
SvensK Botanisk 
Tidskrift

Utgifvem af

Svenska Botaniska Föreningen

Redigerad af

0. ROSENBERG och T. VESTERGREN

BAND 4 1910 HÄFTE. 2



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS

styrelse och redahtionsKommitté

under år 1910.

Styrelse:

V. B. WITTROCK, ordförande; R. SERN ANDER, vice ordförande; 
O. ROSENBERG, sekreterare och redaktör; G. INDEBETOU, skatt
mästare; J. BERGGREN, K. BOHLIN, O. JUEL, G. LAGERHEIM, 

G. MALME, HJ. NILSSON, M. SONDÉN.

Redaktionskommitté:

O. ROSENBERG, K. BOHLIN, G. LAGERHEIM, R. SERNANDER, 
N. SVEDELIUS.

SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT utkommer i fyra häften årligen. 
Prenumerationsafgiften (för personer ej tillhörande Svenska Bo
taniska Föreningen) är 15 kronor.
Medlemsafgiften för år 1910, 10 kronor, torde inbetalas till 
skattmästaren, fondmäklaren G. INDEBETOU, Kungsträdgårds- 
gatan 4, Stockholm.
Nyinvalda medlemmar kunna erhålla föregående årgångar af tid
skriften till ett pris af 7 kronor pr årgång.



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT Bd 4, 1910. TAFL. 3.

Generalst. Lit. Anst.



TAFL. 4.SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT Bd 4, 1910.

Generalst. Lit. Anst.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1910. Bd i, h. 2.

OM EPIPOGIUM APHYLLUM I SVERIGE.
AF

ARVID FRISENDAHL.

Med tafl. 3 och 4.

»Nobilissima et rarissima Florae nostrae civis» kallar Elias Fries 
Epipogium aphylltun, när han i Novitiae Florae Suecicae 1828 om
nämner sitt fynd af denna växt den 4 aug- 1816 vid sjön Fär
gen i Femsjö socken, Småland, och därmed gifver densamma hem
ortsrätt i den svenska floran. Under den snart sekellånga tid, som 
förflutit, sedan detta fynd gjordes, har Epipogium anträffats på en
staka ställen mer eller mindre sparsamt öfver snart sagdt hela 
Sverige — från 6 landskap är den emellertid okänd — men torde 
den dock ännu kunna anses vara en af våra sällsyntaste och minst 
sedda växter. Som den i sitt uppträdande och sina biologiska för
hållanden erbjuder mycket, som är väl värdt vår uppmärksamhet, 
har jag vågat tro, att de rön, jag gjort beträffande denna växt, 
grundade på iakttagelser i naturen dels i Norrbotten åren 1899— 
1902 dels i Jämtland år 1909, publicerade möjligen skola finna 
intresserade läsare. För att öka den lilla uppsatsens värde skall 
först en förteckning lämnas öfver alla de fynd af Epipogium i 
Sverige, som jag kunnat få kännedom om, och äfvenså en kartskiss 
åskådliggörande växtens svenska utbredning. Endast en del af 
dessa Epipogium-lokaler äro förut publicerade; de öfriga har jag 
hämtat från herbarierna i Uppsala och Lunds botaniska museer samt 
från Riksmuseet i Stockholm eller fått mig meddelade från ett flertal 
botanister och botaniskt intresserade personer. För de från her
barierna hämtade fyndorterna är inom parentes finnarens namn 
angifvet. På kartskissen äro äfven inlagda de fyndorter för Epipo-
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g him, om h vilka det uppgifvits, att växten där sedermera förgäfves 
eftersökts, enär jag, såsom af uppsatsens innehåll skall framgå, ej 
anser mig behöfva vara öfvertygad om, att Epipogium verkligen 
ej längre finns på dessa platser.

De fynd, som i Sverige gjorts af Epipogium, äro följande:
Skåne. Svedala s:n, vid Börringesjön: Lindved 1841 (v. Düben), 

Lindholmen 1846 (A. G. Longberg); Österlöf s:n och Oppmanna 
s:n vid Oppmannasjön 1850, 51 (Kjellander), enligt Cervin (Bot. 
Not. 1855) funnen flera år i mängd af Kjellander; 14/s 67, lä/8 
91, 1!'/8 92 (Wahlstedt), 1891 i stort antal enligt Wahlstedts 
uppgift på en växtetikett i Uppsala botaniska museum.

Halland. Hallands ås: Windrarp i en gammal bokskog 1884 
(Neuman: Bidrag till kännedomen om floran på Sveriges sydvest 
kust. Gtbg 1884).

Småland. Femsjö s:n vid sjön Färgen i en mycket gammal gran
skog, Bökebergsskogen, 2 individ den 4 och 22 aug. 1816 (E. 
Fries); Ankarsrum, nära Hällsjön (Hartmans Flora 12 uppl., utg. 
af Krok 1889).

Östergötland. Begna s:n, Reymyra 1867 (H. v. Post), 9/7 77 
(Elmquist); Krokeks s:n, Kolmorden, nära Marmorbruket (N. C. 
Kindberg, Östgöta Flora 1880).

Södermanland. Björkviks s:n, Jernbol (Malme, Bot. Not. 1891); 
Stora Malms s:n 2o/7 1890 (G. Malme), funnen på samma lokal 
äfven 1887 och 88; Dunkers s:n, Stålberga bruk s/8 1869 (C. M. 
Nyman); Lenna s:n, Bråtön 31/7 1848 (Ringstrand). 

Västmanland. Arboga s:n, Ekholmen e—18/s I860 (A. Afzelius); 
Ivärrbo s:n, Frösåker 1842, »sat copiose» (Gyllenstjerna), 1846 
och 47 (Luhr: »fortvarar ännu och har jag alla år sett circa 10 
exemplar»), 1848 (C. M. Nyman, CederstrÅi.e och Luhr). 

Värmland. Bergsl. Gustafsström u/8 62 (Låftman), /8 63 (Lager
gren); Ekshärads s:n (Hartmans Flora, 11 uppl. 1879). 

Uppland. Tierps s:n 1863 (Hj. Mosén); Elfkarleby s:n, Sågarbro- 
skogen 1865 (A. Nilsson).

Nerike. Ulleviklint (Hartmans Flora, 11 uppl.).
Gästrikland. Limön utanför Gäfle y9 1867 (C. Juhlin); 71 och 

73 (R. Hartman).
Dalar ne. Boda s:n, vid Silfverbergets fäbodar (tagen af K. Johans

son, enl. kand. G. Samuelsson); Orsa s:n, vid Skalungen 1824, 
8/s 27, /8 29 (J. J.G. Clason); Ore s:n, 1 exemplar (F. Arosenius, 
Beskrifning öfver provinsen Dalarne I: 4, Falun 1863).
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Hälsingland. Loos s:n, Tenberget 18(53 (.1. A. Wiström); Bjur- 
åkers s:n, Ahlsjö sept. 1859 (j. A. Hartman); Kårböle s:n, Gård
myrberget, Kerstaberget, Nötberget och nära Öjeforsen (S. Birger: 
Svensk Bot. Tidskr. 1909); Bergsjö s:n (Hartmans Flora, 11 uppl. 
1879); Ramsjö s:n (Hartmans Flora, 11 uppl.).

Härjedalen. Lillhärrdals s:n, vid Loddbrynnen; Ytterhogdals s:n, 
Ytterhogdal och ÄngersjÖberget (S. Birger: Härjedalens kärl
växter. 1908).

Medelpad. Brämön 1885 (Neuman: Bot. Not. 1887); sedermera på 
samma ställe förgäfves eftersökt; Borgsjö s:n, på Angebys allmän
ning lä/8 1859 (Reuterman); vid Granboda och söder om Torsjön 
(Collinder: Medelpads Flora, Upsala 1909); Torps s:n 189-1 (H. 
W. Arnell), 95 och 96 (enl. meddelande af lektor H. W. Arnei.l 
1895 funnen i mängd); Lidens s:n, Backeberget (Collinder: Medel
pads Flora 1909).

Ångermanland. Hernön (Hartmans Flora, 11 uppl. 1879); Lung- 
ön (enl. medd. af lektor H. W. Arnell), ett 10-lal exemplar; 
Nora s:n, Grönsvik 1903, 1 exemplar (enl. medd. af kand. F. 
Jonsson), sedermera ej återfunnen; Bjertrå s:n 7/a 1824 (Laesta- 
dius); Bodums s:n, Miltallberget, 2 exemplar, 10/8 1908 (S. Heder
ström: Flora och Fauna 1909).

Jämtland.1 Bergs s:n, vid Bergvik (enl. medd. af med. kand. J. We- 
björn), i skillnaden mellan Torsåsen och Rörön (Olsson 1884), 
mellan Berg och Åsarne (Fl. Behm, enligt d:r Warodell); Refsunds 
s:n, Ammerön 1886 (Olsson 1886), Presthordet aug. 1909 (enl. medd. 
af kand. G. Löwenmark); Näs s:n, Göhle hy 20/7 1880 (Fl. Behm), 
Åsen 1885 (Olsson 1896); Hellesjö s:n, Mjösjö fäbodar juli 1885, 
4 ex., Bolsjöån (Olsson 1896); Fors s:n 1902 (enl. medd. af kand. 
J. Webjörn); Ragunda s:n, vid lilla Fisksjön 1869 (W. & E. 
Frisendahl) ett 20-tal ex., Kyrkslättskogarne (enl. medd. af Ed
ward Bergvall), le/8—5A 1909 på sluttningarna af Wätta-,

1 Som bekant har mycket funnits att anmärka mot tillförlitligheten af de upp
gifter om växtfvnd, som lämnats af lektor Olsson, hvilken dessutom, beklagligt 
nog, ej angifvit, hvilka fynd han haft personlig kännedom om, och livilka han i 
andra hand fått sig meddelade från mer eller mindre tillförlitliga, ej namngifna 
personer. Den utmärkte kännaren af Jämtlands flora, fördelningsläkaren d:r E. 
Warodki.l har emellertid meddelat mig, att, hvad Epipogium angår, man nog ej 
har någon anledning att betvifla Olssons uppgifter.

På kartskissen har beträffande Jämtland, med undantag af Ragunda s:n, endast 
en fyndort för hvarje socken inlagts och de socknar, från hvilka jag har uppgifter 
om Epipogium-fynd endast af Olsson äro blott 3, Ström, Offerdal och Hellesjö.
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Kullsta- och Hökbergen öfver stora områden, fläckvis ymnigt 
förekommande, Öfverammer (Olsson 1884); Stugu s:n, Strånäset 
ls/8 I860 (E. Holmberg: »redan anträffad 1854, men ej funnen 
under mellanliggande år»); Kyrkås s:n, Kläpp 1884; Östersund, 
under de sista 30 åren nästan regelbundet funnen hvarje år af 
doktor E. W arodell (enligt meddelande i bref) öfver stora om
råden från Litsvägen i norr och bortåt Lillsjön och Odensala i 
söder, n/8 97 (Ahlfvengren), lä/8 97 (D. M. Euren); Odensala 
norr om Persvensbodarne 4/7 87 (Olsson 1896); Ås s:n, Tysjön och 
Kånkbacken (Olsson 1884); Lockne s:n, Bleka 1887 (Olsson 1896); 
Sunne s:n 1841 (v. Düben), Anderson aug. 1835 (Kallström), där 
åter funnen 1884 (Olsson 1884), nära Sunne kyrka (enl. medd. 
af d:r Warodell); Alsens s:n, nära Vaplan aug. 1861 (S. Axell); 
Näskotts s:n vid Vaplan aug. 1851 (.1. R. Forsell), 1895 (Olsson 
1896); 011 erdals s:n, Prestgården 1888 (Olsson 1896); Hammerdals 
s:n, Viken 12/s 1883 (E. Jönsson: »omkring 20 exemplar») och 
1888; Ede 1887 och 88 (Olsson 1896); Ströms s:n, Skalsberget 
1882 (Olsson 1884).

- Norrbotten. Edefors s:n, Åminne, Storbergets norra sluttning. 
Funnen därstädes första gången af förf. den 21/8 1899. Året 
därpå återfanns den 21/s, men var då redan utblommad; 1902 
anträffades ett 40-tal individ den 7 sept.

Lule Lappmark. Jockmocks s:n, 1856 funnen i 1 ex. af öster
rikaren Wichura (C. F. Nyman: Sveriges Fanerogamer 1867), i 
närheten af Varjek aug. 1899 (Ad. Velander).

Torne Lappmark. (M. Sondén, Svensk Bot. Tidskrift 1907.) 
Enligt meddelande i bref från apotekaren Westling, som gjort 
detta fynd, är växten anträffad, 6 individ, i Abisko i skogen vid 
älfven åt Nuoljasidan.

Epipogium kräfver för att trifvas fuktighet och beskuggning, och, 
at min erfarenhet att döma, är det på bergsluttningar mot norr, 
som den företrädesvis anträffas. Om dessa betingelser förefinnas 
för dess trefnad, synes den däremot ej vara så nogräknad på de 
skogssamhällen, hvari den söker medborgarskap. Inom området 
för bokens utbredning i Europa är det framför allt detta träds 
skogsbestånd, som den synes hedra med sin närvaro; så äro de 
bägge skånska lokalerna och den från Halland i bokskog. Norr 
om detta träds gräns, alltså bl. a. i hela öfriga Sverige, Norge och
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Finland, sällar den sig helst till granen, ehuru den dock här, 
enligt hvad jag fått mig meddeladt, kan förekomma i aspskog 
(t. ex. Reymyra-lokalen i Östergötland) och i björksamhällen. 
Fuktig mossa, multnande ved och lager af nedfallna löf synas er
bjuda Epipogium den lämpligaste grobädd, men äfven sandig mark 
och Sphagnum anföras såsom utmärkande för ståndorter, hvarpå 
Epipogium anträffats (Reichenbach 12).
I skogarnas djupaste dunkel synes den 
i allmänhet icke finnas, den ljusskygg
het, man velat påbörda Epipogium så 
ofta i litteraturen, är nog öfverdrifven.
Så söker man den, enligt Schiotz (15), 
vanligen förgäfves i de gamla boksko
garna på ställen, där skuggan är som 
störst, utan fastmer har han funnit den i 
unga bokskogar på platser, där sidoljus 
från skogsvägar faller in. Och af min 
erfarenhet att döma finner man den, lika 
litet som någon annan högre växt där, 
hvarest granskogen står som tätast, utan 
i de ljusningar i skogsdunklet, som någon 
källa eller bäck åstadkommer. På dy
lika lokaliteter — sluttningar, bevatt
nade af rinnande vatten — är det, som 
»granlunden» eller »den örtrika gran
skogen», beskrifven af Gunnar Anders
son och Hesselman (1), utbildas, fullt 
typisk dock endast i Norrland, och det 
är vid denna granskogstyp, som Epipo
gium särskildt synes vara bunden. Ett 
flertal skogsmossor, yppiga ombunkar 
och frodiga, högväxta örter äro utmär
kande för detta samhälle. Från min 
Epipogium-ståndort i Åminne i Norrbotten kunna följande växter 
anföras från fältskiktet: Mulgedium alpinum, Actaea spicata, Paris 
quadrifolia, Rubus saxatilis, Rubus saxatilis x arcticus, Goodgera 
repens och Athgrium Filix femina, för lokalerna i Ragunda är sär
skildt Aconitum septentrionale utmärkande. Om Epipogium-fynden 
från Östersundstrakten här doktor Warodell meddelat mig föl
jande: »Lokalen, där jag vanligen träffar växten, har jag alltid

Kartskiss visande Epipogium 
aphijllums utbredning i 

Sverige.
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funnit rätt typisk. Under min vandring i granskogen träffar jag 
en liten glänta, där marken är betäckt med tjock, fuktig mossa, 
vanligen Hypnum crista castrensis och Schreberi samt Hylocomium 
splendens. På stället eller i närheten finner jag ofta Goodyera 
repens, Corallorrhiza och Cystopteris montana. Träffar jag i den 
fuktiga skogen en dylik lokal, vet jag, hvar jag skall söka Epipo- 
gium, och ofta spejar ögat icke förgäfves.»

Ehuru Epipogium företrädesvis är bunden vid boken och granen, 
är dock detta icke, som redan nämnts, nödvändigtvis förhållandet, 
utan kan den äfven anträffas i andra skogssamhällen. Granen och 
boken ha som bekant bägge, hvar och en från sitt håll, invandrat 
till Sverige under en relativt sen epok af postglacial tid, men 
Epipogium behöfver därför icke först i sällskap med dessa ha 
inkommit i vårt land. Troligare är det, att den hos oss är af 
betydligt äldre datum, om man betänker växtens ringa spridnings
förmåga (därom skall längre fram utförligare talas) och dess stora 
utbredning öfver hela Sveriges längd. Hvad invandringsvägen be
träffar, är det troligt, att växten kommit till vårt land söderifrån 
öfver Danmark; den saknas nämligen (Häyrén 7) i hela norra och 
mellersta Finland. Detta, att den endast i Finland är anträffad i 
södra delen af landet men där ej så sällsynt, tyder på, att den här 
icke uppnått sin nordgräns och därför är att anse såsom senare 
invandrad till Finland än till Sverige.1 Den möjligheten skulle då 
vara utesluten, att växten öfver Kvarken inkommit till Sverige från 
Finland, hvilket man annars kunnat vara böjd att antaga. Af 
medföljande kartskiss framgår det nämligen, att Epipogium har sin 
ojämförligt största utbredning inom Sverige i södra delen af Norr
land, och att den särskildt i Jämtland ingalunda synes vara så 
sällsynt. Som ju emellertid allt talar emot, att växten kommit oss 
till godo från Finland (äfven Norge, där Epipogium endast förekom
mer mycket sparsamt i södra delarna, kan härvid icke komma i 
traga), kan den stora utbredningen i södra Norrland ej bero därpå, 

,att den hit först inkommit i Sverige, utan måste den förklaras 
därmed, att betingelserna för växtens trefnad här i hög grad äro 
till finnandes. Och granlundarna, som ju utgöra en så karakteristisk 
skogsformation för just dessa delar af vårt land, synas verkligen 
vara ägnade att erbjuda Epipogium allt, hvad den fordrar af 
lifvet.

Om Hayréns uppfattning, att Epipogium i Finland är relikt, se sid. 106.
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Epipogium är en växt med ganska skiftande yttre. Hittills har 
den , dock, så vidt jag vet, undgått att sönderstyckas i underarter, 
varieteter eller former. Ytterlighetsformerna kunna emellertid förete 
en rätt olika anblick, å ena sidan stora, robusta individ hållna 
i rödaktig färgton med rödanlupen stjälk och de stora blom
morna på gulhvit botten mer eller mindre tecknade med rödt, å 
andra sidan spensliga former med stjälk och blommor, som äro 
nästan rent hvita till gulakliga med endast sporren mera starkt röd
färgad. Blommorna växla i storlek rätt mycket, likaså till antalet 
på hvarje individ. Detta varierar mellan 1 till (i, det senare antalet 
har jag dock icke funnit på exemplar från mina lokaler (redan 5 
blommor äro här mycket sällsynta); på sydligare orter synes det däremot 
ej vara så ovanligt (Fries 4 och Schiotz 15). Slutligen kan stjäl
ken till sin form uppvisa olikheter; ofta är den vid basen på en 
sträcka af ett internods längd mer eller mindre ansvälld; de flesta 
af mina individ från Ragunda visade dock icke denna utbildning. 
De båda planscherna till denna uppsats ge en föreställning om 
dessa bägge typer, tail. 3 af den gröfre, mörkare, mera storblom
miga, ta.fl. 4 af den spensligare, ljusare, vid basen ej ansvällda 
formen.

Irmisch har (8 s. 54) anmärkt, att, enär de olika typerna äro för
bundna med hvarandra genom öfvergångar, ej gärna olika former 
kunna uppställas. Till samma resultat har jag kommit genom 
granskningar i naturen, gjorda på flera hundra individ, och jag har 
funnit, att talrika kombinationer kunna uppträda af de olika ka
raktärerna. Att uppfatta de olika typerna såsom betingade af olik
heter i ståndortens beskaffenhet låter sig ej gärna göra; på samma 
lokal finner man individ med de mest olika utseenden.

Elias Fries har (4) framställt den meningen, att den Epipogium, 
som växer i bokskogen skulle afvika från den i granskogen. 
Denna senare, säger han, är mycket spädare och mindre ansvälld 
vid basen och af ljusare färgton än den förra. Att särskilja dessa 
två ytterlighetstyper inom området för växtens variation såsom olika 
växtgeografiska former kan dock icke, enligt min erfarenhet, genom
föras. Fries har grundat sin åsikt härvidlag på ett helt naturligt 
ännu ganska ringa material och har därför kommit att draga en 
förhastad slutsats. Såsom jag redan nämnt, ha bägge dessa typer 
varit företrädda på mina lokaler — och detta såväl i Jämtland 
som i Norrbotten — den senare visserligen talrikare än den förra, 
Fries’ sydligare form; granskning af herbariematerial från olika
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håll af Sverige har gifvit samma resultat. Och från Skånes bok- 
skogar, liksom från 1 yskland föreligger å andra sidan äfven den 
spädare, ljusare och vid basen ej ansvällda formen.

En om man så får säga stor nyckfullhet i uppträdandet är en 
egendomlighet för Epipogium, som man ofta ser anförd. Reichen
bach (12) känner till detta förhållande och uppgifver, att ofta flera 
år förgå, utan att växten förmår sig att gå i blom, tills den ett tu
lie ett ar uppenbarar sig såsom en oväntad syn på en plats, där 
man de närmast föregående åren ej observerat den. Kerner (9) 
skiifver, »att man ett år, då växten icke blommar, kan gå öfver 
densamma sommartiden utan att ana, att mossan och myllan döljer 
den underbara växten». Från Sverige äro tlera fall kända, då man 
ett år förgäfves sökt Epipogium på samma plats, där den förut 
iakttagits, föi att den i många fall ett annat år åler skall visa sig. 
Så har på den klassiska lokalen i Femsjö socken i Småland väx
ten, sedan den första gången anträffats 1816, ej återfunnits, och 
detsamma är förhållandet med fyndet på Brämön 1885 (L. M. 
Neuman: Bot. Not. 87). Sedan den första gången påträffats i Ra- 
gunda 1869 och likaså i Nora i Ångermanland, eftersöktes den 
(enl. uppgift af resp. direktör E. Frisendahl och kand. F. Jons
son) på samma platser förgäfves under därpå följande år. Till 
sist kan nämnas, all, af en uppgift alt döma på en växtetikett i 
l ppsala botaniska museums herbarium, E. Holmberg på en lokal 
i Stugu s:n, Jämtland, iakttog Epipogium 1854 och 1860, men 
däremot ej under de mellanliggande åren.

Man har allmänt ansett, att denna oregelbundenhet i uppträdan
det stode i sammanhang med det stora inflytande, yttre väderleks
förhållanden utöfvade på växten, och redan É. Fries (3) kallar Epipo
gium en »planta meteorica», d. v. s. en sådan växt, hvilkens utveck
ling vore beroende af luftens beskaffenhet, dess fuktighet och värme, 
en egenskap, som den delade med många svampar. Ehuru som 
längre fram utförligt skall utredas, Epipogium nog ingalunda är 
okänslig for olika atmosfäriska förhållanden, utan fastmer visar i 
sitt uppträdande tydliga utslag, när ändringar i desamma något år 
intraffa i gynnsam riktning mot det normala, så torde dock icke 
det ofvannämnda försvinnandet från en lokal under ett år (detta 
ar naturligtvis endast skenbart, i jorden lefver växten kvar under de 
ar, den icke blommar) förklaras med tillhjälp af meteorologiska fakta. 
Sa ogynnsamma väderleksförhållanden kunna väl icke så ofta vara 
rådande, att en växt som Epipogium, hvilken af dess stora geogra
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fiska utbredning att döma, tål vid ett och annat från klimatets sida, 
behöfver ligga i dvala. Förklaringen är nog en annan och följande.

Växtens vegetativa förökning — den enda förökning som har bety
delse för dess fortvaro på en ståndort — sker (se härom Ihmisch 8 
och Schacht 14) dels därigenom, att grenspetsar på den, som be
kant, köttiga, korallikt förgrenade rotstocken isoleras från moder
växten och fortsätta sin utveckling till nya individ, dels på så sätt, 
att långa smala utlöpare bildas från terminalknoppar på rhizomets 
hufvud- och biaxlar.1 2 Dessa senare bilda i bladvecken små knop
par, som genom utlöparnas bortdöende vid vegetationsperiodens 
slut frigöras och gifva upphof till nya individ. De nybildade indi
viden måste emellertid undergå ett mångårigt förstärkningsstadium, 
innan de nå sin fulla utveckling och komma till blomning. Hvad 
individbildningen genom isolering af grenspetsar från rhizomet be
träffar, måste äfven de så uppkomna individen genomlefva en vegetativ 
förstärkningsperiod, enär nämligen, såsom Irmisch (s. 55) iakttagit, 
en blomning tyckes så uttömma växtens krafter, att, efter dennas 
slut på hösten, icke blott de ofvanjordiska utan äfven största delen 
af de underjordiska stamdelarna bortdö, endast kvarlämnande de 
yttersta spetsarna, som äro bestämda att utvecklas vidare till nya indi
vid. På lokaler därför, där Epipogium uppträder endast mycket spar
samt i ett fåtal individ — och så har alltid varit fallet på de stäl
len, där man iakttagit en skenbar frånvaro af växten ett eller flera 
år — måste detta ekologiska förhållande hos de öfvervintrande 
delarna gifva upphof till en periodicitet, som har till resultat, att 
vissa år Epipogium ej står att finna på platser, där man förr funnit 
och senare något år återfinner den. På lokaler, där däremot växten 
förekommer i ett större antal, behöfver denna periodicitet i det enskilda 
individets uppträdande icke spela någon roll för växtens uppträdande i 
dess helhet, och på sådana ställen träffas den nog också år efter år, 
hvilka skiftningar än väderleken månde undergå. Så anträffades 
den, som af förut lämnade uppgifter närmare framgår, på 1850- 
talet år efter år vid Oppmannasjön i Skåne, vidare vid Frösåker 
i Västmanland från 1842 till 48, och vid Östersund har den under 
de senaste 30 åren nästan regelbundet iakttagits hvarje år. Och 
slutligen sökte jag den vid Åminne i Norrbotten ej något år för- 
gäfves, så länge jag bodde i denna trakt.

