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OM DEN FLORALA ORGANISATIONEN HOS 
ARACÉSLÄKTET LAGENANDRA.

AF

NILS SVEDELIUS.

Med 16 textfigurer.

Aracéerna bilda ju en gentemot andra växtfamiljer väl begränsad 
grupp, på samma gång som de uppvisa en stor mångformighet 
såväl med hänsyn till blombyggnad och hvad därmed står i sam
band som äfven med afseende på vegetationsorganen. Aracéernas 
främste kännare professor En g ler uppdelar också i »Die natür
lichen Pflanzenfamilien» (II, 3) de hittills beskrifna, till öfver ett 
100-tal uppgående släktena pa icke mindre än 25 olika undergrup
per och dessa sammanföras å sin sida till 8 underfamiljer. Hvad 
som trots den stora mångformigheten gör Araceae till en så na
turlig växtfamilj är i främsta rummet blomställningen, karakterise
rad af de alltid förbladslösa blommornas mer eller mindre gvttrade 
ställning på den gemensamma axeln, blomkolfven eller spadix, som 
åtlöljes af det karakteristiska högbladet, hölstret eller spatha.

Men med afseende på hölstrets utbildning råder som bekant en 
ganska stor omväxling. Mera sällan afviker detta högblad föga 
eller alls icke från de öfriga bladen så som hos Acorus. I regel 
har det däremot tydlig högbladsnatur och omger kolfven som en 
vidare eller smalare strut, hvarigenom hela blomställningen får ut
seende af en enda blomma. Det har ju också ofta framhållits, att 
den från biologisk synpunkt förhåller sig så. Till en hel del or- 
ganisationsegendomligheter hos aracéblomställningen, hvilka stå i
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samband med pollinationen, förefinnas också \ackia analogiei 
just hos andra växters blommor.

Bland de många florala organisationstyperna inom familjen inta
ges en egendomlig särställning af ett litet fåtal släkten, som karak
teriseras af att kolfven är på ett eller annat sätt sammanvuxen 
med hölsterbladet.

Denna sammanväxning med hölstret äger rum på ganska olika 
sätt. Antingen är kolfven utefter ena sidan helt sammanvuxen med 
hölsterbladet såsom hos det sydamerikanska släktet Spathicarpa. 
Är kolfven då också svagt utvecklad, föga framträdande, komma 
blommorna att skenbart sitta på själfva hölstret liksom utefter en 
grof hufvudnerv. En dylik sammanväxning mellan kolf och hölster 
förekommer också hos släktet Pinellia, men inskränker sig där till 
halfva kolfven, som är sammanvuxen med hölstret med endast 
den nedre, med honblommor besatta delen. Den öfre, hanblom- 
förande delen är fri (jfr Blumes bild, tab. 37. fig. 3, Athemrus 
tripartitus Bl.). Egendomligare är sammanväxningen hos det i Syd- 
italien hemmahörande släktet Ambrosinia. Här är kolfven a t\enne 
sidor utvidgad med en vingkant, som är sammanvuxen med höl
stret, hvilket på detta sätt blir afdeladt i tvenne från hvarandra 
skilda rum. Hvartdera af dessa har sin egen mynning utåt. På 
kolfven utbildas i den ena kammaren hanblommorna, i den andra 
en ensam honblomma. En tredje typ af sammanväxning mellan 
kolf och hölster inom aracéerna representeras slutligen af de tvenne, 
företrädesvis inom det indiska monsunområdet förekommande släk
tena Lagenandra och Cryptocoryne. Här sammanväxer kolfven med 
sin spets med hölstret, som vid sammanväxningspunkten är för- 
sedt med ett veck eller en ringvalk, så att det äfven för öfrigt 
nästan alldeles hopvuxna hölstret afdelas i tvenne rum, ett yttre 
och ett inre, förenade endast genom en smal gång. En flik täcker 
ytterligare liksom en tuta eller hätta den omedelbart under vidväx- 
ningspunkten belägna hanblomställningen.

Det är en till denna sistnämnda organisationstyp hörande växt, 
nämligen den å Ceylon endemiska Lagenandra lancifolia I hwaites, 
som jag varit i tillfälle att något närmare studera och som synes 
mig värd ett omnämnande, enär vår närmare kännedom om den
samma är ganska ringa. Hvad som förekommer om dessa sist
nämnda släkten i den botaniska litteraturen — utöfver de rent 
floristiska uppgifterna — inskränker sig hufvudsakligen till Eng- 
i.ehs redogörelse för skottbyggnaden (i »Yergl. Unters, über die
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morph. Verhältnisse der Araceie», s. 193) samt Goebels uppsats 
om viviparien hos Cryptocoryne ciliata Fisch, ex. Schott (Cryptoco- 
rvne, eine »lebendig gebärende» Aroidee. Morph, und biol. Bemerk
ungen 5). Materialet, som legat till grund för denna lilla under
sökning, insamlades af mig utanför staden Galle å Ceylons sydkust 
de första dagarna i februari 1903. Tyvärr förolyckades emellertid 
under hemtransporten till Europa en del däraf, hvarför jag icke 
nu kunnat till alla delar utsträcka undersökningen så långt jag 
ursprungligen hade afsett.

Lagencindra lancifolia växer kring Galle å sanka ängar, vid ka
nalstränder och bäckar, kort sagdt, å fuktiga lokaler utan att dock
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Fig. 1. L. lancifolia. a ungt hölster; b hölster med spricklik öppning. Ett stycke 
af hölstret bortskuret, hvarigenom mynningen till den undre håligheten blifvit

synlig (V2).

:.eiCz-

direkt växa i vatten. I början af februari befann den sig i blom 
och de mörkt purpurröda—svarta hölstren med sina långt, nästan 
svanslikt utdragna spetsar (fig. l) stucko skarpt af mot grönskan 
och tilldrogo sig genast uppmärksamheten.

Ett närmare studium minskar icke heller intresset för dem, ty 
deras byggnad och organisation afviker i så väsentlig grad från den 
vanliga aracétypen, sådan man i allmänhet i Europa kan bli i till
fälle att känna den genom studier i växthus, trädgårdar o. s. v. 
Det vid basen något uppblåsta, 4—5 cm. breda hölstret, som lång
samt smalnar af uti en utdragen, ända till decimeterlång spets, synes 
nämligen sakna hvarje mynning (fig. 1 a). Först vid en mera nog-
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grann granskning af det mjukt taggigt-vårtiga hölstret skall man 
kanske finna, om man påträffat fullt »utslagna» exemplar, att längs 
den utdragna spetsen tinnes en ganska smal, längsgående rämna 
eller spricka, som något vidgas mot basen (tig. 1 b). Denna spricka 
mynnar in i en ganska vid hålighet, livars väggar äro svagt knott- 
rigt-vårtiga om också ej på samma sätt eller i så hög grad som 
utsidan. I denna hålighet letar man emellertid förgäfves efter vare 
sig en kolf eller öfver hufvud taget några som helst florala organ. 
Hålan är alldeles tom. Dess botten är klädd med taggliknande 
utsprång betydligt större än de små knottrigheterna på insidorna. 
Undersöker man denna botten litet noggrannare, skall man finna,
att vid ena sidan af densamma finnes ett litet hål (fig. 1 b, 2,3), som

visar sig vara öfre mynningen 
till en smal gång nedåt. Öpp
nas nu hölstrels nedre parti
genom ett snitt, finner man
vidare, att denna gång myn
nar in i en undre hålighet, 
som är betydligt mindre än 
den öfre (fig- 2, 3). Först i 
denna undre håla påträffas 
blommorna och kolfven. Hon
blommorna eller rättare sagdt 
pistillerna — ty hvarje spår 
af hylle saknas — sitta tätt 
gyttrade i flera kransar längs 
ned vid hålans botten. Kolf
ven fortsätter uppåt endast 
som en smal sträng, som i 
sin öfre del bär hanblom

morna och med spetsen är vidvuxen en från kolfvens sida utväx
ande ganska tjock valk (fig. 2, 3). Hanblomställningen blir emellertid 
ej synlig, förr än man vikit undan en från ena sidan utväxande 
flik, som likt en hätta helt och hållet omsveper och täcker den (fig. 2).

Den skematiska fig. 3 åskådliggör denna egendomliga organisation, 
som förutom hos Lagenandra äfven återfinnes hos det af Goebel 
närmare undersökta släktet Cryptocoryne (jfr Goebel, Cryptocoryne, 
eine »lebendig gebärende» Aroidee, s. 427, fig. 1, 2). Hos den af 
Goebel undersökta Cryptocoryne spiralis Fisch, är dock hölstret be
tydligt längre, ända till mer än dubbelt så långt som hos Lage-

Fig. 2. L. lancifolia. Längdsnitt genom 
den undre håligheten med kanalen mel
lan öfre och undre hålan, a hättefliken 
i sitt naturliga läge, täckande hanblom
ställningen; b hättefliken tillbakaslagen

(7a)-
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nandra, men däremot knappt l/3 så bredt, hvarjämte ytterligare den 
öfre håligheten är liksom kamrad af talrika tvärgående lameller. 
Goebel har iakttagit, att den valk eller det veck i hölstret med 
hvilket kolfven sammanväxer egentligen är en förlängd, invikt flik 
af hölstret (jfr Goebels fig. 2). Men denna invikta eller snarare 
inåtrullade flik af hölstret bildar ej blott själfva valken, utan äfven 
den s. k. hättan, som omger hanblomställningen, 
är ingenting annat än en direkt fortsättning af 
denna flik. Egentligen äro hölstrets bägge kan
ter inrullade med hvarandra. Organisationen i 
fråga inses lättast vid studiet af en serie tvärsnitt 
genom hölstret. Fig. 4 a visar ett snitt från den 
öfversta, långt utdragna delen af hölstret. Af den
samma framgår, att hölstrets strutlika form beror 
på att kanterna vuxit samman. Sömmen längs 
sammanväxningskanterna framträder mycket tyd
ligt å figuren. Redan på den höjd, där detta 
snitt är taget, kan man se, att ena kanten börjar 
visa tendens att bukta ut inåt. Fig. 4 b visar ett 
tvärsnitt betydligt längre ner, ungefär där hölstrets 
uppblåsta del slutar och begynner öfvergå i det Fig. 3. L. lancifolia.
basala, smala partiet. På denna bild synes tydligt, Skeinatlskt längdsnitt

J J ° ’ genom hölstret.
att det är bägge kanterna, som deltaga i invik-
ningen. Snittet är ungefär från den höjd, där gränsväggen går 
mellan den öfre och undre håligheten. Streckningen å bilden af- 
ser att åskådliggöra fragment af utsprången från den öfre hålans 
botten, som kommit in på snittet. Den något hästskoformade öpp
ningen mellan de bägge kantflikarna är just den öfre mynningen 
till kanalen mellan öfre och undre hålan, hvilken afbildats å figu
rerna 1 b 3. Å nästa snitt (fig. 4 c) har hanblomställningen tvär
skurits. Att hättan, som täcker densamma, är en inviken flik af 
hölstrets ena kant framgår nu alldeles tydligt af bilden. Att den 
andra kanten bildar ringvalken synes likaså. Fig. 4 d slutligen vi
sar ett tvärsnitt något längre ned, från det ställe, där hättan är 
bredast och ligger så tätt tryckt intill hölsterväggen, att förbindelse
gången mellan öfre och nedre hålan är till ytterlighet smal och 
utplattad. Ett stycke längre ned slutar hättefliken och den 
undre, rörformiga delen af hölstret omges nu af en solid, sam
manhängande vägg utan något som helst spår af sammanväxnings- 
sömmar.
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Af denna framställning torde nu tydligt framgå, att den egen
domliga organisationen af Lagenandra-hölstret får sin förklaring 
genom sammanväxningen af hölsterbladets kanter, hvilken hos detta 
släkte sträcker sig ända till hölstrets yttersta spets. Den långsmala 
öppning, som sedermera bildas som mynning in till den främre 
hålan (se fig. 1 b), beror helt enkelt på att en bristning inträder utefter

Kig. 4. L. lancifolia. a—d skematiskt tvärsnitt genom ett högervridet hölster; a 
vid spetsen; b vid öfre liålighetens botten; c något längre ned, hanblomställningen 
tvärskuren; d vid det ställe, där gången är smalast; e tvärsnitt genom vänstervidet

hölster, jfr fig. c!

denna sammanväxningssöm ett stycke ofvanför det ställe, där 
hölstret begynner svälla ut. Om hos släktet Cryptocoryne hölstrets 
mynning verkligen uppstår på samma sätt, framgår icke af den an
gående dessa sällsynta växter mycket sparsamma litteraturen. Goebkl 
nämner intet därom och det framgår ej heller af hans figurer. En 
afbildning af Cryptocoryne Griffithii i Botanical Magazine (tab. 7719) 
visar emellertid ett helt annat utseende på hölstret. C. Griffithii 
synes hafva en betydligt mer typisk aroidéform, om man un
dantager den kolossalt långa rörformiga delen af hölstret. Den 
öfre delen däremot med sin breda mynning och sitt plattade, nå
got tillbakarullade bräm erbjuder åtminstone till det yttre inlet, som 
i någon högre grad synes afvikande från den vanliga hölstertypen
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inom familjen. Intet talar heller för att hos Cryptocoryne hölstrets 
mynning skulle bildas så sent och på det jag skulle vilja kalla 
mera sekundära sätt som hos Lagenandra lancifolia, d. v. s. ge
nom att slutligen på ett kort stycke en rämna uppstår utefter en 
hopväxningssöm, som sträcker sig ända ut till hölstrets spets.

Vid en närmare granskning af denna egendomliga organisation 
hos Lagenandra-hölstren fann jag snart, att icke alla voro fullt lik
formigt byggda, utan att man kan urskilja tvenne olika typer, som 
äro liksom spegelbilder till hvarandra. Öppnades hölstret på de 
olika formerna på alldeles samma sätt, fann man i ena fallet hätte- 
lliken vidvuxen med högersidan och vridande sig åt vänster, i det 
andra åter vidvuxen med vänstersidan, vridande sig åt höger. Olik
heterna i organisationen framträda allra tydligast vid jämförelse af 
tvärsnitt af de bägge formerna, hvilket synes å fig. 4 c och 4 e. I 
det ena fallet (fig. 4 c) ha vi att göra med ett högervridet, i det 
andra (1ig. 4 e) med ett vänstervridet hölster och härpå beror då 
också, att hättan, som ju ej annat är än en inviken hölsterflik, än 
utgår från den ena, än från den andra sidan. Sedan en gång upp
märksamheten blifvit fästad vid denna olikhet i hölstrens vrid- 
ningsriktning, kan den lätt nog iakttagas äfven på de oöppnade 
hölstren, i det den svanslikt utdragna spetsen vrider sig svagt i 
ena fallet i höger-, i andra fallet i 'vänsterspiral. Detta förhållande, 
som jag icke någonstädes funnit förut anmärkt i litteraturen, åter
finnes med all säkerhet äfven hos släktet Cryptocoryne. Åtminstone 
tycks det framgå af den afbildning af Cryptocoryne retrospiralis Fisch., 
som Engler (A. Engler, Araceae N:o 16) lämnat, där å hufvud- 
figuren är afbildadt ett exemplar med hölstret vridet i högerspiral, 
medan däremot å en detaljfigur (uppåt till höger) återges ett stycke 
af ett tydligen vänstervridet hölster.

Nu skulle det ha varit af ett visst intresse att undersöka, huru 
dessa blomställningar med åt olika håll vridna hölster sitta i för
hållande till hvarandra på den gemensamma axeln, d. v. s. de olik
vridna blomställningarnas förhållande till skottbyggnaden. Men 
för besvarandet af denna fråga saknas mig nu nödigt material. 
Min uppmärksamhet fästes nämligen på denna olikhet i hölsteror- 
ganisationen först efter hemkomsten vid studiet af spritmaterialet. 
Men man torde nog ej taga alltför mycket fel, om man antager, 
att de olika hölsterformerna helt enkelt få sin förklaring därige
nom att olika skottgenerationer med afseende på bladställningen 
äro med hvarandra antidroma. Engeer har undersökt skottbygg-
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nåden hos representanter för såväl en Cryptocoryne som en Lage- 
nandra (Vergl. I nters. über die morph. Verhältnisse der Araceae, 
sid. 193, tafl. 6, fig. 22) och uppger, att hos bägge släktena inom 
skottgenerationerna homodromi äger rum. Men huru de olika, på 
hvarandra följande generationerna förhålla sig till hvarandra, fram
går ej af Englers uppgifter. Beträffande speciellt Lagenandra, där 
hvarje skottgeneration i sympodiet förutom lågbladet utbildar en
dast ett enda örtblad, så äro å Englers skematiska afbildning 
(l. c. fig. 22) hölsterflikarna ej ritade så att kanterna gripa öfver 
hvarandra, som de i verkligheten göra. Man kan alltså ej å bil
den se annat än att alla hölster äro lika, hvarigenom det då också 
naturligen måste lämnas oafgjordt, om man har att göra med ett 
höger- eller vänstervridet hölster.

Hos Spathiphyllum heliconifolium Schott har Engler beskrifvit 
och afbildat ett egendomligt fall af skiftesvis omkastad spiralställ

ning hos på hvarandra följande skottge
nerationer. Inom hvarje generation är 
med undantag af det första lågbladet blad
ställningen homodrom, men antidrom med 
den följande generationen. Man får så
ledes omväxlande vänster- och högerspi
ral i de på hvarandra följande skottge
nerationerna och då hvarje sådan har 
endast en blomställning, hvars hölster- 
blad är homodromt med de öfriga bla-

K1„ - r , r ,■ u -a • den i samma skott, blir en följd, att big. 5. L. lancifolia. Epidermis- ’ J ’
celler från hölsterkanalen med hvarannan blomställning på skottkedjan 

taggliknande utsprång (*"/,). visar högervridet och hvarannan vänster
vridet hölster. Sannolikt är nu något dylikt också fallet med 
Lagenandra, men huru det i verkligheten förhåller sig i detta afse- 
ende måste emellertid nu på ofvan anförda grunder tills vidare 
lämnas som en öppen fråga.

Med afseende på hölstrets anatomiska byggnad är en detalj af 
särskildt intresse, nämligen epidermisväfnadens egendomliga utbild
ning på insidan utefter kanalen mellan öfre och nedre hålan. Myn 
ningen är, som ofvan nämnts, omgifven af grofva, borstliknande 
utsprång, men kanalen själf synes alldeles glatt. I själfva verket 
visar det sig emellertid vid närmare undersökning, att epidermis å 
hölstrets insida är försedd med talrika, tätt sittande, nedåtriktade 
taggar, som nå sin vackraste utbildning ungefär vid det smalaste
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stället (fig. 5). Hvarje epidermiscell är där försedd med ett långt 
utskjutande, nedåtriktadt bihang (tig 5 och 6 b) af ungefär samma 
byggnad och utseende som de borst, som finnas hos de insektätande 
växternas kannor enligt, afbildningarna t. ex. i Kerners Pflanzen
leben, I, sid. 115. Dessa taggar fortsätta äfven utefter hela den 
invikna flikens insida, men äro de här, d. v. s. omkring hanblom
ställningen, betydligt kortare och i allmänhet svagare utvecklade

Fig. 6. L. lancifolia. Epidermisceller med taggliknande utsprång; a från hätte- 
flikens insida; b från kanalen; bägge tecknade med samma förstoring ("°/i •

(fig. 6 a). Jämför figurerna 6 a och 6 b, som äro tecknade med 
samma förstoring; 6 a är från hätteflikens insida, 6 b från kanalen 1 
Anmärkningsvärdt är däremot att taggar alldeles saknas å hättefli
kens åt förbindelsekanalen vettande utsida.

Med afseendet på androeciets byggnad afviker Lagenandra icke 
från Cryptocoryne. Hanblommorna äro reducerade till blott och 
bart tvenne, med ett litet uppåtriktadt, spetsigt bihang 
försedda ståndare, hvardera med endast tvenne pollen
säckar (fig. 7). Äfven om Goerel (Cryptocoryne sid.
428) icke alldeles afvisar denna uppfattning af hanblom- Fig. 1. 
man, synes han likväl mer luta åt den åsikten, att vi Hanbiomma. 
här skulle ha att göra med endast en ståndare med det normala 
antalet d. v. s. 4 pollensäckar. Men gentemot denna uppfattning 
kan anföras först och främst det skäl Goebel själf framkastar mot 
sin åsikt, nämligen att å blomställningen kunna iakttagas enstaka 
ståndare med endast två pollensäckar, som alltså då måste upp
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fattas som ett slags »halfva» ståndare, hvilket ju vore minst sagdt 
egendomligt. Men dessutom ger ett närmare studium af ståndarna 
själfva otvetydbart vid handen, att det här föreligger två samman
vuxna ståndare. Granskar man nämligen ett tvärsnitt (lig. 8 b), 
framgår det ju tydligt, att man har att göra med en sammanväx- 
ning och icke en enhetlig ståndare, ty en tydlig sammanväxnings- 
söm synes i midten. Där hade man väl annars väntat att finna 
en kärlsträng, om man nu verkligen haft att göra med en normal 
4-kamrad ståndare. Det torde alltså ej kunna råda minsta tvifvel 
därom, att Lagenandra har en hanblomma, som är reducerad till 
tvenne med hvarandra sammanvuxna ståndare, hvardera med en
dast tvenne pollensäckar.

Det spetsiga bihangets egendomliga utbildning och funktion har 
redan skildrats af Goebel hos Cryptocoryne och Lagenandra öfver-

ensstämmer i allo därmed. Fig. 
8 a visar bildningen i fråga på 
ett längdsnitt. Endotheciets ut
veckling uteblir å ett parti å 
ståndarens öfversida omedel
bart under utsprånget. I stäl
let inträder här tidigt en stark 
förslemning. Piggens spets af- 
brytes och genom den slem- 
fyllda kanalen utpressas de i

Fig. 8. L. lancifolia. a längdsnitt genom ymnigt slem inbäddade pollen
en ståndare med dess spetsiga bihang, pol- t , -n x --r -x. urlenkornens utförselkanal; b tvärsnitt genom kornen, hvilket glfvit upphof
hanblomma, bestående af två sammanvuxna till den i äldre floristiska verk be-
ståndare, hvardera med två pollensäckar(78/i). n n- __ -e«. „ rx „i1 1 hnthgauppgittenomtorekomsten
hos dessa växter af ett maskformigt pollen, »pollen vermiforme.»

Hvad honblommorna beträffar så erbjuder deras yttre morfologi 
intet af speciellt intresse. I motsats mot hvad fallet är hos Crypto- 
coryne, där endast endast en krans af honblommor eller rättare 
sagdt krans af pistiller förekommer, förefinnas hos Lagenandra 
talrika, ända till öfver ett 10-tal, öfver hvarandra sittande pistill
kransar. Lagenandra måste på grund af denna med öfriga aracéer 
mera öfverensstämmande karaktär betraktas såsom ett ursprung- 
ligare släkte än Cryptocoryne. Samtliga till enbart pistiller reduce
rade honblommor stå täckt tryckta intill hvarandra och talrika 
utsprång hålla dem än mera fast samman. Stift finnes ej utbildad t, 
utan det yfva, koniska märket sitter direkt på fruktämnet.

3y°Yo:
-t'ggo o°
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Huru tillgår nu pollinationen?
Hos de allra flesta aracéerna råder ju en utpräglad entomofiii, 

ofta i förening med högst egenartade anordningar, som nödvändig
göra en korspollination mellan blommor från olika kolfvar. Dessa 
bestå t. ex hos Arum, förutom i protogyni, särskildt däri att de 
pollenöfverförande insekterna inspärras i hölstrets nedre del genom 
hårbildningar, förträngningar o. dyl., hvarigenom de tvingas att af- 
vakta blomställningens inträdande i hanstadiet. När de så inpu
drats med frömjöl och hölstret börjar vissna, vissnar också stängs
let och de befriade insekterna äro nu oförhindrade att uppsöka 
nya blommor.

Vid studiet af Lagenandras så egendomliga organisation ligger 
det nära till hands att antaga, att pollinationen här skulle försiggå 
på något likartadt sätt. Den afspärrning, som inom Arnm-kolfven 
åvägabringas genom de stora, borstlika staminodierna, den åstad
kommes här genom den smala gången, som bildas mellan de in- 
vikna hölsterflikarna. De denna kanal beklädande, nedåtriktade 
borsten förhindra icke heller insekters inträngande i den undre hå
lan, men väl deras utkrypande. Vi skulle således i Lagenandra- 
hölstret finna en organisation, som funktionerar alldeles som en Arum, 
men åstadkommes på morfologiskt olika vis. Anmärkningsvärdt är i 
detta sammanhang, att Lag-e/mndra-hölstret genom denna sin organisa
tion äfven erbjuder en ytterst slående likhet med Aristolochia-blomman.

Hvad som i nu berörda hänseende sagts om Lagenandra gäller 
naturligtvis i stort sedt också Crgptocoryne. Hos detta släkte har 
Goebel också i hölstren iakttagit flugor och andra smådjur. Men 
hvad Lagenandra beträffar, så har jag aldrig iakttagit någon som helst 
besökare i hölstren, oaktadt jag dock granskat en hel del sådana. 
Det var just denna ständiga frånvaro af insekter, som kom mig att 
insamla material för en undersökning af denna växt i tanke, att ett 
fall af apogami förelåge. Den misstanken ligger ju nämligen nära till 
hands, när man ser, att en växt som denna med ytterst inveck
lade och försvårade pollinationsmöjligheter likväl ymnigt sätter 
frukt. Men, som nedan skall visas, är den med all säkerhet icke 
apogam. Under sådana förhållanden återstår knappt annat än själf- 
pollination inom kolfven. Detta är ju också ett inom aracéerna 
vanligt förhållande, som hos typer med samkönade blommor ofta 
gynnas eller rent af möjliggöres därigenom att de protogyna blom
mornas anthes begynner i blomkolfvens spets och sen fortskrider 
nedåt. Härigenom bli undersittande märken pollinerade med ned
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fallande pollen från öfversittande blommors ståndare- Sannolikt 
äger något sådant rum hos Lagenandra. En dylik pollination är 
desto mera sannolik här, eftersom han- och honblomställningens 
anthes är ungefär liktidig. Pollination torde således försiggå däri
genom att pollen från hanblomställningen nedfaller på märkena. 
De nedåtriktade taggarna på epidermiscellerna på hättellikens in
sida lägga naturligtvis intet hinder för pollenmassornas nedglidande, 
utan snarare tvärtom.

Beträffande pollinationen kan jag alltså i hvarje fall påstå, att 
insektpollination — om än icke alldeles utesluten — dock i hvarje 
fall icke kan betecknas som regel. Då min misstanke, att växten 
vore apogam, icke besannat sig, utan pollination verkligen försiggår, 
så måste alltså själfpollination inom kolfven äga rum. Detta är af 
mig ej direkt iakttaget, men sannolikheten och möjligheten därför ökas 
därigenom att protogynien inom kolfven är svag, föga framträdande.

Naturligtvis kunde man nu fråga sig, livad denna så högst kom
plicerade florala organisation hos Lagenandra hade för uppgift, 
när en själfpollination försiggår. Men det är ju klart, att det icke 
är uteslutet, att äfven om själfpollination inom blomställningen nu 
är regel, det likväl icke alltid så varit fallet. Själfpollinationen inom 
kolfven kunde vara något sekundärt. Det förhållandet, att insekt
pollination försiggår hos Cryptocoryne, gör det ju sannolikt, att så 
också varit fallet med den ytterst närstående, morfologiskt ursprung- 
ligare Lagenandra. Lagenandras egendomliga organisation med den 
undre hålan förenad med den öfre endast genom en smal gång, 
som ytterligare afspärras af nedåtriktade taggar, erbjuder ju allt 
för stora och påfallande analogier med andra aracétyper med in
sektpollination för att endast förklaras som en tillfällighet. Hvad 
hade t. ex. hätlefliken för funktion, därest den ej vid en in
sektpollination omöjliggjort själfpollination inom kolfven, däri
genom att den förhindrat de inkrypande insekterna att beröra 
androeciet? Det framhålles visserligen i litteraturen en annan upp
gift för densamma, nämligen att den skulle vara ett skydd mot 
vattens inträngande i kolfven. Så säger t. ex. Engleh (Die Be
deutung der Araceen für die pflanzengeographische Gliederung des 
tropischen und extratropischen Ostasiens S. 1274. Sitz. Ber. der 
königl. Preuss. Akad. d. Wissenschaften. Phys.-math. Classe 16 dec. 
1909 LIE): »Die Gattungen Lagenandra und Cryptocoryne sind aus
gesprochen aquatische Araceen, bei denen der unter dem Wasser 
befindliche röhrige Kessel der Spatha durch den dem Scheitel des



Kolbens angewachsenen und über denselben hinweghängenden Lap
pen vor eindringenden Wasser geschützt ist.» Som jag redan ofvan 
nämnt, växer emellertid Lagenandra lancifolia icke så, att den kan 
kallas akvatisk, i hvarje fall icke så att kolfven någonsin ens kan 
komma i beröring med vattnet. Dess typiska ståndorter äro sum
piga ängar o. dyl., där vid blomningen blomställningen sitter fots- 
högt öfver marken. Det tyckes i detta hänseende råda en bestämd 
och påfallande olikhet åtminstone mellan Lagenandra lancifolia och 
Cryptocoryne-arlerna, hvilka sistnämnda verkligen föra ett rent akva- 
tiskt lefnadssätt. Crgptocoryne växer nedsänkt i vatten och den 
ofantligt långa, rörformiga delen af hölstret exponerar sin mynning 
ofvan vattnet på liknande sätt som hos det underjordiska släktet 
Stylochiton endast spatha-mynningen sticker upp ofvan marken. Hos 
Cryptocoryne råder det äfven en bestämd relation mellan vatten
ståndet och hölstrets längd. Att under sådana omständigheter hos 
Cryptocoryne fliken verkligen kan fylla någon uppgift som skydd 
mot inträngande vatten är ju icke osannolikt. Antagligen tjäna 
då också de hos dessa växter förekommande valkarna och ut- 
sprången å hölstrets insida i samma syfte (Jfr C. L. Blume, Rumphia 
I, Tab. 36, C, 1—4, samt Goebel, Cryptocoryne fig. l), men att 
något sådant skulle kunna vara fallet med Lagenandra är på ofvan 
anförda grunder emellertid alldeles uteslutet. Anmärkas bör också, 
att Lagenandras hölster invändigt saknar alla valkar och utsprång 
utom förträngningen mellan öfre och undre liåligheten.

Angående hättelliken har af Engler äfven den åsikten framkas
tats, att den skulle tjänstgöra på samma sätt som de hos vissa aracé- 
släkten förekommande insnörningarna på hölstret på gränsen mel
lan han- och honblomställningen d. v. s. förhindra själfpollination 
inom kolfven. Så säger Engler (Araceae s. 33): »Zweifellos wird 
auch bei Cryptocoryne und Lagenandra die männliche Inflorescens 
von der weiblichen durch den breiten von der Wand der Spatha 
ausgehenden und der männlichen Apparat umschliessenden Lappen 
zur Zeit der Empfängniss getrennt.» Emellertid kan hättefliken 
alls icke förhindra, att pollen glider ned på märkena, ty nedåt är 
den ju alldeles öppen- Att biologiskt jämställa den med hopsnör- 
ningen af spathan går således knappast. Däremot är det uppen
bart, att hättefliken på det viset kan skydda mot själfpollination, 
att insekter vid nedkrypandet genom den smala gången af den 
täckande fliken förhindras att stryka mot och komma i beröring 
med hanblomställningen. Men detta kunde naturligtvis för växten
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vara af betydelse endast för det fall, att en insektpollination verkligen 
äger rum, och som ofvan nämnts har jag hos Lagenandra aldrig 
iakttagit insektbesök, utan anser jag sannolikast, att här för när
varande själfpollination är regel. Under sådana omständigheter 
torde nog nu för tiden hättefliken hos Lagenandra vara alldeles 
funktionslös.

Det återstår så till sist att något redogöra för fröämnenas byggnad 
och embryoutvecklingen. Fig. 9 visar längdsnitt genom ett ungt

fruktämne med ett fröämne. Vanligen fin
nes 3—4 sådana i hvarje fruktämne. Tyd
ligt framträder på denna bild det stora 
sköldformade märket med sina märkespa- 
piller. Stift saknas alldeles. Fröämnets 
bägge integument framträda tydligt sär
skilda från hvarandra.

Hvad som emellertid på detta stadium 
särskildt faller i ögonen är de långa, en
celliga hårbildningar, som från fröfästet 
växa upp omkring fröämnet och fullkom
ligt utfylla hela fruktrummet. Dylika från 
fröfästet eller frösträngen utgående hår 
omkring fröämnena synes ej vara något 
så alldeles ovanligt bland aracéer att döma 
efter figurer och uppgifter i litteraturen. 
Så har, förutom hos Lagenandra, dylika hår 
iakttagits och afbildats hos Acorus, Arisae- 
ma, Ambrosinia m. fl. släkten. Sannolikt 
är väl, att en närmare undersökning skall 

Fig. 9. L. lancifoiia. Längd- visa, att de äro ganska allmänt utbredda 
fröämne oclihårbildningar^/j). lnOm fctnilljGll, leist de Sel lätt fÖlblSGS, dels

därför att de nog i regel ej synas å pressad! 
och torkadt undersökningsmaterial, dels också därför att de ofta 
uppträda blott under en ganska kort, tidigare period af fruktäm
nets lif för att sedan försvinna. De förefmnas nämligen endast 
före och under själfva pollinationsperioden. När efter befruktningen 
fröämnena begynna tillväxa, trängas de åt sidan af de nu starkt 
ansvällande fröämnena och skrumpna snart bort.

Hvad kunna nu dessa hårbildningar här hafva för uppgift? Ca- 
ruels påstående, att det vore dessa hår, som gåfve upphof till 
det egendomliga, med åsar försedda, pulpaartade fröskalet, har
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redan tillbakavisats af Engler (Se Engler, Araceae, s. 33, vol. II, 
de Candolle’s Monographier). Däremot torde dessa hårbildningars 
funktion med all säkerhet vara den, att de förmedla och under
stödja pollenslangarnas framträngande till mikropylen. Hårens 
uppgift vore alltså densamma som den s. k. obturatorväfnadens 
hos t. ex. euphorbiacéerna, hvilka i detta hänseende ingående un
dersökts af Schweiger (Beiträge zur Kenntnis der Samenentwick
lung der Euphorbiaceen. Flora Bd. 94, 1905). Hos euphorbiacé
erna får denna »obturator», hvilken term väl närmast skulle kunna 
öfversättas med t. ex. tillstoppningsväfnad, ofta formen af en slags 
hätta, som utväxer från fröfästet samt alldeles insveper och täcker 
hela mikropylen. Den består af en lucker, af hyfartade hår sam
mansatt väfnad. Schweiger har hos euphorbiacéerna urskiljt en 
hel del olika obturatortyper, för hvilka alla det är ett gemensamt 
drag, att de alltid sammanhänga med nucellusväfnaden och mikro
pylen. Hos växter, där denna är belägen långt ifrån det ställe, 
där pollenslangarna komma in i fruktämnesrummet, skulle dessa 
alldeles liksom sväfva i luften utan stöd, därest ej en sådan för
medlande väfnad funnes, som utfyllde mellanrummet. Det är ett 
utmärkande drag för obturatorväfnaderna, att de förefinnas blotl 
under pollinationsperioden för att sedan snart försvinna och äfven 
härutinnan råder en tydlig öfverensstämmelse mellan dem och hå
ren hos Lagenandra. Jag har ofta iakttagit talrika pollenslangar 
genomdragande märkesväfnaden, där de lämna lätt skönjbara spår 
efter sig. Dessa kunna följas ut till fruktämneshålans öfra 
Det råder alltså intet tvifvel, att de i dennas öfre del växa ut i 
fruktämnesrummet. Att icke några pollenslangar iakttagits bland 
håren, torde nog ej betyda så mycket som invändning mot den 
uppfattning af dessa hårbildningars funktion, jag här framställt, ty 
svårigheten att på ett ringa spritmaterial kunna påvisa dem är ju 
uppenbart. Dels växa nämligen pollenslangarna i alldeles samma 
riktning som håren och att säkert skilja dem från hvarandra, torde 
ha sina svårigheter, dels äro ju såväl pollenslangar som hår ytterst 
förgängliga ting, som knappast låta sig konservera på vanligt sprit
material. Att pollenslangarna måste växa in bland dessa hår, 
framgår emellertid tydligt af mina preparat att döma efter läget på 
de ställen, där de växa ut från fruktämnesväggen och in i frukt- 
hålan- När det så vid samma tid ganska korta fröämnets mikro- 
pyl ligger långt därifrån, ges ingen annan väg än genom hårbild
ningarna- Dessa tjänstgöra således som obturatorsväfnad. Denna
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utbildas hos Lagenandra alltså från fröfästet, som är beläget i 
fruktämnets botten.

Intressant är att i detta sammanhang kunna påpeka, att jag i 
litteraturen funnit afbildad en aracé, där dylika hårbildningar äfven

till det yttre ha en sådan ställning 
och form, att öfverensstämmelsen 
med vissa euphorbiacéobturatorer 
är alldeles fullständig- Detta är 
fallet med Arisaema filiforme, som 
af Blume afbildats i hans ståtliga 
botaniska praktverk Rumphia, I, 
tab. 28. A denna tafla finnes som 
fig. 7 bilden af ett längdsnitt ge
nom ett fruktämne, hvilken figur 
jag här återgifver (fig. 10 a). Som

l
Fig. 10. a Arisaema filiforme efter Blume; ~ ~ o . , 0
b Arisaema Martius efter Schott. Längd- synes ä densamma, aiO de länga
snitt genom fruktämne med obturators- fröämneshalsarnas mynningar all

deles kringväfda af hår, som bilda 
liksom ett nystan kring alla mikropylerna- 
Dessa hår utväxa från ett utsprång ifrån 
fruktämneshålans tak. Detta framgår affig.
10 b, som är en afbildning af en annan 
A/vsaema-art, A. Martius efter Schott. Vi 
ha således tydliga obturatorer äfven inom 
familjen Araceae och äro Lagenandra och 
Arisaema hvar för sig representanter för två 
olika typer. Bägge hafva atropa fröämnen- 
Hos Lagenandra utväxa emellertid de som 
obturator fungerande håren nedifrån, från 
fröfästet och växa upp till en höjd be
tydligt öfverstigande fröämnenas höjd, hos 
Arisaema åter utväxa de uppifrån, från ett 
utsprång på fröämneshålans tak, ned kring 
mikropylerna. I bägge fallen bildas emeller
tid genom håren en förmedlande stödjeväf- 
nad för pollenslangarna för deras öfvergång 
till mikropylerna.

Fröämnenas byggnad å de tidigaste sta- Fig. n 
dier jag iakttagit framgår af fig. 11.

L. lancifolia. Längd-
snitt genom fröämne med 

c embryosäck; nucellusväfnad 
integumenten bestå af endast tvenne cell- nästan förträngd (,so/,).
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skikt, undantagandes de allra öfversta och allra nedersta delarna, 
som äro något mäktigare. Ytterintegumentet sluter icke tätt intill 
innerintegumentet, något som mycket tydligt synes äfven å fig. 9. 
Embryosäcken är å detta stadium redan fullt färdig, af normal

byggnad. Den har nästan helt och 
hållet förträngt nucellusväfnaden af 
hvilken endast återstår en liten rest 
i spetsen vid mikropylen. Detta kan 
förtjäna att särskildt framhållas, dels 
emedan Goebel hos 
Cryptocoryne trott 
sig finna, att en 
större del af nucel- 
lusfinnes kvar i 
fröet som en stär
kelseförande väf- 
nad, dels emedan

Fig. 12. L. lancifolia. Längdsnitt „ , ..
genom öfre delen af ett fröämne OCksa MuCKE (Uber 
med pollenslang och af fröhvita om- den Bau und die 
gifvet embryo; yttre integumentet ..

ej utritadt C280/i)- Entwicklung der
Früchte und über 

die Herkunft von Acorus calamus. L. sid. 10.
Bot. Ztg. Jahrg. 6(5, 1908) hos Acorus i fröet fun
nit ett väl utbildadt perispermlager. Men hos 
Lagenandra liksom hos de af Campbell un
dersökta aracésläktena saknas hvarje som helst 
antydan härtill. Redan före befruktningen har 
embryosäcken på sidorna undanträngt all nu- 
cellusväfnad och när sedermera fröhvitan ut
bildats, gränsar den direkt intill inre integumentet.

Som ofvan nämnts, leddes jag till att insamla 
material för denna undersökning af Lagenandra 
därför att jag misstänkte den för att vara apo- 
gam, då den trots de försvårade pollinations- 
möjlighelerna ändå satte så riklig frukt. Men 
denna misstanke besannades ej. Talrika pollen
slangar genomtränga väfnaden nedanför märket.
A bild 12 synes äfven mycket tydligt i den nu
hopskrumpna nucellusväfnaden den pollenslang, raed embr-vo och frd

1 hvita; stora rafidbehål
som tormedlat befruktningen. Det unga, ännu iare i fröskalet. 

Svensk Botanisk Tidskrift 1!)10.

Fig. 13. L. lancifolia. 
Längdsnitt genom frö

T- A

mtom

23
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fåcelliga embryot synes nedanför, omgifvet af sin fröhvita. Det är 
föga differentieradt samt saknar embryobärare liksom fallet är med 
så många andra aracésläkten enligt Campbells undersökningar- 
Embryot tillväxer emellertid nu raskt på samma gång äfven frö-

Fig. 14. L. lancifolia- Skematiskt tvärsnitt genom frö; cm b embryo; alb fröhvita; 
ii inre integument; (ii yttre integument och rafidbehållare.

hvitan tilltager högst väsentligt i omfång- Fig. 13 visar längdsnitt 
genom ett nästan moget frö. Det inre integumentet är alldeles hop- 
trängdt och synes knappt- Vid noggrann granskning upptäckes det

emellertid som ett smalt tvåskiktigt 
cellager mellan fröhvitan och ytter- 
integumentet. Detta sistnämda har 
däremot utvecklats på ett egendomligt 
sätt och omger fröet som en mjuk, 
med höga åsar försedd s. k. pulpa. 
Fig- 14 visar fröet i tvärsnitt. Ytter- 
integumentet består af höga cellkam
mar, som gå från spets till bas- Huru 
de utbildas framgår af fig. 15. Ytter- 
integumentets tvenne cellskiktutveckla 
sig nämligen högst olika. Ytterskiktet 
uppdelas genom talrika antiklina 

.. _ väggar uti en relativt småcellig öfver-rig. lo. L. lancifolia. tvärsnitt 00
genom ungt fröämne; innerst nu- hudsväfnad. Innerskiktet däremot de-
cellus, därutanför inre och yttre jas perikljnt och af de på detta sätt 
integumentet; se vidare texten 1

t280/,)! uppkomna cellskikten visa det yttres
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celler en tendens att bukta ut. Härigenom bildas första anlaget till 
åsarna. Genom ytterligare delningar utfyllas dessa af småcellig 
väfnad, i hvilken här ocli hvar befinna sig jättestora rafidceller. 
Det hela omges af den enskiktiga hudväfnaden, i hvilken garf- 
ämnesförande celler icke äro ovanliga. Det är således uteslutande 
från del inre cellskiktet af det ursprungliga tvåskiktiga integumentet, 
som fröets hela pulpösa, åsiga vägg härleder sig. Någon förved- 
ning inträder icke i det på detta vis bildade fröskalet- Däremot 
förekomma talrika garfämnesbehållare och rafidceller, som synas å 
fig. 14 och 15.

