (1 bist. u/8).
Peucedanum pcilustre. Besökare*. Eristalis nemorum (! 1 bist. /s),

E. pertinax (1 bist. 1 ^/s)-> ändra Diptera t. allm., t. ex. /§, /§, /s*
Siam angustifolium. Besökare: Vanessa atalanta (1 bist. 28/s), Diptera

t. allmänt, t. ex. 18/8, 28/8, ’%• 28M
Angelica silvestris. Besökare: Vanessa atalanta (1^ bist. /8j, \ espa 

germanica (3 bist. l;,/8), Diptera talr., t. ex. 13/8, /8> /8’ /s-
Heracleum australe. Vimlade fullständigt af flugor, skalbaggar och 

småsteklar. Så räknades t. ex. 23/7 på ett exemplar med 4 blommande 
flockar resp. 16, 9, 12 och 11 insekter på dessa. Bland skalbaggarna 
märktes särskildt 2b.ro/us meridianus och Meligethes spc. som vanliga 
besökare Af större insekter äro iakttagna: Apis mellifera (1 bist. %)> 
Crabro cribarius c? (1 bist. 13/7, 1 1#/j). Rohstes biglumis (13/7), Vespa rufa 
(23/.) Epinephele jurtina (7 bist. 23/7), Eristalis arbustorum (- /7), E. 
tenax (12/8), Lucilia eresar (12/s), Volucella pellucens (13/7, 12/8), Leptura 

spc. (23/7).
Vaccinium Mgrlillus. Besökare: Bombas lapidarius och terrestns samt 

framför allt Apis mellifera sågos i början af sommaren synnerligen ofta 
besöka denna växt.

Calhina vulgaris. Eftersommarens mest dominerande och oftast besökta 
växt. Som var att vänta af de talrika insektsbesöken, voro dess märken 
alltid betäckta af pollen. 10/8 undersöktes ett tjugotal bist., utan att i 
några andra blr än dem, hvilkas märken ännu ej voro fullt utvecklade, 
något märke påträffades, på hvars papiller ej häftade pollenkorn.

Som de viktigaste besökarne äro att anse Apis mellifera, Bombi och 
Polgommatus Phloeas. 14/s iakttogos samtidigt på ett Callumi-bestånd af 
c-a 2 m2:s utsträckning öfver 30 Apis, 11 Polgommatus och 5 Bombi. 
Då'dessa bortskrämdes, voro där inom ett ögonblick åter ett tjugotal 
\nis 9 Polgommatus och 4 Bombi. Samma dag observerades, hur en 
// terrestris på 1 minut besökte 31 blr. Till de viktigare besökarna 
torde äfven få räknas Lgcama Icarus, ehuru den långt ifrån är af samma 
betydelse som de ofvan anförda (2 bist. 8! 1 bla /s> 1 '8’ ^
i«/g, 1 4V8, 1 17/8, 1 18/s, 2 18/8, 2 18/8, 1 w/8. 2 »/.• 1 2"/8< 1 2%)- An

tecknade blefvo följande besökare:
Bombus agrorum, derhamellus, lapidarius, sylvarum och terres ris, 

Psithyrus rupestris (2 bist. 14/8), Vespa vulgaris (åtsk. bist. /„, talr. /8), 
Argynnis latonia (åtsk. blr lä/8), Coenonympha pamphilus (2 blr / 1 
bist 14/ 1 14/a 1 19/8, 2 blr 23/8), Epinephele jurtina (1 bist. /8), Go- 
nypteryx Rhamni (2 bist. 1'/8), Hesperia Comma (1 bist /8, 1 /8, -
48/8), Lycrena Argus (2 bist. 14/8, 2 14/8), Pieris brassiere (atsk. blr /„ , 
p napj (i bist. 14/8), Plusia gamma (1 bla 14/s), Sathyrus semele (1 bist.
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13/s> 1 14/8i 1 14/s, 1 4%> 1 16/8), Pararge megaera (1 bist. 14/8, 1 14/
1 1 7* 2 17s> 1 4<V8’ 1 lli/s' 1 4V8), Vanessa atalanta (l
bist. 18/8), V. urticse (2 bist. ly/s), Diptera allmänt, ehuru blott följande upp
tecknade: Eristalis arbustorum (lo/g, ly/g), E. intricarius (ytterst ofta, t. ex. 
7s. 1 Vs’ l0/s» etc.), E. tenax (ytterst ofta, som föreg.), Lucilia csesar 
(13/8), Volucella bombylans (ly/8, ls/8, 19/8), y. pellucens (t. allmänt, t. ex.

/s- lb/»)-
Lysimachia vulgaris. Besökare: Halictus spc. (ptd. åtsk. blr. 16/,) 

Diptera (gen. & spc.? ly/8, 19/g).
Anagallis arvensis. Besökare: Apis mellifera (2 blr. 15/g).
Statice maritimum. Besökare: Bombus pratorum (3 bist. 17/8), Coeno- 

nympha pamphilus (l bist. 19/g), Pararge megaera (1 bist, 42 J l i»/ ), 
Pieris brassicse (3 bist. 23/6, 1 1;'/7), Polyommatus Phloeas (1 bist. 1;'/s).

Centaurion umbellatum. Besökare: Epinephele jurtina (1 bla 23/-), Po
lyommatus Phloeas (1 bla 18/g), Sathyrus Semele (1 bla 23/-) Cheilosia 
spc. (1 bla 22/7).

Gentiana Pneumonanthe. Besökare: Bombus lapidarius (4 blr 21/s).
Convolvulus arvensis. Besökare: Bombus lapidarius (talr blr 30/8) B 

terrestris (talr. blr. 2»/-, åtsk. lä/8, talr. 3%), Halictus spc. (1 bla ™/.), 
Pieris napi (1 bla 15/g), Chrysotoxum festivum (1 bla 15/g), Eristalis in- 
tricarius (4 blr 1 »/8, 2 “/8, 1 15/s), diptera (gen. & spc.? 1 bla «/,
i 7s)-

Convolvulus sepium. Besökare: Bombus pratorum (1 bla 12/s).
Ancliusa officinalis. Besökare: Bombus lapidarius (8 åtsk. blr 13/.) 

B. pratorum (talr. bist. 30/7).
Lycopsis arvensis. Besökare: Pieris brassicae (åtsk. bist 21/„j P nan; 

(1 bla 23/7). ,sl' ' 1

Myosotis palustris. Besökare: Aphantopus hvperanlhus (1 bla ly/s) C.oe- 
nonympha pamphilus (l bla 12/6).

Echium vulgäre. Besökare: Bombus lapidarius ^ (talr. blr 13/-).
Prunella vulgaris. Besökare: Bombus agrorum (åtsk bist ' 44/s) B 

hortorum ($? åtsk. blr %), B. lapidarius 9 (åtsk. blr 43/7), Coenonympha 
pamphilus (talr. blr 2%), Epinephele jurtina (1 bla 13/7), Pieris brassiete 
(1 bist. u/8), Vanessa atalanta (1 bla 14/s).

Galeopsis ladanum. Besökare: Pieris napis (1 bla I6/s).
^ Galeopsis letrahit. Besökare: Bombus agrorum (3 blr 21/8, talr. bist. 
81/*)> terrestris (1 bist. 14/g), Diptera (gen. & spc.? 1 bla 14/s. l liL).

Lamium Galeobdolon. Besökare: Bombus terrestris (3 bist. 4:' ,.).
1 tre undersökta blomställningar från en skuggig plats i bokskog hade 

två resp. 11 och 12 blr utan frukt och 1 med frukt; den tredje hade 
ingen af 16 blr fruktsättande.

Pa ett annat ställe växte den i ett soligt skogsbrvn och blommade på 
denna lokal synnerligen rikligt. Fruktsättningen var här äfven relativt 
god. ty af 263 undersökta blr hade 217 = 79,8 % satt frukt, under det 
att bland 39 blr från den skuggiga lokalen blott 2 = 5,1 % gjort det.

Lamium album. Besökare: Bombus agrorum (l bist. 5/-, 3 1SA), B 
derhamellus (talr. bist. -3/6), B. pratorum (åtsk. bist. V7), B. terrestris 
(i bist. -y6, i 2»/7).
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Lamium purpureum. Besökare: Bombus agrorum (åtsk. blr 28/7), Pieris 
brassicse (åtsk. blr 23/7, åtsk. 23/7), P. napi (talr. blr 22/7, åtsk. 23/7, 1 
28/7, åtsk. 4/8), P. rapse (åtsk. blr 24/7).

Lamium amplexicaule. Besökare: Pieris napi (4/g talr. ind. på åtsk. 
blr hvar).

Ballotci nigra. Besökare: Bombus agrorum (9 ind. talr. bist. 12/g, talr. 
17/s> talr. 31/g), B. pratorum (talr. bist. 17/g), B. terrestris (talr. bist. 12/g, 
talr. 12/g), Pieris brassicse (1 bla 17/8), P. rapse (1 bist. 31/g), Eristalis 
arbustorum ('! 1 bist. 17/g), Gymnosoma spc. (19/g).

Stachys silvatica. Besöktes synnerligen ofta och ihärdigt af Bombus 
agrorum (%, 10/7, u/7, 12/7, 2V?. 25/t. 3/s> %> 18/s)- Den UA iakttogos 
9 ß. agrorum samtidigt besöka ett S/achy.s-be.stånd; en af dem sög härvid 
102 blr på 3 min. Öfriga besökare:

Bombus pratorum (talr. blr u/7, talr. n/7, talr. 12/7), B. terrestris 
(åtsk. blr 25/6, 3 18/g), Halictus leucozonius (1 bist. u/7), Podalirius vul- 
pinus (3 blr n/7), Pieris brassicse (talr. bist. Iä/8), P. napi (1 bist. 15/s).

Stachys palustris. Besökare: Apis mellifera (talr. blr 14/g), Bombus 
derliamellus (talr. blr 14/g, 1 bist. 28/8, 1 28/s)> B. lapidarius § (talr. 
bist. 14/g, talr. 14/g, talr. 13/8, talr. 1(i/8), B. sylvarum § (talr. blr 16/8), 
B. terrestris cT (åtsk. blr 14/8), Pieris brassicse (1 bla l4/g), P. napi (5 
ind. fladdrande kring ett bestånd '°/s, 1 bla lß/8, 1 10/8).

Stachys arvensis. Besökare: Bombus agrorum (talr. blr 8%), Antho- 
myia spc. (åtsk. blr 14/g).

Clinopodium vulgäre. Besökare: Bombus terrestris (talr. bist. 15/g).
Origanum vulgare. Besökare: Apis mellifera (m. talr. individ talr. 

bist. 22/7 och 23/7. Ett bi besökte på 34 sek. 41 blr), Bombus derha- 
mellus Q (1 bist. 22/7), B. pratorum (talr. bist. 23/7), Epinephele jurtina 
(talr. bist. 23/7), Chrysotoxum festivum (1 bla 22/7), Diptera (gen. & spcV 
åtsk. blr 23/7).

Thymus serpyllum. Var under högsommaren ytterst allmän på torra 
backar och besöktes flitigt af insekter. Besökare: Apis mellifera (talr. 
blr n/7, talr. 20/7), Bombus derhamellus (talr. blr u/7, talr. n/7), B. 
lapidarius (några blr G/r> talr. 15/g), B. pratorum (^ talr. blr 14/7), B. 
sylvarum (4 blr 19/g), B. terrestris talr. blr 12/7, ^ talr. 12/7, talr. 18/7, 
åtsk. 19/7, talr. 19/7), Psithyrus vestalis (åtsk. blr 14/7), Aphantopus hy- 
peranthus (åtsk. blr t9/7), Argynnis latonia (1 bla lo/8, talr. lo/8), Coeno- 
nympha arcania (? 1 bla 18/g), C. pamphilus (2l5/6), Epinephele jurtina 
(1 bla 18/8), Lycsena Icarus (7 bist. 18/g, 2 18/g), Sathyrus semele (1 bla 
18/8, 1 18/s), Anthomvia spc. (2 blr 23/7), Eristalis spc. (3 blr s/7, 1 xl/7), 
Lucilia csesar (2 blr n/7), Volucella pellucens (3%), Diptera (gen. & spc.V 
2 blr 3%, 3 9/7, 2 s/7, 1 xl/7, 3 23/7).

Lycopus europceus. Besökare: Talr. Diptera (t. ex. 12/g, 18/g, 21/g).
Mentha aquatica. Besökare: Bombus agrorum (talr. bist. lä/8), Pieris 

napi (1 bist. 17/g), Polvommatus Phloeas (talr. bist. lo/8, åtsk. la/s, talr. 
17/8, talr. 18/g, talr. 20/8. talr. 28/s, talr. 28/8), Vanessa atalanta (2 bist. 
28/g), Diptera (ytterst talr., t. ex. 15/g, 17/s, 2%, 28/8).

Mentha arvensis. Besökare: Apis mellifera (talr. bist. ll,/8), Pieris napi 
(1 bla 14/g), Eristalis tenax (1G/S), Svrphus spc. (14/2)-
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Solanum Dulcamara. Besökare: Bombus lapidarius (1 bla 21/g, 3 21/s).
Verbascum nigrum. Besökare: Bombus terrestris (psd. 2 bist. 17/8), 

Pieris napi (1 bla lo/s> 2 lo/g), P- rapse (5 blr 12/8), Eristalis arbustorum 
(1 bla 12/s), Diptera (gen. & spc? 12/8, 18/s).

Linaria vulgaris. Besökare: Bombus lapidarius (talr. blr 14/8), B. 
prato rum (1 bla 12/8), B. terrestris (3 blr 14/g, Q 2 22/g).

Scrophularia nodosa. Blommande 18/6—25/g. Besökare: Vespa rufa 
(åtsk. blr 30/g), V- silvestris (talr. blr 24/6), V. -vulgaris (talr. blr 23/7, 
1 bist. ls/s), Ichneumonidse (gen. & spc.‘? 2 blr. 18/8).

Veronica spicata. Besökare: Bombus agrorum (sg. o. psd. talr. blr 
23/7, ^ 1 bist. 43/g), Lycsena Icarus (2 bist. ls/8), Syrphus ribesii (l bist. 
22/?> 1 23/7), Syritta pipiens (23/7).

Veronica Beccabunga. Besökare: Diptera (t. ex. ls/8).
Veronica officinalis. Besökare: Coenonyrnpha pamphilus (1 bla 26/6).
Veronica Chamcedrys. Besökare: Coenonympha pamphilus (1 bla 23/6).
Veronica persica. Besökare: Bombus terrestris (åtsk. blr 23/7).
Melampyrum cristatum. Besökare: Bombus pratorum (1 bist. 24/6).
Melampyrum nemorosum. Besökare: Bombus derhamellus (2 bist. 4/7), 

B. terrestris (talr. bist. 24/6, åtsk. 4/7).
Melampyrum pratense. Besökare: Bombus agrorum ^ (talr. bist. 15/s), 

B. terrestris (talr. bist. 26/6, talr. 4/7), Psithyrus vestalis (talr. bist. 4/7).
Melampyrum silvaticum. Besökare: Under sin blomningstid (främst i 

slutet af juni och början af juli) besöktes denna art flitigt af Odynerus 
pictipes.

Euphrasia curla. Besökare: Bombus lapidarius (18 blr 19/g, 2 22/s), 
B. terrestris ^ (3 blr 22/g), Lycaena Icarus (3 blr 47/8), Pararge megsera 
(2 blr 47/8).

Odontites serotina. Besökare: Bombus lapidarius 8 (1 bist. 15/8).
Rhinanthus major. Blomningen började första dagarna af juni, nådde 

sitt maximum kring 22/6 och var slut c:a lo/7. Var en af försommarens 
mest uppmärksammade humleblommor. Antecknade besökare: Bombus 
lapidarius (talr. blr 2%, talr. 21/6, talr. 21/6), B. terrestris (talr. blr 21/6, 
talr. 21/6, 11 28/6, talr. l/7. Torde i allm. stjäla honungen genom inbrott, 
så 276).

Rhinanthus minor. Besökare: Bombus lapidarius (6 blr 21/6, 1 21/g).
Plantago lanceolata. Besökare: Eristalis tenax (pt. 1 bist. le/8).
Plantago maritima. Besökare: Apis mellifera (psd. 2 bist. 17/s, 1 17/8), 

Talr. Diptera (pt. 17/8).
Galium boreale. Besökare: Eristalis arbustorum (? 1 bist. 13/7).
Galium saxatile. Besökare: Argynnis selene (1 bist. 25/B), Coenonym- 

pha pamphilus (åtsk. bist. 25/6, 2 25/6, åtsk. 25/6, 1 28/6).
Galium verum. Besökare: Epinephele jurtina (1 bist. 18/8), Lyciena 

Icarus (1 bist. 18/s), Syrphus balteatus (12/8).
I iburnum Opulus. Sågs under juni besökas af talr. Diptera.
Lonicera Periclymenum. Besökare: Nattfjärilar, tyvärr ej infångade il bla

Vt, 1 Vt, 3 24/7)._
Valeriana officinalis. Besökare: Aphantopus hyperanthus (l bist. 25/7), 

Polyommatus Phheas (1 bist. 15/s, 3 15/s), Diptera (13/s, 15/8).
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Valeriana dioica. Blomningen började i slutet af maj, nådde sin kulmen 
c:a 8/6 och slutade 22/e. Besökare: Lycama minima (2 blr 2%).