1 Dylika grenspetsar synas på de tvenne individen längst till höger, tall. 4.
2 En dylik utlöpare synes på tall. 3 på andra exemplaret från vänster.
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En liknande ekologisk egendomlighet, som utmärker Epipogium, 
linnes äfven hos en del alpina ljungväxter, Phyllodoce, Andromeda 
hijpnoides o. a. (Haglund 5). Dessa blomma nämligen endast vissa 
år, skilda af intervaller med hufvudsakligen vegetativt lif. Hos dem 
är emellertid, af ännu något dunkel anledning, periodiciteten ut
sträckt öfver hela bestånd inom ett område, ett fenomen, som icke 
liar sin motsvarighet, af hvad som ofvan framgår, hos Epipogium.

Om något år för Epipogiums utveckling särdeles gynnsamma yttre 
förhållanden inträffa, som påskynda de underjordiska delarnes till
växt, kan detta vegetativa förstärkningsstadium förkortas med ett 
eller annat år, och följaktligen kommer på samma år ett större 
antal individ än vanligt till blomning. Det bör påpekas, att Epi
pogium i vanliga fall på en lokal brukar anträffas i mycket få 
individ, ofta t. o. m. enstaka. Såsom exempel kan nämnas, att i 
Ore s:n i Dalarne och Nora s:n i Ångermanland, endast 1 individ 
blifvit funnet, och Elias Fries lyckades icke finna mer än 2 exemplar 
på sin lokal, för öfrigt icke ens samtidigt, utan den 4 och 22 augusti- 
I Danmark var, enligt Schiotz (lö), intill 1886 Epipogium obser
verad vid ett 20-tal tillfällen på 6 olika lokaler, men aldrig i ett 
större antal än 12. Häyrén (7) anför, väl såsom något storartad!, 
att på ett ställe i södra Finland, Jääskis, ända till 80 exemplar 
funnits, och detta är nog att anse som ett extraordinärt fall.

Ett par fall, då Epipogium i Sverige uppträdt i mer än vanligt 
stor mängd, anför Elias Fries (4). År 1841 anträffade v. Düben 
den i Sunne s:n i Jämtland, och uppträdde den då därstädes 
»copiosissima»; året därpå, 1842, fann Gyllenstjerna den »sat 
copiose» i Frösåker i Vestmanland. Af den LuHR’ska uppgiften 
1847 på en etikett till exemplar från Frösåker i Uppsala botaniska 
museums herbarium: »fortvarar ännu och har jag alla år sett cirka 
10 exemplar», torde det framgå, att 1842 Epipogium i riklig före
komst intog en undantagsställning.

År 1895 påträffades, enligt meddelande af lektor H. W. Arnell, 

Epipogium i mängd i Torps s:n i Medelpad, och förlidet år 1909 
funno min broder Axel b risendahl och jag växten i Ragunda i så 
stort antal, som den kanske aldrig förr någonstädes funnits, i flere 
hundratals individ öfver stora områden i de skogar, som bekläda 
sluttningarna af Kullsta-, Vätta- och Hökbergen. Jag är öfvertygad 
om, att Epipogium detta år uppträdde på dessa trakter i osedvan
ligt stort antal, ty i annat fall kan jag ej förstå, att vi här icke 
förut om åren funnit växten på marker, där vi ofta vid tiden för
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dess blomning ströfvat omkring som jägare. Man kan därför med 
säkerhet antaga, att Epipogium i fjol, åtminstone hvad Ragunda 
beträffar, haft anledning att gå i blomning rikligare än annars, och 
denna anledning kan nog ej gärna sökas i annat än sammanträf
fandet af en del gynnsamma yttre förhållanden. Ar 1908 utmärkte 
sig som bekant för en mycket tidig och varm vår, och hösten var 
särdeles långvarig och mild, och detta torde nog ha varit af stor 
betydelse för Epipogiums massuppträdande 1909. De underjordiska 
delarna fortsätta nämligen sin tillväxt, såsom jag varit i tillfälle att 
iakttaga, på höslen, så länge temperaturen det tillåter. Några indi
vid af Epipogium, som inplanterades i Botaniska trädgården i Upp
sala i fjol på hösten, hvilken äfvenledes var mer än vanligt mild, 
hade i midten af november kraftiga utlöpare, som då tycktes vara 
i full växtkraft och redan voro 14 cm. långa.

För att återgå till redogörelsen för de väderleksförhållanden, som 
torde ha spelat in vid åstadkommandet af massförekomsten i Ra
gunda af Epipogium 1909, så må vidare erinras om, att våren 
1909 var visserligen både kall och sen, men på den följde en åt
minstone i Ragunda tidtals mycket varm, men framför allt regnig 
sommar, och det var väl bägge dessa faktorer, den gynnsamma 
hösten 1908 och den därpå kommande regniga sommaren, som 
tilläto Epipogium att så forcera sin tillväxt, att den llorala utveck
lingen 1909 kunde blifva så yppig.

Man hör esomoftast nämnas, att det eller det året var ett godt 
orkidéår, ett år alltså, då dessa växter florerade mer än vanligt, 
men i litteraturen har jag ej träffat på någon närmare uppgift af 
detta slag eller någon utredning af de härtill bidragande orsakerna, 
ehuruväl en dylik skulle ha sitt intresse. Som ytterligare ett bi
drag till denna fråga vill jag här omnämna, att äfven beträffande 
en annan växt, som föröfrigt nog har en biologi likartad med Epi
pogiums, nämligen Corallorrhiza innata, tror jag mig kunna påstå, 
att den sistlidne sommar, åtminstone på den trakt jag afser, upp
trädde ymnigare än vanligt. Detta är som bekant en växt, som i 
allmänhet icke uppträder i massor, men i fjol gjorde den dock så 
i Ragunda, där jag iakttog den på några myrmarkslokaler i Ham- 
marskogarne, och kunde den där fläckvis bilda riktiga bestånd. 
En liknande iakttagelse öfver samma växt har äfven gjorts förra 
sommaren af fil. kand. O. B. Santesson, enligt meddelande till 
mig, i Sunne s:n i Jämtland.

Jag har tagit mig för att försöka ställa äfven ett par af de mass-
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uppträdanden af Epipogium, som för öfrigt äro kända från Sverige, 
i samband med de under dessa år rådande väderleksförhållandena, 
och det har visat sig, att gynnsamhet i dessa äfven här kunna för
klara ifrågavarande fenomen. Dessa fall af särdeles rikligt uppträdande 
af Epipogium äro det från 1S41 i Sunne s:n och från 1842 i Frösåker. 
Hvad dessa år beträffar, finnas, som bekant, från denna tid inga regel
bundna observationer gjorda öfver väderleksförhållandena från orter 
öfver hela Sverige, utan har jag för dessa tvenne fall fått hålla mig 
till de journaler, som fördes på meteorologiska anstalten i Uppsala.1 
Af dessa anteckningar framgår det, att från temperatursynpunkt 
hösten 1840 icke företedde några särskilda afvikelser från det nor
mala, medan däremot våren 1841 var ovanligt varm. Medeltalen 
af temperaturen för de 35 åren 1837—1871 äro för mars, april och 
maj resp. 2.69, + 2.67 och + 8.82, för år 1841 däremot resp. 
— 0.75, + 4.41 och + 12.55 grader. Hvad särskildi maj beträffar, 

är + 12.65 den högsta medeltalstemperaturen för denna månad under 
hela tiden 1837 71. Från och med juni 1841 inträda i temperatu
ren mera normala förhållanden, och hösten detta år uppvisar här- 
uti intet anmärkningsvärdt. Året därpå, 1842, inträffar åter en ex
ceptionellt tidig och varm vår, och temperatursiffrorna äro här ej 
så mycket afvikande från de ovanliga siffrorna för 1841, nämligen 
för mars + O.oo, april + 3.47 och maj + 12.19. Sedan återgår 
temperaturen till det normala. Ehuru dessa siffror, som nämnts, 
gälla för Uppsala, finnes ingen anledning att tro, att icke äfven 
Sunne och Frösåker hade att glädja sig åt samma vackra vår som 
Uppsala under åren 1841 och 42.

Hvad åter nederbörden vidkommer, har man ej rätt atl gene
ralisera de resultat, hvartill iakttagelserna gjorda i Uppsala ha 
kommit, enär nederbörden ju kan visa betydliga växlingar under 
samma tid på ej så långt från hvarandra belägna orter. Jag vill 
dock nämna, att i väderleksanteckningarna från Uppsala, året 1841, 
hvad nederbörden angår, för vår och sommar intager en sär
ställning, och mycket möjligt är det ju, att detta förhållande 
äfven var rådande i Sunne. Följande siffror angifva nederbörden 
i Uppsala under april, maj, juni och juli: 38, 44, 77 och 79 mm. 
Medeltalet för samma månader och samma ort under åren 1796^ 
1830 äro 19.88, 31.9, 40.7, 49.7 mm. Af dessa meteorologiska data 
framgår det alltså, att åren 1841 och 42 och särskildt det förra af 
dessa kunde erbjuda Epipogium gynnsamma yttre förhållanden,

1 För hjälp vid denna granskning står jag i tacksamhetsskuld till prof. F. Åkerblom.
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och helt säkert stå dess särskildt uppmärksammade massuppträ- 
dande under dessa år i samband härmed.

Angående väderleksförhållandenas inverkan på Epipogiums upp
trädande kan slutligen anföras, alt Irmisch (8 s. 43) omnämner, 
att Epipogium år 1852 uppträdde i synnerligen stor rikedom och 
yppighet vid Sonderhausen i Thüringen, och tillskrifver han detta 
förhållande det för denna trakt ovanligt starka och ymniga regnet 
ifrågavarande sommar.

Epipogium är en relativt senblonnnande växt, men blomnings
tiden börjar alltefter de yttre förhållandena helt naturligt på olika 
tider olika år. Fynd af blommande Epipogium äro gjorda den 25 
juli 1890 i Södermanland, men äfven så sent som den 7 septem
ber är den anträffad, nämligen i Bjertrå, Ångermanland 1824. Vid 
Åminne i Norrbotlen iakttogs den i blom den 21 aug. 1899, året 
därpå hade den vid samma tid redan sin blomning bakom sig, och 
1902 återfinnes den på samma lokal och hade då sin glansperiod 
under första veckan af september. 1 de flesta fall torde den ha 
anträffats vid medio och under senare hälften af augusti och detta 
såväl i Skåne som i öfre Norrland, såsom framgår af den förut 
lämnade förteckningen af de kända fynden af Epipogium. I Dan
mark äro de llesta iakttagelser af Epipogium i blom gjorda under 
augusti (Seniotz) och äfven i Tyskland står den under denna må
nad och under slulet af juli i sitt högsta flor (Irmisch, Schacht). 

Det synes mig anmärkningsvärdt, att samma växt kan visa så ringa 
differens i blomningstid på så skilda breddgrader som i Norrland 
och i södra Tyskland, men kanske är detta ett genomgående leno
men bland sensommar- och höstväxter, beroende därpå att en sen- 
blommande växt under nordens visserligen senare, men mera ljusa 
och intensiva sommar i utvecklingshöjd hinner fatt sin like på 
sydligare bredd.

Anthesen räcker för hvart individ rätt länge. I Ragunda blom
made Epipogium 1909 som bäst omkring den 20 augusti, men först 
i början af september började mer allmänt vissna blommor att fin
nas, och exemplar, som den 18 augusti, strax töre blommornas 
utslående, hemtagits för atl omplanterade ställas under uppsikt, 
voro ännu under de första dagarna at september fullt lriska. Det 
må i förbigående påpekas, att växten synes trifvas i kultur, 
om den tår väl ställdt för sig och den synes icke lida af omplan
teringar. Af den erfarenhet, man har om andra orkideers blom- 
ningsförhållanden, lorde man beträffande Epipogium kunna göra
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det påståendet, att den långvariga anthesen sammanhänger därmed, 
att pollinering och befruktning hos denna växt äro så sällsynta i 
naturen. Rohrbach (13) omnämner, att han endast 2 gånger er- 
tappat insekter — Bombus lucorum — med att besöka Epipogium, 
och af det stora antal blommor, som han undersökt af denna växt, 
hade endast några få beröfvats sina pollinier och enstaka blifvit 
pollinex-ade. Den massa individ, som jag undersökt, hvilka redan 
passerat sin blomstringsperiod, ha företett en synnerligen ringa 
procent blommor (högst 1 %), som kommit i tillfälle att sätta frukt. 
En ringa fruktsättning är en svaghet som vidlåder äfven andra 
orkideer med högt organiserade blommor, såsom Orchis-arterna 
(Skottsberg 17) och Calypso (Lundström 10), medan däremot deras 
mindre specialiserade och föga lysande släktingar [Listera-arterna, 
Corallorrhiza) kunna ståta med riklig frukt.

Humlorna äro som bekant de insekter, som fått på sin lott bl. a. 
orkidéernas pollinering. De äro emellertid på våren och försom
maren ännu icke så talrika, och är väl detta orsaken, hvar- 
för t. ex. den vårliga Calypso och de tidigblommande Orchis-ar
terna i så ringa grad pollineras och sätta frukt. Däråt peka iakt
tagelser, som Selander och Bryant-Meisner (16) gjort i Skåne, 
jämförda med Skottsbergs från Uppland, af hvilka framgår, att 
i Skåne, där humlorna våga sig tidigare fram, Orc/ns-arterna visa 
en betydligt rikligare fruktsättning än i Uppland. Huru förhålla 
sig nu humlorna under sensommaren och hösten, Epipogiums blom
ningstid? Ja, deras kalendarium utvisar denna tid icke något 
egentligt aftagande i antal, högsommarens rika humlefauna är då 
ännu på det hela taget i verksamhet. Att då Epipogium, trots sin 
charmanta skyltning, sin doft och sin honung, i så ringa grad är 
föremål för uppmärksamhet från insektsvärlden, torde väl bero 
därpå, att humlorna icke så gärna besöka de lokaler, där Epipo- 
gium växer, med dessas oansenliga höstflora, där förutom vår 
växt den likaledes senblommande Goodyera repens utgör den största 
och snart sagdt enda lockelsen.

De tvänne slagen af förökning hos Epipogium, genom frö och 
på vegetativ väg, få sitt uttryck i det sätt, hvarpå växten uppträ
der på sina ståndorter, något som många, som iakttagit Epipogium 
i naturen i större skala, synas ha fäst sig vid (Schiotz s. 216). 
Den förekommer nämligen vanligen i större eller mindre grupper, 
ofta långt skilda från hvarandra, eller uppträder den mera sällan 
enstaka. Dessa ensamma individ torde väl vara en genom frö
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grundlagd början till nytt bestånd, som år efter år växer till och 
bildar den lilla koloni af individ, som är så utmärkande 1'ör 
Epipogium.

Om det sätt, hvarpå Epipogiums spridning genom frö går af sta
peln, gör oss Beccari (2) underrättad. Han påpekar, att låga väx
ter, som växa i skog, icke få tillfälle att på ett effektivt sätt sända 
ut sina frön genom vinden, enär dessa i sin flykt snart hejdas af 
omgifningen. Naturen har emellertid här, enligt Beccari, lika litet 
som annars, stått rådlös. Genom iakttagelser på ort och ställe, 
bekräftade genom experiment — bl. a. just med Epipogium — har 
denne forskare kommit till den slutsatsen, att maskar sluka de 
mikroskopiskt små fröna; maskarne i sin tur tjäna till föda åt di
verse fåglar, som i sinom tid återbörda åt jorden de oskadade 
fröna. Dessa kunna på så sätt spridas långa sträckor och skaffa 
Epipogium terräng. Ehuru denna spridningsmetod onekligen ver
kar som en äfventyrlig münchhausiad, kan man dock väl icke helt 
betvifla, att den möjligen har någon betydelse i verkligheten. Nykt
rare synes följande antagande, som Hollgren (6) nyligen gjort 
angående Goodyera repens spridning och som mycket väl kan tänkas 
äfven beträffande Epipogium. Hollgren har funnit, att Goodyeras 
frön vid närvaro af fuktighet, antagligen tack vare något klibbigt 
ämne, häfta stadigt fast vid fågelfjädrar för att åter lossna vid in
träffad torrhet. Man inser då, att fåglar, som vistas på marken, 
kunna få betydelse för spridning af ifrågavarande växter. Höns
fåglarna i våra skogar kommer man härvidlag närmast att tänka 
på, men som de äro rätt stationära, kunna de kanske ej medverka 
vid spridning på längre distanser i så hög grad som en del flyttfåglar. 
Särskildt må framhållas morkullan, hvilken Hollgren äfven ställt 
i samband med Goodyeras spridning, och som just håller till på 
sådana lokaler, där dessa tvenne orkideer trifvas, och där löper 
omkring på marken. I dessa af allt att döma mera tillfälliga sprid- 
ningsmöjligheter, jämte de speciella biologiska betingelserna för 
Epipogiums trefnad, har man kanske att söka förklaringen till, att 
denna växt, ehuru utbredd öfver stora områden, dock oftast före
kommer så spridd och sparsamt.

Denna Epipogiums spridda och sparsamma förekomst, hvilket 
förhållande äfven är gällande för Finland, där den dessutom endast 
är känd från de mellersta och södra delarna af landet, har gifvit 
Häyrén (7) anledning att beteckna Epipogium såsom en reliktväxt, 
som under en gynnsammare klimatperiod skulle hafva haft en
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större utbredning. Möjligt är ju, att så kan ha varit förhållandet, 
men vida troligare är det, enligt min mening, att, som ofvan nämn
des, de små spridningsmöjligheter Epipogium har, de stora fordrin
gar den ställer på de edafiska förhållandena och slutligen de spe
ciella biologiska betingelserna, som stå i samband med dess sapro- 
fytiska lif, lagt hinder i vägen för en större och allmännare ut
bredning. Rent klimatologiskt sett synes Epipogium tåla rätt olika 
förhållanden; den finnes i Skandinavien norr om polcirkeln, i Mel
laneuropa ned till Schweiz och i sydost till Kaukasus, den är vi
dare anträffad i Sibirien vid floden Lena och i det tempererade 
Himalaya, men däremot saknas den i södra och i allmänhet i 
vestra Europa med dess vida gynnsammare klimat. Anmärkas bör 
äfven, att den öfverallt, där den förekommer, uppträder i samma 
ringa och sparsamma utsträckning, som vi känna till från våra 
trakter. Häyrén torde därför få utsträcka sin förklaring af Epipo
gium såsom relikt till att omfatta hela dess utbredningsområde. 
Denna intressanta och vackra orkidé skulle då snart, såvidt ej 
bättre lider stunda, komma att öka de utdöda växternas antal. Jag 
hoppas, att så icke må blifva fallet.

LITTERATURFÖRTECKNING.
1. Andersson, G. och Hesselman, H., Vegetation och flora i Hamra 

kronopark. Skogsvårdsföreningens Tidskr. 1907.
2. Beccari, O., Malesia: racolta di osservationi botaniche intorno alle 

piante dell arcipelago Indo-Malese e Papuano Vol. III. Firenze-Roma 
1890 (ref. i Justs Jahresb. 1890 I, s. 463).

3. Fries, E., Novitise Florse Suecicse, Ed. 2. Lund 1828.
4- —, —, j » j Mant. III. Upsala 1842.
5. Haglund, E., Ur de nordiska vedväxternas ekologi. Akad. Afh. Up

sala 1905.
6. Hollgren, C. A., Huru Goodvera repens sprides. Flora och Fauna 

1909.
7. Häyrén, E., Granbestånden i Finland. Geogr. Föreningens Tid

skr. 1898.
8. Irmisch, T., Beiträge zur Biologie und Morphologie der Orchideen. 

Leipzig 1853.
9. Kerner v. Marilaun, A., Pflanzenleben. Leipzig 1887.

10. Lundström, A. N., Några iakttagelser öfver Calypso borealis. Bot. 
Not. 1888.

11. Olsson, P., Jämtlands fanerogamer och ormbunkar. Ö. K. Vet. 
Akad. förhandl. 1884.



107

12. Reichenbach, H. G., Orchidese in Flora Germanica recensitae. 
Leipzig 1851.

13. Rohrbach, P., Ueber den Bliithenbau und die Befruchtung von Epi- 
pogon Gmelini. Göttingen 1866.

14. Schacht, H., Beiträge zur Anatomie und Pli3'siologie der Gewächse. 
Berlin 1854.

15. SCRI0TZ, Th., Hvad vide vi om Epipogon aphyllums Forekomst i 
Danmark? Bot. Tidsskr. Bd 15. Kbhvn 1886.

16. Selander, S. och Bryant-Meisner, Ri, Blombesökande insekter på 
Kullen 1908. Sv. Bot. Tidskr. 1909.

17. Skottsberg, C., Blommor och insekter på Skabbholmen i Roslagen 
sommaren 1901. Sv. Bot. Tidskr. 1907.

Svensk Botanisk Tidskrift 1910, 10



Svensk Botanisk Tidskrift. 1910. Bd 4, h. 2.

SCIRPUS RADICANS schkuhr FUNNEN I 
VÄSTMANLAND.

AF

E. HAGLUND.

Riitt norr om Sala låg tills för några år sedan ett system af sjöar: 
Sala damm, Klasbomyran och sjön Hallaren, hvilka under Sala 
grufvas glansdagar voro af stor vikt för verkens drift och malmens 
anrikning. Numera äro de dock obehöfliga och därför hafva för
dämningarna upprifvits och områdena åter blifvit fastmark. Genom 
en nyligen företagen aftappning hafva sålunda Sala damm och Klas
bomyran torrlagts och odlats, medan den stora vackra sjön Halla
ren minskats till en fjärdedel af sin forna storlek. Äfven här odlas 
nu öfverallt på den forna sjöbottnen, där plog och harf oupphörligt 
stöta på de ännu kvarstående ruinerna efter vidlyftiga, med mycken 
möda och beräkning byggda fångstredskap. Dessa egendomliga 
trakter erbjödo, som inses, tillfällen till intressanta studier öfver 
florans återinvandring och öfver torfaflagringarnas beskaffenhet, hvar- 
för jag använde någon tid på en undersökning af trakten. Under 
en exkursion å den från sjön Hallaren nyvunna fastmarken anträf
fade jag därvid den 6 aug. 1909 den för vår flora synnerligen märk
liga säfarten Scirpus raclicans Schkuhr i ett 20-tal tufvor å ett mycket 
begränsadt område inom Möklinta socken.

Som bekant erinrar Scirpus radicans vid första påseendet mycket 
om S. silvaticus och skulle måhända kunna misstänkas vara blott 
en lokalform däraf. Men vid närmare undersökning skall man lätt 
finna, att så icke är fallet, ty artkaraktärerna äro både konstanta 
och väl markerade. 1 Hartmans flora, 11 uppl., läses också: »Ef
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ter granskning af såväl norska som utländska exemplar, de senare 
från flera olika trakter, är utg. öfvertygad, att närv. är en utmärkt 
art.» Man finner väsentliga afvikelser både i blommans, blomställ
ningens och skottets byggnad.

Blomställningen hos Scirpus radicans är sammansatt af ägg- 
formade småax, som alla äro skaffade. Hufvudaxeln är kort, 
1—2 cm. och begränsas i toppen af ett småax. På hufvudaxeln 
sitta talrika spiralställda skärmblad, de öfre hinnlika, de nedersta 
stora och gröna. De öfre skärmbladen stödja enstaka småax, de 
nedre förgrenade sidoaxlar, som i sin förgrening upprepa hufvud
axeln och bli allt kraftigare, ju längre ned på hufvudaxeln de sitta. 
Ur de nedersta skärmbladens veck utgå sålunda de 1—3 största 
sidoaxlarna, som äro 5—8 cm. långa och alltså betydligt längre än 
hufvudaxeln. Dessa äro i sin ordning upprepade gånger förgrenade; 
jag har funnit axlar af 5:e ordningen.

Hos Scirpus siluaticus är blomställningen byggd på analogt sätt 
(se Raunki^er, Danske Blomsterplanters Naturh. fig. 239 A), men 
kraftigare; Raunkler, som säger, att denna art »blandt de danske 
Arter har den rigest grenede Blomsterstånd», har hos densamma 
funnit sidoaxlar af ända till 7:e ordningen. Hos S. siluaticus äro 
emellertid — såväl på hufvudaxeln som på biaxlarna — de i de 
öfversta skärmbladens veck sittande småaxen oskaftade, och som 
de sitta mycket tätt, bilda de med toppaxet hufvudlika sam
lingar af 2—3 småax. Dessa hafva hos denna art en mer rundad 
form än hos radicans.

Kalkborsten hos S. radicans äro mycket långa och syntes för 
blotta ögat som utstickande hvita trådar, men hafva vid torkning 
rullat ihop sig. De äro försedda med glesa taggar, vid hvilka häf
tade pollenkorn och teleutosporer af Puccinia. Hartman uppger, 
att kalkborsten äro släta, men å mina exemplar finnas sparsamma 
taggar.

Hos S. siluaticus äro kalkborsten af nötens längd och sträfva.
Scirpus radicans förekom på öppen, våt dyjord (ej i vatten) och 

bildade där tufvor med ända till 20 strån. De inre stråna voro 
vanligen mera lågväxta (40—60 cm.) och grofva samt begränsade 
af en blomsamling, medan de yttre blefvo spensligare, mera hög
växta och med gr oddsko tt i blomsamlingens ställe. Dessa strån 
böjde sig sedermera bågformigt utåt och nedåt samt nådde slutli
gen marken. Det var ingalunda sällsynt att påträffa tufvor utan 
blomsamlingar, uteslutande med groddskott.
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Huruvida Scirpus radicans sätter mogen frukt eller ej, kunde vid 
besöket (6 aug.) ej afgöras, då växten just var af blommad. Emel
lertid funnos väl utbildade fruktämnen och pollenkorn. I den ve
getativa förökningen äger växten i alla händelser ett godt medel att 
trygga sin tillvaro.

De för detta ändamål utbildade groddknopparna uppträdde i 
blomställningen vid basen af de gröfre blomaxlarna samt omgifna 
af dessas bladslidor. Hvarje knopp är dessutom omgifven af ett 
eget, mera syllikt skärmblad. Den växer så småningom ut till ett 
verkligt skott med lågblad och vanliga blad samt rötter. Dylika 
skott af 0,5 cm:s längd anträffades ej sällan i yfviga blomsamlingar, 
där äfven knoppar kunde uppträda å grenar af andra ordningen.