Det mogna fröet innehåller emellertid icke blott ett väl utveck- 
ladt embryo af den vanliga monokotyledona typen med starkt fram
trädande hjärtblad, utan äfven en riklig fröhvita (fig. 13). Detta 
bör kanske särskildt framhållas, emedan Goebel påvisat, att hos 
Cryptocoryne ciliata fröhvitan förtäres af det sig vivipart utveck
lande embryot. Äldre författares uppgifter om förekomsten af en 
fröhvita hos Cryptocoryne skulle enligt Goebel sannolikt bero på en 
förväxling mellan fröhvita och hjärtblad (jfr Goebel 1. c- p- 432). 
Att Lagenandra har fröhvita, är ju uppenbart och det vore ju så
ledes ganska egendomligt, om två otvifvelaktigt hvarandra så ytterst 
närstående släkten i detta hänseende verkligen skulle förhålla sig 
olika- Men denna olikhet torde nog få sin mycket naturliga för
klaring genom viviparien hos Cryptocoryne ciliata. Det är näm
ligen uteslutande på sina undersökningar öfver denna vivipara art 
som Goebel grundat sin anmärkning, att en förväxling skulle ägt 
rum mellan hjärtblad och fröhvita- Men att märka är, att det 
finnes ytterligare öfver ett dussintal beskrifna Cryptocoryne-arter, 
hvilka icke äro vivipara. Dessa har Goebel ej undersökt, och det 
är väl högst sannolikt, att dessa förhålla sig som Lagenandra och 
att således Schotts, Hookers, Englers m. fl. uppgift, om före
komsten af fröhvita hos Cryptocoryne endast är oriktig, 
för så vidt den gäller den vivipara Cryptocoryne spiralis.

Redan långt innan fröna nått denna utvecklings- 
höjd, har emellertid hölstret fullständigt afkastats och 
därmed också hanblomställningen liksom äfven hela 
blomkolfven ofvanom blomställningen. Fig. 16 visar 
en bild af fruktställningen på detta stadium. De 
mjuka frukterna, som väl ändå knappast, såsom sker 
i de floristiska handböckerna, kunna betecknas som ’''(v 1®- ,

folia, rruktstall-
bär, lossna från kolfaxeln och spridas hvar för sig. ning (2/3).

; r-'-‘mm0S8!
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ÜBER DIE FLORALE ORGANISATION BEI DER ARACEEN- 
GATTUNG LAGENANDRA.

ZUSAMMENFASSUNG.

Unter den vielen floralen Organisationstypen innerhalb der Familie 
Araceae nehmen eine eigentümliche Sonderstellung einige Gattungen 
ein, die dadurch charakterisiert sind, dass der Kolben mit der Spatlia 
verwachsen ist. Diese Verwachsung kann auf verschiedene Weise 
stattfinden (vergl. z. B. Spathicarpa, Pinellia und Ambrosinia). Ein 
sehr eigenartiger Typus von Verwachsung wird von den zwei in 
dem indischen Monsungebiet vorkommenden Gattungen Lagenandra 
und Cryptocoryne repräsentiert, bei denen der Kolben an seiner 
Spitze mit der Spatha verwachsen ist, welch letztere an dem 
Verwachsungspunkte mit einer Falte oder einem Wulst versehen 
ist, so dass die im übrigen ganz zusammengewachsene Spatha in 
zwei Räume, einen äusseren und einen inneren, abgeteilt wird, die 
nur durch einen schmalen Gang mit einander verbunden sind. Ein 
Zipfel deckt überdies wie eine Haube die Spitze des Kolbens und 
den männlichen Blütenstand.

Die zu diesem Organisationstypus gehörende Lagenandra lanci- 
folia Thwaites ist es, die den Gegenstand dieses Aufsatzes bildet.
L. lancifolia wächst auf Südzeylon auf sumpfigen Wiesen und an 
Bachufern, ohne jedoch direkt im Wasser zu wachsen.

Fig. 1 a zeigt das Bild einer fast ausgewachsenen Spatha. Diese 
scheint jeder Mündung zu entbehren, trifft man aber voll »ausge
schlagene» Exemplare an, so wird man finden, dass längs der aus
gezogenen Spitze eine schmale, längsgehende Spalte vorhanden ist, 
die sich nach der Basis hin erweitert (Fig. 1 b). Diese mündet in 
die obere Höhle ein. Am Boden derselben ist das Loch zu sehen, 
das die obere Mündung des schmalen Ganges nach der unteren 
Höhle hin darstellt, in der man den Kolben mit dem Gynäzeum 
und dem Andrözeum findet (Fig. 2, 3).

Diese Organisation stimmt mit der von Goebel näher unter
suchten Cryptocoryne überein. Bei dieser Gattung ist jedoch die 
Spatha bedeutend länger als bei Lagenandra, wozu kommt, dass 
die obere Höhle durch zahlreiche quergehende Lamellen gefächert 
wird. Derartige Lamellen fehlen bei L.agenandra. Goebel hat 
beobachtet, dass die Falte an der Spatha eigentlich ein eingeboge-
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ner Zipfel derselben ist. Auch die Haube, die den männlichen 
Blütenstand umgiebt, ist ein derartiger eingebogener Zipfel. Eigent
lich sind die beiden Ränder der Spatha in einander eingerollt. 
Die fragliche Organisation ist am leichtesten bei dem Studium einer 
Serie von Querschnitten durch die Spatha in verschiedenen Höhen 
ersichtlich (vergl. Fig. 4). Fig. 4 a zeigt einen Schnitt ganz nach 
der Spitze zu. Der Verwachsungssaum tritt deutlich hervor, und 
man kann bereits sehen, dass der eine Rand eine Tendenz zu zei
gen beginnt, sich nach innen einzubiegen. Auf dem nächsten Bilde, 
4 b, sieht man, dass es beide Ränder sind, die an der Einfaltung 
teilnehmen. Die eigentümliche Organisation der Lagenandra-Spatha 
erhält also ihre Erklärung durch die Verwachsung der Ränder des 
Spathablattes, die sich bei dieser Gattung bis zur äussersten Spitze 
der Spatha hin erstreckt. Die Öffnung, die dann als Mündung 
nach der vorderen Höhle hin gebildet wird, beruht auf einem 
sekundären Aufplatzen längs dem Saume auf einer längeren oder 
kürzeren Strecke. Oh auch bei Cryptocoryne die Spathamündung 
auf diese sekundäre Weise entsteht, ist aus der Litteratur nicht zu 
ersehen. Eine Abbildung von Cryptocoryne Griffithii (Bot. Magazine 
tab. 7719) zeigt jedenfalls ein bedeutend typischeres Aroideenaus- 
sehen der Kolbenmündung mit breiter Mündung und breiter, etwas 
zurückgerollter Spathaspitze. Wahrscheinlich ist dort die Spatha 
nie bis zur Spitze hin verwachsen gewesen.

Zu erwähnen ist, dass es zwei verschiedene Arten von Spathen 
bei Lagenandra giebt. Sie sind Spiegelbilder von einander, in
dem in dem einen Falle der Haubenzipfel mit der rechten Seite 
angewachsen ist und sich nach links wendet, in dem anderen Falle 
umgekehrt. Vergl- Fig. 4 c und e, welche Querschnitte der beiden 
Typen zeigen, ln dem einen Falle (Fig. 4 c) haben wir es mit einer 
nach rechts gedrehten, in dem anderen (Fig. 4 e) mit einer nach 
links gedrehten Spatha zu tun, und hierauf beruht es auch, dass 
der Haubenzipfel, der ja nichts anderes als ein eingebogener Spatha- 
zipfel ist, bald von der einen, bald von der anderen Seite ausgeht. 
Wahrscheinlich herrscht dasselbe Verhältnis bei Cryptocoryne, nach 
einer Abbildung von C. retrospiralis Fisch, zu urteilen, die Engler 
geliefert hat (Araceae, Nr. 16). Zur Beantwortung der Frage, wie 
diese verschiedengedrehten Spathen im Verhältnis zu einander an 
der gemeinsamen Achse sitzen, d. h. der Frage nach ihrem Ver
hältnis zum Sprossbau, fehlt es mir zurzeit an nötigem Untersuch
ungsmaterial. Meine Aufmerksamkeit richtete sich nämlich auf
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diesen Punkt erst nach der Heimkehr beim Studium von Spiritus
material Man dürfte aber wohl nicht allzu weit fehlgehn, wenn 
man annimmt, dass die verschiedenen Spathaformen ganz einfach 
ihre Erklärung dadurch erhalten, dass verschiedene Sprossgenera
tionen hinsichtlich der Blattstellung mit einander antidrom sind 
Engler giebt an, dass bei Cryptocoryne und Lagenandra (vergl. 
Unters, über die morph. Verhältn- d. Araceae, pag. 193, Taf. 6, Fig- 
22) Homodromie innerhalb jeder Sprossgeneration stattfindet. Wie 
aber die auf einander folgenden Sprossgenerationen sich gegenseitig 
verhalten, geht aus Englers Angaben nicht hervor. Was im be
sonderen Lagenandra betrifft, so sind in Englers schematischer 
Abbildung (a. a- O., Fig. 32) die Spathazipfel nicht so gezeichnet, 
dass die Ränder über einander greifen, wie sie es in Wirklichkeit 
tun, weshalb man auf dem Bilde nicht sehen kann, ob man es 
mit einer nach rechts oder nach links gedrehten Spatha zu tun hat.

Wahrscheinlich ist wohl das Verhältnis bei Lagenandra das 
gleiche wie das bei Spathiphgllum heliconifolium, wo jede Sprossge
neration mit Ausnahme des ersten Niederblattes in sich homodrom, 
mit der folgenden Generation aber antidrom ist- Man erhält so 
abwechselnd Blütenstände — es gehört nur einer zu jeder Spross
generation — mit nach rechts und mit nach links gedrehter 
Spatha.

Bezüglich des anatomischen Baues der Spatha ist ein Detail von 
besonderem Interesse, nämlich die Ausbildung der Epidermis auf 
der Innenseite längs dem Kanal zwischen der oberen und der un
teren Höhle. Jede Epidermiszelle besitzt nämlich hier einen nach 
unten gerichteten stachelähnlichen Fortsatz (Fig. 5, 6) von demsel
ben Bau und Aussehen wie die Borsten, die sich bei den Kannen 
der insektenfressenden Pflanzen zu finden pflegen (vergl. Kerner, 
Pflanzenleben I, S. 115). Diese Stacheln finden sich auch auf der 
Innenseite des eingebogenen Haubenzipfels, sie sind aber hier 
um den männlichen Blütenstand herum bedeutend kürzer und 
schwächer entwickelt. Dagegen fehlen sie gänzlich auf der dem 
Kanal zugewandten Aussenseite des Haubenzipfels.

Bezüglich des Baues des Andrözeums stimmt Lagenandra voll
ständig mit Cryptocoryne überein (vergl. Goebel, S. 428). Jede 
männliche Blüte besteht aus zwei zusammengewachsenen Staubge- 
fässen, jedes mit nur 2 Pollensäcken. Dies geht daraus hervor, 
dass ein deutlicher Verwachsungssaum in der Mitte zu sehen ist, 
(Fig. 8), wo man wohl sonst ein Gefässbündel erwartet hätte,
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wenn man es wirklich mit nur einem normalen, 4-fächerigen 
Staubgefäss zu tun hätte. Der spitze Anhang auf der Oberseite des 
Staubgefässes, durch den die in Schleim eingebetteten Pollenkörner 
hinausdringen, stimmt vollständig mit der entsprechenden Bildung 
bei Cryptocoryne überein.

Das Gynäzeum bietet nichts von besonderem Interesse dar.
Wie geht nun die Bestäubung vor sich? Man sollte natürlich 

bei einer auf diese Weise organisierten Pflanze entomophile Be
stäubung erwarten, um so mehr als Goebel solche bei Cryptocoryne 
beobachtet hat. Die Analogie des Baues von Lagenandra und z B. 
einem Arum ist ja auch ziemlich augenfällig, wenn man davon 
absieht, dass die Absperrung, die in dem Aru/n-Kolben durch 
grosse, borstenähnliche Staminodien bewirkt wird, hier durch 
einen schmalen Gang zustande kommt, der mit abwärtsgerichteten 
Borsten ausgekleidet ist, die das Eindringen von Insekten in die 
Höhle nicht verhindern, wohl aber ihr Hinauskriechen. Lagenandra 
erinnert in dieser Hinsicht in auffallendem Grade auch an die Aristo- 
lochia-Blüte. Bei Lagenandra ist es mir aber nie gelungen, irgend 
einen Besucher in der Spatha zu finden. Eben diese Abwesenheit 
von Insekten war es, die mich veranlasste, Material für die vor
liegende Untersuchung einzusammeln, in der Annahme, dass bei 
dieser Pflanze ein neuer Fall von Apogamie vorläge, eine Vermu
tung, die ja nahe liegt, wenn man eine Pflanze mit äusserst er
schwerten Bestäubungsmöglichkeiten gleichwohl sich reichlich be
samen sieht. Wie unten aber gezeigt werden wird, ist L. lancifolia 
nicht apogam. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht hier eine Auto
gamie innerhalb des Kolbens vor sich, was ja nichts Ungewöhn
liches bei den Araceen ist. Eine Autogamie ist um so mehr er
möglicht, als die Protogynie wenig oder gar nicht hervortritt. Die 
abwärtsgerichteten Stacheln auf der Innenseite des Haubenzipfels 
legen natürlich dem Hinabgleiten der Pollenmassen kein Hindernis 
in den Weg, eher wird dasselbe durch sie erleichtert. Wahrscheinlich 
ist die Autogamie innerhalb des Kolbens hier bei Lagenandra als 
etwas Sekundäres anzusehen. Hierauf deutet teils die für entomophile 
Bestäubung ja sehr charakteristische Organisation, die offenbare Ana
logie mit anderen, unzweifelhaft entomophilen Organisationstypen 
darbietet, teils und vor allem auch das Verhältnis bei Cryptocoryne, wo 
Entomophilie konstatiert ist- Sollte sich indessen möglicherweise fin
den Haubenzipfel eine andere Funktion denken lassen, wenn sie 
nicht bei einer Insektenbestäubung Selbstpollination unmöglich
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machte, indem sie die hineinkriechenden Insekten daran hindert, das 
Andrözeum zu berühren? Engler (Die Bedeut, d. Araceen für die 
pflanzengeogr. Gliederung usw., S. 1274) nimmt zwar eine andere 
Funktion an, nämlich Schutz gegen eindringendes Wasser- Das 
kann vielleicht betreffs Cryptocoryne zutreffen, denn dies ist eine 
ausgesprochene Wasserpflanze, die unter die Wasseroberfläche ge
taucht lebt, zu welcher nur die Spathamündung selbst dank dem 
langen röhrenförmigen Teil emporreicht, es gilt aber mit völliger 
Sicherheit nicht für Lagenandra, die kein aquatisches Leben in 
demselben Sinne führt wie Cryptocoryne, sondern auf Wiesen u. 
dgl. wächst, wo jedenfalls der Blütenstand fusshoch über dem Bo
den sitzt. Die Lagenandra-Spatha entbehrt auch aller Wülste im 
Inneren, von denen sich denken liesse, dass sie demselben Zwecke 
dienten.

Man hat auch die Vermutung ausgesprochen (vergl. Engler, Ara- 
ceae, S. 33), dass der Haubenzipfel in derselben Weise wie die bei 
gewissen Gattungen vorkommenden Einschnürungen an der Spatha 
funktionieren, d. h. eine Selbstbestäubung innerhalb des Kolbens 
verhindern sollte. Indessen kann dieser Zipfel durchaus nicht ver
hindern, dass der Pollen auf die Narben hinabgleitet, da er ja nach 
unten zu ganz offen ist. Wie dem nun auch sein möge, wahr
scheinlich ist es, dass er jetzt bei Lagenandra funktionslos ist. 
Und seine Funktion bei einer eventuellen ehemaligen Insektenbe
stäubung kann nicht gut eine andere als die gewesen sein, Insek
ten beim Hineinkriechen durch den schmalen Gang desselben zu ver
hindern, mit dem männlichen Blütenstand in Berührung zu kommen-

Zum Schluss noch einige Worte über die Samenknospen und die 
Embryoentwicklung. Fig. 9 zeigt Längsschnitte durch einen Frucht
knoten mit Samenknospe. Besonders zu beachten sind die langen, 
von der Placenta emporwachsenden, einzelligen Haarbildungen, 
die den ganzen Fruchtraum vollständig ausfüllen. Derartige schei
nen bei Araceen nicht ungewöhnlich zu sein. Sie sind nur vor 
und während der eigentlichen Bestäubungsperiode vorhanden. Diese 
Haarbildungen vermitteln das Vordringen der Pollenschläuche nach 
der Mikropyle hin. Sie sind also mit dem sog. Obturator bei den 
Euphorbiaceen nach Schweigers Untersuchungen (Beitr. z. Kenntn.
d. Samenentwickl. d. Euphorbiaceen) zu vergleichen. Es sei in 
diesem Zusammenhang erwähnt, dass ich in der Litteratur andere 
Araceen abgebildet gefunden habe, bei denen die Übereinstimmung 
mit dem Euphorbiaceenobturator noch grösser ist. Dies ist der
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Fall bei Arisaema filiforme, das Blume in Rumphia I, tab. 28 
(siehe Fig. 10 a) abgebildet hat. Hier wachsen die Haare, die die 
Mikropylen vollständig umweben, von einem Vorsprung von der 
Decke der Fruchtknotenhöhle aus. Vrgl. auch Fig. 10 b, die eine andere 
Arisaema-Art zeigt, A. Martius nach Schott. Wir haben demnach 
deutliche Obturatoren auch bei den Araceen, und Lagenandra und 
Arisaema sind je Repräsentanten zweier verschiedenen Typen, indem 
sie bie der ersteren von dem Boden empor, bei der letzteren von 
der Decke herunterwachsen.

Der Bau der Samenknospe im Frühstadium geht aus Fig- 11 her
vor. Die Integumente, beide nur 2-schichtig, schliessen nicht dicht 
an einander. Der Embryosack hat normalen Bau. Der Nucellus 
ist vollständig verdrängt ausser an der Spitze, wo ein kleiner Rest 
sich noch findet. Es verdient dies erwähnt zu werden, da Goebel 
bei Cryptocorgne zu finden geglaubt hat, dass ein grösserer Teil des 
Nucellus in dem Samen als Vorratsgewebe noch vorhanden ist. 
Auch Mucke hat bei Acorus eine Perispermschicht gefunden. Fig. 
12 zeigt das Bild eines jungen Embryo mit Endosperm. Man kann 
auch deutlich Reste des Pollenschlauchs sehen. Apogamie kommt 
demnach nicht vor. Fig. 13 zeigt das Bild eines reifen Samens. 
Das innere Integument ist zu einer schmalen Zellschicht zwischen 
dem Endosperm und dem äusseren Integument vollständig zusam
mengedrängt, welch letzteres sehr kräftig entwickelt ist- Die Höhlen 
bezeichnen Raphidenbehälter. Die eigentümliche Ausbildung des 
äusseren Integuments mit hohen Graten ist aus Fig. 14 und 15 er
sichtlich.

Dass ein reichliches Endosperm hier vorhanden ist, verdient viel
leicht besonders hervorgehoben zu werden, da Goebel gezeigt hat, 
dass bei Cryptocorgne ciliata, die vivipar ist, das Endosperm von 
dem sich entwickelnden Embryo verzehrt wird. Die Angabe älte
rer Autoren bezüglich des Vorkommens von Endosperm bei Cryp- 
tocoryne soll nach Goebel wahrscheinlich auf einer Verwechslung 
von Endosperm und Keimblatt beruhen. Diese Annahme dürfte 
indessen nur für die vivipare Cryptocorgne ciliata zutreffen und 
steht natürlich in direktem Zusammenhang eben mit der Viviparie- 
Eine vivipare Lagenandra ist jedoch nicht bekannt, und hier findet 
sich auch unzweideutiges Endosperm.

In diesem Entwicklungsstadium der Samen ist seit lange die 
ganze Spatha wie auch der ganze Blütenkolben oberhalb des weib
lichen Blütenstandes abgeworfen worden (Fig. 16).
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FIGURENERKLÄRUNG.
Fig. 1. Lagenandra lancifolia. a Spatha geschlossen b. Spatha mit 

spaltenförmiger Mündung; ein Stück der Wand nach der oberen 
Höhle hin weggeschnitten, wodurch die Mündung des Verbin
dungskanals sichtbar geworden ist. (Y2 nat. Gr.)

» 2. Lagenandra lancifolia. Die untere Höhle längsdurchschnitten mit
dem Kanal zwischen der oberen und unteren Höhle; a der 
Haubenzipfel in seiner natürlichen Lage, den männlichen Blü
tenstand bedeckend; b. der Haubenzipfel zurückgeschlagen. (2/3 
nat. Gr.)

* 3. Lagenandra lancifolia. Schematischer Längsschnitt durch die
Spatha; vergl. den Text!

» 4. Lagenandra lancifolia. a.—d. Schematischer Querschnitt durch
eine nach rechts gedrehte Spatha; a an der Spitze; b am Bo
den der oberen Höhle; c etwas weiter unten, die Spitze des 
männlichen Blütenstandes durchschnitten; d an der Stelle, wo 
der Gang am schmälsten ist; e Querschnitt durch eine nach 
links gedrehte Spatha, vergl. Fig. c! Weitere Erklärung im 
Text!

* 5. Lagenandra lancifolia. Oberhautzellen mit stachelähnlichen
Fortsätzen von der Innenseite der Spatha aus um den Kanal 
zwischen der oberen und der unteren Höhle herum. (187 X 1.)

» 6. Lagenandra lancifolia. Oberhautzellen mit stachelähnlichen
Fortsätzen von der Innenseite der Spatha aus im Längsschnitt; 
a von der Innenseite des Haubenzipfels aus um den männ
lichen Blütenstand herum; b von dem Kanal aus; a und b in 
derselben Vergrösserung (227x 1) gezeichnet!

» 7. Lagenandra lancifolia. Männliche Blüte, auf zwei zusammen
gewachsene Staubgefässe reduziert. Letztere mit Anhängen 
versehen.

» 8. Lagenandra lancifolia. a Längsschnitt durch ein Staubgefäss,
den mit Schleim angefüllten, noch nicht offenen Ausführungs
kanal für die Pollenkörner zeigend; b Querschnitt durch eine 
männliche Blüte, aus zwei zusammengewachsenen Staubgefässen, 
jedes mit zwei Pollensäcken, bestehend. (73x1.)

» 9. Lagenandra lancifolia. Längsschnitt durch den Fruchtknoten 
mit einer Samenanlage und Haarbildungen, die den ganzen 
Fruchtraum ausfüllen. (40x1.)

» 10. a Arisaema filiforme (nach Blume). Längsschnitt durch einen 
Fruchtknoten mit den von Haaren umgebenen Mikropvlen der 
Samenknospen (Obturator;; b Arisaema Martius (nach Schott), 
zeigend, wie diese Haarbildungen von der Decke der Frucht
höhlung ausgehen.

1 11. Lagenandra lancifolia. Längsschnitt durch eine Samenanlage 
mit Embryosack, der das Nucellusgewebe ausser in der Spitze 
gänzlich verdrängt hat. (30X1.)
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Fig. 12. Lagenandra lancifolia. Längsschnitt durch den oberen Teil der 
Samenanlage mit Pollenschlauch und von Endosperm umgebe
nem jungem Embryo. Das äussere Integument in der Figur 
nicht ausgezeichnet. (280 X 1.)

» 13. Lagenandra lancifolia. Längsschnitt durch einen Samen. Das 
Embryo von reichlichem Endosperm umgeben. Das innere In
tegument fast unterdrückt, das äussere Integument stark ent
wickelt, mit grossen Raphidenschläuchen.

» 14. Lagenandra lancifolia. Schematischer Querschnittt durch einen
Samen; emb der Embryo; alb das Endosperm; ii das innere 
Integument; äi das äussere Integument mit grossen Raphiden- 
schlänchen.

» 15. Lagenandra lancifolia. Querschnitt durch eine junge Samen
anlage. Ganz innen der Nucellus, danach das zweischichtige 
innere Integument, ganz aussen das äussere Integument, das 
durch seine Teilungen die Grate der Samenschale entstehen lässt. 
'280x 1.)

» 16. Lagenandra lancifolia. Fruchtstadium. (2/s nat. Gr.)
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NAGRA ORD OM
MYXOMYCETFLORAN 1 TORNE LAPPMARK.

AF

ROB. E. FRIES.

Under sommaren 1909 vistades jag några veckors tid inom Torne 
lappmark och ägnade mig därvid åt en undersökning af nämnda 
områdes myxomycetflora. De resultat, som under en så begränsad 
tid vunnos, kunde naturligtvis ingalunda blifva uttömmande. För 
att erhålla en fullt tillförlitlig bild af en trakts slemsvampflora ford
ras nämligen, på grund af dessa formers ofta sporadiska eller 
rentaf meteoriska uppträdande, ett studium under flera på hvar 
andra följande år- Som detta af diverse skäl ej blifvit mig möjligt, 
vill jag redan nu lämna ett litet meddelande öfver de fynd och 
iakttagelser, jag vid nämnda hesök gjorde, detta som ett komple 
ment till de talrika andra växtgeografiska meddelanden och floris- 
tiska sammanställningar, som på de senare åren sett dagen rörande 
dessa våra nordligaste landamären. Hvad beträffar slemsvamparna, 
kan ett sådant meddelande möjligen äga ett mera speciellt intresse 
som hittills ingen mera sammanhängande studie af denna växtgrupp 
blifvit gjord inom så nordliga och så rent alpina trakter som de 
här ifrågavarande.

Undersökningarna utfördes i trakterna kring Abisko på Torne 
träsks södra sida, vid Pålnoviken, Jebrenjokk och Ortojokk på 
norra stranden samt i omgifningarna af Vassijaure nära Riksgrän
sen. Hela detta område ligger inom regio subalpina och alpina, 
blott i trakten af Abisko finnes på ett ställe några grupper relikta 
tallar. De anträffade arternas antal utgjorde 24. Denna siffra kan 
visserligen förefalla rätt låg, men tar man i betraktande den ofvan
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antydda sannolikheten, att ej alla former under ett kort sommar- 
besök påträffades, så måste man snarare förvånas öfver, att verk
ligen en så rik myxomycetflora kan uthärda i så karga trakter. 
Som en jämförelse må nämnas, att jag år 1896 under ett par veckors 
undersökningar inom norra Värmlands skogar iakttog 52 arter 
och under min resa uti Argentinas och Bolivias subtropiska om
råde ej lyckades insamla mer än 47 arter (Rob. E. Fries 1897 
och 1906).

I följande tabell anföras alla de anträffade arterna, tillika med 
uppgift öfver de växtregioner inom hvilka de blifvit iakttagna:

Artförteckning
Regio
sub-

alpina

Regio alpina

inom
videsnå

ren

ofvan
videsnå

ren

Ceratiomyxa mucida (Pers.) Schroet.............................................................. +

PIu]sarum compression Alb. & Schw............................................................. 4-

vernum Somm..................................................................................................... +

Fiiligo septica (L.) Gmel............................................................................................................ +

Chondrioderma racliatum ^L.) Host.................................................................. +
niveum Rost. liar. Lyallii (Mass.) List. 4-

Didymium squamulosum (Alb. & Schw.) Fr................................. +

Spumaria alba (Bull.) DC...................................................................................................... +

Lepidoderma Carestianum (Rabenh.) Rost......................................... + 4. +

» gramiliferum (Phill.) R. E. Fr................................. +

Stemonites splendens Host. var. flaccida List.............................. +

| Comalricha nigra (Pers.) Schroet........................................................................... t-
tgphina (Wiggers) Rost...................................................................

' Lamproderma violaceum (Fr.) Rost................................................................... + +

» cribrarioides (Fr.) R. E. Fr......................................... +

Relicularia Lgcoperdon Bull.................................................................. +

Trichia affinis de Bary ........................................

» varia Pers.................................................................................................................................. +

» contorla (Ditin.) Rost.......................................................................................... + +

• fallax Pers................................................................................................................................ -f

Hemitrichia clavata (Pers.) Rost................................................................................ +

Arcyria milans (Bull.) (irev................................................................................................ T

Perichcena variabilis Rost................................................... +

Lgcogala epidendron (L.) Fr.............................................. +
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Af antalet arter i ofvanstående lista och af dessas fördelning på 
regioner framgår, dels att en minskning inom myxomycetfloran 
onekligen gör sig gällande vid en jämförelse med de sydligare de
larna af vårt land, om ock ej så stor som väntadt var, dels att ett 
påfallande aftagande äger rum uppåt de högre fjällregionerna. Störst 
visar sig nämligen antalet vara inom björkregionen, där 20 arter 
anträffades, betydligt mindre inom regio alpina, som blott uppvi
sade 7 arter, af hvilka dock en, Lepidoderma Carestiamim, påträf
fades på klimatiskt så ogynsamma lokaler, att videbuskarna där 
ej uthärdade.

Hvad är nu orsaken till denna minskning? Närmast till hands 
låge ju att tänka på det norrut och uppåt fjällen allt strängare kli
matet, och till en del äger ock detta helt visst sitt berättigande. 
Det kan nämligen ej bestridas, att flera i sydligare trakter före
kommande och där allmänna arter här inom Torne träsk-området 
saknas eller där åtminstone äro så tillbakasatta och till individan
talet så ringa, att de hittills undgått uppmärksamheten, och detta 
oaktadt de i Sydsverige älska sådana lokaler och sådant substrat, 
som äfven inom fjällen förefinnas. Sådana äro t. ex. åtskilliga på 
strån, blad o. dy), uppträdande Physarum-, Didymium-, Stemonites- 
arter och talrika andra; för dessas saknad måste själfva klimatet 
vara den afgörande faktorn. För andra åter torde detta nog blott 
i andra hand vara fallet. Det är nämligen känt, ehuru ej tillräck
ligt beaktadt och studeradt, att en del myxomyceter — oaktadt deras 
saprofytiska lefnadssätt — äro bundna vid eller afgjordt synas 
föredraga den multnande veden eller barken af vissa bestämda 
trädslag. Så t. ex. uppträda några arter (Badhamici panicea, Fuligo 
septica var. rnfa samt möjligen andra, särskildt i varmare länder) 
endast på de ädlare löfträdens ved, andra däremot (flera Cribraria- 
arter, Amaurochcete atra, Stemonites splendens var. flaccida, Licea 
/lexuosa och minima) äro utmärkande för barrträdens. Att sådana 
arter ej kunna förekomma inom ett blott af björkskog och alpina 
formationer täckt område är ju påtagligt. Likaså finnas talrika 
arter, som visserligen äro oberoende af vedslaget, och således kunna 
uppträda på regio subalpinas trädslag, björk, asp o. a., men som 
dock ej gärna gå utom multnande ved; dessas saknad inom regio alpina 
där detta substrat ej förefinnes, blir äfven härigenom förklarad.

Att dessa gränser äro att betrakta mera som edafiska än som kli
matgränser, synes framgå af att på de ställen, där inom de högre 
regionerna lämpliga lokaler funnos för slemsvamparna (ormbunks-
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bestånd eller andra högväxta örter, hvilka vid afdöendet lämnade 
multnande växtbäddar efter sig), där förekommo ock rikligt med 
myxomyceter. Nedanför Njutums bergsbrant (nära Vassijaure) fanns 
t. ex. på den där hopade uren en dylik hög och rik, af Mulgedium 
alpinum. Geranium silvaticum, Phegopteris alpestris. Anthriscns sil-

Rob. E. Fries fot.
Fig. 1. Alpin myxomycetlokal. — Vy af Njutum-branten nära 
Vassijaure (Torne lappmark). Se i öfrigt förklaringen i texten.
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vestris, Epilobium angustifolium, Rumex arifolius, Angelica Archangelica, 
Slellaria nemorum m. 11. bestående vegetation. Oaktadt densamma 
var belägen inom videregionen och ej alls skyddad af träd eller 
buskar, så var där myxomycetfloran ojämförligt rikare än uti lik
nande formationer inom den täta och, som det kunde förefalla, 
för slemsvamparna mera gynnsamma björkregionen nere vid Torne



träsks yta. I själfva verket torde denna lokal hafva varit den på 
myxomyceter till individantalet mest gifvande, jag öfverhufvud taget 
anträffat i hela vårt land. Mycket liknande lokaler med liknande 
frodig växtlighet och rik myxomycetflora har jag sett i Frostvikens 
fjäll i Jämtland. En afbildning af Njutum-branten och dess yppiga

nngMEj

V. v u

TV.
j/em

r

WMm
Hob. E. Fries fot.

Fig. 2. Detaljbild från vegetationen nedom Njutum-branten. — Öfre hälften af 
bilden upptas hufvudsakligen af Mulgedium alpinum; uppåt till vänster Pbegopteris 
alpestris och ett par blommande individ af Rumex arifolius; i midten och nedtill 
blad af Anthriscus silvestris, till vänster af Geranium silvaticum och nedtill af Slel- 
laria nemorum; i nedre vänstra hörnet ett skott af Epilobium augusti folium. Vid 

förmultnandet lämna dessa ett utmärkt substrat för myxomyceter.

växtsamhälle förtjänar verkligen att i detta sammanhang meddelas 
såsom prof på en idealisk och i mångt och mycket synnerligen in
tressant alpin ståndort för slemsvampar (se tig. 1, 2).

Svensk Botanisk Tidskrift 1910. 24
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Ett annat stöd för åsikten om substratets betydelse för vissa 
myxomyceters utbredning ser jag i följande iakttagelse. Den inom 
Sveriges barrskogar mycket allmänna och för halffärska tallstockar 
och tallstubbar så karakteristiska flaccida-typen af Stemonites splen- 
dens1 borde ju inom det undersökta området ej kunna förekomma, 
då tall där saknas, frånsett de sparsamma relikttallarna vid Abisko, 
hvilka härvidlag knappast kunna spela någon roll. Det oaktadt 
har jag, som af den ofvan lämnade förteckningen framgår, påträffat 
arten ifråga inom det undersökta området. Lokalen utgjordes emel
lertid af järnvägssyllar mellan Abisko och Abiskojokk stationer - 
således af tallved, det för arten typiska subtratet, hvilket blifvit af 
människan infördt till området. Då substratet blef tillgängligt, 
ställde således klimatet ej något hinder för artens trefnad. Stemo- 
nites splendens erbjuder således ett inom gruppen enastående exem
pel på en myxomycet, som genom människans hjälp tillförts om
rådets flora.

Af den lämnade tabellen framgår ytterligare att vissa arter långt 
ifrån att tillbakahållas, rent af gynnas af det alpina klimatet. Så 
är förhållandet först och främst med de 4 arterna Chondrioderma 
niveum var. Lyallii, Lepidoderma granuliferum, Lamproderma cri- 
brarioides och Perichama variabilis, hvilka uteslutande anträffades 
ofvan björkgränsen, tre af dem på mer än en lokal. Så är ock 
förhållandet med Lepidoderma Carestianum och Lamproderma vio- 
laceam, hvilka i hög grad tilltogo i ymnighet och individmängd 
ofvan björkgränsen.

Hvad hittills framhållits beträffande arternas utbredning skulle 
kunna sammanfattas i följande. Våra myxomyceter kunna i sitt 
förhållande till den alpina floran fördelas på trenne grupper: den 
första innefattande arter, hvilka direkt af klimatologiska skäl hind
ras att förekomma inom de alpina regionerna, den andra räknande 
sådana former, som själfva för klimatets skull väl skulle kunna 
där förekomma, men som af brist på lämpligt substrat dock sak
nas, och den tredje, som omfattar sådana typer, hvilka gynnas af 
det alpina klimatet och därför inom alpina områden ha sin enda 
eller hufvudsakliga förekomst.

Denna senare kategori kan man med skäl beteckna som de verk
ligt alpina myxomyceternas. Redan vid ett föregående tillfälle 
har jag behandlat denna grupp (i Myxomycetfloran i de Jämtländ

1 Hufvudformen är hos oss vida sällsyntare; dess fordringar på substratet kän
ner jag ej närmare.
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ska fjälltrakterna 1906), och framhöll jag därvid såsom särskildt 
karakteristiska Lepidoderma granuliferum och Carestianum, Chon- 
drioderma niveum var. Lyallii (då uppförd under artnamnet Lyallii) 
samt dessutom Trichia contorta var. alpina. Därstädes framhölls 
ock, att dessa arter — utom Trichia-formen, hvilken då blott var 
känd i de svenska exemplaren — äfven utom Sverige, i Sydeuropa 
och Amerika, föredraga de högre fjälltrakterna, och i detta hänse
ende hafva de senare årens undersökningar lämnat yttermera bevis. 
Så har Chondrioderma niveum var. Lyallii (liksom dess hufvudform) 
ytterligare blifvit observerad på talrika ställen i Jura-bergen af 
Meylan (1908) och i Alperna enligt Schinz (1906), Lepidoderma 
Carestianum äfvenså allmänt i Jura och i Alperna vid Arolla (Lister 
1908) samt dessutom för första gången i Amerika vid Chocorna i 
New-Hampshire, Lepidoderma granuliferum likaledes rikligt vid 
Arolla. Alla dessa fyndorter uppges hafva varit belägna på stora 
höjder öfver liafvet, ofta invid smältande snödrifvor; om den ame
rikanska känner jag dock intet närmare, men omöjligt är ej att 
äfven här föreligger en mer eller mindre alpin ståndort, då Mount 
Chocorna uppnår 1,918 m:s höjd. Af stort intresse är ock, att den 
ofvan nämnda Trichia contorta var. alpina, sedan jag i ofvannämnda 
uppsats beskref densamma ifrån Jämtlands fjälltrakter, under de 
allra sista åren blifvit återfunnen — af Meylan (1908) — på trenne 
ställen (La Chaux, Chasseron och Grand-Savagnier) i Jura-bergen 
1,100—1,450 m. ö. h., liksom äfven vid Arolla i Alperna af Miss
G. Lister på 2,700 m:s h. ö. h., hvilka exemplar »exactly agree 
with the Swedish specimens collected by Dr. R. E. Fries» (A. and
G. Lister 1908). Anmärkningsvärdt är emellertid, att denna, som 
af det anförda framgår, så utprägladt alpina myxomycettyp ej an
träffades inom Torne träsk-området, något som dock knappt kan 
bero på annat än en tillfällighet.

Såsom en för Torne träsk-området märklig alpin myxomycet har 
redan framhållits Lamproderma cribrarioides. Den anträffades på 
tvenne ställen inom den ofvannämnda lokalen på Njutum, i regio 
alpina. Fyndet af denna vackra art är af intresse, dels såsom va
rande det första i vårt land gjorda, dels som det synes visa, att 
denna art äfven är att inrangera bland de alpina myxomyceternas 
kategori, ehuru dock mindre utpräglad såsom sådan. Den anträf
fades första gången vid Arnstadt i Thüringen och beskrefs 1829 al
E. Fries (i Syst. myc. III, p. 163) under namn af Stemonites cri
brarioides. Såsom synonym citeras där »Cribraria Lycopodii Fr,



Nees in litt.», något som sedermera föranledde Raunkler, hvilken 
i sin redogörelse för Danmarks myxomyceter (1888) omnämner den 
från Sjtelland (äfvenledes där växande på Lycopodium annotinum) 
och därvid öfverflyttar arten till Lamproderma, att tillägga den nam
net Lamproderma Lycopodii (Fr.), något som sedan af alla följande 
författare upprepats (Massee 1892, Lister 1894, 1908). Detta för
faringssätt är dock oriktigt, dels emedan Fr. aldrig användt namnet 
Lycopodii/ hvilket däremot tillkommer Fr(iedrich) Nees, dels eme
dan den första beskrifningen på arten, i Syst. myc., är bunden vid 
namnet Stemonites cribrarioides, hvilket artnamn således enligt no
menklaturreglerna måste begagnas. Dessa hittills nämnda lokaler, 
Thüringen och Danmark, antyda ju ingen alpin karaktär hos arten 
ifråga. Så är däremot förhållandet med de öfriga hittills kända 
fyndorterna, La Chaux i Jura-bergen utan närmare uppgifvet Sub
strat (Meylan) och Fürstenalp, Graubünden 1,700 m. ö. h., växande 
på Lycopodium alpinum (Volkart enl. Lister 1908) samt nu till 
sist Njutum i Torne lappmark, där den förekom på de torra stjäl
karna af Mulgeclium alpinum!

Beträffande exemplarens identitet må ytterligare följande anföras. 
I Upsala bot. museum linnes ännu det FmEs'ska originalexem
plaret, med uppgiften »prope Arnstadt legit Lucas». Materialet 
är synnerligen sparsamt, bestående blott af ett enda helt sporan
gium samt några trasiga rester af ett par andra. Ett af dessa se
nare, som närmare granskades, visade sig bestå af en hypothallus, 
som likt en tuta var uppträdd på spetsen af ett Lycopodium anno- 
ftmim-blad. Af kapillitiet och sporangieväggen funnos blott små 
rester; någon kolumella fanns ej i behåll och syntes ej heller hafva 
existerat. Sporerna, som ännu sparsamt funnos kvar, voro 14—15 
p. stora samt vackert retikulerade af uppstående lister med stora, 
rätt variabla nätmaskor, upptagande 1/2—af spordiametern. Med 
detta exemplar stämma Njutum-exemplaren bra öfverens. Sporan- 
gierna äro oskaftade, men en kolumella sträcker sig här upp till 
dessas halfva höjd. Sporstorleken är fullkomligt densamma. Äfven 
ytskulpturen liknade originalexemplarets, blott med den lilla skill
naden att nätverkets maskor här voro mindre, motsvarande blott 
Y3—Yä spordiametern, ehuru dock äfven här större mått ej sak

1 Ännu en missuppfattning af namnet möter man i Wallroth’s Flora crypto- 
gamica Germanise (Pars posterior p. 386, 1833), där detsamma skrifves Cribraria 
Lycoperdi!