Succisa pratensis. Var under eftersommaren mycket allmän på ljung
backarna, som inta en stor del af Arilds omgifningar, och åtföljdes 
ständigt af en dominerande fjäril, Pararge megcera. Denna plägade blott 
sällan besöka andra blommor och i så fall ovanligt planlöst och slarlvigt. 
Som bevis på, hur ifrigt den däremot besökte Succisa, kan t. ex. anföras, 
att ett individ d. 4l/8 gick på 14 oeh ett annat "’/s på 15 bist, i följd. 
Den 1#/g iakttogos samtidigt två fjärilar på hvardera af två bist. Till 
Succisas speciella besökare hörde också Pieris-arterna, hvilka, om också 
ej på långt när så regelbundet som Pararge megcera, mycket ofta sågos 
fladdra från bist, till bist. Så sögo u/8 på en yta af några kvm. sam
tidigt 3 Picris brassicce, 3 P. napi och 3 P. rupee. Då dessa skrämdes
bort, voro inom några ögonblick åter / Picris brassicce, 2 P. napi och
1 P. rapee där. Utom de ofvan anförda upptecknades följande besökare: 
Apis mel life ra (1 bist. 14/s, 2 14/8), Bombus agrorum (1 bist. 14_/8, 1 lu/8), 
B. derbamellus (1 bist. ls/8), B. lapidarius (9 1 bist. u/8, 1 1'"/^, 2 lh/s, 
talr. ind. talr. bist. 25/8), sylvarum (talr. bist. 14 8, 1 14/8, talr. ind. 
(mest 9) flygande från bist, till bist. 23/s), B- terrestris (5 ind. 1,;/8, talr. 
ind. 17/s, talr. ind. 25/8, aha dagarna flygande fr. bist. t. bist.), Argynnis latonia 
(4 bist. 23/g), Plusia gamma (1 bist. 16/8), Vanessa atalanta (1 bist. 1J/8, 3 2%> 3 

8, 3 28/s, 2 28/8, 1 28/8, 1 28/8, 1 28/s), V. urtiese (6 bist. 16 8, 5 16/8), 
Eristalis pertinax (1 bist. 14/8), E. tenax (4 bist. 47/8), Volucella bombylans
(1 bist. 14/s)t V- pellucens (allmänt t. ex. 1 bist. 14/8, 3 14/s, talr. 13/8,
talr. 17/8, talr. 17/„, talr. 25/8).

Knautia arvensis. Besökare: Bombus agrorum (talr. bist. l0/8), B. cullu- 
manus (l bist. 13/7), B. hortorum § (1 bist. 14/7), B. lapidarius § (3 bist. 
17/s), B. terrestris (1 bist. 44/8, 1 43/8, 1 lu/s- 4 18/s). Epinephelc jurtina 9 
(4 bist. 13/7), Pararge megrera (1 bist. lö/8), Pieris brassiese (1 bist. 14/8,
1 i4/g> ! 15/8j ! i5/8> i i«/g), Polyommatus Phloeas (1 bist. W/8X Eristalis 
tenax’ (åtsk. bist. ' 15/s), Volucella pellucens (3 bist. 15/s), Syrphidm (gen. 
& spc.V 1 bist 22/s, 1 45/8). „

Scabiosa Columbaria. Besökare: Apis mcllifera (1 bist. -77), > espa 
rufa (1 bist. 23/7, 1 23/7), Epinephele jurtina (1 bist. 13.'g), Pararge me- 
gcera (1 bist. 23/7, 1 23/„ 1 15/8, 2 15/8, 1 18/8, 2 48/8), Eristalis tenax
(talr. bist. 15/8, 1 18/s), Lucilia ca^sar (1 bist. 1,/8).

Campanula rapuneuloides. Besökare: Bombus terrestris (åtsk. bli 1 j/s)* 
Campanula Trachelium. Besökare: Bombus lapidarius ('? 1 tda lj/8)» 

B. terrestris 9 (åtsk. blr 24/7).
Campanula persicaefolia. Besökare: Apis mcllifera (1 bla 18/7). 
Campanula rotundifolia. Ytterst allmän på de torra backarna under 

senare delen af sommaren (23/6 h. o. d. en bla utslagen, '"/7 allmänt 
blommande, 478 blomning i aftagande). Den besöktes med påtaglig för
kärlek af Bombus terrestris, som ofta sågs besöka 30—40 blr i sträck. 
Den 14/8 undersöktes 33 blr, hvarvid i 19 påträffades små (c:a 2 mm. 
långa) flugor, hvilka kröpo ikring, alldeles inpudrade med pollen. Samma 
dag sågs en Bombus terrestris stjäla honung genom hål, bitna nära blom
skaftet. Besökare: Bombus agrorum (1 bla 13/8, 1 13/s), B. lapidarius (1



bla u/7, 25 >Vs, talr. 1'/8, talr. 1!,/s, 12 22/s), B. terrestris (siffran beteck- 
nar antal individ: 2 43/8, 3 44/8, 5 4 «/„, 6 47/8, 5 13/s, 5 19/8, 2.22/8,
4 2 “s/8, 4 "l/8), B. svlvarum (3 blr 14/s), Pieris brassicse (sg. 1 bla
’7s). B. napi (sg. 1 bla 19/s). Volucella bombvlans (14/s).

Jasione mohtana. Var under högsommaren och förra delen af sen
sommaren fläckvis ganska dominerande på torra ängar och backar. Som 
dess speciella besökare uppträdde Apis mellifera. Bombas terrestris och 
framför allt Polyommatus Phloeas. Den besöktes äfven ifrigt af Diptera, 
och f. ö. af:

Coenonympha pamphilus (1 bist. 15/8), Lycaena Icarus (1 bist. 15/s), Pararge 
megsera (1 bist. lä/8), Pieris napi (talr. bist. lä/8, talr. 15/s, talr. 13/7, 
talr. 23/7).

Eupatorium cannabinum. Besökare: Argynnis latonia (1 bist 31/s), Pieris 
napi (1 bist. ls/8), Polyommatus Phloeas (2 bist. 31/8, 2 31/8), Kristalis spc. 
C /s. ‘7s- ’Vs). Syrphus spc. (21/8). Diptera i tallösa mängder (t. ex.
18/s. 37s)-

Solidago Virgaurea. 
besökare är att anse

T. allmän på ljungbackarna. Som dess förnämsta 
Polyommatus Phloeas; så observerades 2s/8 5 P. 

Phloeas samtidigt sugande på en bist. F. ö. besöktes den hufvudsakligen 
af Diptera. Af andra besökare antecknades:

Apis mellifera (5 
B. pratorum (talr.
(1 k. lö/8, 1 16/8), P.
“A), v.
pipiens

k. 14/s> talr. 15/8), Bombus 
megaera (1 

k. 14/8, 1 bist. lö/8 
lö/s> 1 lö/s\ Tipula spc

14/8), Pararge 
napi

lapidarius § (talr. k. 16/8), 
bist. 28/8), Pieris brassicae 

Vanessa atalanta (1 k.
(1 k. lä/8), Syrittaurticae (l bist. 16L, 1

15/s).
Aster Tripolium. Besöktes hufvudsakligen af Diptera. I synnerhet 

sags Aster ‘/8 på en strandäng, där den växte så godt som ensam, be
sökas ifrigare af Diptera än kanske någon annan

af tusental.
växt under sommarens 
Öfriga besökare voro:

17/s), Vanessa atalanta (talr. bist. 28/8), 
Diptera märktes särskildt Anthomyia 

, 19/s) och Eristalis sepulcralis. 
Besökare: Bombus sylvarum (3 k.

lopp; den kringsvärmades säkert 
Apis mellifera (1 k. 20/7, talr. 1,/s, talr. 17/s), Bombus lapidarius cf (22 
k. 3%). Polyommatus Phloeas (l k.
V. urticae (1 k. 21/7, 1 -4/7). Bland 
radieum (t. ex. 22/7, 23/7, 24/7, 12/8, 17/s 

Inula salicina. Slutblommad 28/8.
18/s)> Plusia gamma (1 k. 18/8).

Anthemis arvensis. Besökare: Polyommatus 
Achillea Ptarmica.

plar med 9 korgar. Af andra besökare sågs blott Pieris napi (1 k. 17/s).
Achillea Millefolium. Äfven för denna växt räckte Polyommatus Phloeas 

till, ehuru den ej tillhörde de växter, på hvilka fjärilen i fråga oftast 
observerades. Dess besökare utgjordes af:

Apis mellifera (1 bist. 14/s, 1 1%), Bombus lapidarius (1 bist. 14/s), 
Cerceris quadrifasciata (sg. 1 k. 13/7), Thenthredinkke (gen. & spc.

Phlaeas
14

(4 k. iy8)-
Besöktes ifrigt af Diptera, t. ex. 14/8 6 st. på ett exem-

’ Vi/-n
j_____ ,. ... 16/),

Lvcama Icarus (1 bist. lß/8), Pararge megaera (1 k. 15/8), Pieris brassiete 
,° 1 )°u, 1 13/s> 1 ls/8). Plusia gamma (1 bist. 1,;/8), P0- 

lyommatus Phloeas (siffran betecknar antal individ* 1 14/ 4 15/ Q 10/
« 1K/ O on / - 01 / 90 / „ o1 , IS'

" /»’ u J /si- Sathyrus Semele (1 bist. 13/8), Eristalis

7s)> Coenonympha pamphilius (l ic. 18/8), Epinephele jurlina (1
v. bist. 16/„1. Pararw mpcf:

(1 bist. 13/s, 1 15/

* 1S/s, 3 2VS> 1 «/,



nemorum (? talr. bist. lä/8), E. tenax (åtsk. bist. 14/8), Volucella pellucens 
(1 bist. 15/8). Andra Diptera täml. talr., t. ex. 13/7, 23/7, 4/s> 12/s etc-

Matricaria maritima. Besökare: Bombus terrestris (2 k. 28/g).
Matricaria Chamomilla. Besökare: Eristalus arbustorum (mycket talr. 

individ 12/g).
Chrysanthemum segetum. Besöktes ifrigt af Diptera, t. ex. 13/7 samti

digt 15 ind. på hvar sin korg, 1B/8 31 o. s. v.; 14/g observerades 9 Eri- 
statis arbustorum samtidigt suga olika korgar. Af fjärilar sågs särskildt 
Polyommatus Phloeas ofta sitta på dess korgar, öfriga iakttagna besö
kare voro:

Epinephele jurtina 9 (1 k. 13/7), Hesperia Comma (1. k. 15/8), Pieris bras
siese (1 k. u/8), 1 14/s. P- napi (1 k. 13/v, 1 u/8).^

Chrysanthemum Leucanthemum. Blomning 19/6—15/8. Vid den tid 
(io/7_25/7), då den stod i fullt flor, sågs den ständigt kringsvärmas af 
Polyommatus Phloeas. Af andra besökare antecknades:

Aphantopus hyperanthus (1 k. 13/7), Hesperia comma (1 k. x/7, 2 4/7, 
1 13/j, 1 lä/8), Pieris brassiese (talr. k. 13/7, 1 15/7, talr. 23/7, 1 lo/s), P.
napi (1 k. 2°/6, 2 23/7), Plusia gamma (2 k. lä/7), Eristalis arbustorum 
(? 1 k. 13/7), E. nemorum (1 k. 13/7, 1 13/7), E. intricarius (? 1 k. lä/8).

Tanacetum vulgare. Besökare: Bombus lapidarius § (2 k. 14/g, 3 1B/g), 
Pieris brassicae (1 k. 14/8), P. napi (1 k. 14/g), Diptera, t. ex. Eristalis 
spc. (åtsk. k. 13/g, 1 43/8, åtsk. 1B/8, 2 1B/8).

Senecio vulgaris. Besökare: Aphantopus hyperanthus (5 k. 23/7), Pieris 
brassiese (åtsk. k. 4/s).

Senecio viscosus. Besökare: Bombus lapidarius (9 1 k. 25/g, $ 3 k. 28/g, 
talr. 30/8), Pieris rapse (1 k. 19/g), Anthomyia radieum (1 k. 19/g), Eristalis 
tenax (1 k. 22/s).

Senecio jacobcea. Besökare: Apis mellifera (3 k. 14/g), Pieris brassiese 
(1 k. 14/s), Polyommatus Phloeas (2 k. lo/8).

Carlina vulgaris. Besökare: Bombus agrorum ^ (åtsk. k. 10/8), B. syl- 
varum (3 k. 17/g, 2 18/g), Pararge megsera (1 k. 18/g).

Arctium minus. Besökare: Bombus agrorum ^ (åtsk. bist. 10/8), B. 
lapidarius 9 (4 k. 22/g,) Pieris napi (talr. k. 14/g, talr. 14/g, talr. lo/g, talr. 
15/8, talr 23/g), Syrphidse (gen. & spc.? 1 k. 14/g).

Cirsium lanceolatum. Besökare: Bombus derhamellus (1 k. 25/8), B. 
lapidarius (2 k. 25/8), B. muscorum (? 3 k. 14/g), B. terrestris ^ (1 k. 1 '/8), 
Epinephele jurtina (1 k. 14/8), Pieris brassiese (ett 30-tal individ talr. k. 
12/8, talr. 17/s)> P- naPi (c:a 20 ind. talr. k. 12/g), P rapse (3 k. 12/g, 1 

17/s)> Vanessa atalanta (1 k. 24/s), Eristalis arbustorum (stora mängder 
talr. k. 12/g), E. nemorum (som föreg. 12/s), Syrphidse (gen. & spc.? talr. 
ind. 12/g).

Cirsium palustre. Blomning 2:’/,;—20/8. Besökare:
Bombus lapidarius ^ (talr. k. 15/8), Psithyrus rupestris (åtsk. k. 15/7), 

Hesperia comma (1 k. 13/7, 1 15/7), Lvcsena amanda (1 k. lä/7), Pieris 
brassiese (4 k. 23/7), Polyommatus Hippothoé (1 bist. 15/7), Volucella pel
lucens (1 k. 13/7, 1 13/7).

Cirsium acaule. Blomningen började 12/7 och nådde sitt maximum 
kring 15/8. Besökare:



Apis niellifera (2 k. 1 '’/8), Bombus lapidarius (Q talr. k. 13/7, ” 2 17/s,
2 18/8), 15. sylvarum (1 k. 14/8, 1 13/8, 2 ls/8), B. terrestris (1 k. 13/8,
talr. )o/8, talr. lo/8, 2 17/8. 1 18/8, 1 18/8), Aphantopus hyperantlms (1 k. 
’Vs), Argynnis Aglaja (3 k. 18/s), Gonypteryx Rhamni (1 k 17/8), Pieris 
brassiere (1 k. 1J/8, 1 13/8, 1 1,;/s), P. napi (4 k. V/8), P. rapre (1 k. 14/8).

Cirsium aruense. Besökare: Apis niellifera (åtsk. k. 25/7, åtsk. 2u/7), 
Bombus hortorum $ (talr. k. 23/7, talr. 23/7), B. lapidarius (talr. k. 21/8), 
Argynnis selene (åtsk. k. 13/7), Gonypteryx Rhamni (1 k. 23/7), Pieris bras
siere (talr. ind. talr. k. 23/7, 1 7/s, 4 18/8, 1 14/8), P. napi (som föreg. 23/7,
3 ll/8), P. rapae (åtsk. k. 23/7, 1 14/5, åtsk. l0/8), Polvommatus Phloeas
1 k. ls/8), Vanessa polvchloros (2 k. 23/7), V. urticre (1 k. 23/., 1 23/7,
åtsk. 23/7), Volucella bombylans (l k. 23/7), V. pellucens (ett tiotal ind.
talr. k. 23/7), Muscidre (gen. & spc.? 1 k. lli/8), Syrphidre (gen. & spc.? t. 
allmänt, t. ex. 23/7, 14/s, 16/8 etc.).

Centaurea Cyanus. Besökare: Bombus lapidarius §j (talr. k. 13/8, talr. 
15/8, talr. 16/s), B. pratorum ^ (åtsk. bist. 10/7), B. sylvarum (talr. k. 13/8), 
B. terrestris (Q talr. k. 13/8, § 11 lu/8), Pieris brassiere (1 k. 14/s).

Centauren Scabiosa. Besökare: Apis niellifera (4 ind. talr. k i"/-, stora 
mängder talr. k. lü/8), Bombus agrorum (3 k. )ü/8), B. derhamellus (g 2
k. 23/7, 2 10/8), B. lapidarius (^ talr. k. 24/7, 2 lä/8, 7 15/8, 2 lti/8, talr.
1b/8> talr- ’%)■ B- sylvarum (10 k. 1H/8), B. terrestris (2 k. 15/8, 1 16/8), 
Pieris brassiere (1 k. 23/7, åtsk. 25/7, åtsk. 25/7, 1 15/g, 3 15/8, 1 li;/8, 1 1G/8),
P, napi (1 k. l0/8, 1 16/8), P. rapre (1 k. 16/8), Vanessa urticre (1 k. 25/7,
1 25/7), Xoetuidre (gen. & spc.? 3 k. 15/s, 1 10/8), Diptera (gen. & spc.? 
1 k. 4G/8. 1 1 4G/8).