Hos sidostråna i tufvan ägde en betydande reduktion af blomsam
lingen rum. Någon gång förekom endast hufvudaxeln och ett par af 
biaxlarna, ibland blott toppaxet och ett par till å hufvudskottet; 
oftast hade blomsamlingen helt och hållet felslagit och ersatts af en 
sluten, rent vegetativ knopp. Strået nådde då en längd af 1—1,2 
m. med ända till 11 spiralställda, 12,5'—15 cm. långa, 1 cm. breda 
rännformiga blad med sluten slida af 4—5 cm:s längd. Som strået 
var 3-kantigt med aftrubbade kanter, blef spetsknoppen en trekantig 
pyramid. Den hade en längd af 1 cm., omgafs af slida helt och 
hållet, till hvilken hörde en nästan sylformig bladskifva af några 
cm:s längd. Ur själfva slidöppningen stucko två små sylformade 
blad fram. Knoppen kändes i öfrigt ganska fast och hvass, så att 
den med lätthet kunde tränga ned i jorden- Öppnar man yttersta 
slidan finner man, att knoppen är sammansatt af trenne knoppar, 
en i vecket af den yttersta slidan och dessutom två andra omslutna 
af hvar sin slida (till hvilka slidor hörde de två ofvannämnda fram- 
stickande sylformade bladen).

Vid mina exkursioner, som mest gällde torfundersökningar, var 
jag icke rustad för växtinsamling. Några prof togos dock, hvilka 
hoprullades till ett litet paket och inlades bland torfprofven. Dessa 
sändes sedermera till Jönköping och lades uppackade i en ton- 
källarvåning. Cirka 2 månader efteråt framtogos de och profven 
voro då visserligen till blad och strå torra, men groddskotten hade 
växt betydligt och dessutom hade massor af nya groddskott fram
kommit nedanför spetsknoppen utefter de rent vegetativa strånas 
längd. Dessa skott, hvartill ingen antydan fanns å några af de i 
fältet undersökta stråna, utgingo från stråbladens slidbaser och ge
nomträngde där slidan så att de stucko 1—3 cm. rakt ut. Deras
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fästpunkt var belägen så, att de blefvo rena axillärknoppar till 
bladen och således spiralanordnade. Denna iakttagelse ger ju en 
god förklaring till spetsknopparnas bildningssätt. 1 änker man sig, 
att tre internodier i spetsen af strået undertryckas, så att bladen 
och de i deras veck sittande groddskotten bli tätt hopträngda, har 
man ju toppknoppen.

Som redan nämndt befunno sig de ofvan skildrade enbart giodd- 
skott alstrande stråna i tufvornas periferi. Långa och gängliga 
böjde de sig så småningom af sin egen tyngd i en båge utåt och 
nedåt, hvarvid spetsen slutligen nådde jordytan och borrade sig 
ned något, dock högst 2—3 cm. Därvid utväxte groddknopparna 
till skott med rötter. Vanligen anträffades två dylika skott, ett på 
hvardera sidan af moderaxeln, någon gång blott ett; fleia än t\å 
fann jag icke. Det var ett ganska egendomligt skådespel att se 
stråna på detta sätt allsidigt böjda ut från moderplantan med de 
nya skotten i olika utveckling. Stråna bildade en halfcirkel i luf
ten, så alt nyskottens afstånd blef 50—60 cm. från hufvudplantan. 
De största skotten bade vid tiden för mitt besök natt ända till 1,5 
dm. i höjd, men förbindelsen med moderindividet syntes det oak- 
tadt vara oförminskad. Någon antydan till att strået vissnat kunde 
icke iakttagas, hvarför förbindelsen med moderplantan torde upp
höra ganska sent. Hos de upprätta, styfva, blombärande midtskot- 
ten kunde icke någon böjning iakttagas, hvarför groddskotten här 
troligen lossna och falla till marken.

Scirpus radicans förekommer enligt Nymans Conspectus och Aschi-.r- 
son-Graebner, Synopsis i Piemont, Tyskland, Österrike och Ung- 
arn, Serbien, Bulgarien, mellersta Ryssland, Sibirien, Amur-området. 
Dessutom är den känd från Finland och Norge (Telemarken). I 
Sverige upptäcktes den för några år sedan af kand. H. Fröding i 
N. Råda socken i Värmland. Vid Hallaren fanns den endast i två 
diken om 30 meters längd hvartdera. Under de följande dagarna 
efter upptäckten af växten sökte jag den törgäfves både i fortsätt
ningen af dikena, i tvärdiken därifrån och utefter stränderna a de 
återstående delarna af Hallaren. Här frodades endast Sciipus sil- 
vciticus, medan denna felades å S. radicans växplats.

Hur har nu denna växt kommit hit? Att det är en fullt själf- 
ständig art och icke en lokalform af S. silvaticus är påtagligt, ehuru 
den vid flyktigt påseende kan tyckas så. Ännu svårförklarligare 
än eljest torde dess uppträdande vara här, då platsen under 350 åi 
legat under vatten, såsom framgår af följande.
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Sjön Hallaren, i den utsträckning den hade tills för några år se
dan, var en med konst åstadkommen uppdämning för att skaffa 
vatten till grufdriften vid Sala grufva. Därvid afstängdes det forna 
afloppet mot Dalälfven och vattnet leddes genom en gräfd kanal, 
Dofte graf, ned till Klasbomyran, som vattendränktes, och vidare 
till Sala damm och grufvorna. Af sju mindre sjöar bildades en 
enda sjö: Hallaren.

När detta ungefärligen ägde rum, veta vi också, tack vare en 
gammal hemmansägares, Lars Erssons i Klasbo, stora intresse för 
kulturhistoriska minnen. Han hade lyckats komma öfver en del 
gamla skattelängder, som han visade mig vid ett besök hos honom, 
och dessa gifva mycket viktiga data. Ur dessa erfors bl. a. att en 
bonde, Lasse Persson i Klasboda, betalt skatt år 1539 och följande 
år för vissa jordområden. För år 1547 finnes i marginalen anteck- 
nadt: »Thenna är fri för skatten och måla spanmalt» och för 1548: 
»Lasse Persson, Klasboda 1 markl.: Thenna är skattefri för then 
skada hyttvattnet honom gjort hafver på sina ängar och ägor.» 
Häraf framgick att uppdämningen skett strax före 1547. Om andra 
ägare fanns t. o. m. antecknadt, att hemmanen ödelagts genom 
uppdämningen. Uppgifterna gälla Klasbomyran, som icke kunde 
dämmas förrän Hallaren fått sina dammar i ordning. Enligt af- 
vägningsprotokoll var växplatsen för Scirpus radicans före däm- 
ningen kärrmark och blef sedermera öppet vatten, så att man obe- 
hindradt kunde ro och fiska där. Och i öfver 350 år förblef den 
på detta sätt, tills aftappning nu för ett par år sedan ägde rum. 
Då nu arten växte på sur dyjord, men icke i vatten, åtminstone 
icke i så djupt, som här var före tappningen, måste den ha in
kommit efter torrläggningen. Men detta är nu icke det enda un
derliga beträffande denna nyvordna fastmarks vegetationsförhål- 
landen.

Måhända linnes Scirpus radicans flerstädes i vårt land, hvarför 
det kan vara skäl att, då S. silvaticus påträffas, litet nogare granska 
densamma. Som jag under sommarens lopp skulle besöka Norra 
Råda, hade jag just haft Scirpus radicans i tankarna och träffade 
den nu helt oväntadt i Västmanland. Det hade varit mycket lätt 
att här förbise den, om icke tanken på växten legat före.
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STOCKHOLMSTRAKTENS BRUNA PARMELIA-
ARTER.

AF

GUST. O. A:N MALME.

I ett i denna tidskrift år 1908 offentliggjordt referat öfver Fr. 
Rosendahls afhandling Vergleichend-anatomische Untersuchungen 
über die braunen Parmelien framhöll jag, att det i vårt land finns 
ett rätt stort antal elementararter af Parmelia olivacea i den begräns
ning, W. Nyländer gaf denna kollektivart i Synopsis methodica 
lichenum (1858—60) och som i föga förändrad form återfinnes i 
Th. M. Fries’ Lichenographia scandinavica (1871). Under de senaste 
åren har jag ägnat uppmärksamhet åt denna lafgrupp, och ehuru 
min undersökning ännu är långt ifrån afslutad, vill jag prelimi
närt meddela några resultat af densamma, hufvudsakligen för att 
fästa de svenska botanisternas uppmärksamhet på dessa växter, som 
ju spela en ingalunda obetydlig roll i vegetationen i vårt land. Härvid 
skall i främsta rummet sådant framhållas, som kan vara af nytta 
under exkursionerna, vid insamlandet och studiet i fria naturen; först 
i andra rummet skola beröras ett par karaktärer, som kunna under
sökas endast med tillhjälp af mikroskop och mikrokemiska reagens.

I Th. M. Fries’ Lichenographia scandinavica hänföras till olivacea- 
gruppen [»Thallus (normaliter) obscurus, subolivaceus, fuscus v. 
niger»] Parmelia acetabulum (Neck.) Dub., P. olivacea (L.) Ach. med 
underarten P. sorediata (Ach.) Th. Fr., P. stygia (L.) Ach., P. alpicola 
Th. Fr. och P. lanata (L.) Wallr. Med undantag af P. alpicola, 
som numera föres till undersläktet Hypogymnia, äro samtliga dessa 
anträffade i Stockholmstrakten. P. olivacea uppdelas af Fries itvenne 
varieteter: a corticola Schser. med subvarieteten *aspidota Ach. och ß
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prolixa Ach. med subvarieteterna *fuliginosa Fr. och **panniformis 
Nyl. Ai dessa hade prolixa (år 1814) betraktats som själfständig art af 
Acharius (P. pulla). Möjligen gäller detsamma äfven om aspidota, 
om nämligen Collema exasperation Ach. (1810) är densamma, något 
som dock icke synes mig framgå hvarken af beskrifningen eller den 
angifna ståndorten. A. Massalongo hade emellertid redan 1855 
urskilt och beskrifvit den, ty P. aspera Mass, är utan allt tvifvel 
identisk med aspidota. År 1868 hade W. Nyländer dessutom tilldelat 
fuliginosa rangen afart. P. olivacea hos Th. M. Fries (l87l) innefattade 
således åtminstone fyra former, som redan då uppställts som arter.

Senare har W. Nyländer som arter, underarter eller varieteter 
urskilt flera bruna Parmelise. De beskrifningar, han lämnat, hafva 
dock i allmänhet varit i hög grad knapphändiga. Först genom 
andra lichenologer, som mer eller mindre nära anslutit sig till ho
nom, t. ex. C. Flagey (Flore des Lichens de Franche-Comté. 
1883) och J. M. Grombie (A Monograph af Lichens found in Britain. 
1894), hafva utförligare och mera brukbara sådana offentliggjorts. 
I vårt land har, för så vidt jag kunnat finna i litteraturen, ingen 
ägnat dem någon särskild uppmärksamhet.

Under mina exkursioner i Stockholmstrakten hafva anträffats 10 
eller, om P. sorediata medräknas, 11 elementararter och varieteter, 
som äro att hänföra till P. olivacea hos Th. M. Fries. Anmärkas 
bör dock, att tre af dessa icke förelågo i Fries’ skandinaviska laf- 
samling, när Lichenographia scandinavica utarbetades, detta oaktadt 
åtminstone två af dem ingalunda äro sällsynta vid Uppsala. I det 
hela är i Fries’ för öfrigt så utomordentligt rikhaltiga och enastå
ende vackra lafherbarium P. olivacea (coll.) skäligen svagt represen- 
teiad, något som står i samband med den ringa uppmärksamhet, 
han och hans lärjungar skänkte de stora bladlafvarna, särskildt de 
isidiebärande och sorediösa formerna. De synas hafva ansett de 
olikheter i habitus, som t. ex. P. olivacea (coll.) uppvisar på olika 
substrat och under olika belysningsförhållanden, åtminstone hufvud- 
sakligen vara omedelbart framkallade af yttre faktorer, och att man 
således här i de flesta fall hade att göra med ståndortsmodifikatio- 
ner utan något egentligt systematiskt värde.

Enligt mitt förmenande kan och bör saken ses från en helt annan 
synpunkt. De särskilda elementararterna hafva något olika anspråk 
på ljus och fuktighet samt underlagets fysiska eller kemiska be- 
skaffenhet; de förekomma därför ymnigast och utvecklas bäst på 
ståndorter af sinsemellan olikartad beskaffenhet. Då de emellertid,
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mer eller mindre sällan, träffa tillsammans och växa bred\id hvar
andra, således på samma substrat och i öfrigt under alldeles samma 
yttre förhållanden, bibehålla de sina karaktärer i oförminskad grad. 
Exempel härpå lämna bland andra P. aspera tillsammans med P. 
oliuacea (spec.), P. subaurifera tillsammans med P. olivacea och /. 
exasperatula tillsammans med P. aspera. Detta synes mig visa, alt 
olikheterna ej äro individuella och omedelbart framkallade af yttre 
faktorer, utan ärftliga. Då ju lafvarna undandraga sig kulturförsök, 
är ett omfattande studium i fria naturen, paradt med den mikro
skopiska undersökningen af ett omfångsrikt material, den enda me
toden att afgöra, huruvida karaktärerna äro konstanta eller icke.

I fråga om fortplantningen och spridningen äro de särskilda ele- 
mentararterna af P. olivacea livarandra mycket olika. Nagia äio 
hufvudsakligen hänvisade till soredier eller isidier, andra, om man 
frånser lösryckta större båldelar och möjligen pyknokonidier (sper- 
matier), uteslutande till askosporer. Det senare är i Stockholms
trakten fallet med P. aspera, P. olivacea (spec.), P. prolixa och dess 
var. panniformis. Dessa tre arter äro synnerligen lätta att igenkänna, 
och då de dessutom vanligen äro »fertila», hafva de också tidigt 
blifvit urskilda. Barklagret är hos alla tre jämförelsevis tjockt och 
bildadt af flera »cellskikt», och i sammanhang därmed torde stå, 
att de vanligen växa på öppna, ganska starkt belysta ståndorter. 
Märglagret färgas ej rödt vid behandling med klorkalk.

1. P. aspera Mass. [= P. olivacea (L.) ß P. aspidota Ach. 
— P. exasperata Nyl.; vix Collema exasperatum Ach. har fast, täm
ligen tjock, matt, ljusare eller mörkare kastanjebrun, på öfversidan 
ej rynkig eller gropig bål, som är tätt tryckt till underlaget och 
redan på yngre delar försedd med talrika sma, mörka, i spetsen 
glänsande och intryckta vårtor, hvilka icke eller blott obetydligt 
tillväxa i längd på äldre delar af bålen; dess flikar äro plana, täm
ligen breda (2—4 mm.), sammanväxa vanligen snart och äro i kan
ten ofta försedda med svartaktiga cilier. Apothecierna, vanligen 
tillstädes i stort antal, äro ofta ända till 5 mm. i diameter, med 
glänsande disk, oftast ljusare än bålen, och tämligen tjock, tätt vårtig 
bålkant. Sporerna äro bredt äggrunda eller nästan klotformiga, 
8—10(—11) /i långa, 6,5-8,s(—9) p tjocka, med starkt förtjockad vägg.

P. aspera förekommer mångenstädes i Stockholmstrakten, men 
icke i större individmängd, och växer företrädesvis på gamla, svagt 
beskuggade grenar af asp och äppelträd; starkare beskuggning synes 
den ej kunna fördraga. Pa sten har jag ej iakttagit den.
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Synnerligen anmärkningsvärda äro cilierna i bålflikarnas kanter; 
d}’lika bildningar äro, mig veterligt, ej kända hos någon annan art 
af o/macea-gruppen. Äfven beträffande vårtorna på bålens öfversida 
och de nästan klotformiga, tjockväggiga sporerna står den ganska 
isolerad.

2. P. olivaeea (L.) Ach. [P. olivacea (L.) Ach. a corticola 
Schser.; Th. M. Fries, Lieh, scand., pr. p. max.] har tämligen tunn, 
på äldre delar matt, på yngre vanligen något glänsande, ljust ka- 
stanjebrun eller grönbrun, på öfversidan gropig eller rynkig bål, 
ganska tätt tryckt till underlaget (och saknande vårtor, soral och 
isidier); dess flikar äro plana, breda (vanligen 3—5 mm.), i spetsen 
afrundade och naggade och sammanväxa eller sammansluta sig snart. 
Apothecierna, oftast tillstädes i stort antal, äro vanligen 2—4 mm. 
i diameter, med ljusbrun, något glänsande disk och tunn, slät eller 
svagt rynkig bålkant. Sporerna äro äggrunda eller ellipsoidiska, 
13 16( 18) n långa, (6—)7—9 p tjocka, med föga förtjockad vägg.

P. olivacea är vanlig i Stockholmstrakten, ehuru den ej förekom
mer i synnerligen stor individmängd, och växer företrädesvis på 
björkstammar eller grenar med slät bark, mindre ofta på al, äppel
träd, asp och andra löfträd, mycket sällan på naken ved (gärdes- 
gaidai, staket o. d.). Starkare beskuggning fördrager den mindre 
väl, men är i detta hänseende ej så känslig som P. aspera. På sten 
har jag ej funnit den.

I norra Sverige, särskildt i fjälltrakterna, har den ofta mörkare 
°ch mera glänsande bål. Huruvida här föreligger en af ståndorten 
betingad modifikation eller en särskild ras, torde endast genom 
undersökningar i naturen kunna afgöras.

Sch.krers P. olivacea a corticola (Lieh, liehet, spicileg., p. 466) 
innefattar äfven P. subargentifera Nyl. ( = b. conspurcata Schau-.) och 
den densamma närstående P. glabra (Schau-.) Nyl. (= a. glabra 
Seiner, pr. p.). Den senare, som mig veterligt ännu ej anträffats i 
Sverige, erinrar om P. olivacea men igenkännes lätt bland annat 
därpå, att bålen är tjockare och icke eller blott obetydligt gropig 
eller rynkig på öfversidan; dess flikar äro ej så tätt tryckta till 
underlaget och särskildt på yngre delar beklädda med små, vid 
stark lupförstoring märkbara hår.

Märglagret färgas rödt vid behandling med klorkalk. Apothecier- 
nas kant är tjockare och mera tydligt naggad. Att döma efter de 
lå heibarieexemplar, jag sett, växer den gärna på mera sönder- 
klyftad och sprickig bark.
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3. P. prolixa (Ach.) Nyl. [P. olivaceci (L.) Ach. y P. prolixa 
Ach. — P. pull a (Schreb.) Ach.] har tämligen tjock, ganska fast och 
styf, särskildi på yngre delar glänsande, mörkt kastanjebrun eller 
sotbrun, mera sällan på yngre delar grönbrun, på öfre sidan svagt 
eller alls icke gropig eller rynkig, på äldre delar fint sprickig bål. 
som vanligen är mindre tätt tryckt till underlaget, hvarför den, sär- 
skildt efter anfuktning, lätt kan lösgöras; dess flikar äro smala, 
vanligen endast omkring 2 mm. breda, i spetsen ofta tvärt afskurna. 
Apothecierna, vanligen tillstädes i stort antal, äro ofta ända till 5 mm. 
i diameter, med mörkbrun, vanligen glänsande disk och tunn, hel 
eller svagt naggad bålkant, som genom en fin ränna är tydligt be
gränsad från disken. Sporerna äro äggrunda, 7—8,ö( 9,») !'■ långa, 

4,5—5,ö(—6) p tjocka, tunnväggiga.
P. prolixa förekommer mångenstädes i Stockholmstrakten, dock 

sällan i större individmängd, och växer på solöppna klippor och 
stenar. Starkare beskuggning fördrager den icke.

3 A. P. prolixa (Ach.) Nyl. var. pannifbrmis Nyl. P. 
panniformis (Nyl.) Wainio] afviker från hufvudformen genom något 
smalare, endast mot spetsen glänsande bålflikar, från hvilkas kanter 
tidigt utväxa snedi uppstigande, korallikt förgrenade, isidieliknande, 
mot spetsen nästan trinda småflikar, som till sist täcka de ursprung
liga flikarna helt och hållet och bilda en tjock, mer eller mindre sön
dersprucken skorpa. Apothecierna äro i kanten försedda med lik
nande småflikar, dock mindre än på bålen. Sporerna äro af samma 
dimensioner som hos hufvudformen.

Denna var. förekommer ganska sparsamt på beskuggade klipp
väggar och stenar. Enligt exemplar i Botaniska museet i Lppsala 
äro apothecier insamlade af K. F. Thedenius på bergen vid Finn- 
boda. Själf har jag icke lyckats finna sådana, icke heller har jag 
någonsin anträffat den tillsammans med hufvudformen och \ågni 
därför icke bestämdt uttala mig om dess systematiska rang. Wainio 

anser den vara en distinkt art.
De isidiebärande eller sorediösa formerna hafva varit mycket 

mindre uppmärksammade, något som helt säkert står i samband 
med det förhållandet, att de i allmänhet sällan utbilda apothecier. 
Deras studium erbjuder också betydligt större svårigheter,i synnerhet 
när det gäller dem, som uthärda stark beskuggning. Särskildt med 
en af de nedan omnämnda, nämligen P. fuliginosa var. Icetevirens, 
måste jag öppet erkänna, att jag ännu ej lyckats komma fullt på 
det klara.
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Typiska isidier, jämnt fördelade öfver bålens öfversida, finnas 
hos P. exasperatula och P. fuliginosa samt dess var. hetevirens. Hos 
P. prolixa var. isidiotgla äro de tätt hopade i oregelbundna, öfver 
bålen något upphöjda, på dess äldre delar ofta sammanflytande 
grupper; de särskilda isidiernas fria delar höja sig obetydligt öfver 
gruppen, och denna har ofta ett mullbärsliknande utseende. Hos 
P. sorediata bildas skarpt begränsade, runda, höga vårtor, ofta huf- 
vudlikt ansvällda i spetsen; på dessa sitta ytterst små, svartaktiga 
isidier, som snart affalla, hvarefter soredier alstras. Här föreligga 
således skaftade isidiegrupper, som ombildas till soral. På ett i 
vissa hänseenden liknande sätt förhåller sig P. subaurifera. Redan 
på unga bålflikar visa sig små, runda, låga vårtor, som gifva upp- 
hof till gulaktiga soral. Ju äldre bålen blir, desto talrikare blifva 
dylika vårtor, så att de ofta till sist helt och hållet betäcka bålen. 
I början äro de beklädda med små bruna utskott, som af Fr. Rosen
dahl betecknas som isidier, och sedan dessa fallit bort, alstras 
soredier. Hos P. subargentifera slutligen utbildas tidigt små, låga, 
föga skarpt begränsade sorediealstrande vårtor, som på äldre delar 
af bålen sammansmälta med hvarandra och vanligen alldeles be
täcka densamma.

Barklagret är hos P. prolixa var. isidiotgla, P. sorediata och P. 
subargentifera tjockt och flerskiktigt, hos de öfriga tunnt, en- eller 
tvåskiktigt. Hos de båda förstnämnda äfvensom hos P. exaspera- 
tula förändrar märglagret ej färgen vid behandling med klorkalk, 
hos de öfriga blir det rödt.

3 R. P. prolixa (Ach.) Nyl. var. isidiotyla (Nyl.) [P. isidiotgla 
Nyl. pro subsp. P. prolixce) afviker från P. prolixa därigenom, att 
bålen är försedd med oregelbundna grupper af tjocka, låga, något 
förgrenade, i spetsen gråbruna isidier, på äldre delar af bålen ofta 
sammanflytande och täckande densamma. Apothecierna och spo
rerna som hos hufvudformen, de förra dock ofta försedda med isi
dier på kanten. Ju talrikare isidiegrupperna äro, desto sparsam
mare äro apothecierna tillstädes.

Denna var. förekommer på liknande ståndorter som P. prolixa, i 
Stockholmstrakten dock mycket sparsammare och sällan med apo- 
thecier. Rikt isidiebärande exemplar växa bredvid typisk P. pro
lixa, hvilket synes mig bevisa, att isidiebildningen ej direkt fram
kallats af yttre faktorer.

b. Rosendahls beskrifning och afbildningar af P. glomellifera Nyl. 
hänföra sig med all sannolikhet till isidiotyla, som redan 1875 ut-
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delades i Norrlins exsickatverk. Någon reaktion vid behandling 
med kaliumhydrat och klorkalk har jag dock ej lyckats konstatera 
hos exemplaren från Stockholmstrakten.

4. P. sorediata (Ach.) Th. Fr. [P. stygia b. P. sorediata Ach. — 
P. prolixa var. sorediata (Ach.) Nyl.] har tämligen tunn, men styf, 
endast på yngre delar glänsande, mörkbrun eller brunsvart, på 
öfversidan något gropig bål, som är tätt tryckt till underlaget och 
i synnerhet på äldre delar försedd med talrika runda, höga vårtor, 
hvilka i spetsen alstra hvita soredier; dess flikar äro plana (eller 
som äldre konvexa) och mycket smala (vanligen knappt 1 mm. 
breda). Apothecierna, mycket sällan och sparsamt utvecklade, äro 
oftast knappt 2 mm. i diameter, med brun, något glänsande disk 
och tämligen tjock, glänsande, oregelbundet och djupt naggad kant. 
Sporerna äro äggrunda, 9—11 ß långa, 6.5 7.5« tjocka, tämligen

tjockväggiga.
P. sorediata förekommer här och där i Stockholmstrakten och 

växer företrädesvis på lågt liggande stenar och af nedsilande vat
ten lidtals fuktade klippväggar. Apothecier äro ej anträffade har.

Såsom redan Acharius framhållit, ansluter den sig ganska nära 
till P. stygia, mycket närmare än till P. prolixa.

5. P. exasperatula Nyl. [P- papulosa (Anzi) Wainio] har myc
ket tunn (något genomlysande), på yngre delar starkt glänsande, 
mörkt brungrön eller olivgrön, svagt gropig bål, som är försedd 
med talrika i början vårtformiga, sedan klubblika, icke eller löga 
förgrenade, i spetsen afrundade och glänsande isidier; dess flikar 
äro i spetsen snedt uppstigande (ej tryckta till underlaget), bieda, 
afrundade och svagt naggade. Apothecierna, mycket sällan utveck
lade, äro af samma färg som bålen, små (vanligen ej öfver 1 mm. 
i diameter), med starkt glänsande disk och tunn, glansande, hel 
kant. Sporerna äro äggrunda eller nästan klotformiga, 7—9 p 
långa, 6—7(—17.5)// tjocka, tämligen tjockväggiga.