261

nades- Lapplands-exemplarens identitet torde därför vara otvif- 
velaktig.

Till sist ännu en fråga beträffande de alpina myxomyceterna. I 
»Myxomycetfloran i de Jämtländska fjälltrakterna» har jag sökt 
påvisa en del inflytanden, som det alpina klimatet utöfvar på 
myxomyceternas utseende och byggnad, och framhölls därvid sär- 
skildt sporernas ofta ökade storlek samt den mycket vanliga före
komsten af abnormiteter uti skilda delar, såsom i kapillitiets bygg
nad, i kalkens utseende hos kalkförande arter, i förkortning eller 
saknad af eljest utvecklade sporangieskaft o. a. I den 1908 publi
cerade lilla innehållsrika uppsatsen »Notes on Swiss Mycetozoa» 
bekräfta A. och G. Lister dessa iakttagelser, äfven hvad Alpernas 
alpina myxomyceter beträffar. Hur förhålla sig nu de i Torne lappmark 
förekommande arterna i detta 
hänseende? Utan att ingå på 
för många enskildheter, kan 
anföras, att studiet af desam
ma ej annat än bekräftat de 
förut gjorda iakttagelserna.
Blott ett par belysande fall 
må anföras. Trichia fallax, 
den utan gensägelse allmän
naste arten inom björkregio
nen uppträdde där under 
ovanligt varierande, ofta gan
ska abnorma utseenden. Än 
voro sporangierna tydligt 
skaftade, än nästan eller full
komligt oskaftade; stundom 
utmärkte sig sporerna för en 
ovanligt framträdande vår- 
tighet. Synnerligen afvikan- 
de var kapillitiet i ett prof 
från Nuoljas björkregion.
Detta utgjordes dels af skaf
tade, dels af sessila sporan- 
gier; de förra ägde ett nor
malt kapillitium, i de senare 
afveko kapillitietrådarna be- „ . , ,
tydligt från det vanliga, där- utveckladt kapillitium. Se närmare texten.
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igenom att de liksom sönderfallit i småstycken. Bitarna varierade 
betydligt i längd. De längsta voro ofta sparsamt greniga — Tri- 
c/na-släktet är eljest utmärkt genom enkla trådar — med grenarna 
utlöpande i de typiska pisksnärtliknande spetsarna. Från denna 
längre trådtyp fanns sedan alla möjliga öfvergångsformer till de 
fullkomligt släta, blott c:a 5 p långa spolar, som vidstående figur 
återger (fig. 3). Sådana små kapillitiekroppar lågo rikligt inströdda 
bland spormassan och kunde lätt vid flyktigt iakttagande förblan
das med sporerna själfva.

Ett annat exempel på ofvan anförda förändringar inom fjällre
gionerna lämnade Trichia contorta, hvilken i sin hufvudform an
träffades på liera lokaler såväl i björkskogen som inom lägre al
pina regioner. Sporerna varierade hos densamma från 11 till 14 p, 
hvarvid de smärre måtten förekommo hos björkskogskollekterna, 
de största, 14 p, på de båda prof, som insamlades ofvan trädgrän
sen. Naturligtvis kan denna fördelning blott hafva berott på en 
tillfällighet, ej otroligt synes dock, att den har sin grund i samma 
orsaker, som just inom alpina regioner utbildat den med ännu 
större sporer försedda var. alpina af arten ifråga.
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OM GLYCERIA MARITIMA (huds.) wahlb. vab. ARE- 
NARIA fr. OCH GLYCERIA VILFOIDEA (ands.) th. fr.

AF

K. JOHANSSON.

I E. Fries’ Nov. Mant. II p. 9 beskrifves den förra af dessa växter 
på följande sätt: »pumila, eulmis basi stolonibusque declinatis ssepe 
radicantibus, foliis filiformi-convolutis, panicula simplici hinc tota 
spiciformi-contracta»; det säges vidare: »spiculis purpurascentibus, 
locis arenosis infestatis extimum mappse graminese contiguse limi- 
tatem versus oceanum sistens. Rarior ad mare balticum, sed jam 
in Ölandia forma major», samt slutligen »culmi basi et stolones 
vulgo radicant novas plantas exhibentes.»

I Summa Vegetabilium Scandinavise upptages växten ej vidare, 
GI. festucccformis, hvilken i Mant. II stod som underart, nämnes 
däremot fortfarande. Af Fries bestämda herbarieexemplar tyckas 
ej heller linnas i behåll i de stora museerna; de borde eljest ej sak
nas i Ups. Botan. museum, såsom nu är fallet.1 Då själfva auktor 
sålunda tidigt låtit namnet falla, är det förklarligt, att andra bota
niska författare följt exemplet. I Neumans och Ahlfvengrens flora 
1901 är emellertid formen återupptagen tillika med uppgifter angå
ende utbredningen.

Att denna varietet nära nog försvann ur litteraturen, beror kanske 
dels på dess 110g sparsamma förekomst särskildt vid Sveriges väst
kust, dels på att de krypande stolonerna lätt afslitas vid insam
landet och därför sällan finnas att se på herbarieexemplar, medan 
å andra sidan dylika utvecklas på senhösten äfven hos hufvudfor-

1 Enligt upplysning, som doc. R. E. Fries haft godheten lämna mig.



men (enl. expl. från Bohuslän, Kårholmen); så ofta (eller alltid ?) 
på sandiga stränder (Marsson 1869 p. 585); det beror kanske också 
på lifskraften hos namnet festucceformis, livilket ju också tillädes 
spensliga och fåblommiga former. I 4:e upplagan af Joh. Langes

Fig. 1. Glyceria maritima (Huds.) Wahlb. var. arertaria Fr. — Gotland, vid Kläppe-
viken d. 4 juli 1910. (*/,)•

danska flora förekommer ännu namnet var. arenaria Fr., ehuru den 
i floran beskrifna formen onödigtvis betecknas med det yngre varie- 
tetsnamnet nana Lge Bot. Tidskr. II.

På Gotland har en med ofvannämnda var. arenaria öfverenssläm- 
mande form insamlats i Gothem 1852 af O. A. Westöö, som från 
början trodde sig ha att göra med en maritima-form, en förmodan 
som bekräftades al E. Fries. Sedan blef namnet emellertid borl- 
blandadt och Westöö kallade den det följande året »G/, festuci- 
formis?» (enligt ex. i Visby läroverksmuseum). Dessa herbarieexem- 
plar sakna nedliggande stoloner. Äfven K. J. Lönnroth insamlade 
växten på samma ställe 1853; han bestämde den till Gl. maritima



var. arenaria Fr. (se Al'lins uppsats i Bot. Not. 1901 p. 205, exem
plar i Ups. Bot. Museum), en bestämning som utan tvifvel är rik
tig. Att detta namn först sent kommit till sin rätt, berodde utom 
på ofvannämnda omständigheter äfven därpå, att C. J. Lindeberg, 
som på 1890-talet bearbetade släktet Glyceria, ej erkände Gothems- 
formen såsom en maritima. I)å jag genom att icke upptaga denna 
art i min förteckning öfver Gotlands kärlväxter 1897 har del i 
dessa underlåtenhetssvnder, anser jag mig ha någon rätt och skjl 
digliet att draga ett strå till stacken, då det är fråga om att samla 
material till utredandet af G/yceWa-formerna.

På sista åren är var. arenaria funnen på ilera ställen vid Got
lands stränder särskildt af E. ln. Fries och Th. Lange, l öi att 
visa samhörigheten med den i Nov. Mant. II beskrifna formen \ill 
jag först meddela några anteckningar om den gotländska formens 
morfologi och ekologi. De blombärande stråna (se fig. 1 o. 2) äro korta, 
5—20 (i allmänhet omkr. 15) cm., vanligen bildande spetsig vinkel 
mot marken eller nästan nedliggande. De förekomma antingen en
samma eller fåtaliga tillsammans och bilda jämte de koita, m. e. 
m. uppräta sterila skotten en tufva, som i allmänhet är blott en 
eller annan centimeter i diam., men som på näringsrikare jord kan 
bli större, hvarvid dock stråna bli längre och mer upprätta samt 
de nedan nämnda långa, rotfästade stolonerna knappt komma till ut
veckling och varietetskännetecknet således i hufvudsak försvinner. 
I annat fall utgå från tufvans bas kraftiga, nedliggande, en till 
flera decimeter långa utlöpare, hvilka ur sina axiller slutligen ut
veckla korta, vid basen ofta birotsalstrande skott.

Om birötternas uppkomstsätt må några ord nämnas. I alla be- 
skrifningar jag sett sägas utlöparna vara »rotslående» eller utveckla 
birötter »från lederna». Birötterna framkomma emellertid ej ome
delbart från stolonerna. På sommaren finner man mer eller mindre 
sparsamt långa, vid marken förankrade, rosettbärande stoloner 
bland talrikare sådana, som visserligen äro nedliggande men ej 
som de förra fästade vid underlaget. Hos de förra äro bladen i 
allmänhet vissnade, men ur axillerna ha framkommit helt korta, 
nu friska rosetter, af hvilka somliga vid sin bas utsändt birötter, 
som stadigt fästa utlöparna vid underlaget. Bedan vid somma
rens början fann jag bladrosetterna så starkt rotade, att utlöparna 
lätt sletos af, då man sökte lösgöra dem från marken. Det andra 
slaget stoloner, som uppenbarligen utvecklats under det löpande 
året, saknade däremot vidfästningsanordningar och det t. o. m. vid
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sommarens slut. Häraf syntes framgå, att rotutvecklingen å de 
förstnämnda skotten försiggått föregående års höst. För att söka

konstatera detta gjorde 
jag mot slutet af ok
tober (1910) en utflykt 
till den långgrunda vi
ken vid Klintehamn. 
Växten hade förutiakt- 
tagits där på somma
ren, och på material, 
som insamlats af Th. 
Lange så sent som 
den 28 aug., voro sto- 
lonernas axillärskott 
ytterst små och full
ständigt dolda af sli- 
dorna. Jag fann vid 
nämnda exkursion ge
nast, att en mängd af 
de under året utveck
lade stolonerna från 
sina korta axillär
skott slagit rot, och 
att detta följaktligen 
försiggått efter sep
tember månads in
gång. Men blott så
dana stoloner, som 
genom regn eller våg
svall blifvit m. e. m. 
öfversandade, voro

Fig. 2. Glijceria maritima (Huds.) Wahlb. var. are- 1 otfästade. De 1'Otslå- 
naria Fr. — Gotland, Gothem d. 4 juli 1910. (’/s). ende kortskotten upp

trädde än vid basen,
än vid spetsen, än på flera ställen utefter stolonerna alltefter öf- 
versandningens utsträckning. Af intresse är att härmed jämföra 
förekomsten af Gl. vilfoidea i Finmarken på tidtals öfversvämmade 
ställen (Krok 1899, p. 138).

Birötterna voro korkskruflikt eller vågformigt böjda och utgjorde 
således säkra ankare för växtens fästande i marken. Att rotut
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vecklingen oaktadt den sena årstiden var i full gång och delvis nyss 
börjat, framgick däraf, att exemplar, som hemfördes och lades i 
vatten, inom få dagar alstrade en mängd nya rötter utom det att 
de redan befintliga ytterligare förlängdes.

De rosetter, som sålunda rolfästats, utvecklas vidare följande

Fig. 3—5. Stoloner af Glycerin maritima (Huds.) Wahlb. var. 
arenaria Fr., insamlade vid Klintehamn, fig. 3 i slutet af augusti, 

fig. 4 och 5 i oktober.

vår, bilda små tufvor af sterila m. e. m. uppräta skott samt (van
ligen i spetsen af stolonerna) enstaka blombärande strån. Men 
förlängda stoloner, som icke förankrats, afbrytas lätt under vinter- 
stormarna eller bortö följande sommar, då näringstillförseln blir 
knapp.

Mellan de olika skotten äger alltså en arbetsfördelning rum. De 
uppräta, första året sterila skotten, hvilka karaktärisera GI. maritima



i allmänhet, tjänstgöra som assimilationsskott, de nedliggande sto- 
lonerna som föryngringsskott och de på hösten från dem utveck
lade korta skotten såsom fortplantningsskott. Stolonerna äro under 
sommaren tätt omslutna af sina bladslidor, hvilka merendels full
ständigt täcka internodierna (fig. 3). Men på hösten utböjas sli- 
dorna af de framväxande axillärskotten och bilda en spetsig vin
kel mol strået (fig. 4) för att slutligen i halfvissnadt tillstånd intaga 
mer obestämda lägen (fig. 5). Vid västkusten (Skåne och Herö i 
Norge) kunna stolonerna redan i augusti antaga det utseende, som 
fig. 4 utvisar.

Vippan är i öfverensstämmelse med beskrifningen i Fries’ Mant. 
II rödaktig (»spiculis purpureis», då däremot om hufvudarten sä- 
ges »spiculis vulgo e viridi et violaceo eleganter A'ariis»), liten, 4—5 
cm. x 0,t—1,5 cm., föga sammansatt, med parvisa, i det närmaste 
glatta, i regeln alldeles uppräta vippgrenar. Af de två nedre vipp
grenarna är den ena vanligen 2(—3)-axig, den andra 1-axig. Små
axen innehålla i allmänhet blott 3—5 blommor, en reduktion som 
visserligen ej nämnes i Fries’ beskrifning på var. arenaria, men som 
nödvändigtvis åtföljer växtens torftiga utveckling i andra hänseen
den. Ty hos alla af mig sedda småväxta former af Gl. maritima 
äro också småaxen mindre och fåblommigare än hos individ af 
normal storlek.

Utom den nu nämnda småväxta formen förekomma på Gotlands 
stränder, fastän mer sällan, andra, som äro så storväxta och rik
blommiga, att de närma sig medelstora exemplar från Sveriges väst
kust. Dylika gröfre, i tätare och större tufvor växande individ har 
jag sett vid Burgsvik på näringsrikare jord vid den genom järn
vägsbanken afskilda bukten af Burgsviken. De saknade under 
sommaren »rotslående» utlöpare, och på grund af markens tätare 
beväxning kunde väl knappast några nedliggande stoloner komma 
till utveckling. De utgöra en tämligen typisk Gl. maritima. Andra 
tämligen grofväxta former med en eller annan vippgren utspärrad 
eller nedböjd i likhet med förhållandet hos en öländsk af K. F. 
Dusén insamlad form, som af Lindeberg bestämts till Gl. baltica 
f. p tim ila, äro iakttagna vid Ronehamn (E. Th. Fries). De kunna 
ej heller räknas till var. arenaria men ingå åtminstone delvis i den 
af L. M. Neuman i Sveriges flora definierade Gl. baltica. För öf- 
rigt träffas smala och fåblommiga vippor stundom i samma tufva 
som de mer frodiga öfvergångsformerna.

Det bör också nämnas, att var. arenaria förutom de sterila blad



skotten och nästan glatta vippgrenarna äfven har Gl. maritimas öf- 
riga artkännemärken, såsom långa ståndarknappar och »spetsiga» 
blomfjäll. Det sista kännetecknet är kanska ej fullt så tydligt ut- 
prägladt som hos västkustexemplar, beroende på att de senares 
blomfjäll i det hela äro mer förlängda (3,5—4 mm.) än hos den 
gotländska formen (vanligen 3—3,5 mm.). För öfrigt är det van
ligen blott i profilställning, som den typiska Gl. maritimas blom
fjäll verkligen synes spetsigt (acutus).

I allmänhet öppna sig antererna och utsläppa dugligt pollen; 
fruktsättningen är då också god. Men exempel på nedsatt fertilitet 
finnas. I samma vippa kan det någongång förekomma öppna stån
darknappar med dugligt pollen och ständigt slutna med dåligt eller 
alldeles odugligt sådant (så hos enstaka exemplar från Vägome vik). 
Dålig fruktsättning har jag observerat på exemplar från Sigleifs 
strand i Näs socken samt från Sundre. De sistnämnda, som växte 
ända ute vid vattenranden, kunna möjligen tagit skada af alltför 
långvarig öfverspolning liksom vid Skibotten i Norge (Heintze 1908 
p. 22). Det kan redan i detta sammanhang vara skäl att nämna, 
att de sterila blommorna förekommo på växplatser där stolonbild- 
ningen var förenad med riklig birotsutveckling men primära bas
tarder fullständigt saknades. Benägenheten för sterilitet står i detta 
fall utan tvifvel i sammanhang med förökningen på könlös väg 
och har ingenting med hybridisering att skaffa.

Gl. maritima var. arenaria må ej förväxlas med hybrider af Gl. 
distans (L.) Wg., den enda växtgeografiskt möjliga. Ty inga mor
fologiska karaktärer peka mot denna art. För öfrigt har jag vid 
Burgsvik sett Gl. distans x maritima, och den gaf sig genast till 
känna genom blomfjällens form, tämligen rikt sträftaggiga vipp
grenar, kraftigt vegetativt system, fullständigt sterila blommor och 
förlängd blomningstid som hos Gl. distans. Denna sista art utveck
lar nämligen flera successiva generationer af blombärande skott 
(Raunki.er I p. 570) och fortsätter därför allmänt sin blomning till 
långt fram på hösten; enstaka vippor med öppna blommor har jag 
sett vid Visby så sent som i slutet af november under sistförflutna 
hösten. Den gotländska Gl. maritima däremot utmärkes genom 
kort blomningstid, som börjar vid midsommartiden. Den 15 juli 
förra sommaren var den på somliga växtplatser alldeles utblom
mad och i augusti voro årets fertila strån spröda och halm färgade 
samt fullständigt afdöda. Det händer aldrig, att de under året 
framkomna stolonerna öfvergå till inflorescensbildning.
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Beträffande ståndortens beskaffenhet finner man var. arenaria på 
Gotland nästan blott på långgrunda stränder af fm kalk- och ler- 
blandad sand. Växten bildar ej slutna bestånd men går delvis 
utanför stranddriften, så att många individ tidtals bli utsatta för 
saltvattnets omedelbara påverkan (»locis arenosis infestatis», Fr.
1. c.). Dess följeslagare pläga vara Spergula salina Presl. och stun
dom Sp. fascicularis LönnrSuceda maritima (L.) Dum. var. prostrata 
Mort'., Salicornia europcea L. f. procumbens (Sm ), Artemisia mari
tima L. (i allmänhet var. humifusa), Centaurion erythrcea Rafn /'. 
subprocumbens Wittr., Agrostis stolonifera L. var. maritima (Lam.) 
Murb. eller lågväxta former, som närma sig denna varietet, Trig- 
lochin maritimum L. (ej sällan f. falcatum K. Joh.).

Vid första anblicken af gotländska exemplar af Gl. maritima var. 
arenaria frapperas man af deras slående likhet med den i Tromsö- 
trakten insamlade och under sista årtiondet genom växtbyte under 
namn af Gl. reptans utdelade formen. En noggrann jämförelse sär- 
skildt med hänsyn till stolonerna visar, att dessa former äro 
identiska. Att ståndarknapparna äro slutna hos de fem af mig 
granskade Tromsöexemplaren, kan ej betyda mycket hos dessa väx
ter, som äfven vid långt sydligare breddgrader uppvisa växlande 
grad af fertilitet. De nämnda exemplaren härleda sig från: Tromsö 
7 och 8 aug. 1905 (leg. Ehn, Peters och Selander), Tromsö juli 
1906 (Peters och Selander), Tromsöen aug. 1899 och aug. 1908 
(Andr. Notö). Alla dessa utgöra således Gl. maritima var. arenaria. 
Likaså exemplar från Herö i Helgeland, hvilka jag genom Fiskeri- 
inspektör A. Landmarks välvilliga tillmötesgående fått granska. 
Antagligen gäller detsamma om de i Kroks uppsats (1899, noten 
å sid. 141) omtalade grofväxta exemplaren från Tromsö och kanske 
till och med om allt i Tromsötrakten insamladt material. I alla 
händelser finnes anledning att företaga en granskning af alla till
gängliga stolonbärande herbarieexemplar från Norges kust söder 
om Finmarken för att få utrönt, huruvida icke sydgränsen för Gl. 
vitfoidea i Norge, som enligt senaste källor (O. Dahl 1906) skulle 
gå öfver Herö, bör förläggas till omkring 70 breddgraden, hvilket 
bättre öfverensstämmer med artens utbredning i polartrakterna. På 
Grönland går den visserligen ned till ungef. 60° n. b. vid Amitsok 
(enl. Berlin 1884 p. 80); men det bör ej förvåna, då medeltempe
raturen för juli är densamma vid Grönlands sydspets och Norges 
nordligaste kuster, nämligen 8° C.

*



271

Då jag under arbeteis gång började närmare studera Gl. vilfoidea 
från Alten och ännu nordligare delar af Norge, skedde det i den 
tanken, att denna art möjligen blott 
skulle vara en magrare modifikation 
eller form af nyss behandlade form 
från Gotland och Tromsö. Så befanns 
emellertid ej vara förhållandet. Re
dan habituellt igenkännas utlöparna 
hos Gl. vilfoidea genom sin spensliga 
form och sina sicksackformiga böj
ningar. Stolonerna erbjuda i själfva 
verket ett förträffligt kännetecken, som 
jag ingenstädes funnit angifvet i de 
mig tillgängliga beskrifningarna på 
Gl. vilfoidea, men som är af den be
skaffenheten, att åtskiljandet af nu 
ifrågavarande arter kan försiggå ofant
ligt mycket lättare med stolonernas 
än med blomdelarnas hjälp. Hos Gl. 
maritima var. arenaria framkomma, 
såsom af det föregående synes, sto
lonernas sidoskott på vanligt sätt i 
axillerna d. v. s. i vinkeln mellan in- 
lernodiet och den från dess bas ut
gående slidan. Hos Gl. vilfoidea (fig.6o.
7) äro dessa sidoskott starkt förskjutna 
och sitta vid internodiets allra öfver
st a del och sålunda nästan i jämn
höjd med och midt emot det blad, 
som utgår från det följande interno
diets bas, allt i närmaste likhet med 
förhållandet hos Catabrosa aquatica Fig. 6. stolon af GUjceria vilfoidea 
(C. RauNKI.hr 1895—99 p. 572). Enär (Ands.) Th. Fr. från Pdosen vid lie-
stolonernas bladslidor oftast äro kor- ringssund ,L 29 a,,gusti (Dr'

und Arthur Krause, Reise nach der
tare än motsvarande mternodier, xsehukten-Halbinsel 1881). 
komma således sidoskotten redan på Fig. 7. stolon af samma art från 
ungt stadium att sitta fria från blad- Spetsbergen, Adventbay, i början af 
slidorna, hvilka därför ej på sensorn- augusti 1870.

maren utböjas och gifva stolonerna det bladiga utseende som hos 
föregående art. Kortskotten uppstå på de under året utvecklade



stolonerna mycket tidigare än hos föregående art; de hinna under 
sommaren längre i sin utveckling, och deras bas genombrytes van
ligen före hösten af birötter. Då de tillika äro fastade vid stolo- 
nen medels ett kort och smalt skaft samt lätt afbrytas, efter livad 
man kan se på herbarieexemplar, där ej sällan ärr elter dem kvar
stå, så är det uppenbart, att de äro konstruerade som groddknop- 
par och äfven tjänstgöra som sådana. Härmed torde man kunna 
förklara den stora spridningen i de arktiska trakterna af denna art 
i motsats mot en del andra småväxta Glyceria-arter.

Ehuru flera utförliga beskrifningar på GI. vilfoidea finnas, är 
kännedomen om växten i vissa afseenden rätt ofullständig. Så 
t. ex. nämnes ingenting om mogen frukt. På herbarieexemplar, 
t. o. m. sådana som insamlats i slutet af augusti, har jag förgäf- 
ves sökt efter frukterna. Månne växten alltid är steril? På alla 
blombärande herbarieexemplar, som jag sett, voro ståndarknapparna 
slutna, och hos de ej så fåtaliga exemplar, hvilkas pollen jag under
sökt, var detta skrumpet och i regeln innehållslöst. Hos ett exem
plar från Grönland (Ikamiut) tycktes det dock till omkring 10 % 
bestå af någorlunda utfyllda korn, men som knapparna voro slutna, 
är ej troligt, att befruktning kunnat äga rum.

Småaxen beskrefvos först (efter ofullständigt material) såsom 2- 
blommiga (N. ,1. Andersson 1862), sedan såsom 2 —3-blommiga 
(Th. Fries 1870), hvilket alltid synes vara fallet på Spetsbergen 
och kan bero på fyndorternas särdeles höga breddgrad (t. o. m. 
öfver 80°). Sedan växten blifvit identifierad från fyndorter, som 
ligga c:a 10 grader sydligare, angafs antalet blommor i småaxen 
till »(4)3 — 1» (Krok 1899). Håller man sig till maximi-antalet, 
som påträffas i vippgrenarnas toppar, finner man nog utom hos 
Spetsbergsexemplaren i regel 3—4 och hos Grönlandsexemplar ej 
sällan 5 eller (hos ex. från Ikamiut) t. o. m. 6. Då nu antalet 
blommor i småaxen hos Gl. maritima var. arenaria på Gotland 
vanligen är 3—5, vid Tromsö oftare 4—5, sällan ända till 7, så 
synes häraf, alt någon fullt tillförlitlig specieskaraktär ej kan häm
tas från småaxens byggnad i detta afseende. I sammanhang här
med vill jag anmärka, att Gl. vilfoidea från Grönland, enligt her
barieexemplar, är mer högväxt och rikblommig samt synes ha jäm
förelsevis smalare glumse än exemplar från andra trakter. Måhända 
har där en klimatisk ras utvecklats.

Jämför man dimensionerna hos strå, blad, inflorescens etc., så 
finner man hos Gl. vilfoidea i regeln något lägre värden än hos



27:5

nyssnämnda var. armaria, men maximivärdena för den förra falla 
inom gränserna för variationerna hos den senare, möjligen med 
ett par undantag. Vippans längd befanns hos Gl. vilfoidea växla 
mellan 20 och 35 mm. (dock hos ett grönländskt exemplar t. o. m. 
40 mm.) och hos Gl. maritima var. arenaria från Gotland och 
Tromsö mellan 35 och 55 mm. Yttre skärmfjäll var hos den förra 
1 —1,5 mm., hos den senare 1,5—2,5 (sällan 3) mm. långt. Vipp
grenarna hos Gl. vilfoidea äro, såvidt jag sett, alltid fullständigt 
glatta, men hos Gl. mar. var. arenaria kan man nästan alltid upp
täcka åtminstone något enstaka kort borst; blomfjällens yta hos den 
förra är också mer slät, nästan utan spår af de hos den senare 
uppträdande papillerna.

I sammanhang med Gl. vilfoideas smärre dimensioner är bladets 
inre byggnad stundom något förenklad. Men äfven här är det blott 
fråga om en gradskillnad. I allmänhet ha stolonbladen utom me
delnerven tre kärlknippen i hvarje bladhalfva liksom hos Gl. ma
ritima var. arenaria, men hos småväxta Spetsbergsexemplar kan 
sidonervernas antal på hvarje sida vara reduceradt till två. I detta 
sammanhang kan nämnas, att bladhalfvorna äfven hos var. are
naria, liksom hos Gl. vilfoidea äro nästan platt hoplagda, hvarför 
bladen i beskrifningen snarare borde betecknas som conduplicata 
än convoluta. Fördelningen af saftceller och ledceller hos Gl. vil
foidea är densamma som hos Gl. maritima i allmänhet (Raunki.f.k

1. c. p. 639; Warming 1897 p. 193), i det att ledceller utkläda bott
nen på rännorna på bladets öfversida å ömse sidor om medelner
ven. I förbigående kan emellertid nämnas, att jag hos bredbladiga 
former af Gl. maritima (== f. explanata Lbg) funnit ytterligare ett 
par dylika med ledceller utrustade rännor på hvarje bladhalfva.

Trots alla likheter kan det dock, särskildt på grund af stoloner- 
nas beskaffenhet, ej blifva fråga om att ställa Gl. vilfoidea såsom 
varietet under Gl. maritima. Ännu mindre skäl finnes att sam
manföra den med Gl. distans (L.) Wg.; blomfjällens konturer och 
ståndarknapparnas längd (1,6—1,7 mm.) förbjuda hvarje försök i 
den vägen.

Beträffande nomenklaturen har jag här användt det äldre och 
mer omfattande släktnamnet; det torde väl i allmänhet utbytas mot 
Atropis. Af den klara utredningen i Kroks uppsats framgår, att 
namnet reptans numera, om man följer Wienerreglerna, ej kan an
vändas som species-namn, utan detta blir vilfoidea. Sättes den sys-
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tematiska rangen lägre, skulle däremot varietets-namnet bli rep- 
tans med Hartman, men ej Laestadius, såsom auktor.

Jag bifogar en lista öfver f3mdorterna till de stolonbärande exemp
lar af Gl. vilfoidea, tillhörande Riksmuseum eller Uppsala Bota
niska museum, hvilka jag haft förmånen att få undersöka. Norge: 
Altenfjord (däribland Lsestadii originalexemplar) och Varangerfjord. 
Spetsbergen: Adventbay m. fl. st. Nowaja Semlja■ Arktiska Asien- 
Minin-ön; Preobraschenie-ön; Beringssund. Arktiska Amerika med 
Grönland: Ellesmereland (78° 49' n. br.); Atanekerdluk; Auleitsivik- 
fjorden; Harön; Sabine Island; Godhavn; Unatoarsuk; »ad littora 
sinus Hua 25 aug. 1881 leg. Sylow» (ex. i riksmuseum under namn 
af Gl. marit. var. arenaria); Kung Oskars hamn; Königin Augusta 
Thal.

Af den här ofvan (sid. 8) meddelade artlistan framgår, att följes
lagarna till Gl. maritima var. arenaria utgöras nästan uteslutande 
af nedliggande och småväxta former af strandväxter. Östersjöns 
ringa saltlialt kan härvid indirekt och lokalt ha någon bet}rdelse, 
nämligen på det sättet, att det sammanhängande växttäcket (»gräs
mattan») förmår framtränga längre mot linjen för medelvattenstån
det och att sålunda endast det allra jdtersta strandbältet med sin 
högre vindstyrka och till den kemiska sammansättningen ensidigare 
(magrare) jordmån återstår för de ej i slutna bestånd växande halo- 
fyterna. Men ej ens de individ, som lyckats erhålla en plats på 
högre nivå och längre från vattenranden (t. ex. Salicornia på blot
tad jord i gropar eller på gångstigar) nå den storlek som frodiga 
västkustexemplar. Däraf synes följa, att markens ensidiga kemiska 
sammansättning i hvarje fall spelar den största rollen. På högre 
breddgrader (t. ex. Tromsö) kan samma resultat mycket väl ernås 
genom luftens och i synnerhet markens lägre temperatur (fysiolo
giskt mager jordmån), liksom den arktiska floran i allmänhet be
står af lågväxta former. Gotlands vår- och sommartemperatur är 
för öfrigt något lägre (omkr. 1° C.) än svenska västkustens på 
samma breddgrad. Af intresse vore att få säkert utredt, livarest 
Gl. maritimas nordgräns vid Östersjöns kuster går fram.

Den genomgående sträfvan att utbreda sig utefter underlaget, som 
karaktäriserar de ofvan uppräknade strandväxterna, får tillskrifvas 
klimatiska faktorer, i första rummet vinden.

Beträffande egendomligheterna hos de reproduktionen tjänande



organen hos var. arenaria torde de bero hufvudsakligen på tempe- 
raturförhållanden. Blomningen försiggår blott under tiden för den 
starkaste värmestrålningen från solen, och i kallare klimat kan 
fertiliteten bli i hög grad nedsatt genom ofullständig pollenutveck
ling. Däremot gynnas uppkomsten af stoloner genom låg tempera
tur och försiggår mest på senhösten (t. ex. Gotland och Nordtysk
land). Emellertid kunna nog också edafiska faktorer spela in, i 
det att fuktig ståndort framkallar rikligare utveckling af stoloner- 
nas kortskott och dessas birötter, livarvid i följd af korrelation 
säkerligen det florala systemet påverkas i motsatt riktning.

Afven hos Gl. vilfoidea äro de sexuella reproduktionsorganen 
bättre utvecklade på sydligare breddgrader med intensivare instrål
ning (t. ex. Grönland); men hos denna art är fertiliteten under alla 
omständigheter bragt till ett minimum och förökningen sker i re
geln (kanske uteslutande) på vegetativ väg.

ÜBER GLYCERIA MARITIMA (HUDS.) WAHL B. VAR. ARENARIA 
FR. UND GLYCERIA VILFOIDEA (ANDS.) TH. FR.

Z U S A M M ERFASSUNG.

Ghjceria maritima (Huds.) Wahlb. var. arenaria Fr., die von E. 
Fries in Novitiarum Florae Suecicse Mant. II (1839) zum ersten 
Male beschrieben und in den fünfziger Jahren des vorigen Jahr
hunderts z. B. auf Gotland mehrmals gesammelt wurde, obwohl 
sie binnen kurzem fast völlig wieder in Vergessenheit geriet, ist 
hauptsächlich durch einen kleinen Wuchs, eine schmale, fast ähren
förmige Rispe mit gewöhnlich nur 3—5 blütigen Ährchen und vor 
allem durch ihre schon im Sommer mehr oder weniger entwickel
ten Stolonen gekennzeichnet. Diese Stolonen geben der Pflanze 
eine nicht geringe Ähnlichkeit mit Gl. vilfoidea (Ands.) Th. Fr., mit 
welcher sie auch tatsächlich mehrmals verwechselt worden ist. 
Die Stolonen der erstgenannten Pflanze sind aber mit kurzen, im 
Spätherbste wurzeltreibenden, aus den Blattwinkeln in gewöhnlicher 
Weise entwickelten Zweigen versehen, während diejenigen der GL 
vilfoidea von ganz anderer Beschaffenheit sind. Denn bei dieser 
Art sind die kurzen Seitenzweige der Stolonen nach dem obersten 
Teil der Stengelglieder hin so weit verschoben, dass sie gerade ge
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genüber und fast in gleicher Höhe mit dem Insertionspunkte des 
nächsten Blattes ihren Platz bekommen.

Bei Gl. vilfoidea bleiben die Antheren ungeöffnet und der Pollen 
scheint nicht befruchtungsfähig zu sein. Die Vermehrung vollzieht 
sich darum im allgemeinen oder vielleicht ausschliesslich durch 
Stolonen und deren meistens kurze Zweige, welche ohne Schwie
rigkeit losgerissen werden und als Brutknospen fungieren können. 
Diese Pflanze stellt somit eine in ihrem ganzen Verbreitungsbezirke 
der ungeschlechtlichen Vermehrung angepasste Art dar.

Gl. maritima var. arenaria dagegen ist als eine durch edafische 
und klimatische Faktoren unmittelbar hervorgerufene Modifikation 
oder Varietät zu betrachten, und zwar in der Weise, dass der 
Zwergwuchs in erster Linie den edafischen Faktoren zuzuschrei
ben ist, während das normale Vorkommen von Stolonen und das 
gelegentliche oder in kälteren Gegenden stetige Ausbleiben der ge- 
schlechtichen Vermehrung mehr von klimatischen Gründen (Ge
schwindigkeit des Windes und niedriger Temperatur) abhängt.

FIGURENERKLÄRUNG.
Fig. 1—2.

» 3—5. 

» 6.

» 7.

Glyceria maritima (Huds.) Wählt), var. arenaria Fr. aus Got
land; bei Kläppeviken im Kirchspiele Gothem am 4. Juli 1910 
eingesammelt. 5/io nat. Grösse.
Stolonen dieser Varietät bei Klintehamn (Gotland) Ende August 
(Fig. 3) und im Oktober (Fig. 4 und 5) gesammelt.
Stolo von Glyceria vilfoidea (Ands.) Th. Fr. aus Pöosen an 
der Beringsstrasse d. 29. August. (Dr. Aurel und Arthur 
Krause: Reise nach der Tschukten-Halbinsel 1881).
Stolo derselben Art aus Spitzbergen (Adventbay), Anfang 
August 1870.
°/io nat. Grösse (Fig. 3—7).
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SCIRPUS RADICANS schkuhr FUNNEN I NÄRKE.
AF

RUTGER SERNANDER.

Vid den exkursion, som ett antal af den elfte internationella geo
logkongressens medlemmar under ledning af L. von Post och mig 
företog i Närke för studiet af dess torfmossar, besöktes äfven 
(19U/810) Årsta-mossen i Lillkyrka socken. Denna mosse har ut
fyllt en gammal bukt af Hjälmaren, och dess byggnad lämnar äfven 
en klar bild af de tvänne stora klimatskeden, som detta sjöbäcken 
genomgått efter sin isolering från Litorinahafvet (L. von Post 1909). 
Då Hjälmar—Kvismar-sänkningen afbröt dess utveckling, intogs cen
tralpartiet af Sphagneta, marginalpartierna af kärr-formationer (Cari- 
ceta) och mot sjöstranden äfven af rörformationer (Scirpus lacustris- 
och Phragmites-samhällen etc.). Dessa marginalpartier äro nu upp
odlade — med hafre som hufvudsädet —, och i mossens östra del, 
där före utdikningen varit ett sankt kärr, hittade jag i tvänne mot 
hvarandra vinkelräta diken på en sträcka af ett tiotal meter ett 
20-tal tufvor af Scirpus radicans. Den växte här tunnsådd, tillsam
mans med bland annat Aira ccespitosa, Alisma Plantago, Cirsium 
palustre, Glgceria fluitans och Peucedanum palustre, men gick icke 
upp i Tussilago Farfara-bältet på dikessidorna. Åtskilliga af de 
kraftiga och långa florala skotten stodo nu bågböjda med topparna 
nere på marken och med korta rötter på de talrika groddskotten.

Inom Fennoscandia är Sc. radicans funnen på följande ställen:
Norge. Telemarken. — Blytt, Norges Flora p. 1264: »M. 

sj. og kun fundet i Hitterdal i en Evje af Hjerdolaelven mellem 
Venersborg og Kirken 59° 34' (Gronstad).» A. Blytt preciserar 
1886 p. 9 lokalen närmare: »ved Sauer- eller Hjserdölaelvens Ud-
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löb i Hiterdalsvand», och han fann den där 1885 »i Msengde». 
Alla uppgifter, som jag erhållit från botanister, som sedermera be
sökt platsen, samstämma häruti, men några växtfysiognomiska de
taljer har jag icke kunnat anskaffa.

Stavanger. — I samma afhandling (p. 9) uppger Blytt att N.
G. Moe skulle funnit den här, men enligt hvad Jens Holmboe be
näget meddelat mig, har denna lokal ännu ej bestyrkts.

Finland. Då Hjelt 1892 p. 193 säger: »anföres såsom »häufig im 
Litorale»: Meinsh. p. 386, men osäkert synes mig om detta gäller 
stränderna af Isthmus» ’har icke detta afseende på Finland, utan 
på den ingermanländska kusten väster om Petersburg. Det var 
först genom Harald Lindberg, som den upptecknades som fin
ländsk medborgare. År 1897 säger han p. 83: »förekommer mån
genstädes och ofta bildande massvegetation på stränderna af Vuok- 
sen: dessutom anträffades arten vid Suvanto och på Ladogastranden 
väster om Kexholm. Äfven nedanför järnvägsbron vid S:t Andrée 
station växer den i stora massor.» — Vid uppsökandet af nya stånd
orter, vare sig Se. radicans där kommer att visa sig som gammal 
eller som stadd i invandring, är det för oss af stor betydelse att 
lära känna dess synekologi. De synnerligen värdefulla notiser här
om från Karelen, som Lindberg i ett bref af 191S/Ö10 gifvit mig, 
med tillåtelse att publicera dem för vår tidskrift, meddelas därför 
här:

»Isthmus karelicus. — Par. Kivinebb, på ömse sidor om Sy
sterbäcks mynning samt isynnerhet ymnig på en liten, vårtid öfver- 
svämmad holme, strax ofvan utloppet. På den öfversvämmade hol
men växte den tillsammans med: Cicuta, Glyceria spectabilis, Lyth- 
rum, Pedicularis, Oryza clandestina (då äfven ny för floran), Myosotis 
palustris, Calamagrostis negleda, Polygonum hydropiper, Heleocharis 
palustris, Lycopus, Bidens radiatus, B. cernuus, B. tripartitus, Galium 
trifidum, Lysimachia Ihyrsiflora, Alisma, Mentha aruensis och Coma- 
rum (2. 8. 1896 leg. H. L—g.). — Par. Valkjärvi, Puustinlahti vik 
af Vuoksen, nära Pasuri gästgifveri, täml. ymnig på en af sand 
uppdämd, vattentäckt sandstrand tillsammans med: Typha lalifolia, 
Butomus, Sparganium ramosum, Sp. simplex (mycket ymnig), Bidens 
radiatus, B. tripartitus, B. cernuus, Phragmites (enstaka), Sagittaria, 
Lemna minor, Alisma, Hydrocharis. Dessutom några exemplar 
högre upp på land på fuktig strandäng (9. 8. 1896, 24. 6. 1897.
H. L—g). — Par. Sakkola, vid Suvanto sjö, täml. ymnig längs hela 
Viksanlahti vik, på våt sand med tjockt dylager, tillsammans med:



Equisetum heleocharis, Glyceria fluitans, Cicuta, Scirpus siluaticus, 
Alisma, Phrcigmites, Glyceria plicata o. s. v. Dessutom vid samma 
sjö, mycket ymnig på sandstrand med dylager mellan Vaalima och 
Kiviniemi (H. L—g). Vid norra Vuoksen-grenen, ganska talrik på 
fuktig sandstrand nedanför Räihäranta; enstaka på lerstrand nära 
Ristiniemi; Ruokolahden mylly, enstaka lågväxta exemplar på stenig 
strand; ymnig på strandstarräng mellan Hirvisaari och Sikosaari 
tillsammans med Carex rostrata, Equisetum limosum, Amblystegium 
exannulatum, A. Kneiffi o. a. (H. L—g). — Par. Raisälä, vid Vuok- 
sen ligga alla fyndorterna: lerstrand N. om mynningen af Konnitsa 
å; mycket ymnig vid mynningen af Humalaisjoki å tillsammans 
med: Carex rostrata, Phragmites, Rumex Hippolapathum, Pediculaiis, 
Digraphis, Calamagrostis negtecta, Peucedanum, Epilobium palustre, 
Galium palustre, Equisetum fluviatile, Cicuta, Comarum, Lysimachia 
thyrsiflora, Ranunculus reptans, Lycopus, Carex canescens, Heleocharis 
palustris, Caltha, Calamagrostis purpurea, Glyceria fluitans, Eriopho- 
rum angustifolium, Myosotis palustris, Trifolium hybridum, Tr. spadi- 
ceum; Tiurinmäki, enstaka på strand tillsammans med: Carex ro
strata (mycket ymnig), Equisetum fluviatile, Phragmites o. s. v. (H. 
L—g).