Centauren Jacea. Besökare: Apis niellifera (talr. k. 13/7, talr. ind. talr. 
k. 13/8), Bombus agrorum (g åtsk. k. 13/8, 4 ind. talr. k. 10/8), B. derha
mellus (åtsk. k. 13/7, cf åtsk. 13/8), B. lapidarius (§ talr. k. 15/7, g åtsk.
’V8, ? åtsk. 13/8, talr. 18/8, cf talr. 18/g), B. sylvarum (talr. k. 13/8, talr.
’%), B terrestris (g åtsk. k. 13/8, talr. ls/8), Psithyrus rupestris (talr. k. 
15/7), Vespa rufa (talr. k. 28/8), Lycrena Icarus (1 k. 16/s), Pararge me-
grera (1 k. lu/8), Pieris brassiere (talr. ind. åtsk. k. 13/8, 3 lu/8, 4 1,i/8,
1 4y8, 3 ’Vs), P- naiii (1 k. 2o/7, åtsk. 13/8), Polyommatus Hippothoé (3 
k- 15/j), P- Phloeas (1 k. lu/8, 1 1G/8, talr. lti/8, talr. 18/8), Vanessa atalanta 
(3 k. 28/8), Geometridre (gen. & spc.? 1 k. 4li/8), Diptera täml. allmänt, t. 
ex- 2Vt, 13/s, ’7s-

Lapsana communis. Besökare: Diptera (sg. o. psd. 23/7, 19/g). 
Hypochceris maculata. Besökare: Diptera (t. ex. 4/7).
Hypochceris radicata. Besökare: Gonypteryx Rhamni (1 k. 23/7), Hesperia 

sylvanus (1 k. li;/s), Pararge megrera (1 k. lü/8), Pieris brassiere (1 k. 13/8,
2 16/s), P- napi (3 k. 16/8), P. rapre (3 k. li;/s), Volucella pellucens (1 

k. 23/7).
Leontodon hispidus. Blomning 17/e—15/8. Den 2% observerades 10 

bist, af Leontodon hispidus under 1/2 timme (kl. 1,25—1,5ö). Vädret var 
half klart. Under denna tid mottogo de besök af en fluga, en liten mä
tare och tre Anomala horticola. F. ö. antecknades som besökare:

Pieris napi (1 k. 20/ti), Polyommatus Phlreas (1 k. lä/8).
Leontodon autumnalis. Som denna växts speciella besökare uppträdde
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Pieris brassicce. D. 16/g iakttogos på en slagen vall, bevuxen med blom
mande Leontodon, minst c:a 300 kålfjärilar fladdra från k. till k., ifrigt 
sugande. Hypochceris radicata, som äfven i stort antal växte på vallen, 
besöktes ej nämnvärdt. Som besökare observerades f. ö.: Apis mellifera 
(talr. k. lc/8, talr. 16/8), Bombus derhamellus 9 (5 k- 22/8), B- bortorum 
(2 k. u/8), B. lapidarius § (talr. k. 12/g, 16 k. på en minut 16/s)> Aphan- 
topus hyperanthus (l k. 23/7), Argynnis latonia (1 k. 18/8, 1 18/g), Hesperia 
sylvanus (l k. Ui/8), Lycsena Icarus (1 k. 19/8). Pararge megaera (åtsk. k. 
ta/8, i 15/g- 1 13/g, 2 22/8, 2 28/8, 1 28/g, 1 31/s), Pieris napi (3 ind. åtsk.
k. var. 2i>/7, 4 ind. 1 k. var. 7/8, 4 ind. talr. 15/8, 2 talr. lc/8, 1 talr. 19/8),
P. rapae (1 k. 14/8, 2 10/8), Polyommatus Phloeas (2 k. lo/s), Sathyrus Se- 
mele (åtsk. k. 13/8), Vanessa urticae (1 k. 21/7), Eristalis spc. (talr. ind.
12/8), Volucella pellucens (åtsk. ind. talr. k. 23/7), Diptera (gen. & spc.? t.
allm., t. ex. 23/7, 12/8, "Vs)-

Tragopogon pratensis. Besökare: Diptera talr., t. ex. 16/g 10 ind. 
på 8 k.

Taraxacum officinale. Besökare: Pieris rapae (1 k. 12/8), Lucilia csesar 
(3 k. 19/g), Volucella bombylans (1 k. 12/8).

Sonchus arvensis. Besökare: Pieris brassicae (åtsk k. 23/6, talr ind. 
talr. k. 14/8, t. ex. i ett ögonblick 6 st. på hvar sin k.), P. rapae (talr. 
ind. talr. k. 14/8), Eristalis arbustorum (4 ind. åtsk. k. 23/7).

Sonchus oleraceus. Besökare: Pieris brassicae (1 k. 12/8), P. rapae (1 
k. 17/8), Diptera talr. (t. ex. 16/8< 17/s)-

Hieracium Pilosella (coll.;. Besökare: Apis mellifera (1 k. 1/7), He
speria comma (1 k. 28/e, 2 4/7), Lycsena amanda (1 k. °/7), Lycaena Arion 
(13/7), Pararge megaera (3 k. 10/8), Pieris brassicae (2 k. 23/6), P. rapae (1
k- ''Vs)-

Hieracium Auricula (coll.). Besökare: Coenonymplia pamphilus (1
k- 2%)- ' , 1/xc

Hieracium murorum (coll.). Besökare: Hesperia comma (2 k. 1/7), Sen- 
comyia spc. (1 k. 14/8), Syritta pipiens (23/7).

Hieracium umbellatum (coll.). Denna växts förnämsta besökare var 
tvifvelsutan Pieris napi, som t. ex. 15/8 i ett antal af c:a 30 sögo på ett 
enda bestånd. F. ö. utgjordes dess besökare af:

Bombus agrorum Q (1 k. 13/8, 2 13/8), B. derhamellus cf (åtsk. k. ]"/8), 
B. terrestris (talr. k. 14/8, talr. 16/8), Argynnis latonia (1 k. 13/s, 2 15/s)> 
Gonypteryx Rhamni (talr. k. ls/8, 2 16/8), Pararge megaera (2 k. 15/8, 1 
47s, 1 45/8, 1 lä/8, 7 ind. talr. k. 18/8, 4 4!'/8, 1 28/8, 1 28/8, 2 28/s, 3 31/8), 
Pieris brassicae (3 ind. åtsk. k. lo/8, 9 ind. talr. k. 16/g), P. rapae (1 k. 
14/g), Polyommatus Phloeas (1 k. 15/8), Vanessa urticae (3 k. 4%, 9 16/8), 
Diptera (t. ex. 13/8).

På vidstående tabell äro sammanförda de fall, i hvilka vi kunnat 
iakttaga en utpräglad förkärlek hos en insekt lör någon viss växt, 
med motsvarande observationer hos Skottsberg (lO). Största delen
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af den blombiologiska litteraturens uppgifter äro tyvärr obrukbara 
för vårt syfte, enär där ej lämnas noggrannare uppgifter om de 
anförda besökens talrikhet. H. Müllers iakttagelser (7 och 8) äro 
i detta hänseende de fullständigaste, vi lyckats finna, och därför 
äro äfven några uppgifter härur upptagna.1

Till tabellen vilja vi foga, att J. S. Schneider (19) i det arktiska 
Norge observerade som speciella besökare af i tabellen upptagna 
arter:

Bombus hypnorum: Geum rivale och Geranium silvaticum. B. 
scrimshiranus: Leontodon autumnalis. Bombus-arter: Solidago virgaurea.

Som synes, är materialet tyvärr för litet för att medgifva dra
gandet af några mera detaljerade slutsatser. Dock tillåta vi oss 
att påpeka några fakta, som tyckas oss märkliga.

Knuth (5) skrifver om Campanula rotundifolia: »Als Besucher und 
Bestäubungsvermittler ist in erster Linie die Biene Melitta hämorr
hoidalis F. zu nennen, welche wohl überall, wo die Pflanze auftritt, 
sich an den Blumen einstellt. Auch Eriades campanularum K. und 
Halictoides denliventris Nyl. sind in vielen Gegenden Europas 
stetige Gäste dieser Blüten.»

Af dessa är Melitta anförd för alla de platser i Tyskland, livar- 
ifrån uppgifter föreligga i Knuths Blütenbiologie, på ett undantag 
när. Vidare är den iakttagen i Alperna (Müller 8) och England 
(Knuth 5).

Eriades (Herkules) campanularum är (Knuth 5) iakttagen vid Bre
men, i Mecklenburg, Westfalen och England.

Rhophites (Halictoides) dentiventris uppgifves från Bremen, Mecklen
burg, Nassau och Westfalen.

Såväl Melitta hcemorrhoidalis som Rhophites dentiventris förekomma 
ej sällsynt i Sydsverige. Dock sågos ej under den gångna somma
ren vare sig någon af dessa eller någon annan mindre Apid be
söka Campanula, utan dennas så godt som enda besökare voro 
Bombus terrestris och, ehuru mindre talrikt, B. lapiclarius. Skotts- 
kerg iakttog likaledes endast Bombi. Slutligen fann Lindman (fi) 

på Dovre som viktigaste besökare små och medelstora flugor, som 
i blommorna sökt skydd mot regn o. d.

Då det i första rummet är insekternas storlek och längden af 
deras sugrör, som är bestämmande för deras roll vid pollenöfver-

1 »Saknas» i tabellen betecknar, att ifrågavarande växt ej finnes omnämnd i det 
anförda arbetet, — betecknar åter, att den väl är upptagen, men att uppgift om 
dess speciella besökare ej finnes angifven.
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föringen, äger Campanula högst olikartade besökare. De i Mellan
europa vanligaste ha nämligen en snabellängd af 3—4 mm., under 
det att Bombus terrestris är i besittning af ett sugrör af 9—11 mm. 
längd och detta hos B. lapidarius når en storlek af upp till 14 mm. 
Äfven kroppsstorleken är mycket olika; enligt Svensk insektsfauna är 
Melitta hämorrhoidalis 9—12 mm. lång, Rhophites dentiventris 7—8 
mm. och Bombus terrestris 9 (hvilken oftast iakttogs) 16—22 mm.

Liknande exempel skulle kunna anföras i stort antal; i stället 
för att uppräkna flera hänvisa vi till tabellen.

Med stöd af denna kan fastslås, att det oftast ej är samma in
sekter, som i olika trakter spela den största rollen vid en växtarts 
pollination. Denna olikhet inskränker sig ej endast till att när
stående arter på skilda håll ersätta hvarandra, utan helt nya in- 
sektsgrnpper undantränga mångenstädes de i andra områden för
härskande.

Huru står väl detta i samklang med den Darwin-Müllerska teo
rien om insekterna som »Blumenzüchter»? Antingen man antar, 
att på samma plats år från år samma insektart är pollinationsförmed- 
lare för en viss växt eller att detta förhållande växlar, ett står dock 
fast: man kan icke antaga, att blommor på olika platser skola ut
bilda sig i samma riktning som anpassning till olika insekts
grupper.

Dessutom finnas åtskilliga andra fakta, som tala emot ofvan- 
nämnda teori.

För att en växt skall hafva någon fördel af att vara tillpassad 
för en viss insektsgrupp, måste tydligen besöken af insekter, till
hörande denna, vara åtminstone så talrika, att de med sina verk
ningar uppväga förlusten af alla andra besökare. Betrakta vi emel
lertid, hvilka växter under den gångna sommaren ifrigast besökts 
af humlor, finna vi dessa i allmänhet alls ej stå på något synner
ligen högt Organisationsstadium. De utgöras i hufvudsak af föl
jande:

Dicentra spectabilis (blott genom inbrott), Sedum maximum, Ru- 
bus fruticosus, Geum rivale, Trifolium pralense, Hypericum-arterna, 
Lythrum Salicaria, Calluna vulgaris, Stachys silvatica, Rhinanthus 
major, Lonicera alpigena, Succisa pratensis, Campanula rotundi- 
folia, Jasione montana, Cirsium acaule, Centaurea Cyanus och 
Jacea.

Bland dessa 18 arter torde blott 5, nämligen Dicentra spectabilis, 
Geum rivale, Trifolium pratense, Stachys silvatica och Rhinanthus
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major, kunna räknas till de egentliga »humleblommorna». Af de 
öfriga är Lonicera alpigena en utpräglad »getingblomma». Hvad 
Dicentra speciabilis angår, kan den enligt Knuth på normal väg 
blott sugas af Bombus hortorum 9 och Anthophora pilipes 9- Ingen 
af dessa sågs besöka den, men väl mängder af Bombus terrestris och 
pratorum, hvilka utan nytta för växten stulo honung genom 
inbrott.

Af högt organiserade humle- eller biblommor, som däremot ledo 
brist på besökare, kunna nämnas Orc/ns-arterna (på O. maculata och 
morio iakttogs trots särskildt vaktande intet besök, på O. mascula 
ett), Silene maritima (hvars förnämsta besökare dock torde vara 
nattfjärilar), Vida sepium, Lamium Galeobdolon, Melampyrum crista- 
tum, Gentiana Pneumonanthe, Pingiiicula vulgaris och Odontites se- 
rotiiia.

Äfven växter med anpassning för nattfjärilar syntes ha det 
ganska illa ställdt — detta dock möjligen delvis beroende på att 
dessa insekter på grund af den kalla och regniga väderleken år 
1907 blott kommo dåligt till utveckling 1908.1 Som exempel härpå 
kan anföras, att vi trots flera timmars vaktande kväll efter kväll 
under bästa väder vid tiden kring Vt blott iakttogo de få besökare 
på Lonicera Periclymenum, som finnas angifna i uppsatsens speci
ella del. På Sgringa vulgaris — hvilken, ehuru ingen egentlig natt- 
fjärilblomma, dock brukar besökas mycket al sådana kunde 
liksom på Calgstegia sepium ingen säker besökare upptäckas. Agro- 
stemma Githago, en typisk dagfjärilblomma, besöktes likaledes blott 
föga, under det alt dagfjärilar i skaror svärmade kring sådana 
växter som Lythrum Salicaria, Rubus fruticosus och Succisa pra
tensis.

De få iakttagelser öfver fruktsättningen, vi gjort, bekräfta i allo 
det ofvan sagda. De icke autogama* växter, som af alla satte bäst 
frukt, voro utan något som helst tvifvel Umbellaterna. Andra väx
ter, där autogami var förhindrad och som gjorde intryck af att 
sätta rikligt med frukt, voro Sedum acre, Rubus fruticosus, Trifolium 
pratense, Valeriana officinalis och Campanula rotundifolia. Angående 
rikligheten af fruklsättningen hos Calluna kunna vi naturligtvis ej 
yttra oss; dock funno vi, som redan är nämndt, så godt som alla 
dess märken belagda med pollen.

1 Som exempel kan nämnas, att under sommaren s:a 2 exemplar sågos af An- 
throcera lonicerce, som andra år enligt uppgift plägar vara vanlig i trakten af 
Arild.



324

Till växter med dålig fruktsättning hörde i främsta rummet Or- 
ch/s-arterna (se uppsatsens speciella del.'). Hos Lamium Galeobdolon, 
som, i motsats mot framställningen hos Knuth, icke tycktes vara 
autogam i Arildsläge, satte på dess vanliga växtplats, i bokskog, 
nästan ingen blomma frukt, utan den nödgades där uteslutande 
fortplanta sig på vegetativ väg. De enda där verksamma insekter 
tyckas vara flugor; åtminstone satte de på dylika lokaler förekom
mande växter, t. ex. Sanicnla och Anthriscus siloestris, hvilkas blom
mor kunna befruktas äfven af kortsnablade insekter, rikligt med 
frukt.

Calystegia sepium kan enligt Knuth normalt blott befruktas af 
den stora svärmaren Sphinx convolvuli, hvilken fullständigt syntes 
saknas i trakten at Arildsläge. Också lyckades vi aldrig där linna 
några Calystegia-fr u k t e r.

Till slut vilja vi i detta sammanhang nämna Lonicera Periclyme- 
nmn, hos hvilken vanligen blott 1—3 blommor i blomställningen 
satte frukt. Då autogami hos denna art ej är utesluten (Knuth) 
framgår det tydligt, att dess blomapparat ej funktionerar synner
ligen väl.

I motsats mot dessa kunde vi ej finna en enda växt, hvars blom
mor normalt befruktas af alla eller åtskilliga blombesökande in
sektsgrupper, hvilken ej ägde fullgod fruktsättning.

Som synes, är det åtminstone ej en så uppenbar fördel för en 
växt att ha högt organiserade blommor, som det vid ytligt betrak
tande kan förefalla. Två fall, då växter lida tvdlig skada af sina 
blommors alltför specialiserade byggnad, ha vi redan omnämnt i 
Dicentra spectahilis och Calystegia sepium; ett annat exempel, om 
än langt ifrån så slående, erbjuda talrika Papilionaceer — Lotus, 
Lathyrus, Trifolium-arter o. s. v. — och Labiater — Ajuga, La
mium, Galeopsis etc. , där fjärilar väl kunna nå honungen, men 
ej i gengäld utföra pollinationen. Vidare är det ju allbekant, att 
många växter t. ex. Aesculus, vissa Silenaceer och Labiater
etc- få mottaga besök af talrika flugor, som suga deras honung
eller äta deras pollen utan att därvid beröra märken eller an- 
therer.

Det anförda synes oss svårt, ja omöjligt att bringa i samklang 
med den Darwin-Müllerska teorin. Xågon ersättning för denna 
torde dock på den nuvarande ståndpunkten af våra kunskaper 
vara omöjlig att åstadkomma.

