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BÄLINGE MOSSARS
UTVECKLINGSHISTORIA OCH VEGETATION

AF

J. V. ERIKSSON

INLEDNING.

Bälinge Mossar kallas med ett gemensamt namn den komplex af 
stora sumpmarker, som är belägen på gränstrakterna mellan Bälinge 
och Skuttunge socknar i mellersta delen af Upsala län, nära grän
sen till Fjärdhundra. Området i fråga är deladt i tvenne skilda 
bäcken, i V Stormossen, i Ö de två myrarna, Norra och Södra 
Myren. De båda sistnämnda sammanhänga genom en c. 200 m. 
bred förträngning af myrbäckenet strax S om Ytterby och Broddbo 
gårdar. 60-graders latituden skär Stormossens sydligare delar samt 
Södra Myren, och området faller mellan 35'och 45'västlig längd från 
Stockholms Observatorium.

På topografiska kartbladet »Östhammar» finner man på den lands
väg, som från Åkerlänna i Bälinge leder inåt Fjärdhundra, och 
hvilken från den egentliga Stormossen afskär dess nordligaste del 
(på öfversiktskartan, lig. 1, utsatt såsom »kärräng»), en afvägningssiffra, 
154 fot, d. v. s. 46,2 m. Landsvägens yta ligger här ungefär 1 m. 
högre än kärrets. På samma kartblad är en annan afvägningssiffra, 
132 lot, d. v. s. 39,o m., uLsatt på kärrytan vid den ofvan nämnda 
förträngningen mellan Norra och Södra Myren. Enligt Mdnthe 
(1910) beiinner sig i de trakter, livarom här är fråga, Litorina-haf- 
vets maximum på ungefär 77 m. Med stöd af nyss anförda afväg- 
ningssiffror kan man således beräkna, att Bälinge Mossar äro belägna 
på vid pass 51—59 % af Litorina-gränsen.

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 8
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I fråga om ytvidd torde Bälinge Mossar inom Upland öfverträffas 
endast af de stora myrarna SO om Tämnaren samt myrområdet 
Flororna i landskapets norra del. Sammanlagdt uppgår ytvidden till c. 
15,9 kvkm., hvaraf nära hälften eller 7,7 kvkm. komma på Stormos
sen, och på Norra och Södra Myren resp. 3,5 och 4,7 kvkm. Som 
redan namnen antyda, utgöras de senare af kärrmarker. Detsamma 
är i hufvudsak fallet äfven med Stormossen, i hvars norra del dock 
finnes en högmosse af inemot 1 kvkrms utsträckning, sRödmossen» 
benämnd.

Den terräng, i hvilken Bälinge Mossar äro belägna, är en typiskt 
upländsk, småkuperad moränmark. Moränkullarnas höjd öfver om- 
gifningarna belöper sig till ett par, högst 10 — 15 m. Fast berg 
går ingenstädes i sumpmarkernas omedelbara närhet i dagen. 
I stort sett äro äfven de sänkor, i hvilka själfva mossarna ligga, 
rätt flacka, om än den egentliga (morän-)bottnen ofta nog på grund 
af de öfverlagrande lerornas mäktighet befinner sig på ett relativt 
stort djup. Områdets kuperade beskaffenhet framträder äfven ute 
på de vida myrytorna, i det att öfverallt större och mindre morän
kullar nå upp genom torfaflagringarna. Endast inom ett någorlunda 
stort område saknas dessa moränholmar, nämligen inom själfva 
högmosseområdet, där de djupaste såväl marina som postmarina 
allagringarna äro till finnandes.

För ej så särdeles länge sedan torde moränen rundt mossarna 
hafva varit klädd med löfängsvegetation eller åtminstone med täm
ligen oblandade björk- och aspskogar. Så är ännu fallet på sina håll 
vid Södra Myrens stränder, och i den granskog, som omger Stor
mossen, finner man ännu här och där väldiga gamla aspar, som 
omkring sig samlat de sista rästerna af markens forna vegetation, 
Viburnum opulus, Rhamnus frangula, Rosa-arter, Laserpitium lat i fo
lium, Campanula-arter och andra löfängsväxter samt åtminstone på 
ett ställe hassel. På vissa håll finnas äfven i omedelbar närhet 
till sumpmarkerna örtbackar, som delvis synas hafva uppkommit 
genom uthuggning af aspskogarna. Omvandlingen från löfäng till 
granskog är här liksom på så många andra håll hufvudsakligen att 
tillskrifva löfängens användbarhet som betesmark. Moränholmarna 
ute i kärret likna till sin vegetation fastmarken.

Beträffande områdets hydrografi vill jag hänvisa till öfversikts- 
kartan (fig. 1.), där mossens och myrarnas alla af- och tillopp finnas 
utsatta. Vi se sålunda där, att Stormossen har tvenne tillopp, det 
ena kommande norrifrån, det andra västerifrån. Intetdera är sär-
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deles betydande. Öfverloppsvattnet har tagit sin väg mot Ö, där 
det i form af en bäck sökt sig mellan låga moränkullar till 
Södra Myren. Denna saknar för öfrigt primära tillopp. Norra 
Myren åter har ett dylikt från V, och dess öfverloppsvatten tog sig 
fordom väg mot N men har sedermera afledts söderut öfver Södra 
Myren. Alla myrmarkernas vatten kommer på detta sätt att passera 
det sistnämnda området och tömmer sig därefter genom en bäck, 
som utgör ett tillllöde till Jumkils-ån, hvilken i sin tur är ett af 
Fyris-åns biflöden.

De ursprungliga alloppen existera ej längre. Redan tidigt uppstod 
hos traktens landtmän den tanken, att man genom utdikning af 
Bälinge Mossar skulle skaffa sig en betydande tillökning i den 
odlade jordens areal, hvilken här uppe »på skogen» ej är så sär
deles stor. Spår efter dessa äldre utdikningsföretag finnas ännu 
kvar, och det märkligaste af dessa torde väl vara den gamla kanal, 
med hvilken man tydligen hade för afsikt att afleda Stormossens 
norra tillflöde söderut tvärs genom högmossen. I utdikningssyfte 
var den naturligtvis fullkomligt ändamålslös, och resultatet blef 
endast, att tallmossen fick något ökade växtmöjligheter och särskildt 
på de uppkastade torfhögarna kunde utveckla sig kraftigare, såsom 
framgår af bifogade växtfysiognomiska karta (Tafia I). Äfven i 
kärret anlades mindre kanaler, af hvilka åtminstone en synes hafva 
medfört den påföljd, att högmossens utbredning mot SV blifvit 
stoppad. Vidare rätades utloppet mellan Stormossen och Södra 
Myren. På denna liksom på Norra Myren företogos likaledes arbeten 
med kärrens torrläggning som mål. Men resultatet af dessa försök 
tycks ej på något vis hafva motsvarat de nedlagda kostnaderna. 
När de ägt rum, har jag ej med visshet kunnat utröna. En äldre 
man (c. 70 år), bosatt i torpet Löfhyddan, trodde, att de möjligen 
skett i början af 1800-talet. Men ännu i hans ungdom, således 
flera årtionden senare, plägade man vid högvatten ro i eka ute i 
kärret på Stormossen. Alla de nämnda kanalerna finnas utsatta 
på ekonomiska kartan af åren 1862 — 1864, från hvilken min öfver- 
siktskarta (fig. 1) är en kopia.

Den som synes rätt gamla tanken att förvandla Bälinge Mossar 
till odlad mark fick sin uppfyllelse först i våra dagar. Ar 1905 
igångsattes sålunda på initiativ af landshöfdingen P. Bråicenhielm 
och med statsunderstöd det rationella utdikningsföretag, som inom 
den korta tiden af fem år krönts med fullständig framgång. Då 
detta skrifves, äro redan stora arealer af de forna sumpmarkerna
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lagda under plogen, t. ex. nästan hela kärret rundt omkring hög
mossen, nästan hela Norra Myren — denna hade redan under 
mina första arbeten därute börjat odlas — samt norra delen af 
Södra Myren.

Bälinge Mossar äro liksom de kring Jumkilsån och V därom 
belägna och sedan äldre tider — Linnés och Wahlenbergs — be
kanta Jumkilskärren intressanta genom sin vegetation, som karak
täriseras hufvudsakligen af jämförelsevis nordliga llorelement. 
Det var också för att något af denna vegetation skulle bevaras åt 
vetenskapen, som Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Upsala 
(ftei ett föredrag i ämnet al davarande docenten IL Sernander år 
1905 anslog ett belopp af 400 kr. till undersökning af densamma. 
Arbetet ifråga, som utfördes af medlemmar af Sällskapets botaniska 
sektion, pågick i hufvudsak under åren 190(5—1908 efter det myr
markerna redan börjat utdikas. Sålunda vistades fil. lic. A. Frisen- 
dahl därute c. 14 dagar sommaren 1906. Följande år fortsattes under
sökningarna af mig samt fil. kandidaterna Thore Fries, Karl An
derberg och Sam. Mårtensson, hvilka alla utom Mårtensson vistades 
i trakten c. tre veckor Båda åren besökte prof. Sernander mos
sarna för öfvervakande af fältarbetena samt utdelande af råd och 
instruktioner. Emellertid visade det sig vid tiden för vår hemresa 
1907 och sedan de anslagna medlen blifvit förbrukade, att det ännu 
återstod en hel del arheten, hvilka dock med det snaraste, d. v. s. 
innan ännu utdikningenallt för mycket förstört myrarnas ursprung
liga fysiognomi, borde utföras. Då i synnerhet den förut nämnda 
högmossens arkitektonik syntes mig högeligen anmärkningsvärd 
och väl värd ett närmare studium, sökte och erhöll jag för fort
satta undersökningar öfver särskildt de geologiska förhållandena i 
Bälinge Mossar hos Kungl. Vetenskapsakademien ett understöd af 
150 kr., hvarigenom jag blef satt i tillfälle att under c. sju veckor 
sommaren 1908 fullfölja fältarbetena. Utom de nu omtalade besö
ken på undersökningsområdet gjorde jag för komplettering af sam
lingar samt diverse borrningar ytterligare några korta visiter 
därute i nov. 1908, nov. 1909 samt dec. 1910.

Af de hemförda profven hafva Sphagnum-arterna (c. 100 nummer) 
bestämts af kand. II. Melin i Upsala (ett prof äfven af apotekare
C. Jensen, Hvalso, Danmark), en stor del af de öfriga mossorna af 
lektor H. V. Arnell, Upsala, samt diatomacéerna af fru Astrid von 
Euler, Stockholm.

Artnomenklaturen i föreliggande uppsats är hämtad, för fanero-
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gamer och kärlkryptogamer ur Hartman, Skandinaviens flora, ll:te 
uppl. 1879, för mossor (utom Sphagna) ur S. O. Lindberg, Musci 
Scandinavici, Upsala 1879, och för lafvar ur Th. Fries, Licheno- 
graphia Scandinavica I—II, Upsala 1871—74. kör diatomacéer och 
Sphagna ha auktorsnamnen utsatts (vid Sphagna endast i den stora 
tabellen i slutet af uppsatsen).

Till Naturvetenskapliga Studentsällskapel i Upsala och Kungl. 
Vetenskapsakademien, hvilka så frikostigt understödt företaget, till 
mina medarbetare på fältet och till dem, som oegennyttigt offrat 
tid och möda på de viktiga bestämningarna af det hemförda mate
rialet, ber jag härmed få uttala min stora tacksamhet. I all syn
nerhet stannar jag dock i tacksamhetsskuld till min lärare, profes
sor Rutger Sernander i Upsala, hvilken icke blott tagit initiativet 
till undersökningen samt öfvervakat och ledt densamma, utan älven 
under materialets bearbetning städse ytterst beredvilligt ställt sig 
till förfogande och bistått med goda råd och anvisningar.

IX X !•: I I ALL S O F VE RS I K l.

Utvecklingshistoria.
Lagerbeskrifning.
Utvecklingsförlopp.
Mossarnas vittnesbörd om klimat

växlingar.
Arkeologiska anknytningspunkter 

för tideräkningen 
Vegetation.

Busklaggen.
Kärrängarna.

Kärret.
Starrmossen.
Tiifduns mossen.
Tufvorna.
Tallmossen.
Mossheden.

Arternas fördelning på de 
olika formationstvperna. 

Högmossens slutstadium. 
Subatlantiska lacial relik ter.

UTVECKLINGSHISTORIA.

Rälinge Mossars utvecklingshistoria framgår i stort sedt afde bifogade 
profilerna (Tafia II—IV). Af dessa synes sålunda, att kärrmarkerna i 
allmänhet, såväl Stormosse-kärret som Södra Myren, utvecklats på 
ett fullt likartadt sätt. Med all sannolikhet har detsamma varit 
förhållandet äfven på Norra Myren, ehuru jag ej genom borrningar
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eller på annat sätt varit i tillfälle att skaffa mig fullt bindande 
bevis härför. Från denna kärrmarkernas utveckling afviker i viss 
grad högmossens, hvars successiva utvecklingsstadier profilserien 
1—5 afser att framställa.

Lagerbe skri fning.

Det förefaller, som om de båda moränbäcken, hvari sumpmarks- 
komplexen äro belägna, till sin byggnad vore något olika. Under 
det jag på Stormossen, såväl i högmossens omedelbara närhet som 

"i det S därom belägna kärret, redan några tiotal meter ut från 
iand kunde få borra genom ett flera meter mäktigt lerlager, innan 
moränen nåddes, samt på längre afstånd från land med den 7,5 m. 
långa borr, som stod till mitt förfogande, ej alls nådde lerans undre 
gräns, kunde jag under profilborrningen på Södra Myren hela vägen 
följa denna. Äfven under de sydliga profilerna på Stormossen 
{se öfversiktskartan tig. 1.) var leran betydligt mäktigare än på 
Södra Myren. Moränholmarna tyckas emellertid inom båda bäckena 
förekomma ungefär lika talrikt. Säkert fastställdt är endast, att 
hela traktens djupaste sänka ligger under själfva högmossen, där 
kitteln upptar ungefär samma yta som denna (se profil 5, tafia IV). 
Hvad detta har att betyda för bäckenets utveckling från hafsvik 
till högmosse, skola vi snart se.

Den leran öfverlagrande gyttjan skiljes nästan öfverallt från leran 
genom ett sandlager, hvars mäktighet varierar från någon enda 
till 10 cm. Närmast fasta landet hafva i detta sandlager inbäddats 
en mängd stenar, hvilkas storlek kan uppgå till inemot 100 kbcm. 
Leran har under själfva strandterrassen (se s. 117) på profilerna 
1—5 en ljusgrå färg, hvilken dock ute på djupet öfvergår till mera 
blåaktig. Här är den dessutom brokig af bruna ränder och flammor. 
Ett ur lerans öfre partier på strandterassen upphämtat prof fräste 
mycket starkt för syra och visade sig sålunda vara ishafslera. På 
geologiska kartbladet står öfver mossens norra del utsatt det vanliga 
tecknet för fynd af Litorinahafsmollusker. Dylika hafva äfven af 
mig anträffats uppkastade i jordvallarna på det ställe, där den nya 
utdikningskanalen skär laggen öster om högmossen (se kartan öfver 
Stormossen,Taflal). För öfrigt hafva hvarken sandlagret eller leran varit 
föremål för några närmare undersökningar i biologiskt hänseende.

På de nyssnämnda strandterrasserna finna vi närmast ofvanpå
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sand- eller stenlagret ett annat lager af ringa utbredning, hvilket 
jag på profilerna kallat ; stranddy». Detsammas mäktighet är mycket 
ringa och varierar upp till 15 cm. Till färgen är materialet full
komligt svart. Det är starkt bemängdt med fin, glittrande sand och 
utgöres för öfrigt af ytterst små, obestämbara växtfragment, hvilka 
emellertid synas härstamma från gröfre vattenväxter. I ett insam- 
ladt prof fanns äfven ett frö, som jag dock icke lyckats bestämma.

Stranddyn öfvergår utåt i tvenne mycket diatomacérika plankton- 
gyttjor, som utom genom sin makroskopiska beskaffenhet skilja sig 
från hvarandra äfven på annat sätt. Den undre visar en diatom a- 
céflora af följande sammansättning:

Actinocyclus crassus W. Sm. r 
Caloneis amphisbcena Bory var.

subsalina Donkin r 
Caloneis formosa Greg. r 
Campylodiscus Clypeus Ehb. + 

echineis Ehb. + 
Cocconeis scutellum Ehb. r 
Coscinodiscus asteromphalus (Ehb.) 

Grun. r
Coscinodiscus halliens Grun. rr 
Diploneis didyma Ehb. r 

interrupta Kiitz. rr 
Epithemia turgida (Ehb.) Kg. r 

var. Wester-
mannii cc

(rr = mycket sällsynt; 
cc = mycket vanlig.)

Grammatophora oceanica Ehb. c 
Hyalodiscus seotieus (Kg.) Grun. c 
Melosira Borreri Grev. cc 
Nitzschia punctata (Sm.) Grun. -f- 

Tryblionella Hantzsch 
» sp. rr

Navicula peregrina (Ehb.) Kg. -f- 
Pleurosigma balticum (Ehb.) W. 

Sm. +
Pleurosigma strigilis W. Sm. r 
Rhabdonema arcuatum (C. Ag.)Kg. c 

minutum Kg. + 
Synedra affinis Kg. r

crystallina C. Ag. r 
Surirella striatula Turp. c

r = sällsynt; + = ej sällsynt; c = vanlig;

Ifrågavarande gyttja karaktäriseras såsom en »Rhabdonema-bild
ning» och är en ren Litorinatids-aflagring (salt vatten). För öfrigt är 
den mycket fossilfattig. Af säkert bestämbara fossil förekommer 
endast en och annan frukt af Scirpus lacustris. Hufvudmassan af 
de utslammade makroskopiska växtlämningarna utgöras af Sphagnum- 
blad. Yidare förekomma frön af Betula sp. Gyttjan är för öfrigt 
rätt starkt bemängd med oorganiska element, dock alltid ytterst 
fina, samt på grund däraf ganska plastisk. Till färgen är den i 
friskt tillstånd grågrön.

Den Rhabdonema-gyttjan öfverlagrande gytljan är mera rent grön



samt pa grund af mindre halt af oorganiska beståndsdelar betydligt 
mindre plastisk. Ett prof af denna gyttja, taget i lagrets understa 
delar midt ute på högmossen, befanns innehålla följande diatomacéflora:

Achmanthes brevipes Ag. r 
Amphora arenicola Grun. v. ma

jor Cl. +
Anomoeoneis (Navicala) sculpta

Ehb. +
Anomoeoneis polygramma Ehb. + 
Campylodiscus bicostatus W. Sm.rr 

Clypeus Ehb. ccc 
echineis Ehb. rr 

Cocconeis pediculus Ehb. r 
Epithemia Argus (Ehb.) Kg. r 

gibba (Ehb.) Kg. r 
musculus Kg. +

» sorex Kg. r

Epithemia turgida v Westermanniir 
» zebra (Ehb.) Kg. r 

Mastogloia Braunii Grun. + 
Navicala cuspidata Kg. rr.

(gasiroides — ) pusilla 
W. Sm. r

Navicula oblonga Kg. +
peregrina (Ehb.) Kg. r 

Nitzschia spectabilis (Ehb.) Ralfs r 
» sp. r

Surirella striatula Turpin + 
Synedra af finis Kg. r 
Terpsinoe americana Bail r 
Spongienålar.