P. exasperatula förekommer här och där i Stockholmstrakten på 
löfträd, t. ex. äppelträd, lind och lönn, i trädgårdar, parker och 
alléer,' sällan på nakna (ej mossbevuxna), beskuggade klippväggar 
och stenar. Apothecier hafva anträffats endast vid Löfbeiga på 

Värmdön.
Till följd af sin ringa storlek — bålen är vanligen endast nagra 

få cm i diameter och är dessutom ofta nästan helt och hållet täckt 
af isidier _ har den blifvit förbisedd. Dess utbredning inom 
Sverige är föga känd; mig är den bekant från de södra landskapen,
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från Skåne upp till Uppland. Det är en synnerligen distinkt art, 
lätt igenkänd på sin tunna bål (utan klorkalkreaktion) och sina 
klubblika isidier, och kan redan för obeväpnadt öga knappt för
växlas med någon i Sverige förekommande.

6. P. fuliginosa (Fr.) Nyl. {P. olivacea var. fuliginosa Fr.) har täm
ligen tunn, på yngre delar glänsande, mörkt grönbrun—kastanje- 
brun eller sotbrun, svagt och otydligt gropig bål, som är ganska 
tätt tryckt till underlaget och tidigt försedd med talrika cylindriska, 
föga eller icke förgrenade, matta, svartbruna eller svarta isidier; 
dess flikar äro plana, tämligen breda, i spetsen afrundade och djupt 
naggade. Apothecierna, sällan utvecklade, äro små, sällan nående 
upp till 3 mm. i diameter, med mörkbrun, något glänsande disk 
och tämligen tunn, hel, isidiebärande kant. Sporerna äro äggrunda, 
11—13(—14) ß långa, 7—8(—9) (u tjocka, tämligen tunnväggiga.

P. fuliginosa förekommer här och där i Stockholmstrakten på 
tämligen beskuggade klippväggar och stenar, sällan på gamla träd
stammar, t. ex. på klibbal. Apothecier hafva anträffats på ett par 
ställen nära Hasseludden på Yärmdön.

Arten synes icke vara sällsynt åtminstone upp till Uppland; fer
tila exemplar föreligga i mitt herbarium äfven från Västervikstrak- 
ten (Gunnar Täckholm) och St. Malm (Södermanland).

6 A. P. fuliginosa (Fr.) Nyl. var. laetevlrens Flöt. afviker 
från hufvudformen genom ljusare, vanligen brungrön eller olivgrön, 
sällan grågrön bål, hvars flikar ofta äro mindre tätt tryckta till 
underlaget, samt genom längre, rikligt korallikt förgrenade, vanli
gen tämligen ljust bruna isidier. Apothecierna, ytterst sällan ut
vecklade, hafva mera ljusbrun disk och tjockare, isidiebärande, 
senare vanligen sorediealstrande kant.

Denna var. är tämligen allmän i Stockholmstrakten och växer på 
löfträdsstammar, t. ex. asp, rönn och hassel, hufvudsakligen på 
starkt beskuggade ställen. Apothecier hafva anträffats sparsamt 
tvänne gånger nära Löfberga på Värmdön. Den är otvifvelaktigt 
en af de vanligaste bruna Parmelise, åtminstone upp till Uppland, 
och uthärdar bäst af alla beskuggning, så att den t. ex. kan växa 
på bokstammar.

Huruvida här föreligger en särskild, ehuru genom föga skarpa 
karaktärer begränsad elementarart, eller om ketevirens verkligen 
öfvergår i P. fuliginosa, måste jag tillsvidare lämna oafgjordt. Det 
har hittills ej lyckats mig att anträffa dem växande tillsammans och 
således under alldeles lika yttre förhållanden.
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7. P. subaurifera Nyl. har tämligen tunn, äfven på yngre de
lar glanslös (matt), kastanjebrun, ljust sotbrun eller grönbrun, på 
öfversidan gropig, tätt till underlaget tryckt bål, som tidigt är för
sedd med mycket små, låga, runda, mörka vårtor, hvilka snart brista 
och alstra ljusgula soredier; på äldre delar af bålen äro dylika vårtor 
tillstädes i så stort antal, att de ofta täcka densamma helt och 
hållet, och bära där i början ofta ytterst små, ogrenade, mörkbruna 
isidier; bålflikarna äro plana, tämligen breda, i spetsen afrundade 
och naggade. Apothecierna, ytterst sällan utvecklade, äro små, föga 
öfver 1 mm. i diameter, med mörkbrun disk och hel, tämligen 
tunn, sorediealstrande kant. Sporerna äro äggrunda, 13—16 g 
långa, 7—8.5(—9) fi tjocka, med tämligen tunn vägg.

P. subaurifera är mycket allmän i Stockholmstrakten och växer 
på barken af löfträd, mera sällan tall, och på naken ved (staket, 
gärdesgårdar o. d.). Den är föga nogräknad i fråga om belysningen 
och fördrager ganska stark beskuggning, dock i allmänhet ej så 
stark som P. fuliginosa var. Icetevirens, tillsammans med hvilken 
den emellertid ej sällan anträffas. Bäst tyckes den trifvas på mått
ligt beskuggade trädstammar med föga söndersprucken bark. Apo- 
thecier hafva af mig anträffats endast en enda gång, nämligen 
nära Löfberga på Värrndön.

Största likheten företer den onekligen med P. fuliginosa var. 
Icetevirens, långt mindre med P. olivacea, med hvilken den förväx
lats af de svenska lichenologerna. Då den dessutom nästan alltid 
är steril och äfven af detta skäl föga uppmärksammats, är dess 
utbredning och frekvens inom vårt land högst ofullständigt känd. 
Den är mig dock bekant från södra och mellersta delarna af lan
det samt norr ut ända till Ångermanland.

8. P. subargentifera Nyl. [P. conspurcata (Schser.) Wainio] har 
tämligen tjock, äfven på yngre delar glanslös eller åtminstone myc
ket svagt glänsande, ljust olivgrön—brunaktig, knappt märkbart 
gropig bål, som tidigt är försedd med talrika, låga, föga skarpt be
gränsade sorediealstrande vårtor, hvilka snart sammanflyta och 
nästan helt och hållet betäcka dess äldre delar; dess flikar äro 
mindre tätt tryckta till underlaget, svagt konkava (sedda ofvanifrån), 
breda, i spetsen afrundade och glest naggade samt där och i kan
terna beklädda med ytterst små, först vid stark lupförstoring märk
bara, hvitaktiga hår. (Apothecier ej anträffade i Sverige).

P. subargentifera har hittills anträffats på endast två ställen i 
Stockholmstrakten, nämligen vid Järfva och Stäkets station (vid
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Stockholm—Västerås—Bergslagens järnväg), på båda platserna väx
ande på den starkt sönderspruckna barken af gamla, tämligen fritt 
stående lindar. Den är mig dessutom bekant från Uppsalatrakten 
samt från Östergötland, Gotland ocb Skåne. Sannolikt är den 
dock icke sällsynt i södra delarna af vårt land, men den torde 
hafva betraktats såsom någon degenererad, steril form af P. aceta
bulum, om hvilken art den vid hastigt påseende erinrar; den skil
jes dock lätt från densamma bland annat därpå, att märglagret ej 
färgas rödt af kaliumhydrat. Närmast besläktad är den med all 
säkerhet med P. glabra (Schser.) Nyl., hvilken jag ej haft tillfälle 
att se annat än i herbarier. Huruvida de äro till arten skilda, kan 
näppeligen afgöras annat än genom undersökningar i naturen i om
råde, där båda växa.

Fr. Rosendahls beskrifning öfver P. verruculifera Nyl. synes mig 
afse föreliggande art.

I ofvanstående korta framställning har afseende fästs endast vid 
de arter och varieteter, som jag anträffat i Stockholmstrakten, och 
det bör dessutom anmärkas, att jag icke haft tillfälle att här nog
grannare undersöka mer än ett mycket litet område, nämligen en 
del af Värmdön i närheten af Hasseludden. Det är ingalunda otro
ligt, att en fortsatt undersökning särskildt af områdena väster om 
staden skola bringa ännu flera i dagen. Att södra Sverige hyser 
flera i Stockholmstrakten ej anträffade bruna Parmelise, har jag 
god anledning att förmoda. Med tacksamhet skall jag mottaga alla 
upplysningar och allt undersökningsmaterial för fortsatta studier 
öfver denna lafgrupp, som svenska lichenologer skulle vilja lämna 
mig. Här må framhållas den tacksamhetsskuld, hvari jag redan 
finner mig stå till d:r J. Hulting och lektor J. T. Hedlund, som 
godhetsfullt lånat mig instruktivt hithörande material ur sina her
barier.

För jämförelses skull må omnämnas, att M. Brenner (Höglands 
lafvar. 1885) på ön Högland insamlat P. olivacea, P. exasperata 
( = P. aspera), P. prolixa med varieteterna exasperans Nyl. och pan- 
nariiformis (= panniformis) samt underarterna *P. Delisei (Dub.) 
Nyl. och *P. sorediata, P. fuliginosa med var. Icetevirens och P. 
subaurifera, således en underart och en var., som ännu ej äro 
kända från Stockholmstrakten. J. M. Ci'Ombie upptager i Lichens 
found in Britain (1894) P. olivacea (funnen endast i Skotland), P. 
exasperata (= P. aspera), P. subaurifera, P. prolixa med underar
terna *P. sorediata och * P. Delisei samt under den senare var. isi-
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diascens Nyl. och P. fuliginosa med var. tcetevirens. A. A. Elenkin 
(Lichenes florae Rossise Mediae. 1906) omnämner för mellersta Ryss
land P. olivacea, P. prolixa, P. rgssolea (Ach.) Nyl., P. papulosa (= 
P. exasperatula), P. aspidota ( —P. aspera), P. subaurifera och P. 
glabra med var. conspurcata (Schser.) Elenkin ( = P. subargentifera). 
I omgifningarna kring Heidelberg har W. von Zwackh-Holzhausen 
(Die Eichenen Heidelbergs. 1883) insamlat P. exasperala (= P. 
aspera). P. exasperatula, P. prolixa, P. glomellifera P. fuliginosa med 
var. Icetevirens, P. verruculifera (åtminstone delvis = P. subargentifera) 
och P. subaurifera. F. Arnold (Die Eichenen des fränkischen 
Jura. 1884, 85. — Här användes släktnamnet Imbricaria.) har för 
tyska Jura påvisat I. fuliginosa med f. Icetevirens samt underarterna 
*1. glabralula (Eamy) och *1. subaurifera, I. verruculifera (åtminstone 
delvis = P. subargentifera), I. prolixa, I. glomellifera, I. exaspera
tula, I. aspidota (= P. aspera) och I. sorediata.

Såsom framgår af ofvan gifna framställning, har af denna laf- 
grupp under loppet af ett par år i Stockholmstrakten anträffats ett 
antal systematiska enheter af högre eller lägre rang, som icke un
derstiger någon af nyss anförda förteckningar, hvilka dock i vissa 
fall omfatta mångdubbelt större områden och dessutom ofta stödja 
sig på fleråriga forskningar. Detta bevisar, enligt mitt förmenande, 
i främsta rummet, att gruppen är synnerligen väl represen
terad i vårt land och att här, kanske mer än annorstädes, finns 
tillfälle att studera dithörande »formers» konstans och existensbe
tingelser.

I stället för den tyska resumé, som i Svensk Botanisk Tidskrift 
plägar lämnas öfver på svenska skrifna uppsatser, tillåter jag mig 
meddela ett försök till ett dichotomiskt examinationsskema öfver 
de här behandlade elementararterna och varieteterna på den syste
matiska botanikens internationella språk.

CONSPECTUS SPECIERUM ELEMENT. VARIETATUMQUE 
PARMEEI^E OEIVACE/E (coll.) IN VICINIIS URBIS 

STOCKHOLM OCCURRENTIUM.

I. Isidia et soralia nulla. Apotbecia vulgo bene evoluta numerosa- 
que. Stratum corticale crassum; stratum medulläre hypochlor. 
calc, non reagens.

Svensk Botanisk Tidskrift 1910. 11
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1. Thallus margine ciliis sparsis, supra verrucis parvis spar-
sis, apice nigricantibus, nitidis et impressis munitus. Sporae
8—10(—ll) «longse, 6.5—8.5(—9)u crassae. —P. aspera Mass.

2. Thallus neque ciliis neque verrucis munitus.
A. Corticicola (v. lignicola). Thalli laciniae latiusculae, apice

rotundatse. Sporae 13—16(—18) p longae, (6—)7—9 p 
crassae. —--------— — — — — P. olivacea (L.) Ach.

B. Saxicolae. Thalli laciniae angustae, apice vulgo trun- 
catae. Sporae 7—8.ö(—9.5) p longae, 4.5 — 5.5(—6) p 
crassae.
a. Thallus haud microphyllinus; apothecia vulgo nu-

merosa.-------- --------------------P. prolixa (Ach.) Nyl.
b. Thalli laciniae e marginibus laciniolas emittentes 

angustissimas, adscendentes v. suberectas, coralloi- 
deas, crustam microphyllinam saepe formantes;
apothecia nulla v. rara.------- — — — — — —
— — — — — — P. prolixa var. panniformis Nyl.

II. Thallus isidiis v. soralibus munitus; apothecia vulgo nulla v.
rara.
1. Thallus isidiis veris munitus, haud sorediosus.

A. Isidia crassa, opaca, thallo vulgo pallidiora, in verru
cas saepe moriformes conferta. Stratum corticale cras- 
sum; stratum medulläre hypochlor. calc. haud reagens. 
Sporae 7 8.5(—9) p longae, 4.5 — 5.s(—6) u crassae.

— — — —P. prolixa var. isidiotyla (Nyl.).
B. Isidia numerosa, supra thallum subaequaliter sparsa. 

Stratum corticale thalli tenue.
a. Thallus tenuissimus. Stratum medulläre hypochlor. 

calc, non reagens. Isidia vulgo clavata, nitida, 
vulgo simplicia. Sporae 7—9 u longae, 6—7(—7.5) 
u crassae. — — — — — P. exasperatula Nyl.

b. Thallus tenuiusculus. Stratum medulläre hypochlor. 
calc. rubescens. Isidia cylindrica, gracilia, vulgo 
opaca. Sporae 11—13(—14) p longae, 7—8(—9) p 
crassae.
a. Saxicola (saltern vulgo). Thallus obscure oli- 

vaceus, fuliginosus v. castaneus. Isidia subsimpli- 
cia, nigricantia v. nigra. — P. fuliginosä (Fr.) Nyl. 

ß. Corticicola (saltern vulgo). Thallus dilutius oli- 
vaceus v. cinereoviridis. Isidia vulgo coralloi-
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dea, dilute castanea v. fuliginosa.------- ---------
— P. fuliginosa var. Icetevirens Flot.

Thallus sorediosus v. verrucis primum isidiophoris, dein
sorediose dehiscentibus munitus.
A. Saxieola Thalli obscure castanei v. nigricantis laciniae 

angustae; verrucae sorediosae valde elevatae, substipitatae. 
Stratum medulläre hypochlor. calc, non reagens. Sporae 
9—11 g longae, 6.5—7.5 ;i crassae. -

------P. sorediata (Ach.) Th. Fr.
B. Corticicolae. Thalli opaci, olivacei, castanei v. cinereo- 

viridis laciniae latiusculae v. latae; verrucae sorediosae 
parvae, sessiles v. fere adpressae. Stratum medulläre 
hypochlor. calc, rubescens.
a. Thalli tenuiusculi, olivacei, castanei v. dilute fuligi-

nosi laciniae substrato arete adpressae; stratum corti- 
cale tenue. Soredia luteola. Sporae 13—16 g longae, 
7—8.5 (—9) a crassae. — — - P. subaurifera Nyl.

b. Thalli crassiusculi, plus minusve dilute olivacei v. 
cinereoviridis laciniae substrato minus arete adpressae, 
saepe nonnihil adscendentes; stratum corticale cras- 
sum. Soredia alba. — — P. subargentifera Nyl.
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OM UTVECKLINGEN AF FRUKTKROPPEN OCH 
PERIDIOLERNA HOS NIDULARIA.

AF

ROB. E. FRIES.

Med ta fl. 5.

Den egendomliga byggnaden hos Nidulariacéernas fruktkroppar 
lockade redan tidigt till undersökning af dessas utvecklingsförlopp. 
Redan 1842 publicerade Schmitz en dylik studie öfver Cyathus stria- 
tus Hoffm., hvilken tvenne år senare af L. och Ch. Tulasne kom
pletterades uti deras utmärkta monografi öfver familjen ifråga. En 
ingående utvecklingshistorisk undersökning af den närbesläktade 
Crucibulum vulgäre Tul. har af Sachs utförts (1855). Sporernas 
groning och de tidigare utvecklingsstadierna af de båda nämnda 
arternas fruktkroppar blefvo sedermera (1876) af Eidam utförligt 
studerade. Ytterligare bidrag till kännedomen om dessa arter hafva 
dessutom lämnats af Brefeld (1877) och de Bary (1884). Den 
mera fristående Sphwrobolus stellatus Tode har likaså varit föremål 
för flera utvecklingshistoriska och anatomiska undersökningar, så
som af Pitra (1870), Ed. Fischer (1884) och Lydia Rabinowitsch 
(1894).

Släktet Nidularia har dock hittills ej alls blifvit undersökt, hvad 
utvecklingen angår, och dock erbjuda de dithörande arterna rätt 
anmärkningsvärda olikheter uti organisationen ifrån Cyathus- och 
C/Tic/fou/um-släktena, för att ej tala om de betydande skillnaderna 
från Sphmrobolus, hvilkens hänförande till familjen Nidulariacece 
rent af kan sättas ifråga. Detta negligerande af Nidulariorna får 
sin förklaring däri, att dessa svampar förekomma så sparsamt, att 
material för utvecklingshistoriska undersökningar varit svårt att er
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hålla. Under sistlidne höst fick jag emellertid tillgång till lefvande, 
friskt material af Nidularia pisiformis Tul., hvilken af den då här 
i Uppsala arbetande, kände Gasteromycetspecialisten C. G. Lloyd 
insamlats vid Knifsta nära Uppsala.1 Med största tillmötesgående 
ställde han nämligen en del af de anträffade exemplaren till mitt 
förfogande. Bland dem funnos fruktkroppar i flera olika ålders
stadier, hvarför sålunda här ettgodt tillfälle erbjöd sig att vinna en öf- 
versikt af dessas utvecklingsförlopp. Min plan var därvid att börja 
med att blott undersöka, huruvida under svampens utveckling på 
något stadium skulle kunna påträffas något spår af de egendomliga 
»nafvelsträngar», hvilka hos såväl Cyathus- som Crucibulum-arterna 
förbinda peridiolerna med sporangieväggen, men hvilka hos Nidu- 
lariorna åtminstone på utvuxet stadium alldeles saknas. Denna 
studie fann jag emellertid snart skäl att utvidga till en mera sam
manhängande undersökning af hela utvecklingsförloppet, så långt 
som detta med det tillgängliga, begränsade materialet var möjligt.

Vid denna undersökning studerades dels lefvande och sedermera 
hoptorkade fruktkroppar, dels fixerade och snittade dylika i olika 
utvecklingsstadier. Såsom fixeringsmedel användes därvid Flem
mings vätska och som färgningsmedel förnämligast järn-hsematoxy- 
lin, hvilket lämnade de bästa öfversikterna af hyfväfnaderna och 
dessas finare byggnad.

FRUKTKROPPENS UTVECKLING.

De yngsta fruktkroppar, jag lyckades påträffa, mätte 0,t mm. i 
diameter (tafl. 5, fig. l). Till formen voro de klotrunda eller svagt 
äggrunda. Deras inre uppfylldes af en alltigenom tämligen ensar- 
tad hyfväfnad, gles med luftförande interstitier. Nedåt fruktkrop
pens bas löpte hyferna hufvudsakligen i längdriktningen, på så 
sätt bildande en visserligen svagt framträdande, men dock vanligen 
urskiljbar, ledande väfnad. Alla hyferna voro försedda med rikt 
plasmainnehåll; cellerna voro 2-kärniga.

Det är antagligt, att på de allra tidigaste stadierna af svampens 
lif denna väfnadstyp ensamt uppbygger hela fruktkroppen, såsom 
förhållandet är hos de undersökta Cyathus striatus och Crucibulum 
vulgäre (jfr. Eidam). Redan på de yngsta fruktkroppsanlagen, jag

1 Artens bestämning är gjord af Lloyd, hvilken i sin monografi öfver gruppen ifråga 
(1906) under Nidularia pisiformis sammanför de allra flesta af de hittills beskrifna 
arterna.
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anträffat, var emellertid ett hudparti tydligt afsatt från den inre 
nyss skildrade hyfväfnaden. Såsom af fig. 1, tafl. 5 torde framgå, 
kan redan nu urskiljas en på de färgade snitten genom sin blekhet 
framträdande perifer zon, utåt omgifven af ett starkt färgadt ytskikt. 
I det förra äro hyfdelarna i afdöende, sparsamma på innehåll och 
föga färgbara; i hyfernas form öfverensstämmer det i hufvudsak 
med grundväfnaden i fruktkroppens inre. Ytskiktet utgöres af mer 
eller mindre radiärt utstrålande hyfer, hvilka sakna plasmainnehåll, 
äro afdöda och starkt upptaga färgämnen i sina väggar. Dessa 
hyfer äro af en synnerligen elegant byggnad (tafl. 5, fig. 3). Från 
hyfens hufvudstam utgå mer eller mindre vinkelrätt skarpspetsade 
grenar, liksom hufvudstammen besatta med spärrigt utstående kor
tare taggar. Alla dessa grenar äro styfva och bräckliga samt mer 
eller mindre intrasslade i hvarandra, på så sätt bildande ett tjockt 
skyddande ytlager. Att detta ytlager härstammar från grundväfna
den och ej äger något särskildt enhetligt ursprung, framgår af hy
fernas förlopp, hvilka direkt kunna följas från det inre ut till ytan.

På ett något äldres tadiurn än det hittills skildrade, dock vanligen 
mycket tidigt, inträder en uppdelning af grundväfnaden i ett undre 
och ett öfre parti. Det senare förändras ej i sin allmänna bj^ggnad, 
det förra glesnar och får större mellanrum mellan hyferna; här 
och där uppträda rätt stora luftrum. Detta senare nedre parti ökas 
småningom i volym; det förefaller därvid som om dess tillväxt 
skulle ske nedifrån, som om således fruktkroppen skulle matas från 
basen. Härigenom kommer det oförändrade partiet af grundväf
naden, det slutligen fertila, att höjas upp och liksom en kalott eller 
tjock skifva hvila på det lakunösa basala väfnadspartiet (tafl. 5 fig. 
2, 4). Under tiden har en förslemning af hyfväggarna i detta senai-e 
parti börjat inträda, starkast i de öfre delarna. Särskildt framträ
der där förslemningen utåt sidorna, och därifrån breder den ut sig 
allt mera upp emellan det oförändrade grundväfnadspartiet och frukt
kroppens vägg såsom uppåt afsmalnande strimmor (tafl. 5 fig. 4).

Hand i hand med denna differentiering i den inre byggnaden 
äger en förändring rum i hela fruktkroppens form. Genom ojämn 
tillväxt skjuter en kant fram rundt om längs mittellinjen, att börja 
med svagt, men så småningom allt mera framträdande. På grund 
af att den största volymtillväxten försiggår i de nedi-e delarna höj ei
sig denna kant allt mera upp och omger till slut den allt mer af- 
plattade toppen som en rätt markerad ringvalk, hvarvid fruktkrop
pen får formen af en kort, omvänd kon. Fig. 5 tafl. 5 lämnar en
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bild af detta stadium. När sedan på det mognade individet den 
plana toppytan brister sönder och affaller, kvarstår det ursprung
ligen basala väggpartiet i form af en bägare.

Ofvan har framhållits, huru som redan på ett tidigt stadium ett 
af egendomliga taggar sammansatt ytskikt utdifferentierats. På grund 
af sin bräcklighet kan denna primära hud ej ensam lämna till
räckligt stöd och skydd åt de inre delarna. Sådant ernås genom 
bildandet af ett inre sekundärt hudskikt. På ett något framskridet 
stadium börja nämligen hyfer — omedelbart innanför den bleka 
zon, som inåt begränsar taggskiktet — att ordna sig i tangentiell 
riktning, hvarigenom här bildas ett tätare väfnadsskikt, anlaget till 
den sekundära huden. Anläggningen börjar i fruktkroppens nedre 
del och breder ut sig uppåt toppen. Till själfva kalotten når den 
emellertid ej, eller är åtminstone där ytterligt svagt framträdande. 
Genom alt dessa tangentiella hyfer torka och hopfalla samt 
packas tillsammans vid de innanför varande väfnadernas tillväxt, 
uppkommer så en fast och seg vägg, hvilken utvändigt alltjämt är 
klädd med det primära hudskiktet. Detta sekundära, inre peridie- 
lager bildar därför hufvudmassan af och den stödjande delen i 
den mogna svampens bägarlika eller kort cylindriska vägg. Locket 
på denna bägare är i motsats mot väggarna tunt och ytterst bräck
ligt, bildadt som det är af nästan uteslutande den primära hudens 
radierande taggar. Ty som ofvan framhölls sträcker sig ej anlägg
ningen af den sekundära huden upp till fruktkroppens öfversida 
eller förblifver där mycket tunn i motsats mot på sidopartierna 
(jfr tig. 5). Det är därför helt naturligt här, som bristningen slut
ligen äger rum, hvarigenom peridiolerna blottas.

På de mognade exemplaren, som jag undersökt, märktes redan 
1'ör blotta ögat en olikhet i hårbeklädnaden på peridiets yttervägg. 
Öfversidan af fruktkroppen och den ringformade öfre kanten voro 
bruna, rostfärgade, bägarens sidostycken hvita; på dessa senare de
lar framträdde ock hårigheten bättre, såsom ett tjockare lager af 
filtludd. Den bruna färgen beror på hår af den egendomliga tag
giga typ, som bildade primärbarken. Det hvita filtluddet på si
dorna är bildadt af längre, mjuka hyfgrenar, hvilka alldeles sakna 
de förras skarpa taggar. Denna olikhet i hårbeklädnaden får sin för
klaring genom den redan omnämnda, öfvervägande basala tillväx
ten. Den primära tagghuden, som helt omgaf den unga fruktkrop
pen, blir på den äldre till slut uppflyttad till den öfre delen. Den 
efterträdes sedan på de yngre (nedre) väggdelarna af ofvannämnda,
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hvita filtludd, blott med en eller annan tagghyf inblandad bland 
dettas mjuka trådar.