Att man för en del egendomligheter i blommornas byggnad måste
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frångå det teleologiska betraktelsesättet och i stället söka förklara 
dem kausalt, tyckes framgå af K. Goebels försök öfver blomfär
gen hos Viola arvensis och alpestris (Goebel 3, p. 126 130). Han
skrifver där bl. a.: »Diese Erfahrungen .... zeigen, dass Eigentüm
lichkeiten der Blüten, welche man, wie die Saftmale, bis jetzt nur 
vom teleologischen Standpunkt ans betrachtete, einer Zurückführung 
auf kausale Beziehungen fähig sind. Die Saftmale stehen otlenbar 
in Beziehung zu den durch die Struktur der Blüten bedingten 
Ernährungsverhältnissen, welche auch die Verteilung der Nektarien 
bedingt haben; erst in zweiter Linie kann eine durch ’Züchtung’ 
entstandene Beeinflüssung in Betracht kommen. Tatsächlich fin
den sich Zeichnungen, die man bei Nektarien-führenden Blüten 
zweifellos als ’Saftmale’ ansprechen würde, auch bei solchen, 
welche keine Nektarien haben, z. B. die schwarzen Flecke an 
der Basis der Blumenblätter von Papaver Rhoeas.» Hvad i. ö. spe
ciellt blommornas »honungstecken» beträffar, får man väl ej tillägga 
de så benämnda färgstrimmorna uppgiften att vägleda insekterna, 
förrän man pröfvat dessas synförmåga närmare; antagligen är denna 
så svag, att denna förklaring alls ej kan komma i betraktande.

Slutligen vilja vi blott påpeka, att man troligen underskattat be
tydelsen af hyllets roll som skydd för frömjölet mot inverkan af 
regn o. d. Att ett dylikt bevarande måste vara af största vikt för 
växterna, framgår ju bi. a. däraf, att så godt som alla växter med 
lågt organiserade, öppna blommor utföra ombrophoba rörelser (se 
t. ex. HANSGiHG 4), under det att dylika naturligtvis äro onödiga 
hos t. ex. blommor af »humleblommornas» typ.

Genom att mera uppmärksamma detta förhållande skulle man
l. ex. åtminstone delvis kunna förklara, hvarför alla de talrika 
autogama Labiaterna behålla en blomorganisation, som hindrar en 
mycket stor del af de blombesökande insekterna från att bidraga 
till pollenöfverföringen utan att ens skydda lör honungstjufvar. 
Äfven skulle härigenom något ljus kastas exempelvis öfver det 
dock alltjämt mycket svårförstådda förhållandet, att Pedicularis-ar
terna på Spetsbergen — där som bekant humlor saknas be
varat oförändrad genom så långa tider en blombyggnad, som ute
stänger Diptera, de enda där förefintliga pollinationsförmedlarna.
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BLÜTENBESUCHENDE INSEKTEN AUF KULLEN 190S.

ZUSAMMENFASSUNG.

Bei einer im Sommer 1908 in der Umgegend des Kullaberges 
(Kullen), Südschweden unternommenen blütenbiologisch-statistischen 
Untersuchung haben wir einige Erscheinungen beobachtet, die uns 
der Darwin-Müllerschen I heorie von den Insekten als Blumenzüch
tern zu widersprechen scheinen. Soll diese Theorie als gültig be
trachtet werden, müsste eine gewisse Pflanze offenbar überall haupt
sächlich nur von Insekten derselben (blütenbiologischen) Gruppe 
befruchtet werden. Bei der Zusammenstellung einiger hierhergehörigen 
1 atsachen zeigte es sich aber, dass dies durchaus nicht der Fall 
war, wie aus der 1 abelle p. 228—230 ersichtlich ist. Sei es, dass 
dasselbe Insekt viele Jahre hinter einander als der wichtigste Be
sucher einer Pflanze irgendwo auftritt oder nicht, so steht doch 
lest, dass sich eine Pflanze nicht in derselben Weise zur Anpassung 
an verschiedene Insektengruppen ausbilden kann.

Soll überhaupt die teleologische Betrachtungsweise benutzt werden 
können, so muss offenbar der Besuch derjenigen Insekten, denen 
sich eine Pflanze angepasst hat, die Besuche derer zu ersetzen ver
mögen, die wegen der Organisation ihrer Blüten zum Pollinieren 
unfähig sind. Trotz der Schwierigkeit, dies zu ermitteln, wollte 
es uns doch scheinen, dass es sich nicht zo verhält. Die Blüten 
z. B., die von den Hummeln am eifrigsten besucht wurden, waren 
durchaus nicht die den Hummeln speziell angepassten, sondern sie 
standen sehr häufig auf einer ziemlich niedrigen Organisationsstufe.
L berhaupt zeigten die Blüten, deren Bau in irgend einer Weise 
spezialisiert war, einen auffallenden Mangel an Besuchern.

Die Fruchtsetzung der nicht autogamen Pflanzen, die hoch or
ganisierte Blüten hatten, war auch in vielen Fällen sehr schlecht: 
diejenigen Blüten aber, die auch von den kurzriisseligen Insekten 
polliniert werden können, setzten fast immer sehr reichlich Frucht an.

In einigen Fällen war die spezialisierte Blüteneinrichtung sogar 
dei I llanze direkt schädlich, z. B. bei Calysteyia sepium, die gar 
keine Frucht ansetzte. Der Bau der Blüten verschiedener Papilio- 
nazeen und Labiaten verhindert die Pollination seitens vieler In
sekten, ohne sie jedoch von dem Nektar auszusperren usw.

Diese Tatsachen scheinen darauf zu deuten, dass man in erster
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Linie die kausale Betrachtungsweise auf die Blüten der Pflanzen 
anwenden muss. Die Richtigkeit dieser Anschauung ist in einzelnen 
Fällen, z. B. von Goebel (3), bewiesen worden.
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STUDIER ÖFVER NÅGRA SVENSKA CERAMIUM-
FORMER.

AF

HABALD KYLIN.

Ett lör kort tid sedan utkommet arbete af H. Eiler Petersen1 

har föranledi mig alt upptaga till granskning en del arter och 
former af släktet Cerainium från de svenska farvattnen I ett före
gående arbete2 har jag behandlat Cerom/um-arterna vid svenska 
västkusten, men har nu äfven riktat min uppmärksamhet pä några 
Ceramium-former från Östersjön, tillhörande formserierna C. tenu- 
issimum, C. diaphanum och C. strictum. Materialet för undersök
ningen har jag erhållit dels från Riksmuseums samlingar dels från 
samlingarna i Uppsala universitets botaniska museum.

Eiler Petersen har 1 sitt arbete, som grundar sig på noggranna 
undersökningar öfver Uerom/m»-form erna i de danska farvattnen 
tagit artbegreppet mer vidsträckt än livad jag gjort i min bearbet
ning otver Cemmmm-formerna vid svenska västkusten, och därför 
konnnit att draga in några af mina arter såsom former under 
andra, .lag vill emellertid ej här ingå på att diskutera, hvad som 
mom ett så svårutredt släkte som Ceramium bör anses som art 
eller som form, utan inskränka mig till att hufvudsakligen lämna 
ett litet bidrag till kännedomen om variationen inom form-(art-) 
serien C. diaphanum.

1 Danske arter af slaegten Ceramium (Roth) Lvngbye. De 
skab. Selsk. Skrifter, 7. Rsekke, Naturvid. og Mathem Afd 
1908.

kg]. Danske Viden- 
V. 2. Köbenhavn

2 Studien über die 
Upsala 1907.

Algenflora der schwedischen Westküste. Akad. Abhandlung.



Först emellertid några ord om C. tenuissimum (Lyngbye) J. G. 
Agardh.

Före Petersens arbete har denna art såsom steril varit ytterst 
vansklig atl skilja från C. diaphanum och C. strictum, och hvad som 
i litteraturen går under namn af C. tenuissimum är åtminstone i en 
hel del fall intet annat än former af C. diaphanum eller C. strictum. 
Petersen har emellertid fäst uppmärksamheten på ett par karak
tärer, som åtminstone i de svenska och danska farvattnen göra del 
möjligt att med säkerhet afgöra om C. tenuissimum föreligger eller 
ej, äfven om de anträffade exemplaren skulle vara sterila. Dessa 
båda karaktärer är för det första förekomsten af färglösa njur- 
eller hjärtlika barkceller, för det andra de alltid inrullade slutgre
narna med ryggsidan på ett karatäristiskt sätt naggad (se Petersen 
1. c. Fig. III, p. 55).

Jag har genomgått en rik samling C. tenuissimum-exemplar dels 
från svenska västkusten dels från engelska och franska kusterna, 
och hos säkra exemplar af denna art har jag aldrig förgäfves sökt 
de af Petersen omtalade egendomliga barkcellerna. Deras före- 
komst var emellertid ganska växlande. Hos en del exemplar kunde 
man få genomsöka flera grensystem utan alt träffa på någon enda 
af de omtalade barkcellerna, och först efter ett längre letande kunde 
man finna en och annan al de för arten karaktäristiska cellerna; 
hos andra exemplar åter funnos sådana celler synnerligen talrikt 
stundom ända till 4 å 5 stycken i hvarje nod. Det vanliga antalet 
var 2 -3, således detsamma som iakttagits at Petersen. Dessa 
celler gifva, som Petersen påvisat, en synnerligen vacker ägghvite- 
reaktion med Millons reagens.

Äfven slutgrenarnas karaktäristiska utseende (se Petersen 1. c. 
Fig. III, p. 55) är ett synnerligen godt kännetecken för att skilja 
(]. tenuissimum från C. diaphanum och C. strictum. Denna senare 
karaktär anser jag till och med viktigare än karaktären med atse- 
ende på de egendomliga barkcellerna, då man stundom kan lå 
söka rätt länge, innan man finner några sådana celler.

Med ledning af dessa båda karaktärer har jag granskat en ganska 
rik samling Ceramium-former från Östersjön, bestämda till L. tenu
issimum. I en hel del fall hafva tetrasporbärande exemplar före
legat, och det har då redan på tetrasporernas läge kunnat afgöras, 
att de föreliggande exemplaren ej tillhörde C. tenuissimum, men 
äfven om exemplaren varit sterila har med säkerhet kunnat algö-
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ras, aü de ej tillhört C. tenuissimum, utan i stallet tillhört någon 
form af C. diaphanum eller C. strictum.

Några säkra exemplar af C. tenuissimum föreligga mig veterligen 
ej från de svenska östersjöområdena, och med ledning af det jäm
förelsevis rika Ceramium-material, som stått till mitt förfogande, 
•sågai jag göra det påståendet, att C. tenuissimum saknas inom 
nämnda områden.

De exemplar, som ligga till grund för bestämningen C. tenuissi- 
mum af Svedelius i hans bearbetning af Östersjöns algflora,* 1 äro 
former af C. diaphanum i vidsträckt bemärkelse. En uppgift af 
HXyrén att C. tenuissimum skulle förekomma i trakten af Björne
borg- beror sannolikt på en förväxling mellan denna art och någon 
form af C. diaphanum eller C. strictum,3

Genom Petersens undersökningar kan man säga att C. tenuissi
mum ryckts bort från virrvarret af svårbestämbara Ceramium-for
mer, åtminstone hvad de svenska och danska farvattnen angår. 
De arter, med hvilka den hufvudsakligen förväxlats, nämligen C. 
diaphanum och C. strictum, bilda emellertid, efter hvad jag kan 
finna, en inom sig jämförelsevis väl sluten grupp, men där det är 
x ttei st svårt att draga några bestämda gränser mellan arter och 
former. Petersen upptar C. strictum som en själfständig art, men 
medger, att tillfällen finnas där afgörandet, om ett exemplar bör 
hänföras till C. strictum eller C. diaphanum, är vanskligt, och fin
ner det ej osannolikt, att de båda arternas karaktärer kunna vari
era in i hvarandra. Jag är långt ifrån att bestrida det berättigade 
i all särskilja C. strictum och C. diaphanum som två skilda arter, 
men jag anser att man då älven bör särskilja en del af de former, 
som Petersen upptar under C. diaphanum som arter. Detta gäller 
åtminstone f. typica, f. strictoides och f. corticatula. Om /'. modi-

1 X. Svedelius, Studier öfver Östersjöns hafsalgflora. Akademisk afhandling Up
sala 1901. '

Ehnst Hayréx, Algologische Notizen aus der Gegend von Björneborg. — Med
delanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica (1908 — 1909) Helsimrfors 
1909.

1 Min uppgift (Kylin 1. c. p. 175 om förekomsten af parasporer hos C. tenuissi
mum beror på en förväxling mellan denna art och C. strictum (jfr Petersen 1. c 
p. 56). Likaledes beror min uppgift om förekomsten af sterila exemplar af C. 
tenuissimum under vintern (Kylin 1. c. p. 175) på en förväxling emellan de båda 
arterna (eller enligt Petersens artbegränsning mellan C. tenuissimum och C. diapha- 
it um f. strictoides).



I'icata kan jag ej yttra mig, då jag ej känner den tillräckligt. Till 
f. radiculosa skall jag återkomma längre fram. Formerna ty pica, 
strictoides och corticatula äro i sin typiska utbildning lätta att sär
skilja, men de äro genom s. k. öfvergångsformer förbundna med 
hvarandra på samma sätt som formen strictoides är förbunden med
C. strictum, och de karaktärer som skilja de ofvan angifna for
merna från hvarandra anser jag hafva lika godt systematiskt värde 
som de karaktärer, hvarpå skillnaden mellan formen strictoides och 
C. strictum är grundad.

Innan jag går vidare, vill jag beskrifva en ny Ceramium-torm 
tillhörande formserien C. diaphanum i vidsträckt bemärkelse. Denna 
form föreligger i åtskilliga exemplar bland Riksmuseums samlingar 
tagna i skärgården utanför Södermanland och Upland (vid Dalarö 
och vid Grisslehamn). Själf har jag tagit den vid ett tillfälligt be
sök vid Lilla Furusund i Stockholms skärgård. De i Riksmuseums 
samlingar förekommande exemplaren äro bestämda dels till C. tenu- 
issimum dels till C. diaphanum.

Habituellt öfverensstämmer denna form med C. strictum. Bålen 
är rikt, upprepadt dikotomiskt förgrenad och kan bli ända till 
decimeterhög. Sekundära sidogrenar förekomma ofta talrikt, men 
äro långa och upprepadt gaffelgrenade, så att någon habituell likhet 
med C. diaphanum f. ty pica ej uppstår. Nedre bålgrenarna kunna 
uppgå till omkring 0,5 mm i diameter. Grenar i bålens mellersta delar 
omkring 200 p., i de öfre delarna 50—100 p. Grenar med mindre dia
meter än 50 p kunna emellertid äfven uppträda. Nodalväfnaden i gren
systemets öfre delar är 1—2-skiktad, bestående , af jämförelsevis stora 
celler, och liknar i allt väsentligt nodalväfnaden hos C. strictum 
enligt Petersens artbegränsning. I de mellersta delarna af skott
systemet börjar en barkväfnad utbildas därigenom att från nodal- 
väfnadens öfre kant utväxa cellrader bestående af långsträckta cel
ler, på samma sätt som hos C. diaphanum f. corticatula enligt Pe
tersens artbegränsning. I de nedre delarna kunna dessa uppåt
växande cellrader nå ända upp till den närmast öfverliggande no
dens nedre kant. Nodalväfnaden i de nedre delarna blir i regel 
ilerskiktad med små rundade ytceller, erinrande om ytcellerna i 
nodalväfnaden hos C. diaphanum. I skottsystemets nedre och mel
lersta delar är internodalcellen starkt sammandragen omedelbart 
nedom nodalväfnadens nedre kant. Internodalcellernas längd i bå
lens nedre delar är 1—2 gånger bredden, i bålens öfre delar vanli
gen 2—5 gånger bredden. Nodalväfnadens höjd är, innan några
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uppåtlöpande cellrader bildats, i regel mindre än bredden, ofta ej 
mer än hälften af denna. Tetrasporangier 1—•2 (—3) insänkta i 
starkt ansvällda nodi eller vid svagare utbildning af nodalväfnaden 
frambrytande ur densamma. Tetrasporbärande exemplar tagna i 
juli. Formen är litoral, epifytisk på Fucus vesiculosus.

Den här beskrifna formen, som jag vill benämna corticatulo- 
stricta, hör närmast tillsammans med den af mig förut beskrifna 
Ceramium corlicatiilum (Kylix 1. c. p. 176), men skiljer sig från denna

iQj ■

Ceramium cliaphanum f. corUcahilo-slricta. a och b nodal 
väfnad i grensystemets öfre del; c nodalväfnad i grensyste

mets mellersta del.

genom sin svagare utbildade nodalväfnad. Barkväfnaden hos f. 
corticatulo-stricta är kraftigare utbildad än hos C. corticatulum och 
utbildas redan högre upp på grensystemet än hos denna senare. 
Att draga någon bestämd gräns mellan f. corticatulo-stricta och C. 
corticatulum synes mig emellertid ej möjligt, i synnerhet som no- 
dalväfnadens utseende hos den förra kan växla hos samma individ 
från det för formen typiska (se fig.) och komma ganska nära det utse
ende nodalväfnaden har hos C. corticatulum. Petersen har emel
lertid påvisat, att hos C. diaphanum f. typica finnes en tendens att 
bilda uppåtlöpande trådar från nodalväfnadens öfre kant, och där- 
lör sammanslagit C. corticatulum med C. diaphanum såsom en form
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under denna. Att de båda arterna äro hvarandra närstående, är 
alldeles riktigt, och om de skola sammanslås till en art eller anses 
såsom skilda arter, beror på hur man vill uppfatta artbegreppet. 
Här afser jag emellertid, som redan påpekats, endast att lämna ett 
litet bidrag till kännedomen om variationen inom området för C. 
diaphanum tagen i vidsträckt bemärkelse och kan därför låta C. 
corticatulum gälla som form under C. diaphanum. Det är emeller
tid oriktigt att uppföra den som underform under f. stricioides, 
på sätt som Petersen gjort. Den här beskrifna formen corticatulo- 
stricta uppför jag därför äfven som en form under C. diapha
num.