Karelia australis. ■— Par. S:t André, ett exemplar vid Vuok- 
sen strax nedanför järnvägsbron vid S:t Andrée station, ymnigare på 
norra sidan bron (1897 H. L—g).

Karelia Ladogensis- — Par. Kexholm, på stranden af Ladoga, 
norr om Vuoksens utflöde, enstaka på valtentäckta ställen tillsam
mans med: Carex rostrata, Heleocharis palustris, Lythrum, Utricularia 
intermedia, Potamogeton gramineus-heterophyllus, Ranunculus flammula 
forma, Alisma, Cicuta, Equisetum limosum, Lysimachia thyrsiflora 
och Sparganium minimum (H. L—g).

Karelia Olonetsensis. — Vosnessenje, på fuktig sand vid Svir- 
flodens utflöde i Onega, 2. 8. 1898, J. I. Lindroth och A. K. Ca- 
jander.»

Sverige. Värmland. — N. Råda, ad Rådasjön. Herman A. Frö- 
ding 112/798 (Herb. Ups.) och Karlstad. A. Hülphers 18is/799 (Herb. 
Ups.). Som publikationsplats för det förra fyndet får väl Neumans 
flora p. 673 och för det senare Dahlgren p. (80) räknas. Växtfy- 
siognomiska detaljer ännu ej kända.

Uppland och Västmanland. — De märkliga förekomsterna 
vid sjön Hallaren äro i de två föregående häftena af vår tidskrift 
utförligt beskrifna af Haglund och Dahlgren.
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Närke. — Se denna uppsats!
Seirpus radicans är tydligen en hydrofyt såväl i den nordiska 

som i den medeleuropeiska vegetationen: »An Flussufern, oft im 
Wasser, auf Sumpfwiesen, an Teichen, meist sehr gesellig.» Ascher- 
son & Gr.ebner p. 327. Al' de två nordiska områden, från hvilka 
de växtfysiognomiska förhållandena äro kända, sydöstra Finland 
och Hallaren, komma förhållandena på den sistnämnda lokalen 
öfverraskande nära de vid Årsta-mossen. Yäxplatsen är i båda 
fallen diken. Haglund fann den (l9G/809) å ett mycket begränsadt 
område i ett 20-tal tufvor i två diken om 30 meters längd hvar- 
dera. Dahlgren såg den (juli och augusti 1910) på en mängd lo
kaler öfver ett stort område, hufvudsakligen i diken tillsammans 
med ungefär samma hydrofyter som i Årsta-mossen, och äfven här 
saknades den i dikessidornas Tussilago-bälte.

Bägge fallen — detta framhålles också för Hallaren af Haglund 
p. n‘2 — utgöra mycket sena invandringar. Hallaren sänktes un
der det sista årtiondet, och det var i på landvinningarna nyupp- 
tagna diken och blottade torfjordspartier, som Haglund och Dahl
gren gjorde sina fynd. Odlingarna pa Årsta-mossen med dess 
Sc. radicans-diken gjordes efter Hjälmar-sänkningen åren 1884 och 
1886.

Hvarken vid Hallaren eller Årsta-mossen står Sc. radicans att an
träffa ofvan sänkningsområdet1 eller i något gammalt samhälle 
inom detsamma. Förhållandena härstädes göra det också enligt 
min tanke troligt, att Sc. radicans befinner sig i spridning inom 
vårt land med långa hopp mellan de resp. pionjärstationerna, möj
ligen också att spridningen — jag lämnar de ännu ej undersökta 
Värmlandslokalerna å sido — helt nyligen tagit sin början.

Man har redan förut från Hjälmar-sänkningens landvinningar 2 
märkliga exempel på långväga kolonister: Cineraria palustris och 
Bidens radiatus. Sernander 1901 p. 398 och 404.

Det spridningsagens, som här varit verksamt, återstår att be
stämma. Att Sc. radicans för den lokala ökningen af sitt utbred

1 Ett litet stycke ofvan sänkningsområdet har emellertid Sc. radicans hunnit. 
Enligt Dahlgren p. (78) finnes den »invid den nyanlagda vägen mellan Enåker 
och Möklinta. På ställen, som aldrig legat under den gamla sjöns yta, fanns väx
ten understundom i diken utefter vägen.» Detta är det enda positiva skäl för 
hvad Dahlgren p. (80) framkastat som »ej omöjligt, att Seirpus radicans redan 
före sjöns tappning vuxit vid dess stränder och sedan sa småningom eftei torrlägg
ningen spridt sig på den nybildade fastmarken».
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ningsområde i hög grad har sina egendomliga groddskott att tacka, 
är bekant. Denna afläggar-typ med de vegetativt-florala skotten 
bågigt neddignande till marken, hvarest groddskotten rota sig, är 
mycket sällsynt; jag känner föröfrigt i den nordiska floran blott 4 
fall: Agrostis canina, Heleocharis multicaulis, Festuca ovina v. vivipara 
och Poa bulbosa. Jfr Sernander 1901 p. 394.

En del af de stora klumpiga groddskotten, särskildt de, hvilka 
alstras på de kortare, upprätta, ej nedliggande skotten, som Hag
lund p. 111 heskrifvit, lossna och affalla. Dessa torde emellertid 
endast lämna bidrag till den lokala vattendriften.

Man har inga andra spridningsenheter, som kunna förmedla 
vandringar på långa afstånd, mer än de små, af långa kalkborst 
omgifna frukterna. Dessa kalkborst kunna enligt min åsikt synner
ligen väl åstadkomma en epizoisk spridning. De äro nämligen 
mot spetsen försedda med sparsamma taggar, hvilka, som redan 
Ascherson och Gr.ebner framhållit, äro bakåtriktade.

Äfven den endozoiska spridningen torde ha betydelse. Det bör 
påpekas, att vattenfåglar, som t. ex. framgår af Birgers listor öfver 
matsmältningskanalens innehåll hos Anas boschas L., förtära ganska 
små cyperacéfrukter.

Tyvärr hafva hvarken Haglund, Dahlgren eller jag varit i till
fälle att se Sc. radicans senare på året än i augusti, då ännu icke 
frukterna hos oss åren 1909 och 1910 hunnit mogna. Liksom Hag
lund p. 110 vid Hallaren har emellertid äfven jag funnit väl utbildade 
unga frukter. Om också ett större antal frukter, än livad fallet 
torde vara med den närbesläktade Sc. silvalicus, som icke utbildar 
groddskott i den florala regionen, felslå, finnes ingen anledning 
antaga att ej åtskilliga komma till mognad. I Bergens museums 
herbarium ligga t. ex., enligt vänligt meddelande af Jens Holmboe, 
exemplar från Hitterdal, insamlade af E. Jörgensen den 14 aug. 
1884, hvilka ha mogna, till en stor del redan lossnade frukter.

Om man frånser de ännu, som nämndt, till sin synekologi out
redda Värmlandsförekomsterna, anser jag sålunda, att vi ur in- 
vandringshistorisk synpunkt i Sc. radicans äga ett motstycke till 
Riccia nalans, hvars sena invasion till våra vatten jag i en föregå
ende uppsats om sjön Hederviken p. 16 framhållit. Jag ber att 
till den anhållan om Riccia natans-lokaler, jag flera gånger och se
nast i den citerade uppsatsen riktat till svenska botanister, foga 
ännu en, nämligen om Sc. radicans-lokaler. Helt säkert komma 
nya sådana att uppdyka under de närmaste åren, och om växten
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ifråga verkligen skulle vara stadd i en spontan invandring, kan 
vikten af att fastställa de första dragen af dess förlopp ej nog 
framhållas.
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OM S. K. SUBATLANTISKA GLACIALRELIKTER.
AF

STEX SELANDER.

Redan då den historiska synen på Sveriges nuvarande växt
geografiska förhållanden först bröt igenom, tilldrog sig, som na
turligt är, den talrika förekomsten på syd- och mellansvenska 
torfmossar af växter med öfvervägande nordlig utbredning i hög 
grad uppmärksamheten. Areschoug tolkade dem redan 1867 som 
relikter af den flora, som omedelbart följt efter den afsmältande 
inlandsisen. Mer allmänt omfattad blef denna uppfattning dock 
först sedan Nathorst 1872 publicerat sina fynd af arktiska växt
lämningar i skånska torfmossar och därmed visat, att äfven denna 
vår sydligaste provins en gång varit täckt af en arktisk vegetation.

Länge härskade sedan denna åsikt om de nordliga arternas gla- 
ciala ursprung orubbad. I en liten, år 1894 utkommen afhandling 
bevisade emellertid Sernander, att det för det stora llertalet af 
ifrågavarande växter aldrig kunde vara tal 0111 en så hög ålder på 
deras nuvarande lokaler. De förekomma nämligen inom områden, 
t. ex. Mälarlandskapen, som i postglacial tid upprepade gånger 
varit sänkta under hafvet och senast fallit inom Litorinahafvets 
transgressionsgebit. Därför måste växternas ankomst till sina nu
varande växtplatser dateras till någon tidpunkt efter det större de
len af litorinatidens landhöjning försiggått.

Sernander antar, som bekant, att vi vid litorinatidens slut haft 
en markerad klimatförsämring, då årstemperaturen var ej oväsent
ligt lägre än den nuvarande. För honom var det därför helt na
turligt att tolka ifrågavarande växter som relikter från denna sub- 
atlantiska period. Granskar man emellertid närmare den utbred



ning och det förekomstsätt, de f. n. ha i södra Sverige, får man 
knappt det intrycket, att vi här öfver hufvud taget ha med relik
ter att göra. För att man skall ha rätt att tolka en växt som re
likt från ett föregående, klimatiskt olikartadt skede, måste den i 
nutiden tydligen hlott växa på enstaka, för densamma edafiskt gynn
samma lokaler och sakna förmåga att i någon större omfattning 
sprida sig till omgifningarna. Vidare bruka i allmänhet relikter 
uppträda i begränsade växtsamhällen, hvilkas hela fysiologiskt-växt- 
geografiska karaktär är olik den, som är vanlig hos traktens öl- 
riga formationer. Denna afvikande typ beror i de flesta fall på 
två förhållanden, dels att de relikta arterna uppträda i relativt stort 
antal, dels att en del element saknas, som äro allmänna i den öf- 
riga floran. Exempel på dylika växtsamhällen äro t. ex. Stipa-lo
kalerna i Västergötland, de nedernorrländska sydlutorna och Ölands 
och Gotlands alvarformationer-

Man finner lätt, att de s. k. subatlantiska glacialrelikterna alls 
ej uppträda på det sätt, som ofvan antydts. Tvärtom påträffar man 
i så godt som hvarje något så när stor torfmosse en eller flera af 
dem, och deras antal på hvarje särskild myr synes bero hufvud- 
sakligen på myrens storlek. Förekomsterna tilltaga i talrikhet kon
tinuerligt norrut, ehuru naturligtvis med lokala anhopningar i de 
trakter, där torfmossar förekomma speciellt rikligt, för att så små
ningom omärkligt öfvergå i resp. arters sammanhängande utbred
ningsområde. I många fall är del t. o. m. svårt alt säga, om man 
ej bör anse detta omfatta äfven resp. växts sydligare lokaler. Så 
är fallet t. ex. med Carex chordorrhiza, Rhynchospora alba och Salix 
phyliccefolia samt, för att nämna några af Sernander ej omnämnda 
växter med likartad utbredning, ehuru tillhörande andra växtsam
hällen, Coeloglossum viride och Habenaria albida. Åtminstone är 
det så godt som omöjligt att draga någon gräns mellan arter som 
dessa och vissa andra, t. ex. Scheuchzeria palustris, Conuis suecica 
och Rubus Chamcemorus, hvilkas sydsvenska lokaler väl utan tvif- 
vel falla inom deras normala utbredningsområde. Det är ju f. ö. 
själfklart, att alla torfmossväxter måste bli vanligare norröfver, då 
de här finna så ojämförligt mycket fler tjänliga ståndorter.

Man kan därför lätt förledas alt som relikter från ett kallare kli
matskede tolka dylika växter, som med all säkerhet icke äro det. 
Ett exempel torde särskildt väl kunna visa delta. Bland de tem 
upplandsväxter, som Sernander i sin ofvan nämnda afhandling 
anför som speciellt karaktäristiska subatlantiska glacialreliktei, äi
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Carex microstachya upptagen. Senare har, som bekant, visats, att 
denna är en (steril) hybrid mellan C. canescens och C. dioica. 
Någon relikt kan den därför omöjligt vara. Att den gör intryck 
häraf beror helt enkelt på att den förekommer vida rikligare norrut, 
därför att de båda stamarterna där dels äro vanligare, dels äfven 
af skäl, som det skulle föra för långt att här gå in på, oftare före
komma tillsammans, så att hybriden lättare kan uppkomma.

Rätt starka skäl synas mig tala för att vi i stället för med re
likter här ha att göra med växter, som f. n. äro stadda i spridning 
söderut och nå eller äro nära sin sydgräns i södra Sverige. Att 
dessa s. k. relikter ej sakna möjlighet till en recent spridning, utan 
tvärtom äro i hög grad spridningsdugliga i våra dagar, visa talrika 
iakttagelser. Så låg t. ex. fordom i norra delen af den i mellersta 
Uppland belägna Örsmossen en liten sjö, Össjön, hvilken vid midten 
af 1800-talet uttappades. På den torrlagda sjöbottnen växer f. n. ett 
yppigt videsnår, som utom af Salix aurita, nigricans och repens be
står af talrika buskar af Salix Lapponum. Denna måste ju uppen
barligen först för helt kort tid sedan spridt sig till denna då ny- 
uppkomna lokal, där den synbarligen med största framgång upp
tagit kampen mot de öfriga Sa/icc-arterna.

Ett annat exempel. De stora Jumkilskärren i västra Uppland 
ha alltsedan Linnés dagar varit kända för sin rikedom på nordliga 
torfmossväxter. Större delen af dessa kärr äro belägna kring den 
lilla, nu nästan igenvuxna Börjesjön. De vidsträckta, Carex-rika 
Sphagneta, som f. n. utbreda sig framför allt söder om sjön, ha 
varit föremål för en ännu ej publicerad undersökning af fil. stud. 
Carl Malmström, hvilken haft vänligheten meddela mig, att han 
anser sig med full säkerhet kunna sätta tiden för deras uppkomst 
till efter år 1844, då en sänkning af sjön företogs. På dessa Sphag
neta förekomma flera norrlandsväxter; särskildt är Carex livida fläck
vis en verklig karaktärsväxt, och Carex chordorrhiza uppträder på 
sina ställen så talrikt, att vackra Chordorrhizeta pura utbildat sig. 
Äfven Juncus stygius, Salix hastata och S. Lapponum växa här. 
Andra liknande iakttagelser finnas t. ex. hos Gunnar Andersson 
(1910, pag. 292).

bör dessa växters karaktär af recenta invandrare i södra Sverige 
talar äfven deras förekomst på låga och alltså relativt unga skär i 
Upplands och Södermanlands skärgårdar. Så har jag funnit Salix 
Lapponum i en liten gropmosse på en kobbe i Möja s:n (Stock
holms skärgård), hvars högsta punkt ej når 5 m. ö. h. och hvilken
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sålunda först för c:a 700 år sedan höjt sig ur vattnet. Liknande, 
om än ej så vackra förekomster har jag från samma trakt äfven 
af Salix phi/licwfolia och Carex livida. Det intressantaste fyndet af 
detta slag har dock gjorts af fil. stud. Erik Asplund, hvilken på
träffat Betala intermedia på en kobbe vid Trosa. En närmare redo
görelse för fyndet kommer att lemnas i nästa n:r af Sv. Bot. Tidskr.

Bland de växter, som Sernander räknar till sina subatlantiska 
relikter, finnas äfven sådana som Carex globuiaris (v. Post o. Ser
nander 1910, pag. 45), hvilkas hela utbredning har en östlig typ 
och hvilka därför knappt ha kunnat gynnas i sin spridning åt sö
der och väster af ett klimat, sådant som Sernander antar för sin 
subatlantiska period. Det ligger väl närmast till hands att t. ex. 
för Carex globuiaris anta en alltjämt fortgående spridning söderut i 
likhet med hvad man måste anse fastställdt för den väldiga ström 
af andra invandrare, hvilka liksom den inträngt och alltjämt in
tränga från nordost.

Antagandet, att de s. k. subatlantiska relikterna skulle vara re- 
centa nedvandrare, tyckes kanske svårligen kunna förklara den 
starkt strödda utbredning, som många af dessa växter äga i södra 
delen af Sverige. Emellertid kan man i liera fall, särskildt då det 
gäller växter, hvilka som t. ex. Selaginella spinulosa och Equisetum 
variegatum äro lätta att förbise, med tämlig visshet antaga, att de 
stora luckorna mellan de mellansvenska lokalerna vid närmare 
efterforskningar till stor del komma att fyllas. De landskap, som 
speciellt äro af intresse härvidlag och hvarifrån äfven bristen på 
uppgifter är särskildt i ögonen fallande, Dalarna, Hälsingland och 
Gästrikland, tillhöra ju också Sveriges botaniskt sämst utforskade 
delar. Vidare måste man betänka, att vi i de flesta fall här ha 
att göra med växter som mycket väl kunna tänkas förmå sprida 
sig öfver mycket stora sträckor — Salices, Betulce, orchidéerna 
m. fl. med vinden, Carices etc. endozoiskt med fåglar.

I detta sammanhang böra kanske nämnas Sernanders iakttagel
ser (Sernander 1899) öfver recent spridning af fjällväxter i barr- 
skogsregionen, alltså en företeelse, i viss mån analog med den här 
behandlade. Detta fenomen har f. ö. stor utbredning inom norra 
Skandinavien. Så ha t. ex. i Nordreisen (Tromsö amt) de i barr- 
skogsregionen liggande, sandiga ängsmarkerna vid älfven mången
städes koloniserats från s. k. forskolonier. Från en forskoloni nära 
gården Sappen antecknades 26/7 1 906 bl. a. följande:



Alsine hirta 
Antennaria alpina 
Arenaria ciliata 
Arnica alpina 
Cerastium Edmonstonii 
Draba hirta 
Gentiana tenella 
Gnaphalium supinum 
Hierochloa borealis

Härifrån hade till en gammal

Alsine hirta 
Antennaria alpina 
Arenaria ciliata 
Cerastium Edmonstonii 
Draba hirta

Pedicularis flammea 
» hirsuta 

Poa cenisia 
Rhodiola rosea 
Sagina intermedia 
Saxifraga aizoides 
Trisetum agrostideum 
Wahlbergella affinis

igenvuxen gräsvall spridt sig bl. a.:

Gentiana tenella 
Gnaphalium supinum 
Hierochloa borealis 
Trisetum agrostideum

Liknande iakttagelser, tydande på en otvivelaktigt recent ned- 
vandring, har jag varit i tillfälle att göra såväl på andra ställen i 
samma dal som äfven i Ivautokeino, Manddalen, Saltdalen m. fl. 
områden. Intressanta fynd har bl. a. Noto meddelat från Kirkesdalen.

Detta förhållande tyckes, särskildt om det sättes i samband med 
den nedgång af trädgränserna i olika delar af Skandinavien som 
påvisats af bl. a. Sernander, Gavelin och Thore Fries (Sernan
der 1905, Gavelin och Fries 1. c.) och som antagligen ej sällan är af 
relativt recent natur (jmf. t. ex. de ofta föryngringsodugliga relikta 
bestånden af tall och björk öfver deras normala nutida höjdgrän- 
ser!) möjligen tyda på en viss allmän benägenhet hos de alpina ar
terna och växtsamhällena att utbreda sig nedåt och härmed kanske 
också på en nu pågående klimatförsämring, hvilken bl. a. kan tän
kas möjliggöra för de i denna uppsats afhandlade norrlandsväx- 
terna att sprida sig söderut.

För att återgå till frågan om dessas eventuella reliktnatur, torde 
denna med någon säkerhet kunna bevisas blott på ett sätt: genom 
att man påträffade ett större antal lämningar efter dem i lager af 
subatlantisk ålder. Det enda säkra fynd af denna art, som är kändt, 
är den vinge af Betula nana, som Sernander och Kjellmark hit
tat i subatlantiska lager från Gottsätersmossen i Närke. Som emel
lertid Belula nana ännu växer på den ifrågavarande mossens yta, 
bevisar detta knappt något annat, än att dvärgbjörken för relativt
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länge sedan inkommit till lokalen i fråga. Fyndens sparsamhet 
kan dock ej heller sägas vara något som helst bevis mot riktighe
ten af Sernanders teori. De enda fossil, man kunde vänta att 
finna i något större antal, Corex-frukterna, äro nämligen ännu så 
dåligt kända, att någon säker bestämning till arten blott i undan
tagsfall kan göras. De paleontologiska fakta förefalla att vara i 
det närmaste intetsägande i denna fråga.

Så vidt jag kan finna, bevisar alltså de nordliga växtarternas före
komst på Sydsveriges myrar ingenting om de sist förflutna tidsske
denas klimat i vårt land — för så vidt man ej vill säga, att de 
tyda på en nu pågående klimatförsämring. Rätt därtill har man 
dock knappast. Som bevis för ett sjunkande af temperaturkur
van under den nuvarande medeltemperaturen vid slutet af Litorina- 
tiden torde de sakna allt värde.

Mig tyckes f. ö. knappast, att Sernander framlagt några bin
dande bevis för sin uppfattning härutinnan. Tvärtom synes mig 
ett förhållande bestämdt tala emot den, nämligen förekomsten i 
Sverige af relikter från forna varmare klimatperioder. Många af 
dem ha synbarligen ytterst svårt att kunna lefva kvar redan under 
nuvarande förhållanden och göra bestämdt intryck af att absolut 
ej kunna uthärda någon nämnvärd ytterligare försämring af sina 
lefnadsförhållanden. Äfven förekomster af subalpina växter på eda- 
fiskt gynnade fokaler inom regio alpina, som studerats af bl. a. Ser
nander och särskildt fil. stud. Harry Smith, tyda åt samma håll, 
då det åtminstone i några fall torde vara mycket svårt att förklara 
dem annat än som relikter. Då många af de i dessa samhällen före
kommande arterna dessutom äro sterila, vill det synas, som om den 
klimatförsämring, som orsakat deras utdöende inom öfriga delar af 
den nuvarande regio alpina, ej skulle kunna vara af så synnerligen 
gammalt datum- Vare härmed hur som helst, måste dock dessa 
båda fakta förefalla att vara en olöslig gåta, för så vidt man antar 
tillvaron af någon nämnvärd nedgång under den nuvarande af me
deltemperaturen i subatlantisk tid.
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SAI.ATRAKTENS KÄRLVÄXTFLORA.
AF

K. V. OSSIAN DAHLGBEN.

Sedan gammalt har trakten omkring Sala liaft anseende för sin rika 
llora. Växter från densamma såsom Aspidium lonchitis, Malaxis mono- 
phylla, Sceptrum carolinum, Nuphar pumilum hafva länge varit anförda i 
den botaniska litteraturen. Under flera år har jag gjort floristiska an
teckningar öfver området, och det är resultaten af dessa, som i det föl
jande meddelas. Från början hade det varit min afsikt att försöka upp
rätta en inventarieförteckning af floran öfver ett vida större område af 
nordöstra Västmanland, men bristande tid och saknad af medhjälpare 
har nödgat mig att uppgifva denna plan, då förteckningen i annat fall 
skulle blifva ganska ofullständig. I stället har jag koncentrerat mitt ar
bete på det område, som hör till Sala stad1 och som begränsas af Kila, 
Norrby och Sala socknar. Från dessa socknar meddelas inga uppgifter, 
med undantag af trakten kring den nu tappade sjön Sala damm i Sala 
socken. Helt säkert skola för åtskilliga växter nya fyndorter inom trak
ten uppdagas än som här blifvit meddelade, men jag vågar ändock hoppas, 
att lokaluppgifterna ofta nog skola vara ganska fullständiga. Former och 
underarter hafva utan tvifvel ofta nog en större utbredning inom områ
det, än livad man på grund af de anförda fyndlokalerna kanske skulle 
kunna tro. Jag har dock ansett mig i allmänhet äfven böra angifva fynd
orter för dessa.

Berggrunden inom trakten består hufvudsakligen af hälleilinta, horn- 
bländegranit och kornig kalksten. Den sistnämnda har sin förnämsta 
utbredning vid och i närheten af Sala grufva och fortsätter sedan norrut 
i en jämförelsevis smal kil väster om Sala damm. Öster om kalkstens- 
området vidtager graniten. Norrby och Bråsta backe äro de förnämsta 
granitmassiven. Inom det behandlade området hafva hälleflintartade 
bergarter den största utbredningen. De bilda större delen af urberget 
väster om kalkstenszonen.

1 Till Sala höra mycket ansenliga områden, som hufvudsakligen för grufvans skull 
blifvit tilldelade staden under tidernas lopp. Om man räknar våra städers storlek 
efter den areal de besitta, torde Sala vara den största i landet.
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Det är naturligtvis i synnerhet denna sistnämnda, som till stor del 
satt sin prägel på floran, och som gör denna trakt till en af de intres
santare i växtgeogratiskt hänseende inom denna del af Västmanland. Så 
äro t. ex. icke mindre än ett dussin orkidéer funna. (En uppgift af 
Iverus om förekomsten af Orchis latifolia L. beror väl utan tvifvel på 
förväxling med O. incarnala L.) Vid grufvan träffar man vackra löfängar, 
en växtformation, som i denna trakt blifvit mycket inskränkt till sin ut
bredning. Då dessa löfängar i växtgeografiskt hänseende erbjuda mycket 
af intresse, meddelas från dem och ett par besläktade formationer några 
ståndortsanteckningar. Vid angifvandet af skiktindelning och frekvens
grad har då den Hult-Norrlinska metoden användts. (a = högsta, 
b = lägsta skogsskiktet; c = snårskiktet: d = högsta, e = mellersta, 
f = lägsta fältskiktet; g = bottenskiktet, y == ymnig, r = riklig, s 
= strödd, t = tunnsådd, e = enstaka.)

Här nedan meddelas en ståndsortsanteckning från en löfång på kalkig 
moränmark vid grufvan.
a) Pinas siloestris e.
b) Populas tremula s.

Alnus incana t.
Acer platanoides e.
Sorbus suecica e.

c) Corylus avellana r.
Berberis vulgaris t.
Acer platanoides e.
Betula verrucosa e.
Picea excelsa e.
Prunus padus e.
Ribes alpinum e.
Rhamnus frangula e.
Sorbus aucuparia e.
S. suecica e.
Viburnum opulus e.

d) Aquilegia vulgaris t.
Corylus avellana t.
Dadylus glomerata t.
Populus tremula t.
Alopecurus pratensis e. 
Campanula persiccefolia e.
C. trachcelium e.
Chrysanthemum leucanthemum e. 
Hieracium murorum (coll.) e. 
Hypericum perforatum e.

Ranunculus polyanthemos e 
Solidago virgaurea e.

e) Trifolium flexuosum r. 
Briza media s.
Campanula rotundifolia s. 
Convallaria polygonatum t. 
Vicia cracca t.
Achillea millefolium e. 
Epipactis latifolia e.
Galium boreale e.
G. verum e.
Trifolium pratense e.
Vicia sepium e.

f) Viola mirabilis s.
Anemone hepatica e. 
Anthoxanthum odoratum e. 
Calamintha acinos e.
Linum catharticum e. 
Luzula pilosa e.
Potentilla crecla e.
P. verna e.
Prunella vulgaris e.
Pyrola secunda e.
Rubus saxatilis e.
Vaccinium vilis idcea e.

Inom hälleflintans område finnes vid Viksberg en betad löfång växande 
på en drumlinsartadt utdragen moränkulle. En profvta på cirka 250 m2 
visade följande:
a + b) 1 Acer platanoides 2 Picea excelsa

8 Betula verrucosa 1 Quercus robur
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4 Fraxinus excelsior 
Betula verrucosa e.
Fraxinus excelsior e. 
Juniperus communis e. 
Lonicera xylosteum e.
Picea excelsa e.
Pinus silvestris e.
Rhamnus frangula e.

d) Geranium silvaticum s. 
Hieracium umbellatum s. 
Anthriscus silvestris t. 
Calamagroslis arundinacea t. 
Daclylis glomerata t. 
Hieracium rigidnm (coli.) t. 
Pleris aquilina t.
Acer platanoides e.
Avena pubescens e. 
Campanula persiccefolia e. 
Epilobium angustifolium e. 
Fraxinus excelsior e. 
Ranunculus acris e.
R. polyanthemos e.

e) Trifolium flexuosum s. 
Campanula rotundifolia t. 
Convallaria majalis t.
Galium boreale t.
Hypericum quadrangulum t. 
Stellaria graminea t.
Xicia cracca t.
Achillea millefolium e. 
Alchemilla filicaulis e.

c) Sorbus aucuparia s.
Aira flexuosa e.
Galium verum e.
Lalhgrus pratensis e.
Melica nutans e.
Myrtillus nigra e.
Orobus tuberosus e. 
Pimpinella Saxifraga e. 
Planlago media e.
P. major e.
Ptalanthera bifolia e.
Rumex acetosa e.
Trifolium hybridum e.
Vicia cracca e.

f) Euphrasia curta s.
Melampyrum silvaticum s. 
Vaccinium vilis idcea s. 
Alchemilla pastoralis t.
Lotus corniculatus t. 
Melampyrum pratense t. 
Anemone hepatica e. 
Anthoxanthum odoratum e. 
Fragaria vesca e.
Hieracium auricula (coli.) e. 
H. pilosella (coli.) e. 
Potentilla erecla e.
P. reptans e.
Prunella vulgaris e.
Rubus saxatilis e.
Veronica officinalis e

Denna löfäng är anmärkningsvärd på grund af förekomsten af ek, 
som numera är mycket sällsynt inom Salatrakten. Hassel saknas här. 
Den förekommer ej gärna utanför kalkområdet.

På det stora morän- och hälleflintområdet i nordväst finnes traktens 
förnämsta skogsbygd, omnämnd redan af Grau med orden: Dessutom 
hörer här till en ansenlig utmark och skog, som på norra sidan om 
staden sträcker sig wäl öfver en mil —.» De förhärskande växtformatio
nerna äro som vanligt pinela- och abiegna hylocomiosa. Bråsta och Norrby 
backe, som delvis begränsa den odlade lerslätten kring Sala, äro likale
des bevuxna med barrskog. — Särskildt vid och i närheten af grufvan 
finnes ganska mycket örtrik tallskog (pinetum herbidum Sern.). En stånd- 
ortsanteckning från grufvan meddelas här nedan:
a) Pinus silvestris r.
b) Betula verrucosa e. 

Sorbus aucuparia e.
c) Alnus glutinosa e.

Berberis vulgaris e. 
Juniperus communis e 
Picea excelsa e. 
Rhamnus frangula e.
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d) Pteris aquilina s.
Hypochceris maculata t. 
Calctmagrostis arundinacea e. 
Hieracium murorum (coll.) e. 
Juniperus communis e. 
Ranunculus polyanthemos e. 
Succisa pratensis e.

e) Melica nutans s.
Myrtillus nigra s.
Slellaria graminea s. 
Pimpinetta saxifraga t.
Aira flexuosa e.
Anemone nemorosa e.
Calluna vulgaris e.
Lathyrus pratensis e.
Vicia sepium e.

f) Anemone hepatica s.

Antennaria dioica s. 
Melampyrum silvaticum s. 
Cceloglossum viride t. 
Linncea borealis t. 
Lycopodium ctavatum t. 
Oxalis acetosella t. 
Vaccinium vitis idcea t. 
Arctoslaphylos uva ursi e 
Monolropa hypopitus e. 
Potentilla erecta e.
Pyrola chlorantha e.
P. rotundifolia e.
P. secunda e.

g Hytocomium proliferum r.
H. triquetrum s.
H. parietinurn s.
Dicranum sp. t.

Lunddätdsvegetationen är ställvis, såsom vid grafvan och längs den 
vackra Gröna gången, synnerligen rikt utbildad. Rätt olika tvper af detta
växtsamhälle skulle kunna uppställas 
ningar.

Gröna gången vid Mellandammen:
a) Atnus glutinosa r.

Betula verrucosa e.
b) Alnus glutinosa t.

Prunus padus e.
Salix caprea e.

c) Salix cinerea t.
Alnus glutinosa e.
Picea excelsa e.
Prunus padus e.
Ribes rubrum e.
Salix caprea e.
Sorbus aucuparia e.

Lunddåld vid grufvan:
a) ------
b) Alnus incana y.
c) Prunus padus r.
d) Aira ccespitosa r.

Spircea ulmaria r.
Geranium silvaticum t.

I närheten af A. R. Kalkbackens u 
formation, som är anmärkningsvärd

Här följa ett par ståndortsanteck-

Viburnum opulus e.
d) Spircea ulmaria r.

Aira ccespitosa t. 
Polystichum spinulosum t 
Lythrum salicaria e. 
Valeriana officinalis e.

e) Equisetum pratense t. 
Paris quadrifolia e.

f) Viola palustris t.
Oxalis acetosella e.

g) Mnium sp. r.
Climacium dendroides s.

Scrophularia nodosa t
e) ------
f) Anemone hepatica r. 

Oxalis acetosella s.
------

;nar finnes på kalken en ängsartad 
därför att flera i Salatrakten säll-



synta växter där förekomma såsom Serratula linctoria, Laserpitium lati- 
folium, Libanotis montana och Trifolium montanum. En ståndortsan- 
teckning gaf följande resultat:

a)-------
bl
c) Salix cinerea t.

Juniperus communis e. 
Lonicera xylosteum e.
Picea excelsa e.
Prunus padus e.
Rhamnus frangula e.
Sorbus aucuparia e.

d) Serratula tinctoria s.
Succisa pratensis s. 
Catamagrostis arundinacea t. 
Galium verum t.
Selinum caruifolia t.
Aira ccespitosa e.
A vena pratensis e. 
Campanula persictefolia e. 
Dactylis glomerata e. 
Heracleum sibiricum e. 
Hypochceris maculala e. 
Laserpitium latifolium e. 
Libanotis montana e. 
Lonicera xylosteum e. 
Pimpinella saxifraga e.

Pteris aquilina e.
Solidago virgaurea e.
Vicia sitvatica e.

e) Achillea millefolium s.
Briza media t.
Convallaria majalis t. 
Campanula rotundifolia e. 
Galium boreale e.
G. verum e.
Hcibenaria conopea e. 
Leontodon autumnalis e. 
Plantago media e.
Spircea filipendula e. 
Trifolium flexuosum e.
T. montanum e.
Vicia cracca e.

f) Carex montana r.
Viola mirabilis t. 
Alchemilla pastoralis e. 
Antennaria dioica e. 
Anthoxanthum odoratum e. 
Potentilta verna e.
Rubuft saxatilis e. 
Vaccinium vitis idtea e.

Vy från Afterhögarna.

gip! i

Vid Hyttan linnes ett flera tunnland stort område upptaget af de så 
kallade »Afterhögarna». Dessa bestå af en flygsandsartad, synnerligen
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fin sand, en affallsprodukt, som uppstått vid malmförädlingen. Denna 
sand är hopad i ända till 8—10 meter höga platåberg», som visa vackra 
afspolnings- och deflationsfenomen. Vegetationen är ytterst torftig. Själfva 
ytan af »sandbergen» är jämn och nästan alldeles steril. Endast något 
enstaka exemplar af Festuca ovina och Chenopodium rubrum f. pauciden- 
latum ha kunnat spira upp. På ett ställe där en vagn körts fram växte 
förstnämnda växt på den för öfrigt kala marken ganska rikligt i de upp
trampade spåren. Norén beskrifver huru han nära Lidköping på sand
fält sett Scirpus acicularis i massor utfylla hjulspåren efter en vagn. I 
hästspillning har jag sett Avena saliva växa upp. De oftast mycket 
branta sluttningarna af sandbergen äro likaledes nästan alltid kala. Öf- 
versandade och nedliggande exemplar af Equisetum arvense gå stundom 
en bit uppför sluttningen, där denna ej är alltför brant. Invid hål, 
som gräfts af Cotyle riparia, har jag sett några exemplar af Phleum pra
tense. Mellan sandbergen och där dessa utkila är marken fuktigare, och 
man träffar därför på dessa ställen en något rikare vegetation Triticum 
repens bildar formliga mattor. På andra ställen dominerar Aira ccespi- 
tosa; Equisetum arvense och Festuca ovina blifva allmännare. Där något 
mera mylla hunnit bildas tillkomma liera växter, nämligen:

Achillea millefolium 
Campanula rotundifolia 
Carex Goodenoughii 
C. leporina 
C. stellulata 
Centaurea jacea 
Ceraslium arvense 
Chrysanthemum leucanthemum

Euphrasia curta 
Leontodon autumnalis 
Plantago major 
P. media 
Rumex acetosa 
Silene venosa 
Tussilago farfara 
Yicia cracca

Invid Afterhögarnas östra sida finnes vid öfvergången till den omgif- 
vande lermarken en zon med lågväxta Phragmites communis. Det på 
grund af de säregna edafiska förhållandena i mycket intressanta områ
det vore förtjänt af en utförligare beskrifning än som här kunnat med
delas.

Salatraktens många sjöar hafva alla mer eller mindre människan att 
tacka för sin uppkomst. Storartade fördämningsarbeten hafva nämligen 
åstadkommits för att förse grufvan med dess behof af vatten. I sjön 
Stor-Ljusen finnas ännu stubbar och kullfallna träd pä sjöbotten, hvilka 
utgöra lämningarna af den skog, som vuxit där före uppdämningen. Ar 
1898 tappades den grunda men vidsträckta Sala damm, hvars plats nu 
upptages af åker och ängsmark. Före tappningen var den halfmils- 
långa sjön alldeles igenvuxen hufvudsakligen af Scirpus lacustris- och 
Equisetum fluviatile-samhällen. Efter Grau meddelar jag följnde: »Un
der denna omrörda Sala dams watn ligga många byars åker och ängs
mark, hwarföre ock de samme af Kronan undfått förmedling på hälften 
af sin skatt. Annars hafwa Ösbo och Åby byar der sin förnämsta äng 
höslog. Ansenligt fräken och sjöfoder bärgas eljest årligen här i Dam
men af hvar och en för sina ägor och det till så stor myckenhet, at
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wäl 2000 sommarlass skola kunna räknas, som der årligen af sådant fo
der bekom mes. 5 Se för öfrigt Ahlgrens målande skildringar från denna 
sjö! Olyckligtvis kunde jag ej under de närmaste åren efter tappningen 
studera florans invandring. Naturen fick dock ej så länge sköta sig 
själf, ty snart nog blef den nyvunna fastmarken lagd under plogen. Ett 
ställe på den gamla sjöbottnen invid den genomflytande Sagån, som jag 
besökte sommaren 1910, torde hafva varit orördt ända sedan" tappningen. 
Följande ståndortsanteckning gjordes:

a) -------
b) Salix caprea s.

Betula verrucosa e.
Populus tremula e.

c) Populus tremula s.
Salix caprea s.
S. cinerea s.
Epilobium angustifolium t.

Scirpus lacustris, Carex lasiocarpa och Equisetum fluvicitile äro de do
minerande vattenväxterna. Sjöarna norr om Långforsen äro jämförelse
vis fattiga på vassbänkar. I Öfre Ekeby damm är Acorus calamus den 
hufvudsakliga formationsbildaren. Denna växt är för öfrigt spridd ganska 
mycket inom området. Phragmites communis har en mycket ringa ut
bredning och gör sig ej fysiognomiskt gällande.

Nära dammbordet i Långforsen går på 7—8 decimeters djup från den 
ena stranden till den andra en c:a 190 m. lång undervattensås, som på 
bägge sidor brant stupar ned mot den på ganska djupt vatten liggande 
bottnen. Liksom dammbyggnaden vid Måns-Ols består denna ås af slagg
sten och torde väl vara samtidig med sjöns fördämningar (Gustaf II 
Adolfs tid), ehuru jag ej kan yttra mig beträffande ändamålet med dess 
byggande. Den är utom på de första 14 meterna från Måns-Ols-sidan be
växt med Equisetum fluviatile, så att en 5—6 m. bred »väg» bildas öfver 
denna del af sjön, hvilket tager sig ganska egendomligt ut.

En för Salatraktens flora märklig vattenväxt är Nuphar pumilum. Det 
äldsta fynd af denna, jag har mig bekant, är det som omtalas af Leff- 
ler med orden: »Sala vid hyttan 1859, Axel Billström enl. Frist. 
Casparv omnämner den också för år 1868 såsom växande i Sala damm. 
Efter denna sjös tappning har växten blifvit inskränkt till Sagåns ström
fåra och några depressioner i marken intill densamma på den forna sjö
bottnen. Under liera år har den sålunda mycket sparsamt förekommit nedan
för Sala sockens prästgård. År 1909 iakttogs ett par exemplar vid järn
vägsbron öfver Sagån. På sina gamla lokaler torde dock växten nu vara 
utdöd eller utdöende, särskildt efter en nyligen företagen upprensning af 
åbädden. Af stort intresse var det därför, då jag sommaren 1910 fann 
en ny lokal för Nuphar pumilum. Under ett besök vid Järndammen 
den 12/, i sällskap med studerandena S. och B. Friberg samt min bro
der. stud. R. Dahlgren, anträffade vi nämligen växten rikligt förekom
mande, som det tycktes, i hela sjön. Nuphar pumilum hvbridiserade äf-

d) Epilobium angustifolium y. 
Phleum pratense t.
Cirsium arvense e.
Salix cinerea e.

e) Tussilago farfara s.
f) —
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ven därstädes med N. luleum. — Exemplar från växtens gamla lokal 
hafva enligt meddelande af professor Seenander af honom år 1901 flyt
tats till Uppsala botaniska trädgård och lefva där ännu.

Den del af Västmanland, af hvilken Salatrakten utgör en del, visar i 
växtgeograliskt hänseende flera olikheter med Mälarområdet. Sålunda 
saknas alldeles flera inom sistnämnda område ej så sällsynta växter. 
Bland sådana märkas:

Adoxa moschatellina 
Anemone ranunculoides 
Cardamine impatiens 
Coloneaster integerrimus 
Corydalis sp.
Crataegus sp.