Spongienålarna förekommo i så stor mängd, att de före profvets 
inläggning i kanadabalsam för diatomacébestämningen måste till 
största delen frånskiljas. Diatomacéernas hufvudmassa utgöres af 
de stora Campylodiscus Clypeus-individen, hvadan bildningen bör 
betecknas som en »C/ypeus-bildning». Densamma angifver (enligt 
fru von Euler) mindre salthalt än Rhabdonema-gyttjan (bräckt vatten). 
Stora mängder af makroskopiska växtlämningar funnos i prof af denna 
gyttja, insamlade i närheten af land. Bland dessa må nämnas:

Najas marina, frukter 
Carex pseudocyperus, frukter 
Care.r sp. (flera arter), frukter 
Betula sp. hängefjäll

Potamogeton sp. (Ilera arter), 
frukter

Nymphcea alba, frön 
Oxycoccus pcdustris, blad

Ett prof taget längre ut under mossen, var tämligen fattigt på 
fossil. Här funnos dock;

Najas marina, en frukt 
Betula sp., frön och bängefjäll 
Oxycoccus pcdustris, blad 
Calluna vulgaris, stamdelar 
Equisetum sp. (?), rhizomdelar

Sphagnum sp., blad (mycket vanl.) 
Hylocomium sp., blad o. stam

delar
Amblystegium sp., blad o. stam

delar
Ofvanpå denna gröna gyttja kommer en brun dylik (detritusgyttja), 

som emellertid tycks kila ut på längre afstånd från land än de
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båda nyssnämnda lagren. Oorganiska beståndsdelar saknas nästan 
alldeles. Diatomacéer finnas, men äro sällsynta. Desmidiacéer 
(Cosmarium sp.,) förekomma däremot talrikt. De viktigaste fossilen 
från denna gyttja äro:

Carex, ampullacea, frukter 
Carex sp. (flera arter), frukter 
Massor af obestämbara stamde-

Scirpus lacustris, frukter 
Potamogeton sp. (flera arter),

frukter
Nuphar luteum, frön lar af div. växter.

Lagrets mäktighet är störst V och S om mossens centrum, men 
det tinnes antvdt hela vägen (se profilerna 2—5: Sc/rpws-gyttjan).

Närmast öfverliggande lager utgöres af Phragmites-förande aflag- 
ringar, mästadels en ljusgul gyttja med sparsamma växtlämningar 
och af vanligen ytterst obetydlig mäktighet. Ö om högmossens 
centrum sväller det emellertid ut och öfvergår uppåt i en ljus torf 
af Phragmites-rhizom.

Den torf, som följer efter gyttjorna, har på profilerna fått en en
hetlig och föröfrigt tämligen intetsägande benämning: »kärrtorf». 
Emellertid är den i själfva verket långt ifrån enhetlig, tvärtom, den 
är mossens mäst heterogena torf. Åtgärden att gifva den en enda 
beteckning har framtvingats af svårigheten att vid profilborrning 
säkert kunna skilja de olika leden från hvarandra. Delta har 
kunnat ske endast i kanterna af utdikningskanalerna.

I sina understa delar består denna »kärrtorf» så godt som endast 
af tätt sam manfiltrade Equiselu ni-rhi z o m och kan här förtjäna be
nämningen Equisetum-torf. Närmast öfver Equisetum-tovfxen bildas 
»kärrtorfven» af Cnre.r-rhizom och sparsamma mossor. Af utslam- 
made fossil märkas för öfrigt:

Menyanthes trifoliata, frön Carex sp. (flera arter), frukter
Comarum palustre, frön Mossor, blad och stamdelar

Relativt hastigt börjar »kärrtorfven» innehålla lämningar efter 
busk- och trädarter i form af kvistar, blad, rötter o. s. v. De arter, 
som förekomma, äro:

Betula odorata Salix cfr. pentandra
Ainus glutinosa Salix sp.
Salix cinerea Myrtillus uliginosa

Det närmast öfver denna »kärrtorf» hvilande lagret utgöres af 
-en nästan amorf torf, innehållande talrika lämningar efter verkliga 
skogsträd:
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Pinus silvestris, kottar,barr,stubbar 
Picea abies, kottar och stubbar 
Betula sp., stubbar, rötter, blad 

och kvistar

Corylus avellana, nötter 
Rhamnus frangula, fruktstenar 
Prunus padus, fruktstenar 
Polypoms cfr. fomentarius

Mäst utpräglad är denna torf i mossens östra delar. Stubbarna äro 
ofta mycket stora, och tallstubbarna ha vackra plankrötter. Ars- 
ringarnas bredd uppgår ibland till 4—6 mm. En delvis utpreparerad 
stubbe i kanalkanten synes på fig. 2.

äsr»:

.

Fig. 2. Tallstubbe från stubblagret i bögmossens östra delar.

Anmärkas bör äfven, att inom detta lager under profilborrningen 
anträffades ett par kolstycken, dock ej, såsom ofta plägar vara fallet, 
i kontakten mellan skogstorfven och den öfverlagrande Sphagnum- 
torfven, utan ett par dm. under den förras öfre yta. Fyndplatsen 
är belägen c. 100 m. NV om mosskupolens högsta punkt (se Tafia I).

Slutligen komma vi så till de öfversta torflagren. Dessa utgöras 
dels af en Carex-Amblystegium-torf med talrika lämningar af Equi- 
setum limosum i form af rhizom och stamdelar, dels af Sphagnum- 
torf. I den förra finnas talrika Carex-frukter af olika arter, frukter 
af Menyanihes irifoliata m. m. Dessa båda torfslag öfvergå direkt 
i den recenta vegetationen, som, sedan torfarterna ifråga börjat 
bildas, ej tycks ha undergått några väsentliga förändringar.
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Ännu en torfart finnes dock i högmossens omedelbara närhet, 
nämligen den, som på profil 5 betecknas som »starrfciosstorf». 
Densamma förekommer i kontakten mellan Sphagnum-torfven och 
Amblgstegium torfyen. Den bildas af de växtsamhällen, som utgöra 
öfvergångsformationen mellan kärret och högmossen, samt utgör en 
ljus Sphagnum-torf med talrika lämningar efter Carices, Menyanthes 
trifoliata, Scheuchzeria palustris och Eriophorum vaginatum. Torf- 
lagret går i dagen närmast utanför den egentliga Sphagnum-mossen 
och löper sedan in under densamma. Hvar den här kilar ut, har 
jag ej varit i tillfälle att bestämt konstatera; dock torde den ej gå 
lika långt in under högmossen som Amblgstegium-torfven. Att 
afgöra bredden af Sphagnum-torfvens öfverskjutningsområde öfver 
denna har ej heller varit mig möjligt, hvarför detta på profilerna 
blott kunnat beräknas på ett ungefär med stöd af de gjorda borr
ningarna.

Betydligt enklare gestalta sig lagerförhållandena inom kärrområ
dena. Inom Stormossens kärr förekommer sålunda samma »strand
dy», som ofvan nämnts från själfva högmosseområdet. Liksom inom 
detta öfvergår den utåt i de båda till sin petrografiska beskaffenhet 
såväl som till sin diatomacéflora skarpt skilda gyttjorna. Nu inträf
far en afvikelse från högmosseområdets förhållanden, i det här i 
stället för Scirpus- och Phragmites-aflagringarna kommer en mörk, 
amorf och starkt humifierad torfart, i hvilken inga makroskopiska 
fossil kunna iakttagas. Den har på profilerna betecknats som »dy».
I densamma finnas tämligen talrika vedfragment.

Ofvanpå denna dyartade bildning förekommer samma slags skogs
mylla med stora stubbar och öfriga skogslämningar som på hög
mossen. Det öfversta lagret sammanhänger direkt med högmosse
områdets Carex-Amblystegium-torL

På Södra Myren råda ungefär samma förhållanden som i Stor- 
mossekärret. De båda planktongyttjorna skilja sig till sin petro
grafiska beskaffenhet högst obetydligt från hvarandra och ha i profilen 
(profil 6, Tafia IV) på grund af sin ringa mäktighet ej erhållit olika 
beteckning. Närmast öfver dem kommer i myrens djupare delar 
en dy, fullkomligt likartad med den ofvan nämnda från Stormos
sens kärr. Denna öfverlagras af skogstorf och skogstorfven i sin 
tur af Carex-Amblystegium-iovf.



Utvecklingsförlopp.

Stormossens utveckling från hafsvik till högmosse synes hafva 
tillgått på följande sätt. Då Litorina-hafvet drog sig tillbaka från 
dessa trakter, sköljde vågsvallet från kringliggande moränområden 
ned de här liggande lerorna i de djupare sänkorna (= de nuvarande 
myrbäckena). Detta framgår bl. a. af den mossen underlagrande 
lerans oregelbundet bandade beskaffenhet (se ofvan), och denna 
lera torde sålunda i sina öfversta lager utgöras af en blandning af 
Yoldia-, Ancylus- och Litorinalera. Att ett prof, taget från själfva 
strandterrassen, fräste mycket starkt för syra, bekräftar detta påstå
ende. Då hafsytan under sänkningen så småningom nådde pass
tröskeln, kunde den inom det nu afstängda området ej längre 
sänka sig så hastigt. Detta uppehåll har tydligen räckt rätt länge, 
enligt hvad jag trott mig kunna sluta af de i det föregående ett 
par gånger omnämnda strandterrasserna. Härmed menar jag de jäm
förelsevis plana lerytor, på hvilka stranddyn hvilar (se profilerna). En 
förklaring för uppkomsten af denna bildning vore den, att torfarten 
ifråga motsvarade den af fint fördelade organiska beståndsdelar 
bestående jordart, som uppkommer på mycket grundt vatten (högst 
någon dm.) i genom vassruggar afstängda strandvatten vid våra 
insjöar. Man skulle dock äfven kunna tänka sig, att denna »strand
dy» till sin bildning motsvarade de tångbankar på hafskusterna 
och säf- och vassbankar vid insjöstränderna, som särskildi om 
våren karaktärisera dessa. I förra fallet får man tänka sig vatten
ståndet några dm. högre än i det senare. Men innan denna stranddy 
bildats, hade vågsvallet genom att en längre tid på samma nivå 
ha fått bearbeta stranden och släpa ned först lera och sedan sand 
och grus från moränen bildat strandterrasserna.

Då bäckenet börjat afskiljas från hafvet och bildade en lugnare 
fjärd, afsattes Rhabdonema-gyttjan ute på djupet och en equivalent 
till Chjpeus-gyttjan närmare land, där vattnet var grundare och 
djurlifvet rikare. Efter afstängningen öfvergick strandgyttjan utåt 
så småningom först i den förut omtalade Clypeus-gyttjan, och sedan 
Lill ren sötvattensgyttja. De tre leden kunna vid en blott makro- 
skopisk undersökning ej skiljas från hvarandra. Att sötvattens- 
gyttjan afsatt sig äfven rätt långt ut från land, och att sjön således 
en längre tid bibehållit ungefär samma areal, bevisas genom dess i det 
föregående omtalade fattigdom på växtlämningar. Dessa utgjordes 
ju härute förnämligast af lättare föremål såsom Sphagnum-blad och
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björkfrön, hvilka kunnat utföras af vinden, under det lämningar 
efter en fast, vid bottnen knuten vegetation saknades. Stormossens 
utseende på denna tid skulle framgå af prolil 1 (Tafia II).

Då den forna hafsviken definitivt afsnörts och blifvit en insjö, 
börja utmed stränderna täta rörformationer uppträda, på något dju
pare vatten Scirpeta, på grundare Phragmiteta, och i dessa afsattes 
detritusgyttja. Samtidigt fortgår bildningen af planktongyttja längre 
ut, och allt efter som sjön genom gyttjeanhopningarna uppgrundas, 
kunna de nämnda samhällena skjutas längre och längre utåt den
sammas centrum. Najas och en del andra växter, som förut bildat 
grundvattensvegetationen, dels utdö, dels undanträngas, och Nuphar
m. fl. växter börja uppträda och tilltaga. På landsidan af Phrag
miteta men troligen ännu i vattnet uppstå tämligen oblandade 
bestånd af Equisetam limosum, hvilka närmast land börja uppblan
das med torfbildande Carices och annan sumpmarksvegetation.

På detta sätt fortgår den forna Stormossesjöns igenväxning. I 
kärrmarkerna inkomma Salices, förmodligen på tufvor med Sphagna, 
hvarpå förekomsten af Sphagnum blad i gyttjan tyder, och, möjli
gen något senare, björk och al, tills en krans af löfkärr bildats 
kring sjön. På denna mark börja slutligen verkliga skogsträd flytta 
ut. Profil 2 (Tafia II) vill söka ge en föreställning om detta skede.

Emellertid igenväxer sjön fullständigt och bildar ett kärr. Detta 
öfvergår i sin tur i löfkärr, och slutligen täcker skogen hela ytan. 
Denna skog, som väl till en början har natur af sumpskog, hufvud- 
sakligen bestående af björk, får så småningom en mera xerofil 
prägel. Granarna bli höga och kottebärande, tallstammarna bli 
grofva med breda årsringar. I stort sett torde skogen slutligen 
hafva varit en tämligen ren barrblandskog. Så är åtminstone fallet 
i östra och södra delarna af mossen, under det björken möjligen 
spelat större roll i väster. Norr om högmossen flera hundra m. från 
land ha lämningar anträffats af Prunus padus och Rhamnus fran- 
gula. En skematisk framställning af skogsstadiet lämnar profil 3 
(Tafia III).

Vi komma så till det sista stadiet i Stormossens utvecklingshisto
ria: försumpningen. Huruvida denna börjat fullt samtidigt i de 
lägre (marginala) och i de högre (centrala) delarna af området, vill 
jag låta vara osagdt. Stor kan tidsskillnaden i alla händelser ej 
vara. Rundt omkring kanterna af den på det forna sjöområdet 
växande skogen uppträda kärrformationer, hufvudsakligen af samma 
eller mycket liknande prägel som de, hvilka i nutiden betäcka ytan.



Ute på de centrala delarna blir något Sphagnum-samhälle den för- 
sumpande formationen. Dessa båda hydrofytsamfund utveckla sig 
åt sidorna, det förra genom att fylla det lägre, ringformiga partiet, 
det senare genom att från något (antagligen ej allt för litet) centrum 
sprida sig åt periferien. Ett jämförelsevis tidigt skede af denna för. 
sumpning framställes (skematiskt) på profil 4 (Tafia III). Så små
ningom börja försumpningsformationerna mötas på några ställen. 
Sphagnum rår i den strid, som nu uppstår mellan dem. Därtill har 
den föröfrigt alla betingelser: den högre ståndpunkten vid anfalletr 
hvilket gör att den kan »A’ältra ut» öfver kärret, ett större obero
ende af horisontalplanet samt större tillväxthastighet. En öfver- 
gångs- och depressionszon bildas, innehållande representanter för 
båda de olika sumpsamhällena och dessutom några egna arter. På 
detta stadium befann sig mossen, då utdikningen afbröt dess vidare 
utveckling (profil 5, Tafia IV).

Kärrområdenas utveckling är i grunden densamma, ehuru betyd
ligt mindre komplicerad. Sjön igenväxer här mera omedelbart. 
Redan från början, d. v. s. från den tid, då densamma afsnördes 
från hafvet, är bäckenet här mindre djupt. Det behöfs därför be
tydligt mindre medverkande omständigheter för att resultatet skall 
blifva detsamma: igenväxning och det forna sjöområdets betäckande 
med skog. Hvilka växtformationer som här förmedlat öfvergången, 
är jag ej i stånd att exakt afgöra. De ha ej kvarlämnat aflagringar 
af någon betydande mäktighet. Sjöns djup inom dessa områden 
har blott uppgått till omkring en meter, under det att densamma 
inom högmosseområdet varit minst dubbelt så djup.

Om moränbäckenets sannolika stora djup ute under mossen har 
i det föregående talats. En följd af detta blir, alt gränslagret mellan 
den marina leran och gyttjorna kommer att ligga fullkomligt hori
sontellt. Gyttjeanhopningarna åter bilda en kupol, visserligen löga 
utpräglad, men dock till sina verkningar synnerligen effektfull. På 
grund däraf att det xerofila växtsamhället, skogen, följer tämligen 
tätt på de hydrofila kärrsamhällena, kommer gyttjekupolens höjning 
i midten att äfven under skogsskedet göra sig gällande. Den skog, 
som kläder högmosseområdet, får sålunda sina högsta partier i cent
rum, under det en sänka förefinnes rundt omkring. Skogen lämnar 
efter sig betydligt mindre mäktiga torfallagringar än öfriga forma
tioner. På ett framskridet stadium blir troligen torfbildningen rätt 
obetydlig, livadan olikheterna i lagrets mäktighet så småningom 
utjämnas. Då området sedermera inträder i försumpningsstadiet,
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kan denna försumpning utmed kanterna, där fastmarksvatten af 
mera näringsrik beskaffenhet silar fram, ej åstadkommas genom 
Sphagna (Gustafsson 1909 sid. 19). Detta blir däremot fallet i det 
högre belägna centrum, hvarest nederbörden blir den enda fuktig
hetskällan. Sphagnum-torixen kommer i sin tur på grund af under
lagets topografi att influeras till sin byggnad. Till frågan om hög
mossars topografi skola vi återkomma i ett senare sammanhang.

Mossarnas vittnesbörd om klimatväxlingar.

Den lagerföljd, som ofvan påvisats för Bälinge Mossar, innebär i 
och för sig ingenting originellt, utan liknar, om man bortser från 
detaljerna, hvad man finner i mellansvenska mossar i allmänhet, 
ifall dessa äro af samma ålder.

Som i det föregående visats, hafva Bälinge Mossar i likhet med 
de flesta andra myr- och mossmarker i Upland (se t. ex. 1 olf 
1900 : I sid. 8), sedan hafvet drog sig tillbaka, öfvergått från att vara 
grunda sjöar till att bli skogbärande mark. Därefter har en för
sumpning ägt rum, hvilken förvandlat skogen i kärr och mossar. 
Som jag senare skall visa, öfverensstämma dessa olika utvecklings
skeden till tiden med dem Sernandek (1910 : II) sökt fastställa för 
Litorina-tidens bildningar. Af inom området förekommande torf- 
mosslager skulle på detta sätt Rhahdonema- och Clgpeus-gyttjorna 
samt en del af sötvattensgyttjan komma att bli af atlantisk ålder, 
större delen af den senare och detritusgyttjan tillika med kärrtorfven 
och skogstorfven af subboreal och slutligen Carex-Amblijstegium- 
torfven och Sphagnum-torfven af subatlantisk ålder.

Mot denna förklaring kunna invändas en hel del saker. Allden- 
stund de gamla sjöbäckena i allmänhet äro mycket grunda, vore 
det tänkbart, att dessa genom en långsam nederodering af aflopps- 
kanalen blifvit tömda. På grund af sitt större djup kom emellertid 
Stormossens nordligaste parti att under lång tid fortfarande vara en 
insjö, hvilken endast så småningom kunde växa igen. I de lager af 
våra torfmossar, hvilka tolkats som subboreala, förekomma lämningar 
af sydliga växter t. ex. Trapa natans och i Norrland hassel norr om de 
nutida gränserna (se t. ex. Sernander 1892 sid. 58, Gunnar Anders
son 1902), samt i mellersta Sverige ej sällan ek. Ek är emellertid 
hittills icke funnen fossil i Bälinge, men såväl jag själf som pro
fessor Sernander ha funnit hasselnötter i stubblagret om än i ringa 
mängd. Vidare skulle kunna nämnas, att den formationsföljd, som
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utvecklingen angifver, vore den naturliga: sjö — kärr — löfkärr 
— skog. Försumpningen skulle ju möjligen kunna bero på någon 
uppdämning af afloppsbäcken söder om högmossen.