Samhörigheten mellan de till C. diaphanum i vidsträckt bemär
kelse hörande arter och former åskådliggöres bäst genom nedan
stående skema.

Ceramium diaphanum f. typica

f. corticatula

f. modificata 

f. stricioides

f. corticatulo-stricta C. strictum f. typica 
f. stricto-tenuissima

De för C. diaphanum karaktäristiska sidogrenarna, som förläna f. 
typica dess habituella utseende, saknas hos formerna inom båda 
sidokedjorna i ofvanstående skema. Hos f. typica finnes en ten
dens att frän nodalväfnadens öfre kant bilda uppåtlöpande trådar. 
Denna tendens saknas hos serien modificata, strictoides, men finnes 
hos serien corticatula, corticatulo-stricta, och det genom de uppåtlö
pande trådarna uppkomna barkskiktet blir kraftigare ju mer 
denna formserie aflägsnar sig från f. typica.

Hos båda serierna gör sig gällande en tendens att utbilda nodal- 
vafnaden med ett mindre antal cellskikt, men med större celler. 
Inom modificata-serien synes denna tendens ej göra sig märkbar 
förrän mellan f. strictoides och C. strictum och här äfven så regel-
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bundet, att en artskillnad kunnat göras. Inom corticatula-seiden gör 
sig denna tendens märkbart gällande hos corticatulo-stricta, men ej 
med sådan konstans att någon artskillnad här kan genom
föras.

Formen radiculosa, som karaktäriseras genom sitt sammanfiltrade 
spongiösa växtsätt, kan ej införas i ofvan anförda skema, då den 
uteslutande är en biologisk form. Sannolikt kan den härleda sig 
från flera bland de i ofvanstående skema anförda formerna. En 
närmare beskrifning af denna form finns i Kjeli.mans arbete: Om 
en Ceramium-form från Gotland,1 då denna form beskrifves som 
en spongiös form af Ceramium circinnatum.

Enligt Petersen kan Ceramium diaphanum variera så, att den 
kommer att likna C. Deslongchampii och C. strictum, samt visa be
röringspunkter med C. Areschougii och C. fruticulosum. Förhållandet 
mellan C. diaphanum och C. strictum har jag redan berört. De 
båda arterna C. Deslongchampii och C. fruticulosum känner jag ej 
tillräckligt för att vilja ge mig in på att diskutera deras förhållande 
till C. diaphanum. Hvad C. Areschougii beträffar synes Petersen 

mena, att denna art står i beröring med C. diaphanum genom for
men corticatula, och Petersen framkastar äfven den tanken, att 
den af mig beskrifna C. corticatulum ej skulle vara annat än en 
svagt barkklädd form af Areschougii. Detta är emellertid oriktigt. 
C. corticatulum är närmast besläktad med C. diaphanum, och i den 
utsträckning Petersen tar denna art, är det berättigadt att indraga 
C. corticatulum som en form under C. diaphanum. Med C. Are
schougii anser jag den däremot ej närmare besläktad. Detta på
stående stöder jag på de olika förhållanden, som nodalväfnadens 
nedre kant visar hos de båda arterna. Hos C. Areschougii deltar 
äfven nodalväfnadens nedre kant i utbildandet af barkväfnaden, 
äfven om de celler, som utbildas från nodalväfnadens nedre kant, 
äro isodiametriska eller endast svagt utsträckta på längden och 
under sitt nedåtväxande bilda en jämn kant nedåt. Hos C. corti
catulum utbildas hela barkväfnaden från nodens öfre kant, och 
sedan nodalväfnaden en gång färdigbildats, sker ingen utbildning 
af nya celler nedåt, som komma att ingå i barkskiktet, äfven om 
detta slutligen kommer att bekläda hela internodiet.

Petersen anför det nedre exemplaret på n:r 208 i Areschoug, 
Alg. scand. exs. såsom tillhörande C. diaphanum. I de båda exem-

Öfversikt af K. Vet Akad. Förhandi. 1897.
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plar af sagda exsiccatverk, jag varit i tillfälle att granska, är det 
citerade exemplaret ej C. diaphanum utan C. Areschougii.

Under mina undersökningar vid svenska västkusten har jag 
ingenstädes påträffat C. diaphanum f. typica. I Riksmuseums sam
lingar finnas emellertid exemplar, som tillhöra denna form. De 
exemplar, jag i min bearbetning af svenska västkustens algflora 
hänfört till C. strictum, tillhöra enligt Petersens art- och formbe
gränsning C. diaphanum f. strictoides. Endast några få exemplar 
från halländska kusten vid Varberg och Båstad synas mig kunna 
hänföras till C. strictum f. vera. De äro tagna inom sublitoralre- 
gionen.

Att döma af exemplar i de samlingar jag undersökt är f. cortica- 
tula den vanligaste C. diaphanum-formen i de svenska östersjöom
rådena. Formen strictoides förekommer emellertid äfven, och några 
exemplar, som närmast ansluta sig till f. typica, har jag äfven sett. 
Några exemplar, som jag finner böra hänföras till C. strictum f. 
vera, föreligga äfvenledes, tagna i småländska skärgården.

STUDIEN ÜBER EINIGE SCHWEDISCHE CERAMIUM-FORMEN.

ZUSAMMENFASSUNG.

H. Filer Petersen hat die Aufmerksamkeit auf ein paar Eigen
schaften des Ceramium tenuissimum gelenkt, die es uns ermöglich
ten, wenigstens in den schwedischen und dänischen Fahrwassern 
diese Art von C. diaphanum und C. strictum zu scheiden, wenn auch 
nur sterile Exemplare vorliegen. Von diesen Eigenschaften geleitet, 
habe ich eine ziemlich reiche Sammlung unter C. tenuissimum einge
reihten Ceramium-Formen aus den schwedischen Ostseeregionen 
durchmustert, aber in keinem Fall habe ich ein Exemplar gefun
den, das wirklich zu C. tenuissimum gehört hätte, und da die Samm
lung verhältnismässig reichhaltig und mit Exemplaren aus vielen 
verschiedenen Gegenden versehen war, wage ich zu behaupten, 
dass C. tenuissimum in den schwedischen Ostseeregionen fehlt.

Bei der obengenannten Untersuchung habe ich eine zu C. dia- 
pImmun in weitem Sinn gehörende Form angetroffen, die, wie ich 
glaube, als eine neue Form aufzunehmen ist. Sie ist am nächsten

Svensk Botanisk Tidskrift 1909. 29
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mit C. diaphanmn f. corticatula verwandt, unterscheidet sich aber 
davon teils durch die schwächere Ausbildung des Rindengürtels, 
welcher hier mit dem Rindengürtel des C. strictum nach Petersen’s 
Artenabgrenzung sehr gut übereinstimmt, teils durch die kräfti
gere Ausbildung des von dem oberen Rande des Rindengürtels heraus
wachsenden Rindengewebes. Die Form ist durch Übergangsformen 
mit C. diaphanmn f. corticatula verbunden. Sie ist an einigen Stel
len unter den Inseln an der Küste von Södermanland und Uppland ge
funden -worden, an Fucus vesicutosns wachsend, und wird hier un
ter dem Namen C. diaphanmn f. corticatulo-stricta aufgenommen.

Den Zusammenhang der zu C. diaphanum in weiterem Sinne 
gehörenden Arten und Formen habe ich Seite 333 dargestellt.

Die für C. diaphanmn charakteristischen kurzen Seitenzweige fin
den sich nur bei f. typica. In beiden in die genannte Tabelle auf
genommenen Reihen besteht die Neigung, den Rindengürtel mit 
einer kleineren Anzahl Zellschichten, aber mit grösseren Zellen, 
auszubilden. Die beiden Reihen unterscheiden sich aber voneinan
der dadurch, dass bei der corticatula-Reihe ein Rindenge-webe von 
dem oberen Rande des Rindengürtels ausgebildet wird, während 
es bei der modificata-Reihe fehlt.

C. diaphanum f. radiculosa wird nicht in das Schema aufgenom
men, da es nur eine biologische Form ist. Von Kjellman ist 
diese Form als spongiöse Form von C. circinnatum beschrieben 
worden.
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S MÄRRE ME DDE LAN DEN.

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

Ny fyndort för Trisetum agrostideum Fr.

Undertecknade, för närvarande stadda på resa i Torne lappmark, an
träffade i dag Trisetum agrostideum Fr. på en mindre ö i Jostojärvi 
nära Kattovuoma by vid östra ändan af Torne träsk. Lokalen, på hvil- 
ken Trisetum växte, var mycket begränsad. Den utgjordes af en c:a 
12 m. lång del af själfva strandremsan. Växten är synnerligen fuktig- 
hetsälskande och inskränker sig därför till blott detta parti. Ett 50-tal 
fertila exemplar iakttogos. Följande ståndortsanteckning visar vegetatio
nens sammansättning. (Ymnighetsgraderna äro de vanliga af Hult och 
Sernander använda.)

Carex juncella t 
Festuca ovina s—r 
Trisetum agrostideum e—t 
Cornus suecica e 
Saussurea alpina e 
Solidago virgaurea e 
Viola epipsila ß suecica e 
Viola biflora e 
Rubus arcticus e 
Galium uliginosum e 
Polygonum viviparum e I

Luzula campestris e 
Lycopodium annotinum e 
Vaccinium vitis idwa e 

uliginosum e 
Parnassia palustris e 
Andromeda polifolia e 
Selaginella selaginoides e 
Polytrichum sp. e 
Mnium sp. s 
Bryum sp. s

I samband härmed kunna vi äfven meddela, att Trisetum agrostideum 
Fr. at oss anträffades på sin gamla lokal vid Nakerijoki föregående som
mar. Här var växten säkerligen stadd i utdöende (endast 8 blommande 
exemplar sågos) och hotas med total undergång genom gräfningar i och 
för en väganläggning.



Äfven på L^stadii gamla lokal i Karesuando socken vid Maunu lär väx
ten enligt uppgift af fjärdingsmannen E. Lidström vara starkt hotad 
genom utdikning.

Kattovuoma den 14 juli 1909.
S. Mårtenson. Thore Fries.

(104)

Meddelande om Gagea arvensis och Lathyrus sphaerieus.

Som det säkerligen torde intressera en och annan af denna tidskrifts 
läsare, vill jag meddela, att jag i år konstaterat en temligen riklig före
komst af två utaf våra sällsyntare svenska växter, nämligen Gagea ar
vensis och Lathyrus sphcericus. Den förra anträffade jag vid en exkur
sion den 15 och 16 sistl. maj dels å dess gamla lokal vid Kvrkoköpinge 
i närheten af Trelleborg, där den uppträdde i forma bulbifera Beck, 
dels på en närbelägen ny lokal med uteslutande hufvudformen. På förra 
stället, där äfven Gagea lutea och pratensis förekomma, lanns äfven en 
antagligen hybridogen form med dåligt pollen, af hvilken jag lämnat 
några exemplar i kruka för närmare undersökning till docenten Lid- 
forss i Lund.

Lathyrus sphcericus fann jag den 4 och 5 juni på tre olika lokaler 
å södra sluttningen af Kullaberg, på en af dem i hundratals exemplar, 
och var den lyckligtvis så belägen, att anledning förefinnes antaga, att 
växten där får vara i fred. Man har eljest befarat, att denna Lathvrusart 
skulle vara utrotad, hvadan det var en stor glädje att återfinna den så 
talrik.

Thorsten Sjövall.

En jätte i sitt slag.

Vid Uppsala Trädgårdssällskaps utställning i september 1908 hade en 
arbetare i staden utställt ett exemplar af det såsom allbekant och vär
derad prydnadsväxt odlade lejongapet (Antirrhinum majus L.). Det ut
ställda exemplaret hade ovanliga dimensioner, ty det hade blott en enda 
enkel, ogrenad och rakt uppstående stam, som var synnerligen kraftig 
och som uppbar en omkr. 40 cm. hög blomställning af vackra, mörkt 
purpurröda blommor. Stammens höjd var omkr. 1,1 m > således upp
nådde plantan en höjd af omkr. 1,5 m. På utställningen väckte den 
mycken uppmärksamhet, och utställaren skänkte exemplaret efter utställ
ningens slut till botaniska trädgården härstädes.
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Utställaren, som innehade en trädgård i »Uppsala Koloniträdgårdar» 
hade våren 1908 uppdragit denna planta jämte en del andra ur frö och 
odlat den därstädes i en jordmån, som till största delen består af styf lerjord. 
Redan tidigt slog den ur arten och tilldrog sig odlarens uppmärksam
het genom obenägenheten att förgrena sig, något som annars ligger i
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Antirrhinum majus giganteum Örtendahl im zweiten Jahre, 3,25 
Meter hoch, entstanden in Uppsala 1908 aus Samen des gewöhn

lichen Antirrhinum majus.

artens natur. Däremot koncentrerade sig all energi på höj dtillväxten. 
De största kulturformerna, som sammanfattas under namnet »f. proce- 
rum», blifva ornkr. 80 cm. höga. Arten är i sitt hemland, Medelhafs- 
trakterna, för det mesta 2—flerårig, och äldre plantor blifva t. o. m. 
halft buskartade därigenom, att stam och grenar blifva nedtill för- 
vedade.

Inplanterad i kruka ställdes plantan i botaniska trädgårdens orangeri och
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omhuldades på bästa sätt. Toppen med dess blomställning, som var i 
full växt, möglade dock bort, så att den återstående stammens höjd var 
något öfver 1 m. Framemot våren började den dock skjuta skott både 
i öfversta och en del af de nedre bladvecken. Toppskottet var fortfa
rande kraftigast. Så snart man utan fara för frost kunde på våren ut
plantera exemplaret, skedde detta. På en gräsplan framför botaniska 
museet har den nu, den 28 augusti, uppnått en höjd af 3,2 5 meter, och 
besökande vilja knappast tro, att det är en form af det vanliga, allbe- 
kanta lejongapet, något som man verkligen får förlåta dem.

Blommorna äro af något mer än normal storlek, och alla sidogrenar 
bära blommor eller knoppar. För närvarande finnas, utom toppblom
ställningen, 17 sidoblomställningar med utslagna blommor och ett 20-tal 
med knoppar i olika stadier. Om ej en förtidig frost afbryter utveck
lingen, synes plantan komma att gifva rikligt frö, hvilket i så fall kom
mer att profodlas.

Tvenne sticklingar, som togos på våren, äro nu öfver 1 m. höga.
Då denna högst frappanta bildningsafvikelse säkerligen förtjänar ett 

namn, föreslår jag att kalla den Antirrhinum majus giganteum. Huru
vida den bör rubriceras som form eller elementarart kan först afgöras 
genom frösådd. Troligt är att den uppstått genom s. k. mutation. Den skulle 
således ha uppkommit med ens ur ett frö från vanlig Antirrhinum ma
jus och därtill vara fröbeständig. Anmärkas må att H. de Vries ur 
sin beryktade Oenothera Lamarckiana erhöll som mutationer en storväxt 
form, Oenothera gigas och en dvärgform, Oenothera nanella.

Ivan Örtendahl.

Draba nemorosa L. i Uppsalatrakten.

■ I denna tidskr. (Bd 2, 1908, sid. 223) nämner Sernander som det enda 
ställe i Uppsalatrakten, hvarest han iakttagit Draba nemorosa: »låga 
kullar af Uppsalaåsens ostsluttning strax norr om Ultuna mellan sko
gen och ån. Under exkursion 31/s innevarande år fann jag denna växt 
(vid tillfället som bäst stadd i blomning) i synnerligen riklig mängd å 
en visserligen topografiskt analog, men nära 2 km. nordligare belägen 
lokal i grannskapet af Sandviksstugan (norr om Fyrisåns utflöde i Öfre 
Föret). Den långsluttande, gräsbevuxna backe, å hvilken växten1 före
kommer — merendels samlad i stråk eller i stora, rundade »plättar» — 
begränsas i N. af Hospitalets stängsel, i S. af Sandviksstugans inhägnad, 
i W. af Åsens barrskogsrand och i Ö. af tufvig ängsmark, sträckande 
sig ned till ån. Här angifna lokal har dock, enligt hvad jag senare 
funnit vid mönstring af i Uppsala Botaniska Institutions samlingar före-

1 Endast hufvudformen (med småhåriga skidor) anträffad. Uppgiften i Thedenii 
flora: »skidorna — — oftast glatta» (= ß biocarpa Lindbl.) torde knappast vara 
riktig.
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fmtligt material, tidigare blifvit observerad: af S. Öhrn och K. A. Th. Seth 
redan 1884 resp. 1886 insamlade exemplar äro nämligen signerade: Upp
sala, Sandviken». Med afseende på den af Sernander åsyftade lokalen 
har jag, genom besök därstädes, funnit uttrycket: «strax norr om Ultuna» 
närmast vara liktydigt med: inne emellan de vid Ultuna nordligast 
och östligast befintliga byggnaderna (rikligast förekommer växten mellan 
Nybygget och Mejeriet, men äfven så långt söderut som mellan Labora- 
torie- och hufvudbyggningen). De här nordligast anträffade exemplaren 
bilda en liten »plätt» blott 5 m. norr om Nybyggets inhägnad. A sträc
kan mellan de båda platserna har växten icke blifvit anträffad. För 
Uppsalatraktens vidkommande har man alltså att f. n. räkna med två 
skilda lokaler för Draba nemorosa.

Uppsala i juni 1909.
Carl Th. Monier.

Neottia nidus avis f. pallida Wirtg.