Cynanchum vincetoxicum 
Dentaria bulbifera 
Gypsophila muralis 
Trifolium fragiferum 
Viola hirta 
Vise um album

Andra finnas men äro mycket sällsynta såsom Prunus spinosa, Pyras 
malus och Quercus robur.

Som vanligt, då man behandlar ett mindre områdes floristik, komma 
en del annars ej så sällsynta växter att saknas, andra att blott sparsamt 
förekomma. Flera inom angränsande socknar, särskildt i Kila, funna 
växter äro sålunda ej iakttagna i Salatrakten. Bland sådana märkas:

Campanula latifolia 
Carex pseudocyperus 
Cypripediurn caiceolus 
Impatiens noli tangere 
Orobus niger
Pedicularis palustris f. ochroieuca

Poa hybrida 
Polygonum dunielorum 
Ranunculus flearia 
Rhamnus cathartica 
Til ia ulmifolia

Pa den nu till större delen tappade sjön Hallarens gamla botten har 
Haglund och författaren funnit Scirpus radicans inom Möklinta och En
åkers socknar. Då Hallaren via den nu likaledes tappade Klasbomvrcn 
stått i förbindelse med Sala damm, är det ju möjligt, att den sällsynta 
och intressanta växten skulle kunnat sprida sig längs den gamla vatten
vägen till sistnämnda sjö, ehuru den ännu ej anträffats där.

Bland växter, som ej anträffats

Apera spica venti 
Carex hirta 
C. dioica
Erodium cicutarinm 
Pulmonaria officinalis

En del växter hafva en mycket 
sällsynta, såsom:

Aspidium lonchitis 
Filago montana

om Salatrakten. märkas vidare:

Scleranthus perennis 
Verbascum nig rum 
Viola stagnina 
Woodsia ilvensis

inskränkt utbredning eller äro mycket

Campanula cervicaria 
C. glomerata



Centaurea scabiosa 
Chenopodium glaucum 
Frag aria viridis 
Inula salicina 
Lappa officinalis 
Lathyrus Silvester 
Laserpitium latifolium 
Libanotis montana 
Lepidium campestre 
Malaxis monophylla 
Malva rotundifolia

M. silvestris 
Nuphar pumilum 
Prunus spinosa 
Pulsatilla vulgaris1 
Pyrus malus 
Sedum rupestre 
Senecio jacobcea 
Serratula tinctoria 
Stachys silvatica 
Stratiotes aloides 
Quercus robur

Af mera tillfällig eller ruderatartad natur äro åtskilliga arter. Särskildt 
trakten kring tegelbruket är utmärkt genom sin rika ruderatflora. Exem
pel på växter af detta slag äro:

Algssum calycinum 
Anagallis arvensis 
A triplex hortense 
Berteroa incana 
Bi'omus sterilis 
Bryonia alba 
Cannabis sativa 
Cichorium intybus

Leonurus cardiaca 
Linaria minor 
Matricaria discoidea 
Melilotus albus 
M. arvensis 
Reseda lutea 
Sambucus racemosa 
Silybum marianum

Förvildade från trädgårdar äro ett flertal växter iakttagna, såsom

Aconitum cammarum 
Amelanchier canadensis 
Asarum europceum 
Calendula officinalis 
Caragana arborescens 
Corydalis nobilis 
Dianthus barbatus 
Fragaria moschata 
Iberis amara

Liiium bulbiferum 
Muscari botryoides 
Narcissus poeticus 
OrniIhogalum umbellalum 
Polemonium cceruleum 
Populus balsamifera 
Salix purpurea 
Saponaria officinalis 
Symphoricarpus racemosus

Ur ett bref från f. d. läroverksadjunkten C. A. E. Lénström meddelar 
jag följande: Jag begagnar nu emellertid tillfället att få uttala några 
dubier rörande några växters förekomst i Salatrakten, af mig uppgifna för 
den i min uppsats. Jag betviflar storligen, att Mentha aquatica finnes där, 
likaledes Elatine triandria och alldeles säkert är, att Struthiopteris bör 
strykas, hvilken uppgift jag fått enl. hörsägner.» Lénströms lokaler 
hafva därför ej medtagits för sistnämnda växt. Doktor K. IIedbom har 
dock meddelat mig, att den finnes på ett ställe nära den så kallade Eke
bron vid Gröna gången. De båda andra arterna hafva i den systema
tiska förteckningen satts inom parentes.

1 Uppgifves af Iverus, ehuru felaktigt, vara funnen »flerstädes». P. vernalis där
emot är ej så sällsynt.



Inalles hafva öfver 600 arter anträffats inom området, hvilka i det föl
jande skola uppräknas i systematisk ordning. Härvid är dock att märka 
att släktena Taraxacum, Hieracium och Rosa ej hafva behandlats, då jag 
saknar uppgifter om desamma. Öfver ett hundratal underarter och for
mer hafva också antecknats, ett antal som nog lätt skulle kunna ökas. 
Särsldldt många albinosformer äro iakttagna, nämligen af:

Anemone hepatica 
Aquilegia vulgaris 
Calluna vulgaris 
Campanula rotundifolia 
C. persicmfolia 
C. palula 
C. rapunculoides 
C. Trachelium 
Clinopodium vulgare 
Gentiana campestris a. suecica 
Geranium silvaticum

Lamium purpureum 
Melampyrum pralense 
Ononis arvensis 
Orobus luberosus 
Polygala vulgare 
Prunella vulgaris 
Scutellaria galericulata 
Trifolium pratense 
Thymus serpyllum 
Vicia cracca

Här nedan anföras några särskildt anmärkningsvärda former (med de 
landskap inom parentes, hvarifrån Neuman och Ahlfvengren i sin flora 
uppgifva dem vara funna). En del af dessa växter känner jag visserligen 
dels genom litteraturuppgifter dels genom egna fynd från andra platser 
än dem ofvannämnda författare upptaga, men jag har dock ansett mig 
här böra meddela endast fymden från Salalrakten.

Anemone hepatica L. v. multiloba Hn. (Vg. Srm. Upl. Mpd.).
Påhlman anmärker om ett fynd af denna varietet från Skåne: I för

bigående vågar jag uttala den meningen, att densamma knappast borde 
anses mera än en forma och därtill en osäker sådan. Mot det sist
nämnda uttalandet vill jag opponera: var. multiloba har af mig under 
flera år iakttagits symnerligen rikligt på ett mycket begränsadt område. 
Detta talar ju för, att man har att göra med en verklig mutation. Stun
dom kunde man träffa riktiga »buketter» af multiloba. Under postflora- 
tionen böja sig blomaxlarna hos Anemone hepatica ned mot marken och 
allasta sina frukter. Dessa äro på grund af sitt elaiosom mycket begär
liga för myror, som därför sprida nötterna vidare från moderväxten. 
De ofvannämnda »buketterna» torde väl därför hafva uppkommit på så 
sätt, att ett ovanligt stort antal frukter blifvit kvarliggande kring moder
plantan och där gifvit upphof till nya individ. Att var. multiloba är 
»rhizombeständig» kan man lätt konstatera genom jämförelse mellan fjol
årets och de nya bladens utseende på samma planta. Visserligen händer 
det, att man bland den typiska hufvudarten någon gång kan finna en
staka exemplar, som hafva något blad försedt med en öfvertalig (lik. 
Sådana fall torde säkerligen få anses som rent individuella afvikelser 
och klart är, att, om man vill inrangera dem under var. multiloba, man 
måste komma till PIhlmans uppfattning.

Antennaria dioica VL.) Gsertn. f. hyperborea G. Don. (Torne Lpm. Ysne 
Opisaive).

Chenopodium rubrum L. f. paucidentatum Koch. (Gotl.)
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Epipactis latifolia (L.) All. v. varians Crantz, (syn. ß viridiflora Rchb.) (Sk.)
Fraxinus excelsior L. v. diversifolia Ait. (Upl. Vg.)
Galium uliginosum L. f. latifolium Marss. (Sk. Sm. Ög.)
Lampsana communis L. f. inlegrifolia Såby. (Ner. Vrm.)
Rumex acetosella L. ß multifidus L. p. p. (Sk. Upl.
Serratula linctoria L. f. integrifolia Wallr. (Hall.
Trientalis europcea L. f. rosea Neum. (»fjällform»).

Nya för Västmanland äro vidare Botrychium virginianum (L. Sw., 
Anemone hepatica L. f. marmorata T. Moor samt en del albinosformer. 
En förut okänd form är Salix cinerea L. X phylicifolia L. f.. subcinerea 
n. f, som godhetsfullt bestämts af kyrkoherde S. J. Enander.

Med »prästgården» menas i det följande Sala sockens prästgård; »Kalk
backen» = trakten kring A. B:s af samma namn ugnar; »Hyttan» = 
grufvans gamla hytta vid Sala damm; »Skuggan» = den närmaste trak
ten kring denna egendom.

fnnan jag nu öfvergår till den systematiska afdelningen, vill jag be
gagna tillfället att frambära mitt tack för all den hjälp, som lämnats 
mig vid förteckningens upprättande, särskildt hvad beträffar lokaluppgif
ter, till studerandena Bengt och Erik Thorbjörnsson, Gustaf Seven 
och Staffan Friberg, med. dokt. Karl Hedbom, f. d. läroverksadjunkten 
C. A. E. Lénström, kyrkoherden S. J. Enander samt häradshöfding Klas 
Bergenstråhle. T3»värr kan mitt tack nu icke nå lektor C. H. Johans
son och min gamle exkursionskamrat kand. Håkan Thorbjönsson, hvilka 
allidit.

Till slut vågar jag anhålla om, att nya fynd, som eventuellt komma 
att göras inom Salatrakten, benäget torde meddelas mig.

Bidens cernaus L. Sagåns stränder.
B. tripartitus L.1 

f. pumilus Retz.
Chrysanthemum leucanthemum L. Vid Mellandammen iakttogs 1909 

en form med ett stort antal diskblommor utvecklade såsom kantblommor.
Matricaria inodora L. En form med genomvuxna korgar sedd vid te

gelbruket.
M. chamomilla L.
M. discoidea L.
Anthemis arvensis L. Akra i trädgården; mellan Kalkbacken och 

Ebba Brahes backe; nära Sala landsförsamlings kyrka.
A. tinctoria L.
Achillea millefolium L. I närheten af trängetablissementet har under 

flera år iakttagits en form med rödgredelina blommor. Vid Sandviken 
anträffades i augusti 1909 en discoidal form.

A. ptarmica L. Tämligen sällsynt.
Tanacetum vulgare L Sällsynt.

1 Växter, af hvilka endast anföres namnet, äro allmänna i trakten.
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Artemisia absinthium L. Invid gamla kyrkogården, Nybygget.
A. vulgaris L.
Senecio vulgaris L.
S. silvaticus L. Sällsynt.
S. viscosus L. På järnvägsbanken i närheten af stationen förekom ett 

år rikligt en lågväxt enblommig» form.
S. jacobcea L. Ett exemplar funnet mellan hyttan och prästgården 

år 1904 af B. Thorbjörnsson.
Gnaphalium silvaticum L.
G. uliginosum L.
Antennaria dioica (L.) Gtertn. 

f. corymbosa Hn. 
f. hyperborea G. Don. Flerstädes.

Filago montana L. Ett exemplar funnet vid Skuggan 1907. Broddbo. 
Inula salicina L. Mellan Kalkbacken och prästgården. Flerstädes»(?) 

enl. Iverus. Växten har på sina gamla lokaler tilltagit i mängd på se
nare tiden.

Erigeron acer L.
f. dissotutus Hn. Banelund, grufvan, holmar i Långforsen.

Solidago virgaurea L.
Tnssilago farfara L.
Helianthus tuberosus L. Tegelbruket 1909.
Calendula officinalis L. Förvildad i enstaka exemplar vid Skuggan efter 

år 1908 odlade plantor.
Centaurea cyanus L.
C. scabiosa L. I ett dike vid bryggeriet.
C. jacea L.

f. humilis Schrank. Måns-Ols, Kalkbacken.
Serratula tinctoria L. Kalkbacken.

f. integrifolia Wallr.
Carlina vulgaris L. Flerstädes.
Carduus crispus L.
Cirsium lanceolatum L. Scop.
C. palustre (L.) Scop.
C. heterophyllum L. All. Måns-Ols; Stampers Lénström), grufvan; nära 
prästgården.

f. indi vis urn DC. Nära Drufvelund, Fallet.
C. arvense (L.) Scop. Exemplar med genomvuxna inflorescenser iakt

tagna vid tegelbruket.
Silybum marianum (L.) Gaertn. Funnen vid Lillån 1907.
Lappa officinalis All Sala landsförsamlings kyrka.
L. minor (Schk.) DC.
L. tomenlosa Mill.) Lam.
Cichorium inly bus L. På gräsmattor i Brunnsparken 1905; numera 

utgången.
Sonchus arvensis L.
S. asper (L) All.
S. oleraceus L.



Lactiica muralis L. En form med hela blad funnen i två exemplar 
vid Måns-Ols 1906.

Lampsana communis L.
f. integrifolia Såby.

Tragopogon pratensis L.
T. porrifolius L. Enligt en gammal anteckning funnen »mellan ång- 

bryggeriet och staden» af K. Gustafsson.
Scorzonera humilis L. Skuggan, prästgården, Ebba Brahes backe. 
Crepis tectorum L. En mycket starkt fascierad form sedd vid Viks- 

berg år 1905.
C. prcemorsa (L. Tausch.
Leonlodon autumnalis L.
Hgpochceris maculata L.
Lobelia dortmanna L.
Campanula cervicaria L. Grufvan, Stampers; mycket sällsynt.
C. glomerata L. (?) Stramperstorp enligt Bergstrand.
C. rotundifolia L.

f. flor. alb. Skuggan, Viksberg, grufvan, Hyttan.
C. persictrfolia L.

f. eriocarpa M. & K.
f. flor. alb. Skuggan, grufvan, Fallet.

C. patula L.
f. flor. alb. Skuggan.

C. rapunculoides L.
f. flor. alb. Skuggan, grufvan.

C. trachelium L. Grufvan, Nybygget, 
f. flor. alb. Grufvan.

Bryonia alba L. Tegelbruket, Gröna gången.
Trichera arvensis L. 

f. collina Halber, 
f. glandulosa Koch. Viksberg.

Succisa pratensis Moench.
Valeriana officinalis L.
Sambucus nigra L. Här och där.
S. racemosa L. Tegelbruket.
Viburnum opulus L.
Lonicera xglosteum L.
Symphoricarpus racemosus Michx. Förvildad vid Skuggan.
Galium aparine L. 

ß. Vaillantii D.C.
G. uliginosum L. Bergstrand meddelar följande: »På varphögarna vid 

Sala grufva har förf. sett Galium uliginosum med nedtill f, upptill 6 blad 
i kransen. (Anmärkningsvärd för det ovanliga växtstället.)» 

f. latifolium Marss. Flerstädes.
G. palustre L.
G. trifldum L. I författarens herbarium ligger ett exemplar påteck- 

nadt »Sala 1899. A. Arvedson». Växte förut nedanför prästgården enligt 
meddelande af H. Thorrjörnsson.



(120)

G. bo rea le L.
G. verum L.
G. mollugo L. Skuggan, prästgården, mellan denna och kyrkan, 

f. elatum Thuill.
G. mollugo L. X verum L. Mellan Hyttan och tegelbruket.
Plantago major L.
P media L.
P. lanceolata L. Ej så allmän.
Vtricularia vulgaris L.
U. intermedia Hayne. Långforsen.
Pinguicula vulgaris L. Flerstädes såsom vid Hyttan, Mellandanimen 

och grufvan.
Verbascum thapsus L. Tämligen sällsynt.
Scrophularia nodosa L.
Linaria vulgaris (L.) Mill, 

f. peloria. Skuggan 1910.
L. minor (L.) Desf. Funnen på järnvägsbankar utanför maskinfabriken 

1905; numera utgången.
Veronica serpyllifolia L.
V. arvensis L.
V. ver na L.
V. scutellata L.
V. beccabunga L.
V. chammdrgs L.
V. officinalis L.
V. agrestis L.
Limosella aquatica L. »Hyttdammen nära ofvanom Nystrand» enligt 

Lénström.
Odontites rubra Gilib. * serotina Rehb. Skarpskytteplatsen; mellan sta 

den och Hyttan på ett gärde.
Euphrasia strida Host.
E. tenuis (Brenn.) Wettst.
E. curta Fr.
Rhinanthus major Ehrh.
R. minor Ehrh.
Sceptrum carolinum VL. Hn. Stamperstorp numera utgången ; Nötbo 

Iverus ; Svepnäs.
Pedicularis palustris L.
Melampyrum cristatum L. Nära Drufvelund; mellan Strå och Kalk

backen H. Thorbjörnsson).
M. pratense L.

f. albidum Bl. Skuggan, Viksberg.
f. aureum Norm. Jakthyddan vid Järndammen.

M. silvaticum L.
Solanum tuberosum L. Tillfälligtvis förvildad t. ex. vid tegelbruket.
S. dulcamara L.

f. assimile Fri v. & G. Flerstädes.
S. nigrum L. Nybygget.



Hyoscyamus niger L. Nybygget ;ß. Thorbjörnsson), nära prästgården. 
Mentha arvensis L.
(M. aquatica (L.) Fr. enligt LÉNSTRÖM.)
Lycopus europceus L.
Thymus serpyllnm L.

f. flor. alb. Nära Kalkbacken ett ex. år 1910.
Calaminlha acinos (L.) Glairv.
Clinopodium vulgare L. Ej allmän.

f. flor. alb. Grufvans kalkbrott.
Scutellaria galericulata L.

f. flor. alb. Växte förut på den urtappade Sala damms bolten ne
danför Katrinelund.

Prunella vulgaris L.
v. parviflora Poir. Prästgården (B. Thorbjörnsson), Skuggan, Väsbv, 

Vasaparken.
Glechoma hederacea L.
Slachys silvalica L. Nybygget, grufvan.
S. palustris L.

f. agrestis F. Aresch.
f. bracleata Beck v. Mannag. Grufvan ett exemplar 1910.

Leonurus cardiaca L. Utanför Sveahuset 1905; Erikslund E. Thor
björnsson.

Lamium album L.
f. roseum Lge. Grufvan.

L. purpureum L.
f. flor. alb. Skuggan, Väsby, nya kyrkogården.

L. intermedium Fr. Skuggan.
L. amplexicaule L.
Galeopsis tetrahit L.

f. genuina Briquet, 
f. prcecox Briquet.

G. speciosa Mill.
Symphytum officinale L. 

f. flor. alb. Norrby tull.
S. orientale L. Skuggan enl. Iverus. »Tullarna» enl. LÉNSTRÖM. 
Anchusa officinalis L. Tämligen sällsynt.
A. arvensis (L.) MB. Mellan staden och Hyttan. Trängen.
Myosotis palustris L.
M. ccespitosa Schultz.
M. silvatica Hoffm. Skuggan.
M. arvensis (L.) All.
M. stricia Link.
M. versicolor (Pers) J. E. Sm.
Lithospermum arvense L. Mindre allmän.
Asperugo proeumbens L. På en gård invid nya torget.
Polemonium cceruleum L. Förvildad i närheten af prästgården (B. Thor

björnsson).
Convolvulus arvensis L.
Svensk Botanisk Tidskrift 1910.
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Calystegia sep i um L. R. Br. »Tullen vid grufvägen» Renström), tegelbruket. 
Cuscuta europcea L. Sala sockens kyrka, prästgården.
Gentiana campestris L. a snecica Murb.

f. flor. alb. Mellandammen.
G. amarella L. a lingulata C. A. Ag.
G. uliginosa Willd. Funnen 2ä/8 190” på fuktig ängspiark vid Gud- 

mundstorp af stud. G. Hedbom.
Menyanthes trifoliata L.
Fraxinus excelsior L.

v. diversifolia Ait. Dammfyllningen, ett träd möjligen odladt). 
Sgringa vulgaris L. Stundom förvildad t. ex. vid Hyttan.
Trientalis europcea L.

f. rosea Neum. Skuggan.
Lysimachia vulgaris L.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reich.
Anagallis arvensis L. Skuggan 1909; under somliga år iakttagen vid 

prästgården.
Primula officinalis L.
P. farinosa L. Grufvan; nära prästgården.
Hol ton ia palustris L.
Myrtillus nigra Gilib.
M. uliginosa (L. Drej.
Vaccinium vitis idcea L.
Oxgcoccus palustris Pers.
Arctostaphylos uva ursi L.) Spreng.
Andromeda polifolia L.
Calluna vulgaris L.

f. flor. alb. Flerstädes.
Ledum palustre L.
Pyrola chlorantha Sw.
P. rotundifolia L.
P. media Sw.
P. minor L.
P. secunda L.
P. uniflora L.
P. umbellata L. Mellandammen (G. Seven , »nära Stampers» (LÉHSTRÖm), 

grufvan i närheten af Carl XI:s schakt, Nybygget.
Monotropa hypopitus L.

v. glabra Roth. Prästgården B. och E. Thorbjörnsson).
Cornus stolonifera Michx. Förvildad vid Skuggan, Mellandammen och 

grufvan.
Cicuta virosa L.
Pelroselinum sativum Hoffm. Förvildade exemplar sedda vid Skuggan 

år 1908.
Aegopodium podagrana L.
Carum carvi L.

f. rhodochranlhum Moore. Prästgården H. Thorbjörnsson), Sandvi
ken. Se Svensk bot. tidskrift 1909, pag. [177]!)
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Pimpinella Saxifraga L.
f. dissecla Retz. Skuggan, Stentorpet.

Siam latifolium L. I ett dike utanför lasarettet samt vid Hyttan. »Vid 
Sala i gränsskillnaden mellan Uppland och Westmanland: G. Ahlm»

1 VERUS.

Oenanthe aquaiica (L.) Lam.
Aelhusa cgnapium L.
Libanolis niontana Crantz. Kalkbacken, Gudmundstorp.
Levisticum officinale Koch. Ett exemplar funnet år 1904 vid tegelbru

ket; vid en lada på vägen mellan Långforsen och Olof-Jons damm- 
Sjöbo.

Selinum carvifolia L.
Angelica silvestris L.
Peucedanum palustre (L.) Moench.
Anethum graveolens L. Stundom förvildad.
Pastinaca sativa L.
Heracleum sibirieum L.

v. angustifolium Jacq. Flerstädes.
Laserpitium latifolium L. Kalkbacken; en äng nära prästgården: Gud

mundstorp.
Daucus carota L. Kasernerna.
Anthriscus silvestris L.) Hoffm.
Myrrhis odorata L.) Scop. Mellan Nybygget och grufvan B. Thor-

BJÖRNSSON).
Conium maeulatum L. Tegelbruket; »flerstädes» enl. Lénström. 
Myriophyllum verticillatum L. Sala damm (Lénström).
M. spicatum L. »Sala-trakten uppåt Järndammen» enligt Lénström.
M. alterniflorum DC.
Hippuris vulgaris L. Prästgården, Jakob Matts kvarn, Mellandammen, 

Broddbovägen.
Epilobium angustifolium L.
E. montanum L.
E. palustre L.
(Arara alpina L. Måns-Ols, Gröna gången.
Lgthrum salicaria L.
Daphne mezereum L. Flerstädes.
Viola palustris L.
V. mirabilis L. På kalkgrund.
V7. riviniana Rehb.
V. arenaria DC.,) Fr.
V. ca ni na L.
V. tricolor L.

f. versicolor Wittr. Skuggan, Väsby, grufvan. 
f. luteccens Wittr. Grufvan.

V7. arvensis Murr.
(Elatine callitrichoides Rupr. Sala damm kring Nystrand enligt Lén

ström.)
Hypericum quadrangulum L.
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H. perforatum L.
Malva moschata L. Väster om prästgården, tegelbruket, Stentorpet.
M. alcea L. Hyttorp E. Thorbjörnsson), prästgården.
M. silvestris L. År 1910 funnen vid Mellandammen.
M. rotundifolia L. Prästgården; år 1903 sedd vid Ringgatan.
Rhamnus frangula L.
Acer plalanoides L. Sällsynt.
Empetrum nigrum L. Ej så allmän.
Geranium sanguineum L. Mellandammen, grufvan.
G. silvaticum L.

f. albijlorum A. Bl. Nära Yiksberg. 
f. parviflorum H. v. Post.

G. hohemicum L. Westmannue ad Salberg» enligt Wahlenberg.
G. pusillum L. Mellandammen.
G. rohertianum L.
Oxalis acetosella E.
Linum cathartieum L.
Polygala comosum Schkuhr. Vid en järnvägsbank nära Ebba Brahes 

backe.
P. vulgare L.

f. albidum Chod. Mellandammen. grufvan. 
f. carneum Rchb. Grufvan.

P. amarellum Crantz.
Euphorbia helioscopia L.
E. peplus L. Endast funnen i en trädgård vid Nybygget.
E. esula L. Växten är numera utgången på sin gamla lokal vid Hyt

tan. »På Sahlunds täppa vid Gudmundstorpet; ditkommen vid midten 
af 1870-talet» enligt meddelande af doktor K. Hedbom.

Callitriche vernalis Koch.
f. minima Hoppe. Norr om Drufvelund.

C. autnmnalis L.
Pisum sativum L. Stundom förvildad.
P. arvense L. Stundom förvildad 
Lathyrus Silvester L. Nybygget.
L. pratensis L.
Orobus tuberosus L. 

f. tenuifolius Roth.
f. flor. alb. Skuggan, ett exemplar 196/r>10.

O. vernus L. Mellandammen, grufvan.
Vicia hirsuta L. Koch.
V. tetrasperma L. Mönch, 

f. tenuifolia Fr. Skuggan.
V. silvatica L. Nära Drufvelund, Kalkbacken, grufvan, Mellandammen. 
V. cracca L.

f. linearis Peterm. Flerstädes, 
f. albida Peterm. Kasernerna, Dalen.

V. villosa Roth. Nära prästgården. Nybygget.
F sepium L.
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V. saliva L. Stundom förvildad.
Caragana arborescens (L.) Lam. Skuggan.
Lotus corniculatus L.

f. ciliatus Koch. Skuggan.
Medicago saliva L. Kasernerna, Strömsbacka, bryggeriet.
.1/. falcata L. x saliva I.. M. sylvestris Fr. Sala enligt IVERUS.
.1/. lupulina L.

v. Willdenowii Bönn. Skuggan, 
v. glanduligera Ahlfv. Flerstädes, 
v. stipularis Ablfv. Skuggan, Kalkbacken.

Melilotns officinalis (L.) Willd. »På gårdar i staden enligt IveruS; på 
en åker väster om Sala sockens kyrka.

.1/. arvensis Wallr. På en afstjälpningsplats vid Broddbo 
M. albus Desr. Erikslund, tegelbruket, Skuggan, grufvan.
Trifolium spadiceum L.
T. agrarium L. Ebba Brahes backe, Kalkbacken, prästgården, Skug

gan, Olof Jons damm.
T. repens L.
T. hybridum L.
T. montamim L. Sällsynt.
T. arvense L.
7’. pr at ense L.

f. flor. alb. Skuggan, 
v. sativum Schreb.

T. flexuosum Jacqu. 
f. strictum Hn.

Ononis arvensis L. Nära prästgården. »I en hage vid genvägen till 
Ulricelund» enligt Iverus.

f. flor. alb. På det förra stället år 1909.
Anthyllis vulneraria L. På kalk.
Prunus spinosa L. Mellandammen (B. ThorbjÖRNSSOn).
P. insititia L. Prästgården.
P. cerasus L. Förvildad vid grufvan och Skuggan.
P. padus L.
Agrimonia enpatoria L. Mindre allmän.
Alchemilla pastoralis Bus.
A. filicaulis Bus.
A. subcrenala Bus.
A. alpestris Schmidt.
Rubus idams L.

f. chlorocarpus Krause. Järnvägsbank vid Långforsen.
R. ccesius L. Sala enl. Iverus.
R. saxatilis L.
R. chamcemorus L. Sällsynt.
Fragaria vesca L.
F. viridis Duch. Prästgården.
F. moschata Duch. Skuggan.
Comarum palustre L.



Potentilla norvegica L.
P. argenlea L.

f. nivea A. Bl. Skuggan.
P. ver na L.
P. erecta L. Dalla Torre.
P. reptans L.
P. anserina L.

f. sericea Hayne. Flerstädes.
Geutn urbanum L.
G. rivale L.

f. hybridum Wulf. Prästgården.
G. rivale L. X urbanum L. Prästgården (H. Thorbjörnsson).
Spircea salicifolia L. Banelund, Skuggan, tegelbruket.
S. ulmaria L.

f. denudata Presl. Långforsen, grufvan.
S. filipendula L.
Pyrus malus L. På en äng nordväst om Katrinelund (B. Thorbjörns- 

son), Nötebo.
Sorbus suecica L. Krok. Grufvan; äfven förvildad t. ex. vid Skuggan. 
S. aucuparia L.
Amelanchier canadensis (L. Med. Flerstädes vid Skuggan.
Ribes grossularia L.

f. uva crispa L.
R. nigrum L.
R. rubrum L.
R. alpinum L.
Saxifraga adscendens L.
S. tridactylites L.
S. granulala L. Ej allmän.
Chrysosplenium allernifolium L. Norrby backe.
Parnassia palustris L.
Sedum maximum (L.) Suter.

f. fasiigiatum Peterm. Skuggan.
S. spurium M. Bieb. Skuggan, Sala landsförsamlings kyrka.
S. annuum L. På ett ställe vid vägen mellan Måns-Ols och Sandvi

ken. »Taborgs berg» enligt meddelande af C. A. E. Lénström.
S. rupestre L. Ett enda exemplar funnet vid prästgården år 1902 af 

E. Thorbjörnsson.
Drosera rotundifolia L.
D. longifolia (L. p. p. Hayne. I närheten af Åby enligt B. Thor

björnsson; Långforsen på en mosse.
D. intermedia Hayne. En mosse i Långforsen; Aby.
Reseda lutea L. Banvallen till Sala—Gvsinge—Gelle järnväg strax 

ofvanför Strå kalkbruk.
Brassica campeslris L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium officinale L. Scop. Tegelbruket.
S. sophia L.
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Hesperis inalronalis L. Tegelbruket, Drufvelund; prästgården (numera 
utgången); »flerstädes» enligt Iverus.

Erysimum cheiranthoides L.
Cardamine pratensis L.
C. cimarct L.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
A. arenosa (L.) Scop. * suecica Fr.
A. thaiiana L.
Turritis glabra L.
Barbarea vulgaris R. Br.
Nasturtium armoracia I.. Fr.
N. palustre Leyss. DC.
Bunias orientalis L.
Lepidium campestre (L.) R. Br. Nära prästgården.
Capsella bursa pastoris (L.) Medik.

f. integrifolia Schlecht.
Thlaspi arvense L.
Iberis amara L. Förvildad i enstaka exemplar från trädgårdsland vid 

Skuggan.
Subularia aquatica L. Sala damm ofvanom Nystrand enligt Lénström. 
Camelina microcarpa Andrz. Stationen.
Alyssum calgcinum L. Funnen år 1903 vid tegelbruket af H. Thor-

BJÖRNSSON.
Berteroa incana DC. Flerstädes.
Draba verna L.
D. muralis L. Sala sockens kyrka enligt meddelande af doktor K. 

Hedbom.
D. incana L. Grufvan; Hyttan; nära prästgården. Olof Jons damm.

v. strida Hn. Bland hufvudarten.
Fumaria officinalis L.
F. Vaillanlii Loisl. Flerstädes.
Corydalis nobilis Pers. Förvildad på en gård vid Ekebv damm enl. 

E. Thorbjörnsson.
Papaver dubium L. Sällsynt.
Chelidonium majus L.
Berberis vulgaris E.
Thalictrum simplex L. Ett ställe utmed vägen mellan Sala landsför

samlings kyrka och prästgården; nära Kalkbacken, grufvan, Hartorpet. 
Th. fiavum L.
Anemone hepatica L. 

f. violacea Ahlfv.
f. alba (Mill.) Gurke. Nybygget (S. Friberg), Bråsta backe, prästgården, 
f. marmorata T. Moor. Flerstädes. (Se G. Påhlmans afhandling!) 
v. multiloba C. Hn. Rikligt på ett ställe invid vägen nära Sten- 

torpet.
A. nemo rosa L.

f. purpurea Gray. Skuggan, Katrinelund.
Pulsatilla vernalis (L.) Mill. Flerstädes.



P. vulgaris Mill. Två exemplar funna år 1907 vid Mellandammen af 
G. Seven.

Ranunculus lingua L.
R. flammula L.

v. intermedius Hn.
R. sceleratus L.
R. auricomus L.
R. cassubicus L. Svepnäs Lénström. grufvan, Nybygget; sällsynt.
R. acer L.
R. repens L.
R. polganthemos L.
R. bulbosus L.
Batrachium paucistamineum Tausch. Gelert ß. divaricatum Schrank. 

Gelert.
B. peltatum Sch rank.) Gelert.
Mgosurus minimus L. Prästgården samt vid vägen mellan densamma 

och k\mkan.
Caltlia palustris L.
Aquilegia vulgaris L. Skuggan, Måns-Ols, grufvan, Strå, Hyttorp, Sala 

landsförsamlings kyrka.
f. flor. alb. Skuggan och grufvan.
v. stellata Lge. Förvildad i Skuggans trädgård.

Aconitum cammarum L. Förvildade exemplar anträffade längs en 
gärdesgård nära Kattelbo; Nötebo.

Delphinium elatum L. På en afstjälpningsplats nära Mellandammen. 
D. consolida L. Mindre allmän.
Actcea spicata L.
Ngmphcea Candida Presl. De i Långforsen växande exemplaren synas 

alla tillhöra formen enjthrostigma Casp. 
f. minor Celak. Långforsen.

Nuphar luteum L.) Sm.
N. luteum (L. Sm. x pumilum (Timm. Sm. Järndammen.
N. pumilum Timm.) Sm. I Sagåns strömfåra nedanför prästgården; 

järnvägsbron; Järndammen. På de båda förstnämnda ställena troligen 
utdöd.

Silene venosa Gil. Aschers.
S. rupestris L. I trakten af Olof Jons damm; omkring Harsjöarna 

ofvan Järndammen och på en bergkulle strax väster om Långforsen» 
enligt Lénström; Järndammen.

S. nutans L.
S. noctiflora L. Mamre; prästgården 1904: »på gårdar» Wall. 
Melandrium album (Mill.) Garcke.
M. rubrum Weig. Garcke. Skuggan, grufvan, prästgården.
Viscaria viscosa (Gil.) Asch.
Lychnis flos cuculi L.
Agrostemma githago L.
Saponaria officinalis L. Källholmen E. Thorbjörnsson); järnvägsbank 

nära Dalen.
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Dianthus barbalus L. Skuggan, prästgården.
D. deltoides L.
Stellaria media L.) Cyr.
S. uliginosa Murr. Grufvan, Måns-Ols; nära prästgården.
S. palustris Murr. Retz. Den allmännaste formen är glauca With.

f. dilleniana (Moench. Prästgården.
S. graminea L.
Cerastium arvense L. Flerstädes.
C. vulgare Hn.
Arenaria serpyllifolia L.
A. trinervia L.
Sagina nodosa (L. Fenzl.
S. procumbens L.
Spergula arvensis L.
S. vernalis Willd. I närheten af Järndammen enligt E. Thorbjörns- 

SON.
S. rubra (L. p. p. . Gator i staden.
Herniaria glabra L.
Scleranthus annuus L.
Chenopodium album L.
C. polyspermum L.
C. glaucum L. Prästgården invid ekonomibyggnaderna.
C. rubrum L.

f. paucidentatum Koch. Afterhögarna.
C. bonus Henricus L. Nära Smedjebron.
Alriplex hortense L. Ett exemplar funnet nära grufvans kalkugnar år 

1906.
A. hastatum L.
A. palulum L.

ß. angustifolium J. E. Sm.
Fagopyrum esculentuni Moench. Stundom förvildad på åkrar. 
Polygonum viviparum L. Stundom inträffar att endast bulbiller men 

inga blommor utvecklas.
P. amphibium L.

ß. terrestre Rchb. Skuggan.
p. ccenosum Koch. Mellan Skuggan och Måns-Ols, tegelbruket, 
o. glandulosum Bryhn. Långforsen vid Sjöbo.

P. lapathifolium Ait.
P. persicaria L.
P. hydropiper L.
P. aviculare L.

f. ereclum Roth.
Helxine convolvulus (L.
Rumex hydrolapathum Huds.
R. domesticus Hn.
R. crispus L.
R. acetosa L.



R. acetosella L.
/?. integrifolius Wallr. Sandviken.
y. multifidus L. p. p. På en afbränd tomt invid mejeriet.

Asarum europceum L. Ulricelunds trädgård enl. Iverus.
Urlica urens L. Sällsynt.
V. dioica L.
Humulus lupulus L. Sandviken, grufvan, Sala landsförsamlings kyrka. 
Cannabis saliva L. Flerstädes iakttagen såsom t. ex. vid Kalkbacken. 
Ulmus montana With. Sällsynt.
Betula verrucosa Ehrh.
B. odorata Bechst.
B. nana L. På en mosse vid Broddbo.
Ainus glutinosa (L.) Gsertn.
A. incana L. Willd.
Corylus avellana L.
Quercus robur L. Grufvan; nedanför Gröna gången nära Mellandam- 

men, Viksberg, Östersala, prästgården.
Myrica gale L.
Populus tremula L.
P. balsamifera L. Skuggan, Nybygget.
Salix pentandra L.
S. fragilis L. Viksberg.
S. purpurea L. Skuggan.
S. viminalis L. Tegelbruket
S. caprea L.
S. cinerea L. En »forma recedens ex. S. aurita L. x cinerea L » (det. 

S. J. Enander) vid Skuggan.
S. cinerea L. X phylicifolia L. f. subcinerea n. f. det. S. J. Enander. 

På en järnvägsbank vid Långforsen.
S. aurita L.
S. nigricans J. E. Sm.
S. repens L. Tämligen sällsynt.
S. lapponum L. Funnen vid Järndammen af E. Thorbjörnsson. 
Orchis incarnata L. Nära prästgården, grufvan; Stampers (Lénström).
O. maculata L.
Gymnadenia conopea L. K. Br. Ebba Brahes backe, prästgården, Sand

viken, Mellandammen, grufvan. Stampers.
Cceloglossum viride (L.) Hn. Flerstädes.
Platanthera bifolia L.) Rchb.
Goodyera repens L. B. Br. Bråsta backe, grufvan, Skuggan, .Mellan

dammen, prästgården, Kalkbacken.
Epipadis palustris L.) Crantz. Grufvan (Iverus).
E. latifolia L. All. Skuggan ett exemplar 1903 och 1908 ; Gröna 

gången (Bergstrand, Mellandammen, grufvan. Nybygget; Norrby backe 
Lénström , Nystrand G. Seven , Bråsta backe: mellan Kalkbacken och 

prästgården.
v. varians Grant/.. Stensbottnen; i många exemplar förekommande 

nedanför en berghäll i närheten af Gudmundstorp.



(131)

Listera ovala (L.) R. Br. Mellandammen, grufvan, Nybygget, präst
gården.

L. cordata (L.) R. Br. Bråsta backe (G. Seven), invid landsvägen nära 
Viksberg.

Coralliorrhiza innata R. Br. Skuggan i björkhagen; »Långforsen»
■ Iverus), Olof-Jons damm, Svepnäs (LÉNSTRÖM).

Malaxis monophylla (L.) Sw. Mycket sällsynt. Måns-Ols, vid Mellan
dammen nära Ekebron, Gröna gången. Anlöres första gången af Wahlen
berg: »Vestmanniaj ad Sala.»

Iris pseudacorus L. Flerstädes.
Narcissus poeticus. Förvildad på gräsmattor vid Skuggan. Exemplar 

iakttagna med två blommor inom hölstret.
Lilium bulbiferum L. Enstaka exemplar sedda vid Skuggan.
Fritillaria meleagris L. »Sala stad på gårdar samt vid Rödfärgs- 

bruket» enligt Iverus.
Allium oleraceum L.
Gagea lutea (L. Ker. Sällsynt.
G. minima (L.) Dum. Mindre allmän.
Ornilhogalum umbellatum L. Skuggan, Hyttorp, grufvan.
Muscari botryoides L. Mill. Skuggan, Nybygget; »flerstädes» enligt 

Iverus.
Convallaria majalis L.
Polygonatum of/icinale All.
Majanthemum bifolium L. Schmidt.
Paris quadrifolia L.

f. trifoliala Neum. Gröna gången, grufvan. 
f. quinquefoliaia Neum. 
f. sexfoliata Neum. Måns-Ols.

Juncus effusus L.
J. Leersii Marss.
J. fili formis L.
J. lamprocarpus Ehrh.
J. supinus Moench. 

f. uliginosus Roth. 
f. fluitans Lam. Långforsen.

J. bufonius L.
Luzula pilosa (L.) Willd.
L. campeslris (L.) DC.
L. multi/lora (Ehrh. Hoflm.
A corns calamus L. Ekeby dammar, Långforsen, grufvan, prästgården. 
Calla palustris L.
Lemna trisulca L. Nybygget; Sala damm (Lénström), lasarettet, tegel

bruket.
L. minor L.
Rhynchospora alba L.) Yahl.
Scirpus silvalicus L.
S. compressus (L.) Pers. Grufvan och hyttan enligt Lénström.
S- lacustris L.
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S. acicularis L.
S. palustris L.

v. major Beck. Fl. Frankf. Långforsen midtemot Skuggan 
Eriophorum polystachyum L.
E. vaginatum L.
E. alpinnm L. En mosse i Långforsen, Järndammen.
Carex lasiocarpa Ehrh.
C. versicaria L.

f. acrogyna. Banelund.
C. rostrata With.
C. capillaris L. Grufvan, prästgården, Gudmundstorp.

f. gynobasis. Grufvan.
C. flava L.
C. Oederi (Ehrh.) Hoffm.
C. limosa L. 

f. gynobasis. 
f. mascula.

C. vaginata Tausch. Prästgården H. Thorbjörnsson).
C. panicea L.

f. gynobasis.
C. glauca Murr.
C. paltescens L
(.. montana L. Flerstädes t. ex. vid Skuggan, Kalkbacken och grufvan. 
C. ericetorum Poll.
C. verna Chaix.

f. gynobasis.
C. digitata L.
C. ornithopoda Willd. Grufvan (Iverus), Skuggan.
C. Goodenoughii J. Gay. 

f. gynobasis.
ß. juncella Fr. Viksberg.