Som af hvad bär anförts torde således framgå, att den fullt ut
bildade fruktkroppens peridie är bildad af tvenne skikt: l) ett yttre 
hårskikt samt 2) ett inre kompaktare och segare hudlager. Det förra 
är olika byggdt på fruktkroppens topp (af tagghår) och sidor (af filt
ludd); det senare (d. v. s. inre hudskiktet) är svagast utveckladt 
eller saknas fullständigt på fruktkroppens öfversida, kraftigt på 
sidostyckena.

PERIDIOLERNAS ANLÄGGNING OGH UTVECKLING.

På ett något senare stadium än det som fig. 2 återger, börjar 
anläggningen och utbildningen af de egendomliga, slutligen lins- 
formade, i det inre sporalstrande kroppar, som numera vanligen gå 
under namnet peridioler. Platsen därför är den tätare och inne
hållsrikare väfnad, som på fig. 4 upptar öfre hälften af gleban, d. 
v. s. den ursprungliga grundväfnaden. Den första peridiolen an- 
lägges i detta väfnadspartis nedre del utåt periferien; anläggningen 
af de öfriga sker sedan snabbt i centripetal och akropetal riktning. 
Någon fruktkropp, i hvilken blott en enda, den första peridiolen 
var under bildning, har jag visserligen ej lyckats att få se; dock 
visa de följande stadierna tydligt, att utvecklingsföljden måste vara 
den här nämnda. Den allra öfversta delen af gleban utdifferentie- 
rar därför sist sina peridioler; i den på fig. 5 afbildade fruktkrop
pen ha uti öfversta kalottpartiet ännu inga sådana börjat alt alst
ras. Denna, som det synes, lagbundna utvecklingsgång är af be
tydelse vid studiet af peridiolernas bildning, då man därigenom, 
om en omogen fruktkropp föreligger, har tillgång till dylika i många 
utvecklingsstadier. Anmärkningsvärdt är dessutom, att peridiolerna 
bildas i stor mängd i flera lager innanför hvarandra, detta i tyd
lig motsättning emot förhållandet hos Crucibulum och Cyathus, där 
endast en enda krets af djdika alstras (se afbildningarna hos Tu- 
lasne, Pl. 3 och Sachs, Taf. 13).

Såsom vi redan sett, är den peridiolalstrande väfnaden homogen, 
visserligen luftförande, men dock relativt tät utan större håligheter 
eller kamrar. Man får därför ingalunda föreställa sig peridiolerna 
såsom allt ifrån början förefintliga, slutligen sinsemellan frigjorda 
mm. Förloppet vidderas bildning är däremot,såvidt jagfunnit,följande. 
På en liten fläck i den homogena väfnaden — platsen är bestämd
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af ofvan anförda lag för peridiolbildningen, men utan alt någon 
särskild antydan i byggnaden anger densamma — börja några hyf- 
grenar att växa in emot en gemensam punkt. Vid ett mera llyk- 
tigl betraktande af ett dylikt stadium tyckas dessa hyfer radiera 
ut från ett centrum; i själfva verket är förhållandet det, att hv- 
ferna sökt sig in emot detsamma. Genom dessa strålformigt ord
nade hyfers täthet afsticker bildningen tydligt från den omgifvande 
väfnaden. Särskildt bör här framhållas, att än så länge midten i 
stjärnan är tät, utan någon central hålighet.

Under den fortsatta utvecklingen inväxa ytterligare hyfer emot 
centrum. Stjärnan tätnar därvid alltmer. Snart kan ock skönjas 
en liten hålighet i midten, hvilkens vägg då till största delen bildas 
af de strålformigt ordnade hyfernas spetsar. Denna hålighets upp
komst synes rätt svår att förklara. Först tänkte jag mig möjlig
heten af en upplösning af redan förefintliga hyfer, genom en töi- 
slemning lik den, som i så stor skala förekommer utanför peridio- 
lerna; detta bildningssätt antages ock af de Bahy (sid. 345) for 
Crucibulum vulgäre. Oaktadt mycket letande har det dock ej lyc
kats mig påvisa någon sådan hyf, som hållit på att förslemmas. 
Visserligen kan man stundom uti yngre peridioler iakttaga någon 
enstaka vegetativ hyf, genomkorsande den lilla centrala håligheten, 
någon förslemning af dess cellväggar förekommer dock aldrig. Före
komsten af dylika hyttrådar får sin förklaring, om man antager 
att dessa just löpt genom den punkt som vid peridiolbildningen 
utgör dennas strålningscentrum, så att vid det sekundära åtskil
jandet af strålarnas spetsar ifrågavarande hyf kommit alt hlottas. 
Vid centrala hålighetens tillväxt måste den till slut gå under. Dess 
bortdöende är dock en följd af, ej orsaken till håligheten. Denna 
synes mig däremot böra förklaras på följande sätt. Det väfnadsskikt, 
som producerar de allt talrikare inåtväxande hyferna, undeigåi här
under en förstoring, en ytlillväxt. Som nämnda hy ler i sin till
växt äro begränsade — de afsluta ju älven sedan håligheten bil
dats sin längdtillväxt vid dennas kant så komma vid det dem 
alstrande väfnadsskiktets förstoring deras spetsar att dragas ifrån 
hvarandra och därvid en central håla emellan dessa att bildas, 
hvilken sedan af samma anledning allt mera utvidgas.

På detta sätt uppkommer således först ett af palissadlikt ord
nade hyfgrenar sammansatt skikt; härmed är emellertid peridiolen 
ej alls afgränsad från den öfriga väfnaden. Ungefär samtidigt som 
den centrala håligheten bildas, börjar dock afgränsningen. Från de
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förslemmade väfnadspartier, som i det föregående (sid. 128) om
nämnts och som fig. 4 ålerger, sprider sig förslemningen in emellan 
peridiolanlagen och rundt om dessa, dock alltid så, att det kvarläm- 
nas ett på tvärsnitt cirkelrundt (i själfva verket klotformadt) parti 
af grundväfnaden oherördt. Centrum af detta upptas af det ofvan- 
nämnda palissadlika skiktet. Synnerligen egendomligt förefaller det, 
att förslemningen så begränsas utefter en jämn (sfärisk) yta, sär- 
skildt som liyferna innanför och utanför denna ofta stå i direkt 
samband sinsemellan, så att de då utefter ifrågavarande yta plöts
ligt måste ändra karaktär. De förslemmade delarnas hyfer bli 
samtidigt innehållsfattigare, och det synes därför ej oantagligt, att 
deras innehåll delvis ledes in till de synnerligen innehållsrika pa- 
lissadhyferna.

Vi hafva således nu fått fram ett peridiolanlag, i hvilket kan ur
skiljas: 1) ytterst en grundväfnad, upptagande största delen af pe- 
ridiolen, 2) innerst ett af palissadlika hyfer sammansatt skikt, 
hymenieanlaget; emellan dessa kan dessutom svagt urskiljas 3) det 
skikt, som alstrar palissaderna och som på grund af därmed sam
manhängande rikare förgrening genom en något större täthet afvi- 
ker från grundväfnaden. Till formen är peridiolen nu angifven, men 
ännu ej genom något väggskikt skild från den ötriga glebaväfnaden.

Väggen omkring peridiolen bildas genom en tät sammanpackning 
al hyfer utefter gränslinjen mellan densamma och slemväfnaden. 
I denna sammanpackade vägg ingå till största delen hyfer från 
peridiolgrundväfnaden, men äfven redan förslemmade hyfer har 
jag sett inflätas i densamma. Det har i det föregående framhållits, 
hurusom hos Nidularia peridiolerna anläggas till formen som klot. 
Under deras vidare utbildning äger rum en sträckning i ett plan, 
så att de såsom mogna erhålla linsform. Det är nu att märka, att 
väggbildningen synes stå i ett visst samband med denna peridio- 
lernas slutliga form. Väggen plägar nämligen ej anläggas samtidigt 
rundt om hela deras yta, utan först på plansidorna, hvaremot lins
kanterna länge hållas öppna. Det verkar som om längs denna ek- 
vatoriallinje en matning af peridiolen äger rum; från densamma 
stråla hyfer ut i glebaväfnaden (fig. 6). Till slut breder dock vägg
bildningen ut sig äfven öfver denna linje, och peridiolen kan nu 
sägas vara fullt begränsad.

Under det att väggskiktet håller på att utbildas, men innan det
samma har hunnit att fullt sluta sig, har redan sporbildningen be- 
gynt på en del af hymenieanlagets celler. Sporalstrandet försiggår
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sedan oregelbundet från den ena basidien efter den andra, ej si
multant öfver hela hymenieytan. Den att börja med slangformiga 
basidien sträcker sig därvid något ut öfver de angränsande och 
ansväller i spetsen, så att denna antager en mer eller mindre klubb
lik eller slutligen nästan klotrund form. På dessas spets alstras se
dan vanligen 4, någon gång 3 eller 2 klotrunda eller något ovala 
sporer. För de egendomliga cytologiska förhållandena, som åtfölja 
sporbildningen, är det min afsikt att vid ett annat li 1 llälle närmare 
redogöra. Här är däremot platsen att med några ord beröra de 
förändringar, som försiggå i peridiolens olika väfnader och som re
sultera i dennas »mognande».

Hvad först själfva basidieskiktet angår, så förtjockas (delvis för- 
slemmas?) med tiden alla dess hyfers väggar ganska ansenligt. 
Cellrummen förträngas ibland mer eller mindre, men förbli i allmän
het tämligen vida; till färgen förblifva ock deras väggar oförändrade, 
hyalina. Genom det inbördes trycket anta basidierna cylindrisk form 
och hilda ett sammanhängande palissadskikt, på lullt moget sta
dium mycket liknande den bild, som Sachs (1- c. tall. 14, lig. 13) 
lämnar af Crucibulum vulgäre. På en del basidier silla sporerna 
mycket länge kvar på sterigmerna (fig. 7 tafl. 5, och textfig. 1 f.).

Under mognaden vidgas den centrala håliglieten i peridiolen be
tydligt och fylles så småningom med sporer, så att dessa slutligen 
som en kompakt massa uppfylla hela tomrummet. På ett tvärsnitt 
genom peridiolen ha de i genomlallande ljus en gulgrön färgton. 
Ett egendomligt drag i den mognande peridiolen är förekomsten 
af hyfer, som växa in i håliglieten, en del af palissadhyferna i 
hymenielagret börja nämligen i sin spets tillväxa och stundom äl
ven förgrena sig (fig. l). På en del är väggen förtjockad efter hela 
den utvuxna hyfens längd, på en del liksom kilar sig en tunn- 
väggig hyf ut ur det förtjockade basalpartiet. Åtminstone i detta 
senare fall synes man hafva skäl att antaga, alt en verklig ny spets
tillväxt inträd t uti en i livilstadium redan ingången hyftråd. Det 
är svårt all tänka sig, att en basidieklubba efter sporalstringen 
skulle kunna på detta sätt utväxa till vegetativa trådar, utan dessa 
måste nog alstras ur sterila hymenieelement, hvilka dock på yngre 
stadier ej kunna på något igenkännas. Dessa skulle i så fall kunna 
betecknas som parafyser och vara de enda sådana, som förefinnas.

Det på sid. 131 omnämnda hymeniealstrande skiktet undergår vid 
mognaden den förändringen, att dess hyfers väggar mycket staikl 
förljockas. Det erhåller därigenom det pseudoparenkymatiska ut
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seende, som är för en del sklerotier så karakteristiskt (textfig. 1 e). 
Detta väfnadslager, hvilket redan på peridiolanlagets tidigare stadier 
genom rikare förgrening i täthet något öfverträffade grundväfnaden, 
blir härvid fullkomligt kompakt utan några luftrum mellan hyf-

erna. Redan på yngre stadier är gränsen 
emellan detsamma och den utanför lig
gande glesa peridiolgrundväfnaden föga 
markerad. Samma förblir ock förhållan
det i den mogna peridiolen; utåt förlöpa 
nämligen hyferna allt glesare och glesare, 
och samtidigt afta deras väggar i tjock
lek. På så sätt ledas vi så småningom 
öfver till peridiolgrundväfnaden.

I detta det mäktigaste väfnadsskiktet 
inträder ingen förtjockning i hyfväggarna 
och äger öfverhufvudtaget dan minsta 
förändringen rum vid mognaden (textfig. 
1 d). Samma rika intercellularsystem 
kvarstår alltjämt som pa ungdomsstu
dierna. En olikhet visar sig dock däri, 
att hyferna dö och deras innehåll hop
faller, trådarna verka därigenom inne
hållslösa och brunfärgas. Utåt periferien 
af denna peridiolgrundväfnad uppträda 
emellertid återigen rent mekaniska hyfer. 
Dessas bildning (liksom förändringarna i 
det utanför liggande hudskiktet) har jag 
dock af brist på lämpliga stadier ej till
räckligt kunna följa. I en äldre eller 
lullt mogen peridiol ha dessa egendom
liga hyfer antagit formen af långa, för
grenade strängar, hvilkas väggar svart- 
brunfärgas och starkt förtjockas, hvilkas 
cellinnehåll försvinner och i hvilka cell- 

rummet slutligen hoptränges till en fin por (textfig. 1 c). De erinra 
härigenom i viss mån om bastceller. De mäta i allmänhet 6—7 
i diameter, men kunna nå en tjocklek af 9 ii samt omspinna, tack 
vare sitt nämnda tangentiella lörlopp hela peridiolen som ett nät- 
formigt, redan makroskopiskt urskiljbart hylle. Att märka är, att 
ingen förslemning af deras elements väggar inträder.

Fig. 1. Nidularia pisiformis. — 
Tvärsnitt genom väggen af en 
mogen peridiol. Beträffande 
bokstäfverna se texten sid. 135 

— Ca “%.
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Hvad så till sist den primära peridiolväggen angår, så inträder 
äfven i denna en differentiering i tvenne olika, tydligt urskiljbara 
skikt. Inre delen af den primära väggen torde nämligen på moget 
stadium motsvaras af en tät, med endast helt små intercellularer 
försedd hyfväfnad, hvars cellväggar visserligen brunfärgas, men dock 
förblifva tunna, och hvars cellinnehåll försvinner (textfig. 1 b). 
Yttre delen, hvilken endast är ca 5 // tjock och bildad af blott 2 
— 3 hyfskikt och som oskiljbart sammanhänger med det förra af 
den orsak att dettas hyfer här och där direkt löpa ut i det andra, 
ombildas däremot i en helt annan riktning, i det hyfväggarna ge
nom förslemning starkt förtjockas, hvarvid cellumina till den grad 
förträngas, att de endast vid stark förstoring och äfven då med 
stor svårighet (bäst efter skedd hsematoxylin-färgning) kunna iakt
tagas (textlig. 1 a). Hela detta yttersta, tunna väfnadsskikt undgår 
dessutom lätt uppmärksamheten af den anledning, att dess element 
äro fullkomligt hyalina och därigenom, om de ej färgas, rätt svåra 
att iakttaga.

Lägga vi så till det redan anförda ännu ytterligare förekomsten 
af en del oregelbundna, hyalina, lätt aflagrande hinnor, som ytterst 
täcka den mognade peridiolen, men som ej egentligen tillhöra den
samma, utan härstamma från den omgifvande hoptorkade gleba- 
väfnaden, så finna vi, hvilken synnerligen invecklad anatomisk 
byggnad och hög väfnadsdifferentiering i själfva verket dessa till 
det yttre så oansenliga kroppar ha att uppvisa. De utgöras — med 
bortseende från de nyssnämnda extra hinnorna — af, såsom vi sett, 
följande, utifrån-inåt ordnade skikt: a) ett mycket tunt, hyalint 
hyflager med förslemnrade väggar, b) elt likaledes ganska tunt 
kompakt, men af oförtjockade hyfer hildadt, brunfärgadt skikt, c) 
ett tunt hylle af svartbruna, starkt förtjockade, grofva strängar, 
d) den mäktiga, lakunösa af tunnväggiga, bruna hyfer bildade pe- 
ridiolgrundväfnaden, e) ett mekaniskt pseudoparenkymskikt, f) ba- 
sidiernas palissadskikt samt g) den täta spormassan, som uppfyller 
den centrala håligheten. Att bilda sig någon säker föreställning, 
om alla dessas speciella uppgifter låter sig knappast göra, innan 
man säkert känner peridiolernas spridningssätt och därpå följande 
vidare utveckling uti naturen. Man kunde ju tänka sig, att det 
allra yttersta hyfskiktet genom sin förslemning i någon mån kan 
underlätta spridningen med djurs tillhjälp, och att de olika me
kaniska väfnaderna äro ett skydd för sporerna i det inre. Men 
svårt är det i alla fall att förstå den egentliga fördelen af dessa
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tusentals sporers instängande uti ett relativt fåtal dylika sklerotie- 
liknande och sklerotiehårda kroppar. Iakttagelser öfver dessas »gro- 
ning» under naturliga förhållanden skulle häröfver möjligen kunna 
lämna någon upplysning.

DIE ENTWICKLUNG DES FRUCHTKÖRPERS UND DER 

PERIDIOLEN REI NIDULARIA.

ZUSAMMENFASSUNG.

Die Entwicklung des Fruchtkörpers und der Peridiolen bei A’i- 
dularia pisiformis geht, kurz gesagt, in folgender Weise vor sich. 
Die zunächst durchaus gleichartig gebauten Hyphenknäuel, die sich 
aus dem Myzel entwickeln, teilen sich sehr früh (Fig. 1, Taf. 5) in 
eine embryonale Grundgewebepartie und eine primäre Hautschicht, 
die aus von der ersteren ausstrahlenden, absterbenden und stark 
färbbaren Hyphen besteht und das stachelige Aussehen wie in Fig. 2 
und 3 zeigt. In dem Grundgewebe findet danach eine Differenzie
rung in eine obeie, mehr unveränderte und eine untere, lakunösere 
Partie statt, welch letztere mehr, und mehr an Grösse zunimmt 
(big. 2). Es sieht infolgedessen und aus anderen Ursachen aus, als 
wenn das stärkste Wachstum innerhalb des Fruchtkörpers in den 
basalen J eilen stattfände. In der erwähnten lockreren Giebapartie 
erfahren dann die Hyphenwände eine Verschleimung, deren Ausbrei
tung in Fig. 4 durch die Schattierung angegeben ist. Gleichzeitig 
hiermit verändert sich die Form des Fruchtkörpers durch die Aus
bildung einer Anschwellung rings herum längs der Mittellinie, die 
dann durch das eben erwähnte basale Wachstum emporgehoben 
wird und wie ein Ringwall die abgeplattete obere Fruchtkörper
hälfte umgiebt (Fig. 5). Nach innen von der primären Stachelhaut 
wird unterdessen durch die tangentiale Anordnung, das Absterben 
und die Zusammenpackung der Hyphen eine sekundäre Wand ge
bildet, die sich nach oben zu mehr und mehr ausbreitet, ohne je
doch über die Kalotte selbst hinüber zu reichen, oder auch dort 
äusserst schwach ausgebildet wird.

In dem dichteren oberen Teil des Grundgewebes werden die Pe- 
ndiolen angelegt, die ersten unten aussen am Rande, die folgenden
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in grosser Menge in zentripetaler und akropetaler Reihenlolge er
zeugt (Fig. 5). Die Peridiolbildung geht so vor sich, dass an ge
wissen Stellen in dem Giebagewebe, auf keine Weise durch einen 
besonderen Bau ausgezeichnet, einige, an Zahl allmählich zuneh
mende plasmareiche Hyphen (junge Basidien) nach einem gemeinsa
men Zentrum hin wachsen, wo ihre Spitzen einander berühren. Durch 
das Wachstum der basidienerzeugenden Schicht und die Vergrösse- 
rung ihrer Oberfläche werden die Basidienspitzen von einander ab
gezogen, so dass sich in der Peridiolanlage eine zentrale, immer 
grössere Höhle bildet. Die Peridiolen werden dann ihrer Form 
nach durch das Eindringen einer Schleimschicht von den in Fig. 
4 angedeuteten, bereits verschleimten Partien aus sowie durch die 
Häufung von Hyphen zu einer Wand abgegrenzt. Die anfangs kugel
runde Peridiole nimmt Linsenform an, wobei die Wand zuerst längs 
den Planseiten gebildet wird, während die Linsenränder sich lange 
offen halten (Fig. 6); von hier aus wird die Peridiole durch die 
ausstrahlenden Hyphen gleichsam gespeist, bis die Wand sich auch 
über diese Stelle ausbreitet. Die sekundären Veränderungen, welche 
die Peridiolgewebe später bei der Reifung erfahren, resultieren in 
folgendem, sehr verwickeltem und höchst differenziertem Bau. Von 
aussen nach innen können wir in demselben folgende Schichten 
unterscheiden (Textfig. 1, p. 134, a—g): a) eine sehr dünne hyaline 
Hyphenschicht mit verschleimten Wänden, b) eine gleichlalls ziem
lich dünne, kompakte, aber aus unverdickten Hyphen gebildete, 
braun gefärbte Schicht, c) eine dünne Hülle aus schwarzbraunen, 
stark verdickten, groben Strängen, d) das mächtige lakunöse, aus 
dünnwandigen, braunen Hyphen gebildete Peridiolgrundgewebe, 
e) eine mechanische Pseudoparenchymschicht, f) die Palisadenschicht 
der Basidien und g) die kompakte Masse von Sporen, die die zentrale 
Höhle erfüllen. Zwischen diesen sieht man hier und da eigentüm
liche, vegetative, bisweilen verzweigte Hyphen (Fig. 7) von der 
Hymenialschicht aus einwachsen, die sich nur als Paraphysen er
klären lassen, die einzigen solchen, die vorhanden sind.



138

LITTERATUR.

Brefeld, O., Botanische Untersuchungen über Schimmelpilze. Heft III 
S. 175-180. 1877.

De Bary, A., Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, Myceto- 
zoen und Bacterien. S. 343—346. 1884.

Eidam, E., Die Keimung der Sporen und die Entstehung der Fruchtkörper 
bei den Nidularien. (Cohns Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 
Bd. 2. S. 221—248. Taf. X. 1876—77).

Fischer, E., Zur Entwickelungsgeschichte der Gasteromycetcn (Bot. Zei
tung 42. S. 433. 1884).

Lloyd, C. G., The Nidulariacese. 1906.
Maire, R., Recherches cytologiques et taxonomiques sur les Basidiomy- 

cétes. 1902.
Pitra, A., Zur Kenntnis des Sphcerobolus stellatus (Bot. Zeitung 28. S. 

681. Tall. XI. 1870).
Rabinowitsch, Lydia, Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Frucht

körper einiger Gasteromyceten. (Flora. Bd. 79. S. 384—418. Taf. 10 
—11. Ergänzungsband zum Jahrgang 1874).

Sachs, J., Morphologie des Crucibuhim vulgare Tulasne (Bot. Zeitung 13. 
S. 833. Taf. 13—14. 1855).

Schmitz, J., Morphologische Beobachtungen als Beiträge zur Lebens
und Entwicklungsgeschichte einiger Schwämme aus der Klasse der 
Gastromyceten und Hymenomyceten. I. Ueber Cyathus (Linnsea 16. 
S. 141, Taf. 6—7. 1842).

Tulasne, L. et Ch., Recherches sur l’organisation et la mode de fructi
fication des Champignons de la tribu des Nidulariées, suivies d un 
essai monographique (Ann. Sc. Nat. Sér. 3. Bot. Tome 1. S. 41. PI. 
3—8. 1844).

FIGURENERKLÄRUNG.

TAF. 5.

Fig. 1. Sehr junger Fruchtkörper im Durchschnitt. 60/1.
> 2. Junger Fruchtkörper im Durchschnitt. Die Gieba hat sich in

eine untere lockere und eine obere, dichtere (später fertile) Partie 
gesondert. 45/i-

» 3. Stacheln der primären Hautschicht. 375/1.
» 4. Schematischer Durchschnitt eines jungen Fruchtkörpers. Die

Schattierung bezeichnet die verschleimten Partien.
» 5. Älterer Fruktkörper; die Peridiolen werden angelegt. 20/1.
» 6. Junger Peridiol mit Anlage der Wand. 350/1.
» 7. Verzweigte Hyphe, in die zentrale Höhlung des reifen Peridioles

hineinwachsend. 850/1.



SVENSK BOTANISK TIDSKRIFT Bd 4, 1910. TAFL. 5

.■ • -v : ' •

; * ^

# # # : C1

; ;

R. Fries del Generalst. Lit. Anst.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1910. Bd i, h. 2.

EN NY ASCUSBILDANDE PENICILLIUM-ART.
AF

R. WESTLING.

I ett af sina arbeten har, som bekant, Brefeld framlagt resul
tatet af sina undersökningar öfver utvecklingshistorien hos en 
Penicillium-art, som han anser vara P. glaucum Link. Han visar, 
att denna svamp under vissa förhållanden besitter förmågan att 
att alstra asci inom sklerotier och att den således bör föras till 
askomyceterna och i närheten af Tuberaceerna. Många andra 
mykologer hafva sedermera försökt att af andra Penicillium-former 
erhålla sklerotier, dels på det af Brefeld föreslagna tillvägagångs
sättet (utförligare omnämndt i XIV bandet af hans arbeten), dels 
på andra, men ännu med ganska liten framgång, obekant af hvad 
anledning- Då de upplysningar, Brefeld meddelar om konidiesta- 
diet, i diagnostiskt hänseende äro mycket bristfälliga (han näm
ner så godt som endast, att sporstorleken är 0,002 5 mm.), torde 
det numera vara ganska svårt att säkert identifiera arten bland de 
många andra. Under Links namn beskrifver emellertid Wehmer 
en grön form med 3 /i stora konidier och mycket sparsam sklero- 
tiebildning, som han antager vara identisk med Brefelds. Han 
tillägger, att sklerotierna uppträda sällan och af en ren tillfällighet. 
Van Tieghem vill ej heller tillerkänna sklerotieförekomsten någon 
släktkaraktär, utan menar den vara af mera fysiologisk än morfo- 
logisk natur. I motsats härtill förklarar Klocker, att sklerotiet 
är ett nödvändigt led i svampens utvecklingshistoria. Hvilkendera 
åsikten som är den riktiga, torde ännu vara omöjligt att afgöra 
med den ringa kunskap vi för närvarande äga om dessa svampar.