Af Neottia nidus avis upptaga Ascherson och Gräbner (Synopsis der 
mitteleuropäischen Flora, Bd. 3 p. 893) utom den bruna hufvudformen 
följande trenne färgvarieteter:

f. pallida Wirtg., ljusgul till hvitaktig;
f. sulphurea Weiss, svafvelgul;
f. nivea Magn. snöhvit.
Dessa former äro alla mycket sällsynta (f. sulphurea påträffad endast 

en gång). 1 vårt land synas dessa ej ha blifvit funna. Sommaren 1908 
anträffade jag f. pallida i den sumpiga löfskogen på sluttningen af landt- 
borgen nedanför Solhälls pensionat vid Stora Rör på Öland. Den här 
förekommande formens färg kan närmast betecknas som gräddgul, cre- 
mens enligt Saccardos Chromotaxia, tab. II, fig. 27.

G. Lagerheim
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REFERAT.

Frans Kempe, Skogshushållning' i Norrland. Ett program. Norrländskt
Handbibliotek III. Uppsala & Stockholm 1909. Pris 50 öre.

Då frågan om en rationell skötsel af de norrländska skogarna allvarligt 
trängde fram på dagordningen, var det i de växtbiologiska principernas 
tecken. Den botaniska forskning, som under 1890-talet bedrefs i Norr
lands skogar exempelvis af Axel Lundström, Albert Nilsson, Frans 
Kempe m. fl. vid sidan af yrkesmännens mera rent forstliga arbete, blef 
den fasta grund, från hvilken man utgick, och det var den, som indi
rekt gaf upphof till den unga skogsbiologiska anstalt, från hvilken vi 
redan mottagit ej minst för de norrländska skogarne betydelsefulla 
verk.

Sedan denna brytningstid ha småningom helt nya synpunkter af funda
mental praktisk och teoretisk betydelse kommit fram, men som i littera
turen ännu hvarken hunnit tillräckligt pointeras eller sammanfattas.

Så var ur praktisk synpunkt under 1890-talet en af hufvudfrågorna, 
hur granens framfärd skulle betvingas. Den under dåvarande industri
förhållanden mycket värdefullare tallen hotas af att undanträngas genom 
granskogen. Man fann snart att elden räddat tallen och betingat de 
nuvarande tallskogarnas existens. Den åsikten utbredde sig också, att 
den naturliga skogselden i stort sedt var en välsignelse för våra skogar, 
och att man i många fall t. ex. i den oväxtliga granskogen borde vid 
markberedningen använda bränning för att återföra tallen.

Under det sista årtiondet har granvirket undergått betydliga omvärde
ringar. Den kraftigt sig utvecklande cellulosaindustrien slukar nu oer
hörda kvantiteter granvirke och af dimensioner och framförallt kvalite
ter, som ännu på midten af 1890-talet åtminstone i aflägsna skogstrakter 
ägde föga eller intet värde. I samband därmed att den ekonomiska 
fara, som ligger i granens framträngande på tallens bekostnad, sålunda 
minskats, står, att man med mera kritisk blick börjat se på skogseldar- 
nes betydelse och bränningens användande i skogshushållningen.

Då konturerna af försumpningsfaran inom de norrländska skogstyperna 
först började vetenskapligt skönjas, tänkte man knappast att utdikning 
skulle kunna öfver hela linjen sättas till motvärn. De långvariga och
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extensiva företagen i denna riktning på Mo-Domsjö-bolagens domaner 
ha emellertid gjort skogs- och myrutdikningsfrågan ytterst aktuell.

Det nummer af Norrländskt Handbibliotek, som bär ofvanstående titel 
och som i det följande kortligen skizzeras, innehåller just dessa pro
blem sammanförda till ett program af den man, dr Frans Kempe, hvil- 
ken samlat en större erfarenhet om den norrländska skogsvården an 
kanske någon annan af sina samtida.

De norrländska skogarnes nuvarande tillstånd. Det är enligt 
Kempe företrädesvis tre faktorer, till hvilka man har att taga hänsyn, 
för att rätt förstå det tillstånd, hvari de norrländska skogarna nu befinna 
sig. Dessa äro eld, vatten och afverkning.

”k. fäster sig särskildt vid den afsiktliga bränningen i skogarna. For 
att få betesmark, »har faktiskt all skog fått brinna, som kunnat brinna, 
och helt säkert har under de senaste 500 åren mer än hälften af den 
norrländska skogsmarken härjats af eld». »Myr, försumpad skog, sjöar, 
vattendrag och kala berg eller stark nederbörd voro de enda regulato
rerna.» Svedjningen använde man på den bättre skogsmarken, där man 
brände, sådde råg, skördade och lät naturen läka såret.

Hvad först den skada beträffar, som hela denna gigantiska afbran- 
ningsprocedur framkallat, beröfvas de myllfattiga markerna sitt lilla 
förråd af humus. »Man kan tryggt påstå att torrlända marker for hvar 
ny brand ryckt tillbaka 50 å 100 år, eller mer, i sin utveckling, och 
hvad särskildt lafhedarna i Norrbotten angår, så torde det dröja flera 
århundraden, innan de kunna omvandlas till för skogsbörd fullgod 
mark.» Mest fördärflig har elden varit på bergen nedom den marina 
gränsen, där de lösa jordlagren till stor del bortspolats af vågorna.

Men om icke skogens utveckling afbrutits af eld, skulle skogsmarken 
visserligen vara mer myllrik, men också mer vattensjuk än nu. Och i 
än viktigare hänseenden har elden varit till gagn. Så har den genom 
att borttaga öfverårig skog och ersätta den med växtlig, åstadkommit 
förvngring och produktivitet, och det är den, vi böra tacka för största 
delen af de vackra medelålders- och ungskogar, vi nu ha i Norrland. 
Men framförallt har den inskränkt granens makt, och utan eldens hjalp 
skulle i denna stund ej många tallbestånd finnas kvar. Hade sålunda 
ej elden verkat i denna riktning, skulle Norrlands industriella utveckling 
blifvit väsentligt fördröjd, då trävaruindustrien under första hälften at 
sin tillvaro nästan endast kunde använda de stora tallarna. Elden kan 
med hänsyn till trävaruindustriens fundamentala betydelse för Norrlands 
utveckling under det sista halfseklet i viss grad sägas vara en förutsätt
ning för densamma. „

Förf. har inom södra Västerbotten och norra Ångermanland undersökt
ett område på c:a 125,000 hektar och funnit c:a 29 X_ af detta vara 
mvr och c’a 14 % försumpad skogsmark. Redan nu känner man, att 
de nordligare delarna af Norrland, äro rikare på myr och försumpad
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skog än de sydligare, oeh dessa siffror från mellersta delen torde kunna 
tagas som ett ungefärligt genomsnittsvärde för hela Norrland.

Dessa försumpningar orsakas dels af sjöar och tjärnar, dels af kall- 
kallor. Ett särskildt slag af försumpning är den biologiska. Förf. 
anser att de norrländska skogarnes markbetäckning i stort sedt utveck- 
lai sig från torrhetsälskande till allt mer fuktighetsälskande stadier.
Sålunda får man se, hurusom på sandhedarna de grå lafvarna, ljungen 

och lingonriset undanträngas af husmossan och blåbärsriset samt dessa 
i sin tur till sist af hvitmossan och björnmossan, utan att från annat 
håll tillrinnande vatten åstadkommer denna omvandling. Jag har i 
södra ^ ästerbotten t. o. m. sett stora hvitmossetufvor på moränåsar, där 
såväl öfversilning som uppåtgående försumpning voro alldeles uteslutna.» 
Enligt Kempe och Axel Lundström står denna art af försumpning i 
samband med granens inträngande på marken. »Förklaringen härtill 
skulle vara den, att när granen intränger på tallens mark och utfyller 
det glesa tallbeståndet, bevaras dagvattnet längre än fallet var, medan 
skogsbeståndet utgjordes af enbart tall. Ett barrblandbestånd eller gran
bestånd skuggar alltid marken mer än ett rent tallbestånd».

h rågan om de vattensjuka markerna i Norrland vidgas eller icke 
diskuteras ganska utförligt. Författarens egen erfarenhet är, att my
rarna allmänt fortfarande transgrediera. Flere observationer föreligga 
ju öfver uttorkningsfenomen. Hvad orsakerna till dessa beträffar, fram
hållas som en underskattad sådan de åtgärder, människan under tider
nas lopp vidtagit för att alleda vattnet. Af stort intresse är författarens 
på ett omfattande material grundade erfarenhet, att lian aldrig sett för
sumpning uppkomma efter eller genom afverkning, däremot på åtskilliga 
ställen iakttagit, att försumpad skogsmark efter afverkning upptorkat.

Som en motvikt till den gängse uppfattningen af försumpningsfenome- 
nen som en stor riksolycka sätter han betydelsen af de organiska mas
sor, som uppbevaras i torfbildningarna. »Ägarne af Norrlands marker 
tillkommer det att påskynda förmultningen och utnyttja värdet; de skola 
då finna att hopandet af kväfvemassorna varit mera ett välsignelsens 
än ett förstörelsens verk.»

Afverkningen är en faktor, som med undantag för några just där
för ur forstlig synpunkt ganska märkliga bruksskogar först med midten 
af förra seklet började influera på de norrländska skogarna och deras 
Utvecklingshistoria. De första 20—30 åren af denna tid blefvo ödesdigra 
for denna utveckling. Då endast bjälkar, plankor, battens och bräder 
ned till 6-tums bredd funno afsättning å världsmarknaden, men icke 
dimensioner härunder, infördes en till sina verkningar synnerligen irra
tionell dimensionsafverkning allmänt i Norrlandsskogarna. Särskildt 
galler detta de lor tallen ägnade markerna, där granen inträngt. Där 
afverkades det grofväxta tallbeståndet, medan de öfveråriga, lafbehängda 
granarna lemnades som föryngringsmedel å en mark, där tallen ovill- 
korligen bort få vara herre.

Det var sålunda ej sköflingen som sådan af skogen, utan underlåten
het att i de gamla utvuxna bestånden borttaga alla träd med afstannad 
tillväxt, stora eller små, som var denna afverkningsperiods kardinalsynd
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l)e verkliga sköflingarna, <1. v. s. nedhuggandet af unga växtliga skogar 
bedrefvos nog också tidigt, men ha först de sista arhondena fat verklig 
fart i den mån exporten af mintimmer, egyptiska sparrar och holländska 
småtimmer tilltagit. — I stor utsträckning sköflas också växtlig skog

till husbehof, framförallt till ved. „ . . _
Det är gifvet att Norrlands skogar med denna förhistoria maste i nai-

varande stund vara i hög grad skiftande till sitt utseende. _
Där elden framgått relativt sent, d. v. s. för mindre an loO ar till

haka äro bestånden mer eller mindre löfskogsblandade; mom lidernas
region ej sällan så starkt, att på de högsta lägena det egentligen blir
löfskog, som täcker de yngre brännorna. Tallen ar i afgjord ofvervikt 
mot granen. — Dessa skogar behöfva i allmänhet ans och vard for att 
nå den produktionskraft, af hvilken de äro mäktiga.

Där eld framgått för mer än 150 år sedan, äro bestanden i vanliga 
fall mer eller mindre afverkade. De kvarvarande träden utgöras q 
sällan af exemplar, som förlorat sin växtkraft. »Detta omdöme galler 
alla de skogar, som afverkats uteslutande för trävaruindustriens rakning, 
vare sig de äro statens eller enskildas.» Så linnes på några forna tal- 
moar blott gammal tvinande gran, som aldrig kan utvaxa till timmer
skog. De egentliga granskogarna förekomma på liderna, ibland vaxtliga,

ibland torkade. ,.
De försumpade skogarna bestå mästadels af gran. De bli allt van

gare norrut. , . .
Från söder till norr förblir talltypen i stort sedt densamma, och i 

Råneå och Töre älfdalar norr om Haparanda växa lika vackra ung
skogar af tall som i Gästrikland. Grantypen försämras däremot väsent
ligen mot norr och äfven i någon mån mot söder, den ar vackrast i

Hälsingland och Medelpad. „
Räknar man från öster till väster framträda stora olikheter i barr-

trädstvperna »I kustlandet finna vi — ej alldeles invid kusten, men 
•) å 3' mil därifrån — intill marina gränsen och något darofver vara 
vackraste barrträdsformer.» Ej blott i fjälltrakterna, utan äfven pa de 
höga bergen inom lidernas region, blir granen däremot hastigt afsma 
„ande, kort och kvistig, hvilket senare äfven är förhållandet med

^Granens och tallens inbördes förhållande. I fråga om de 

fordringar, dessa båda träd ställa på yttervärlden, framhållas nagra 
hufvudpunkter för att belysa innebörden af de ofta anvanda men ej 
fullt exakta uttrvcken tallmark och granmark. Det ar fuktighe s- 
a r a den, som uppdrar den egentliga gränsskillnaden mellan tallen och 
granen å våra skogsmarker. Tallen kan växa pa saval mycket fuktig 
som mycket torr mark; granen är härvidlag bunden inom ganska snafva 
„ranser. På otillräckligt dikad myr t. ex. växer tallen någorlunda, men 
granen icke alls. Ett bevis för att torrläggning af myr varit tillräcklig 
är just att granen trifves och skjuter fart. .. ,

I detalj skildras hvilka egenskaper hos granen gjort och gor den 
skickad att tränga in i och förtränga tallskogarna Granens mindre 
ljusbehof är det mest afgörande. Förf. fäster stort afseende vid, att till



utseendet dåliga och oväxtliga granbuskar årtionden kunna stå undertryckta 
och bida sin tid, men att då solljuset ändtligen kommer, de repa sig 
för att skjuta i höjden mycket kraftigt. »Den har under väntans dagar 
utvecklat sitt rotsystem och därigenom samlat, i stället för att förlora 
lifskraft. Och denna granens vitalitet inskränker sig icke till hans ung- 
d°m'. Jag har iunnit många granar, hvilkas historia visat att de ägt 
förmåga att upprepa samma manöver 2 å 3 gånger.» — Vidare ha vi 
att mot ett rikt koltår för tallen räkna med 2—3 för granen. Tallen 
kräfver dessutom full friställning för att blomma rikligt, hvilket icke 
är nödigt för granen.

Om man nu utgår från att det är skogsmannens skyldighet att gynna 
tallen i dess strid mot granen, finner man snart, att han härutinnan har 
en mycket svår uppgift att fylla. Det säkraste medlet är elden, men 
törf. ställer sig starkt afvisande mot dess användande. Han säger rent 
ut om de i Norrland så oerhördt omfattande mvllfattiga och torra mar
kerna — hedland och grusåsar —: »Att bränna dessa marker vore näm
ligen liktydigt med att rycka dem tillbaka ett eller annat århundrade i 
sin utveckling till det bättre och det var oförsvarligt att uppbränna myll 
bildande växtdelar på mark, där mylla fattas. Aska är utmärkt som 
gödningsämne, men de ämnen, hvaraf askan bildas, finnas äfven i de 
oforbranda växtdelarna och man får ej förbise de organiska bestånds
delarnas betydelse för barrträdens växtkraft.» Man har fäst sig vid att 
på de brända grus- och sandmarker, i hvilka lerigt materiel förekom
mer i större eller mindre mängder, nu finnas våra vackraste tallbestånd 
Men icke ens här vill han förorda att vid föryngringstillfällen afbränna 
marken. Och orsaken är att man måste hushålla med myllan. Vid 
undersökning af vacker tallskog å mark, där myllan saknats, har jag 
dock funnit, att fastän tillväxten varit ypperlig de första 40—50 åren” 
densamma så småningom i förtid minskat. Och så visade sig vara för
hållandet, ej blott där bristande gallring förelåg, utan äfven på ställen 
dar ljustillgången bort vara alldeles tillräcklig. Jag kom till den slut
satsen, att orsaken till den i förtid aftagande växtkraften var bristen på 
mylla. Ej ens i detta fall bör sålunda efter min tanke eld användas».

foil, erkänner, att man, om bränning ej får användas, ofta står ganska 
maktlos mot granens utbredning, men framhåller, att man genom uthug«- 
nmg af granbuskar och granträd dock kan hålla tallskogen vid makt på 
den egentliga tallmarken. »Vi kunna hålla våra torraste marker, där 
granen icke har nagon utvecklingsmöjlighet, fria från densamma genom 
att nedhugga de granbuskar, som trängt in på dylik mark. Vidare 
maste vi hindra granen att taga öfverhand på alla sådana mera torra 
marker, dar den visserligen på rimlig tid utväxer till masseved, men 
därefter forlorar sin växtkraft. Af de båda nu nämnda markslagen fin
nas stora vidder. Skogen har emellertid å en betydande del af dessa 
arealer omvandlats till uteslutande granskogar. Dessa böra återföras 
till tallskog, alltefter jordmånens och markbetäckningens beskaffenhet 
med eller utan underbestånd af gran».

Men forf. framhåller med styrka, att man nu ej längre behöfver hålla 
gianen sa strängt tillbaka som man hittills gjort. Tallen är visserligen
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i motståndskraft mot rötsvampar och läsioner granen obestridligt ofver- 
lägsen; hyfladt och sågadt virke af furu har också hittills betingat högre 
pris än gran. »Men den senare har så mycket större förmåga af för
yngring samt växer på fullgod mark så mycket fortare än tallen, att 
förtjänster och fel redan nu torde väga någorlunda jämnt. Vi ia ej 
heller glömma, att sulfitfabriker och träsliperier åtminstone tillsvidare 
ej kunna undvara granen samt att möjligen genom dem granens värde 
ytterligare kommer att stegras». En annan faktor, som försonar oss med 
»rånens inträngande, ligger i, att den samtidigt skapat bättre förhållan
den för tallen, så att denna nu, därest den blir återinförd å dessa mar
ker, genom den mylla och den högre fuktighetsgrad granen medfört, 
kan växa mycket fortare än fallet varit, om granen aldrig trängt in.