Hvad den första af dessa saker angår, är det nu omöjligt att 
konstatera fakta. Det ursprungliga afloppet från Stormossen har 
varit utplånadt och igenfylldt sannolikt sedan förra århundradets 
början, och den nya afloppskanalen har grafts genom morän 
till ganska afsevärdt djup. Denna morän är till sin beskaffenhet 
mycket hård och svårarbetad. Den ursprungliga passhöjden angifves 
af vattenytans höjd på profil 1 (tafia II). För att åstadkomma en 
genombrytning af denna passhöjd, som på relativt kort tid kunde 
sänka sjöns vattenyta, hade med all sannolikhet behöfts betydligt 
större vattenmängd än den, som genom Stormossens båda tillopp 
tillföres området. Vidare få vi komma ihåg, att landskapet till sin 
topografi är mycket flackt, hvadan något starkare fall och därmed 
större erosionsmöjligheter ej kan tänkas.

Eklämningar ha, som ofvan nämnts, ej anträffats. Det måste 
dock tilläggas, att större delen af området ej blifvit undersökt i 
detta hänseende. De trakter, som jag haft tillfälle att närmare 
undersöka, inskränka sig till själfva högmosseområdet och trakten 
närmast söder därom. Det är emellertid mycket tänkbart, att eken 
längre söder- och västerut haft bättre existensvillkor. Högmosse- 
gyttjornas lämningar af kärr- och mossväxter tyda just ej på några 
för eken lyckliga betingelser i norr. Hasseln är som sagdt ganska 
sällsynt, i det att endast tre nötter anträffats.

Formationsföljden visar en kontinuerlig öfvergång från hydrofil 
till xerofil vegetation. Hvad som härvidlag är mäst anmärknings- 
värdt är den relativa snabbhet, hvarmed öfvergången försiggått. 
Ännu medan i det nuvarande högmosseområdets centrala delar 
öppet vatten fanns, inkom skogen på kanterna (se profil 2, tafla fl). 
Och det är förnämligast denna omständighet, som gör, att jag för tolk
ning af stubblagret ansluter mig till Seenander och betecknar det
samma som suborrealt. Tolf har (1900 : II) från Upland framdra
git en del exempel på torfmarker, som i nutiden äro skogklädda 
eller hålla på att öfverväxas med skog. Själf har jag sommaren 
1908 sett samma företeelse i Dalarna på vägen mellan Annefors och 
Tyfors bruk i Säfsnäs socken, där grof, mossig tallskog växte på ett 
underlag af multnad torf till c. 1 m:s mäktighet. Knappast kan emeller
tid i dessa fall en så hastig formationsväxling tänkas som den i Bälinge. 
Dylika fenomen mana emellertid, som Sernander också vid uppre-
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pade tillfällen framhållit, till försiktighet vid tolkningen af stubbla
ger som subboreala.

Bälinge Mossar ha redan vid ett tillfälle varit föremål för diskus
sion i litteraturen. Sernander omnämner (1909 : I sid. 257) Stor
mossen i Bälinge såsom ett exempel på, hur subboreala växtsam
hällen kunna ha sin rot i atlantiska bildningar, samt hur däraf fram
kallade topografiska oregelbundenheter i de subboreala skogarna i sin 
tur kunna återverka på den subatlantisk-recenta vegetationens utveck
ling. Han visar sålunda där, hurusom den gytljekupol, hvars bild
ning jag i det föregående samt å de analytiska profilerna (profilerna 
1—4) sökt tolka, kommit skogsbottnen i midten af mossen att ligga 
högre än i de perifera delarna, samt hur i följd däraf försumpningen 
skelt genom Sphagna från midten och Amblystegia från kanterna. 
Som stöd härför återger han en af mig uppgjord profil från Stor
mossen. 1 den skriftväxling, hvari ifrågavarande uppsats utgör ett 
led, återkommer Haglund (1909 : Il sid. 391) till detta ämne och bildar 
sig angående Bälinge Stormosse följande föreställningar: trakten är 
kal eller uppodlad med massor af afloppsdiken mynnande i mossarna,, 
hvarjämte nederbördsområdet är mycket stort. Han anser Hdaie,. 
att försumpningen af den på mossområdet växande skogen börjat, då 
skogarna i trakten uthuggits och marken uppodlats. Genom agrikultur- 
geologiska undersökningar anser sig Haglund nämligen kunna visa,, 
att ett visst samband finnes mellan en bygds ålder och transgres- 
sionsföreteelserna i traktens torfmossar (1. c. sid. 392). Just beträf
fande Bälinge Mossar råka emellertid dessa beräkningar slå fel. 
Trakten är mycket skogig och för att vara belägen i mellersta l pland 
glest bebyggd; bönderna i Bälinge hufvudbygd säga också, att deras 
sockenbor i mosstrakterna bo »på skogen». I följd af den ringa 
bebyggelsen är naturligtvis marken föga odlad och en del möjligen 
odlingsbar mark upptages ännu af skog samt mindre ängar och ört
backar, således af naturliga växtsamhällen. Jag har ej under mina 
vandringar rundt högmossen sett ett enda afloppsdike mynna i 
kärret. Slutligen är nederbördsområdet på grund af de topografiska 
förhållandena i trakten, den i stort sett flacka, småkuperade ter
rängen och de täta, låga passpunkterna mellan de många små vatten
dragen, ganska obetydligt. Härmed inses lätt, att Haglunds försök 
till tolkning af försumpningen af Bälinge Mossar saknar skäl 
för sig.

Stormossesjöns vattenjda var under början af igenväxningstiden, 
då förloppet sannolikt gick långsammare än sedan, stadd i långsam
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sjunkning. Hur långt denna gått är omöjligt att exakt afgöra. Den 
limno-telmatiska kontakten (von Post 1909 sid. 637—640) ligger på sitt 
djupaste ställe å profilerna 2—4 c. 1,2 m. under vattenytan å profil
1. Om denna siffra dock är ett uttryck för den verkliga sänkningen, 
torde vara mycket osäkert, bl. a. därför att mossarna, då profilen gjor
des upp, varit påverkade af utdikningen under flera år. Om sjön 
under någon del af vegetationsperioden år efter år varit afloppslös, 
hvilket enligt Sernanders (t. ex. 1910 : II), Gavelins (1907 sid. 39) 
med fleras åsikt i subboreal tid varit fallet med ett flertal sjöar i 
södra och mellersta Sverige, vågar jag icke afgöra.

Nu återstår ytterligare att orda något om den sista försumpningen, 
som enligt Sernanders teori skulle vara subatlantisk. Gent emot 
honom betonar emellertid Haglund skogseldens verkan för försump- 
ning af förut skogbeväxt mark och anser, att flertalet mossar äro 
af sent datum och att en stor del uppkommit genom människans 
ingripande, genom svedjning och kyttning (Haglund 1907 sid. 19, 
1908 sid. 314, 1909 : II sid. 389 etc.). Jag anser emellertid, att denna 
förklaring ej äger sin tillämpning för Bälinge Mossar. Dels har 
försumpningen här ägt rum hufvudsakligen med brunmossor och 
andra kärrväxter och endast till en relativt ringa del och under 
särskilda omständigheter med Sphagna, hvilka ju enligt Haglunds 
åsikt är den försumpande växtgruppen på gamla moss- och myr- 
brändor, dels har i kontakten mellan den gamla skogsbottnen och 
de försumpande formationernas torf icke något brandlager iakttagits. 
Kol har dock, som förut nämnts, på en punkt hittats ett stycke 
ned i stubblagertorfven, men man finner ofta kol i torf, och detta 
på de mäst olika nivåer. I profiler från Gångmossen på gränsen 
mellan Sparrsätra och Frösthults socknar i sydvästra Upland, 
hvilka jag upptagit hösten 1910, har jag t. ex. funnit flera kolränder, 
väl afgränsade såväl uppåt som nedåt. Ingenstädes träffades kolet 
i kontakten mellan Sphagnum-torfven och underlagrande torfslag, 
men väl på olika nivåer i löfskogstorf och kärrtorf under Sphagnum- 
torfven samt i den senares öfre delar. Weber omnämner ofta brand
lager på olika ställen i lagerserien, bland annat under starka stubb
lager; i skogstorfven under den präglaciala högmossen vid Lüne
burg befunno sig ej mindre än tre tydliga brandlager, samtliga ett 
stycke ned i lagret och under kontakten med Sphagnum-torfven 
(Weber 1910 sid. 154). Dock vill jag ingalunda förneka, att skogs
eld och svedjning under särskilda omständigheter kunna förorsaka 
Sp/iapnam-försumpning.
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Yi skola nu öfvergå till en närmare redogörelse för tidsbestäm
ningarna.

Arkeologiska anknytningspunkter för tideräkningen.

Man har alltmer börjat söka efter anknytningspunkter mellan den 
arkeologiska tideräkningen i år och den kvartärgeologiska i perioder, 
af hvad slag nu dessa än må vara. Sernander (t. ex. 1910 : II) har för 
sin del kommit till det resultat, att den varma och fuktiga atlan
tiska perioden till sin hufvuddel sammanfaller med den äldsta sten
åldern i Skandinavien, representerad hufvudsakligen i landets syd
liga delar. Redan under stenålderns håda följande perioder börjar 
klimatet bli torrare, under döstid och gånggriftstid (till omkring 
år 2000 f. Kr. enl. Montelii kronologi, se t. ex. Montelius 1906 sid. 65 
och 66). Den subboreala perioden infaller, kan man sålunda säga, med 
gånggriftstid (2500—2000 f. Kr.) och räcker bronsåldern ut (till 
omkr. 550 f. Kr.). Ungefär till denna sistnämnda tidpunkt förlägger 
Sernander den subatlantiska klimatförsämringen, då klimatet rela
tivt hastigt blir kallt och fuktigt.

Enligt Almgren (1906 sid. 19) och mina egna undersökningar 
sommaren 1910 ligga de hittills bekanta stenåldersboplatserna i 
Upland på 37,s—41,5 m. (Aloppe-Mjölkbo) och 35,e—41,« m. (Tors- 
lunda i Tierp) öfver hafvet. Almgren har (1. c. sid. 4 ff.) visat, 
hurusom hafvet vid den tid, då dessa boplatser voro bebodda, nått 
ända fram till desamma. Vidare påpekar han (1. c. sid. 115), huru
som man bör förlägga dessa boplatser till gånggriftstid (2500—2000 
år f. Kr.). Ekholm fixerar (1911 sid. 254) den ifrågavarande bo
platskulturens upphörande till öfvergången mellan döstid och gång
griftstid. Vid denna tid, omkring år 2500 f. Kr., skulle således 
hafvet ännu hafva nått ungefär 35 m. högre än nu. Bälinge Mossar 
ligga 40—45 m. öfver hafvet, och följaktligen kan man beräkna, 
att de afskilts från hafvet under senare delen af döstiden, eller 
enligt den Sernanderska periodräkningen under atlantisk tid. 
Äfven ett annat arkeologiskt vittnesbörd af mera påtaglig art finnes 
från trakten. Enligt Ekholm (1909 sid. 64) är vid Oxsätra by SO 
om Stormossen funnen en skifferknif. Författaren ifråga visar, huru
som skifferredskapen äro intimt förbundna med den hittills kända 
upländska boplatskulturen (1. c. sid. 66 ff.) och att denna, där skiffer
redskap äro funna på något afstånd från den dåtida kusten, dock 
i allmänhet är knuten till något vattendrag. I detta fall skulle 
således den skifferkultur, hvarom fyndet bär vittne, vara knuten
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rika växt- och djurlif erbjödo den jakt- och iiskeidkande befolkningen 
rått goda utkomstmöjligheter. Själfva hafsstranden lorde för öfrigt 
genom undersökningar, som jag själf gjort våren 1911 ej halva varit 
mer än ett par km. aflägsen SO om myrarna.

Ett minne från en senare tidpunkt är den kafvelbro, hvilken några 
timmar före min afresa från mossarna i augusti 190cS anträffades 
vid dikesgräfning i mynningen af den vik af Stormosse-kärret, som 
sträcker sig upp mot gården Nybv. Dess läge är på kartan utsatt 
endast ur minnet. Spången ifråga bestod af tvenne längre stänger 
med ungefär en half meters mellanrum (om klufna eller icke kan 
jag nu ej erinra mig), tvärs öfver hvilka voro lagda klufna störar 
al ungefär en meters längd. Dessa senare voro ej afsågade i ändarna 
utan tillspetsade, tydligen med yxa. Bron ligger på etl djup af 60 
cm. i Amblystegium-torfven, hvars mäktighet här uppgår till unge
fär en meter. Nyby-vikens mynningsområde har sedan gammalt 
kallats Nyb\r spångmyr», men för 50—60 år sedan hade man just 
här plägat ro i eka öfver viken. Följaktligen kan i detta fall knap
past talas om en så hastig tillväxt i torfven, som den Haglund 
(1909:1 sid. 188) söker bevisa för t. ex. Sphagnum-torfven i Einmal]unga
mossarna på gränsen mellan Skåne och Småland. Om vi med Ser- 
nander antaga, att den postglaciala klimatförsämringen inträffat om
kring år 550 1. Kr. och vidare antaga, att den torf, hvari spången 
ligger inbäddad, under hela sin bildningstid vuxit kontinuerligt, 
komma vi till tiden omkring 400 e. Kr. som den tidpunkt, då spången 
ilråga tjänat sitt ändamål. Något verkligt bevis för att sä varit fallet 
är naturligtvis svårt att framdraga.

Samtidigt med fyndet af denna spång fick jag höra, att ett litet 
område af kärret strax S om högmossen likaledes sedan gammalt 
kallats »Svartarbo spångmyr». Afven här skulle vid dikesgräfning 
en spang halva anträffats ehuru af något annan byggnad, i det den 
ägt etl underlag af stora stenar. Kanske är Svartarbo-bron af samma 
konstruktion som den af Sernander m. fl. undersökta »Läbv-bron» (Ser- 
nander 1908: II sid. 146), härstammande från yngre järnåldern. Möjligt 
är ju också, att de båda broanläggningarna i Stormossen haft ett visst 
samband med hvarandra. Högmossen har säkert i alla tider varit gång
bar, men lör att komma öfver det kringliggande kärret behöfde man på 
hvardera sidan en spång. En annan tydning vore den, att den först
nämnda af de båda broarna endast tjänat till öfvergång öfver Nyby-vi- 
ken. Ytterligare en möjlighet finnes. Såvidt jag nu kan erinra mig, ledde-
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Nyby-spången i riktning från den moränholme, som på den växtfysiog- 
nomiska kartan (Tafia I) synes Ö om ifrågavarande spångmyr och 
genom ett smalt laggparti sammanhänger med fasta landet, till en 
annan dylik just i mynningen af »viken». Alldeles omöjligt vore det 
naturligtvis ej, att den sistnämnda af de båda holmarna under äldre 
tider varit säte för något slags kult. Dylika företeelser äro ej okända. 
En undersökning af L. v. Post och S. Lindqvist (Lindqvist 1910) 
visar, alt en dylik kultplats från 500-talet e. Kr. kunnat vara belägen 
i en myr t. o. m. utan direkt underlag af morän. Enligt hvad nyss 
meddelats, hade man för 50—60 år sedan rott öfver »Nyby spång
myr» och ägde ej alls någon kännedom om den i torfven begrafda 
spången. Att namn bibehållit sig från järnåldern och till och med 
kunna spåras in i bronsåldern, är ett kändt faktum.

VEGETATION.

Den växtfysiognomiska kartan (tafia I) visar de stora typer af växtsam
hällen, hvilka finnas representerade på Stormossens högmosseområde1), 
samtderasfördelningifältet. Hufvudtyperna utgöras som synes af följande: 

Busklagg och kärrängar . , | Calluna-facies
Carex-Amblystegium-kärr I 1 aginatum-iacies
Starrmosse Tallmosse.
Tufdunsmosse

De två sistnämnda bilda tillsammans högmossens växtsamhällen. 
Starrmossen och tufdunsmossen utgöra öfvergångsformer mellan 
denna och kärret. Detta senare är i likhet med högmossen en utpräg
lad hufvudafdelning för sig. Slutligen bilda laggen och kärrängarna 
alternerande öfvergångar till fastmarksvegetationen. Vi skola nu till 
en början genomgå de olika typernas växtfysiognomi var för sig och 
därefter se till i hvad samband de stå till hvarandra.

Busklaggen.

Denna term har ej förut varit använd i litteraturen. I stället för 
busklagg skulle man ju äfven lämpligen kunna säga kärrlagg till 
skillnad från mosslagg; den senare termen är emellertid föga använd 
— man talar i detta fall vanligen endast om lagg — och termen 
kärrlagg är från växtfysiognomisk synpunkt mera intetsägande än

') Härmed menas liksom i det föregående den del af Stormossen, som kartan 
tafla I omfattar, således högmossen (>>Ködmossen>) jämte kringliggande kärr.
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busklagg. Med lagg menar man ju den fullfärdiga högmossens gräns
formation mot fastmarken. Då enligt hvad jag i slutet af uppsatsen 
ämnar visa, ifrågavarande huskformation vid en framtida högmosses 
transgression öfver kärret utgör begynnelseformationen för den egent
liga mosslaggens viktigaste afdelning, laggbäcken, anser jag, att den 
redan från början bör kallas ett slags lagg.

Som af den växtfysiognomiska kartan synes, förekommer busk- 
laggen rundt högmossekärret blott med ett par afbrott. Den är, som 
jag nyss antydde, till finnandes endast där kärret gränsar till skog 
och finnes ibland icke ens där. Den saknas alldeles på en sträcka 
af omkring 500 m. strax S och SV om högmosseområdet, hvilket här 
stöter till typisk granskog. Ö om mossen har skogen i senare tider 
blilvit uthuggen, och ett slags örtbacke har här uppstått med höga 
gräs, Calamagrostis-arter m. m. Här finnes busklaggen ännu kvar, 
men för en tynande tillvaro. Den behöfver för sin trefnad tydligen 
»ryggstöd» af skogen.

Busklaggen kan indelas på två olika sätt, dels i vertikal led 
dels efter sin sammansättning. I förra fallet skiljer man mellan 
laggens bottenformation och laggtufvorna, i senare fallet kan man 
uppställa åtminstone tvenne olika hufvudtyper, björk-al-lagg och 
Salix-lagg, af hvilka den förra vanligen gränsar till öppet kärr, den 
senare till löfkärr, med hvilket den bildar öfvergångar.

Björk-al-laggen karaktäriseras, som namnet antyder, af björk- och 
albuskar, som stå på lufvor, ofta rätt höga, hvilka för öfrigt till stor 
del äro bevuxna med skogselement. Dessa tufvor kunna dessutom 
äfven bära enstaka exemplar af tall och gran samt särdeles ofta 
Rhamnus frangula, någon gång Viburnum opulus och Sorbus aucuparia.

Inom .SV///.r-laggen äro tufvorna mera tunnsådda och kunna till 
och med alldeles saknas. Snlices förekomma såväl på tufvorna som 
uppstigande direkt ur bottenformationen. Skogselementen äro mera 
sällsynta, beroende på, att denna afdelning ofta bildar busklaggens 
mot kärret längst framskjutna förposter. Under det björk-al-laggen 
är tämligen tunn (i vertikal utsträckning) och ljus, utmärker sig Saliin
läggen genom att bilda mäktiga, täta, ofta ogenomträngliga snår. Luften 
inne i .SV///‘.r-laggen är äfven under torra dagar mycket fuktig. Enstaka, 
tämligen höga tallar, granar och björkar föra ibland en tynande till
varo på höga tufvor, hvilket vittnar om, alt här en gång funnits den 
andra af laggens hufvudformer. I allmänhet kan man säga att Salix- 
laggen bär en betydligt mera hydrofil prägel än björk-al-laggen.

Några ståndortsanteckningar skola ge en fylligare bild af laggens
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olika typer. Numereringen hänför sig till den växtfysiognomiska 
kartan (tafia I), där motsvarande siffror finnas utsatta. De olika 
skiktens beteckning är hämtad från Hult (1881): A = högsta skogs - 
skiktet; B = lägsta skogsskiktet; C = snårskiktet; 1) = högsta fält
skiktet; E = mellersta fältskiktet; F = lägsta fältskiktet; G = botten
skiktet. Frekvensgraderna äro likaledes Hults: y=vmnig; r=riklig; 
s = strödd; t = tunnsådd; e = enstaka.