Utom den (eller de?) redan nämnda känna vi, såvidt jag kunnat 
finna, endast följande med sklerotier försedda Penicillium-arter, näm-
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ligen P. italicum Wehmer, där de likväl äro sterila, P. kiliense 
Weidemann, om hvilken auktor ej lämnar annan upplysning i detta 
hänseende än att sklerotierna äro gula, glatta och 0,5 mm. stora, 
samt P. candidum Link, hos hvilken Morini lär ha iakttagit dessa 
bildningar. I ett nyutkommet arbete om amerikanska mögelsvam
par har slutligen Thom uppräknat några hittills blott med nummer 
(29 — 32) betecknade arter, hos hvilka han påträffat sklerotier. 
Egendomligt nog har han ej i något sklerotium funnit askosporer.

Af högre systematiskt värde torde under hvarje förhållande den 
omständigheten vara, att det gifves Penicillium-arter, som direkt 
utveckla perithecier utan föregående sklerotiealstring. Först om

Penicillium baculatum n. sp. 1. Konidiebärare. 2. Konidier. 
3. Askosporer.

o o0

talad bland sådana är P. aureum van Tieghem (ej Corda!). Pe- 
rithecierna äro gula, askosporerna ovala, glatta 3x5 p stora. Den 
iöreter i mycket en stor likhet med P. luteum Zukal, en ej sällsynt 
luftmögelsvamp, som närmare studerats af Wehmer. Dess askospo
rer äga dock tvärgående lister. En P. insigne (Winter) Schröter 
med 16 20 « stora askosporer har äfven kallats Eurotium insigne
och Gliocladium penicilloides, men skall enligt Brefeld hilda ett 
särskildt släkte, som han benämner Lysipenicillium. Sist i raden 
står P. Wortmanni, som Klocker funnit i diverse jordprof. Dess 
ovala sporer äro finvårtiga, 2,6 x 4,6// stora.

Dessa peritheciealstrande arters antal är jag nu i tillfälle att rikta 
med ännu en, intressant därföre att dess perithecier anträffats fullt 
utvecklade i naturen och det i rikligaste mängd; i kultur har



jag ännu ej lyckats erhålla några. Af apotekare J. E. Stave mot
tog jag för cirka iy2 år sedan några växter, tagna sommaren 1908 
på Åreskutan, på hvilkas blad och grenar med lupp kunde iakt
tagas små ljusgula—mörkgula kroppar, än rikligt strödda öfverallt, 
än mera enstaka. De ifrågavarande växterna voro Cijstopteris mon- 
tana Bernh., Athyrium filix femina Roth, Betula nana L. x odorata 
Bechst., Salix herbacea L. samt en Rosa can in a-form, och enligt 
apotekare Staves uppgift voro dylika bildningar ganska vanliga på 
växterna där uppe. Under mikroskopet visade de sig vara perithe- 
cier al cirka 0,10—0,2 5 mm. storlek. Innanför den tunna, mycket 
bräckliga, lätt sönderfallande väggen, allt efter ålder färgad ljusare 
eller mörkare gul, var hela rummet fylldt af tätt liggande sporer. 
Ännu bibehållna asci (rundadt ovala—runda) voro ganska sällsynta, 
och om deras forna närvaro erinrade i regel endast de i grupper om 
8 liggande askoporerna. Dessa voro 4,2—4,8 p breda och 5,2—6 p 
långa, glatta, ofvanifrån sedda runda, från sidan ovala. Beroende 
på olika ålder företedde de — äfven sporer inom samma ascus — 
på ytan ett sinsemellan ganska afvikande utseende. Som unga äro 
de alldeles släta eller (flertalet) försedda med en om än svagt fram
trädande list, som förlöper på sporens långsida. På de mera få
taliga äldre sporerna syntes listen upplöst i tvenne, som omsluta 
en längsgående fåra. De båda polerna äro än afrundade, än äga 
de en mot fåran svarande intryckning. Dessa fullt utvecklade 
askosporer erinra således ofantligt mycket om sporerna hos Bre- 
felds P. glaucum, men på samma gång om unga sådana hos 
Aspergillus glaucus Link. Innan jag närmare undersökt svampen 
var jag också af den meningen, att här blott förelågo perithecier 
af någon art utaf sistnämnda släkte. Jag blef fördenskull gladt 
öfverraskad, då jag vid sporernas utsående i hängande droppe fick 
se dem utveckla ett mycel med konidiebärare af vanlig Penicillium- 
typ. Utaf de hittills beskrifna fruktificerande arterna synes således 
denna, som jag tillåter mig kalla P. baculatum n. sp., vara den 
enda, som i fråga om askosporerna visar någon likhet med ur- 
lypen, d. v. s. Brefelds. Då den äfven i öfrigt närmast öfver- 
ensstämmer med glaucum-formerna, torde det kanske ej vara allt
för djärft att antaga, att samtliga dessa äga sporer af likartad bygg
nad och sålunda bilda en väl karaktäriserad grupp (den egentliga 
Penicillium-gruppen), väl skild från öfriga här ofvan nämnda asko- 
sporalstrande former.

På plommongelatin (10 %) bildar svampen ett hvitt, något ulligt
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mycel, i hvars inre snart börjande konidiebildning gifver sig till 
känna genom en blånande färgton. Denna ljusare blåa färg (Kl. 
366’) öfvergår snart i en mörkare grönblå (388—389), som sedan 
blifver något mattare (393). Efter 1 * 1/2 månad är färgen grönsvart 
och efter 3 månader mökbrun. De vegetativa byferna äro vanli
gen intill 5 p (mera sällan 8 p) breda samt ej sällan sinsemellan före
nade genom anastomoser (pseudokopulation enligt Loew). Blandade 
med hyferna ligga kristaller af kalciumoxalat, hufvudsakligen nå
lar eller smala pelare, än ensamma, än knippevis förenade, stun
dom sfärokristaller. Konidiebärarna äro al mycket växlande längd, 
från helt korta till några hundra p långa, glatta samt 3,4—5 p (6,5 p) 
breda. Metulae, i antal 2—4, äro klubblika, släta, 4,2—6 p x 10— 
14 p stora, sterigmerna 3—3,4 p x 6,5—9 p. De frigjorda koni- 
dierna äro ovala—aflånga, 3—3,6 p breda och 3,8—4,6 p långa, 
på ytan släta och ligga stundom ännu förenade i korta kedjor. 
Vid groningen förstoras sporerna 2 å 3 gånger sin ursprungliga 
volym, utsända 1—2, sällan 3 groddslangar, som på öfligt vis mo- 
nopodialt förgrena sig. Liksom flertalet Penicillium-arter peptoni- 
serar den gelatin, men i motsats till många andra bildar den ännu 
vid + 37° C. vegetativt mycel, dock ej sporer; vid + 30°—31° C. 
växer den däremot lätt och alstrar ett kraftigt konidietäcke, hvars 
färg nu går mera i grönt (Kl. 363).

Upptäckten af denna fertila Penicillium-art är onekligen af ett 
visst systematiskt intresse. Släktets plats har som bekant länge 
varit omstridd. Numera föras de askosporbildande formerna till 
familjen Aspergillacece och här i närheten af Aspergillus, med hvil- 
ket släkte de, såsom särskildt denna nya art tydligt ådagalägger, 
förete en stor likhet i fråga om ascusgenerationen. De öfriga äro 
däremot samlade under Fungi imperfecti. En jämförelse mellan 
konidieformerna af dessa senare och af P. baculatum, af hvilken 
jag ännu ej heller lyckats i kultur erhålla några perithecier, visar 
den största likhet dem emellan. Då nu den senare, såsom fram
går af det meddelade, otvifvelaktigt bör föras till Aspergillaceerna, 
vill det synas ganska berättigadt att uttala den åsikten, att samt
liga öfriga glaucum-former böra öfverflyttas hit, om också allas 
ascusgeneration ännu ej är uppdagad, hvilket kanske blott är en 
tidsfråga.

1 Klincksieck, P. et Valette, Th., Code des Couleurs. Paris 1908.
1 Metula kallar jag den yttersta cellen å konidiebärarens grenar, som uppbär 

de sporalstrande sterigmerna.
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P. baculatum n. sp.
Coloniis in gelatina pruni floccosis, albis, dein viride-coeruleis, 

margine sterili floccoso. Hyphis sterilil)us hyalinis, septatis, intri- 
eatis, 2—5 y amplis.

Conidiophoris apice ramoso-penicillatis, Isevibus, 3,4 y—5 //. (6,r> //) 
latis; metulis 4,2—6 y x 10—14 y; sterigmatibus 3—3,4 y x 6,6—9//; 
conidiis in ramulorum apice insidentibus, catenatis, kevibus, ellip- 
ticis vel ellipsoideis, 3—3,6 y x 3,8—4,6 y.

Peritheciis flavis, pariete fragili, gracili instructis; aseis hyalinis, 
globosis vel ovatis; sporis 4,2—4,8 y X 5,2—6 y, lenticulatis, mar
gine subcanaliculatis.

Hab. in foliis aliquot plantarum rnontis Åreskutan, Jemtlandiae.

EINE NEUE ASCUSBILDENDE PENICILLIUM-ART.
ZUSAMMENFASSUNG.

Nach einer einleitenden Übersicht über die bisher bekannten as- 
cosporenbildenden Penicillium-Arten erwähnt Verf., er habe an den 
Blättern mehrerer namhaft gemachten Pflanzen gelbe Perithecien 
von (),io—0,26 mm. Grösse gefunden, die teils über die ganze 
Blattspreite reichlich zerstreut, teils mehr vereinzelt auftraten. Diese 
Pflanzen waren im Sommer 1908 auf dem Berge Åreskutan in 
Jämtland gesammelt.

Hinter der dünnen, fragilen Perithecienwandung war der ganze 
Innenraum mit dicht aneinander liegenden Sporen gefüllt. Bloss 
selten waren Asci, gerundet oval bis rund, zu sehen, aber an ihr 
ehemaliges Vorhandensein erinnerten noch die in Gruppen von 
je 8 liegenden Sporen. Letztere waren 4,2—4,8 X 5,2—6 y gross, 
glatt, von oben rund, von der Seite oval. Je nach ihrem Alter 
waren sie voneinander recht sehr verschieden. Wenn jung, sind 
sie glatt oder mit einer nur schwach erkenntlichen, längslaufenden 
Leiste versehen. An den älteren, vollentwickelten erschien die 
Leiste in zwei, eine längslaufende Furche in sich schliessende Lei
sten aufgelöst. Die Pole sind entweder abgerundet oder haben 
eine der Furche entsprechende Vertiefung. Diese Sporen erinnern 
daher recht sehr an die von BrEfeld entwicklungsgeschichtlich
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untersuchte Art »P. glaucum Link», zugleich aber auch an junge 
Sporen von Aspergillus glaucus. Da diese neue Art, die ich mir 
erlaube P. baculatum n. sp. zu benennen, auch in übrigen Bezieh
ungen am nächsten mit den Penicillium glaucum-Formen überein
stimmt, wird is wohl nicht zu kühn sein anzunehmen, dass sie 
sämtlich Sporen von ebendemselben Bau besitzen und daher eine 
besondere Gruppe (die eigentliche Penicillium-Gruppe) bilden, die 
von den übrigen askosporenerzeugenden Formen gut geschieden ist.

Auf Pflaumengelatine bildet der Pilz ein weisses, etwas wolliges 
Myzel. Die zuerst hellere blaue Farbe der Konidiendecke (Kl.1 366) 
wird bald dunkler grünblau (Kl. 388—389) und schliesslich matter 
(Kl. 393). Mit den vegetativen Hyphen (2—5 p dick) vermischt liegen 
Kristalle von Kalciumoxalat, Nadeln oder schmale Säulchen, häufig 
in Bündeln, zuweilen Sphärokristalle. Die Konidienträger sind glatt, 
3,4 p—5 n breit, die Metulae1 2 4,2—6 x 10—14 p, die Sterigmen 
3—3,4 p x 6,5—9 p gross. Die Konidien sind oval—länglich, 
glatt und 3—3,6 p breit sowie 3,8—4,6 p lang. Noch bei + 37° 
C. bildet der Pilz vegetatives Myzel, aber keine Sporen; bei + 30° 
—31° C. aber wächst er leicht und erzeugt eine Konidiendecke von 
etwas mehr ins Grünliche spielender Farbe (Kl. 363).

Die Entdeckung dieser Art hat unzweifelhaft ein gewisses syste
matisches Interesse. Die Stellung der Gattung ist bekanntlich 
lange strittig gewesen. Heute bringt man die ascosporenerzeugen- 
den zu den Aspergillaceen und in die Nähe von Aspergillus, mit 
welcher Gattung sie, wie besonders diese neue Art offenbar an die 
Hand gibt, in bezug auf die Ascusgeneration eine grosse Ähn
lichkeit aufweist. Die übrigen bringt man zu den Fungi imperfecti. 
Der Vergleich der Konidienformen dieser Fungi mit denen von 
P. baculatum n. sp., von dem es mir ebenfalls noch nicht gelun
gen ist in Kulturen Perithecien zu erhalten, zeigt die grösste Ähn
lichkeit derselben mit einander. Da nun P. baculatum ohne Zwei
fel zu den Aspergillaceen zu bringen ist, wird es wohl durchaus 
berechtigt sein die Ansicht auszusprechen, dass die übrigen glau- 
cmn-formen sämtlich hierher zu bringen seien, wenn auch ihre 
Ascosporen noch nicht entdeckt sind, was vielleicht nur noch eine 
Frage der Zeit ist.

1 Klincksieck, P. et Valette, Th., Code des Couleurs, Paris 1908.
2 Metula nenne ich die Sterigmen tragende äusserste Zelle an den Zweigen des 

Konidienträgers.
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EINE NEUE BATRACHOSPERMUM-ART AUS DEM
FEUERLANDE.

VON

HARALD KYLIN.
Mit Taf. 6.

Von dem Privatdozenten Herrn D:r C. Skottsberg habe ich eine 
Batrachospermum-Art zur Bestimmung erhalten, die im Feuerlande 
in einem hellen Bächlein, welches sich in Rio Betbeder in der Nähe 
des Lago Cami (Lago Fagnani) ergiesst, am 18 März 1908 erbeutet 
worden ist. Für die Wissenschaft ist es eine neue Art, und ich 
will sie hier unter dem Namen B. Skottsbergii beschreiben.

Die Exemplare sind etwa 2 cm. hoch. Eine deutliche Hauptachse 
kann das ganze Sprosssystem hindurch Vorkommen, oder auch 
können von den untersten Teilen mehrere ungefähr gleich kräftig 
entwickelte Hauptzweige ausgehen. Die Seitentriebe der ersten 
Ordnung sind zahlreich, in der Regel langgestreckt und sitzen an 
den Hauptzweigen zerstreut. Die Seitentriebe der zweiten Ordnung 
sind nicht zahlreich und gewöhnlich verhältnismässig kurz. Schleim
bildung verhältnismässig gering.

Die Glieder sind im ganzen Sprosssystem ersichtlich, deutlich 
unter sich getrennt, von einer scheibenähnlichen Form, mit einer 
Länge, die ‘/4 7, mal so gross ist wie die Breite (Fig. l). Die
Kurztriebe der Glieder bestehen aus einer kurz ellipsoidischen 
Basalzelle, von welcher 3—4 Seitentriebe ausgehen. Diese bestehen 
unten aus langgestreckt ellipsoidischen bis zylindrischen, an den 
Querwänden zusammengezogenen Zellen; weiter oben nimmt die 
Lange der Zellen ab, die Breite aber wird unverändert beibehalten, 
und die borm der Zellen wird hier langgestreckt bimförmig bis
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eiförmig (Fig. 2 und 4). Die Endzweige verdünnen sich in der 
Kegel oben ein wenig. Die Kurztriebe sind verhältnismässig spär
lich verzweigt. Jede Zelle trägt allerdings, wenigstens in der obe
ren Hälfte der Kurztriebe, zwei neue Zellen; von diesen entwickelt 
sich aber nur die eine, die andere dagegen bleibt bald in der 
Wachstum stehen und stirbt ab (Fig. 3). Nur hie und da ent
wickeln sich beide Zellen und werden dann der Anfang einer Ver
zweigung des Kurztriebes. Das Wachstum wird dadurch beendet, 
dass beide neugebildeten Zellen sich nicht weiter entwickeln, oder 
dadurch dass die eine sich nicht weiter entwickelt, die andere da
gegen in eine Haarbildung ausläutt. Haarbildungen sind meistens 
reichlich vorhanden; sie sind sehr lang, oft ebenso lang wie die 
Kurztriebe. An der Basis sind sie mit einer Anschwellung versehen.

Hinablaufende Zellfäden sind reichlich vorhanden. In den un
tersten Teilen sind sie gewöhnlich lose an einander angehaftet. 
Intranodale Kurztriebe fehlen, oder kommen nur sehr spärlich in 
den untersten Teilen des Sprosssystems vor.

Die Art ist ganz sicher diözisch. Die Exemplare, die ich zur 
Untersuchung erhalten habe, tragen nur weibliche Fortpflanzungs
organe. An der Spitze der Kurztriebe gibt es freilich ein paar 
hülsenähnliche Bildungen, die an die Hülsen einnern, die stehen 
bleiben, nachdem die Spermatien die Spermogonien verlassen haben 
(vergleich oben). Ich habe jedoch niemals beobachtet, dass der 
Inhalt dieser Zellen eine Spermatie gebildet hätte. Sie werden ge
wöhnlich früh inhaltslos (Fig. 3 und 7).

Die Karpogonäste werden von einer Basalzelle der die Glieder bilden
den Kurztriebe (Fig. 5) oder bisweilen von der untersten Zelle eines 
Seitenzweiges der genannten Basalzelle ausgebildet. Sie bestehen 
aus 5—8 Zellen, die ebenso lang wie breit und an den Querwänden 
etwas zusammengeschnürt sind. Die Karpogonäste sind mit kurzen 
Seitentrieben, die gewöhnlich aus 1—3 abgerundeten bis ellipsoi- 
dischen Zellen bestehen, reichlich versehen (Fig. 5—6). Bisweilen 
kann einer der Seitentriebe sich zu einem Karpogonast umbilden 
(Fig. 6). Der Trichogyn ist langgestreckt zylindrisch, ungestielt.

Die Gonimoblasten sind abgerundet, klein und in den Gliedern, 
einer bis einige wenige in jedem, verschieden weit vom Zentrum 
eingeschlossen. Die Zellen der Karpogonäste vergrössern sich während 
der Ausbildung des Gonimoblasten, jedoch meistens mit Ausnahme 
der untersten (Fig. 7). Die Breite der Zellen ist in dei Kegel 
ebenso gross oder ein wenig grösser als die Länge. Die Seiten
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zweige des oberen Teils der Karpogonäste fallen nach der Be
fruchtung zum grössten Teil ab, die Seitenzweige des untersten 
Teils, besonders die, welche von der untersten Zelle ausgehen, 
wachsen dagegen in der Länge zu. Bisweilen können sie bedeutend 
über den Gonimoblasten hinauswachsen und werden dann oft mit 
einigen Seitenzweigen versehen. — Die Karposporen sind langge
streckt bimförmig (Fig. 8).

Die hier neubeschriebene Art kann in keiner der sechs von 
Sirodot beschriebenen Gruppen von Batrachospermum-Arten ein
gereiht werden. Hinsichtlich der Form des Trichogyns steht sie 
der Gruppe Viridia am nächsten, unterscheidet sich aber von dieser 
dadurch dass der Trichogyn ungestielt ist. In der Ausbildung des 
Gonimoblasten unterscheidet sich auch diese Art von der Gruppe 
Viridia, und nähert sich den Gruppen Moniliformia und Helmithoidea. 
Die Gonimoblasten sind bei diesen Gruppen verhältnismässig klein 
und es gibt deren oft mehrere in jedem Glied; bei der Gruppe 
Viridia gibt es dagegen nur einen verhältnismässig grossen Goni
moblasten in jedem Glied.

Die Art repräsentiert demnach eine neue Gruppe der Batracho
spermum-Arten, eine Gruppe die sich dadurch kennzeichnet, dass 
der Trichogyn zylindrich, ungestielt ist, und die Gonimoblasten, 
von denen mehrere in jedem Glied Vorkommen können, verhältnis
mässig klein sind. Als Name diser Gruppe will ich Skottsbergia 
Vorschlägen.

Diese Art unterscheidet sich auch durch ihre langgestreckt bim
förmigen Karposporen von den übrigen bisher bekannten Batracho
spermum-Arten.

In Flora Antarctica p. 493 erwähnt Hooker eine Batrachosper- 
mum-Art, die in Feuerland (»Hermit Island, Cape Horn in an alpine 
pool») erbeutet wurde, unter dem Namen B. vagum. Später ist diese 
Art von Kützing (Spec. Alg. p. 536) unter dem Namen B. clauiceps 
neubeschrieben worden. Nach der Beschreibung des habituellen 
Aussehens dieser Art zu urteilen, ist sie von der hier neube
schriebenen Art wohl verschieden. Kützing schreibt in seiner 
Diagnose »B . .. setaceum . . . vage ramosissimum . . . ramulis apice 
incrassatis . . . verticillis ramorum distinctis, contiguis ...» alles 
Kennzeichen, die bei meiner Art nicht zu finden sind. (Vergl. die 
vorhergehende Beschreibung und die folgende Diagnose.)

Sirodot, S., I.es Batrachospermes. Paris 1884
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Batrachospermum Skottsbergii nov. sp. Fronde dioiea, modice 
mucosa, c:a 2 cm. alta, alterne ramosa; verticillis remotis, discoideis, 
diametro 1/i—'/4 brevioribus; filamentis interverticillaribus nullis 
aut rarissimis; trichogynis cylindraceis, impedicellatis, glomerulis 
fructiferis numero variis, parvis, in verticillis sparsis.

FIGURENERKLÄRUNG.

Fig. 1. Habitusbild. (Vergr. 7- mal.)
» 2. Teil eines Kurztriebes. (Vergr. 150 mal.)
» 3. Die obersten Verzweigungen eines Kurztriebes. (Vergr. 385 mal).
> 4. Kurztrieb. Die Basalzelle trägt drei Seitenzweige und einen

hinablaufenden Faden. (Vergr. 280 mal.)
» 5. Karpogonast von einer Basalzelle ausgehend, die ausserdem drei

Seitenzweige trägt. (Vergr. 385 mal.)
» 6. Karpogonast mit einem Seitenzweig zu einem Karpogonast umge

bildet. (Vergr. 280 mal.)
» 7. Gonimoblast (Vergr. 215 mal.)

8. Teil eines Gonimoblasten mit Karposporen. (Vergr. 385 mal.)
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

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

En märklig: björk från södra Uppland.

I oktober 1905 hade professor C. Mörner godheten sända mig 3 små 
kvistar af en egendomlig björk tagen af godsägaren E. Hermelin i Torsvi 
socken af Uppsala län. I förhoppning att någon gång få besöka platsen 
och således kunna lämna en mera ingående beskrifning af fyndet i fråga, 
har jag dröjt med ett omnämnande däraf. Men då detta icke kunnat 
ske och trädet en vacker dag kanske får skatta åt förgängelsen, medde
las här nedan det lilla jag vet om fyndet. Måhända blir någon botanist 
i tillfälle att besöka platsen och undersöka, om vi icke här hafva en 
växtform värd uppmärksamhet från Naturminnesföreningens sida.

Baron Hermelins beskrifning af trädet lyder sålunda: »Då jag senast 
var på Torsvi, tog jag några kvistar af en c:a 7 alnar hög björk, som 
växer på en torrare backe (Krusensbacke). Växtformen är träd, ej buske, 
men stammen är beväxt med grenar till största delen; något pyramid- 
formig.» En bifogad schematisk teckning visar ett enträd- eller pyramid- 
poppelliknande växtsätt.

Långskotten synas, af det föreliggande materialet att döma, ha ringa 
längdtillväxt och flera grenar inställa bildningen af långskott, så att de 
endast äro tätt besatta med kortskott. En följd däraf är, att kronfor- 
men blir risig och föga utbredd. Ett- och tvååriga långskott bära harts
prickar som hos verrucosa, på treåriga grenar äro dessa försvunna. 
Barken är kanelbrun. Äfven bladen, i synnerhet långskottens, äro harts
prickiga.

Kortskotten hafva 3 blad, af hvilka ett, som vanligt, är större. Bladen 
äro 10—15 mm. långa och 12——19 mm. breda nedom midten, med tri
angulär omkrets (tvärt afhuggen bas) eller stundom med 4-kantig omkrets 
(något vigglik bas), ej sällan osymmetriska.

De talrika kortskottens blad äro således mer breda än långa. Hos 
långskotten äro bladen äggrunda—triangulära, 10—11 mm. långa och 7—8 
mm. breda nedom midten samt mer spetsiga.
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De mindre bladen äro enkelsågade, de större dubbelsågade med grunda, 
breda flikar. Knopparna äro små, 1,5—2 mm. långa, 1 mm. breda, ägg- 
formiga, mest glatta, glänsande, utan hartsprickar.

Alla grenar voro sterila, hvarför jag icke sett frukt af växten, om nu 
sådan ens existerar. Af beskrifningen på årsskotten torde emellertid 
framgå, att vi hafva att göra med en verrucosa-form. Bland dessa synes 
mig trädet på grund af de små, mer breda än långa kortskottsbladen 
böra kallas f. arbuscula Fr. I Netjman-Ahlfvengrens flora står dock 
angifvet, att bladen hos den senare skola vara »antingen tätt och fint 
enkelsågade eller nästan helbräddade, endast med 1 eller 2 par grofva 
tänder på hvar sida». Den af Fries beskrifna formen insamlades vid 
Frötuna i Uppland och utdelades i Herb. Normale fase. XI.

Önskligt vore, att detta ganska stora masurbjörkträd med blad ej större 
än den vanliga dvärgbjörkens, blefve närmare undersökt af någon bota
nist. Om det därvid visade sig, att dess bevarande vore önskvärdt, så 
skulle det säkerligen lätt kunna skyddas.

Emil Haglund.

Några för Skandinavien nya hybrider.

Nomenklaturen i enlighet med Neuman o. Ahlfvengren, »Sveriges 
Flora», Lund 1901.