Afverkningspolitik och afverkning. Det torde efter det föregå
ende ej förvåna, att förf. kommer till den slutsatsen, att det helt enkelt 
finnes oerhördt många bestånd och träd i de norrländska skogarne, som 
ur skogsvårdssynpunkt böra borttagas. Huru stor procent af virkeskapi- 
talet veta vi ej. »Finge man döma», säger han p. 23, »af de skogar, 
som jag i detta afseende låtit undersöka, skulle man komma till den 
uppfattningen, att af hela virkesförrådet i Norrlands skogar omkring 
hälften vore af beskaffenhet att böra afverkas.» Denna uppfattning lig
ger också som bakgrund till hela det märkliga program för den norr
ländska skogshushållningen, som förf. i kapitlet om afverkningspolitik 
och afverkning utvecklar, men som här endast i yttersta korthet kan

beröras. „ ...
Det från ren skogsvårdssynpunkt rätta förfarandet att pa nagra ta ar 

afverka den ifrågavarande skogen låter sig icke af diverse sociala och 
nationalekonomiska skäl effektueras. Hur många år denna afverkning 
under nuvarande förhållanden kan kräfva låter sig ännu ej bestamma, 
men att den oväxtliga skogen i första hand bör tagas är tydligt. Den 
biologiska synpunkten skall vara den bestämmande. »För de första år
tiondena hafva vi att tillvarataga den oväxtliga skogen samt allt gallnngs- 
virket.» Särskildt hvad staten beträffar, som disponerar c:a 30 % af 
all Norrlands skogsmark, bör den på sina egna och de betydande vid
der af privata skogar, som stå under statens vård och förmyndarskap, 
afpassa stämplingarnas storlek »icke med ledning af uthållighetsprincipen, 
hvars tillämpning på skog, som till större delen förlorat sin växtkraft, 
är omöjlig och onaturlig, utan i syfte att inom rimlig och lämplig tid 
göra skogsmarken fullt produktiv.»

Hvad afverkningsmetoderna beträffar, måste de med författarens biolo
giska syn ställa sig ganska skiftande för de olika skogstyperna.

Kempe är ingen vän af kulturskogar såsom sådana och han utvecklar 
i ett särskildt kapitel (p. 41—45) alla de olägenheter, som följa med 
skogskultur i Norrland. Emellertid anser han det oundvikligt att lata 
alla öfveråriga skogar, där fröträd saknas, kalhuggas och kultiveras. 
Samma afverkningsmetod måste användas för den tallmark, dar gran, 
som saknar utvecklingsmöjligheter, undanträngt tallen, och denna mark, 
på hvilken därjämte alla frötallar naturligtvis omsorgsfullt bevaras, be
sås sedan med tallfrö. De stora kalhyggena förordas icke, men de aro



härvidlag nödvändiga. Hvad de normalt växande skogarna beträffar, 
blir afverkningssättet ett annat. För granskogen böra vi sträfva till blott 
en afverkningsmetod nämligen blödning; tallskogen kräfver tvänne: på 
den rikare jorden blädning, på den sämre däremot afverkning i luckor. 
Då man här har alla skäl att antaga, att den naturliga tallföryngringen 
kommer inom rimlig tid, är man på den säkra sidan, när man afvaktar 
densamma utan kulturförsök.

I fråga om tidpunkten, då ett träd bör afverkas, polemiserar förf. mot 
den uppfattning, som härvidlag tagit dimensionen som enda utgångs
punkt. »Att för hela Norrland eller delar däraf fastslå, att träd icke 
fa afverkas, förrän de uppnått en viss angifven dimension, eller att de 
skola afverkas, när de uppnått denna dimension, är alldeles orätt. Detta 
tiamgår med all tydlighet däraf att granskog linnes, som behöfver af
verkas, så snart den uppnått massevedsdimension, men att det å andra 
sidan finnes granträd, som hålla 30 å 40 cm. vid brösthöjd och ännu 
växa med full kraft. Den dimension, träden böra hafva uppnått för att 
anses vara huggfärdiga, bör sålunda bestämmas för hvarje särskildt be
stånd, ej för vida arealer, omfattande alla möjliga olika jordmåner och 
lägen.»

Markberedning, hyggesrensning och kulturer. Gallringar och 
ljushuggningar. Eldens skuldkonto i de norrländska skogarne ökas af 
förf. ytterligare i kapitlet om markberedning. Det betydelsefulla föryng- 
ringsmedel, som ligger dels i de småbuskar af tall och gran, hvilka i 
ett nästan alltid underskattadt antal finnas i undervegetationen, dels i de 
mängder af grobart frö som hvila i marken, förintas af elden, där den, 
som nu är vanligt, användes som markberedningsmedel på fuktiga och 
myllrika marker. Vidare framhålles, att ett lagom fuktigt mosstäcke är 
den utmärktaste grobädden för skogsfröna, i stället för den torra och 
hårda jordskorpa, som blir följden af äfven den lättaste löpeld.

°m förf. sålunda med all energi vänder sig mot elden som markbe
redningsmedel, förordar han i stället så mycket mer radikala och om
fattande dränerings-åtgärder. I hvilken omfattning utdikningen skall 
användas inom vår skogsskötsel har, som förut framhållits, först nyli
gen blifvit en värkligt aktuell fråga. Dr Kempe, hvilken som bekant 
utfört de mest omfattande skogsdikningar, som öfverhufvud taget någon
sin blifvit gjorda, meddelar här en hel del praktiska erfarenheter. 
Han förordar resolut utdikning af såväl de försumpade skogarna som 
själfva myrarna. »Mången skogsägare är villig att rädda den försum- 
pade skogsmarken, men ovillig att torrlägga myr. Det ena hänger dock, 
som vi sett, samman med det andra; vill man torrlägga den försumpade 
skogen, kan man i de flesta fall ej underlåta att beröra mvren. Och 
denna har dock af alla våra marker den största alstringsförmågan, när 
den en gång blir torrlagd. Flera exempel finnas härpå, och jag vågar 
påstå, att så godt som all myr kan göras skogbärande.»

Omedelbart efter afverkning skall enligt gängse praxis hyggesrens
ning vidtagas, d. v. s. plantor och buskar borthuggas eller brännas. 
Emot detta förfaringssätt som ett stort slöseri med föryngringsmaterialet 
inlägger förf. en bestämd gensaga. Mången tall- och framförallt gran-
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buske, som afverkningsåret företer ett tynande, till och med sjukligt ut
seende, repar sig ytterst hastigt i det flödande ljuset efter friställningen 
och utväxer till ett kraftigt träd. Man bör sålunda vänta med hygges- 
rensningen ganska länge, på sämre jord eller i lägen mot norr kanske 
g—10 år, till dess man kan se, hvilka plantor, buskar och smärre träd, 
som äga rätt att lefva kvar. Visar sig t. ex. då, att tallen ensam har 
rätt att existera, borttagas alla granbuskar.

I fråga om löfträdsplantorna och hyggesrensningen betonas bland annat, 
att därest föryngring af barrskog kommer i tid, björkplantorna förvisso 
icke göra någon nämnvärd skada. — Mot aspens allbekanta uppslag hjäl
per icke rundbarkning; »uppslagen komma ändock; jag har därför efter 
noggrann profiling funnit bäst att lämna spridda aspar i fred. De göia 
då minsta skadan.»

Författarens allmänna betänkligheter mot att i för stor skala använda 
kulturer ha redan framhållits.

Först och främst har man tillräckligt många sorgliga erfarenheter 
från sydligt frö, och norrländskt tallfrö är mycket svårt att skaffa i 
tillräckliga mängder.

Bland kulturernas många fiender äro kreaturen de svåraste, och upp
fattningen af betet såsom ett commune bonum är af naturliga skäl djupt 
inrotad hos norrlänningen. För hägnader har man ingen respekt. Man 
tar ofta det hägnade kulturfältet som den bästa betesmarken, ej minst 
därför, att vallarne tycka, att, när kreaturen drifvits inom dess stängsel, 
de äro i godt förvar. — Den skada renarna vid sina årliga besök på 
tallhedarna åstadkomma, utom genom att förtära markbetäckningen, ge
nom att på ungplantorna afslå toppskotten, afskafva harken etc., är så 
pass betydande, att det måste anses som ett gynnsamt fall, om utveck
lingen blott fördröjes 20—30 år.

Emellertid då, som nämndt, Norrlands skogar till en så kolossal om
fattning innehålla oväxtliga bestånd, måste efter afverkningarna ofta kul
turer användas. Man har hittills i Norrland nästan uteslutande användt 
rutsådd. Förf. vill efter sin erfarenhet i stället förorda strecksådd, 
hvarigenom groningsmöjligheterna ökas, hvilket på mera torra marker 
är af stor betydelse.

Sådd måste äfven brukas på de utdikade myrar, som man snabbt 
och säkert vill ha skogbevuxna. Här hör äfven granlrö användas 
hredsådd med 2/3 gran- och 1/3 tallfrö på senhösten efter första snö
fallet —) ty granen har enligt författarens erfarenhet den allra största 
framtid på våra myrar. »De resultat», säger förf., »som hittills erhållits 
af sådder på torrlagd myr, ha varit särdeles uppmuntrande och med 
den begränsade kvantitet frö, som finnes att tillgå, blir man Irestad att 
företrädesvis beså den. I hvarje fall uppkommer sådden vida bättre på 
myr än på fast mark.»

I fråga om gallringar och ljushuggningar meddelas en del praktiska 
råd, grundade på biologiska principer och erfarenheter. Så t. ex. har 
man äfven för Norrland funnit, att torka mycket ofta kommer, då man 
söker ljushugga ej förut gallrade likåldriga granskogar af högre ålder. »Bäst 
torde vara att gallra unga, likåldriga granskogar för att vänja dem vid



blädning, men att sedermera, i stället för att ljushugga dem, öfverföra 
dem till olikåldriga.»

Slutord. Äger öfverafverkning rum i de norrländska skogarna? 
Denna fråga, som sedan länge har en sådan aktualitet inom vida kret
sar, anser förf. att vi i själfva verket ej under nuvarande förhållanden 
kunna besvara. Vi kunna ännu endast behandla frågan från de särskilda 
iallens ståndpunkt. Då växtliga skogar nedhuggas och skötlas — och 
att detta särskildt i kusttrakterna sker i mycket stor skala konstateras 

■— äger öfverafverkning rum. Om det kallas öfverafverkning, blott man 
ur en skog borttager större virkesmängd än som tillväxer, är emellertid 
öfverafverkning under nuvarande förhållanden inom stora områden till 
godo. Ej ens staten kan på många, kanske de flesta af sina skogar 
undgå att till afverkning utsyna större virkesmängd än som tillväxer, ty 
gjordes ej detta, skulle naturen själf »öfverafverka». »Den häpnadsväc
kande mängden fallen skog, som man understundom träffar på kronans 
marker, vittnar kraftigt härom».

Som bekant har man på sistone arbetat för, att staten skulle låta 
undersöka landets alla skogar för att lära känna skogskapitalets storlek 
och skogarnes beskaffenhet. Förf. ställer sig tydligen ganska skeptisk 
mot värdet af en sådan undersökning. Och det är uppenbart, att man 
alltid får ha ögat öppet för huru relativa och vacklande alla konsumtions- 
och framförallt allt produktionssiffror, som man vid en d3rlik riksinven- 
tering erhåller, i själfva verket äro. »Om man», säger förf., »i ett gifvet 
moment visste ytinnehåll, kubikmängd och växtkraft för ett hvart af de 
i anseende till ålder, löfskogsblandning, slutenhet, läge, jordmånsförhål- 
landen, fuktighetsgrad efc. i det oändliga skiftande barrskogsbestånden — 
hvilket är otänkbart —, så skulle man för de norrländska barrskogarna 
kunna erhålla en full exakt produktionssiffra, men endast för det mo
mentet. Om ett år skulle den börja variera och efter 20 år skulle rop 
på revision höjas. Böra stora kostnader nedläggas på ett dylikt arbete 
och hvilken vore vinsten?»

Men å andra sidan synes det mig, som om förf. äfven bort taga hän
syn till den nationalekonomiska, för att ej tala om den naturhistoriska 
betydelsen af att få kännedom om arealen, den allmänna utbredningen och 
fördelningen ej blott af de olika skogstyperna utan äfven af impedimenten: 
myrar, berg etc., hvilket allt innefattas i den ifrågavarande undersök
ningen, sådan som t. ex. Axel Schotte förordat den i sin motion vid 
förra riksdagen. Kostnaderna för en sådan har ju ock beräknats till 
den relativt anspråkslösa summan af 525,000 kronor.
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Förf. har i sitt slutkapitel en sammanfattning af skiljaktigheterna mel
lan de under de senaste 8—10 åren ledande och äfven af honom själf 
omfattade principerna för norrländsk skogshushållning och dem, hvilka 
han nu utvecklar i sitt arbete. Jag har redan i inledningen till detta 
referat antydt den äldre åskådningens innebörd, och detta samman-



trängda referat hoppas jag ger en ungefärlig föreställning om innehållet 
af det Kempeska programmet, den bästa och mest öfversiktliga redogörelse 
för de norrländska skogsproblemen, som vi till dato äga.

Förf. karaktäriserar sin märkliga uppsats blott som ett program. Den sak
nar därför redogörelse i detalj för alla de omfattande iakttagelser af 
honom själf och andra, som ligga bakom programmets olika punkter, 
och förf. pointerar med styrka sin lifliga önskan, att hans åsikter må 
kontrolleras genom fortsatta planmässigt utförda försök med kända för
utsättningar.

Som ett direktiv för den närmaste framtidens skogsbiologiska forskning 
inom Norrland har också arbetet en stor betydelse. Man måste allde
les gifvet skaffa sig klarhet om hela innebörden af detta betydelsefulla 
faktum, att lejonparten af granbestånden i öfre Norrland äro oväxtliga 
och böra afverkas ju förr desto bättre. Närmare undersökningar be- 
höfvas helt visst för att kunna leda hyggesrensningarna i de rationella 
banor, som förf. utstakat. Eldens inverkan kräfver ytterligare observa
tioner och experiment. Om den närmare innebörden af mylltäckets in
flytande på tallens kubiktillväxt veta vi ännu för litet, att praktiken 
häraf kan draga definitiva slutsatser. Det är oerhördt omfattande ut- 
dikningar och skogskulturer på myrmark, som sedan mer än halftannat 
decennium fortgått på Mo-I)omsjös marker. Deras gynnsamma utfall bilda 
det väsentliga underlaget för Dr Kempes optimistiska syn på de fram
tidsmöjligheter, som ligga i »impediment», upptagande i ytvidd mer än 
tredjedelen af hvad skogen på torrmark gör. En systematisk studie 
öfver dessa jätteexperiment och deras resultat, kombinerad med en ut
redning af hur skogen tar sig ut på de här och där befintliga äldre — 
ända till 100-åriga och därutöfver — myrutdikningar, som en gång upp
tagits för landtbrukets räkning, men sedan öfvergifvits, skulle blifva af 
oskattbart värde, om man vill vandra vidare på dessa vägar. Hvilken 
lockande uppgift vore ej detta för en ung botanist! Men de många 
växtbiologiska synpunkter, som här måste inläggas, den ingående kun
skap, som kräfs om torfarternas natur och genesis o. s. v. göra enligt 
min tanke, att endast en grundligt skolad sådan kan och bör slutföra 
en sådan undersökning.

Rutger Sernander.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS 
EXKURSIONER SOMMAREN 1908.

Salemsfärden.

Det var en betydande mängd föreningsmedlemmar, som söndags
morgonen den 31 maj med ångbåten Sirius foro ut från Riddarholms- 
kajen i Stockholm med Högantorps brygga som närmaste mål.

Vid landningen härstädes mottogos vi af ytterligare ett parti förenings
medlemmar, bland dem de två kännarna af traktens flora, hofrättsrådet 
Knut Almgren och doktor F. R. Aulin. Under deras erfarna ledning 
styrde vi genast, nu en trupp på c:a 40 personer, däraf några icke leda
möter, kosan mot Korpberget och Yiksbergskulle, hvars löfängar skulle bli 
hufvudföremålet för våra undersökningar.

Sydsluttningen af den branta bergvägg, som begränsar Viksbergsdalen 
mot norr, upptages af de beryktade löfängar, hvilka vanligen fått bära 
namn af bergväggens högsta punkt, Korpberget (c:a 80 m. ö. h.). Här 
ströfvade vi kring i den härliga flora, som alltsedan Linders1 dagar 
varit vida beryktad för sin rikedom. Trädbeståndet är mycket blandadt 
af alm, asp, björk, ek, gran, lind, lönn och tall; huskarna utgöras af 
en, hassel, olvon, tibast, try etc., och af örter antecknades exempelvis:2

Anemone nemorosa 
„ ranunculoides 

Asperula odorata 
Campanula latifolia 
Convallaria multiflora 
Dentaria bulbifera 
Hedera Helix 
Hepatica triloba

Lathrcea Squamaria 
Orobus niger 

„ tuberosus 
„ vernus

Pulmonaria officinalis 
Melampyrum nemorosum 
Mercurialis perennis 
Sanicula europa’a.