Ståndortsanteckning N:o 1, i laggen strax N om Svartarbo spång- 
myr, uppgjord af Th. Fries (1916/i 07). En profyta l,sx3 m. 
med björkar på höga tufvor. Själfva bottenytan var småtufvig genom 
den fläckvisa förekomsten af Carex teretiuscula, Carex stellulata, Carex 
canescens, och Juncus articulatus. Mellan dessa småtufvor låg torfven 
i det närmaste bar.

Bestånd:
D. Agrostis canina e 

Glycerin fluitans e
E. Carex canescens s

» loliacea e—t 
» teretiuscula (tufbildan- 

de) e—t
ampiillacea (steril) e 

Equisetum palustre e 
silvaticum e

F. Carex stellulata s—r 
Juncus articulatus s 
Caltha palustris t 
Galium palustre t

Ranunculus flammula t 
Viola suecica t
Veronica scutellata f. glabrae—t 
Alnus glutinosa (ungplanta) e 
Mentha sp. e 
Spircea Ulmaria e 

G. Sphagnum teres (på ett par 
tufvor; ej torfbildande) r—y 

Astrophyllum affineI äfven på 
» undulatum) tufvor 

Acrocladium cuspidatum 
Amhlystegium cordifolium 
Climcicium dendroides 
Philonotis fontana

1 ..........

Glyceria

Carices
Juncus, Carices och örter 
Sphagnum teres

Fig. 3. Björk-al-lagg. Profyta N:o 1.
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Fig. 3 utgör ett diagram af denna profyta. — I närheten af den
samma har jag själf antecknat följande växter:
Carex vulgaris e Eriophorum angustifolium e
Menyanthes trifoliata e—r Stellaria palustris (ett ex.)
Equisetum fluviatile e—s Pedicularis palustris e
Comarum palustre e—t Potentilla Tormentilla e
Melampyrum pratense e

Björk-al-laggens bottenformation afgränsas alltid skarpt utåt kärret. 
1 ufvorna däremot glesna endast så småningom, och det är ej alltid 
lätt att säga, livar gränsen mellan kärr- och laggtufvor bör dragas. 
Ofvergången sker nämligen därigenom, att skogselementen (t. ex. 
Vaccinium vitis idcea, Hytocomium-arter och barrträdsbuskar) så små
ningom försvinna och ersättas af andra element (t. ex. Andromeda 
polifolia, Sphcerocephalus palustris m. m.). Från ett par tufvor belägna 
i kärret strax utanför föregående profyta kan jag anföra följande af 
mig i augusti 1908 gjorda ståndortsanteckningar, som tjäna till att 
belysa detta förhållande:

I. Bestånd:
C. Betula odorata, s—r 

Alnus glutinosa s 
Picea abies, 1 ex., död och torr t 
Pinas sitvestris (med kraftiga 

årsskott) e
1). Betala odorata s E.

Alnus glutinosa t 
Equisetum limosum e

Ledum palustre e 
Picea abies e
Pinus sitvestris (som ofvan), 

2 ex., e
Rhamnus frangula e 
Comarum palustre e 
Picea abies e 
Rhamnus frangula e

Betula och Alnus

Betula

Comarum
Ris
Sphagnum rubeUum

Fig. 4. Laggtufva.
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F. Vaccinium vitis idcsa t—s 
Andromeda polifolia e—t

G. Sphagnum rubellum (bildar
tufvans hufvudmassa) y 

Hylocomium parietinum\ 
prolife rum |

II. Bestånd:
B. Betula odorata s

Finns silvestris, 1 ex. 7—8 m. 
högt, ett dödt ex. 4—5 m. t

C. Betula odorata s
Sorbus aucuparia ett ex. e

D. Comarum palustre (äfven med
vinterståndare) e—t 

Equisetum limosum e

III. Bestånd:
C. Betula odorata s

Picea abies, låg och utbredd 
samt öfverklädd med epi- 
fyter, s

Alnus glutinosa t 
Bhamnus frangula e

Amblystegium stramineum| 
Sphcerocephalus palustris J t 
Thuidium Blcindowii 
Hylocomium-täcket genom- 

spränges här och där af 
Sphagnum.

Picea abies e
E. Sterila Carices t

Sorbus aucuparia, 1 ex. 3 dm. 
högt, e

F. Vaccinium vitis iclcea (fertil) s 
Menyanthes trifoliata l
Viola palustris (fertil) e

G. Mossor som på föreg. tufva.

D. Comarum palustre e 
Equisetum limosum e

E. Comarum palustre e
F. Menyanthes trifoliata e
G. Mossor som på föregåande

tufva.

'' ’■■■-v

Betula

Comarum

Comarum 
Menyanthes 
Sphagnum rubellum

Fig. 5. Laggtufva.
Figg. 4 och 5 ge en skematisk framställning af vegetationen på 

tufvorna I och III, den förra med skogselementen mäst framträdande, 
den senare med kärrväxter. Af endast för tufvorna typiska växter
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märkes särskildt Viola palustris. Bland mossorna ingå Sphcerocepha- 
lus palustris och Amblystegium stramineum alltid i kärrtufvornas bot
tenvegetation. På en i närheten liggande tufva anträffades af typiska 
tufväxter Geum rivale samt af skogselement Galium boreale och 
Mgrtillus uliginosa.

Norr om den lastlandsudde, som från Ö skjuter ut ända Lill starr
mossen i östra delen af kärret, gjorde jag i augusti 1908 följande 
ståndortsanteckning (N:o 2) i typisk Salix-lagg:

Profytans storlek: 10x5 m. Topografi: 3 tufvor funnos, men 
ytan var för öfrigt jämn. Beskuggning: 3/s. Myllans djup: 3—4 cm. 
Underlag: Amblgstegium-lorf.

Bestånd:
B. Betula odorata, 5 ex. (på tuf-

vorna) s
Picea abies, 1 ex. (på en tufva) e 
Pinus silvestris, 1 afbrutet ex. 

(på en tufva) e
C. Salix cinerea (dels på tufvorna,

dels på marken) s 
Picea abies, 1 ex. (på en tufva) e 
Betula odorata (på tufvorna) e

D. Carex ampullacea t 
Equisetum fluviatile t 
Carex canescens e—t 
Comarum palustre(kraftig växt,

delvis fertil) e

Equisetum palustre (fertil) e 
Eriophorum latifolium, 1 ex. e

E. Menganthes trifoliata (delvis
fertil) r—y

Comarum palustre r(—y) 
Naumburgia thgrsiflora (ibl. 

fertil) e
F. Menganthes trifoliata s 

Naumburgia thgrsiflora t 
Galium palustre e

G. Sphagnum squarrosum y 
Astrophgllum cinclidioides\

undulatum \ vis y

e t s r y

•

•Hl1 i
»liÉitl

“1
JSS

Fig. 6. Salix-lagg. Profyta X:o 2.

Betula

Salix cinerea

Equisetum fluviatile

Menyanthes ocli ('omarum 
Menyanthes 
Sphagnum squarrosum
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På tufvorna förekom (med undantag af träden, se ofvan) samma 
vegetation som på marken, ehuru i allmänhet tunnare. På en tufva 
växte Vaccinium vitis idiva. Bland mossorna rikliga Hylocomia, sär- 
skildt H. proliferum men äfven H. triquetrum. — Fig. 6 är ett dia
gram af denna profvta och lig. 7 en fotografi af densamma, som 
kan tjänstgöra som illustration på tvpisk Salix-lagg.

En annan i fråga om såväl fältskiktens som bottenskiktets vegeta
tion skiljaktig profvta har antecknats af Th. Fruns i Juli 1907. Träd-

Fig. 7. Salix-lagg. Profyta N:o 2.

och snårskiktens hufvudmassa utgjordes här utom af Salix cinerea 
äfven af Salix pentandra; dessutom förekommo på tufvor Betula 
odorata, Ainus glutinosa, Picea aides och Pinus silvestris. Vegetation 
saknades ofta mellan tufvorna, och torfven täcktes här af vissna löf. 
Af särskildt märkliga arter i bottenskikten märkas Ranunculus flam
mula, Parnassia palustris, Epilobium palustre och Caltha palustris, 
tillhörande kärrängarnas arter, samt Valeriana officinalis, hvilken växt 
i Södra Myrens laggar spelar en mycket framträdande roll. I botten
skiktet förekom utom de flästa i det föregående nämnda arterna 
Sphagnum contortum och Amblystegium vernicosum samt Åstrophyllum



medium, af hvilka de båda förstnämndas samt de nyssnämnda fanero- 
gamernas förekomst äro ett utslag af den starkare belysningen. För
hållandet visar, att ett visst samband finnes mellan de båda kantfor
mationerna, busklaggen och kärrängarna.

Ännu några saker rörande busklaggens växtfysiognomi äro värda 
ett omnämnande. Ett stycke SV om högmossprofilens sydöstra änd
punkt (se kartan Ta Ila I) utgöres laggen af nästan ren al-lagg. Trä
den stå på höga tufvor med vegetation af ungefär samma samman
sättning som den ofvan beskrifna. Mellan dessa trädbärande tufvor 
förekommo sådana bildade af Cure.v acuta, och hvilka hade en höjd 
af ända till 6—7 dm. Äfven förekommo täta men lägre tufvor af 
Carex ampullacea. Marken mellan dessa Carex-tufvor är vegetations
los och betäckt af vissnade löf från alarna. Men ett stycke längre 
in mot land i denna lagg förekom såsom den enda bottenväxten 
Coralliorhiza innata i talrika exemplar. Ännu något längre in i den 
långsamma öfvergången till granskogen uppträdde i täta bestånd 
Equisetum silvaticum utan inblandning af andra växter.

Ett par typiska laggväxter, som icke blifvit nämnda i det föregå
ende, äro Lysimachia vulgaris och Calla palustris. Den förra finnes 
i stora kraftiga exemplar i yttre delarna af den mäktiga busk-laggen 
strax Ö om torpet Löfhyddan. Denna består här af mycket tätt 
stående, höga tufvor med Alnus glutinosa och Betala odorata, hvilkas 
löfverk bildar ett slutet tak. Marken mellan tufvorna saknar mossor, 
och vegetationen utgöres endast af (utom Lysimachia) Comarum pa
lmtre i verkliga jätteexemplar med blad af ända till 2 dims diame
ter samt Menyanthes trifoliata, äfven den ovanligt storväxt. Former
nas storlek beror antagligen på den starka beskuggningen och den 
stora luftfuktigheten. I .S«//.r-laggen på Nyby-vikens sydvästra sida 
finnes i enstaka exemplar Calla palustris, en växt, som troligen skulle 
kommit atL spela en mera framstående roll i en framtid, om ej 
mossens utveckling nu blifvit i förtid afbruten genom utdikningen.

På Södra Myren är laggen vanligen af alldeles liknande slag som 
på Stormossen. På ett och annat ställe kunde dock en annan form 
iakttagas. Så t. ex. vid norra ändan af den här dragna profilen. 
Laggen var där mycket mäktig och gränsade intill en löfäng. Dess 
yttre delar utgjordes af täta, höga alar, som stodo direkt i botteu- 
formationen; tufvor saknades alldeles. Innanför detta täta och höga 
snår var trädvegetationen mera gles. Marken saknade fullkomligt 
mossor men hade ett tätt mellersta fältskikt af steril Spircea Ulma- 
ria och (ibland fertil) Valeriana officinalis; äfven förekom Paris qua-



drifolia. Träden utgjordes af Betula odorata, Alnus glutinosa och 
Picea abies. Af buskar funnos Rhamnus frangula och Viburnum 
opulus samt Sorbus aucuparia. En fotografi af denna lagg är 
hg. 8.
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Fig. 8. Lagg. Södra Myren.

Kärrängarna.

I kanterna af kärrområdena förekomma på de ställen, där lagg 
saknas, en rad mycket artrika växtsamhällen. Dessa karaktäriseras 
utom genom rikedomen på arter genom den talrika förekomsten af 
högre växter, tillhörande de naturliga ängarnas konstituenter. De 
Carex-arter, som uppträda i dessa samhällen, äro framför allt Carex 
panicea och Carex flava. Utåt öfvergå kärrängarna ofta i renare 
Carex pem/cea-formationer eller i Sesleria-ångar med ymnig Sesleria 
coerulea och tunnsådd Molinia coerulea i mellersta fältskiktet. Ibland 
utgöras de af mycket örtrika Sesleria-ängar, där karaktärsväxten 
har frekvensen »riklig». Inom kärrängen förekommer Spircca Ulmaria 
ofta i tämligen rena bestånd och någon gång Juncus fili formis i så-
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1. Örtbacke
2. Kärräng
3. Spiraea Ulmaria-formation
4. Juncus filifor mis-for mation
5. Carex panicea-formation

Fig. 9. Kartskiss öfver profyta X:o 3.
X. om kögmossen.

Bestånd:
E. Agrostis canina r 

Poa pratensis r 
Agrostis vulgaris s 
Festuca rubra s 
Juneus fitiformis s 
Air a ccespitosa t 
Calamagrostis stricta e 
Equisetum palustre e 
Geum rivale e 
Luzuta campestris e

dan frekvens, att man kan 
tala om Juncus filiformis- 
formationer. Gränsen mel
lan de egentliga kärrängar
na och angränsande Care.in
formationer, tillhörande kär
ret skulle kunna dragas, där 
Amblystegium intermedium 
(+ Ambt. stellatum) nästan 
uteslutande börjar bilda 
bottenskiktet; detta är fal
let inom Carex panicea-for
mationen.

Bifogade kartskiss (lig. 9) 
ger en föreställning om de 
nämnda formationernas för
delning inom ett område af 
kärrängen i norra delen af 
Stormosse-kärret. De olika 
formationerna hafva stånd- 
ortsantecknats af Fries och 
Anderberg i juli 1907 på 
sätt som följer:

Ståndortsanteckning I 
(Anderberg). Kärrängens 
hufvudformation.

Lychnis flos cuculi e 
Rumex acetosa (fertil) e 
Spircea Ulmaria e

F. Comarum palustre t—s 
Caltha palustris t 
Carex panicea t 
Rhinanthus major t 
Carex ampullacea e 

» canescens e 
» flava e 

Galium pcdustre e
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Galium uliginosum e 
Ranunculus auricomus e 

flammula e 
repens e

Rumex acetosa (steril) e 
Stellaria palustris e 

G. Acrocladium cuspidatum | fUnt 
Bry um ventncosum | de

Diagram af profytan fig. 10.
e t s r y

A

B

C

D
E
F
G

Gräs
Örter (Comarum) 
Acrocladium ock Bryum

Fig. 10. Kärräng. Profyta N:o 3.

Ståndortsanteckning II (Fries).

Bestånd:
D. Spircea Ulmaria t
E. » » r (fläckvis }r)

Agrostis canina s
Juncus filiformis t—s 
Agrostis stolonifera t 
Aira ccespitosa t 
Festuca rubra t 
Poa nemoralis t 
Ranunculus acris t 
Briza media e—t 
Anthoxanthum odoratum e 
Calamagrostis stricta e 
Carex pallescens e 

» panicea e 
Luzula campestris e 
Lychnis flos cuculi e 
Poa pratensis e

Spircea Ulmaria-formation:

Rumex acetosa e 
F. Festuca ovina (mäst steril) r 

Calthci palustris t 
Galium uliginosum t 
Polygonum viviparum t 
Potentilla Tormentilla t 
Rhinanthus major t 
Carex flava e—t 
Viola palustris e—t 
Carex clioica e

» Goodenoughii e 
Cerastium vulgare e 
Galium palustre e 
Geum rivale e 
Lathyrus pratensis e 
Mentha arvensis e 
Parnassia palustris e
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Ranunculus repens e 
Trifolium » e 
Valeriana officinalis (steril) e 
Vicia cracca e

G. Amblystegium elocles 
Astrophyllum affine

medium 
Climacium dendroides 
Hypnum rivulare (?)

e

Diagram fig. 11.

e t r y

Spiraea

Spiraea
Örter
Div. mossor.

Pig. 11. Spircea Ulmaria-ionn&tion i kärräng. Profyta N:o 3.

Ståndortsanteckning III (Fries). 

Bestånd:
E. Juncus filiformis r(—y)

Poa pratensis t
Aira ciespitosa e 
Carex panicea e 
Fesluca rubra e 
Lychnis flos cuculi e 
Rumex acetosa (fertil) e 
Spircea Ulmaria e

F. Festuca ovina (steril) s 
Carex flava t
Polygonum viviparum (mast 

ungplantor) t 
Viola palustris t 
Galium uliginosum e—t

Svensk Botanisk Tidskrift 1912.

Juncus /i///d /'/ii /s - fo r m a ti o n:

Spircea Ulmaria (ungplantor) 
e—t

Caltha palustris e 
Carex panicea (steril) e 
Comarum palustre e 
Galium palustre e 
Geum rivale (steril) e 
Potentilla Tormentilla e 
Ranunculus acris (steril) e 

» auricomus e
Rumex acetosa (steril) e 
Steltaria palustris e 

G. Amblystegium fluitans 1 
Climacium dendroides I

10
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Diagram fig. 12.

e t r 7

J uncus filiform is. 
Örter
Div. mossor.

Fig. 12. Juncus filiformis-formation i kärräDg. Profyta N:o 3. 

Ståndortsanteckning IV (Anderberg). Carex panicea-formation:
Bestånd:

E. Carex panicea s—r 
Agrostis canina s
Carex filiformis (steril) t—s 

» ampullacea(mäst steril)t
Calamcigrostis stricta e 
Carex teretiuscula e 
Festuca rubra e

F. Carex flava t—s 
Comarum palustre t 
Carex vulgaris e—t 
Caltha palustris e

Galium palustre e
uliginosum e 

Mentha arvensis e 
Menganthes trifoliata e 
Na um b ur g ia th gr siflora (steril) e 
Stellaria palustris e

G. Amblgstegium inter
medium 7>

Amblgstegium stella-{ täckaUnde 
tum

Diagram lig. 13.

De fyra sista ståndortsanteckningarna innefattas i profyta N:o 3 
å den växlfysiognomiska kartan (Tafia I).

Som nämnts öfvergå de örtrika Sesleria-ängarna ibland utåt kärret i 
rena Sesleria-ängar. Dylika kunna förekomma rätt långt ut från land, 
och beror detta troligen därpå, att kärret af någon anledning här och 
där blifvit torrare. På den profil öfver Södra Myren, som bifogas 
denna uppsats (profil 6, Tafia IV) ha växtformationerna blifvit utsatta. 
Vi se, att afdelningen »h», som ligger ungefär 100 m. från den lilla
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moränholmen, utgöres af Sesleria-äng. Dess förekomst på detta ställe 
kan möjligen tillskrifvas den omständigheten, att den gamla utdik-

e t s r y

i 1
_

Carex panicea 
Car ex flava 
Ambl. intermedium

Fig. 13. Carex panicea-formation. Profvta N:o 3.

ningskanalen tangerar afdelningens sydgräns och under långa tider 
fått bortföra vatten. En fotografi af detta samhälle visas å fig. 14.