Poa Chaixii Vill. X pratensis L.
Anträffades 12 juli 1907 i tämligen talrika exemplar bland stamarterna 

på en gräsvall vid Engeltofta i n. v. Skåne.
Två modifikationer kunde tydligen urskiljas, den ena intermediär, den 

andra stående närmare P. Chaixii. Den förra, som var den ojämförligt 
vanligaste, liknade habituellt P. pratensis. Strån c:a 0,5 m., täml. tätt 
tufvade, nedtill tydl., uppåt svagare tveeggade. Bladslidor på skottbl. svagt 
sträfva, f. ö. glatta, skarpt tveeggade. Snärp afrundadt—afhugget. Blad- 
skifvor på stråbl. 2—3, på skottbl. 3—4 mm. breda, med huflikt inböjd 
spets. Vippa pyramidformig—äggrund, c:a 6x2,5 cm., sträf. Vippgrenar 
i den nedre hälften—tredjedelen nakna, där ofvan med tätt hopade 
småax, 2—5 tillsammans. Småax c:a 4x2 mm., 2—4-blommiga, grågröna 
el. h. o. d. svagt violett anlupna. Skärmfjäll oliklånga; det nedre nående 
c:a 2/a af det öfre, smalt lansettlikt, kortspetsadt. Det öfre äggrundt o. 
något längre spetsadt. Blomfj. vid basen ullhåriga, utmed nerverna 
håriga till 2/g af sin längd.

Den andra modifikationen påträffades blott i ett fåtal individ. Habi
tuellt liknade den en P. Chaixii med smalare blad och kortare vippa. 
Strån c:a 0,8 m., tätt tufvade, i nedre delen mycket skarpt, men äfven 
uppåt tydligt tveeggade. Bladslidor på strået svagt, på skotten starkt sträfva. 
Bladskott tveeggadt plattryckta med 4—5 mm. breda bl. Stråbladens skifvor 
5—7 mm. breda. Snärp rundadt—tvärhugget. Vippa äggrund, c:a 8 X 3 cm. 
Småax 5—7x2,5—3 mm., 4—5-blommiga, gulgröna. Blomfjällens be- 
håring svagare, i öfrigt lik föreg. modifikation.
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Carex Buxbaumi Wg X rigida Good.
Denna hybrid anträffades 29 juli 1905 i 1 individ bland Caréx Bux- 

baumi på en fuktig björkäng på Fatavarre, Nordreisen, Tromsö amt. 
Carex rigida var. inferalpina växte i det omedelbara grannskapet.

Hybriden står C. Buxbaumi närmast. Alla dess vegetativa delar öf- 
verensstämma med dennas, så när som på att bladen vid torkning rulla 
sig starkt utåt. Axen äro till antalet två, af hvilka det öfre är rent cf. 
det nedre rent 9> toppaxet mindre. Axstödblad som hos C. Buxbaumi, 
men med stora svarta bladöron som hos C. rigida. Fruktgömmen nerv
lösa, knappast trekantiga, n. osprötade, c:a 1/8 längre än fjällen, som äro 
betydligt bredare än hos C. Buxbaumi, bredt äggrunda, i honaxet rent 
svarta med ofta otydlig ljusgrön midtnerv, i hanaxet svartaktigt rödbruna 
med gulbrun nerv, svagt tillspetsade. Märken tre.

Carex ericetorum Poll. X piiuüfera L.
Iakttogs i juni 1909 på betesmark vid Singö, Österåkers s:n, Uppland, 

där den förekom tillsammans med stamarterna, Carex verna Chaix. och 
ericetorum X verna.

Strån tufvade, upptill sträfva. Blad gråaktigt ljusgröna, något kortare 
än stråna, tillbakaböjda. Rosettslidor ljusbruna—rödaktiga, starkt tråd- 
likt upprispade. Nedersta hylsbladet trådsmalt, örtartadt, längre än sitt 
ax. 9-ax 3, aflånga, oskaftade. cf-ax smalt klubblikt. Fruktgömmen 
linhåriga med strödda gröfre hår, svagt nerviga, bredt elliptiska, mycket 
kort—omärkligt sprötade. Nötter felslående och ax därför glesa. 9'fläU 
svartbruna med grönt midtparti och hinnkant af växlande bredd, delvis 
upprispade i kanten, spetsade.

Gymnadenia albida (L.) Rich, x conopea (L.)
1 individ bland stamarterna 25 juli 1905 i björkregionen på fjället Jav- 

reoaivve i Nordreisen, Tromsö amt, Norge.

Salix bastata L. X nigricans J. E. Sm.
Funnen 29 juni 1907 i Västergötland, Dala, i fuktig björkskog nära 

Dala järnvägsstation, en honbuske bland stamarterna.
Blad svartnande (men som vissna gulaktiga), ovala—omvändt äggrunda, 

med kort, tillbakaböjd spets, som yngre tilltryckt håriga, som äldre glatta, 
undertill bleka—blågröna och tätt nätådriga. Stipler stora, men kortare 
än bladskaften. Bladens hufvudnerver med hvit hårighet, som dock re
dan på tämligen unga blad försvinner. Hängen snart affallande, något 
ullhåriga, på korta, småbladiga skaft. Fröhus dåligt utvecklade, lång- 
skaftade, utdraget kägellika, finludna.

Matricaria chamomilla L. X inodora L. *maritima L.
Växte 1908 i ett jättestort individ bland stamarterna nära hamnpiren i 

Arildsläge på Kullen.
Den liknade mycket M. inodora L. X suaveolens (L.), hvilken form väl 

kan tänkas ha uppstått ur denna hybrid, men hade synnerligen dålig 
fruktsättning. Märkligt nog kunde ingen nämnvärd försämring af polle
net iakttagas.
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Holkfjäll af form som hos M. inodora, men med mörkt midtparti och 
ljus hinnkant som hos Af. chamomilla. Blomfäste ihåligt, halfklotformigt 
eller något cylindriskt, 2 ggr. längre än de inre hålkfjällen. Strålblom
mor tidigt tillbakaböjda, 1/2—2/3 så långa som diskens diameter. Fruk
ter förkrympta eller alldeles felslående. Bladflikar som hos M. inodora X 
maritima. Starkt välluktaide.

Sten Selander

Stellaria negleeta (Whe) Murb. i Uppland.

Den 19 sistlidne maj anträffades Stellaria neglecta (Whe) Murb. på Stor- 
nassen i Nassa skärgård, Möja s:n, Uppland. Den förekom här i en nå
got fuktig björkdunge tillsammans med Geum urbanum, Rubus saxatilis, 
Anemone nemorosa etc. och hade äfven spridt sig till afstjälpningsplatsen 
vid jaktstugorna. Växten var fullt typisk så när som på att ståndaran- 
talet i flertalet blommor tycktes vara 9 och ej 10.

Detta fynd torde ha ett visst intresse, då antalet af sydliga löfskogs- 
arter, som saknas eller äro mycket sällsynta i Norge och nå sin nord
gräns i mellersta Sveriges kusttrakter, ökas med ännu en. Som andra 
exempel på denna ganska utpräglade växtgeografiska grupp må nämnas 
Ely mus europa;us, Melica un i flora, Carex divulsa och Melampyrum ne- 
morosum.

Sten Selander.

Nya fynd af adventlvväxter i Kalmartrakten.

Under sommaren 1909 har filosofie kandidat K. W. Svensson på ut- 
fyllningarna inom Kalmar hamnområde iakttagit följande Sydeuropas 
flora tillhörande växter.

Xanthium Strumarium L. i kraftiga exemplar och fruktifieerande.
Xanthium spinosum L., i mindre, ej fullbildade exemplar.
Ambrosia maritima L., blommande, ej fruktifieerande.
Plantago arenaria WK, med blomaxen sittande i bladig flock.
Verbascum Blattaria L. och
Eruca sativa Lam. Denna art har af skoljmglingen Richard Sterner 

äfven iakttagits som ogräs i klöfvervall vid Kastlösa å Öland.
Tandläkaren Haglund i Kalmar har i en rågåker utanför staden iakt

tagit ett par exemplar af Vida pannonica Jacq. vackert blommande.
Dessa främlingar torde, liksom de i denna tidskrift år 1907 s. 352 

omnämnda, härleda sig från rysk spannmål, från Svartahafshamnar inta
gen till Kalmar ångkvarn. Samtliga växterna äro till arten bestämda af 
undertecknad.

Den af mig år 1907 omnämnda Astern befanns vara Aster Novi Belgii. 
Den plägar blomma i oktober månad. Astern, Nasturtium aastriacum 
Crantz och Potentilla canescens Besser hafva visat sig vara perenna ogräs 
af stor spridningsförmåga.

Albert Alterberg.
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Ett ovanligt fall al' variation hos Epilobium montanum L.

Under ett tillfälligt besök å Utö i Stockholms skärgård augusti 1908 
påträffade jag en form af Epilobium montanum L., som genom sitt egen
domliga utseende i hög grad frapperade mig. Växtplatsen var belägen

v;

Epilobium montanum L. forma.

i östra kanten af den öppna, delvis odlade ängsmarken, som vidtager in
till de stora grufhålen ej långt från Utö hotell. Nedanför en mindre 
klipphäll, som belt obetydligt höjer sig öfver den omgifvande, af en rik 
örtvegetation klädda terrängen, växte ett litet bestånd al 10—12 kraftiga 
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individ af Epilobinm montanum L., samtliga af det utseende vidstående 
figur antyder.

Stammens nedre del liksom bladen erbjuda ingenting anmärknings- 
värdt. I sin öfre blombärande region däremot visar stammen en utom
ordentligt riklig förgrening på samma gång som axlarne äro ovanligt långt 
utdragna och förete en nästan luxurierande rikedom på blommor. Men 
dessa blommor hafva på några få undantag när, samtliga ett förkrympt 
utseende: blommans delar äro visserligen till tal- och ställningsförhål
landen de vanliga, men kronbladen nå ej öfver foderbladen i längd och 
äfven i sitt mest utvecklade skick gåfvo dessa blommor blott uttryck af 
halfutslagna knoppar. De 8 ståndarne hade knoppar af normalt utseende 
och vid af professor Lagerheim benäget företagen undersökning af de
ras innehåll visade pollenet ingen afsevärd underlägsenhet. Men huruvida 
de svagt utbildade fruktanlagen verkligen ägde förmåga att alstra gro
bara frön, föreföll dock skäligen ovisst.

Den uppfattning jag först erhöll, nämligen att växten råkat ut för nå
gon parasitsvamp, befanns vid närmare undersökning ej riktig. I tanke 
att här genom mutation uppstått en micropetala-form besökte jag plat
sen — å hvilken halfva antalet individ kvarlämnades orörda — ån\’o 
sommaren 1909. Till min öfverraskning visade sig likväl då alla indivi
den fullkomligt normala och ej en enda blomma af det slag, fjolåret i 
sådan mängd framalstrat, stod att upptäcka. Det förefaller alltså som 
om det märkliga variationsfenomenet, hvilket, såvidt jag kunnat finna, 
icke förut blifvit påvisadt i den teratologiska litteraturen, varit af rent 
tillfällig och öfvergående natur (Penzig, Pflanzen-Teratologie upptager 
flera Epilobium-arter, men de där omnämnda afvikelserna äro af andra 
slag). Hvad som nu i hvarje fall framkallat detsamma torde ej vara 
lätt att säga. Knappast har lokalens beskaffenhet härvidlag spelat in. 
Rimligare synes vara att söka förklaringen i klimatologiska eller andra 
rent yttre förhållanden.

J. A. O. Skärman.

Några anmärkningsvärdare växtfynd.

Chrysanthemum leucanthemum L. En form med ett stort antal disk
blommor utvecklade såsom kantblommor iakttogs vid Mellandammen i 
Sala år 1909. — En egendomlig monstrositet anträffades år 1906 på Tott- 
hummeln vid Åre i Jämtland. Växten var ungefär 1 dem. hög. Talrika 
gröna blad af samma utseende som de vegetativa, fast mindre uppfyllde 
korgen. Endast två kantblommor voro utvecklade.

Achillea millefolium L. En diseoidal form iakttogs i augusti år 1909, 
vid sjön Långforsen i Sala.

Serratula tincloria L. f. integrifolia Wallr. Anträffad under flera år i 
Sala, invid A. B. Kalkbackens ugnar.

Silybum marianum L. Gsertn. Sala 1908; Råbäck Kinnekulle) 1904.
Lacluca muralis L. En form med oflikade blad sedd i två exemplar 

vid Måns-Ols i Sala.



(41)

Crepis tectorum L. En starkt fascierad form funnen år 1905 vid Viks- 
berg i Sala.

Campanula persiccefolia L. En genomgående tretalig form anträffades 
den 3/io 1909 vid Nybygget i Sala. Blommans formel var således 3 F. 
3 Kr. 3 St. 3 Fr.

I Arkiv för botanik, band IV, n:o 17 har Witte publicerat sina på ett 
stort material grundade undersökningar öfver afvikande talförhållanden 
i blomman hos C. rotundifolia L. Endast några få fall af undertalighet 
hafva observerats, och reduktionen var aldrig i någon krans större än 
ett. — Det ofvannämnda exemplaret hade anmärkningsvärdt kraftigt utbil
dade foderblad. Deras längd var 24 mm. och största bredden 10 mm. 
I Bot. Notiser för år 1889 har Starbäck under namnet calycina beskrifvit en 
form af C. rapunculoides L., som likaledes hade ovanligt stora foderblad, 
hvilken han anträffat i ett exemplar på Slottsbacken i Uppsala.

Valeriana officinalis L. En fascierad form iakttagen vid Uppsala år 
1909.

Pinguicula vulgaris L. f. albida Behm. Gtl. Etelhem 1905. Jmtl. Åre, 
Renfjället 1906.

Antirrhinum orontium L. Tagen i Småland vid ffallingeberg år 1906 af 
stud. E. Walter.

Linaria striata (Lam.) DC. X vulgaris (L.) Mill. Denna hybrid, som af 
C. J. Johanson upptäcktes på Slottsbacken i Uppsala, påträffades i en 
fascierad form i sept. 1909 vid det bredvidliggande grustagets södra sida.

Melampyrum pratense L. f. flagrans Behm. Denna från Härjedalen af 
Flor. Behm beskrifna form (Botaniska Not. 1887^ anträffades i juli 1907 
i flera exemplar vid Storlien nedanför Skurdalshöjden.

Scutellaria galericulata L. f. flor. alb. Sala, på den nu tappade Sala 
damms botten.

Clinopodium vulgare L. f. flor. alb. Sala vid grufvans kalkbrott.
Thymus serpyllum L. f. flor. alb. Vstgt. Värnhem, på vägen till Ulunda 

stenbrott år 1909.
Lamium album L. f. rosea Lge. Sala vid grufvan.
Lamium purpureum L. f. flor. alb. Flerstädes vid Sala.
Echium vulgare L. f. flor. alb. Gotl. Roma 1905.
Gentiana uliginosa Willd. Jmtl. Enafors nära Järnvägsstationen 1907.
Trientalis europa’a L. f. rosea Neum. Exemplar fullkomligt motsvarande 

denna i fjälltrakter ej sällsynta form hafva under flera år iakttagits i 
Sala vid Skuggan.

Ononis arvensis L. f. flor. alb. Sala 1909.
Sisymbrium sophia L. f. sericeum Neum. Funnen vid hamnen i Visby 

år 1905.
Capsella bursa pasloris (L.) Medik. v. pygmcea J. Holmboe. Denna i Bot. 

Notiser 1899 beskrifna varietet anträffades år 1907 mycket talrikt på järn
vägsbankar invid Enafors station i Jämtland.

Alyssum calijcinum L. Funnen år 1903 vid Tegelbruket i Sala af nu
mera aflidne kand. H. Thorbjörnsson.

Reseda lutea L. Sala, i närheten af Strå kalkbruk på banvallen till 
Sala—Gysinge—Gefle järnväg.
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Anemone hepalica L. f. alba (Mill.) Gürke. Sala, vid Bråsta backe och 
Sala landsförsamlings prostgård.

Ranunculus acer L. En form med dubbla» blommor anträffades år 
1905 i Visby, på vägen till Snäckgärdet.

Polygonum cuspidatum Sieb. Förvildad i ett grustag vid Enköping.
Rumex acetosella L. ß multifidus L. p. p. Funnen år 1906 på Djäkne

berget i Västerås.
Salix cinerea L. En androgyn form påträffades år 1906 i Västerås vid 

Viksäng. Talrika öfvergångsbildningar funnos mellan pistiller och stån
dare. Somliga grenar buro endast normalt utvecklade O-hängen.

Epipactis latifolia (L.) All. v. varians Crantz. Sala, grufvan vid Stens
bottnen ; nära Gudmundstorp.

Gymnadenia conopea (L.) R. Br. På en myr vid Mattmar i Jämtland 
anträffades den 6/z 1906 en ganska anmärkningsvärd form. Blommorna 
voro hvita och mindre än hufvudartens. Sporren var lika lång som 
fruktämnet, läppen oflikad, endast med två knappt märkbara inskär
ningar. Endast ett exemplar påträffades, som växte bland normalt ut
vecklade individ.

Narcissus poeticus L. Exemplar med två blommor utvecklade inom 
hölstret iakttogos i Sala vid Skuggan år 1909.

Hordeum murinum L. Sala vid Nybygget år 1904.
Deschampsia ccespitosa (L.) P. B. En vivipar form iakttogs år 1908 i 

september vid Broddetorp i Västergötland nära Hornborgaåns utlopp.
Picea excelsa (Lam.) Lk. f. acrocona Th. M. Fries. I närheten af Läby 

kyrka i Uppland finnas flera individ, däribland ett af buskform, uppta
gande en yta af ungefär 20 kvm.

K. V. Ossian Dahlgren.

Carex punctata Gaud, på Storön bland Väderöarna.
Vid ett besök sommaren 1900 på Storön (Lotsön) af Väderögruppen 

utanför Fjällbacka fiskläge påträffades spridda exemplar af ofvannämnda 
växt i bergsskrefvorna invid uppfartsvägen till utkikskuren och större 
tufvor och stånd något längre västerut i en sänka på ön. Ar 1903 be
söktes åter Storön och konstaterades då en betydlig reducering af de 
invid och på något afstånd från nämnda väg förekommande stånden. 
Däremot framvisade den andra växtlokalen samma rika förekomst som 
tre år förut.

Under vistelse i Fjällbacka förliden sommar (1909) gjordes flera seg
latser ut till Storön, därvid öns flora tämligen noggrant blef studerad. 
Därvid påträffades Carex punctata på flera nya ställen, dels i enstaka 
mindre stånd, dels i stora och rikligt förekommande tufvor.

Efter livad lotsåldermannen meddelat mig, skulle växten redan före 
mitt första besök på ön ha blifvit anträffad och sedermera flera gånger 
af botanister med mer eller mindre godt resultat blifvit eftersökt. Den 
af mig företagna grundliga undersökningen af ön har emellertid glädjande 
nog gifvit vid handen, att Carex punctata därstädes uppträder rätt rik
ligt och tycks trifvas godt.

Emil Almqvist.
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Silene maritima With. f. gracilis n. f.

Under en botanisk utfärd sommaren 1894 till den i Göteborgs norra skär
gård belägna ön Öckerö påträffade undertecknad en Silene maritima-form, 
som tilldrog sig min upp
märksamhet genom sitt 
spensliga växtsätt, sina små, 
korta och smala blad, sina 
smala,föga uppblåsta blom
foder och de små blom
morna.

Strax efter det fyndet 
gjorts, hade jag för afsikt 
att i någon botanisk tid
skrift lämna meddelande 
härom, men afstod seder
mera därifrån under för
modan, att liknande Silene- 
former kanske allt emel
lanåt anträffades. Oaktadt 
egna iakttagelser sedandess 
icke bekräftat detta, har 
hvarje meddelande om fyn
det uteblifvit, och saken 
varit så godt som glömd, 
till dess jag sommaren 1907 
sammanträffade med d:r 
Fr. Aulin från Stockholm, 
därvid saken kom på tal.
D:r A., som sedermera 
emottagit några grenar af 
växten (hvilka lära inför- 
lifvats med Riksmusei sam
lingar), anmodade mig att 
i Svensk Botanisk Tidskrift 
skrifva några ord härom.

Det är med anledning 
häraf, jag nu, sedan fynd
platsen förliden sommar 
(1909) närmare undersökts, 
ber att få lämna några upp
lysningar om ofvannämnda 
växtform och dess växt- 
plats.
Silenc maritima f. gracilis E. Almq.
(till vänster). Silene maritima från 
Uppl. Grisslehamn (till höger).
Etter herbarieexemplar; naturlig 

storlek.
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Beskrifning: De blombärande grenarna blott omkring 20 cm. långa, 
bladen 5—7 mm. långa, i enstaka fall mätande 10 mm., smalt jämnbreda! 
Det glest nätådriga fodret koniskt-cylindriskt, 10—12 mm. i längd 
och på midten 5—8 mm. i diameter samt med mer långspetsade och 
smala flikar af intill 5 mm. längd. Kronbladsskifvorna mera upprätta 
än hos Silene maritima, och de utslagna blommorna knappt mer än 1 cm. 
i genomskärning. Till färgen lik, är den till alla delar en gracilis- 
form af S. maritima.

Funnen i ett exemplar 1894 på nordvästra delen af ön Öckerö i Göte
borgs skärgård, bland stenar och grus invid en låg berghäll några meter 
från stranden.

Silene maritima With. f. gracilis n. f. a typo differt habitu ad omnes 
partes graciliore: caule tenuiore, foliis minimis, brevioribus, 5—7(—10) 
mm. longis, sublinearibus, calyce conico-cylindraceo, 10—12 mm. longo, 5—8 
mm. lato, laciniis angustioribus, magis acutis prmdito; parte superiore 
petalorum quam in typo erectiore; floribus apertis paullo plus quam 1 
cm. in diam. — Hab. in insula Öckerö prope Göteborg Sueciie.

Emil Almqvist.

Om Carex ineurva vid Lersten.

öå jag \ ai it en ofrivillig orsak till en felaktig uppgift i prof. Sernan- 
ders uppsats i tidskriftens 3:dje häfte för år 1909 sid. (123), torde det 
vara lämpligt, att jag redogör för förhållandet, sedan det blifvit mig be
kant. Saken förhåller sig på följande sätt:

Sommaren 1903 vistades jag under ett par veckor i Fjällbacka och 
gjorde botaniska ströftåg i trakten. Till min glädje påträffade jag en 
dag Carex ineurva på snäckbackarna vid Lersten, utan alt jag kände till 
dess förekomst i Bohuslän annat än i sydligaste delen af landskapet.

Då Svenska Botaniska Föreningen sommaren 1908 gjorde sin exkursion 
på västkusten, förde jag deltagarna till Lersten och anvisade Carex in- 
curva såsom en af mig funnen växt. Prof. Sernander fann dess före
komst på platsen ganska anmärkningsvärd och af stort intresse.

hör någon tid sedan kom jag emellertid underfund med, att växten 
var funnen där af andra och långt tidigare. I den af grosshandlaren 
Ernst Nordström till Riksmuseum skänkta stora växtsamlingen, med 
hvars inordnande jag är sysselsatt, finnas flera exemplar af C. ineurva 
från Lersten. Det första är taget af Herman Andersson i juni 1889- så 
linnes den tagen af Hugo Uddgren 1892 i juni (visserligen signerad blott 
med Qville, men helt säkert från Lersten); och slutligen finnas exemplar 
tagna 1892 i juli af E. Th. & H. Fries.

Huruvida den är tagen före 1889, är mig obekant men jag har ansett 
det vara min plikt att meddela denna lilla rättelse.

Fr. R. Aulin.
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Notiser om parasitsvampar.

1. Vid Svenska Botaniska Föreningens utflykt den 31 maj 1908 till 
Salems socken i Södermanland anträffades aecidieformen af Piwcinia 
Pruni spinosce Pers. (Aeddium punctalum Pers.), som förut i vårt land 
endast varit känd från Skåne och Öland. Se Lagerheius redogörelse i 
denna tidskrift, bd. 3, sid. 31.

Uredo- och teleutosporformen har hittills anträffats i Skåne, Småland, 
Gottland och Öland. Jag har nu funnit denna art på en ännu nordli
gare lokal, nämligen vid Linnés Hammarby. Under en af Stockholms- och 
Uppsala-botanister till denna plats företagen gemensam utflykt den 31 
maj 1909 fann jag här dels i parken, dels i den bredvid liggande Uni
versitetet tillhöriga trädgården, Anemone ranunculoides angripen af ifråga
varande secidieform. Jag lade märke till, att på båda ställena Prunus 
domestica växte tätt intill de angripna bestånden, och beslöt, att senare 
på sommaren åter besöka platsen för att söka efter de andra utveck- 
lingsstadierna af svampen. Detta besök kom till utföiande den 18 aug. 
s. å. Efter åtskilligt sökande observerade jag på några blad af nämnda 
Prunus enstaka små röda fläckar på öfversidan, och dessa visade sig på 
undersidan motsvaras af en liten uredofläck. Sedan fann jag också blad 
med teleutosporer, men tydligen befann sig svampen ännu i ett tidigt 
utvecklingsstadium. Jag lyckades finna svampen på båda de ohan angifna 
ställena, där secidier blifvit iakttagna.

Vid samma tillfälle insamlades vid Hammarby Puccinia Conii (Str.) 
Fuck. på C. maeulatum.

2. Af docenten R. Fries hade jag fått veta, att han vid Flottsund 
iakttagit ett aecidium på Thalictrum flavum. Vid ett besök på den angifna 
platsen den 16 juni 1908 fann jag detta secidium i tämligen riklig mängd 
i strandängen på åns vänstra sida. Fin secidieform på denna värdväxt 
har af Plowright befunnits tillhöra Puccinia persislens PL, som bildar 
teleutosporer på Triticum repens. Denna växt förekom emellertid åtmin
stone ej i omedelbar närhet till iecidierna vid Flottsund. Snarare skulle 
jag vilja misstänka ett par Poa-arter lör att vara bärare af teleutospoi- 
formen. Det är min afsikt söka utreda detta genom kulturförsök. Tills 
vidare får denna form kallas Ae. Thalictri-flavi DC.