C. acuta L.
f. gynobasis.

C. ccespilosa L.
C. strida Good.
C. echinata Murr.
C. elongala L. Gröna gången.
C. canescens L.
C. toliacea L. Gröna gången.
C. teporina L.
C. disticha L.

chordorrhiza Ehrh. Mossar i Långforsen och Järndammen 
C. vulpina L. Sällsynt.
C. teretiuscula Good.
C. paradoxa Willd. Bredvid canalen enligt Wall.
C. pulicaris L. Mellan grufvan och staden (C. H. Johansson .
Nardus strida L. Tämligen sällsynt.
Triticnm repens L.
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T. vulgare. Ibland förvildad.
Secale cereale. Ofta tillfälligt förvildad.
Hordeum murinum L. Nybygget år 1904.
H. vulgäre. Stundom förvildad.
Lolium perenne L.
Brachgpodium pinnatum (L.) P. B. Mellan Kalkbacken och prästgården 

grufvan.
Dactglis glomerata L.
Festuca elatior L.
F. rubra L. Väster om prästgården.
F. ovina L.
Bromus sterilis L. Funnen år 1906 vid Skuggan.
B. secalinus L. En lågväxt, oftast enaxig form sedd vid Kalkbacken 

1909.
B. mollis L.

f. leptostachgs Pers. Viksberg.
Briza media L.

f. albida Lej. Grufvan.
Poa trivialis L.
P. pratensis L.
P. nemoralis L.
P. palustris (L.) Roth.
P. annua L.
Glycerin fluilans L.
G. aquatica (L.) Wahlb. Viksberg, Jakob-Matts kvarn.
Molinia caerulea (L.) Mönch.
Sieglingia decumbens (L.) Bernh.
Avena sativa L. Stundom förvildad.

* orientalis Schreb. Tegelbruket.
Avenastrnm pratense (L.) Jessen.
A. pubescens (Huds.) Jessen.
Arrhenatherum elatius (L.) M. & K. Tämligen sällsynt, 

f. commune Beck v. M.
Trisetum flavescens (L.) P. B. »Vid landsvägskanten bortom tegelbru

ket mellan Sala och Hyttan enligt meddelande af C. A. E. Lénström. 
Deschampsici ccespitosa L. P. B.
D. flexuosa L. Trin.
Melica nutans L.
Phragmites communis Trin. Ej allmän.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth.
C. neglecta Ehrh.
C. epigejos (L. Roth.
A g rostis vulgaris With.
A. canina L.
Milium effusum L. Prästgården, grufvan.
Sesleria coerulea (L. Ard. Grufvan.
Alopecurus pratensis L.
A. geniculatus L.



A. fulvus Sm. Lénström skrifver om exemplar från Silfköparen: 
»Flytande på vattenytan nådde den en längd af ända till 3 (!) alnar från 
bottnen.»

Phleum pratense L.
v. nodosum (L.) Schreb. Skuggan, Viksberg, grufvan.

Baldingera arundinacea (L. Dum.
Hierochloa odorata L.) Wg. Väsby kungsgård vid bron.
Anlhoxanthum odoratum L.
Hydrocharis morsus ranee L.
Stratiotes aloides L. På ett ställe nedanför prästgården invid Sagån.
Butomus umbellatus L.
Alisma plantago L.
Sagittaria sagittifotia L. Långforsen, Lillån, Sagån.
Scheuchzeria palustris L. Mossar i Långforsen.
Triglochin palustre L.
Potamogelon natans L.
P. gramineus L. Sagån.
P. prcelongus Wulfen.
P. crispus L. Sagån.
P. zosterifolius Schum.
P. obtusifolius M. & K.
P. pusillus L.
Sparganium minimum Fr.
S. natans L.) Fr.
S. simplex Huds.
Typha latifolia L. Långforsen, tegelbruksdammen. »I en damm nära 

grufvan» enl. Wall.
T. angustifolia. Långforsen, tegelbruksdammen, grufvan, Sagån.
Pinus silvestris L.
Picea excelsa (Lam. Lk. Vid Gudmundstorp finnes en egendomligt ut

bildad gran, som är känd under namnet Ebba Brahes hydda . Kring 
ett cirka 5 meter högt midtträd uppskjuta från röttena ett tjugutal 
mindre träd, alla på ungefär samma afstånd från centrum. Det hela 
bildar en naturlig löfsal, som sedd utifrån har formen af en kupol. 
Årsskotten voro den 1: VIII 1909 endast 2—3 cm. Iånga. En fotografi 
af det intressanta och anmärkningsvärda trädet finnes reproducerad i 
Idun för år 1906 p. 379.

Juniperus communis L. 
f. suecica Mill.

Polypodium vulgare L.
Phegopteris polypodioides Fée.
P. dryopteris (L.) Fée.
Aspidium lonchitis (L.) Sw. Anföres första gången af Hartman 1838 

i tredje upplagan af hans flora: »Sala mellan Kolarhagen och Stampers- 
lorp, enl. ex. af provisor Sillen.» Något fynd i senare tid har jag mig 
ej bekant.

Polystichum filix mas L.) Roth.
P. spinulosum Retz.) DC.
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Cystopteris fragilis L.) Bernh.
Athyrium filix femina L. Roth.
Asplenium Irichomanes L.
A. septentrionale (L.) Hoff. Järndammen.
Pteris aquilina L.
Onoclea slruihiopteris (L.) Roth. Gröna gången vid Ekebron K. Hedbom). 
Botrychium lunaria (L.) Sw. Skuggan, prästgården.
B. virginianum L. Sw. Grufvan år 1903 (K. Bergenstråhle). 
Ophioglossum vulgatam L. Grufvan; omkring Kalkbacken och präst

gården, Gudmundstorp.
Eqnisetum arvense L.
E. pratense Ehrh.
E. silvaticum L.
E. palustre L.
E. /luviatile L.
E. hiemale L. Kalkbacken, Gudmundstorp, nära prästgården, Gröna 

gången, grufvans kalkbrott.
E. tenellum (Liljebl.) Krok. Gröna gången enligt Wall; Måns-Ols på 

ett mycket begränsadt område; grufvan; enligt meddelande af C. A. E. 
Lénström »växande i rätt stor mängd omkring den s. k. Koppargrufvan’ 
i skogen mellan Kolarhagen och Mellandammen».

Lycopodium selago L. Mindre allmän.
L. annolinum L.
L. clavatum L.
L. complanatum L.
Selaginella selaginoides (L.) Link. Stampers enligt meddelande af dokt.

K. Hedbom.
Isoetes lacuslris L. Växte enligt Ahlgren fordom rikligt i Sala damm.
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Svensk Botanisk Tidskrift. 1910. Bd 4, h. 4.

BIDRAG TILL VÄSTERBOTTENS OCH LYCKSELE 
LAPPMARKS FLORA.

AF

NILS SYLVÉN.

I nder en fjorton dagars resa, hufvudsakligen i och för insamling af 
Linruea-fqrmer för Bergianska trädgårdens räkning, sommaren 1906 i 
^ ästerbotten oeh Lycksele Lappmark blef jag i tillfälle göra en del an
teckningar, hvarur följande bidrag till kännedomen om traktens flora 
hämtats. Mina anteckningar gällde i första hand märkligare växtfynd. 
Särskildt kom jag därvid att ägna min uppmärksamhet åt traktens 
»ogräsi-flora.

Såsom utgångspunkter för mina exkursioner hade valts först järnvägs
stationerna å bansträckan Vännäs—Hällnäs: Vännäs, Tvärålund, Vindeln. 
Hällnäs, sedermera gästgifvaregårdarna eller skjutsstationerna utmed 
landsvägen Hällnäs—Lycksele: (Hällnäs), Stryksele, Ekorrträsk och Lyck
sele samt slutligen Tuggensele nybygge vid Ume älf c:a 2 mil från Lyck
sele invid vägen Lycksele—Tvärålund. Det är från exkursionerna i trak
ten kring nämnda platser mina anteckningar stamma.

Forst må meddelas en del anteckningar angående arter tillhörande 
traktens »inhemska» flora.

Den första utgångspunkten för mina exkursioner blef, som ofvan nämnts, 
Vännäs.

Af de i Vännästraktens flora ingående »inhemska» arterna gjordes 
följande till föremål för anteckningar.

Campanula rotundifolia,1 som llerestädes förekom relativt rikligt, syn
tes här och hvar mer eller mindre starkt variera till blomkronformen. 
Strax öster om kyrkogården insamlades sålunda utmed landsvägen några 
till blomkronans form från hvarandra tydligt afvikande former, dels en 
med mera vidgadt klocklika blommor med längre och mera utdraget 
spetsiga, mera utåtböjda kronflikar, dels en med mera cjdindriskt klock

1 Nomenklaturen i enlighet med L. M. Neuman, Sveriges flora. Lund 1901.
Svensk Botanisk Tidskrift 1910.



lika blommor med kronflikarna kortare och mera tvärspetsade; en tydlig 
mellanform mellan båda förefanns äfven.

Geranium silvalicum förekom särskildt rikligt å buskmarken mellan 
järnvägsstationen och exercisfältet och uppträdde där mestadels i en mer 
eller mindre ljusblommig, stundom rent hvitblommig form. Vanligen 
var kronans grundfärg ljust rödviolett till nästan hvit med mörkare 
violettfärgade ådror. Bland de sålunda i regel ljusblommiga individen 
förekommo fläckvis rikligt individ af vanlig blomfärg.

I den mossiga granskogen N.—XV. om exercisfältet förekom ganska 
allmänt Listera cordata. Bland hufvudformen förekom bär och där en
staka albinosindivid, /. pallida Neuman 1901, p. 638); formen pallida 
uppgifves dock af Neuman endast för Skåne: Ahus. Typiska albinosex- 
emplar, f. pallida, ha af mig förutom å ofvannämnda lokal anträffats flere- 
städes, så exempelvis i Västergötland: Hassle, och i Stockholms-trakten: 
Lofön.

I samma skogsmark som Listera uppträdde fläckvis mer eller mindre 
riklig Pijrola uniflora.

Rubus ardicus syntes i skogskanten nära exercisfältet uppträda tämli
gen allmänt med tandade till flikade kronblad, f. schizopelalus.

Af Splachnum luteum L. förekommo här och livar enstaka exemplar. 
Så äfven vid Tvärålund och Vindeln.

Nästa uppehållsort blef Tvärålund.
I den mossiga granskogen SV. om gästgifvaregården antecknades här 

liksom vid Vännäs Listera cordata och Pijrola uniflora.
Vid en kärrtrakt mera NV. ut påträffades Montia fontana L. och en

staka exemplar af Galium trifidum.
Ett stycke SV. från Vindelns järnvägsstation insamlades å ängsslutt- 

ningen ned mot älfven Coeloglossum viride. Såväl hufvudformen med 
gulgrön kalk som den såsom f. subalpinum upptagna formen med röd
brun kalk anträffades, båda synbarligen i ungefär samma individantal. 
En typisk färgmellanform mellan båda förekom äfven.

Utmed landsvägen strax intill järnvägsstationen syntes Rubus ardicus 
uppträda i tvänne till kronbladformen tydligt skilda former, den ena 
med relativt smala, ovalt lansettlika, c. 9 X 3-4 mm. stora kronblad, den 
andra med kronbladen relativt breda, vigglikt ovala, c. 9 X 5 6 mm.
stora.

Kring Hällnäs järnvägsstation uppträdde här och där i skogskärren
Eriophorum callithrix, ofta fläckvis riklig.

Backman och Holm (1878, p. 10) uppgifva ej E. callithrix för Västerbotten utan 
endast för Lule Lappmark, Pite Lappmark och Norrbotten. Melander (1883, p. 
213) angifver dock växten för Lycksele s:n: Torne träsk, och Degerfors s:n: Ro- 
sinedal. o _

Här och hvar förekom strödd Lislera cordata, å en fyndort jämväl
enstaka f. pallida.

Hällnäs-floran syntes särskildt rik på Pyrolor. Följande 5 Pijrola-arter 
antecknades: P. chlorantha1, minor, secunda, rolundifolia och uniflora. Ofta

1 Om utbredningen af Pyrola chlorantha jmf. Backman och Holm (18/8, p. 104), 
Melander (1883, p. 210) samt Selim Birger [1909, p. (155)].
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förekommo arterna om hvarandra. De utmärkte sig här alla för relativt 
stora blommor. Blomstorleken framgår af följande, å lefvande blom 
mor tagna mått:

Pi/rolu chlorantha: inre kalkblad c:a 9x6—7 mm. (enligt Neuman
1901. p. 214 6—8 mm. långa), den utslagna blommans diameter c:a

10 mm.
P. minor: inre kalkblad 7x5 mm.; blommans diam. 8 — 10 mm.
P. secunda: inre kalkblad 6x3—3.5 mm.
P. roiundifolia: inre kalkblad 10x7 mm.; blommans diam. c:a 15 mm
P. uni flora: inre kalkblad 11 — 12x9—10 mm.; blommans diam. c:a 

25 mm.
A vattensjuk mark strax invid Stryksele gästgifvaregård uppträdde 

tämligen allmänt Epilobium palustre v. lapponicum i såväl röd- som äf- 
ven rent hvitblommig form. Några individ med hvita, särskildt mot 
basen tydligt violettadrade kronblad förekommo äfven.

Här och hvar i skogarna syntes enstaka exemplar af Pyrola uniflora.
A m31 aitad mark utmed en bäck ett st3rcke NO. om gästgifvaregården 

växte Ranunculus lapponicus, nu, den 8 juli. mestadels i frukt; enstaka 
individ blommade dock ännu.

Rubus aicticus uppträdde här i stor formrikedom. Förutom växling 
med afseende på kronbladens form funnos äfven olikheter med hänsyn 
till kronbladsfärgen. Liknande skiljaktigheter med afseende på kron- 
bladsformen. som å de från Vindeln beskrifna formerna, aterfunnos äfven 
häi. Dessutom anträffades en form med ännu mycket bredare, bredt 
1 undadt ovala, c. 12x8 mm. stora, röda kronblad. Denna form var allmän 
i videkärren nere vid Vindelälfven strax ofvanför Strykselegårdarna. Å 
samma lokal förekom äfven, blandad med denna, en form med något 
smalaie, ovalt lansettlika, blekröda, särskildt mot basen mörkare rödådrade 
kronblad.

I närheten af lokalen för Ranunculus lapponicus insamlades ytterligare 
en till blomfärgen afvikande form af Rubus arcticus, med de utslagna 
kronbladen rent hvita, ovala, relativt korta och smala, blott c. 5 X 2 mm. 
stora, /'. leuciticus Laest. Scheutz (1881, p. 891 angifver efter J. Roos, J. 
Linder och J. Bergholm Rubus arcticus L. var. leucilica Fr. från Väster
botten: Umeå, Baggböle.

Från trakten kring Ekorrträsk må följande fynd nämnas:
Botrychium Lunaria (L.) Sw. anträffades i ängsvegetationen vid stran

den af sjön.
Pyrola chlorantha uppträdde här och där i samma storblommiga form 

som vid Hällnäs.
Den nordligaste punkten, som jag besökte, var Lycksele kyrkby. 

Exkursioner gjordes härifrån i den närmaste omgifningen längs de tre 
trån byn utgående Vilhelmina-, Stensele och Sorsele-vägarna.

I skogen utmed Vilhelmina-vägen påträffades här och där enstaka 
exemplar af Pyrola uniflora, så särskildt ned mot Ume älf strax söder 
om byn.

A stranden af älfven vid forsen söder om byn växte Carex alpina och 
C. Buxbaumi, båda i ett flertal exemplar. — Om Carex alpina i Ume



lappmark se Wahlenberg, 1812, p. 24, Zetterstedt, 1883, p. 221, L. L. 
L.estadius, 1824, p. 185, Melander, 1883, p. 214,

En flerestädes kring Lycksele uppträdande Care.r-art var C. festiva 
Den växte mest å gamla gräsvallar, dikeskanter o. s. v. Egendomligt var 
att se denna i fjällen skäligen lågväxta art här uppträda halft som ru- 
deratväxt och såsom sådan i riktufviga, högväxta (ända till öfver 4 dm. 
höga) exemplar. Äfven i Lule lappmark, Jockmocks s:n, har jag sett 
C. festiva uppträda i en liknande form och under samma förhållanden 
som här vid Lycksele. C. festiva är förut funnen vid Lycksele af »G. 
II—n.» (1891, p. 61).

Vid kanten af den gamla landsvägen söderut påträffades strax ofvan- 
för forsen några 10-tal exemplar af Gentiana amarella v. lingulata, nu i 
begynnande blomning. — Om Gentiana amarella i Ume lappmark se Wah- 
lenberg, 1812. p. 70, L. L. L.estadius, 1824. ]). 181; Zetterstedt, 1883, 
p. 222, har ej funnit den inom området i fråga; Melander, 1883, p. 206 
—07, N. L. Andersson, 1890, p. 37.

Landsvägskanterna utmed Stensele-vägen voro närmast Lycksele by sär- 
skildt utmärkta af riklig Campanula rolundifolia. En hel del olika for
mer kunde här urskiljas beträffande såväl kronans form som kronfärgen. 
Sålunda hade exempelvis en här ingalunda sällsynt färgform kronbladen 
blekblå till nästan hvita. I allmänhet utmärkte sig arten för rela
tivt stora blommor. En mängd individ visade abnorma talförhållanden 
inom en eller flera af blombladskransarna. 19 stycken blommor med 
abnorma talförhållanden visade följande 13 olika talighetskombinationert1

Antal
blommor

Antal
foderblad

Antal
kronblad

Antal
ståndare

Antal
märkesflikar

i 8 8 6 3

i 8 7 7 4

t 7(8)> 8 8 5

t 7 7 6 3
2 7 6 6 3

t 7 6 5 (6 ' 3

t 6(7)1 6 6 4

t 6 6 7 3 (4)3

4 6 6 8 3
2 6 6 r5 3

i 5 7 7 5

t 5 7 8 3

t 5 6 5 (6)- 3

' Om olika talförhållanden hos Campanula rotundifolia se Hernfrid Witte. 
Arkiv för Botanik. Bd. 4. No 17. Uppsala 1905.

1 2 foderblad tydligt sammanväxta.
- 2 ståndare sammanväxta med strängarna.
3 Ena märkesfliken upptill 2-klufven.
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A kanterna af Sorsele-vägen förekom en del afvikande färgformer af 
Achillea millefolium. Den vanliga hvitblommiga formen var här som 
annorstädes den allmännaste. Men förutom exemplar med hvita blom
mor förekommo ej sällsynt exemplar med blekröda blommor äfvensom 
enstaka individ med mörkare röda. Af den blekröda färgformen före- 
lågo 3 olika modifikationer: dels en form, den vanligare, med såväl kant
som diskblommor blekröda (å olika individ olika starkt blekröd färg), 
dels en form med blekröda kantblommor men rent hvita diskblommor, 
dels slutligen en tredje form med kantblommorna ytterligt ljust blekröda 
och diskblommorna starkare röda.1

Från Lycksele ställdes färden längs Ume älf söderut till det från Lin
nés Lappska resa bekanta Tuggensele, c:a 2 mil nedom Lycksele by. 
En oväntadt rik Hora träffades här å ängsmarken och älfstranden strax 
nedom Tuggenforsen. Fjällflorans utposter: Astragalus alpinus, i en ovan
ligt ljusblommig form, Viscaria alpina, Saussurea alpina, Salix glauca, 
Carex alpina och Buxbaumi m. fl. syntes här sida vid sida med Con- 
vallaria majalis (ännu den 12 juli i riklig blomning), Fragaria vesca, 
Rosa cinnamomea o. a. mera sydliga arter.

*

Som jag redan inledningsvis nämnt, kom jag under min resa att ägna 
större delen af min uppmärksamhet åt traktens ruderat- eller »ogräs»- 
llora.

Redan första dagen i Vännäs inbjödo de där i den grannaste färg
prakt prunkande ogräsvallarna till närmare beskådande. Och då den 
första blomsterängen också vid närmare betraktande hade något af in
tresse att bjuda på, kom jag att alltjämt under resans gång ägna ogräs
vallarna och ruderatväxterna en närmare undersökning.

Först må här med några ord beröras de västerbottniska gräsvallarnas 
eller »lindornas» uppkomst och utveckling. I stort sedt synes den af 
Högbom i hans arbete »Norrland»>, p. 330—31, gifna skildringen af de 
norrländska lindorna vara väl tillämpbar på de västerbottniska förhål
landena. »Första årets lindor få ofta själfså sig eller igensås med höfrö 
(»hömålla»), hopsamladt från ladugolf o. s. v. De förete en mera för 
ögat än för den praktiske jordbrukaren tilltalande bild, en brokig ört
vegetation, hvari ofta Rumex, Matricaria, Epilobium anguslifolium, Cirsium 
arvense dominera. Spiraa ulmaria, Ranunculus acris, Vicia cracca, kummin, 
Alchemilla, hvit klöfver och många flera komma till å bättre jord,- så att

1 Liknanda färgformer förefinnas som bekant af Centaurea cyanus.
" Af dessa äro Cirsium arvense, Spiroea ulmaria, Vicia Cracca och kummin rela

tivt sällsynta eller saknas inom de af mig besökta delarna af Västerbotten och 
Ume lappmark.
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de nya lindorna under högsommaren te sig såsom praktfulla blomster
ängar. Efter ett eller annat år förträngas dessa växtformationer af de 
fleråriga gräsen, framför allt af Aim ccespitosa, som sedan blifva exklu
sivt härskande ända till dess efter ytterligare några års förlopp ofta 
björnmossa och andra mossor börja inkräkta på den genom upprepade 
skördar utsugna jorden, som då om ej förr återföres till öppen åker 
för att efter ett par års sädes- och rotfruktsskördar ånyo läggas igen. 
I vissa trakter, där lindorna afbärgas så sent, att blomväxterna hinna 
sätta frö, något som numera är mera sälls3ynt. men ännu synes före
komma rätt vanligt i Tornedalen, bibehålla lindorna under flera år sin 
brokiga blomsterprakt och vidmakthållas vid sin växtkraft genom öfver- 
gödning. Den stundom fenomenala växtligheten å gräslindorna i Torne
dalen kan till icke ringa del förklaras ur detta brukningssätt.»

Såsom karaktärsväxter å de af mig undersökta västerbottniska första 
årslindorna må särskildt framhållas Matricaria inodora, Crepis teclorum. 
Erysimum cheiranthoides v. nodosum. Silene venosci. Rumex acetosella. 
Chrysanthemum leucanthemum, Erigeron acer, Myosotis arvensis, Capsella 
bursa pastoris, Ranunculus repens, Spergula arvensis ß sativa, Galeopsis 
bifida och speciosa, Slellaria media. Stundom syntes äfven några få gräs
arter redan nu uppträda såsom i någon mån karaktärsväxter, så exem
pelvis Poa pratensis och trivialis, Festuca rubra och någon gång Alopecu- 
rus geniculatus.

Redan under andra eller tredje året var vanligen örtvegetationen be
tydligt decimerad. De flesta arterna förekommo nu blott tunnsådda eller 
enstaka, flere af dem voro t. o. m. fullständigt utgångna. Gräsen be- 
gynte nu blifva alltmera förhärskande och ibland dem i första hand 
Deschampsia caispilosa och Festuca rubra. Å några lindor syntes dock 
en eller annan örtartad ogräsväxt först under andra eller tredje året ha 
kommit till sin fulla utveckling, så t. ex. Chrysanthemum leucanthemum 
å en mängd lindor utmed landsvägen Lillsele—Tvärålund.

Under tredje och fjärde åren syntes gräsen nå höjden af utveckling. 
Örterna voro nu så godt som fullständigt undanträngda.

Efter fjärde eller femte året inträdde en alltjämt fortgående försämring 
i lindorna, såsom gräsvallar betraktade. De förut dominerande gräsen 
synas alltmera aftaga i såväl yppighet som individtal. Festuca ovina 
börjar uppträda allt rikligare. Tillika med några nu först domine
rande eller nyinvandrade örter, framför allt Erigeron acer och Antennaria 
dioica, bildar nu detta gräs den hufvudsakliga vegetationen. De invan
drande mossorna och lafvarna börja slutligen att göra sitt till att den 
alltmera öfveråriga lindan äfven i västerbottningens ögon blir värd att 
utdömas.

Den första linda, som jag undersökte något närmare, var en redan på 
långt håll i hvitt och gult vackert prunkande förstaårslinda strax öster om 
\ ännäs järnvägsstation. Karaktärsväxter voro här Matricaria inodora. 
i i kli g, och Crepis teclorum fläckvis riklig, samt här och livar i större 
eller mindre fläckar: Erysimum cheiranthoides v. nodosum. Myosotis arvensis. 
Erigeron acer (i en anmärkningsvärdt storblommig form) och Ranunculus 
repens. Ett ganska allmänt ogräs var äfven Potentilla norvegica, i stor
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växta ovanligt kraftiga exemplar.1 * 3 Af sällsyntare ogräsarter må här blott 
nämnas Carduus nulans, ett nära meterhögt exemplar.-'

Den förnämsta uppmärksamheten ådrog sig den här uppträdande for
men af Crepis lectorum med dess redan på långt håll i ögonen fallande 
starka utveckling af toppkorgen. C. tectorum uppträdde öfver en ganska 
stor yta i enstjälkiga, högväxta (1/2 till nära 1 m. höga) individ, hvilka 
alla hade toppkorgen minst dubbelt större och kraftigare utvecklad än 
alla öfriga blomkorgar (se fig. 1). Oftast var hufvudskottet jämväl när
mast under toppkorgen fullständigt cylindriskt, i några fall syntes dock 
öfre delen af stjälken inom förgreningsregionen tillika med toppkorgen 
något utplattad, svagt fascierad. Då formen i fråga uppträdde i en mängd 
individ öfver en tämligen stor yta, och då ingen annan öfvervintrande 
form af arten här förekom, synes den mig väl förtjänt af eget formnamn:

Crepis tectorum L. f. grandiceps n. f.: forma unicaulis, alta, ro
busta; capitulo terminali magno, latcralibus 2—3-plo vel ma
gis majore; caule vulgo omnino cylindrico, raro supra cum 
capitulo terminali parum fasciato.

Bland de öfvervintrande (bienna) individen förekommo här och där 
enstaka sommarannuella individ, utbildade såsom tämligen typisk f. sege- 
talis Roth.

A dikeskanten vid landsvägen växte bland den allmänt förekommande 
hufvudformen af Deschampsia ccespitosa flere exemplar af en dess albinos- 
varietet med gulaktiga, relativt stora småax, väl närmast tillhörande un
derarten aurea Wimm. & Grab, (se Neuman, Sveriges flora, p. 788).3 Här 
och hvar syntes dessutom enstaka individ tillhörande en mellanform 
mellan hufvudformen och albinosformen, med svagt i violett skiftande, 
gröngula småax. Denna återfann jag sedermera flerstädes under min 
resa.

Lindorna kring Yindelns järnvägsstation syntes äfvenledes ofta redan 
på långt håll prunka i lysande färger, här mestadels i gult. Erysimum 
cheiranthoides v. nodosum i ofta anmärkningsvärdt höga, nedtill ogrenade 
exemplar samt högväxt Crepis tectorum voro härvid de mest i ögonen 
fallande ogräsen. A en relativt välskött, timotejrik vall nära gästgifvare- 
gården förekommo enstaka exemplar af den från Vännäs nybeskrifna 
Crepis lectorum f. grandiceps; hufvudformen förekom ej å vallen ifråga. 
Af andra vid Yindeln mera allmänt uppträdande ängsogräs må nämnas 
Erigeron acer, samma storkorgiga form som vid Vännäs; särskildt riklig 
anträffades denna å en linda nära kyrkan, nu den 5 juli vackert färg-

1 Af L. L. L.kstamis (1824, p. 181) upptages P. norvegica bland de »sydliga 
växter», som tyckas hafva sin nordgräns vid trakten omkring Umeå. Såsom sådan 
upptager L.ustadu s här äfven Sinapis arvensis.

- Af Backman och Hoi.m (1878, p. 198) uppgifves C. nulans blott från Umeå, 
Holmsund. Från samma lokal anföres växten senare af N. L. Andersson (1890, 
p. 36)

3 Linné (Flora lappon., svensk öfvers., p. 41) framhåller, hurusom han af D. 
ccespitosa i Lappland funnit »tvenne former, af hvilka den ena med hvita, den 
andra med bruna eller blåaktigt rödbruna agnar.»
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dominerande. Capsella bursa pastoris uppträdde riklig och högväxt å 
en linda strax väster om järnvägsstationen ofvan nipbranten.

Å en vall nära stationen (västerut) uppträdde rikligt Spergula arvensis 
y sativa, antagligen isådd. Bland den allmännast förekommande, som 
bekant till sina vegetativa delar mer eller mindre starkt i brunviolett skif
tande hufvudformen af sativa syntes här och hvar strödda eller fläckvis 
rikliga exemplar af en albinosvarietet utmärkta af ljus, mer eller mindre 
gulaktig grönska:

Spergula arvensis L. y sativa (Boenn.) var. chlorosa n. var.: varietas 
partibus vegetis foliisque calycinis pallide luteole viridibus 
sine colore cuilibet brunneo-violac eo.

Från dessa albinosexemplar insamlade frön utsåddes våren 1907 i 
Bergianska trädgården och gåfvo där upphof till samma karakteristiska 
albinosform, som moderplantorna. Förutom de i öfvervägande antal 
förekommande rena albinosexemplaren uppträdde vid odlingen ett antal 
exemplar med grenspetsarna och foderbladen mot spetsarna svagt vio
lettskiftande. Sannolikt äro dessa att betrakta som hybridogent upp
komna mellanformer mellan albinosformen och hufvudformen.

Ett »ogräs», som flerstädes kring Vindeln uppträdde rikligt i vårsäden, 
var Galeopsis speciosa, som nu, den 5 juli, stod i full blom och ofta 
redan på långt håll framstod såsom vackert färgdominerande. A ett 
exemplar iakttogos två fal! af sammanväxning mellan i bägge fallen tvenne 
blommor, den ena komplexen med 2 pistiller och 8 ståndare, den andra 
med 2 pistiller och 7 ståndare.

Å ena dikeskanten åt väster nära järnvägsstationen påträffades ett täm
ligen stort, tufvigt, blommande exemplar af Cerastium arvense, troligen 
det första fyndet af denna växt i Västerbotten. Neuman (1901, p. 540) 
angifver C. arvense för Skåne —södra Norrland. Berlin (1876, p. 71) 
uppgifver Uppland såsom den nordligaste svenska fyndorten för denna 
art. Flere nordliga lokaler för C. arvense ha publicerats af Selim Birger 
[1909, p. (146)], som också omnämner mitt fynd från Vindeln.

Å en gräsvall invid gästgifvaregården insamlades en albinosform af 
Festuca rubra med gulhvita småax och ljus grönska.1

Äfven här och där kring Vindeln förekom den från Vännäs omtalade 
albinosformen af Deschampsia ccespitosa.

Vid Hällnäs påträffades å ett till synes nyligen planeradt område 
nära järnvägens godsmagasin en hel del för traktens flora ganska an
märkningsvärda ruderatväxter. Främst bland dessa må nämnas Trifolium 
spadiceum, i flera frodiga exemplar. Den första uppgiften i litteraturen 
om fynd af T. spadiceum i Västerbotten stammar från år 1909, då Selim 
Birger [1909, p. (157)] funnit växten vid Badstuträsk, som då torde varit 
den nordligaste i litteraturen kända svenska lokalen.

' Wahlenberg (1812, p. 43) nämner, hurusom Festuca rubra i Lappland varierar 
till axens beskaffenhet: Semper his in locis viridis persistit, nec nisi Vesterbott- 
nice maturitate interdum rubet.» Enligt Neuman (1901, p. 735) äro småaxen 
hos Festuca rubra »gröna—gulaktiga—violetta—rödbruna».
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Det måhända mest anmärkningsvärda fyndet utgjordes dock af Rumex 
auriculatus. Äfven denna förekom i flere, frodiga exemplar. Denna lo
kal torde för R. auriculatus vara den hittills nordligast kända.1

A samma ruderatmark som de båda närmast föregående antecknades 
för öfrigt Arabis arenosa, Artemisia vulgaris, Barbarea vulgaris och stricta, 
Ileracteum sibiricum L., Melandrium album, AI. album X rubrum * lapponi- 
cum Simmons (ett exemplar), M. rubrum * lapponicum Simmons, Plantago me
dia och Rumex domestica. Af tvenne gräs förekommo här typiska al- 
binosformer, Deschampsia ccespitosa ß aurea samt en albinosform af 
Festuca ovina, utmärkt af gulaktiga småax och ljus grönska.2 — Några 
insamlade Alchemilla vulgaris-iormer hafva af Harald Lindberg bestämis 
till *subcrenata, * alpestris och *aculidens. — Euphrasia tenuis uppträdde 
fläckvis riklig.

Vid landsvägen nära Hällnäs gästgifvaregård påträffades ett tiotal täm
ligen högväxta, ogrenade exemplar af Sisymbrium sophia samt några 
äfvenledes relativt högväxta exemplar af Galium aparine ß Vailtantii, de 
flesta ännu vid blomningen och fruktsättningen med kvarsittande friska 
och gröna hjärtblad. Af Crepis tectorum förekom här ett fascieradt, band- 
likt exemplar med stjälkens bredd ända till nära 1 cm. på det bredaste 
stället.

A en linda nedom gästgifvaregården anträffades riklig Silene venosa i 
högväxta och rikgreniga exemplar samt enstaka Trifolium spadiceum. A 
en närbelägen mera gräsrik linda uppmättes ett jätteexemplar af Erysi
mum cheiranthoides v. nodosum med en höjd af 135 cm. och c:a 15 mm.:s 
stjälkdiameter vid basen. Här och där å lindorna syntes Anthemis tinc- 
toria, vanligen i enstaka exemplar.

Utmed landsvägen Hällnäs—Stryksele var Crepis tectorum ett af de 
starkast i ögonen fallande ogräsen å förstaårslindorna. Särskildt kring 
byn Hjuken uppträdde den rikligt, nu vid blomningen starkt färgdomi- 
nerande. Strax bortom Iljuken växte å landsvägskanten enstaka exemplar 
af Trifolium spadiceum.

Förstaårslindorna vid Stryksele voro synnerligen rika på ogräs. Så
lunda hade en sådan strax invid gästgifvaregården att uppvisa riklig, 
fläckvis ymnig och fullständigt täckande Rumex acetosetla, fläckvis riklig 
Galeopsis bifida, här och där med riklig Galeopsis speciosa, samt fläckvis 
ymnig Alopecurus geniculatus; mera enstaka uppträdde Sinapis arvensis 
och Raphanus raphanistrum.3

1 Murbeck, Die nordeuropäischen Formen der Gattung Rumex», Botan Notiser, 
Lund 1899, p. 40, angifver R. auriculatus från nordligast »Boh. in d. Nähe von 
Strömstad; Vg. Kinnekulle; üg.; F. Ål. Bolstaholm in Geta».

Om småaxens färg hos F. ovina skrifver Wahlenberg (1812, p. 42): »Plerum- 
que hue viridis est, nec rubet — Neuman (1901, p. 736) anger småaxen »gröna 
—mörkvioletta».

Uppgifter om Raphanus raphanistrum i Västerbotten meddelas af Backman och 
Holm (1878, p. 172), af N. L. Andersson (1890, p. 37) ocli af Melander (1890, 
p. 237).
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Särskildt yppig var ogräsfloran å en förstaårslinda (med spridda 
Secale cereale-stånd) strax ofvan gästgifvaregården. Flere inemot eller 
öfver 1 m. höga ogräs, nu den 8 juli i full blomning, voro här strödda 
om hvarandra, Häckvis rikliga, så att lindan på afstånd liknande en 
sannskyldig blomsteräng. Först på höjdskalan stod Erysimum cheiran- 
thoides v. nodosum, ända till 130 cm. hög. Det uppmätta maximiexem 
plaret hade förutom den grofva, från nedom midten rikt, pyramidlikt 
grenade hufvudstjälken 9 stycken basala, från de nu nervissnade rosett
bladens axiller utvecklade sidostjälkar om c:a 75 cm:s höjd. Nummer 
2 på höjdskalan var Silene venosa, som uppträdde i rikgrenade, mer än 
meterhöga exemplar. Det högsta exemplaret om c:a 105 cm. ägde 6 
stycken rikt grenade, ungefär lika starka basalskott. Ett annat, nära 
meterhögt individ hade utbildat 15 basalskott, alla ungeför likstarka. 
Såsom nummer 3 är att nämna Crepis tectorum, i rikgrenade exemplar 
om ända till 70 cm:s höjd. Utom det upptill rikt, kvastlikt förgrenade 
hufvudskottet ägde det uppmätta maximiexemplaret 13 stycken c:a 50 
cm. höga basalskott från rosettbladsaxillerna; exemplarets största diame
ter belöpte sig till ungefär en half meter.

»Undervegetationen» å lindan utgjordes af fläckvis rikliga Matricaria 
inodora och Stellaria media, Galeopsis bifida med insprängd G. speciosa, 
strödda Rumex acetosella, Spergula arvensis och Viola arvensis. Enstaka 
gräs förekommo: Festuca rubra, F. ovina, Poa pratensis och trivialis; af 
Fes/uca-arterna anträffades äfven här enstaka albinosindivid, så äfven af 
Poa trivialis enstaka, genom ljusgröna småax och alltigenom ljus grönska 
utmärkta exemplar.

Ofverallt i den genomresta trakten uppvisa landsvägskanterna en både 
individ- och artrik ruderatflora. Redan under resan Hällnäs—Stryksele 
hade jag haft min uppmärksamhet fästad på »landsvägsfloran» och be
slöt nu att under färden Stryksele—Ekorrträsk anteckna alla å väg
kanterna synliga ruderatväxter samt söka ungefärligen angifva de upp
trädande arternas frekvens. Den därvid erhållna artlistan fick följande 
utseende:

Chrysanthemum leucanthemum1 
Matricaria inodora
Anthemis tincloria, e.
Achillea millefolium 
Gnaphalium silvaticum, e.
Erigeron acer, fläckvis 
Crepis tectorum, flerestädes, vanligen 

i enstaka exemplar 
Taraxacum officinale, e. 
Leontodon autumnalis

Hieracium auricula, e. 
Campanula rotundifolia 
C. patula, e.2 
Plant ago major
Veronica serpyllifolia, e. 
Euphrasia tenuis, i fläckar 
Rhinanlhus minor, e.
Carum carvi, här och där, e. 
Viola tricolor, 1 ex.
Trifolium spadiceum, e.

1 Liten festil anger, att arten uppträder tämligen vanlig, större fetstil anger väx 
ten såsom en af »landsvägsflorans» karaktärsväxter; e. = enstaka.

2 Om Campanula patula i Västerbotten se Backman och Holm (1878, p G3).



Tr. repens 
Tr. pratense
Alchemilla ■vulgaris, 1 ex 
Fragaria vesca, e. 
Potentilla norvegica, e. 
Brassica carnpestris, 1 ex

(148)

Spergula arvensis 
Polygonum aviculare, e fläckar 
Rumex acetosa, e.
R. acetosella
Luzula multiflora, h. o. d. 
Festuca rubra äfven e. albinos-

Sinapis arvensis, e. i närheten af 
gårdarna F. ovina

Poa pratensis, h. o. d.
P. alpina, h. o. d.
Deschampsia casspitosa (h. o

ex.)

Arabis arenosa, e.
Ranunculus acer, h. o. d., e. 
R. repens 
Silene venosa, e.
Stel/aria graminea 
Cerastium vulgare, e.
Sagina procumbens, h. o. d.

d. äfven albinosformerna) 
Agrostis vulgaris
Alopecurus fulvus, e.
Phleum pratense, e.

I förstaårslindorna kring Ekorrträsk (liksom utmed landsvägen vid 
Ekorrsele) var Matricaria inodora, nu den 9 juli i rikaste blomning, det 
allmännaste och mest i ögonen fallande »ogräset . Lindorna voro ofta 
fullständigt hvitfärgade af densamma. En annan, flerstädes riklig ogräs
art var Erigeron acer. Crepis tectorum och Silene venosa uppträdde här 
blott enstaka.

Landsvägskanterna å vägen Ekorrträsk—Lycksele utmärktes af unge
fär samma ruderatflora som å sträckan Stryksele—Ekorrträsk. 1 all
mänhet var dock floran här mindre individrik. — Några af de förut 
angifna arterna kunde ej upptäckas, så exempelvis Trifolium spadiceum. 
A de förbiresta förstaårslindorna framstod i regel här liksom vid Ekorr
träsk Matricaria inodora såsom den förhärskande ogräsarten. Crepis tec
torum, Erysimum cheiranthoides v. nodosum och Silene venosa syntes van
ligen äfven här vara mera tillbakasatta.

Vackert färgrika voro lindorna kring Lycksele. Äfven här var Ma
tricaria inodora utan tvifvel den allmännaste och vackrast färgdomine- 
rande ogräsarten. Hela lindor stodo ofta fullständigt hvita.1 Af andra 
här talrikt uppträdande ogräs må främst nämnas Capsella bursa pastoris, 
Erigeron acer fl., Erysimum cheiranthoides v. nodosum, Crepis tectorum 
och Rumex acetosella. k en förstaårslinda utmed landsvägen söderut 
nära byn uppträdde sålunda Matricaria inodora riklig och Capsella bursa 
pastoris strödd riklig. Capsella förekom här i nära meterhöga, ofta 
synnerligen rikt grenade exemplar. Ett Capsella-indiviä mätte exempel
vis c:a 80 cm. i höjd; från rosettbladsaxillerna hade 12 stycken ungefär 
lika starka, c:a 80 cm. höga eller högre basalskott utvecklats. Förutom 
Matricaria och Capsella växte å samma vall strödda Crepis tectorum och 
Erysimum cheiranthoides v. nodosum, tunnsådd Thlaspi arvense samt en

Såsom ett bevis på att ilfa/r/caria-blomkorgarnas skönhet här verkligen upp
skattades af traktens befolkning må anföras, hurusom i Lycksele gästgifvargårds 
matsal hvarje bord prydts med en bukett af Matricaria inodora med eller utan 
inblandning af Campanula rotundifolia.
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staka Anthemis linctoria, Centaurea cganus,1 2 Melandrium rubrum * lappo- 
nicum Simmons o. a.

Några närbelägna, nyligen uppbrutna myrtegar voro öfversållade med 
ymnig Rumex acetosella med insprängda enstaka—tunnsådda Rumex ace- 
tosa, Festuca rubra, Poa pratensis och trivialis (af den senare enstaka 
albinosexemplar lika dem från Stryksele) o. a.