En särskildt utpräglad variant af kärrängen är Equisetum palustre- 
formationen som fläckvis finnes utbildad i dess längst ut mot kärret

Fig. 14. Sesleria-äng ute i kärret. Södra Myren.
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belägna delar. Artrikedomen aftager betydligt, och en del rena kärr- 
element börja inkomma. Sin prägel får formationen dock af Equi- 
setum palustre, hvilken växt finnes enstaka i såväl laggen som kärr
ängarna af vanlig typ men mycket sällan i kärret. Följande stånd- 
ortsanteckning (N:o 4), uppgjord af Anderberg i augusti 1907 kan 
tjäna till att illustrera typen:

Bestånd:

E. Equisetum palustre t 
Carex fdiformis t-s

» canescens t 
Comarum palustre (steril) t 
Equisetum fliwiatile t 
Carex vulgaris e

F. Menyanthes trifoliata t 
Carex chordorrhiza e

Galium palustre e 
Naumburgia thyrsiftora e 
Viola palustris e

G. Amblystegium aduncum 
» cordifolium

Astrophyllum cinclidioides 
Climacium dendroides 
Thuidium Blandowii

y, ej
fullt 

\ täc
kan
de.

De formationer, som på öfversiktskartan, fig. 1, fått beteckningen 
»kärrängar», äro af en ännu mera xerolil prägel än nu anförda prof 
på kärrets föga mäktiga gränsformationer. Från den s. k. »Pant
ängen» vid södra ändan af Södra myren meddelar Frisendahl föl
jande ståndortsanteckning (196/706). Formationen sträcker sig i sin 
helhet mellan torpet Källvreten och gården Gullögla, c. 2Vs km. 
utmed Södra Myrens afloppsbäck.

Bestånd:

D. Cirsium palustre e 
Juniperus communis e 
Spira-a Ulmaria e

E. Polygonum viviparum s 
Air a ccespitosa t 
Briza media t 
Avenastrum pubescens e 
Campanula rotundifolia e 
Carex Hornschuchiana e

» panicea e 
Crepis prcemorsa e 
Festuca rubra e 
Fritillaria meleagris e 
Geum rivale e

Leontodon autumnalis e 
Luzula multiflora e 
Po a pratensis e 
Ranunculus acris e 
Spircea filipendula e

F. Sesleria coerulea r—y 
Festuca ovina r 
Molinia coerulea r 
Taraxacum officinale (steril) s 
Potentilla Tormentilla t 

» ver na t
Campanula rotundifolia e 
Carex /lava e 
Galium boreale e
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Galium uliginosum e 
Polygala vulgaris e 
Rhinanthus minor e 
Salix repens e 
Trifolium pratense e 
Vicia cracca e

G. Amblystegium elodes 
Climacium dendroides

r, till 
stor 
del

Hylocomium parietinum j> 
» squarrosum I 

Thuidium recognitum I

täckta
af

vissna
Sesle-
ria-

blad.

Redan här ha, som synes, en hel del växter tillkommit, tillhörande 
de naturliga ängarnas oeh örtbackarnas vegetation. Öfvergången till 
dessa samhällen förmedlas ytterligare så småningom genom en hel 
rad nya arter: Heracleum sibiricum, Carum carvi, Chrysanthemum 
leucanthemum, Ranunculus polyanthemus, Campanula persicifolia, Ga
lium verum, Pimpinella Saxifraga, Hieracium umbellatum, Primula offi
cinalis, Plantago media, Achillea Millefolium, Phleum pratense, Dianthus 
deltoides, Lathy rus pratensis, Veronica officinalis, Festuca rubra m. 11.

Den senaste utdikningen tycks äfven på ett par ställen ha varit 
orsaken till kärrängars bildning i utdikningskanalernas omedelbara 
närhet. På delta sätt bildade nya växtsamhällen ha dock en delvis 
afvikande prägel. Här förekomma t. ex. Cirsium palustre-formatio
ner med tunnsådd, fertil Cirsium palustre i högsta och riklig, steril 
(bladrosetter), i lägsta fältskiktet. Vidare kunna här anträffas 
vackra, nästan rena Molinia coeru/ea-formationer, A g rost is-lo rm ation e r 
m. m. På de vid kanalernas gräfning uppkastade torfhögarna upp
träda dessutom en mängd arter, som ej ha något gemensamt med 
den öfriga vegetationen t. ex. Ranunculus repens, Ranunculus arvensis, 
Polygonum aviculare, Thalictrum ftavum, Hierochloa odorcda, Iris 
Pseudacorus m. fl. Att närmare ingå på konstitutionen af dessa 
växtsamhällen faller emellertid ej inom ramen för denna uppsats.

Kärret.

Kärrformationerna utgöra de växtsamhällen, som inom Bälinge 
Mossar ha den största utbredningen. Hela Norra och hela Södra 
Myren upptagas ju af kärr, samt största delen af Stormossen. Det 
område, som särskildt varit föremål för våra studier, är kärret rundt 
omkring högmossen.

Som allmän regel gäller, att ju större en kärryta är, af desto större 
utbredning och af desto enklare konstitution äro de formationer, 
som täcka densamma. I afkrokar af kärret är det, som man träffar 
på massor af olikartade växtsamhällen. Likaledes kunna dylika 
förefinnas på ställen, där torfven är mindre djup, eller där fuktig-
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hetsgraden af någon annan anledning blifvit förändrad till det tor
rare. Någon bestämd anordning af dessa formationer kan ej skön
jas. Ett exempel härpå bildar den pro bl, jag dragit genom norra 
delen af Södra Myren (profil 6, Taba IV) och på hvilken växtforma
tionerna utsatts. Längst i N, närmast laggen »a», kommer ett björk- 
kärr »b» med inströdd tall, som försvinner längre ut, »c». Björkarna, 
hvilka nå öfversta gränsen för snårskiktet (c. 2 m.) och till och med 
öfverskrida densamma, kunna betecknas med frekvensgraden r-y. 
Fältskikten utgöras till öfvervägande del af Carices. Formationen är 
ett typiskt löfkärr med buskarna stående direkt på marken, icke på 
tufvor. Eriophorum alpinum uppträder tämligen sparsamt. I de 
yttre delarna af afdelningen »d» börjar denna växt få ökad frekvens, 
hvilken ytterligare stiger inom nästa afdelning (»e»), där den når 
upp till s-r. Buskarna börja samtidigt bli alltmer tunnsådda. Slut
ligen förvandlas Eriophorum alpinum-kärret utan öfvergångar i en 
myckel vacker Eriophorum vaginatum-iovmaiiow, där denna växt 
förekommer i ymniga tufvor och nästan ensam bildar fältskikten 
(afd. »f» å profilen). En fotograb af densamma meddelas i bg. 20. 
Den därpå följande Ses/ma-ängen (afd. »g») har redan omtalats 
(foto. bg. 14). På andra sidan om kanalen, som i S begränsar 
denna Ses/er/a-formation, kommer en Carex ampullacea-formation 
med Carex panicea (t) och Carex flava (e-t). Eriophorum alpinum, 
som finnes äfven inom afd. »i» (t), ökar i nästa afdelning (»j») 
frekvensen till s-r och blir karaktärsväxt. Laggen kring morän- 
holmen är som alltid på dylika ställen gles. På andra sidan om 
denna moränholme går profilen genom ett mycket grundt bäcken, 
som från den egentliga myren skiljes genom en låg moränrygg, 
hvilken i dagen bildar en rad »holmar». Vegetationen innanför 
denna möränbarriär afviker i någon mån från myrens, bland annat 
uppträda bär Sphagna och bilda jämte Amblystegia bottenskiktet. 
Jag bar å profilen kallat afd. »k» och »n» för »Sphagnum-kärr», ej 
»-mosse», emedan Sphagnum här icke i nämnvärd grad är torfbildande.

De centrala partierna af de stora öppna kärrvidderna intagas 
nästan alltid al mycket fuktiga Carex-formationer, vanligen Carex 
livida- eller Carex limosa-kärr i ett mindre antal varianter. Där
omkring sluter sig en krans af växtsamhällen, i hvilka Carices före
komma rikliga, men där Eriophora, på Södra Myren nästan alltid 
Eriophorum alpinum, samtidigt bli karaktärsväxter. Utomkring dessa 
och intill laggkanten kommer därefter en, naturligtvis ej oafbruten, 
rad smala Carex ampullacea-formationer, hvilka trots sin stora fuk
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tighet, som gör, att de böra räknas till kärret, tyckas vara ett slags 
fuktiga equivalenter till de Carex /mnzcéa-formationer utanför kärr
ängarna, livilka i det föregående omtalats. Att emellertid på en karta 
inlägga alla dessa olika formationstyper möter stora svårigheter på 
grund af de oftast mycket långsträckta öfvergångarna. Något lät
tare äro förhållandena att direkt urskilja på kärret rundt högmossen, 
där kärrserien själf bildar ett jämförelsevis smalt bälte, inom hvilket 
dock alla de olika typerna kommit till utveckling.

Carex ampullacea-formationen erhåller sin karaktär nästan uteslu
tande af den växt, efter hvilken formationen fått sitt namn. Dels göra 
sig de öfriga Carices, som kunna ifrågakomma, föga märkbara bredvid 
denna grofva representant för släktet, dels förekomma de endast i 
jämförelsevis ringa mängd inom formationstypen. Öfvergången till förut 
skildrade vegetationstyper (kärräng och lagg) förmedlas genom Carex 
panicea och Carex flava. Tyvärr gjordes ingen ståndortsanteckning 
i fullt ren Carex a/np n Z/a cea-for m ati o n, men den nedan anförda, 
N:o 5 (19l4A07), kan dock tjänstgöra som typ, ehuru här på grund 
af kärrets ringa bredd en viss blandning gjort sig gällande. Prof- 
ytans storlek är 10x10 m.

Bestånd:
D. Agroslis sp. (steril) e 

Carex fili form is t 
Equisetum limosnm e

E. Carex ampullacea r
» filiformis s
» chordorrhiza t 
» limosa t 
» livida t 
» panicea t 

Agroslis canina e 
Carex cccspitosa e 

Diagram lig. 15.

Inom profytan fanns en tufva 
— med följande bestånd:
1). Equisetum limosum t

Sceptrum carolinum (en vinter
ståndare, 85 cm. hög) e

E. Carex dioica t 
Spircea Ulmaria t

Carex dioica e 
» flava e 

Equisetum limosum e 
Eriophorum alpinum e

» angustifolium e
F. Menyanthes trifoliata t-s 

Carex livida (steril)
Comarum palustre e

G. Amblystegium intermedium )
scorpioides j y 

» stellatum

— topografien var föröfrigt jämn

Carex panicea e-t 
Agrostis canina e 
Carex ampullacea e 
Peucedanum palustre e

F. Oxycoccus palustris r
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Andromeda polifolia s 
Peucedanum palustre t—s 
Comarum palustre t 
Drosera rotundifolia (med vin

terståndare) t 
Menyanthes trifoliata t 
Sceptrum carolinum (sterila 

bladrosetter) t

Viola palustris 1 
Caltlia palustris (2 sterila ex.) e 
Stellaria palustris e 

G. Sphagnum rubellum | tutsans' 
Warnstorfii Ihufvud'• I massa.

Sphcerocephalus palustris t 
Amblystegium stramineum | 
Climacium dendroides I *

Fig.

Carex filiformis

Carex ampullacea 
Menyanthes
Ambl. scorpioides och inter

medium
15. Carex ampullacea-formation. Profyta N:o 5.

Som nämnts och som af namnet framgår, äro inom den näst- 
följande zonen Eriophora karaktärsväxter. Den vanligaste af dessa 
är Eriophorum alpinum. Hur ett dylikt Eriophorum alpinum-kärr 
ter sig under karaktärsväxtens blomningstid, får man en föreställ
ning om genom fotografien fig. 16, som är tagen i norra delen af 
Södra Myren i augusti 1908. Här förekomma dock en del tufvor, 
bildade af Polytricha och Sphagna, hvilkas motsvarighet saknas på 
Stormossen; i Stormosse-kärret saknas nämligen Polytrichum i regel, 
och tufvorna ha en annan geslall.

Från kärret SV om högmossen meddelar Anderberg följande 
ståndortsanteckning (N:o 6 å kartan Tafia I), hvilken kan tjäna som 
typ för en Eriophorum alpinum-formation:

Bestånd:
E. Carex fdiformis s | Carex vulgaris e

» ampullacea l F. Eriophorum alpinum s—r
Equisetum limosum l Carex dioica l
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Fig. IG. Eriophorum alpinum-kärr. Södra Myren,

■:v:$5|apji§j
iÉ^lÉi

Carex livicla t 
» /Zaua e 
» limosa e 

Comarum palustre e 
Menyanthes trifoliata e 
Pedicularis palustris e

G. 1) Bottenformationen
Sphagnum ohtusum e 
Acrocladium cuspidatum 
Amblystegium giganteum 

» stellatum
» stramineum

y

Diagram fig. 17

Amblystegium vernicosum \ 
Astrophyllum punctatum ^ 
Ilypnum trichoides 
Meesia triquetra

2) Tufvorna:

Sphagnum rubellum (tJa’fth0™a3 
Warnstorfiii hufyua‘1 I massa.
angustifolium e 

Sphcerocephalus palustris t 
Hypnum trichoides (
Amblystegium stramineum |

På tufvorna förekommo dessutom
Sceptrum carotin um 
Luzuta campestris 
Agrostis canina 
Carex panicea

Equisetum palustre 
Festuca rubra 
Polygonum viviparum 
Salix repens
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Andromeda polifolia 
Oxijcoccus palustris 
Betula odorata 
Galium patustre 
Scutellaria gatericulata

Parnassia palustris 
Peucedanum patustre 
Viola palustris 
Festuca ovina 
Potentilta Tormentilla

Carex flliformis 
Eriophorum alpinum

Fig. 17. Eriophorum alpinum-iormoition.

En annan typ af till denna afdelning hörande formationer är den, 
hvari Eriophorum angustifotium blir karaktärsväxt. Någon stånd- 
ortsanteckning öfver ren dylik profyta har ej gjorts. Arten kan 
uppträda som karaktärsväxt ensam eller tillsammans med Eriopho
rum alpinum; biandformationerna äro de ojämförligt vanligaste. 
Eriophorum angustifotium är mera ömtålig för torka än någon af de 
andra arterna af samma släkte och hade därför redan då våra ar
heten började, i allmänhet upphört att blomma, hvadan den lätt 
undgick uppmärksamheten. Hur hög frekvens den i själfva verket 
kan ha, blef jag af en slump i tillfälle att iakttaga. Några dagar 
före min ankomst till mossarna 1908 hade en mossbrand härjat 
den torra kärrvegetationen SO om högmossen. Efter c:a 14 dagar 
började växtligheten på de afbrända ytorna åter spira upp, och den 
växt, som först kom till synes och lättast tycktes repa sig efter 
branden, var just Eriophorum angustifotium. Här uppträdde den nu 
inom stora ytor med frekvensen s-r, där jag för min del, ifall jag i 
den lefvande vegetationen upprättat en ståndortsanteckning, ej hade 
skattat den till mer än t. Föregående år hade min väg till och
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från arbetet dagligen ledt just öfver detta område, utan att jag sär- 
skildt lagt märke till växten ifråga.

Eriophorum latifolium förekommer sällan eller aldrig till högre 
frekvens än »tunnsådd». Det oaktadt förmår den i likhet med de 
båda andra Eriophorum-arterna under blomningstiden sätta sin prä
gel på en formation äfven i sådan frekvens. Hur den ser ut vid 
denna tid, visar fotografien lig. 18, som är tagen i nordöstra delen 
af högmossekärret, i närheten af profyta N:o 7. Denna ståndorts- 
antecknades af Fhies i slutet af Juli 1907. Profytans storlek: 10x10 m.

O •’ .
Ti

»'*< *A.
i >7 >.< i

' :<• ’* :i n

Fig. 18. Eriophorum latifolium-formation. Nära profyta N:o 7. Stormossen.

Bestånd:
E. Carex dioica s

» filiformis (steril) l—s
» panicea t 

Equisetum limosum t 
» palustre t 

Eriophorum latifolium (fertil) t 
Carex livicla (mäst steril) e—t 
Eriophorum alpinum e—t 
Betula odorata e

Carex ampullacea (fertil) e 
» flaoa e 
» Goodenoughii e 
» limosa e 

Pinus siluestris e 
Salix pentandra (1 ex.) e 

» repens e
F. Menyanthes trifoliata t 

Andromeda polifolia e—t
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Oxi/cocciis palustris e—t 
Carex chordorrhiza (sleril) e 
Peucedaimm palustre (steril) e 
Polygonum viviparum (mast 

ungplantor) e 
Spircva Ulmaria (steril) e

Valeriana officinalis (steril) e
G. Amblystegiiim intermedium]

» stellatum I "
Astrophyllum punctatum e 
Stereodon arcuatus e

Diagram fig. 19.
e t s r y

ü __ __________Menyanthes.
Ambl. intermedium,.

Erioph. latif. och Car ex Jilif.

Fig. 19. Eriophorum latifolium-formation. Profyta N:o 7.

På alla ställen där jag iakttagit denna formation, har den före
kommit närmast land af de till Eriophorum-typen hörande forma
tionerna. Artrikedomen i nyss anförda profyta liksom förekomsten 
af en del i kärrängarna samt Carex panicea- och Carex ampullacea- 
formationerna hemmahörande element bestyrker för öfrigt, att Eri- 
ophorum latifolium af de tre nämnda arterna är den mäst xerolila, 
liksom Eriophorum angustifolium är den mest hydrolila. Under det 
den senare arten redan två år efter utdikningens början upphört att 
blomma ehuru den med förvånande seghet fortlefde på vegetativt 
stadium, kunde man på den senare ännu sommaren 1908 icke märka 
minsta inflytande af torrläggningen.

EU fjärde, denna typ närstående, likaledes rätt sällsynt slag af 
Eriophorum-formntioner är Eriophorum vaginatum-kärret. Denna 
formation är icke iakttagen på Störmossen, men på Södra Myren 
uppträder den här och där samt förekommer bland annat på profil 
6 (afd. »f»), från hvilken plats en fotografi meddelas i lig. 20. Fri- 
sendahl anför (19 10/n 06) från Södra Myren utan närmare uppgift
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och inom densamma funnos ej min 
tufvor med inemot Vs m:s diam. 

Bestånd:
D. Eriophorum vaginatum (60—

75 cm. hög) y
Betula odorata (intill 1 m.) t 
Spircea Ulmaria t

E. Carex panicea s—r

re än 25 Eriophorum vaginatum-

Molinia coerulea t—s 
Agrostis canina \

» vulgarisI 
Comarum palustre t 
Festuca ovina t

HhH I
- mmmi -2

Fig. 20. Eriophorum vaginatum-kärr. Södra Myren

'('V.-v ■' i 1£Éfli ■ •'

• ■: 'AJte ' ■ ,

Polygonum viviparum t 
Salix repens t 
Brisa media e 
Carex ampullacea e

» flava ß lepidocarpa e 
Luzula campestris e 
Peucedanum palustre e 
Rhamnus frangula e 
Salix cfr. aurita e

F. Potentilla Tormentilla t—s

Galium uliginosum t 
Oxycoccus palustris t 
Viola palustris t 
Myrtillus uliginosa e 
Scutellaria galericulata e

G. Amblystegia1 
Hypna 1 
Climacium dendroides e 
Sphagna e
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Diagram fig. 21.

Eriophorum vaginatum,

Carex panicea. 
örter.
Div. mossor.

Fig. 21. Eriophorum vaginatum-kiirr. Södra Myren.

Den Carex-art, som framför alla andra behärskar de vida kärr
ytorna utanför Eriophorum-bältet på Stormossens högmossområde, 
är Carex livida. Dess ljust blågrå färg, som sätter sin prägel på hela 
formationstypen, kan på långt håll iakttagas. Vanligen är formatio
nen mycket enformig med få främmande element. Ett par arter, 
som aldrig saknas, äro dock Carex limosa och Equisetum limoswn, 
den senare nästan alltid till hög frekvens, ehuru växten på grund 
af sin byggnad ej förmår göra sig så mycket gällande. Ibland blir 
den dock på mindre ytor beståndsbildande. Man kan då tala om 
en Equisetum limosum-variant af formationstypen. Detsamma kan, 
ehuru mera sällan inträffa med Carex limosa. Båda dessa varianter 
spela en underordnad roll.