Löfängarna voro tyvärr betade, på vissa punkter så intensivt, att fält
skikten glesnat, bottenskiktets Hylocomia tilltagit i ymnighet, och ung
gran massvis börjat spira upp bland löfträdsstammarna. Fig. 1 från 
Lindängen, den västligaste delen af löfängskomplexen, visar dessutom, 
huru i skogsskikten björk och asp tilltagit genom de ädla löfträdens 
borttagande. Det är den bild, som blir allt vanligare och vanligare från 
de gamla svenska löfängarna, varslet om en fullständig undergång för 
denna härliga vegetationstyp, om ej den nu gängse betningshushållningen 
omlägges.

1 Johann. Linder, Flora Wiksbergensis. Stockholm 1716.
2 Jmfr K. J. Henrik Wittrock, Från Botkyrka och Salem. Svenska Turist

föreningens Årsskrift 1908.
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Korpbergets öfre delar voro upptagna af tallskog, som på de högsta 
bärghällarna, där hafsvågorna i gamla tider spolat bort det mesta gruset, 
glesnade till det bestånd af »gårtallar», om hvilka redan Linder talar.

Viksbergsholme med sin löfäng, där flera af Korpbergsväxterna åter- 
funnos, fick också ett besök. Förmiddagen skred emellertid framåt, och 
i spridd ordning drog' sig sällskapet småningom mot Hvitsand, där vi 
gästfritt mottogos och fägnades af ägaren, hofrättsrådet Almgren. De 
rika och synnerligen välvårdade botaniska anläggningarna studerades 
med stort intresse, tills det blef tid att med eftermiddagsbåten från 
Högantorps brygga återvända till Stockholm.

v}''"

Fig. 1. Lindängen i Salem. Betad löfäng med uppväxande gran.
O. Rosenberg 19s1/509 foto.

En växt ägnade vi under färden en alldeles särskild uppmärksamhet. 
Det var Hedern Helix, som här har sin mot norr längst framskjutna ut
post, bekant redan genom Linder, inom Sverige. I Viksbergstrakten 
finnas sålunda i Salems socken följande 4 lokaler för murgröna:

1) Nära Högantorps brygga. Enligt uppgift af hofrättsrådet Almgren. 
Denna lokal besökte vi ej.

2) Lindängen. Några stora områden inom densamma.
3) Det egentliga Korpberget. På en mängd punkter. Från en lokal 

hemfördes af några deltagare exemplar med långa spetsiga bladflikar
4) Hvitsand. Hofrättsrådet Almgren visade oss denna troligen nord

ligaste ståndort för Iledera i Sverige. Den låg intill Mälaren och om
fattade en fläck på några kvadratmeter, där den var riklig, dels i strand
snåret, dels i den bakom detta vidtagande granskogen. På en Alnus 
glutinosa-stam klättrade den upp till en höjd af 4—5 meter.



(120)

aagjSgg

■-w'-ät

Västkustsfärden.
Den 6 augusti.

Tidigt på morgonen denna dag sutto följande föreningsmedlemmar 
bänkade vid frukostbordet på Göta Källare i Göteborg: Karl Afzelius, 
Knut Almgren, Fredrik Dahlstedt, G. Wilh. Ekman, Kurt Falck, G. 
Lagerheim, Carl Malmström, Reinhold Matsson, Ebba Nordenson, 
Björn Palm, J. E. Palmer, O. Rosenberg, R. Sandegren, Rutger Ser- 
NANDer, Hernfrid Witte och Fr. Wulff. I vår krets hade vi också 
nöjet se tvenne medlemmar af Dansk Botanisk Förening: fröken Agnete 
Seidelin och kandidat K. Andersen. Här samlades vi nu som deltagare 
i den västkustsexkursion, hvilken beslutits på föreningens majsamman
komst. Dagens resplan, som sedan i allt väsentligt fullföljdes, upptog 
som första nummer ett besök på Styrsö med omgifvande öar och där
efter en motorbåtsfärd genom skärgården till Marstrand, där doktor John 
Bauman och tullförvaltaren Axel Lindström ombestyrt nattkvarter.

Vid Styrsö brygga ställde sig sällskapet, som nu ökats med John Bau
man, Einar Klefbeck, Maria Lewin, Axel Liljedahl, Axel Lindström, 
A. H. Magnusson och Thorild Wulff, under badläkaren doktor Silfver- 
skiölds ledning. Vi gingo under flitigt botaniserande utmed stranden 
(fig. 2). På den långgrunda sandstranden sträckte sig Phragmites com
munis med mer än 470 cm långa ofvanjordiska utlöpare ut i vattnet.

Donsö intresserade oss mest genom sin psammofila vegetation. På en 
sandstrand antecknades t. ex.:

Carex arenaria Halianthus peploides
Eryngium maritimum Plantago maritima
Festuca rubra v. arenaria Triiicum junceum I

I tidtals vattenfvllda klippskrefvor växte täta bestånd af Bulliarda 
aquatica.
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Bad och middag. Så förde vår motorbåt oss ut i skärgården, där vi 
gjorde strandhugg på Vargö och Hyppelrt.

Vargö. Bland fynden bör nämnas Botrychium ternatum, ett stort exem
plar intill en bergvägg i glest törnsnår.

Hgppeln. Här mötte oss den yttre skärgårdens intressanta Strandflora. 
På klapperstrand antecknades:

Angelica litoralis 
Crambe maritima 
Coclilearia officinalis

Glaucium luteum 
Malva silvestris 
Silene maritima
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Fig. 2. Från Styrsö strand. — 0. Rosenberg 196/80!) foto.

På Angelica litoralis och Silene maritima växte Ciiscuta europaia v. 
halophgta}

Från strandens kolonivegetation antecknades Hyoscyamus niger växande 
i två rader ofvan hvarandra, hvilka tydligen uppväxt ur frön från tvenne 
gamla driftränder af olika ålder, ty den ena randen bestod af sterila ung
plantor, i den andra voro exemplaren fertila. Västkustens hafsstranddrift 
är ännu oundersökt, men det är tydligt att i densamma ingå spridnings- 
enheter af en del fanerogamer, som vi inne i landet äro vana att anse 
som ogräs. Så anträffar man på långt ut i den bohuslänska skärgården 
liggande öar på strandens tångbäddar Anagallis arvensis.

På aftonen i mörkningen landade vi i Marstrands hamn. 1

1 Jmfr Sv. Bot. Tidskr. 1909 p. 12.
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Den 7 augusti.

Koön. Tidigt på morgonen foro vi med gårdagens motorbåt till Koöns 
nordsida för att studera den förekomst af Rhodiola rosea, hvilken jag 
tolkat som en relikt från den atlantiska perioden.1 Här växte denna 
vackra fjällväxt i talrika exemplar med grofva rhizom i springorna af 
en mot norr vänd bergsluttning på en höjd af 1 upp till 5 meter ofvan 
den nedanför liggande hafsytan tillsammans med:

-v*

;

HW-fiZ T

Fig. 3. Från Vargö. Strandäng. — O. Rosenberg 196,809 foto.

Agrostis sp.
Aira flexuosa 
Calluna vulgaris 
Cornus suecica 
Erica Tetralix

Hieracium umbellatum 
Lgthrum Salicaria 
Polystichum spinulosum 
Sedum Telephium 
Silene maritima.

Fjällbacka. Från Marstrand for det nu något decimerade sällskapet — 
doktor Bauman och tullförvaltar Lindström stannade i Marstrand; dispo
nenten Palmer och kyrkoherden Matsson reste åt ett annat håll — med

R. Sernander, Om s. k. glaciala relikter. Rot. Notiser 1894.



ångbåt till Fjällbacka. Här möttes vi af fil. doktor Fr. R. Aulin, hvilken 
för denna och följande dag åtog sig det botaniska ciceronskap, som forut 
skötts af herrar Bauman, Liljedahl och Lindström.

Sedan vi installerat oss och ätit middag på det lilla trefliga hotellet, 
besågo vi Rammelklofvan och studerade betesmarkerna häromkring. Foto
grafien, lig. 4, är tagen, medan jakten på Centunenlus minimus och Radioia 

linoides pågick som Ulligast.
Vid Lersten hade doktor Aulin gjort ett fynd af Carex ineurva, som i 

hög grad intresserade oss. Carex ineurva är en arktisk och alpin vaxt, 
som också anträffas flerstädes i de norska fjällen. Men dessutom före-
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Fig. 4. Betesmark vid Fjällbacka med Ceniuncidiis och Radioia. 
O. Rosenberg 197/8()9 foto.

kommer den spridd längs den skandinaviska hallons västkust från Skane 
upp till Ostfinnmarken på grusiga och sandiga stränder. Nu vaxte den 
här på sluttningen af en väldig sandbank full af postglaciala, sydliga 
hafsmollusker från atlantisk tid. Sanden var så lös, att gräs-örtmattan, i 
hvilken Carex ineurva på ett stort område växte riklig, ej slutit sig. 
Den var också svagt rörlig, så att de låga, rikligt fruktbärande skotten 
till hälften voro höljda af flygsand. I samhället anmärktes för öfngt:

Anthgllis Vulneraria 
Carlina vulgaris 
Festuca ovina 
Leontodon autumnalis 
Lotus corniculatus

Plantago lanceolata 
Poa pratensis 
Rumex crispus 
Sedum acre.
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Det förefaller ej otroligt, att Carex incurva är en rent lokal relikt från 
den atlantiska hafsstrand, invid hvilken den mäktiga sandbanken samman- 
vräktes. På den lösa, till vinddrift benägna sanden har växttäcket troligen 
alltid hållit sig mer eller mindre koloniartadt, och därmed var ett al 
' 'Ekoren uppfylldt för att C. incurva ej skulle undanträngas och förkväfvas. 
Af stort intresse var den rikliga Vredo, som professor Lagerheim1 fann 
på dess blad och som han, om ock med tvekan, hänför till den (i Skandi
navien) alpina Puccinia silvatica Schröt. I så fall skulle vi sålunda här 
vid Lersten ha 2 lokala glacialrelikter från den atlantiska perioden.

I den lilla stämningsfulla hotellträdgården samlades på kvällen alla 
deltagarna, hvarvid en af oss lämnade en sammanställning af de hittills 
gjorda fynden och iakttagelserna ur synpunkten af den bohuslänska vege
tationens utvecklingshistoria.

Den 8 augusti.

Iivalö. Den följande dagens sol hade redan lyst åtskilliga timmar öfver 
dansen på Fjällbacka gamla brygga, innan de lifskraftigaste elementen bland 
oss kunde slita sig därifrån. Emellertid voro vi redan på morgonen med 
en motorbåt ute i skärgården. Första strandhugget gjordes på Hvalö. 
De här vanliga törnsnåren kännetecknades af:

Anthgllis Vulneraria 
Asplenium Trichomanes 
Astragalus glyciphgllus 
Calamintha Acinos 
Campanula rotundifolia 
Dianthus deltoides 
Geranium sanguineum 
Humulus Lupulus 
Juniperus communis 
Lappa major 
Ligustrum vulgare 
Origanum vulgare 
Pimpinella Saxifraga 
Prunus Padus

„ spinosa (med massor 
af Polystigma ochraceum,

I ett strandsnår,
Vegetation med bl. 
karaktärsväxterna:

särskildt på de nedre bla
den, mindre uppåt) 

Rhamnus calhartica 
„ Frangula 

Ribes alpinum 
„ Grossularia 
„ rubrum 

Rosa spp.
Rubus idceus 

„ saxatilis 
Senecio Jacobcea 
Sorbus Aucuparia 
Taxus baccata 
Verbascum Thapsus 
Viburnum Opulus

koloni- 
crassifolia, vor»

bakåt begränsadt af fuktig äng, mot stranden af 
a. Scirpu* maritimus och Stellaria

Angelica litoralis Euphorbia palustris
Dactyhs glomerata Geranium pratense

Sv. Bot. Tidskrift 1909 p. 34.



Lappa major Salix viminalis
Pyrus Malus Spiraea Ulmaria

Hästvåmb. Blockstrandens karaktärsväxter voro:
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Cakile maritima 
Cerefolium silvestre 
Crambe maritima 
Galium Aparine 
Lathyrus maritimus

I blockstalpen ofvan denna koloni 
törnsnåren med bland annat:

Campanula persiccefolia 
Lathyrus silvestris 
Pimpinella Saxifraga

Linaria vulgaris 
Sonchus arvensis 

,, oleraceus 
Valeriana excelsa

började den första anläggningen af

Prunus spinosa 
Rosa spp. 
Senecio Jacobcea.

Trinisla. I denna kala ös strandklapper anmärktes några små exem
plar af Stenhammaria maritima.

Musö På de bohuslänska kustklippsplatåerna finnas några karakte
ristiska, svagt torfbildande växtsamhällen af hedt3rp. Öfver en sådan klipp 
heds-mosse gjordes här följande anteckning. — Den hade en yta af c:a 
20 kvadratmeter. Torfven var 10—20 cm. mäktig' och hade nyligen börjat 
tillgodogöras som bränntorf. Underlaget var ett skarpkantigt vittringsgrus, 
liggande direkt på hällen. Med undantag af några svackor med Carex 
panicea var vegetationen xerofil, bland annat med:

Antennaria dioica 
Calluna vulgaris 
Cetraria islandica I

Cladina silvatica 
Fesluca ovina

I en dalkjusa antecknades från ett löfängsparti med starkt vindpiskadt 
träd-buskbestånd af:

Crataegus calycina 
Corylus Aveltana 
Fraxinus excelsior 
Juniperus communis 
Ligustrum vulgare 
Picea Abies

Prunus spinosa 
Quercus peduncutala 
Rosa spp.
Sorbus Aucuparia 
Taxus baccata 
Tilia europaia

bland de jätteblock, som bildade underlaget:

Hepatica triloba 
Origanum vulgare 
Pimpinella Saxifraga

Primula veris 
Vicia sepium
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Särskildt anmärkningsvärd är förekomsten af gran i ett enda af vinden 
misshandladt exemplar. Det ligger långt utom den egentliga grangränsen 
i denna del af Bohuslän.1

Grebbestad. Sedan vi här vid middagsbordet tagit afsked af hvarandra 
efter en i allo lyckad och angenäm färd, åkte de flesta till Tanums sta
tion för att därifrån fara vidare med tåget till Uddevalla eller Göteborg.

Af de exkursioner, föreningen på sitt sammanträde den 9 maj 1908 
beslöt att anordna, kommo sålunda endast de två nu skildrade till ut
förande. Ty den planerade Ombergsfärden måste inställas på grund af 
bristande deltagare. Detta torde också för den närmaste framtiden lämna 
oss den erfarenheten att icke söka arrangera mer än en större exkursion 
för hvarje sommar. Däremot tala det lifliga deltagandet i Salemsfärden 
och den allmänna belåtenheten med densamma för att mindre utflykter 
i Stockholmstrakten vår eller höst icke böra försummas.

Rutger Sernander. 1

1 Henrik Hessei.man och Gunnar Schotte, Granen vid sin sydvästgräns i Sve
rige. Skogsvårdsföreningens Tidskrift 1906.
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NOTISER.

Till docent i botanik vid Stockholms Högskola har utnämnts f. assi
stenten vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet afd 
för landtbruksbotanik d:r Th. Wulff.

D:r N. Sylvén har förordnats att t. v. upprätthålla den efter prof. 
Gunnar Andersson lediga lektorsbefattningen i skogsbotanik vid Skogs
institutet i Stockholm.

Vetenskapsakademien. Den 13 okt. 1909. Till införande i Arkiv 
for botanik antogs: Om Elodea canadensis’ och Matricaria discoideas 
förekomst i Sverige af med. lic. Selim Birger.

Till e. o. professuren i botanik i Uppsala hafva de sakkunniga 
förklarat samtliga sökande kompetenta i följande ordning. Prof. Juel: 
1) Lidforss, 2) Rosenberg, 3; Svedelius, 4) Fries, 5) Skottsberg. Prof. 
Sernander: 1) Lidforss, 2) Rosenberg, 3) Svedelius, 4) Skottsberg 
5) Fries. Prof. Jönsson: l) Lidforss, 2) Rosenberg, Svedelius, Fries 
utan ordningsföljd, 3) Skottsberg.



3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stil (enkelt understruket
i manuskriptet). > ^

4) Vid kursiveringar må spärrad stil användas (understrykes med 
bruten linje i manuskriptet).

Citeringar böra ske genom (hänvisningar till en afhandlingen 
bifogad litteraturförteckning. Noter under texten böra så vidt möj
ligt undvikas.

Det är önskvärdt, att större afhandlingar af allmänt veten
skapligt innehåll äro författade på engelska, franska eller tyska 
eller åtminstone äro försedda med en sammanfattning på något af 
dessa språk. Manuskript, som ej är skrifvet på svenska, bör åt
följas äf uppgift om, hvem söm vérkställt eller granskat öfversätt- 
ningen till det främmande språket. De böra dessutom vara för
sedda med en kortfattad svensk resumé.

För undvikande af alltför dyrbara korrekturändringar får re
daktionen på det enträgnaste anhålla 1) att manuskripten måtte in
lämnas i fullt tryckfärdigt skick, så att inga vidlyftiga rättelser mot 
manuskriptet eller tillägg måtte förekomma i korrekturen; 2) att, om 
likväl dylika ändringar företagas, dessa endast må äga rum i första 
korrekturet för att ej onödigtvis fördröja af handlingens tryckning; 3) 
att; i synnerhet personnamn, växtnamn och facktermer 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. . : i \

Omkostnader för korrekturändringar mot manuskriptet öfversti- 
gande 10 % af tryckningskostnaden bestridas af författaren.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas, 
direkt till redaktionen. Direkt förbindelse mellan författaren och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvarje författare erhåller 100 särtryck med omslag afgifts- 
fritt äf sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskömmelse. Af smärre meddelånden intagna i tidskriftens borgis- 
äfdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.
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