En tydligen flera år gammal linda å ett mot S. starkt sluttande sand
fält var beväxt företrädesvis med riklig Erigeron acer och politus Fr. i 
olika former. Andra här ingående arter voro strödda Campanula ro- 
lundifolia, Festuca rubra (äfven enstaka albinosexemplar) och ovina, 
tunnsådd Myosotis arvensis samt enstaka Plantago media o. a.

Å en mindre linda närmare landsvägen anträffades äfven här ett in
divid af Trifolium spadiceum.

I hafre och kornåkrarna uppträdde här och där Spergula arvensis 
y sativa fullständigt täckande öfver stora fläckar.

Alldeles invid byn (strax V.-ut) påträffades en linda, som otvifvelaktigt 
tog priset i fråga om ogräsrikedom, hvad såväl individ- som artantal be
träffar. Karaktärsväxter voro här Erysimum cheiranthoides v. nodosum 
och Crepis tectorum, båda rikliga, i sannskyldiga jätteexemplar. Andra 
mera högväxta och framträdande ogräsarter voro: fläckvis riklig Triticum 
repens, strödd Capsella bursa pastoris, tunnsådda Matricaria inodora och 
Achillea millefolium samt mer eller mindre enstaka Agrostis vulgaris, 
Carduus crispus, Centaurea cyanus, Deschampsia ccespitosa, Festuca rubra, 
Melandrium rubrum *lapponicum Simmons, Phleum pratense, Poa praten
sis, Ranunculus acer, Raphanus raphanislrum, Rumex domesticus och 
Silene venosa.

Dessutom ingingo följande mera lågväxta ogräsarter: fläckvis rikliga 
Chenopodium album, Myosotis arvensis och Spergula arvensis y saliva, 
strödd—riklig Rumex acetosella, tunnsådd Stellaria graminea samt mer 
eller mindre enstaka Alopecurus geniculatus, Campanula rotundifolia, Ce- 
rastium vulgare, Erigeron acer, Festuca ovina, Galeopsis bifida, Helxine 
convolvulus, Leonlodon autumnalis, Myosotis strida,- Poa alpina, Polygonum 
aviculare, Ranunculus repens, Thlaspi arvense, Trifolium pratense och re
pens, Vicia cracca och Viola arvensis.

Å lindorna norr om byn syntes ofta Taraxacum officinale (nu den 
10 juli i frukt) och Rumex acetosa spela en förhärskande roll inom 
ogräsfloran. — Å en något sank, relativt gräsrik äng eller linda ned 
mot älfven voro Ranunculus acer och auricomus,3 färgdominerande, 
strödda—rikliga, så äfven Carex festiva. Å några hafreåkrar norr om 
hyn var Chenopodium album fläckvis täckande. Strax invid byn (norrut)

1 Centaurea cyanus upptages af L. L. L^estadius (1824, p. 182) bland de växter, 
hvilka »finnas uti Västerbotten, hvilka icke hinna inom Lappmarken eller på andra 
sidan Sjögränsen». Om C. cyanus i Västerbotten se för öfrigt Backman och Holm 
(1878, p. 199) och Melander (1890, p. 236).

2 Om Myosotis stricta i Västerbotten och Lappland se Backman och Holm (187S, 
p. 57).

3 Om R. auricomus i Ume lappmark jmf. Wahlenberg (1812, p. 155).



gåfvo några timotejvallar med insådd ymnig, ända till meterhög Phleum 
pratense ett vittnesbörd om, huru god afkastning en välskött vall här 
verkligen kan gifva. Blott få och enstaka ogräs ingingo här, så Achillea 
millefolium, Barbaren strida och vulgaris, Carduus cripus, Chrysanthemum 
leucanthemum, Melandrium rubrum *■ lapponicum Simmons, Ranunculus 
auricomus, Rumex acetosa, Silene venosa och Vicia cracca. Å en vail 
alldeles invid timotejyallarna voro üeschampsia ccespitosa och Festuca 
rubra förhärskande, ymniga och högväxta. I båda slagen gräsvallar syn
tes klöfver, mest Trifolium hybridum, sparsamt insprängd.

Från Lycksele kyrkogård antecknades bland andra ruderatväxter Ara
bis thaliana.1

A en gårdsplan i utkanten af byn påträffades Matricaria discoidea, ym
nig å en tämligen stor fläck. Växten förekom äfven här och där på 
gatorna inne i byn.2

Ruderatfloran a landsvägskanterna Lycksele—Tvärålund syntes 
likna den för Hällnäs-vägen beskrilna; floran var dock här å den senare 
anlagda och särskildt till sina nordligare delar mindre trafikerade Tvärå- 
lunds-vägen betydligt artfattigare. Ända ned till Tegsnäs var vägen föga 
uppkörd. Gräsen dominerade såväl å landsvägskanterna som äfven midt 
i lägen. Endast hjulspåren och midt emellan dem spåren efter häst
trampet fi amträdde mera fria från vegetation. Såsom karaktärsväxter 
sågos här Festuca rubra och oftast insprängd bland denna Deschampsia 
cwspilosa samt Rumex acetosella. Leontodon autumnalis var ännu en af 
de allmännare arterna. Trifolium pratense förekom här och där, stun
dom i flera närstående exemplar, så äfven Matricaria inodora. Achillea 
millefolium däremot syntes alldeles hafva förlorat sin betydelse såsom 
karaktärsväxt, hn hel del af de öfriga för Hällnäs-vägen uppgifna ru- 
deratväxterna återfunnos, men alla här blott i få och enstaka exemplar. 
Något för floran å öfre delarna af Tvärålunds-vägen karakteristiskt var, 
att representanter för den omgifvande vegetationen voro relativt talrika 
och jämförelsevis starkt framträdande. Sålunda voro landsvägskanterna 
i skogaina ofta tätt beväxta med Betula- och Salix-huskar, Myrtillus nigra 
och uliginosa, Festuca ovina, Antennaria dioica o. a. Först fram emot 
Granön begynte vägen blifva mera uppkörd och landsvägsfloran allt
mera lik Hällnäs-vägens.

Lindorna, särskildt förstaårslindorna, prunkade här i om möjligt ännu 
grannare färgprakt än tillförene. Matricaria inodora och Rumex acetosella 
syntes här allmänt vara de först uppträdande och mer eller mindre full
ständigt dominerande ogräsen. Stundom voro äfven här första årets 
lindor rika på Crepis tectorum, där och hvar äfven Erysimum cheiran- 
Ihoides v. nodosum. De färgrikaste ogräsvallarna såg jag nedom Tegsnås.

Om Arabis thaliana i Västerbotten och Lappland se Backman och Holm (1878
p. 168).

Om utbredningen af .1/. discoidea se Birger, Arkiv för Botanik, Bd 9, N:o 7, 
Uppsala och Stockholm 1910.
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Här voro ofta äfven 2- och 3-årslindorna vackert blomfärgade. Den 
därvid starkast färgverkande arten var Chrysanthemum leucanthemum. 
Denna uppträdde ofta i andra eller tredje årets mera gräsrika vallar, 
stundom öfver stora ytor så godt som täckande; vallen lyste då ofta 
redan på långt håll vackert hvit. Blott å några få förstaårslindor syntes 
enstaka Phleum pratense-stånd tyda på gräsfrösådd. Å en linda vid 
Tegsnäs uppträdde Viola tricolor strödd—riklig, i full blomning (den 12 
juli) och vackert färgdominerande.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

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

En faseierad pelar-kakté.

Fasciation af stammen hos kakteer är en företeelse, som vid flera 
tillfällen blifvit iakttagen. I Penzigs Pflanzenteratologie (I, sid. 504) äro 
sådana anförda för Mamillaria-, Echinocactus-, Cereus- och Echinopsis-släk- 
tena, ehuru dock — enligt livad det synes 
framgå af ifrågavarande arbete — blott ob
serverade på odlade exemplar, ej under väx
ternas naturliga förhållanden. En synnerligen 
vacker fasciation af en vildväxande kakté har 
jag emellertid iakttagit under mina resor 
inom de nordargentinska Cordillerorna, och 
som det därvid t. o. m. gäller en bland fa
miljens jättearter, torde en reproduktion af 
den fotografiska bild, jag tog af densamma, 
samt af den på stället gjorda ritningen ej 
sakna sitt intresse.

Del fascierade exemplaret tillhörde den 
inom nordargentinska punaregionerna all
männa, pelarformade arten Cereus pasacana 
Web. Det växte ej långt från Moreno inom 
»Puna de Jujuy» på c:a 3,800 meters h. ö. h. 
uti en låg, knappt 1/4-meter hög buskvegeta
tion, som till största delen utgjordes af 
Krameria Iluca Phil. Ibland denna fram
trädde den bisarra Ce/eus-pelaren med dess 
väldiga tuppkam på ett mycket iögonenfallande 
sätt. Exemplaret var 7—8 m. högt. I top
pen delade sig stammen i tvenne grenar, 
hvilka omedelbart voro utplattade i tvenne 
vigglika c:a 3 dm. tjocka skifvor; hela fas- 
ciationen mätte 1,6 m. i storlek. Utefter hela 
dess öfre kant löpte en fåra, som längs
båda sidorna begränsades 
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Halfskematisk
af en rad grofva, den fascierade Cereus pasacana.

29
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fingerlika utskott, på den bifogade lialfskematiska teckningen bättre fram
trädande än på fotografien, där taggarna och hårigheten bortskymde 
desamma. Orsaken till fasciationens uppkomst kunde ej afgöras.

I samband härmed må ock omnämnas, att jag i närheten af det nu 
skildrade Cereiis-exemplaret äfven iakttog en fascierad Echinocaclus-art;

. +.M-

Fig. 2. Cereus pasacana Web. med fasciation af toppen. Nord-Argentina. 
Puna de Jujuy, c:a 3,800 m. ö. h. — Fot. Rob. E. Fries.

detta exemplar var blott fotshögt och fasciationen mätte blott c:a 1 fot 
i utbredning. Äfven hos denna sträckte sig en fåra utefter kammens 
öfversida — påtagligen här liksom i förra fallet utgörande en förläng
ning af den för kaktéerna utmärkande gropformade vegetationspunkten. 
Utefter densamma ordnade sig sedan stammens åsar.

Rob. E. Fries.



Ogräsens frodighet under sommaren 1910.

Våra landtmän synas i allmänhet haft anledning sjunga den föregående 
sommarens lof. Tonarterna därvid hafva visserligen som vanligt växlat 
något med provinserna, men det intryck man, i stort sedt, erhållit är, 
att skörden nästan öfverallt slagit synnerligen väl ut. Att den gynnsamma 
väderlek, som rådde större delen af sommaren, i lika hög grad främjat 
ogräsen som de odlade växterna är uppenbart. Enhvar torde kanske 
också haft tillfälle konstatera den yppighet, de förra på många ställen 
då företett. Ett litet illustrationsprof på hvad några allbekanta åker
ogräs därvidlag förmått åstadkomma må här lämnas.

Den 9:de juli besökte jag en 4 km. nordväst om Sigtuna belägen mindre 
åker, vid tillfället liggande i trade och på grund häraf bevuxen med nästan 
idel ogräsväxter. Jorden därstädes måtte hafva varit af prima slag och 
gödslingen skett efter rationella principer, ty väderleken ensamt räckte 
nog icke till att förklara hvad man här fick skåda. Växtligheten utg jorde 
en synnerligen rikhaltig och vacker (!) profkarta på hvad trakten äger 
af ogräs, och hvad dimensionerna hos liera af de uppträdande arterna 
angår torde det bli svårt att uppleta en praktfullare utställning.

Af kulturväxter kunde här sorgligt nog ej upptäckas mer än enda, 
nämligen timotej (Phleum pratense L.), som växte spridd här och där. 
Den hade emellertid tydligen tagit intryck af sin omgifnings höga lef- 
nadssätt och för att nu ej synas sämre än dessa anlagt ett yttre, som 
gjorde honom hart när oigenkännlig. Jag tog på måfå ett exemplar 
och granskade detsamma något närmare. Det visade sig då bestå af 31 
skilda, från samma rot utgående stjälkar, som alla buro ax; de längsta 
af dessa stjälkar mätte 134 cm. och af axen voro åtskilliga vid blomnin
gen 13 cm. långa. En månad senare såg jag på samma ställe ett annat 
individ af samma växt, ej fullt så högväxt men med icke mindre än 44 
axbärande stjälkar; flera af axen mätte vid detta tillfälle ända till 17 
cm. i längd.

Bland de på åkern förekommande ogräsen må särskildt följande 
framhållas:

Matricaria inodora L.
» chamomilla L.

Anthemis tinctoria L.
» arvensis L.

Senecio vulgaris L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Sonchus arvensis L.
Lapsana communis L.
Galium aparine L.
Myosolis arvensis (L.) All.

Alla dessa uppträdde i former som tydde på ett höggradigt välbefin
nande. Sålunda 1'unnos af Thlaspi arvense L. en hel mängd exemplar, 
som tack vare de högväxta och rikt förgrenade stammarna buro mer 
än 1,000 mogna kapslar hvardera. En Papaver dubium L. hade nyss

Viola arvensis Murr.
Vicia hirsuta (L.) Koch.
Sinapis arvensis L.
Capsella bursa pasloris (L.) Medik 
Thlaspi arvense L.
Papaver dubium L.
Arenaria serpgllifolia L. 
Chenopodium album L. 
Equisetum arvense L.
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slutat sin blomning och stod i begrepp att öfvergå till fruktmognad, 
hvilken säkerligen kräfde ett duktigt arbete af växten, enär fruktanlagen 
voro ganska talrika, nämligen 103; lyckligtvis uppburos dessa anlag af 
ej mindre än 22 bladiga, till synes direkt från hufvudroten utgående stjäl
kar. På ett ställe ståtade en hel armé af manshög Cirsium arvense (L.) 
Scop. så kompakt, att då jag vid ett senare tillfälle under sommaren 
efter stort besvär lyckats intränga i denna urskogsliknande formation, 
befanns underväxten totalt förkväfd så när som på några enstaka, sorgligt 
bleksiktiga och tynande dvärgexemplar af Lamium purpureum L. och 
Stellaria media (L.) Cyr.

Hvad blomrikedom beträffar excellerade dock inga i sådan grad som 
några af de nyss uppräknade compositéerna. Ehuru icke jordbrukare 
kunde jag ej undgå att känna verklig beklämning vid tanken på de mas
sor af ogräsfrön, som här voro under utbildning. En Anthemis arvensis L. 
företedde följande utseende. Från rothalsen utgingo åt alla håll likt 
radier i en cirkel 19 gröfre och finare stjälkar, alla med sin nedre del 
liggande tätt utmed marken och först med den öfre hälften böjande sig 
i bågform uppåt. Sedd uppifrån tedde sig växten härigenom som en 
cirkelformig yta med mer än 1 meter i diameter. Den befann sig vid 
tillfället i full blomning, och endast ett mindre antal korgar voro ut
blommade. Men jämte de blommande korgarna förefunnos en mängd 
outslagna knoppar i alla möjliga utvecklingsstadier. Vid anställd räkning 
befunnos de blommande och redan utblommade korgarna tillhopa utgöra 
604 och de outslagna 545. Med hänsyn till den ännu ej långt hunna 
årstiden (nästan midt i högsommaren!) och den nederbördsrika väderlek, 
som därpå följde, lider det ej det minsta tvifvel därom, att åtminstone 
de allra flesta af de anlagda blomställningarna skulle, därest växten 
fått vara i fred — nu offrades den för undersökningens skull — hafva 
utvecklat sig normalt. Dylika exemplar af Anthemis arvensis L. växte i 
åkern litet hvarstädes.

Ännu mera storslagen i fråga om dimensionerna var naturligtvis Ma
tricaria inodora L., hvilken uppträdde som en af de mest dominerande 
växterna på området. Af de många jättestora exemplaren uttog jag tvenne. 
Det ena hade 615 utslagna korgar och dessutom 218 outslagna, hvilka 
senare dock af allt att döma ej skulle behöft lång tid för att nå sin 
fulla utveckling. Det andra exemplaret prunkade med ej mindre än 872 
utslagna samt 181 under utveckling varande korgar.

Rekordet i fråga om korgrikedom slogs dock märkvärdigt nog hvarken 
af Matricaria inodora L. eller Anthemis arvensis L. utan af en utomor
dentligt frodig, åt alla håll ända från roten förgrenad Matricaria chamo- 
milla L., som visade sig bära ej mindre än 1,022 blommande eller re 
dan utblommade korgar; huru många outslagna den därjämte förfogade 
öfver kan jag tyvärr ej uppgifva, enär tiden vid granskningstillfället ej 
tillät några ytterligare räkneoperationer. Att bland mängden af M. chamomilla
L. ännu korgrikare exemplar förefunnos håller jag ingalunda för otroligt.

Alltså: det finnes i vårt land annuella korgblomstriga växter, som ledigt 
förmå alstra mer än 1,000 fullt utvecklade blomställningar under vegeta
tionsperioden.

J. A. O. Skärman.



Den nordligaste förekomsten af Heliehrysum arenarium 
(L.) Moench. i Skandinavien.

Sedan några år tillbaka har jag varit i tillfälle iakttaga en mycket 
nordlig förekomst af Heliehrysum arenarium (L.) Moench. x Ungefär 1 mil 
söder om Göteborg i Askims socken växer den på en af de från istiden 
kvarstående grusåsar, hvilka från Fässbergsdalen sträcka sig söderut 
genom Frölunda och Askims socknar. Mig veterligt är denna den nord
ligaste punkt i Skandinavien, hvarest den blifvit anträffad.

Från södra eller kanske rättare sydöstra Europa utbreder sig Heli- 
chrysum arenarium åt nordväst till Östersjön, där den på dess södra 
kuster och på Bornholm är allmän; på östra kusten går den i 
norr till Estland (1 ställe) och Ösel (Falck, Bidrag till kännedomen 
om den sydsvenska vegetationens ursprung och vägen för dess in
vandring, 1868.) I Sverige förefinnes den tämligen allmänt i östra och 
mellersta Skåne (Areschoug, Skånes flora, 1866) samt västra Bleking 
(Aspegren, Försök till en Blekingsk flora, 1823). I västra Skåne finnes 
den här och där och i mellersta Bleking på några få lokaler. I Små
land är den endast funnen vid Vissefjärda söder om Emmaboda (Scheutz, 
Några bidrag till Smålands Flora, 1862). Beträffande Halland är den upp- 
gifven för södra delen (Theorin, Växtgeogr. skildr. af Södra Halland 1865). 
På Öland förekommer den i mellersta delen här och där t. ex. vid 
Glömminge ganska allmänt (Ahlquist, K. Vet.-Ak. handl. 1821). På Got
land är den endast funnen på sandfälten vid Gannarfve och Frigges i 
Hemse socken (Säwe, Synopsis Florae Gothlandiae, 1837). Enligt välvilligt 
meddelande af läroverksadjunkten J. Berggren, hvilken 1890 tagit den 
på såväl Öland som Gotland, tyckes den dock för närvarande vara i ut
döende, endast förekommande i några få exemplar. Enligt K. Johans
son (Bot. Notis. 1910) är arten på Gotland redan försvunnen.

Som synes är södra Halland närmast liggande lokal, hvarifrån man 
möjligen skulle kunna förmoda, att den blifvit spridd norrut. Montin 
(Förteckning på de i Halland vildt växande örter etc. K. Vet.-Ak. Handl. 
1766) anför, att några få stånd finnas »på flygsanden vid Hylte-hög utom 
Halmstad», och Osbeck (Utkast till Flora Hallandica. K. Göteb. Vet.- och 
Witterh.-samh. Handl. 1788) tillfogar: på en backe vid Bondåkra i Hass- 
löfs socken elt och annat stånd.» Theorin (1. c.) omnämner den från 
Laholm och Halmstad, hvarjämte jag i mitt exemplar af sistnämnda 
arbete har en anteckning äf obekant hand: Himmeslöf i Karups socken. 
Genom lektor Fr. Ahlfvengren har jag erhållit kännedom om att 
växten finnes så långt norr ut som vid Falkenberg. Alldenstund växt- 
platsen i Askim ligger strax vid vägen, som går söderut från Göte
borg genom Onsalahalfön, hvilken väg medelst en förgrening står i 
förbindelse med stora landsvägen genom Halland, skulle det kunna 
antagas, att någon resande söderifrån fört den med sig, men af någon 
anledning kommit att bli af med den här. Mycket troligt är dock ej 
detta antagande. Hade växtplatsen legat närmare stranden, skulle man 
kunnat förmoda hafsdrift från Danmark, men så kan ej vara förhållan-
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det, då platsen i fråga är belägen omkring 25 m. ö. h. och väl 300 meter 
från stranden.

Beståndet utgöres af ett 20-tal nedtill rikt förgrenade individ af 20— 
25 cms höjd, hvilka nästan utan inblandning af andra växter täcka en 
fyrkantig yta af ungefär 3 m2. Endast några mossor och lafvar jämte ett par 
individ Galium verum och Luzula campestris finnas inom denna ruta. 
Strax utanför finnas följande arter: Achillea Millefolium, Antennaria 
dioica, Campanula rotundifolia, Erigeron acer, Filago minima, Linaria vul
garis, Lotus corniculatus, Potentilla argentea, Trifolium arvense. Som man 
ser har Helichrysum arenarium här i sitt sällskap typiska sandmarksbe- 
byggare, hvilka alla, jämte andra, af Warming (Dansk Plantevsekst, 1906 
—1909) anföras såsom åtföljande densamma i Danmark.

Efter allt att döma tyckes detta bestånd vara mycket gammalt. Nå
gon bestämd uppgift om huru länge det funnits här, har jag emellertid 
ej kunnat erhålla. Landtbefolkningen har väl ej mycket fäst sig vid 
denna växt, som slagit sig ned på en utmark långt bort från gårdarna. 
Ingenjör Artur E. Swensson, som de 3 senaste åren bott på platsen, 
har under dessa år sett den ungefär lika frodigt växande, ehuru, närhelst 
man kommer dit, alltid en mängd uppryckta plantor, ligga vissna och 
kringströdda i omgjfningen. Den omständigheten, att å denna del af 
åsen för omkring 30 å 40 år sedan odlingsförsök gjorts, hvilka helt visst 
varit föga lönande och ej gifvit anledning till fortsättning, då gruset 
ligger alldeles uppe i dagen, tror jag ej ha kunnat inverka på växtens 
förekomst. Säkerligen har den funnits på platsen långt före denna tid.

Axel Liljedahl.

Seirpus radieans äfven i Södermanland.

Sommaren 1878, då jag såsom informator vistades vid egendomen Hvar- 
garn i Lista socken af Väster-Rekarne härad i Södermanland, tog jag för 
mitt herbarium en högväxt Seirpus, som växte ymnigt i tätt bestånd vid 
stranden af Hjälmaren. Jag införlifvade växten med mitt herbarium un
der namn af Seirpus silvalieus.

I början af 1890-talet fann jag sistnämnda växt nära Storbacken i Lule 
lappmark och tog äfven däraf ett ark för mitt herbarium. Jag fäste 
mig då vid, att detta exemplar företedde en väsentlig olikhet med Hvar- 
garnsexemplaret, särskildt hvad axen beträffar. Detta fick emellertid tills 
vidare för mig vara en olöst gåta.

Något senare erhöll jag af lektor A. Skånberg ett exemplar af Seirpus 
radicans från Schlesien. Likheten mellan detta och min Seirpus från 
Hvargarn slog mig med förvåning. Att båda möjligen kunde tillhöra 
samma art ägnade jag emellertid icke en tanke åt. Jag visste ju, att 
Seirpus radicans var en utländing.

Emellertid — när Seirpus radicans upptäcktes i Värmland och därifrån 
utdelades i växtbvte, började jag närmare studera de ofvannämnda tre 
Seirpus-exemplaren i mitt herbarium, och då stod det med ens klart



(159)

för mig, att min förmenta S. silvalicus från Hjälmarestranden måtte vara 
Scirpus radicans. För att vinna ytterligare bekräftelse härpå, sände jag 
exemplaret till rektor L. M. Neuman för granskning, och han bekräftade 
också, såsom jag hade väntat, riktigheten af min uppfattning.

Följaktligen hafva vi ännu en fyndort i ett nytt landskap för Scirpus 
radicans. Och då fyndet gjordes så långt tillbaka i tiden som 1878, är 
det ju ganska sannolikt, att fyndorten vid Hvargarn i Södermanland är 
den första i Sverige.

Älfdalen den 27 jan. 1911.
Ollo Vesterlund.

Om myxomyeetfloran på ett par lokaler invid Uppsala.

I följd af alltjämt pågående intensiv sandtäkt försvinner mer och mer 
den östra delen af rullstensåsen strax söder om Uppsala.

Då detta område åtminstone för mig under snart 20 år utgjort den 
lättast uppnådda och käraste exkursionsplatsen, då det gällt att på lediga 
småstunder leta efter myxomyeeter, har jag tänkt, att jag kanske kunde 
ägna lokalen en liten minnesgärd genom att meddela en anspråkslös 
förteckning å de myxomyeeter, jag anträffat därstädes, helst som ingen 
utsikt finnes, att platsen kan komma i åtnjutande af något slags natur
skydd. Det är tvärtom alldeles påtagligt, att betingelserna för dessa de
likata och intressanta varelsers trefnad å lokalen i fråga med hvarje år, 
som går, bli allt färre och färre.

Området är välbekant för alla, som varit eller äro uppsalabor. Det 
är helt litet och sträcker sig från Sandgropen invid staden utefter Ek- 
lundshofsvägen fram till »Geijers dal». Å denna obetydliga sträcka har 
jag under årens lopp insamlat eller observerat följande myxomyeeter:

Badhamia utrieularis (Bull.) Berk.
Physarum nutans Pers.

» nutans violaceum Bost.
cinereum Pers.

Fuligo septica (L.) Gmel.
Cratcrium pedunculalum Trent. Afglömdes af mig i ett annat samman

hang i en föregående notis i denna tidskrift. Är enligt Bob. E. Fries i 
hans afhandling Sveriges Myxomyeeter mycket sällsynt i vårt land. 
Togs af mig på stickor och strå i själfva skogsbrynet den 7 augusti 1898, 
som var ett makalöst godt myxomveetår icke blott beträffande Uppsala- 
trakten utan äfven i fråga om andra fokaler i landet.

Leocarpus vernicosus Link.
Didymium farinaceum Schrad.
Slemonitis fusca Both.

» Smithii Macbr.
splendens Bost. En gång anträffad 140 centimeter högt öfver 

marken på en torr gren af skörpil, växande tillsammans med Reticularia
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Lycoperdon Bull. Sporerna af Stemonitis splendens Rost. synas besitta en 
viss tendens att stundom flyga högt. Från forstmästaren Gustaf von 
Post har jag fått samma svamp, tagen af honom vid Granträsk, Lyck
sele socken på en bjälke af tall i taket på en lada den 28 juli 1903. 
Saken kan ock i viss mån förklaras däraf, att denna myxomycet med 
förkärlek uppträder på relativt friskt trä.

Comcitrichci nigra (Pers.) Schroet.
» nigra var. la.va Rost.
» tijphina (Wiggers) Rost.

Enerthenema papillata (Pers.) Rost., äfven den form, som kallats
Ancyrophorus crassipes Raunkiser, hvaraf prof sändts till Raun k ler 

och af honom erkänts.
Lindbladia effusa (Ehrenb.) Rost.
Cribraria pyriformis Schrad.
Dictydium cernuum (Pers.) Nees.
Tubulina cylindrica (Bull.) DC.
Reticularia Lycoperdon Bull., observerad nästan årligen och i ganska 

skiftande former.
Trichia varia Pers.

» fallax Pers.
» contorta Rost.

Hemitrichia rubiformis (Pers.) Lister.
Hemitricha clavata (Pers.) Rost., båda årligen observerade.
Arcyria pomiformis Rost.

» punicea Pers.
» incarnata Pers.
» nutans (Bull.) Grev.

Oerstedii Rost., mycket sällsynt, funnen en enda gång, den 10 
oktober 1893.

Perichcena populina Fr. på askbark, numera försvunnen från platsen, 
sedan den jättestubbe, 880 centimeter i omkrets nere vid marken, på 
hvilken den växte, helt och hållet fått skatta åt förgängelsen. Denna 
väldiga stubbe var i parentes sagdt sista återstoden af en ärevördig jätte
ask, som omkom genom eldsvåda sommaren 1897, sedan några zigenare 
användt dess rymliga ihåliga inre till eldstad.

Den 24 september 1893 anträffades på en löfträdsstubbe i gamla brunns
parken vid Eklundshof några små ockragula, metallskimrande plasmodio- 
karper, att döma af den mikroskopiska undersökningen sannolikt en 
form af Perichcena populina Fr., ehuru till det yttre betydligt afvikande 
från den vanliga.

Lycogala epidendron (L.) Fr.
Detta blir sammanlagdt 30 arter, däraf 2 mycket sällsynta, och 4 for

mer, alltså ungefär fjärdedelen af alla kända svenska arter. Det är så
lunda endast i förhållande till den obetydliga utsträckningen af området 
i fråga som totalsiffran blir något så när afsevärd.

Anmärkas må, att ett tiotal af de uppräknade arterna anträffats ute
slutande på gamla stubbar af Salix fragilis L.
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En vida märkligare fyndort för sällsynta myxomyceter är den välbe
kanta Norbylund, som dock ligger mer än en timmes väg ifrån staden. 
Denna genom Wahlenbergs Flora Upsaliensis klassiska lokal gör nu
mera knappast skäl för namnet lund, sedan de flesta af dess vackra ekar 
försvunnit. Därstädes äro enligt Rob. E. Fries i Sveriges Myxomyceter 
af honom anträffade

Physarum variabile Rex.
compression Alb. & Schw.

Physarum contextual Pers. samt
Dianema depressum Lister.
Dessutom »vid Norby», alltså i närheten, af doktor Erik Nyman:
Chondrioderma globosum Rost.
Cribraria purpurea Schrad. och
Arcyria ferruginea Sauter.
Själf påträffade jag i Norby lund den 8 november 1903 på en ekstubbe 

Hemitrichia Karsteni Lister, förut funnen af Rob. E. Fries i Ångerman
land vid Kramfors.

Förekomsten af så pass många hos oss ytterst sällsynta former inom 
ett helt litet område synes tyda på för myxomyceter ovanligt gynnsamma 
existensvillkor. Dessa äro enligt min mening följande: 1) den s. k lun
dens läge i brynet af en barrskog, 2) dess lämpliga belysnings- och fuk- 
tighetsförhållanden, 3) dess rikedom på gamla stubbar och kvistar, 4) ett 
rikligt löffall om hösten från olika trädslag.

Samma faktorer göra sig nog ock gällande utefter den skogbevuxna 
rullstensåsens rand å lokalen invid staden, dock ej tillnärmelsevis i den 
eminenta grad som i Norby lund.

Uppsala den 29 november 1910.
Karl Hed bom.

Lopadium fuscoluteum (Dicks.) Th. Pr. i Jämtland.

Åren 1868 och 1873 företog S. Almquist, åtföljd af andra botanister, 
resor i Jämtland hufvudsakligen för undersökning af provinsens lafflora. 
Råda åren uppehöll han sig en längre tid i ffandöl vid foten af Snasa- 
högen och gjorde flera exkursioner upp på berget. De nordväst om 
Snasahögen belägna trakterna kring Storlien kunde han däremot endast som 
allra hastigast besöka; från hans kvarter i Handöl var det den tiden 
förenadt med rätt slora svårigheter att göra exkursioner dit.

De märkliga laffynd, Almquist och hans reskamrater gjorde i västra 
Jämtland, synas hafva bort locka andra lichenologer till ytterligare besök 
där, men att döma efter i litteraturen tillgängliga uppgifter har detta ej 
blifvit fallet.

Under sistförflutna sommar vistades jag en kort tid i Jämtland och 
uppehöll mig därunder 10 dagar vid Enafors, hvarifrån några exkursio
ner företogos upp på Snasahögen. En dag ägnades åt en utflykt till



Storlien. Under dessa korta ströftåg anträffades åtskilliga för provinsen 
nya lafvar. En af de märkligaste är onekligen Lopadium fuscoluleam 
(Dicks.) Th. Fr.

Denna laf är redan genom sin habitus en af de lättast igenkänn
liga skandinaviska skorplafvarna. Den växer på döende mossa och mult
nande växtdelar. Bålen är ljusgrå och grynig eller vårtig, ej så litet 
påminnande om på liknande substrat växande Pertusarise. Apothecierna nå 
en storlek af ända till 3 mm. i diameter, äro till färgen orangegula eller 
ljust rostbruna, med plan, matt, finvårtig disk och persisterandc, tjock, 
ofta vinklig kant.

I Sverige synes växten i fråga vara mycket sällsynt. Ar 1874, då andra 
delen af Th. M. Fries Lichenographia scandinavica utkom, var den ännu 
ej känd från vårt land. Icke heller är den upptagen i P. J. Hellboms 
Norrlands lafvar (1884 eller Birger Nilsons Die Flechtenvegetation des 
Sarekgebirges (1907). I Torne Lappmark har den emellertid anträffats af 
Erik P. Vrang; ett exemplar, insamladt på Yassitjåkko i Jukkasjärvi den 
24 juli 1906, ligger i mitt herbarium. Och sannolikt har den insamlats 
i samma trakt äfven af andra botanister, ehuru mig veterligt någon 
uppgift därom icke föreligger i litteraturen.

I Jämtland anträffade jag L. fuscoluteum vid Storlien, dels ett par 
svagt utvecklade, nästan sterila exemplar på norra sluttningarna af Skur- 
dalshöjden, dels ett omkring 1 dm. bredt praktexemplar med talrika 
apothecier i ravinen nordväst om järnvägsstationen, på båda ställena på 
ganska starkt beskuggade och fuktiga lokaliteter.

När Th. M. Fries Lichenographia scandinavica utkom (1874), var arten 
känd från Finnmarken och Nordlanden (sydligast från Salten) samt från 
en ej närmare angifven plats i Gudbrandsdalen. Senare är den i Norge 
anträffad af J. Havaas (Beiträge zur Kenntnis der westnorwegischen 
Flechtenflora. I 1909 , p. 23( i Romsdalen (»bei Alterhöa, spärlich und 
mit wenig entwickelten Apothecien») och i Hardanger (»im westlichen 
Teil der Hochgebirgsebene, an vielen Stellen, aber meistens ohne Früchte»). 
Några andra uppgifter om dess förekomst på den skandinaviska halfön 
äro mig ej bekanta. I E. Wainios Adjumenta ad Lichenographiam 
Lapponise fennicm atque Fenniae borealis (1883) är den ej upptagen. Den 
synes således inom Skandinavien vara inskränkt till de regnrikare västra 
och nordvästra delarna. Fyndorten i Jämtland ligger också väster om 
vattendelaren.

Gust. O. Malme.

Malme, Lichenes sueeiei exsieeati.

Af detta exsickatverk hafva under loppet af år 1910 utkommit faskik- 
larna VII och VIII, innehållande 50 nummer:

151) Dermatocarpon miniatum Ach. Th. Fr., 152) Collema flaccidum 
Ach., 153) Gyrophora anthracina (Wulf.) Koerb., 154 Cetraria aleurites
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(Ach.) Th. Fr., 155) Anaptychia ciliaris (L.) Koerb., 156) Physcia Iribacia 
(Ach. Ny]., 157) Pb. tenella (Scop. Ach., 158' Pli. virella (Ach , 159 Le- 
canora varia (Ehrh.) Ach., 160 L. <lad uh ritt: (Mass.) Hedl., 161) Candelari- 
ella vitellina (Ehrh.) Müll. Arg., 162) C. superdistans (Nyli), 163) Lecidea 
ostreata (Hoffm.) Seiner.. 164) L. demissa (Rutstr.) Ach., 165) L. granulosa 
(Ehrh. Ach., 166) Bacidia atrosanguinea Seiner. Anzi f. melanotica Nyl., 
167) B. Beckhausii Koerb., 168 Catillaria atropurpurea Seiner. Th. Fr., 
169) Micarea violacea (Crouan; Hedl. f. peliocarpa Anzi Hedl., 170 Lecidea 
viridiatra (Stenh.) Seiner., 171) Rhizocarpon budioatrum H'loerke) Th. Fr., 
(172) Rh. gründe (Floerke) Ara., 173 Rh. dislinctum Th. Fr., 174) Rh. Oederi 
(Web:) Koerb., 175) Verrucaria cethiobola Wahlenb. ap. Ach., 176) Parmelia 
pertusa (Schrank Seiner., 177) P. scortea Ach., 178) P. incurva (Pers.) Fr., 
179 P. fuliginosa Fr.) Nyl., 180; Pligscia pulverulenta (Schreb. Nyl. var. 
angustata KHoffm.), 181) Rinodina leevigata (Ach.) Malme var. cinereovirens 
fWainio), 182) Buellia pharcidia (Ach. Malme, 183) Lecanora symmictiza 
Nyl. Hedl., 184 Toninia cumulata Sommerf.) Th. Fr., 185) Lecidea cuprea 
Sommerf., 186 L. Diapensice Th. Fr., 187 L. flexuosa Fr.) Nyl., 188) L. 
botryosa (Fr.) Th. Fr., 189 L. arctica Sommerf., 190 L. elabens Fr., 191) 
L. insidiosa Th. Fr., 192) Pertusaria oculata (Dicks.) Th. Fr., 193) P. pro
tuberans Sommerf. Th. Fr., 194) Phlyclis argena Koerb., 195) Xytographa 
parallela Ach.) Fr., 196) A\ spilomatica (Anzi) Th. Fr., 197) Collema micro- 
phyllum Ach., 198) Rinodina cacuminum (Th. Fr.) Malme, 199' Lecidea 
sylvicola Flot., 200) Rhizocarpon ignobile Th. Fr.

N:ris 156, 157, 158, 166 och 175 äro insamlade af lektorn d:r J. T. 
Hedlund, 170 och 179 'delvis af f. d. läroverksadjunkten d:r J. Hulting 
samt 153 af läroverksadjunkten lil. kand. G. A. Ringsalle; 177 har med
delats af 111. lic. T. Vestergren. N:ris 156, 157, 158 och 176 äro sterila; 
på 154 och 178 finnas apothecier endast i några få exemplar.

I fase. VIII äro utdelade flera lafvar från västra Jämtlands fjälltrakter, 
såsom Toninia cumulata, Lecidea cuprea, L. Diapensice, L. arctica och 
L. elabens samt Pertusaria oculata. Den sistnämnda är ganska ymnig 
och fertil på Snasahögen. Lecidea elabens är en bland karaktärslafvarna 
på döda och afbarkade tallar i myrarna mellan Snasahögen och Enafors. 
L. Diapensice uppträder äfven nedanför trädgränsen; de utdelade exemp
laren härstamma till största delen från en liten holme i myren mellan 
Snasavallens fäbod och Enafors.

I öfrigt anmärkningsvärda äro:
Cetraria aleurites, från Löfberga på Värmdön nära Stockholm). Den 

uppträder här, liksom annorstädes i Stockholmstrakten, ganska ymnigt 
på barken af mer eller mindre fritt stående tallar, mera sällan på naken 
ved, och har några gånger äfven anträffats med apothecier. I St. Malm 
(sydvästra Södermanland) växer den ofta på gamla gärdsgårdar och bräd- 
tak och är äfven här några gånger anträffad med apothecier. I Jämt
land observerades den sistförflutna sommar på flera ställen i gles skog 
vid Hålland i Undersåker, dock endast steril. På de högre skogsbergen 
eftersöktes den dock förgäfves; icke heller stod den att finna så högt 
upp som vid Enafors.

Physcia tribacia, Ph. tenella och Ph. virella, alla tre från Alnarp (Skåne),
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äro inom vårt land föga beaktade elementararter, hvilkas geografiska ut
bredning är ofullständigt känd. Öfverhufvud tarfva arterna af detta släkte 
en på studier i fria naturen fotad revision.

Candelariella superdistans (jfr Hue & Nylander, Addenda nova ad 
Lichenogr. europ. II, p. 33)>, från Löfberga på Värmdön; uppträder mången
städes i Stockholmstrakten som parasit på Lecanora dislans. Af svenska 
lichenologer har den inbegripits under Caloplaca snbsimilis Th Fr., från 
hvilken den skiljer sig bland annat genom växesättet och de tidigt kon- 
vexa apothecierna.

Micarea violacea f. peliocarpa (jfr J. T. Hedlund, Krit. Bern. Lecan., 
Lecid. & Micar., pp. 81 & 92), från St. Malm (Södermanland), där den 
förekommer här och där, men ofta i ringa mängd, på barken af gamla 
klibbalar i utkanten af kärr.

Lecidea viridiatra, från Kvarsebo Östergötland .
Rhizocarpon badioatrum, från Rensätra på Värmdön; är vanlig i Stock

holmstrakten och uppträder under talrika, sannolikt hufvudsakligen af 
ståndorten betingade modifikationer.

Parmelia pertusa, från St. Malm i Södermanland; jfr sid. (92) i före
liggande årgång af Svensk Botanisk Tidskrift.

P. scorlea, särdeles vackra, apotheciebärande! exemplar från kyrkogårds
muren i Vaxala nära Uppsala.

Rinodina leevigata var. cinereovirens, från Undersåker Jämtland), där 
den förekommer mångenstädes på gråal på älfvens stränder mellan kyr
kan och Hållands järnvägsstation. Genom väl utvecklad, grå eller grå
grön bål och slutligen konvexa apothecier afviker den från de i södra 
Sverige förekommande formerna af denna art. Autentiska exemplar af 
Wainios Lecanora sophodes var. cinereovirens hafva icke stått till mitt 
förfogande, men hans beskrifning öfverensstämmer rätt väl med här ut
delade form. Redan sporstorleken och sporväggens beskaffenhet visa, 
att den ej kan hänföras till Rinodina sophodes, utan till R. leevigata. — 
Wainio synes först under de senare åren hafva fått blicken öppen för 
skillnaden mellan dessa båda arter. [Man jämföre Lichenes e Caucaso et
e Peninsula taurica (1899), p. 302, och Lichenes------- — prope pagum
Pitlekai — — — collecti (1909, p. 74.]