Som prof på en vanlig Carex livida-formation kunna vi taga föl
jande ståndortsanteckning (profyta N:o 8), uppgjord i norra delen af 
Slormossekärret af mig och Mårtensson (19 % 07). Profytans stor
lek är 20x20 m. Topografien är jämn med tunnsådda till strödda 
tufvor.

Bestånd:
I). Equisetum limosum t 
E. Carex livida r—y 

Equisetum limosum s 
Carex dioica t—s

» fdiformis (steril) t 
» limosa t

Eriophorum alpinum t 
Carex ampullacea e 

» /lava e 
» Goodenoughii e 
» panicea e

Eriophorum angustifolium e
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Pedicularis palustris e
F. Carex chordorrhiza t—s 

Drosera intermedia t—s 
longifolia t—s

Menyanthes trifoliata (fläckvis 
s) t

Oxycoccus palustris t 

Diagram fig. 22.

Andromeda polifolia e 
Carex flava e

G. Amblystegium intermedium]
» stellatum J '

Riccia sp. e
Utricularia intermedia (steril) e 
Sphagnum contortum e

A

B

C

D Equiset. limosum.

E
F
G

Carex livida.
Drosera interm. o. long if^ 
Ambl. intermed.

Fig. 22. Carex livida-formation. Profyta N:o 8.

Tufvorna bestå af Sphagna. De större ha skarpt afgränsad, lodrät 
kant och äro på ytan något gropiga, beroende på af fältskiktsvege- 
tationen förorsakad ojämn belysning, föröfrigt platta och kakformade. 
De synas bilda grobädd för björk och gran. De mindre tufvorna 
slutta från en högsta punkt sakta ned mot kärrets yta samt ha en 
höjd af upp till 2 dm. Några större tufvor mättes:

Diam. Höjd

1. 15x18 3,5
2. 29x28 2,5
3. 21X24 3
4. 6,5 X 8 2,1
5. 9X10 2,6
6. 40X43 2,5
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I tabellen ha anförts tufvans största och minsta diameter. Höjden 
hänför sig till tufvans högsta punkt med kärrets yta som bas. Alla 
mått äro uttryckta i dm.

Bestånd å en större tufva:

D. Picea abies (3 ex., däraf ett
dödt, öfverklädda med epi- 
fyter, se nedan) t

E. Carex dioica
» filiformis j
» limosa j 1
» panicea |

Equisetum limosum t—s 
Betala odorata e 
Comarum palustre e 
Eriophorum alpinam (måst i 

tufvans kant, där s, eljes) e 
Luzala multiflora e

F. Oxycoccus palustris (rikligt
blommande) r 

Andromeda polifolia s

Menyanthes trifoliata s 
Drosera rotundifolia t—s 
Comarum palustre t 
Polygonum viviparum e—t 
Betula odorata e 
Drosera longifolia (endast i 

kanten) e
Empetrum nigrum e 
Galium palustre e 
Salix cfr. cinerea e 

G. Sphagnum Warnstorfii(tufvans 
hufvudmassa) y 

Splicer o cephalus palustris e—t 
Amblystegium stramineum e 
Hypnum trichoides e 
Paludella squarrosa e

Diagram fig. 23.

Picea.

Carices.
Oxycoccus.
Sphagnum Warnstorfii.

Fig. 23. Tufva i Carex ZimcJa-formation. Profyta N:o 8.

Från tufvan N:o 1 i tabellen, hvilken var anmärkningsvärdt hög, 
antecknades följande växter:
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Pyrola media, 3 ex., e 
Peucedanum palustre e 
Scutellaria galericulata e 
Agrostis canina e

Festuca rubra e
» ovina e 

Ranunculus flammula e

Epifyterna på granarna utgjordes af:
Alectoria jubata 
Cetraria juniperina y pinastri 
Evernia prunastri 
Parmelia diffusa (nedtill)

Parmelia olivacea 
» phg sodes
» saxatilis ß sulcata

Usnea barbata ß hirta
furfuracea

Strax S om denna profvta bestod mosstäcket endast af strödda 
Amblystegia, mellan hvilka »dyn» stod bar eller vattentäckt. Med 
»bar dy» brukar man ofta mena mörka, vegetationslösa fläckar på 
ytan af en mosse. Uttrycket är vanligen oegentligt så till vida, att 
det ej är fråga om något slags dy i torfgeologisk bemärkelse, allden- 
stund Sphagnum-torfven ligger fullkomligt frisk redan några mm. 
under det mörka ytlagret. Mossan är emellertid dödad. Förkla
ringen är gifyen af Serxander (1910 : III sid. 27): vi ha att göra 
med en regenerationsföreteelse i Sphagnum-mossens utveckling, när
mare bestämdt med en alg-liölja (»Algen-Schlenke»). Liknande feno
men och deras betydelse i kärrens utvecklingsserie ha hittills föga 
observerats och alls icke studerats. Hur utvecklingen skulle förlöpa, 
om den hölle sig uteslutande inom kärrserien, kan jag därför icke 
säga. Men i högmossens omedelbara närhet tycks företeelsen för
medla öfvergången till starrmosse. På de fuktigaste ställena i kärret 
dödas Amblystegia af alger — troligen Cyctnophycéer — och på den bara 
ytan utvandra Drosera-arter — D. intermedia och longifolia — och 
några andra växter af mindre betydelse (Riccia sp., Utricularia intermedia) 
samt slutligen Sphagnum contortum, först i enstaka individer, sedan i 
större mängd. Ju närmare man kommer den egentliga starrmossen, 
desto tätare bli algfläckarna med Sphagna. Så småningom uppträder 
en och annan individ af Sphagnum obtusum, och snart väller denna, 
delvis uppblandad med andra arter, bl. a. Sphagnum augusti folium, 
som ett löst, svampigt täcke ut öfver det forna Amblgstegium-kärret, 
hvarefter starrmossen står färdig.

En vacker variant af Carex /m/da-formalionen ståndortsanteckna- 
des af mig (19 Vi 08) c. 1 km. S om högmossområdet. Formatio
nen utmärker sig genom sin stora artfattigdom (inga andra arter än

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 11
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de nedan anförda träffades) och sin homogenitet samt dessutom 
genom en underlig, man vore nästan färdig säga »spräcklig» färg
blandning: de bruna axen af Carex limosa, de blåaktiga Carex livida- 
stånden, den lilla ljust gulgröna Carex flava och de hvita axen af 
Eriophorum latifolium, detta släktes vackraste art. Profvtans storlek 
är 10x10 m., och formationen förekommer öfver en yta af ungefär 
0,5 har. På två sidor omgifves den af löfkärr med riklig Carex am- 
pullacea, åt en sida öfvergår den i en Eriophorum latifolium-forma
tion med Phragmites communis och åt det fjärde hållet står den 
genom en smal Carex ampullacea-formation i kontakt med en tunn 
björk-al-lagg. Hela området är beläget i en vik på en af de stora 
moränholmarna som synas å kartan fig. 1 S om högmossen. Tufvor 
saknas fullständigt.

Bestånd:

E. Carex limosa (fertil) r 
Equisetum limosum (fertil) r 
Eriophorum latifolium (fertil) t

F. Carex livida (fertil) y
» flava (fertil) e 

Eriophorum angustifolium(ste
ril) e

Menyanthes trifoliata (steril) e
G. Amblystegium scorpioides | t-v 

» stellatum I k.an"J de.
Utricularia intermedia (steril) e 
Cyanophycéer, på enstaka stäl

len, delvis öfvertäckande 
och dödande Utricularia.

En Equisetum limosum-xariant af hithörande formationer anföres af 
Frisendahl (19 ’V? 06) från högmosseområdets sydliga delar (N:o 9). 
Profytan är belägen vid Carex-zonens kant åt land till. Profytans 
storlek 7x8 m.

Bestånd:
D. Equisetum limosum y 

Eriophorum latifolium e 
• E. Carex fdiformis s 

» livida s 
» ampullacea t
» panicea e—t
» limosa e

Eriophorum angustifolium e 
Salix repens e

F. Menyanthes trifoliata (steril) t 
Rhynchospora alha t

Andromeda polifolia e 
Carex dioica e

» Goodenoughii e 
» Oederi e 

Drosera intermedia e 
» longifolia e 

Eriophorum alpinum e 
Scheuchzeria palustris e

G. Amblystegium scorpioides] 
stellatum 1 '



Förekomsten af Eriophorum latifolium och Carex panicea ger for
mationen en relativt xerofil prägel, under det Drosera longifolia och 
intermedia äro för Carex-zonen mycket karaktäristiska arter. An- 
märkningsvärdt är vidare uppträdandet af Rhynchospora alba och 
Scheuchzeria, hvilka växter hufvudsakligen tillhöra starrmossen.

Ytterligare en intressant variant af Carex-gruppens samhällen är 
Carex /zfi/b/vn/s-formationen, som förekommer här och där både på 
myrarna och pä Stormossen. Från Stormossekärrets södra delar 
NV om Oxsätra meddelar Frisendahl (19 UA 06) följande ståndorts- 
anteckning från en dylik.

Bestånd:
E. Carex filiformis y 

Eriophorum alpinum t 
Carex ampullacea e

» limosa e 
» panicea e 

Equisetum limosum e
F. Carex livida s—r

Andromeda poli folia t 
Carex dioica e 
Rhynchospora alba e 
Salix repens e

G. Amblystegium scorpioidesy
» stellatum \ ka““"

Som synes, är äfven denna formation af ganska xerofil natur.
Till de tufvor som i större eller mindre mängd lörefinnas inom 

samtliga formationer och formationsgrupper — de kunna inom samma 
växtsamhälle både saknas och finnas — skola vi återkomma i ett 
särskildi kapitel.

En formationstyp för sig själf är löfkärret. Det förekommer än 
här än där inom kärrområdena och täcker ofta stora ytor af dessa. 
Två olika varianter kunna urskiljas, ehuru de naturligtvis genom 
öfvergångsformer stå i ett visst förhållande till hvarandra. Den ena 
typen, som förekommer hufvudsakligen på Stormossen, har buskarna, 
här i främsta rummet Betula odorata, sällsyntare Almis glutinosa, Salix 
cinerea och Salix pentandra, stående på tufvor. Bottenformationens 
karaktärsväxt är framför allt Carex ampullacea men äfven i viss mån 
Salix repens, som aldrig helt saknas. Bottenskiktet innehåller olta 
rikliga Sphagna. Inom den andra typen stå buskarna oftast direkt 
på marken och utgöras af Betula odorata samt enstaka tallar, mera 
sällan granar. Fältskikten få sin karaktär af Eriophorum alpinum 
och innehålla nästan alltid enstaka exemplar af Orchis angustifolia. 
Bottenskiktet utgöres så godt som uteslutande af Amblystegia.

I det föregående har i stora drag skisserats upp de olika kärrfor
mernas gruppering rundt omkring högmossen, och deras allmänna
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utseende har visats genom anförande af en serie karaktäristiska 
ståndortsanteckningar. Därjämte har en del inom nämnda område 
icke förekommande formationer beskrifvits. Vi komma nu till frå
gan om formationernas förhållande till hvarandra. Tyvärr hafva 
inga direkta undersökningar blifvit gjorda genom upptagande af 
profserier i den subatlantiska torfven för slamning på frön och dylikt. 
På grund af vissa andra företeelser har jag dock trott mig kunna 
draga en del bestämda slutsatser i fråga om särskildt Stormosse- 
kärrets utveckling.

Högmossen har allt sedan sin uppkomst i centrum transgredierat 
öfver kringliggande växtsamhällen, först öfver skogen, därefter öfver 
Amblystegium-kärret. Dess mäktighet är redan ett par meter från 
kanten relativt stor. Amblystegium-ioiAxen är till sin konsistens rätt 
seg. Då nu Sphagnum-massan liksom vältrar ut öfver kärret, kom
mer den att strax utanför kanten tynga ned kärrytan, så att här 
bildas ett mycket sumpigt bälte. I dettas vatten inkomma Sphagna, 
åtminstone till en början af samma slag, som finnas i ljungmossens 
hölj or. En del af kärrets Car ex- arter och andra växter, som ej 
längre finna trefnad i denna fuktiga omgifning, försvinna, och nya 
växter uppträda i stället. På detta sätt har enligt min mening starr
mossen bildats. Under högmossens transgression förskjutes forma
tionstypen ut öfver kärret.

Men äfven de utanför starrmossen, d. v. s. närmare land växande 
samhällena påverkas af högmossens omedelbara närhet. Äfven här 
blir underlaget fuktigare, ju närmare högmossen det är beläget. 
Häri ligger grundorsaken till den indelning af högmosseområdets kärr- 
samhällen, som jag nyss gjort. Allt efter som högmossen transgre- 
dierar, förskjutas de fuktiga Carex-formalionerna ut öfver de mindre 
fuktighetsälskande Er/op/iorum-formationerna och komma så att 
undantränga dessa. På de smalaste ställena i kärret kring högmos
sen har på detta sätt uppkommit en massa blandningstyper. En 
konsekvens af resonnemanget är naturligtvis, att man ute på de 
större kärrytorna, på myrarna och Stormossens kärrområde, skall 
finna de enklaste och följaktligen ursprungligaste samt tydligast utpräg
lade formationerna, något som den närmare undersökningen bekräftat.

Kärrets mäst hydro fila samhällen äro Carex livida- och Carex ampul- 
/acea-gruppens formationer, under det att de olika Eriophorum-sam
hällena för sin trefnad kräfva mindre fuktighet, Eriophorum latifolium- 
(och möjligen Eriophorum vaginatum-)formationen minst, Eriophorum 
ang us ti folium-gruppen mäst. Till den förra hufvudgruppen bör äfven
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Carex ampullacea-löfkärret räknas, till den senare Eriophonim alpinum- 
löfkärret. Om af någon anledning inom en del af myrområdet en star
kare förändring al fuktigheten äger rum, sker långsamt äfven en vege- 
tationsförskjutning åt endera hållet. Hvilka varianter af de stora ty
perna, som komma att ersätta hvarandra, beror naturligtvis på om
ständigheterna i hvarje särskild! fall. Detta är en af förklaringarna 
till det virrvarr af olika (hufvudsakligen bland-)formationer, som ej 
sällan sammansätta vegetationen i våra kärr.

Starrmossen.

Med starrmosse menar jag ett växtsamhälle, som har ett botten
skikt af torfbildande Sphagna, och där fältskikten utgöras till ölver- 
vägande del af Carices. Formationstypen bildar, som den växt- 
lvsiognomiska kartan (Talla I) visar, en sluten ring rundt högmossen. 
Längst i SV är den emellertid rätt dåligt utbildad, beroende därpå, 
att myren genom del gamla utdikningsföretaget här varit torrare 
under många årtionden. Starrmossen behöfver, som jag nyss fram
hållit, för sin bildning och utveckling stor fuktighet.

Trots sin ringa hredd är formationen tämligen regelbundet ut
bildad. Bredden tillåter visserligen ingen distinkt uppdelning i lik- 
hel med kärret, men vid noggrann iakttagelse kan man dock urskilja 
en viss heterogenitet. I sina yttersta, d. v. s. från högmossen mäst 
aflägsna delar löper den ut i kärret i långa, smala uddar på högst 
ett par meters hredd och 5—7 m:s längd. Här förekommer i rätt stor 
mängd Scheuchzeria palustris, en växt, som på andra håll i Sverige 
spelar en roll i själfva högmossevegetationen. Den är äfven anträffad 
på ett par ställen i kärret (t. ex. inom profytan n:o 9). Den andra 
kanten, närmast högmossen, karaktäriseras i främsta rummet af 
Carex ampullacea. Eriophonim förmedlar längst i N öfvergången till 
den endast här utvecklade tufdunsmossen. Starrmossens bottenskikt 
utgöres hufvudsakligen af Sphagnum ohtusum, i de vttersta gräns
områdena mot kärret blandad med Sphagnum contortum, inåt hög
mossen med Sphagnum angustifolium, samt Amblgstegium fluitans. På 
ett ställe har insamlats den nordliga Sphagnum Lindbergh, spelande 
ungefär samma roll som Sphagnum contortum i starrmossens ut
kanter (se sid. 153).

Följande ståndortsanteckning (N:o 10 å kartan), gjord af Fries, 

ger en föreställning om starrmossens vegetation. Profytans storlek: 
3x10 m. (19 19/7 07).
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Bestånd:
E. Carex ampullacea s

» filiformis t—s 
Equisetum limosum t 
Eriophorum vaginatum e—t 
Agrostis vulgaris (steril) e

F. Scheuchzeria palustris r 
Oxycoccus palustris på högre

delar r (för öfrigt t—s)

Menyanthes trifoliata (steril) s 
Andromeda polifolia (steril) t 
Carex chordorrhiza e 

» livida e
G. Sphagnum obtusum y

angustifolium t 
Amblystegium fluitans t

Diagram fig. 24.

Car. amp. o. filif. 
Scheuchzeria och Menyanthes. 
Sphagnum obtusum.

Fig. 24. Starrmosse. Profyta N:o 10.

Scheuchzeria-rhizom med förlängda internodier nppgräfdes lill ha 
m:s längd, hvilket visar, att denna växt sträfvar efter att hålla 
jämna steg med Sphagnum-mattans mäktighetstillväxt. 1 längden 
lyckas detta emellertid icke, och däraf löljer, att ju närmare hög
mossen man kommer i formationen, desto sällsyntare blir växten 
ifråga.

I denna ståndortsanteckning förekommer ett element, som egent
ligen är fullkomligt främmande för starrmossen, nämligen Agrostis 
vulgaris. Starrmossens Sphagnum obtusum-täcke underlagrades näm
ligen här af en af det forna kärrets Sphagnum Warnstorfii-tuf\or, på 
hvilken växten i fråga lyckats bibehålla sig äfven efter starrmosse- 
invasionen.

Hur det tillgår, då kärrtufvorna formligen dränkas af starrmos
sens (och tufdunsmossens) lösa och svällande läcke, kommer längre 
fram (på kap. om tufvorna) att illustreras med ett antal figurer. På
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sina håll är emellertid den senare formationen mindre starkt utbildad 
än på andra ställen, och midt i ett sådant smalt och föga mäktigt 
parti af starrmoss-zonen kunna t. o. m. rätt stora ytor (ända till 
flera tiotal kvm.) vara fria från Sphagnum och följaktligen bära fullt 
typisk kärrvegetation, å andra sidan kunna isolerade starrmosspartier 
finnas i det närbelägna kärret. På dylika platser händer det, att starr- 
mossen aldrig förmår dränka kärr- 
tufvorna, utan att dessa i stäl
let pressas in direkt under den 
anryckande högmossen, hvilken — 
detta måste noga fasthållas — äfven 
i sina fasta marginalpartier är bil
dad nästan uteslutande af Sphag
num fuscum, således af en helt 
annan art än kärrtufvorna; af denna 
anledning kan man ej tala om en 
sammansmältning mellan tufvorna 
och högmossens massa.

Kärrtufvornas fältskiktsvegetation 
undergår vid denna process en be
tydande förändring med hänsyn 
till sin sammansättning. Sernan- 
der illustrerar detta med följande 
anteckningar (19 ll/7 07) från en prof- 
yta i högmossområdets sydöstra 
del (fig. 25).

Kärret utgjordes här af ett Carex filiformis — C. paniceasamhälle, 
öfver hvars bottenskikt af ymniga Amblystegia höjde sig:

<^&ctXa. /éoo.

□
Högmosse.
Starrmosse.

3.
4.

Kärrtufvor.
Kärr.

Fig. 25. Profyta i öfvergången mellan 
kärr och högmosse.