Vid samma tillfälle fann jag vid Flottsund, dock endast på en mycket 
begränsad lokal några blad af Ficaria verna angripna af tecidier. På 
denna värdväxt förekomma secidier af två olika Uromyces-arter, näm
ligen U. rumicis (Schum.) Wink, hvars teleutosporer växa på R. obtusi- 
folius, och U. poce Rabenh. med teleutosporer på Poa-arter. Rumex 
obtusifolius skall (enligt Thedenii Flora) förekomma vid Uppsala, men 
är i alla händelser här sällsynt, och dess secidium på Ficaria är ej hel
ler här iakttaget. Det vid Flottsund funna iccidiet visar sig med led
ning af de mikroskopiska karaktererna för hvilka jag redogjort i denna 
tidskrift, bd. 3 sid. 172) tillhöra Uromgces poce Rabenh. Från hvilken 
Poa-art infektionen utgått, kan jag ej angifva.

3. Under några dagars uppehåll, omkring den 1 aug. 1909, i Bvdalen, 
den bekanta rekreationsorten i Jämtland, ett stycke västerut från Stor-
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sjön, ägnade jag någon uppmärksamhet åt parasitsvampar, hvaraf flera 
arter uppträdde i stor rikedom i den frodiga vegetationen på sydslutt
ningarna mot vägen och älfven. Särskildt angripna voro Aconitum och 
Geranium, hvardera af tre arter. Ehuru alla de iakttagna arterna 
torde vara jämförelsevis vanliga i fjälltrakternas skogsregion, torde kanske 
en uppräkning af dem förtjena att meddelas. Följande arter insamlades: 
Uromyces aconili-Iycocotoni DC.; Wint. I på Aconitum septentrionale.

» geranii DC.) Otth. I på Geranium silvaticum.
Puccinia major Diet. I på Crepis paludosa.

» alpina Fuck. på Viola biflora. 
geranii-silvatici Karst.

» Morlhieri Körn, på Geranium silvaticum.
Melampsorella drgopteridis (Moug.) Magn. på Phegopteris dryopteris. 
Urocystis anemones (Pers.) Schröt. på Aconitum.
Taphrina borealis Johans, på Alnus incana.

betulina (Fuck.) Johans, på Betula odorata.
» Janus Thomas på Betula odorata.

nana Johans, på Betula nana (i en myr närmare Hallen). 
Ramularia monticola Speg. på Aconitum.

O. Juel.

Onygena equina (Willd.) Pers. i Torne Lappmark.

Under Svenska Botaniska Föreningens exkursion förliden sommar till 
Torne Lappmark hade undertecknad turen finna ofvannämnda, i biolo
giskt hänseende intressanta svamp. Som bekant plägar denna art utbilda 
sina små knappt centimeterhöga fruktkroppar, som äro försedda med ett 
klotformadt, ljusbrunt hufvud, mätande 2—3 mm. i diam., och en hvit, 
c:a 3 ggr så lång fot, på multnande hästhofvar eller klöfvar af nötkrea
tur, mera sällan på affallna horn af de senare. Den O. equina, som på
träffades i närheten af Abisko turiststation, vegeterade däremot anmärk- 
ningsvärdt ymnigt dels på en gammal, af väder och vind illa medfaren 
ullstrumpa, dels på en likartad vante. Att en med hänsyn till sitt val 
af substrat annars så strängt specialiserad svamp som O. equina kunnat 
trifvas äfven på detta, torde väl få tillskrifvas de förhållanden, under 
hvilka strumpan och vanten i fråga varit i bruk — de stamma helt sä
kert från den tid, då järnvägen byggdes här uppe. Man känner för öf- 
rigt en annan Onygena-aTt, O. corvina Alb. & Schw., hvilken utom på 
sitt vanliga substrat, multnande fjädrar, däggdjurshår o. dyl., äfven an
träffats på multnande tyg, »som sannolikt tillhört någon zigenares dräkt» 
(Marshall Ward, Onygena equina Willd., a horn-destroying fungus. 
Phil. Trans. Boy. Soc. Lond. Yol. 191, 1899, p. 269). Det var sålunda af 
ett visst intresse att äfven för 0. equina konstatera en liknande öfver- 
gång från ett substrat till ett annat.

Onygena equina synes höra till våra sällsyntare svampar; den uppfatt
ningen får man åtminstone vid genomgående af litteratur och herbarier. 
De fåtaliga svenska fyndorter för arten, jag lyckats finna, sammanställas 
här nedan.
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Skåne: utan närmare angifven lokal. E. Fries, Flora Scanica 1835, 
p. 355. I Uppsala Botaniska Institutions herbarium ligger äfven ett ex. 
med etikett: Scania. Herb. E. Fries.

Bleking: utan angifvande af fyndorten. C. Aspegren, Blekingsk Flora. 
1823, N:r 1531, p. 100.

Småland: Dädesjö. På ett gammalt horn. Leg. J. P. Gustafsson 
1897 (Bob Inst. herb. Upps.).

Södermanland: Vårdinge prästgård. Leg. T. Vestergren 1895 (Bot. 
Inst. herb. Upps.).

Uppland: »Upsalise in sylva regia in ungulis equinis fine sept. 1827. 
Herb. Wahlenberg.» (Bot. Inst. herb. Upps.).

Slutligen kommer härtill den ofvannämnda fyndorten vid Abisko i Torne 
Lappmark, hvilken torde vara svampens nordligaste kända förekomst.

Björn Palm.

Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter funnen fertil i Uppland.

I en uppsats i Svensk Botanisk Tidskrift för år 1907 omnämner dr. 
G. O. Malme, att han ej lyckats anträffa mer än ett enda fertilt exem
plar af Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter och detta i St. Malm (i syd
västra Södermanland). Några andra uppgifter om förekomsten af fertil 
P. tubulosa i Sverige föreligga, mig veterligt, icke. Fyndet af sådan i 
Uppland torde därför icke helt och hållet sakna intresse och kan möj
ligen förmå några af tidskriftens läsare att ägna uppmärksamhet åt 
Hypogymniernas geografiska utbredning och särskildt deras fertilitet.

Under ett litet ströftåg i den lågvuxna tallskog, som omgifver mitt 
föräldrahem i Gottröra socken i Uppland, den 18 aug. 1909, anträffade 
jag till min glädje ett individ af ifrågavarande Parmelia, som var för- 
sedt med ett 5 mm. bredt apothecium. Det växte på en 2 dem. tjock 
tallstam och utmärkte sig, liksom öfriga på samma träd växande, genom 
ett knotigt och ålderdomligt utseende. Tallen stod på ett med renlaf 
heklädt berg. Samtliga träd på platsen voro rikt bevuxna med en hän
gande Alecloria, många helt eller delvis förtorkade. Lokalen tyckes likna 
de platser på Värmdön, där dr. Malme funnit Parmelia farinacea Bitter 
(»de breda med renlaf och islandslaf beklädda bergsryggarna eller hed- 
artade platåerna»).

På grund af den korta tid, som stod till mitt förfogande, hann jag 
ej närmare undersöka omgifningarna. Omnämnas må dock, att den ty
nande tallskogen var tätt öfverklädd med Alectoria, Parmelia physodes, 
Evernia furfuracea, Cetraria glauca samt flera andra busk- eller blad- 
lafvar. Parmelia physodes, som eljest i trakten ytterst sällan utvecklar 
apothecier, var rikligt fertil; man kunde på ett och samma träd finna 
ända till ett halft dussin fertila exemplar. Det ser ut, som om här 
gjorde sig gällande några yttre faktorer, som särskildt befordrade utbild
ningen af apothecier.

En noggrann undersökning på flera håll af ståndorter, hvilka i likhet 
med denna i Gottröra utmärka sig genom riklig apothecieutbildning hos 
lafarter, som eljest vanligen äro sterila, skulle helt säkert vara af in
tresse såsom belysande vissa sidor af lafvarnas ekologi.

A. H. Magnusson.
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REFERAT.

.1. Reynolds Green, A History of Botany 1860—1900. Oxford 1909.
(543 sid., pris inb. 9 s. 6 d.)

Med den utomordentliga utveckling, som botaniken haft under sista 
halfseklet, ha naturligen vanskligheterna ökats i mycket hög grad för den, 
som numera vill våga försöket att lämna en öfverblick öfver utvecklingen 
inom hela det botaniska arbetsfältet. Botanikens olika grenar ha ju nu
mera vuxit ut till en rad mer eller mindre själfständiga discipliner och 
det öfverstiger en människas krafter att kunna omspänna dem alla. 
Förf. till föreliggande volym erkänner också i förordet de svårigheter, 
som sålunda uppställa sig, då det gäller att skildra den botaniska forsk
ningens utveckling under dessa fyra, så grundläggande decennier. Där
till kommer ock den svårighet, som ligger uti att skrifva historia öfver 
en tidsperiod, som ligger oss så nära, att företeelserna ännu ej hunnit få 
vederbörlig historisk relief. Det måste alltid till en viss grad bli en 
smaksak, huru en dylik historik skall skrifvas. Den ene värdesätter ju 
icke alltid ett forskningsresultat på samma sätt som den andre; i all 
synnerhet gäller detta naturligen i sådana frågor, som alltjämt äro före
mål för öppen debatt.

Det torde därför kunna starkt ifrågasättas, om dylik summarisk be
handling af hela botanikens historia numera har samma fog för sig, 
som under äldre skeden. Den enda riktiga vägen för framtiden är nog 
den, hvilken ju f. ö. redan beträdts, att dela upp det ofantliga ämnet i 
sina naturliga grupper och öfverlämna åt specialister att hvar i sin 
bransch skildra forskningens utveckling.

Med hänsyn tagen till de synpunkter, som här berörts, kan denna 
Greens bok med allt skäl hälsas som ett värdefullt och samvetsgrant 
försök att lösa det mer än vanligt vanskliga företaget. Ojämnheter finnas 
och hvar och en skall lätt nog inom sin intressekrets finna anledning 
till kritiska randanmärkningar, men som sagdt, detta ligger nära nog i sa
kens natur. Hvad speciellt angår den roll, som svenska botanister spelat 
under den nämnda tidsperioden, så förefaller framställningen skäligen 
fattig. Areschoug, Kjellman, Wittrock, Nordstedt och många andra 
namn söker man förgäfves, liksom Nathorst ej heller återfinnes i det 
paläobotaniska kapitlet. Någon som helst nationellt chauvinistisk lägg
ning har emellertid framställningen icke på någon punkt. Tvärtom synes 
författaren alldeles särskildt ha bemödat sig om fullständig objektivitet 
i detta hänseende och han framhåller på många ställen, att det framför 
allt varit de tyska botanisterna, som haft att uppvisa de ledande nam
nen inom flertalet af botanikens grenar. Det har kanske därför rent af
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bidragit till ett mera opartiskt bedömande af tidsepoken, att författaren 
icke varit af tysk nationalitet.

Vi ha alltså nu den botaniska vetenskapens historia nedskrifven ända 
fram till år 1900. Kurt Sprengels Geschichte der Botanik (I, 1817; II, 
1818) var det första försöket att ge en sammanhängande framställning af 
botanikens utveckling ända från antikens dagar. Än i dag har arbetet 
sitt värde, om än den botaniskt-historiska forskningen sedan dess ändrat 
uppfattning på många punkter. Samma år (1817) utkom också J. A. 
Schultes Grundriss der Geschichte und Literatur der Botanik von Theo- 
phrastos Eresios bis auf die neuesten Zeiten, men Sprengels arbete blef 
det grundläggande. Ar 1854 utkom Wincklers Geschichte der Botanik, 
men det skulle dock icke bli detta i många afseenden förtjänstfulla ar
bete förunnadt att länge föra den historiska botanikens talan, ty samma 
år började Ernst Meyers stort planlagda Geschichte der Botanik att ut
komma med första bandet. Tyvärr blef det blott Ernst Meyer förun
nadt att föra sitt verk 1'ram till midten af 1500-talet. Fjärde och sista 
bandet utkom 1857. Det hade varit Meyers tanke att föra arbetet fram 
ända till Robert Brown (omkr. 1830), men döden afklippte verket. Som 
en direkt fortsättning af Meyers arbete kan Karl Jessens Botanik der 
Gegenwart und Vorzeit (1864) betraktas.

Så utkom år 1875 Julius Sachs’ »Geschichte der Botanik vom 16. Jahr
hundert bis 1860», i hvilket utomordentligt välskrifna arbete hela den 
moderna botanikens utveckling skildrades med en blick för idéernas ge
netiska växt och med en klarhet i valet af synpunkter, som var något 
dittills ganska nytt inom den botaniska historieskrifningen. Att Sachs 
därvid kom att bedöma Linné ensidigt och i stor utsträckning direkt 
missvisande, är ett beklagligt lyte hos detta hans arbete, som visserligen 
är förklarligt med tanke på Sachs’ hela forskningsriktning och som en 
senare tid ju allmänt börjat erkänna. Med undantag af denna felbedöm
ning af Linné stå Sachs’ Geschichte der Botanik jämte Ernst Meyers 
verk öfver de äldre tidernas botaniska forskning som de båda standard
arbetena i ämnet.

Det nu föreliggande arbetet af Reynolds Green är planlagdt som en 
direkt fortsättning af Sachs’ skildring, hvars plan och allmänna syn
punkter i görligaste mån blifvit bibehållna. Sålunda sönderfaller också 
Greens arbete i tre hufvuddelar: morfologi (med systematik och paläo- 
botanik), anatomi och fysiologi. I ett inledande kapitel lämnas en all
män öfversikt öfver de riktlinjer, utefter hvilka det botaniska forsknings
arbetet bedrifvits under den skildrade tidsperioden och mera bemärkta 
forskare, som aflidit under dessa decennier, ägnas några orienterande 
biografiska rader. Arbetet afslutas med en bibliografisk förteckning öfver 
de arbeten, som omtalats, och en blick på denna författarlista ger en 
god föreställning om verkets förtjänster och—brister. Om än Reynolds 
Green som stilist icke kommer upp i jämnhöjd med Julius Sachs, så 
gör hans bok dock ett mycket vårdadt intryck och han har lyckats väl 
med det vanskliga företaget att servera det kolossala och brokiga mate
rialet i öfversiktlig och lättläst form.

Thorild Wulff.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.

Sammankomsten hölls måndagen den 30 maj 1910 å Stockholms Hög
skola under ordförandeskap af prof. V. B. Wittrook. Närvarande voro 
58 medlemmar.

Prof. Wittrock höll föredrag: »Om misteln, Viscum album, särskildt 
i Sverige.» Med tillhjälp af karta, fotografier, pressadt och lefvande 
material lämnade föredr. en öfversikt af mistelns utbredning i Sverige, 
dess värdplantor och biologi samt redogjorde under förevisande af teck
ningar och spritlagdt material af groddplantor m. m. för dess utveck
ling från frö till frö.

Docenten Th. Wulff demonstrerade ett hittills okändt Linné-herbarium, 
omfattande 67 exemplar, hvilket finnes bevaradt å egendomen Gränsöö 
vid Mälaren.

Licentiaten G. Samuelsson höll ett af kartor belyst föredrag om: 
»Några endemiska växters utbredning.» Se G. Samuelsson, Über die 
Verbreitung einiger endemischer Pflanzen. (Arkiv för Botanik, Bd 9, 
n. 12, 1910.)

Revisionsberättelsen hade följande lydelse.

Undertecknade, vid Svenska Botaniska Föreningens sammanträde den 
21 november 1908 utsedda att granska styrelsens förvaltning för år 1909 
få däröfver afgifva följande berättelse.

Mot styrelsens oss företedda protokoll finnes intet att anmärka.
Behållning från 1908 .......................................................  Kr. 17: 87
Ledamotsafgifter för en gång........................................ 100: 00

» för år 1907 ........................................ > 61: 00
» » 1 1908 ........................................  » 154: 00
» » » 1909 ........................................ 3,396: 39

Bidrag och diverse inkomster........................................ » 2,557: 58

Summa Kr. 6,286: 78

Häremot svara följande, i likhet med inkomsterna behörigen verifice- 
rade utgifter:



För föreningen och dess sammankomster.................. Kr.
För tidskriften, årgången 1909
Postporton, distribution m. m.......................................
Behållningen utgör sålunda ......... ,J

Summa Kr.

61: 95 
5,656: 47 

452: 42 
115: 94

6,286: 78

Ställningen vid årets slut visar följande tillgångar och skulder:

Debet:
An Inventarier och inneliggande 

lager af tidskriften kr. 200: 00 
Kassabehållning ... » 115:94
Fordringar för för
fattares separat
tryck och af bok
handlare .................. » 224:06
Obetalda årsafgifter 500: 00

S:a Kr. 1,140: 00

Kredit:
Per fonden för engångs-

afgifter .................  Kr. 1,000: 00
Årsafgifter för 1910 » 140:00

S:a Kr. 1,140: 00

Ännu utestående afgifter voro vid revisionstillfället föremål för in- 
drifning.

Antalet af föreningens medlemmar, som vid 1908 års slut utgjorde 
356, hade under året ökats till 405.

Trots denna ökning i medlemsantalet hade, såsom af revisionen fram
går, inkomsterna under året väsentligen understigit utgifterna, livilket 
betingas af kostnaderna för föreningens tidskrift. För täckande af den 
uppkomna bristen har föreningen äfven nu att tacka samma dess med
lem, som förra året på enahanda frikostiga sätt trädt hjälpande emellan.

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

Stockholm den 21 april 1910.

Hj. Hafström. Henrik Hesselman.

Nya medlemmar.

Styrelsen har till medlemmar af föreningen invalt

på förslag af lektor E. Hemmendorff:
studeranden Erik Skerfe, Stockholm;

på förslag af fondmäklaren G. Indebetou: 
herr F. O. Westerberg, Wistinge;

på förslag af apotekaren C. Pleijel:
förste stadsläkaren N. Johnsson, Hernösand, 
apotekaren J. E. Stawe, Sollefteå;
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på förslag af docenten O. Rosenberg:
professor Bengt Lidforss, Uppsala;

på förslag af prof. J. R. Sernander:
fil. stud. Gösta Fredman, Uppsala, 
fil. stud. H. Stolt, Uppsala, 
fil. stud. R. Wahrberg, Uppsala, 
lektor O. A. Wahlgren, Hernösand;

på förslag af dr N. Sylvén:
forstmästaren K. Landgraff, Wirsbo;

på förslag af docenten N. Svedelius: 
fil. kand. Anders Schött, Uppsala, 
fil. stud. Dagmar Wendel, Uppsala;

på förslag af fil. lic. T. Vestergren:
redaktör C. Forsstrand, Stockholm;

på förslag af prof. V. B. Wittrock: 
professor H. Conwentz, Danzig, 
lektor O. M. FloderüS, Västerås, 
lärarinnan Aug. Palmqvist, Stockholm, 
litograf G. A. Tholander, Stockholm.
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NOTISER.

Botaniska sällskapet i Stockholm. Den 20 april 1910. Fil. 
stud. Sten Selander redogjorde under förevisande af herbariematerial 
från Uppsala botaniska museum och Bot. Riksmuseum för svenska for
mer och hybrider af Ranunculus acris. Föredr., som har för afsikt att 
tillsamman med fd. stud. Harry Smith publicera en studie öfver denna 
arts formkrets, anhöll om insändande af lefvande material eller frö af 
märkligare former för odling i Uppsala botaniska trädgård.

Med. lic. Selim Birger förevisade svenska former af Polypodium 
vulgare.

Amanuensen B. Palm förevisade exemplar af Onygena equina från 
Lappland; se p. (46).

Vetenskapsakademien. Den 21 april 1910. Till införande i Hand- 
lingarne antogs: Die fossilen Holzreste von Spitsbergen af dr W. Gothan, 
samt i Arkiv för botanik 1) On some species of ferns collected by dr 
Carl Skottsberg in temperate South America af dr C. Christensen, 2) 
Zur Kenntnis der Algenflora der norwegischen Westküste af doc. H. 
Kylin.

Prof. Nathorst meddelade en redogörelse för de intressanta under
sökningarna af dr W. Gothan i hans ofvannämnda afhandling, hvaraf 
bland annat framgått genom undersökning af de fossila trädens årsringar, 
att under Juraperioden liknande skillnad i årstider som i nutiden härs
kade på dessa högre breddgrader.

Den 11 maj 1910. I Arkiv för botanik intogs: Skandinaviska former 
af Rosa glauca af rektor S. Almqitist.

Bland gåfvor till akademiens bibliotek nämndes särskildt 14 stycken 
konvolut, innehållande protokoll rörande 15:de skandinaviska naturfors- 
karmötet i Stockholm 1898. Ett af konvoluten utgöres af ett slutet 
kuvert med påskrift: öppnas ej före 1935. Konvoluten äro skänkta af 
styrelsen för 15 skandinaviska naturforskarmötet genom professor Seve
rin Jolin.

Till inländsk ledamot invaldes professorn i farmakologi vid universi
tetet i Lund dr Charles Ernest Overton.

Växtbiologrisk institution i Uppsala. Dr Frans Kempe har till 
Uppsala universitet öfverlämnat en summa af 25,000 kr. för uppförande



(54)

af en institutionsbyggnad till den af honom donerade professuren i växt- 
biologi, hvilken innehafves af prof. R. Seenander. Byggnaden jämte till
hörande trädgård torde komma att förläggas i närheten af de nuvarande 
botaniska institutionerna.

I tredje internationella botanistkongressen i Bruxelles den 
14—22 maj 1910 deltogo: från Sverige prof. J. Eriksson, lektor E. Hem- 
mendorff, professorerna O. Juel, C. Lindman, A. G. Nathorst och O. 
Nordstedt; från Danmark dr F. Börgesen, prof. E. Warming; från 
Norge dr B. Hansteen. I samband med kongressen voro anordnade 
talrika exkursioner. Förhandlingarna med besluten i nomenklaturfrågorna 
torde inom kort utkomma af trycket.

På officiell engelsk inbjudan kommer nästa kongress att hållas i Lon
don 1915.

Till de botanister, som under sommaren och hösten anträffa tryfflar 
eller tryffelliknande svampar, tillåter sig undertecknad att ställa en an
hållan, att de måtte lämna mig underrättelse om de gjorda fynden, äfven 
af mera vanligt förekommande arter. Med största nöje står jag för öfrigt 
till tjänst, om upplysningar skulle önskas beträffande sådana svampar.

Th. M. Fries.



Till tidskriftens medarbetare!

Redaktionens adress är Svensk Botanisk Tidskrift, Stockholms 
Högskola, Drottninggatan 118, Stockholm Va.

Manuskripten böra vara tydligt (helst maskin-)skrifna samt 
noga genomsedda — äfven beträffande skiljetecken — för und
vikande af korrekturändringar mot manuskriptet.

Omkostnader för korrekturändringar mot manuskriptet öfver- 
stigande 5 % af tryckningskostnaden bestridas af författaren.

Med af seende på stilblandningar gälla följande regler:
1) Auktorsnamn sättas med vanlig stil.
2) Personnamn i texten sättas med Kapitaler (dubbelt understru

ket i manuskriptet).
3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stil (enkelt understruket 

i manuskriptet).
4) Vid kursiveringar må spärrad stil användas (understrykes med 

bruten linje i manuskriptet).
Citeringar böra ske genom hänvisningar till en afhandlingen 

bifogad litteraturförteckning. Noter under texten 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 pa svenska, bör atföljas af 
uppgift om, hvem som verkställt eller granskat öfversättningen till 
det främmande språket.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas
direkt till redaktionen. Direkt förbindelse mellan författaren och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvar je författare erhåller 50 särtryck med omslag afgifts- 
fritt af sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskommelse. Af smärre meddelanden intagna i tidskriftens borgis- 
afdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.



INNEHÅLLSFÖRTE CKNEVG

ARVID FRISENDAHL: Om Epipogium aphyllum i Sverige. Med tafl. 3 
och 4. (Über Epipogium aphyllum in Schweden. Mit Taf. 3 und 4.) 

E. HAGLUND: Scirpus radicans Schkuhr funnen i Västmanland. (Scir- 
pus radicans Schkuhr in Westmanland gefunden.)

GUST. O. A:N MALME: Stockholmstraktens bruna Parmelia-arter
Conspectus specierum element, varietatumque Parmelias olivaceae
(coll.) in viciniis urbis Stockholm occurrentium........................................

ROB. E. FRIES: Om utvecklingen af fruktkroppen och peridiolema hos 
Nidularia. Med tafl. 5. (Die Entwicklung des Fruchtkörpers und der 
Peridiolen bei Nidularia. Mit Taf. 5.)
Deutsches Resumé

R. WESTLING: En ny ascusbildande Penicillium-art. (Eine neue ascus-
bildende Penicillium-Art.) ...............................................
Deutsches Resumé........................................

HARALD KYLIN: Eine neue Batrachospermum-Art aus dem Feuerlande. 
Mit Taf. 6 ..........................
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SMÄRRE MEDDELANDEN:
E. HAGLUND: En märklig björk från södra Uppland. (Eine bemer

kenswerte Birke aus dem südl. Uppland.)
STEN SELANDER: Några för Skandinavien nya hybrider. (Einige 

für Skandinavien neue Hybriden.)
STEN SELANDER: Stellaria neglecta (Whe) Mur b. i Uppland..........
ALBERT ATTERBERG: Nya fynd af adventivväxter i Kalmartrak

ten. (Neue Funde von Adventivpflanzen in der Gegend von Kalmar.)
J. A. O. SKARMAN: Ett ovanligt fall af variation hos Epilobium mon-

tanum L. (Ein ungewöhnlicher Fall von Variation bei Epilobium 
montanum.) ...................................................................................

K. V. OSSIAN DAHLGREN: Några anmärkningsvärdare växtfynd.
(Einige bemerkenswertere Pflanzenfunde.) .......................................

EMIL ALMQVIST: Carex punctata Gaud, på Storön bland Väder- 
öarne. (Carex punctata Gaud, auf der Insel Storö unter den Vä- 
deröarne, Bohuslän.)............................

EMIL ALMQVIST: Sil ene maritima With. f. gracilis n. f......................
FR- R. AULIN: Om Carex incurva vid Lersten. (Über Carex incurva 

bei Lersten, Bohuslän.)
O. JUEL: Notiser om parasitsvampar. (Notizen über Parasitenpilze.j
B. PALM: Onygena equina (Willd.) Pers. i Torne Lappmark..............
A. H. MAGNÜSSON: Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter funnen fertil 

i Uppland. (Parmelia tubulosa (Hagen) Bitter in Uppland mit 
Apothecien gefunden.)

REFERAT:
J. REYNOLDS GREEN, A history of Botany 1860—1900. AfTHORILD 

WULFF............................................................
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