Buellia pharcidia, från Järfva nära Stockholm; förekommer mången
städes i Stockholmstrakten, företrädesvis på asp, men vanligen i ringa 
mängd och insprängd bland andra skorplafvar, mest Lecanora subfusca- 
former. — Förutsatt att Lecanora pharcidia Ach. {Synopis, p. 147) är 
identisk med Lecidea parasema s athroa Ach. .Methodus, p. 36), såsom 
Th. M. F'ries uppgifver, har enligt nu gällande nomenklaturregler det 
förstnämnda namnet prioritet som artnamn. — Såsom redan B. Stein 
har påpekat i Cohns Kryptogamen-Flora von Schlesien 1879), är arten 
Diplotomma athroum Ach. väl skild från Buellia alboatra; apothecierna 
äro i allmänhet större än hos denna och äfven som äldre försedda med 
upphöjd kant, sporerna äro fyrarummiga (ej »murformiga»), och bålen är 
tunn. Bålens färg växlar från rent hvit [f. athroa (Ach.)] till mörkt grå 
eller brungrå [f. zabothica (Koerb.)].

Lecidea botryosa, från Rensätra på Värmdön, förekommer mångenstä-



des i Stockholmstrakten, särskildt på Värmdön, och växer företrädesvis på 
barken af gamla, mer eller mindre fritt stående tallar nere vid marken, 
mindre ofta på gamla tallstubbar, blottlagda rötter o. d.

Lecidea insidiosa Th. Fr. (Botan. Notis. 1867, p. 153), från St. Malm i 
Södermanland, där den är ganska vanlig på gamla gärdsgårdar. Är 
parasit på Lecanora varia och har, i likhet med parasitiska lafvar i all
mänhet, ej upptagits i Lichenographia scandinavica.

Phlyctis argena, från Hasseludden på Värmdön; förekommer mången
städes i Stockholmstrakten liksom i sydvästra Södermanland, hufvudsak- 
ligen på gamla aspar, mindre ofta på ek, en och björk. Apothecier äro 
ingalunda sällsynta, men förbises lätt.

Xylographa spilomatica, från St. Malm (Södermanland); har insamlats 
mångenstädes på kullfallna murknande tall- och granstammar, såväl i 
sydvästra Södermanland och Stockholmstrakten som i Jämtland (t. ex. 
vid Enafors), och visar sig alltid väl skild från A", parallela, tillsammans 
med hvilken den ej sällan växer.

Rinodina cacuminum (jfr Botan. Notis. 1896, p. 176), från Snasahögen 
(Jämtland), där den växer på större klippblock, oftast tillsammans med 
Ramalina polymorpha Ach. och Gyrophora avctica Ach.

Rhizocarpon ignubile, mellan Rensätra och Löfberga på Värmdön.

Gust. 0. Malme.

(165)

Usnea longissima Ach. i Medelpad.

I en liten samling af obestämda lafvar, som fd. kand. K. B. Nordström 
skänkt till Stockholms Högskolas botaniska institut, fanns Usnea longissima 
Ach. försedd med följande etikett: »Medelpad, Ljustorps sn., nordöstra 
sidan af Svartåsen vid Prästmyran, nedhängande från en gran. 23 juli 
1910 leg. K. B. Nordström.» Denna vackra, ända till 8 m. långa art 
är, som bekant, hos oss mj»cket sällsynt; enl. J. Hulting, Dalslands laf
var, p. 32 (Bih. t. K. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bd. 26, Afd. III, 1900) är den 
lunnen i Östervallskog i Värmland, vid Vågsäter i Valbo-Ryr i Dalsland 
och i Gästrikland. I Norge tycks denna art vara allmännare; om dess 
förekomst där säger B. Lynge, Om udbredelsen af en del traad- og busk- 
laver i Norge, p. 16 Bot. Not. 1910); »er almindelig paa toppen af de 
höieste koller i Nordmarken (5—700 m. o. h.). Kun undtagelsevis gaar 
den lavere ned (Skandalen.) Den er kjendt fra Ringerike ^Barth), fra 
Hadelandsalmenningen (Lynge) og er vistnok ogsaa paa Oplandene al- 
mindeligere, end man för har antaget.» Arten är i Skandinavien endast 
funnen steril.

G. Lagerheim.
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REFERAT.

Bernt Lynge, De norske busk- og bladlav er. Bergens Museums 
Aarbog. 1910. N:o 9.

Trots den synnerligen rika och i ilera afseenden intressanta lafflora, 
som Norge äger, har dock lichenologien icke varit särdeles mycket om
huldad af norrmännen. Under det senast gångna seklet hafva endast 
två norrmän något mera ingående sysslat med lafvegetationen, nämligen 
S. C. Sommerfelt och J. M. Norman. Den förres verksamhet inföll 
under 1820- och 1830-talet, således innan mikroskopet ännu börjat all
männare användas vid lafundersökningar. Den senare offentliggjorde år 
1852 ett litet, men synnerligen märkligt arbete öfver lafvarnas systematik, 
hvilket dock på länge ej vann vederbörligt beaktande. Ogynnsamma 
yttre förhållanden gjorde emellertid, att Norman ej blef i tillfälle att i 
större omfattning fullfölja sina studier. Hans intresse för lafvarna fort- 
lefde dock, och lichenologien står i tacksamhetsskuld till honom för 
många synnerligen värdefulla lichenologiska bidrag.

Af svenska botanister hafva i synnerhet G. Wahlenberg och Th. M. 
Fries ägnat uppmärksamhet åt Norges latflora. Den sistnämnda kände 
sig i yngre år alldeles särskildt dragen till norra Norge, och frånser 
man Uppsalatrakten, torde det icke vara något område, hvars lafvege- 
tation han visat sig så väl känna som just norra Norges. Det har också 
varit till Fries' arbeten, Lichenes arctoi och Lichenographia scandi- 
navica m. fl-, som man i främsta rummet haft att hänvända sig, om 
man velat inhämta upplysningar om den norska laffloran.

Under de senaste åren synes intresset för lafvarna åter hafva vaknat 
till lif i Norge. J. Havaas har undersökt landets västra delar, där 
många i växtgeografiskt hänseende intressanta fynd voro att vänta. De 
sydöstra delarna hafva blifvit föremål för undersökningar af Bernt Lynge.

För att i sitt land i vidare kretsar sprida kännedomen om och intres
set för lafvarna har Lynge nu under ofvan nämnda titel utgifvit en 
flora öfver de större lafvarna, busk- och bladlafvarna (med undantag af 
Collemacéerna). Genom examinationsschemata öfver släktena och ar
terna, så ofta ett släkte innehåller så många sådana, att en dylik anord
ning kunnat anses behöflig, har förf. sökt underlätta arbetet för den, 
som utan några omfattande förkunskaper i lichenologi vill bestämma de



lafvar, han anträffar. För såvidt jag kunnat finna, äro dessa schemata 
åtminstone i allmänhet väl uppställda och mycket brukbara. Att pröfva 
dem på det sätt, som lämnar fullt säkert underlag för ett värdesättande, 
nämligen genom att låta någon med ledning af dem »examinera» ett an
tal för honom alldeles obekanta lafvar, därtill har jag dock icke haft 
något tillfälle. Öfver hvarje släkte, art eller varietet lämnas en kort 
beskrifning, i hvilken äfven hänsyn tages till vissa mikrokemiska karak
tärer och som i många fall belysas och förtydligas genom fotografiska 
afbildningar, sammanförda på 7 tailor i slutet af boken. Härtill fogas 
uppgifter rörande förekomstsätt och utbredning inom Norge. De utför
liga hänvisningar till exsickatverk, dem förf. sammanställt under hvarje 
art, hafva visserligen i och för sig ett betydande värde, men torde för 
hufvudmassan af dem, för hvilka förf. arbete i främsta rummet är af- 
sedt, ej hafva någon större praktisk betydelse, då ju exsickatverken åt
minstone i många fall ej äro för dem tillgängliga.

I fråga om släktbegränsningen intager förf. i allmänhet en konservativ 
ståndpunkt. Till Physcia t. ex. hänföres sålunda äfven Anaptychia, och 
alla stictacéer sammanföras till ett släkte. Beträffande artbegränsningen 
står han på en något olika ståndpunkt för olika släkten eller grupper. 
För Cladonia t. ex. följer han hufvudsakligen Wainios Monographia Cla- 
doniarum universalis och afviker därför i flera hänseenden från Th. M. 
Fries’ framställning i Lichenographia scandinavica. Parmelia vittata, P. 
lubiilosa och P. farinacea hänföras som varieteter under P. physodes, 
hvarvid dock anmärkes, att denna är en kollektivart och att P. tubulosä 
är alt anse som till arten skild; om P. farinacea säger han sig ej kunna 
uttala någon bestämd åsikt, enär den är honom för litet bekant. 
De bruna, förr ofta till P. olivacea hänförda formerna, såsom P. subauri- 
fera, P. exasperatula, P. fuliginosa, P. aspidota och P. prolixa, få där
emot innehafva rangen af arter Physcia stellaris och P/i. obscura bibe
hållas i den omfattning, dessa arter hafva i Th. M. Fries' Lichenographia 
scandinavica, och äro i hög grad kollektiva.

Bland af Lynge upptagna arter, som ej äro omnämnda från den skan
dinaviska halfön i Fries’ Lichenographia scandinavica eller i den 1880 
utgifna poängförteckningen öfver Skandinaviens lafvar, märkas, förutom 
några Cladonise, Alecloria nidulifera Norrl., Peltigera sculata Ach. (båda 
bland annat från Kristianiatrakten), Nephroma lusitanicum Schaer., Ramalina 
Curnowii Cromb., Sticta limbata (Sm.) Ach. och Sticta intricata Del. var. 
Thouarsii (Del.) Nyl. De tre sistnämnda, som inom Skandinavien äro 
anträffade endast i västra Norge, äro intressanta i växtgeografiskt hän
seende, i det att de äro utpräglade atlantiska arter. Äfven Nephroma 
lusitanicum synes hufvudsakligen hafva västlig utbredning; i förbigående 
må här omnämnas, att den dock sistförflutna sommar insamlades af mig 
i Stockholms skärgård.

Ett tryckfel, som återfinnes på icke mindre än tre ställen och som 
lätt kunde gifva anledning till oriktig skrifning af ett artnamn, vill jag 
begagna tillfället att påpeka, nämligen »Parmelia C3dispora>; bör vära 
Parmelia cylisphora. Oafgjord vill jag lämna frågan, huruvida det kan 
anses nödvändigt att låta detta namn ersätta det länge använda Parmelia
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caperata, äfven om Linnés Lichen caperatus är identisk med Cetraria 
pinastri.

Lynges arbete framträder utan några större vetenskapliga anspråk, 
något som framgår redan däraf, att det genomgående är skrifvet på 
norska. Några kritiska utredningar af omtvistade eller mindre väl kända 
former eller formgrupper innehåller det icke. Det afser i främsta rum
met att vara en hjälpreda för dem, som utan att behärska den spridda, 
på latin eller på de stora kulturspråken skrifna, floristiskt-lichenologiska 
litteraturen vilja ägna uppmärksamhet åt de element af den norska laf- 
vegetationen, som spela den största rollen i växtfysiognomiskt hänseende. 
Och den uppgiften synes det väl fylla. Äfven åt svenska botanister kan 
det rekommenderas såsom i många fall, särskildt beträffande Cladonierna, 
mycket användbart.

Gust. O. Malme.

H. W. Arnell und C. Jensen, Die Moose des Sarekgebietes. Zweite 
und dritte Abteilung. Naturwissenschaftliche Untersuchungen des 
Sarekgebirges in Schweden-Lappland, geleitet von Dr. A. Hamberg. 
III Botanik. Lief. 3 (s. 133—268) 1910. C. E. Fritze, Stockholm. 
R. Friedländer & Sohn, Berlin.

Första haftet af detta för Sarekområdets mossflora grundläggande ar
bete, innehållande Hepaticse och Sphagnaceae, utkom 1907 och refere
rades i Svensk Botanisk Tidskrift för 1908, häft. 1. De nyss utkomna 
andra och tredje häftena innehålla en speciell behandling af områdets 
bladmossor samt en allmän del, som framhåller några olika synpunkter 
beträffande mossvegetationen. Vid de olika arterna bifogas kritiska an
märkningar och jämförande uppgifter om lokaler m. m. De flesta af 
de nya formerna samt några andra äro afbildade. Ur arbetets allmänna 
del må följande meddelas af Arnells »Återblick på områdets mossvege- 
tation».

För hela Sarekområdet har författaren angifvit antalet mossarter 
till 378 (260 bladmossor, 101 lefvermossor och 17 torfmossor). Af dessa 
äro följande 5 arter för vetenskapen nya: Martinellia lapponica, M. 
sarekensis, M. obscura, Bryum sarekense och Oncophorus Hambergi. 
Följande varieteter äro nya: Jungermania quinquedentata var. lenera, 
Marsupella Boeckii var. incrassata, Potytrichurn urnigerum var. subinte- 
grifolium, Pohlia cruda var. seriata, Dicranum fuscescens var. angustifo- 
lium, D. congestiun var. subspadiceum, D. elongatum var. longifolium, 
Amblystegium Witsoni var. boreale och Pterigynandrum decipiens var. 
cochlearifolium.

Följande arter äro för Sverige nya: Pettolepis sibirica, Sauteria alpina, 
Odontoschisma Macounii, Martinellia hgperborea, M. paludosa, M. spits- 
bergensis, M. helvetica, M. Kaurini, M. purpurascens, Jungermania Baue- 
riana, J. Binsleadii, J. elongata, Marsupella capillaris, M. aquatica, Cesia 
varians, Polytrichum inconstans, Bryum crispulum, Br. Limprichtii, Br. 
teres, Dicranum spadiceum, Ditrichum vaginans, Grimmia Ryani, Gr. api-



cnlata, Gr. alpestris, Gr. ungusla1, Hypnum trachypodium, Lescurcea ri- 
yescens, L. Breidleri, Campylium stragulum.

Enligt författarens undersökningar utgör antalet mossor i björkregi
onen 299, i videregionen 300. Den förra siffran anses dock för låg, då 
tiden ej medgaf någon fullständigare undersökning af björkregionen. 
Kännedomen om den vertikala utbredningen af mossorna är ännu brist
fällig. Dock torde såsom Kaalaas visat antalet mossor aftaga mot 
höjden.

Mossornas individantal eller frekvens betecknas af författaren medels 
siffror (1 betyder mycket sparsamt förekommande och 5 massvis upp
trädande). Af områdets arter ha 222 såsom medelfrekvens 1, 50 arter 
medelfrekvensen 1—5. Denna senare grupp förekommer i alla områdets 
tre regioner och åtminstone i tvenne af dem i större mängd. Af dessa 
må nämnas: Plilidium ciliare, Jungermania inflata, J. alpestris, J. ven- 
Iricosa, J. minata, Polytrichum strictum, P. alpinum, Dicranum clon- 
gatnm, Grimmia ericoides, Gr. fascicularis, Gr. ramulosa, Amblystegium 
aduncum, A. sarmentosum, Hylocomium proliferum, hvilka alla ha medel
frekvensen 5.

Äfven redogöres för mossornas fertilitet. Af områdets 378 arter voro 
200 fruktbärande (pleurokarper 27, lefvermossor 53 och akrokarper 120 
arter). Detta oväntadt stora antal fruktbärande mossor torde kunna bero 
på att blott fjälltopparna ha ett arktiskt klimat, under det att uti lägre 
regioner trifs en yppig björkvegetation.

Vid redogörelsen för mossornas sannolika invandringsvägar urskiljer 
författaren fyra olika geografiska grupper:

1. Ubiquistiska arter, som äro utbredda öfver hela Nord-Europa 
och i synnerhet öfver det skandinaviska florområdet.

2. M er i dio n ala arter, som äro allmännare uti Götaland och Svea
land än uti Norrland och Lappland.

3. Boreala arter, som äro allmännare i norra Sverige och ofvan 
björkregionen aftaga i frekvens.

4. Alpina arter, som i Skandinavien ha sitt frekvensmaximum ofvan 
skogsgränsen.

De västliga och medeleuropeiska boreala och alpina arterna, som ej 
iakttagits uti Nordasien, torde enligt författaren kommit söderifrån. De 
västliga (d. v. s. i England förekommande) arterna kunna ha kommit 
från väster. De östliga boreala och alpina arterna ha kommit från 
öster. Från norden eller polartrakterna härstamma de mossor författa
ren kallat arktiskt alpina (jämf. öfversikten s. 242—245).

Till sist meddelar Jensen en detaljerad framställning af områdets 
moss-samhällen.

E, Adler:.

1 Tagen i Lule Lappm. af E. Nyman enl. Hagen, Musci Norv. bor. sid. 60.
Ref.
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SVENSKA BOTANISTER AKLIDNE 1910.

Karl Peter Hägrerström

var född i Gustaf Adolfs församling, Skaraborgs län, den 29 nov. 18o0. 
Fadern, som var snickarmästare, dog, då sonen var blott 5 månader 
gammal. Efter att ha genomgått folkskolan lärde han sig faderns yrke. 
Först vid nära 18 års ålder eller 1868 kom han in vid Jönköpings läro
verk, där mogenhetsexamen aflades 1875. I Uppsala, där han till en 
början studerade för den presterliga banan, drog honom hans intresse 
för botaniken snart öfver till naturvetenskaperna. Omväxlande med 
konditioner studerade H. vid universitetet och aflade iil. kandidat-examen 
den 30 maj 1884. Läsåret 1885—86 genomgicks profår vid realläroverket 
på Norrmalm i Stockholm. I dessa det värsta »extralärareländets» tider 
voro utsikterna att få en ordinarie befattning mycket små, utom efter 
många och långa tjänsteår. Först efter 11 år, hvarunder han tjänst
gjorde som vik. lektor och adjunkt i Falun, Västerås m. fl. ställen, blef
K. P. Hägerström adjunkt i naturalhistoria, kemi och matematik i 
Västerås, hvilken befattning han innehade till sin död den 27 febr. 1910 
på lasarettet i Västerås vid 59 års ålder. Dödsorsaken var blindtarms
inflammation.

Botaniken var jämte geologien den aflidnes älsklingsämne. Han be
satt ett genom mångårig öfning skarpt utveckladt natursinne, god obser
vationsförmåga, kärlek till naturen, lust och fallenhet för arbeten i fältet. 
Under somrarna 1883 —92 deltog han såsom extrageolog i Sveriges 
geologiska undersöknings fältarbeten. Af hans nästan hvarje sommar 
företagna botaniska resor nämna vi: 1877—79 i Dalarna, hvars resultat 
äro publicerade i Flora Dalecarlica af C. Indebetou (1879); 1882 som 
Linnéansk och Kniggeansk stipendiat; till Västergötland flera somrar; västra 
Halland och Skåne 1906; Vassijaure naturvetenskapliga station 1905. Ännu 
den sista sommaren företog han, trots bruten hälsa, en resa med skjuts 
genom Härjedalen. Mest bekant är den resa, som H. sommaren 1880 i 
sällskap med til. d;r E. V. Ekstrand företog ■ till Nordland och Torne 
Lappmark, hvarunder talrika för dessa trakter nya växter upptäcktes, 
däribland Platanthera oblusata på »Nuljalaki i nedre fjällreg. på norra 
sidan bland Gymnadenia albida, Chamorchis alpina, Pedicularis hirsuta 
m. fl.» Denna resa, som då med den tidens kommunikationer var mer 
märklig än i våra dagar, finnes skildrad i en längre uppsats »I 
Torne Lappmark i Nya Dagl. Alleli. 1880. De botaniska fynden äro 
publicerade i Bot. Notiser 1882 p. 65—96: Bidrag till Torne Lappmarks 
och Ofotens Flora. I samma tidskrift har han 1887 skrifvit: Åtskilliga 
former af Quercus Robnr och sessili/lora i nö. Skåne.



Om K. P. Hägerströms lärareverksamhet anföra vi efter en platstid
ning följande: »Omdömena om den aflidne som lärare falla olika. Ni 
erinra oss härvid hvad en ung man yttrade, som tog studentexamen lör 
några år sedan: »Inte tyckte jag alltid så bra om Karl Peter, när jag var i 
läroverket, men nte bland kamraterna har jag funnit, att lian undervi
sat mig så, att jag vet mer i naturkunnighet än kamraterna, som kom
mit från andra läroverk, och det bar jag att tacka Karl Peter Häger- 
ström för.»
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Johan August Berlin

afled å sitt sommarställe Skälsvik å Svartsö i Roslagen den 9 juli 1910. 
Han var född den 7 aug. 1851 i Malsta socken, Roslagen, blef med. d:r 
1888 och förste provinsialläkare i Stockholms län 1892.

Den aflidne var en intresserad växtkännare och efterlämnade vid sin 
död både elt vackert herbarium och en värdefull botanisk boksamling. 
Som botanist och läkare deltog han i Nordenskiölds expedition till Grön
land 1883. Från hans hand äga vi tvenne värdefulla och ej sällan (t. ex. 
bägge i detta häfte af Sv. Bot. Tidskr.) citerade botaniska arbeten: Oen 
geografiska utbredningen af Skandinaviska halföns Fanevogamer och Orm
bunkar i tahellarisk öfversigl; Stockholm, Norstedt & Söner, 1875 och 
Kärlväxter insamlade under den svenska expeditionen till Grönland 1883; 
Sv. Vet.-akad. öfvCrs. 41 1884), X. 7, p. 17—89.

Carl Georg Fant

rektor i Mariestad, alled i Jönköping den 23 aug. 1910. Han föddes i 
Järlåsa, Uppsala län den 19 mars 1844; blef fil. d:r i Uppsala 1872, 
kollega i Mariestad 1875 och var rektor därstädes 1893—1909. Har al 
trycket utgifvit: Sveriges träd och buskar i vinterdräkt. Sthlm 1879, grad.- 
disp. Dessutom en afhandling om lifränte- och kapitalförsäkringsanstal- 
ter; Det viktigaste af läran om jorden, Mariestad 1877; uppsatser i Läs
ning för Folket, däribland äfven en botanisk: Några snyltgäster pä våra födo
ämnen 1884, p. 266—282, undert. C. F.

Nils Conrad Kindberg

afled vid 78 års ålder i Uppsala den 23 aug. 1910. Han var född den 
7 aug. 1832 i Karlstad; blef fil. d:r i Uppsala 1857 på en afhandling: 
Synoplisk framställning af Växtslägtet Lepigonum; var i 40 år lektor i 
Linköping (1860—1900), hvarefter han till sin död bosatte sig i Uppsala.

Den gamle var lärjunge till Elias Fries och förblef till sin lefnads slut 
en ifrigt verksam botanist, särskildt på bryologiens område. En viss
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svaghet för livad man plägar kalla »bokmakeri» torde ha varit orsaken 
till att hans produktion i det hela blef mera kvantitativt än kvalitativt 
betydande. Hans talrika afhandlingar behandla hufvudsakligen Skandina
visk fanerogamfloristik samt Europas och Nordamerikas mossor. Vi nämna 
särskildt: Monographia generis Lepigonorum (Nova acta soc. reg. scient. 
Upsal. 1863) Östgöta flora (1861; 4:e uppl. 1901. Svensk flora 1877. Euro
pean and N. American Brginece 1897—1900. Skandinavisk bladmossflora 
(1903).

t. r.

Professorn vid Karolinska Institutet

Erik Johan Widmark

alled den 15 dec. 1909 i Stockholm. Han var född den 26 aug. 1850. 
Från sin skoltid till sin lefnads slut intresserade han sig lifligt för bo
tanik och samlade under årens lopp ett rikhaltigt herbarium, som elter 
hans död skänktes till Riksmuseum. Som botanisk författare uppträdde 
han ej, sin vetenskapliga produktion utvecklade han på oftalmologiens 
område. Hans första arbeten på detta gebiet behandla dock ett gräns
område till botaniken, den medicinska bakteriologien. De bakteriolo
giska undersökningar som han publicerade öfver dakryocystitis och ulcus 
serpens, öfver blepharadenitis, den purulenta konjunktiviten, vulvovaginitis 
m. fl. anses vara grundläggande för vår kännedom om hithörande frågor.

G. L—m



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Förening-ens årsmöte.

Föreningen sammanträdde till årsmöte den 30 november 1910, hvarvid 
förekom val af styrelse, redaktionskommitté, revisorer och revisorssupp
leanter.

Föreningens styrelse för 1911 utgöres af: professor V. B. Wittrock, 
ordförande; professor B. Sernander, vice ordförande; docenten O. Rosen
berg, sekreterare ocli redaktör; fondmäklaren G. Indebetou, skattmäs
tare; samt öfriga ledamöter: läroverksadjunkten .1. Berggren; lektor K. 
Bohlin; professor O. Juei,; professor G. Lagerheim; lektor G. Malme; 
profe=sor Hj. Nilsson; professor M. Sondén.

Redaktionskommitté för 1911: lektor K. Bohlin; professor G. Lager- 
heim; docenten O. Rosenberg; professor R. Sernander; docenten N 
Svedelius. Till biträdande redaktör valdes fil. licentiaten Tycho Ves- 
tergren.

Till revisorer för 1911 års förvaltning valdes hofkamrer H. Hafström 
och docenten II. Hesselman. Revisorssuppleanter: doktor N. Sylvf.n 
och jägmästare G. Schotte.

Professor R. Sernander höll ett med planscher och mossprof illustrc- 
radt föredrag: »Öfversikt af de nordeuropeiska mossarnas bildnings- 
historia.»

Docenten O. Rosenberg demonstrerade medelst Zeiss' mikroprojektions- 
apparat ett antal mikroskopiska preparat, framställande alger och svam
par, växternas anatomiska byggnad, embryosäckens utveckling, embryo
bildning och befruktning.

Professor O. Juel demonstrerade en af honom själf förfärdigad foto
grafi i naturliga färger af en Selaginella.

Nya medlemmar.

Styrelsen har till medlemmar af föreningen invalt:

på förslag af lektor E. Hemmendorff:
111. d:r Sven Alarik Ljunggren, Nynäshamn; 

på förslag af marinintendenten Hj. Pravitz:
marinintendenten Victor Carlson, Karlskrona;
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på förslag af docenten O. Rosenberg:
civilingenjören Vald. Fkeidenfelt, Stockholm, 
fröken Clare Lagercrantz, Stockholm, 
grufingenjören Alarik Larson, Striberg,
Mag. sc. ÖJ vind Winge, Köbenhavn;

på förslag af professor R. Sernander:
fil. stud. Nils O. Askelöf, Uppsala (Ög.). 
fil. stud. Erik asplund, Uppsala (S. N.), 
fil. stud. Sten Eiksson, Uppsala (Smål.), 
fil. stud. Bertil Grunditz, Uppsala (Smål.), 
fil. stud. Rikard Sterner, Uppsala (Kalm.), 
fil. stud Johan Wiger, Uppsala (G. H.);

på förslag af lektor J. A. O. Skårman: 
auditor Jesper Lilliesköld, Stockholm;

på förslag af fil. stud. Ewald Sterner: 
fil. stud. Vallentin Xorlind, Lund;

på förslag af d:r N. Sylvén:
civilingenjören X. R:son Kleen. Valinge, Stigtomta, 
skogseleven D. Olsson, Stockholm, 
skogseleven W. Sjögren, Stockholm, 
skogseleven C. Smedberg, Stockholm,
förest, på Entomolog, anst. Alb. Tullgren, Experimentalfältet:

på förslag af f. d. stationsinspektor P. Söderlund: 
telegrafingenjören Georg Larson, Luleå;

på förslag af folkskolläraren John \V. Thorén: 
faktorn Thure Hjertman, Göteborg;

på förslag af professor V. B. Wittrock:
fru E. Lindström, f. Keiller, Vibynäs, Nykvarn (Stockholms län);

på förslag af trädgårdsdirektör I. Örtendahl:
trädgårdsdirektör Enoch Cederpalm, Stockholm, 
professor Mårten Elfstrand, Uppsala, 
privatläraren fil. kand. G. A. Fröman, Lppsala



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sällskapet i Stockholm.

Den 25 nov. 1910.

Lektor G. Malme höll föredrag om årsskottets förgrening och i sam
band därmed stående företeelser hos Rubus idceus.

Densamme demonstrerade fasc. 8 af sitt lafexsiccat Lichenes suecici
e.vsiccati.

Lektor J. A. O. Skårman föredrog om gallbildningar hos Salix caprea 
samt förevisade exemplar af Cardamine pratensis med fyllda blommor, 
hvarvid en utförlig redogörelse lämnades för Goebels m. fl:s undersök
ningar beträffande denna sedan länge bekanta formafvikelse.

Amanuensen B. Palm redogjorde under förevisande af ett rikhaltigt 
material för sina undersökningar öfver Stockholmstraktens Taphrina- 
arter.

Professor G. Lagerheim demonstrerade några intressanta växter från 
Stockholms högskolas växthus, däribland ett prydligt exemplar af Nepenthes.

Den 23 febr. 1911.

Fil. d:r Astrid von Euler f. Lleve höll ett af planscher och tabeller 
belyst föredrag om utvecklingscykeln hos en pleomorf planktondiatomacé, 
Melosira helvetica, från Mälaren.

Fil. d:r T. Lagerberg förevisade pressade exemplar af Populus canes- 
cens (= P. alba X tremula) med dimorfa grenar, så att kortskotten voro 
af tremula-typ, medan långskotten buro blad, som fullkomligt liknade 
P alba. Samtidigt omnämndes den utan tvifvel spontant uppkomna 
lund af P. canescens, som finnes vid Linnés Säfja i Upland.

Professor G. Lagerheim demonstrerade ett antal blommande växter 
från Stockholms högskolas växthus.

Vetenskapsakademien.

Den 23 non. 1910.

Det meddelades att landshöfdingeämbetet i Norrbottens län utfärdat kun
görelse om fridlysning al följande växter inom länet:
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Arnica alpina, Chrysosplenium letrandrum, Papaver radicatum, Habe- 
naria obtusata, Trisetum agrostideum och Wahlbergella affinis med förbud 
för hvar och en, som icke har ägande- eller nyttjanderätt till mark, där 
de växa, att insamla dem.

Likaledes meddelades att landshöfdingeämbetet i Uppsala län utfärdat 
kungörelse om mistelns (Viscum album) fridlysning inom länet.

Af de Regnellska gåfvomedlen tilldelades fil. kand. D. Nilsson 250 kr. 
för planktonundersökningar i Sarekfjällens sjöar.

Den 7 dec. 1910.

Till utländsk ledamot invaldes prof. Hugo de Vries.
Det Beskowska stipendiet tilldelades studeranden Henrik Lundegard 

för fullbordande vid Stockholms högskola af en undersökning öfver kärn- 
och celldelningens morfologi hos växterna.

Af riksdagens anslag för svensk forskning vid utländsk biologisk hafs- 
station har akademien, som äger rätt att disponera anslaget, tillerkänt 
docenten C. J. F. Skottsberg 1,000 kronor för algologiska studier vid de 
biologiska stationerna å Helgoland och vid Tvärminne.

Prof. A. G. Nathorst redogjorde för en af Letterstedtske stipendiaten 
läroverksläraren K. B. Nordström inlämnad berättelse öfver hans under 
året utförda botaniska undersökningar i Medelpad samt förevisade prof 
ur en af kand. Th. Halle under sommaren 1910 hopbragt synnerligen 
rikhaltig samling fossila Juraväxter från kusten af Yorkshire, innehållande 
bland annat en rik samling blommor af Williamsonia. Resan hade be
kostats af stiftelsen Lars Hiertas minne.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: 1) Ein neues eigentümliches 
Eryngium af d:r P. Dusen, 2) Nya östsvenska Taraxaca af d:r H. Dahl- 
stedt, 3) Morphologische Flechtenstudien af B. Kajanus.

Den 11 jan. 1911.

Till införande i Arkiv för botanik antogs en afhandling af akademiens 
stipendiat fil. kand. K. B. Nordström: Iakttagelser öfver strand- och 
vattenvegetationen i vissa trakter af Medelpad.

Den 8 febr. 1911.

Berättelse hade inkommit från docenten J. H. Kylin, som med under
stöd från Vetenskapsakademien undersökt Balrachospermum-arternas ut
bredning i vissa delar af Sverige samt med understöd ur Hahnska dona
tionen bearbetat sina samlingar.

Till innehafvare af ett inrikes Letterstedtskt resestipendium utsågs do
centen H. Kylin.

Till införande i Arkiv för botanik antogos: 1) Juckasjärvi-områdets 
flora af fil. stud. E. Sterner, 2) Mikrokemiska notiser om trichomer af
f. d. lektor P. G. E. Theorin.

Till representant för Akademien vid firman B. G. Teubners i Leipzig 
100-årsjubileum i mars d. å. utsågs prof. G. Lagerheim.
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Den 22 febr. 1911.

Till Akademiens representant vid skotska universitetets S:t Andrews 
100-årsfest den 12—15 sept. 1911 utsågs prof. A. G. Nathorst.

Till införande i Handlingarna antogs: Paläobotanische Mitteilungen 9 
af prof. A. G. Nathorst; i Arkiv för botanik: Studier öfver afvikande 
talförhållanden och andra anomalier i blommorna hos några Campanula- 
arter af fil. kand. O. Dahl.

Vetenskapssoeieteten i Uppsala.

Den 2 tlec. 1910.
Professor O. Juel höll ett föredrag med skioptikonbilder om ymphy- 

brider.



NOTISER.

K. Vetenskapssoeietetens Linnépris lör år 1912. K. Veten- 
skapssocieteten i Uppsala har beslutat att den 23 maj 1912, årsdagen 
af Carl von Linnés födelse, utdela ett pris af 500 kronor för bästa sva
ret på någon af följande prisuppgifter:

1. Anatomisk eller artbeskrifvande redogörelse för en i Sverige före
kommande mindre kryptogamgrupp, som förut är ofullständigt känd.

2. Faunistisk redogörelse för någon i Sverige förekommande djur- 
grupp.

3. Systematisk undersökning af de postglaciala sedimenten inom nå
gon af våra älfdalar med hänsyn till deras lagerbyggnad och fossil.

4. Af redan utförda undersökningar synes framgå, att luftens radio
aktivitet i vårt lands nordliga delar är ovanligt hög. Societeten önskar 
en bekräftelse på oeh utsträckning af dessa undersökningar.

Svaren, som böra vara insända till K. Vetenskapssoeietetens sekrete
rare före ingången af februari månad 1912, skola antingen å titelbladet 
bära författarens namn eller vara åtföljda af en förseglad namnsedel, 
som å utsidan är försedd med en devis, hvilken likaledes skall vara 
tecknad på afliandlingens titelblad.

Om inga svar ingå på de framställda uppgifterna eller Societeten ej 
anser sig kunna prisbelöna något af dem, som inkommit, kommer Socie
teten att tillerkänna priset för någon afhandling, som antingen blifvit 
införd eller till intagande i dess aeta anmäld under tiden den 1 febr. 
1909—1 febr. 1912 eller ock annorstädes blifvit tryckt och före den 1 
febr. 1912 af författaren eller någon Societetens medlem inlemnad till 
Sekreteraren, om den på ett utmärkt sätt belyser något ämne, tillhörande 
Sveriges geografi och naturalhistoria. Priset kan under samma villkor 
utdelas för någon resebeskrifning eller topograli öfver Svenska landskap.

D:r A. Y. Grevillius, Kempen Rhein , som fått i uppdrag att referera 
den svenska litteraturen för prof. Hollrungs Jahresberichte über die 
Pflanzenkrankheiten, anhåller att få sig tillsänd dithörande publikationer, 
äfven sådana, som äro tryckta 1909.

Rättelse. I Th. C. E. Fries och S. Mårtenson, Floristiska anteck
ningar etc. i föregående häfte (Bd 4, h. 3) bör följande utgå: pag. (61) 
rad. 12 och 13 nedifrån orden: Återfunnen af T. Lagerberg; pag. (67) 
rad. 18 och 19 nedifrån orden: Jukk.: Vilkisorta ofvan kalkbranten (T. 
Lagerberg), Snuoritjåkko, sydbranten inom regio alpina (T. Lagerberg.)
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VÄXTFÖRTECKNING.

I denna förteckning upptagas i allmänhet endast de växter, som blifvit 
i något afseende utförligare omnämnda. För vetenskapen nya former 
äro tryckta med fetstil. Siffrorna inom parentes hänvisa till horgisaf- 
dclningen.

Achillea millefolium ff. (141 
Actsea spicata f. erythrocarpa 56 
Aecidium Thalictri llavi 45) 
Aegagropila Sauteri 58, 62 
Allium Cepa 174 
Ainus incana v. borealis 57 
Ambrosia maritima 38 
Andromeda tetragona f. eburnea 57 

» f. picta 57
Anemone hepatica v. multiloba 116 
Angelica silvestris v. montana 57 
Antennaria alpina f. simplex 57 

» » f. rosea (58)
» dioica f. hyperborea 116 

Arabis alpina f. glabrata 58 
Arenaria “norvegica 58 
Aster Novi Belgii 38 
Astragalus alpinus f. arctica 58

Batrachium “eradicatum 59)
» ‘suecicum (59

Batrachospermum Skottsbergli
149

Beta maritima 14 
Betula verrucosa forma (35), 88 
Botrychium virginianum 86 
Bovistella echinella 98 
Bromus inermis 14 
Buellia pharcidia 164

Cteoma cernuae 201 
Violae 198 

Caltha palustris 9
» » f. zetlandica (59)

Campanula persicifolia (41
rotundifolia 137. 140) 

v. lapponica 
59

» * v. Gieseckiana
(59

Candelariella superdistans 164) 
Carex alpina X atrata 60 

» aquatilis ß stans 450
» f. epigejos 60)
» » Xjuncella (60)
» Buxbaumi X rigida (37)
» canescens X lagopina 60)
» caespitosa X Goodenoughii (60
» ericetorum X pilulifera (371 
» festiva 140 
» globularis 287 
» Goodenoughii X rigida 60)
» incurva (44)
» lasiocarpa )60 
» microstach\ra 286 
» pseudocyperus (17)
» punctata (42
» rigida f. juncelliformis (61
» rupestris 219
» vesicaria alpigena (61

Cerastium alpinum X “alpestre 62 
» arvense 145)
» » f. gotlandicum (84
» » f. ruderale (84'

Cereus pasacana (153)
Cetraria aleurites 163 
Cheiranthus Cheiri v82 
Chrjsosplenium tetrandrum 62)



IX

Corallorrhiza innata 101 
Crambe maritima (81)
C repis tectorum f. grandiceps (143 , 

(144)
Cynomorium 151

Deschampsia csespitosa y brevifolia 
(62)

Dryas octopetala 218

Entyloma Sparganii 3)
Epilobium alsinifolium x palustre (63) 

anagallidifolium X Hörne
rn an ni 63) 

montanum 39
Epipaclis latifolia v. varians (117 
Epipogium aphyllum 81', (90), 91 
Eruca sativa (38)
Euphrasia salisburgensis (31), 64

Fragaria grandiflora (76)

Galium triflorum 16
» uliginosum f. latifolium (117 

Geranium silvaticum ,138)
» » f. candidum (65)
» » f. albiflorum (65

Gloeosporium amentorum (7) 
Glyceria maritima v. arenaria 263 

» vilfoidea 263 
Goodyera repens 105 
Gymnadenia albida X conopea 37

» conopea f. lapponica (65)
» lorma 42) 

Gypsophila fastigiata 32

Helichrysum arenarium (157) 
Hieracium 4 
Hierochloa alpina 65 
Hippophaé rhamnoides ,87 
Hippuris 151 
Hutchinsia petrsea (81 
Hypoderma pinicola 105)

Lagenandra lancifolia 225 
Lampsana communis f. integrifolia

(117)
Lathraea squamaria ,86,

Lathyrus sphsericus (91)
Listera cordata f. pallida 138) 
Lonicera coerulea 10, 18 
Lopadium fuscoluteum (161)

Matricaria chamomilla X '’maritima 
(37)

Melampsora liniperda (4) 
Melandrium ®Iapponicum (66) 
Melanotcenium ? Sparganii (3) 
Myosotis csespitosa v. borealis 80 
Mj’rtillus nigra f. leucocarpa 91 

» »X Vaccinium vitis
idsea (13)

Myxomycetes 94, 253, 159)

Najas flexilis 58, 75 
Nasturtium austriacum (38) 
Nidularia pisiformis (99), 105, 126 
Nuphar pumilum 113)

Ochropsora Sorbi (5)
Onygena equina (46)
Orchidese (21 
Osmunda regalis ,19)

Parmelia aspera 115, 124
exasperatula 119, 124 
fuliginosa 120, 124

» v. lsetevirens 
120, 125

olivacea 116, 124 
» pertusa 92)

prolixa 117, 124
v, isidiotyla 20, 
118, 124

» v. panniformis 117, 
124,

sorediata 119, 125 
subargentifera 121, 125 
subaurifera 121, 125, (20) 
tubulosa (20), (47) 

Penicillium baeulatum 143 
Phaca frigida 218 
Physoderma Comari (1)
Poa Chaixii X pratensis (36)
Picea excelsa f. acrocona (42 
Pinguicula alpina 203, 218, 221



X

Pinguicula villosa 203 
Plantago arenaria 38 
Polemonium *campanulatum (68) 
Polystichum lobatum 90)
Potentilla canescens (38)
Prunus spinosa 'inermis 11) 
Psamma arenaria 18 
Puccinia albulensis 198 

» Campanula 5)
» dovrensis 197 
» Pruni spinosse 95) 

Pucciniastrum sparsum (7)
Pulicaria dysenterica 30 
Pjrola (139)

Ranunculus acer (53
» » forma (70

“sibiricus (70 
Rhamnus Frangula 79 
Rhododendron lapponicum 219 
Riccia Bischoffii 160 

» natans 76
Rinodina laevigata v. cinereovirens 

164)
Rubus arcticus 138 , 139

» » f. leuciticus (139)
» f. schizopetalus 138) 

Rumex auriculatus 146)

Salix hastata X nigricans 37 
X repens 32 

myrsinites 218 
» reticulata 218

Santalum fernandezianum 167 
Saxifraga aizoides 218 
Scirpus radicans 108, 278, i78), (114) 

158)
» silvaticus 109 

Scleroderma verrucosum (99 
Silene maritima f. gracilis (43) 
Sorbus *glabrata (73)
Spergula arvensis y sativa var. chlo 

rosa 14o
Stellaria neglecta (38)
Stipa pennata 71 
Synchytrium Phegoptcridis (2

Trapa natans 71
Trientalis enropsea f. rosea 117) 
Trisetum subalpestre 74)
Triticum cristatum 14 

» sativum 82)

Uromyces Po;e 45
Trifolii repentis 7> 

Urtica dioica v. Sondenii (74) 
Usnea longissima (165)

Verbascum Rlattaria 38)
Vicia Faba 174

» lathyroides (81)
» pannonica 38)

Viola 85

Xanthium spinosum 38) 
strumarium (38
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