E. Carex filiformis r
» ampullacea t—s 

Equisetum limosum t—s 
Eriophorum lalifolium e

F. Carex panicea r 
Scheuchzeria palustris t

Starrmossens fältskiktsvegetation

E. Carex filiformis t—s 
Equisetum limosum t—s

Menyanthes trifoliata e—t 
Carex chordorrhiza e 

» clioica e 
» flava e

Eriophorum alpinum e 
Pedicularis palustris e

hade följande sammansättning

F. Carex chordorrhiza s 
» limosa s
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Carex liuida s Carex ampullacea e
Scheuchzeria palustris t—s Menyanthes trifoliata e
Andromeda polifolia e Oxycoccus palustris e

I det rena kärret fanns en 
följande vegetation:

E. Carex fdiformis r—y 
Equisetum limos um t 
Spircea Ulmaria e

F. Andromeda polifolia s 
Carex panicea s 
Salix repens s 
Oxycoccus palustris t 
Scheuchzeria palustris (i kan

ten) t
Cardamine pratensis e

ellipsformad tufva (1,6 x 1,5 m.) med

Carex chordorrhiza e 
Comarum palustre e 
Galium uliginosum e 
Eriophorum alpinum (i kan

ten) e
Majanthemum bifolium e 
Menyanthes trifoliata e 
Peucedanum palustre e 
Scutellaria galericulata e 
Stellaria palustris e

Inom starrmossbältet nära kanten till kärret antecknades från en 
aflång (2,5 x 0,9 m.), till hälften dränkt tufva följande växter:

E. Carex fdiformis s—r Oxycoccus palustris s
Equisetum limosum e Scheuchzeria palustris t s

F. Andromeda polifolia r—y Menyanthes trifolicda e

På en annan f. d. kärrtufva (nästan cirkelrund; 4x4 m.) i hög
mossens omedelbara närhet gjordes följande ståndortsanteckning:

D. Picea abies, 2 ex., det ena 6,
det andra 8 dm. högt, båda | 
deforma och tätt epifyt- I 
klädda.

Pinus siluestris, 1 ex., välväxt.
E. Pinus siluestris, 4 ex.

Calluna vulgaris (på de högsta
partierna under den största j 
tallen; saknas f. ö.) r 

Carex fdiformis s—r 
» panicea s 

Equisetum limosum t 
Carex Goodenoughii e 
Comarum palustre e

Eriophorum vaginatum e
F. Andromeda polifolia r 

Empetrum nigrum r 
Oxycoccus palustris r 
Carex dioica s 
Comarum palustre t 
Menyanthes trifoliata t 
Betula odorcda, 1 ex.
Carex chordorrhiza (i kanten) e 
Eriophorum alpinum e 
Picea abies, 1 ex.
Pinus siluestris, 2 ex.
Salix repens e



Vid jämförelse mellan växtlistorna från dessa tufvor finner man, 
hurusom de egentliga kärrtufelementen så småningom försvinna, ju 
närmare högmossen man kommer. De hinna just inom detta om
råde, där starrmossen som nämndt är mycket dåligt utbildad, ej 
ersättas af denna formationstyp (såsom fallet var inom profyta X:o 
10, se ofvan), utan tufvornas fältskiktsvegetation uppblandas i stället 
med mosshedens konstituenter (först Andromeda och Oxycoccus, 
sedan äfven Empetrum och Calluna), och kärrtufvornas fältskikt 
öfvergår följaktligen med öfverhoppande af starrmossestadiet omedel
bart i mosshedens. Dä tufvorna sålunda icke dränkas af starrmosse, 
kommer dessutom genom deras förmedling kärrängs- (och därmed 
äfven fastmarks-) vegetationen i direkt kontakt med mossheden.
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Fig. 26. Björk med normal växt i tufdunsmossen.

i
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Denna formationstyp får sin hufvudsakliga karaktär genom de 
enstaka till tunnsådda björkar, som uppträda inom densammas 
snårskikt. Dessutom finnas här en mängd torrakar af gran, till 
hvilka vi skola återkomma på kapitlet om tufvorna. För öfrigt är 
vegetationen i fråga om såväl artrikedom som individantal ytterst

Fig. 27. Björk med förkrympt växt i tufdunsmossen.

;tv>

wmm.

torftig. Till sin hufvudsakliga natur torde den kunna betecknas som 
en Eriophorum vaginatum-Carex filiformis-mosse, i livilken element 
ingå såväl från kärret och starrmossen som från ljungmossen och 
tallmossen. Karaktäristisk för formationen är dessutom Sphagnum 
angustifolium, livilken bildar bottenskiktets hufvudmassa. Hvad 
björkarna beträffar, är det rätt egendomligt att se dem vara af så 
olika utseende. En del ha utvecklats fullkomligt normalt, under



det andra, möjligen flertalet, erhållit förkrympta och förvridn 
mer. Skillnaden framgår tydligt vid en jämförelse mellan fi 
och 27.

Följande ståndortsanteckning, uppgjord af Fries, 

anses karaktärisera tufdunsmossen. Profytan (N:o 
formationens hredaste del. Profytans storlek: 20x20 m. 
var rikt tufvadt af små Sphagn um-i u fy o r (2—3 dm.
2 dm. höga), på hvilka Carex fdiformis rikligt förekom, 
voro rätt »magra», men de visade för öfrigt en god växt 
tiga årsskott. Alla träden, i främsta rummet de 
voro beklädda med en rik epifytisk lafflora.

Bestånd:
C. Betula odorata t 

Picea abies (torrakar) e 
Pinus siluestris e

D. Betula odorata e
Picea abies (torrakar och en 

eller annan lefvande) e 
Piuus siluestris e

E. Carex fdiformis (mäst på tol
vorna) s

Kriophorum vaginatum l—s 
Calluna vulgaris e 
Carex ampullacea e

a for-
g. 26

(19s%07) kan 
11) är belägen i 

Området 
långa och c:a 

Tallarna 
med kraf- 

torra granarna,

Ledum palustre (ett ex.) e 
Picea abies e 
Piuus siluestris e

F. Oxycoccus palustris t 
Andromeda polifotia e 
Betula odorata e 
Scheuchzeria palustris e

G. Sphagnum angustifoliwn y 
Amblystegium fluitans e 
Hypnum trichoides e 
Polytrichum juniperinum (bil

dande en större tufva)

Diagram fig. 28.

r

Betula odorata. 

Torrakar af gran.

Erioph. vagin o. Car. fil if. 
Oxycoccus.
Sphagnum angustifoliwn.

Fig. 28. Tufdunsmosse. Profvta N:o 11.
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Trädens epifytflora:

a) på granarna:
Parmelia physodes (på smärre 

kvistar) r 
Alectoria jubata s 
Usnea barbata ß hirta s 
Parmelia saxatilis ß sulcata t(-s) j 
Cetraria juniperina y pinastri 

(på lägre kvistar) t 
Evernia prunastri t 
Parmelia diffusa (på lägre gre

nar) t
Parmelia furfuracea t 
Usnea barbata y plicata t 
Cetraria glauca e

b) på tallarna:
Parmelia physodes r 
Alectoria jubata t—s 
Usnea barbata ß hirta t—s 
Lecanora subfusca e glabrata

(på kvistar) t
Lecanora varia (på kvistar) t

Parmelia furfuracea t 
Evernia prunastri e 
Parmelia diffusa (vid basen) e 

hyperopta (vid ba
sen) e

Parmelia olivacea e
c) på björkarna:

Parmelia olivacea r—y 
Cetraria swpincola s 
Evernia prunastri s 
Parmelia physodes s 
Alectoria jubata t 
Cetraria juniperina y pinastri 

(vid basen) t
Lecanora subfusca ß argentata 

(vid basen) t 
Lecanora varia t 
Parmelia diffusa (vid basen) t 
Parmelia saxatilis ß sulcata I 
Usnea barbata y plicata t

Inom tufdunsmossen förekomma rätt talrika tufvor af Polytrichum 
juniperinum, hvilka, enligt hvad det visade sig vid deras genomgräf- 
ning, uppkommit på det sätt, att den nämnda mossan fattat fast 
fot på de ofvan omtalade små Sphagnum-tufvornas öfre yta, och 
undanträngt Sphagnum-arten. Tufvornas underlag och understa 
delar bestodo nämligen af Sphagnum-{ o rf, deras hufvudmassa åter af 
Polytrichum-iori. Vegetationen på dessa för öfrigt rätt stora tufvor 
var mycket mager och gles. Anderberg meddelar från tufduns- 
mossens nordvästligaste delar en ståndortsanteckning (N:o 12 å kar
tan) öfver en dylik tufva. Densamma var c:a 4 m. lång, 2 m. bred 
och 3 dm. hög.

Bestånd:

F. Eriophorum vaginatum t Sphagnum angustifolium
Oxycoccus palustris (hufvud- I ännu lefde) t

sakligen i tufvans kant, där Andromeda polifolia e



Carex flava e 
» lim osa e

Drosera roiundifolia (den enda 
fertila växten, likaledes 
bland kantens Sphagnum) e

Diagram fig. 29.

Menyanthes irifoliata e 
Scheuchzeria paluslris e 

G. Polylrichum juniperinum\ 
Sphagnum angustifoliumJ '

a* Erioph. vagin. o. Oxycoccus. 
Sphagnum angustif. o. Polytr. 

junip.
Fig. 29. Tufva i tufdunsmossen. Profyta N:o 12.

En annan tufva i närheten af den förra hade endast följande 
vegetation:
F. Empetrum nigrum r

Eriophorum uaginatum t 
Andromeda polifolia e I

G. Polytrichum juniperinum y 
Hylocomium parietinum e 
Sphagnum angustifolium (i 

kanten)

I likhet med starrmossen är tufdunsmossen en nedpressningszon, 
uppkommen vid högmossens transgression. Att tufdunsmossen är 
uthildad endast vid norra ändan af högmossen och ej rundt om
kring densamma torde sammanhänga därmed, att starrmossen just 
på detta håll är bäst och mäktigast utvecklad. Den förra forma
tionstypen behöfver för sitt uppträdande mycket stor fuktighet, och 
är därför tydligen beroende af den senares förekomst.

T ufvorna.

Tufvor finnas inom alla hittills genomgångna formationer utom 
starrmossen. I busklaggen spela tufvorna en mycket viktig roll 
såsom bärare af trädvegetationen. Hur talrikt de kunna förekomma
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ute i kärret framgår af fotografien fig. 30. Både i laggen och i 
kärret bildas tufvorna af Sphagna, i laggen företrädesvis af Sphag
num rubellum, i kärret alltid af Sphagnum Warnstorfii, i båda fallen 
således af helt andra mossarter än dem som bilda bottenskiktet i 
kringliggande formation. Dessutom förekomma på tufvorna in
sprängda bland Sphagna en del andra mossarter, af hvilka Ambly- 
stegium stramineum och Hgpnum trichoides äro vanligast; Sphceroce- 
phalus palustris kan likaledes finnas insprängd men bildar oftast 
egna, täta, svällande dynor på tufvans yta (se fig. 32—34). Tuf-

Fig. 30. Tufvigt kärr Ö om liögniossen.

■ft-y.

%: L ; • --■iTm t.; ?s, v. ’f

dunsmossen har, som ofvan omtalats, två olika slag af tufvor, dels 
de obetydliga och föga markerade Sphagnum a ngust ifo 1 i uni-up p h öj - 
ningarna, dels de stora Polytrichum juniperinum-tufvorna, som upp
kommit ur de förra (se sid. 164).

Hvad som främst karaktäriserar alla dessa tufvor är den an
märkningsvärda skillnad, som förefinnes mellan tufvans vegetation 
och den omgifvande bottenvegetationen. Som af i del föregående 
anförda ståndortsanteckningar öfver tufvor framgår, tillhöra tufvans 
konstituenter alltid en mera xerofil typ än den omgifvande forma
tionen. Laggens tufvor hysa hufvudsakligen skogselement, kärr-
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tufvorna kärrängselement och tufdunsmossens (Polytricluim-)tufvor 
tallinosselemenl (ibland kärrängselement). Detta tyder naturligtvis 
pa gynnsammare lefnadsvillkor än dem, som bottenvegetationen 
har att bjuda pa. Tufvorna äro således att anse som ett slags 
edafider (Sernander 1908: I sid. 68 och 1910: 1 sid. 60).

Utom i fråga om vegetationens sammansättning skilja sig de olika 
slagen af tufvor från hvarandra äfven genom sin form. Laggtuf- 
vorna äro tämligen oregelbundna och oftast rätt höga (c. 4 dm.). 
Polgtrichum-tufvorna ha långsträckt form och äro högst på midten 
(upp till 6 dm.). Kärrtufvorna slutligen äro alltid så godt som 
cirkelrunda samt tämligen platta och laga, kakformade, (höjd 
2—3 dm.).

Inom laggen kan man till en början direkt följa den genetiska 
utvecklingen af tufvorna ur skogsmarken. Skogen innanför laggen 
bildas öfverallt af mycket stenig morän. Da nu myren transgre- 
dierar, komma så småningom en del af dessa stenar att sta ett stycke 
ute i kärrformationen och på alla sidor omgifna af denna, men på 
sin yta bibehålla de räster af skogsvegetationen. Här bildas efter 
en lid ett myllager, hvilket blir gynnsam grobädd för björk och al. 
Denna förklaring räcker emellertid ej till all förklara alla laggtul- 
vornas uppkomst. Många ha ej som de nyssnämnda någon sten
kärna. Närmare undersökningar öfver deras uppkomst ha ej blifvit 
gjorda, men vid ett tillfälle iakttog jag en dylik långt från land 
belägen laggtufva, hvilken som kärna innehöll en gammal alstubbe 
af ungefär 1 dm:s diam. (ungefär samma diam. som de äldsta af 
laggens alar). Detta sätt för Sphagnum-tufvors uppkomst dr förut 
beskrifvet af Haglund (1908 sid. 299).

Kärrtufvornas vegetation är i stort sedt densamma öfver hela om
rådet. Endast på de längst ut från land belägna kan man märka, 
att landelementen så småningom försvinna för att delvis ersättas af 
kärrväxter. I högmossens eller rättare starrmossens närhet till
kommer en eller annan mossväxt, vanligen Calluna, Andromeda 
eller Empetrum, alltså fortfarande mera torrhetsälskande former än 
kärrväxterna. Några speciellt för tufvorna karaktäristiska arter fin
nas äfven, och bland dessa märkas särskildt Peucedanum palustre, 
Sceptrum carolinum och Potentilla Tormentilla.

Kärrtufvorna synas i allmänhet hafva anlagts på det sättet, all 
Amblysiegium stellatum, en mossart, som förekommer öfverallt i kär
rets bottenskikt, först bildat en liten tufliknande upphöjning (lig. 
31). På denna har sedan Sphagnum Warnstorfii inkommit och upp-
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1. Amblystegium intermedium (ofta blandad med A. scorpioides). 2. Amblystegium ■detlatum 

Fig. 31. Begynnande tufbildning i kärret.

byggt den egentliga tufvan (fig. 32). På kärrtufvorna uppträda ofta 
granar, någon gång andra träd i buskform, särskildt björkar. Ibland 
förekommer äfven Rhamnus frangula. Pä de närmast laggen varande 
kärrtufvorna, som bilda ett slags öfvergång till laggtufvorna, finnas 
en eller annan tall äfvensom buskar af Alnus glutinosa.

Särskildt intressant är att iakttaga tufvornas förhållande i starr- 
mossens närhet. Dennas förelöpare är, som i det föregående nämnts

in on □
3 't 5

3. Myllager (trol. bildadt af Amblystegium stellatum). 4. Sphagnum Warnstorfii.
5. Sphierocephalus palustris.

Fig. 32. Färdigbildad tufva i kärret.

(sid. 153) Sphagnum contortum. Arten ifråga tycks själf icke vara torf- 
bildande, hvilket däremot är förhållandet med Sphagnum ohtusum. Då 
den sistnämnda arten infinner sig, anhopar den sig till en början rundt 
omkring tufvornas bas, på sätt som tig. 33 visar. Så småningom 
börjar den emellertid tränga in på själfva tufvan, och nu uppstår 
en strid mellan denna art och den tufbildande Sphagnum Warns- 
torfii. Den senare sträfvar att höja sig öfver sin ursprungliga nivå, 
men alldenstund dess tillväxthastighet är mindre, dukar den så

WMfr

6 7
6. Sphagnum contortum. 7. Sphagnum obtusum. 

Fig. 33. Kärrtufva i starrmossens närhet.
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Fig. 34. Kärrtufva i starrmossens yttre delar.

-T"’......... vyx/yy/X/yy/yf"'

småningom under (fig. 34). Den stora fuktighet, som starrmosse- 
invasionen medför, åstadkommer till en början en förflyttning al 
kärrvegetation upp på tufvan. Dennas ursprungliga kärrängsvege-

Fig. 35. Kärrtufva med gran.

tation förtränges och försvinner. Om en gran växer på karrtufvan, 
dödas den under tidernas lopp. Förloppet härvid åskådliggöres af 
fig. 35 och 36, af hvilka den senare framställer det stadium, då

8 Sphagnum, angusti folium. 9. Vatten.

Fig. 36. Kärrtufva med gran, dränkt af starr- och t ufdunsm osse. 
Svensk Botanisk Tidskrift 1912.
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tufvan hunnit upp i tufdunsmossen. Dessa granar sLå nämligen kvar i 
långa tider såsom torrakar, icke blott i starrmossen utan äfven i 
den efter denna kommande tufdunsmossen, ifall en sådan formation 
kommer till utveckling. Hur de se ut under detta skede af sin 
tillvaro, synes af fotografien fig. 37. Under själfva granen kan på 
grund af den starka beskuggningen Sphagnum i regel icke växa, och

V % T

-

IÉKK

'mm,

Fig. 37. Torrake af gran, stående på en i tufdunsmossen begrafd kärrtufva.

där bildas följaktligen en vattenfylld grop, ett slags Beschattungs- 
Schlenke», om man för tufdunsmossen skulle kunna använda samma 
terminologi som för högmossen (Sernander 1910: III sid. 26).

Ytterst sällan förekomma i kärret ett slags andra tufvor än de 
hittills omnämnda Sphagnum-tuhorim. De synas halva uppkommit 
ur Carex cccspitosa- eller Carex acufa-tufvor, hvilka af en eller annan
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orsak vidgat ut sig. I en dylik tufva V oni högmossen anträffades 
en myrstack, och det är ingalunda otroligt, att myror medverkat 
vid densammas bildning. Vid genomgräfning visade det sig, att 
den på samma sätt som Sphagnum-tufvorna var underlagrad 
af ett tunnl (högst 5 cm. mäktigt) myllskikt. I tufdunsmossen Po- 
lytrichum-tufvor funnos ofta myrstackar, och myrgångarna genom- 
sätta ibland hela tufvan, så att dennas inre liknar s. k. »myrved». 
Liknande fall ha beskrifvits från norrländska myrar af Holmgren 
(1904).

Tallmossen.

Som af den växtfysiognomiska kartan synes, förekommer denna 
växtformation dels i mossens sydvästra hörn, dels upptager den det 
nordöstra randbältet. Den gamla kanalen tvärs genom högmossen 
har verkat betydligt störande på formationens utbredning i fältet; 
dels har det uppkommit en tallmossrand tvärs öfver mossen, dels 
har formationen öster om kanalen ifråga troligen fått en vidsträck
tare utbredning än hvad den eljes hade haft. Föröfrigt är det svårt 
att afgöra, om icke den gamla utdikningskanalen i SV rent af för
orsakat tallmossens uppkomst åt detta håll.

Samhället ifråga erbjuder för öfrigt få variationer. Följande stånd- 
ortsanteckning (N:o 13) må tjänstgöra som typ. Profytan är belä
gen i norra delen af mossen. Profytans storlek är 10x15 m. Den
samma är något kuperad af stora, risbevuxna tufvor. Trädens epi- 
fytvegetation är föga iögonenfallande.

Bestånd:

B. Pinus silvestris e
C. » » l
D. »

F. Oxijcoccus palustris t—s 
Andromeda polifolia (e—)t 
Drosera rotundifolia e

E. Empetrum nigrum r
Eriophorum vaginatum (fertil

G. Sphagnum fuscum (bildande

e, eljes) r
Rubus chamcemorus (steril) r 
Calluna vulgaris s 
Myrtillus uliginosa (t—)s 
Ledum palustre t

tufvorna) y
Sphagnum medium (mellan

lufvorna) t
Hglocomium parietinum e 
Polijtrichum juniperinum e 
Spha'rocephalus palustris e
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Diagram lig. 38.
e t s r y

Pinus.

Pinus.

Pinus.

Erioph. vagin., Rubus cham. o. Calluna.
Ilis.
Sphagnum fuscum.

Fig. 38. Tallmosse. Profyta N:o 13.

Tallarna kunna på sina håll förekomma betydligi tätare än i fö
regående profyta och försvinna så småningom utåt ljungmossen till- 
lika med Ledum och M yrt illus uliginosa samt Hylocomium och Poly- 
trichum. Endast med enstaka exemplar ingå tallen och de nämnda 
risen i vegetationen på den vida, öppna mossytan och förekomma 
här hufvudsakligen inom höljområdet.

En rätt egendomlig variant af typen förekommer på östra sidan 
af den gamla kanalen, i det Phragmites communis här växer r-y i 
täta bestånd midt inne bland tallarna1). Phragmites har antagligen 
från början vuxit ute i kärret och så småningom ingått i starrmos
sens växtsamhälle, men sedan hårdnackadt hållit sig kvar äfven 
efler mosstransgressionen. Det förefaller, som om Phragmites haft 
ett visst inflytande på denna process, så att den transgredierande 
Sphagnum fuscum-massan här vällt ut med betydligt mindre mäk
tighet än vanligt. I denna underliga Phragmites-t&Umosse ingå näm
ligen i de undre fältskikten en hel del kärr- och tufelement: Memj- 
anthes trifoliata, Eriophorum alpinum, Carices, Potentilla Tormentilla 
m. m.

Mossheden.

Med »Heidemoor» menar Gr^bner (1901 sid. 180) detsamma 
som »Hochmoor», hvilken benämning han anser vilseledande i så 
måtto, att den kunde antas syfta på växtsamhällets i fråga höjd 

') Dylika Phragmites-hestånä förekomma för öfrigt här hvar och inom kärrområdena.
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öfver hafvet el. dyl.; af samma skäl föreslår han för »Tiefmoor» 
termen »Wiesenmoor». På grund af den yttre likheten med en 
hed, ljunghed, tallhed, — om man bortser från underlagets be
skaffenhet och bottenskiktets sammansättning — anser jag benäm
ningen mosshed vara synnerligen träffande för högmossens ytsam-

fig. 39. Hölja från norra delen af högmossen (Nov. 1909).

mmM

rw«;

■
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hälle; högmosse är ju eljes i den nordiska torfmosslitteraturen huf- 
vudsakligen ett geologiskt begrepp.1)

Om vi från ena kanten begifva oss in på Stormossens högmosse, 
komma vi till en början in i en zon af verklig ljung-C/adina-mosse. *)

*) Termen »Moorheide» förekommer hos Kerner (1896 sid. 288) såsom beteckning 
för en högmosses ytvegetation; »Hochmoor» användes samtidigt i samma betydelse 
som inom den svenska torfmosslitteraturen.
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Här och där börja ej långt från kanten de tre Cladina-arterna upp
träda i mindre, slutna bestånd. På liknande sätt förekommer äfven 
Cetraria islandica och på ett par ställen Cetraria nivalis. Botten
skiktet inom formationen bildas uteslutande af torfbildande Sphag
num fuscum med inblandad Mylia anomala. Då fältskiktens växter 
uppträda samlade i mer eller mindre täta grupper, har på grund af 
Sphagnas bekanta känslighet för beskuggning torfbildningen blifvit 
rätt ojämn och ytan på detta sätt småkuperad. Särskildt är det 
Cladina- och Cetraria islandica-bestånden, som verka återhållande på 
Sphagna. Något längre ut än Cladina (och Empetrum) börjar Rubus 
chamcemorus uppträda. Här komma också de nyss omtalade Cladina- 
depressionerna att öfvergå till vattenfyllda höljor. Vid höljebild
ningen medverkar, enligt hvad von Post (1910 sid. 19) visat, 
snön om vintern att fördjupa groparna i Sphagnum-täcket. Sanno
likt spelar sedan äfven häftiga regn om sommaren en viss roll, 
därigenom att vattnet samlas i groparna och förstör lafbestånden. 
Groparna komma så småningom att konstant bli vattenfyllda. Fo
tografien fig. 39 visar en dylik hölja.

Följande ståndortsanteckning visar vegetationen inom ljungmossens 
höljområde. Profytans (N:o 14 å kartan) storlek: lö x 15 m. Inom 
densamma funnos en större hölja samt 8 myrstackar.

Bestånd:
E. Eriophorum vaginatum i täta

tufvor rundt höljorna; f. ö.)t 
Myrtillus uliginosa e 
Pinus silvestris (3 ex., däraf 

ett dödt) e
F. Calluna vulgaris r 

Rubus chamcemorus s—r 
Oxycoccus palustris t—s 
Andromeda polifolia t 
Cladonia rangiferina 'alpestris

fläckvis y; totalfrekvens t 
Diagram fig. 40.

Cladonia rangiferina a vulgaris 
fläckvis v; totalfrekvens t 

Cladonia rangiferina ßsilvatica 
fläckvis y; totalfrekvens t 

Drosera rotundifolia e—t
G. Sphagnum fuscum (torfbil

dande) y
Mylia anomala (insprängd 

bland Sphagnum fuscum) e 
1 höljan några exemplar af 

Sphagnum laxifolium.

Ju längre ut på högmossen man kommer, desto talrikare bli 
höljorna. Till en början står vattenytan fullkomligt klar, endast 
här och där med några flytande Sphagna. Från det för torfströ- 
tillverkning torrlagda området i söder meddelas fotografier af snitt



175

Erioph. vaginatum. 
Ris.
•Sphagnum fuscum.

Fig. 40. Mosshedens Calluna-facies. Profyta N:o 14.

genom ett par dylika höljor, visande, att dessa uppstått genom 
iterativ regeneration, figg. 41 och 42. Eriophorum vaginatum, som 
eljes uppträder endast i spridda individer, förekommer alltid i hölj
kanterna i täta, fertila tufvor samt ute i höljorna såsom relikt i 
stora tufvor (se tigg. 39 samt 41 och 42).

Fig. 41. Snitt genom en af ihöljtorf» till hälften fylld hölja. Upphöjningen i 
midten bildas af en relikt Eriophorum vaginatum-tuivs..

•V.-."'-.
.-•-'»»C.*-
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Något längre in på högmossen är regenerationen i full gång i 
hufvudsak på samma sätt, som beskrifves af Sernander (1909 : II 
sid. 442 och 1910 : III sid. 28 IT.): ljunghed — hölja — Sphagnetum 
med Eriophorwn vaginatum — (Andromeda-mosse) — ljungmosse — 
ljunghed. Det Sphagnetum med Eriophorum vaginatum och (därefter) 
Andromeda, som uppstår ur höljorna, upptager ute på mossheden 
större delen af ytan, och ljungheden bildar här blott smärre öar. 
Denna del af mosshedens ytsamhälle utgör densammas Vaginatum- 
facies. Att emellertid på en karta utsätta en bestämd gränslinie

Fig. 42. Snitt genom en af »höljtorf» fylld hölja.

mellan mosshedens båda facies erbjuder mycket stora svårigheter, 
åtminstone så länge mossen befinner sig på samma stadium som 
Stormossen i Bälinge; något skarpare blir gränsen, då fullständig 
mosslagg med laggskog utbildats (se t. ex. min karta öfver en del 
af Skagershultsmossen i Nerike, publicerad af von Post 1910).

På den växtfysiognomiska kartan (tafia I) äro högmossens nivå
kurvor inlagda. Dessa referera icke till någon för hela området 
gemensam nollpunkt, utan är kärrets nivå antagen som sådan för 
de närliggande partierna af mossen. Den ursprungliga ljung-C/adzna-
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mossen går i allmänhet ej högre än till 1/ä-m:s-kurvan. Höljeområ
det sträcker sig från ljung-C/adma-mossens gräns ett godt stycke in 
på mossens yta till något ofvanför 1 Va-uus-kurvan. Här vidtar moss- 
hedens Vaginatum-facies och regenerationsområde.

I sin undersökning öfver småländska mossar inlåter sig Gustafs
son (1909) på en del frågor rörande högmossarnas arkitektonik. 
Han kommer därvid till det resultat, att en mosses form så små
ningom genom sin utveckling blir något hvälfd, dock plattare än 
man vanligen är böjd att anse. Genom mina studier såväl i Bä- 
linge som på andra håll har jag kommit till den slutsatsen, att 
mossens yta från början kan vara betydligt hvälfd, äfven om den 
icke, såsom fallet ju är i Bälinge, påverkas af underlaget. Den 
starkt hvälfda formen bibehålies, så länge vegetationen befinner sig 
på ljunghedsstadiet (med eller utan höljor). Mossen är ännu jäm
förelsevis torr och den här bildade torfven af tämligen fast beskaf
fenhet. Då mossen kommer in på det regenerativa stadiet, blir 
torfven mera lös och våt. Ytan öfvergår vanligen att bli nästan 
plan. De centrala delarna af en sådan mosse komma enligt mina 
iakttagelser att ligga fullkomligt horisontellt, såvida icke särskilda 
omständigheter tillstöta. De ute i mosshedens Vaginatum-facies 
(med eller utan Scirpus ccespitosus) lefvande ljungmossepartierna 
kunna af en eller annan anledning bli något utdragna på längden 
och orienterade i en viss riktning, såsom fallet är på Skagershults- 
mossen (von Post 1910 sid. 22). Genom torfvens blöta och lösa 
beskaffenhet kunna dessa fastare strängar tjäna som ett slags slussar. 
Därtill kommer den inre byggnaden af den på ytan blöta torfven: 
den är öfverallt, på alla nivåer, genomväfd af ett helt nät af dylika 
i Vaginatum-torfven dränkta Callunetum-strängar. Allt detta kan 
samverka till att förändra mossens topografi, och den kan sakta 
slutta mot lägre mark utan utbildning af lagg. Torfven kan 
dock ibland t. ex. efter långvariga rägn bli särskildt lös, och om 
laggen ej längre förmår tjänstgöra som damm, är en katastrof ej 
utesluten: ' ett genombrott af laggpartiet kan äga rum, och den 
instängda Vaginatum-torfven kan flyta ut öfver kringliggande om
råde (dylika »Moorausbrüche» äro beskrifna af bl. a. Klinge 1892 
sid. 437 ff.). Denna uppfattning om mossarnas arkitektonik stäm
mer i hufvudsak med Webers (1902 sid. 135 ff.).
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ARTERNAS FÖRDELNING PÅ DE OLIKA FORMATIONSTYPERNA.

X = artens hufvudformation; + = arten ingår i formationen; 
(-)-) = arten uppträder inom formationen på något ställe ehuru egent
ligen ej hörande till densamma eller finnes i en lokal utbildningsfacies al 
densamma. (Sphagnum angustifolium, medium och laxifolium stå på detta 
sätt upptagna bland ljungmossens växter, emedan de endast förekomma i 
höljorna.)
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Fanerogamer:

Agrostis canina ............. + + X (+) (+)
stolonifera........ X

» vulgaris............. + — — X — + — — — — —
Aira ccespitosa................. X — — + — — — — — — —
Alnus glutinosa . — X + +
Andromeda polifolia ...... (+) + — + + + + + + X +
Anthoxanthum odoratum X —
Avenastrum pubescens . X
Betula odorata................. + X + + + — + — + + -t-

Briza media .................... X
Calamagroslis stricta...... X — + + + — — — — — —

Calluna vulgaris............. + X X +

Caltha palustris ............ X — — + + — — — — —- —

Campanula rotundifotia.. X — +

Cardamine pratensis ... . + — -— + — — — — — — —

Carex amputlacea ........ + — + + X X + + — — —

» ccßspitosa ............. — — — X + — — — — — —

» canescens ............. + — X — (+) — — — — — —

» chordorrhiza (+) — ( + ) + X + — + — — —

n dioica.................... (+) •— — + X — — — (+) — —

» filiformis .............. (+) — ( + ) + + X + — (+) — —

t> flava .................... X — + + + — — ( + ) — — —
» flava v.lepidocarpa — — — — + — — — — — —
» Goodenoughii ..... + — + + X — — (+) — —
> heleonastes .......... — — — + X — — — —■ — —
» Hornschuchiana... X
» limosa ................. — — ( + ) + X + — + — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Carex livida ...... - (+) X + ____ ____ ____ _

» loliacea................. — — X — — — — — — —
» Oederi X — — — + — — — — —
» pallescens.............. X — +
» panicea .................. X — + + X
» teretiuscula .......... + — X + + —
» stellulala ..............

Cerastium vulgare .......... X
Cirsium palustre X — •—
Comarum palustre + + X X + — — — — — —
Coralliorrhiza innata...... — — X — —

Crepis prcemorsa X
Drosera intermedia.......... — — — — X — — — — — —

longifolia — — — + X —
rotundifolia — — — X — — — + + X —

Empetrum nigrum — — + — — + — + X —
Epilobium palustre — — X + — — — — — — —
Eriophorum alpinum (+) — — + X — — — (+) — — 1

angustifolium — — — — X — — — — — —
gracile — — — — X — — — — — —
latifolium ,., — — + + X — — — — — —
vaginatum. (+) — — — — + + X + + X

Festuca ovina ................. X — — X — — — — — — —
rubra X — — + (+) — — — — — —

Galium boreale X X
palustre .............. + — X + +
uliginosum.......... X — + + + — — — — — —

Fritillaria meleagris X — —
Geum rivale ..................... X + + — — — — — — — —
Glyceria fluitans — '— X
Juncus filiformis X

» articulatus .......... — — X
Juniperus communis ...... + — — + — — — — — :— —
Lathyrus pratensis .......... X
Ledum palustre ............. — + — — — — — + X + —
Leontodon autumnalis ... X — — — — — — — — — —
Linum cartharticum X — — — — T— — — — — —
Luzula campestris ..........

campestris ß mul-
X +

tiflora X — — X — — — — — — —
Lychnis flos cuculi.......... X —
Lysimachia vulgaris — — X X (+)
Majanthemum bifolium. — X +
Mentha arvensis X — — + (+) — — — — — —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menyanthes trifoliata + X X X X + (+)
Molinia coerulea X
Myrtillus uliginosa — + — + (+) — — — X + —
Naumburgia thyrsi flora... + — X — + — — — — — —
Orchis angustifolia.......... — —• — — X — — — — — —
Oxycoccus palustris......... ( + ) + (+) X + + + + + + +
Parnassia palustris.......... X — + +
Pedicularis palustris — — + — X — — — — — —
Peucedanum palustre...... + — — X (+) —■ — — — — —
Phragmites communis — — — — X + — — (+) — —
Picea abies L. ................. — + + X — — — (+) + — —
Pinus silvestris +) + — + + —• — + X + —
Poa nemoralis X

» pratensis X •— + + —
Polygala vulgaris ......... X —
Polygonum viviparum ... + — + X (+) —
Potentilla Tormentilla + + + X — — — — (+) — —

verna X
Pyrola media — + — X — — — — — — — j
Ranunculus acris X

» auricomus ... X —
» flammula X — + +

repens......... X +
Rhamnus frangula......... — X + + — — — — (+) — —
Rhinanthus major X

t> minor ..... X
Rhynchospora alba......... — — — — X — — — — — —
Rubus chama’.morus — — — + — — — — + X —
Rumex acetosa X — — + — — — — — — —
Salix aurita — — — — + — — — — — —

» cinerea — + X X
» lapponum ............. +
» nigricans................. — — X — — — — — — — —
» pentandra ............. — — X + + — — — (+) — —
» repens .................... + — — + (X) — — — (+) — —

Sceptrum carolinum ...... + — — X + — — — — — —
Scheuchzeria palustris — — — + + X + — — — —
Scutellaria galericulata . + — + X — — — — — — —
Sesleria coerulea X — (+) — 4“ — — — — — —
Sorbus aucuparia ......... — X +
Spiraea filipendula X

» Ulmaria .. X + + + (+)
Stellaria palustris X -—• — + + — — — — — —
Taraxacum officinale...... X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Trifolium pratense X —
» repens X

spadiceum ...... X
Trientalis europcea . X
Utricularia intermedia ... — — — — X — — — — — —

minor . — — — — X
Vaccinium vitis idcea X — + — — — — + — —
Valeriana officinalis + — X + (+)
Veronica scutellata.......... X
Vic i a cracca X
Viola palustris + + + X +

Kärlkryptogamer:
Equisetum palustre + — X +

fluviatile ...... — — X
» limosum — + + + X +
» silvaticum ... — — X — ■—- — — — — —

j Selaginella spinulosa — X

Mossor:
Acrocladium (Hypnum)

cuspidatum .......... — — X + +
j Amblystegium aduncum.. — — + X X — — — — — —

cordifolium.. — + X +
elodes X — — + — — — — — — —
exannulatum — — — — X — — — — — —

» fluitans (+) — — — — X — — — — —
giganteum... —■ — — + X — — — — — —
intermedium (+) — — + X +
revolvens ... — — — — X X — — — — —
scorpioides. — — — — X — — — — — —
stellatum + — -—- + X
stramineum. + + + X + — + — + — —

» vernicosum... — — + X + — — — — —
Astrophyllum affine X — + X +

cinclidioides — + X + +
medium. . + —- X
punctatum... — — — — X — — — — — —
undulatum.. — — X — — — — — — — —

Bryum ventricosum X — — + — — — — — — —
Cephalozia media . X —
Climacium dendroides ... X + + X + — — — + — —
Dicranum undulcdum ... — — X — — — — X — —
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1 2
[

3 4 5 6 7 8^9
1»

11

Fissidens adanthoides ... X __ _
Hylocomium parietinum.. + X + + — — — — X + —

proliferum... — X + + — — — — + — —
squarrosiim X + 4*

» triquetrum.. — X + +
Hypnum (Brachythecium)

curtum... —- — X — — — — — — —
Hypnum rivulare (?)...... + —

trichoides.......... + + — X — ( + ) + — + — —
Jungermannia inflata ... — — — X + — — — — — —
Meesia triquetra ............. — — — — X — — — — — —
Mylia anomala ... — — — + — — — — X X +
Paludella squarrosa ......
Philonotis fontana ..........

X
X

Pohlia nutans X — — — — — — — + — — 1
j Polytrichum juniperinum 

| Sphagnum acutifolium

— — — + — — X + + —

(Ehrh. Russ o. Warnst 
Sphagnum angustifolium

+ X + (+

C. Jens. ......................... — — — + (+) + X X + — x
j Sphagnum apiculatum H.

Lindb.............................. — (+) (+) —
Sphagnum contortum

(Schultz) Warnst. — + + + X
\ Sphagnum cymbifolium

(Ehrh.) Warnst. ..........
Sphagnum fuscum

— — — — — — — — X — —

(Schimp.) v. Kling, 
i Sphagnum laxifolium C.

— X X

Müll................................ — — (+) —
Sphagnum Lindbergii

Schimp. .........................
j Sphagnum medium

Limpr..............................
■ Sphagnum obtusum

X

— + — X i

Warnst........................... — — — (+) + X
J Sphagnum papillosum

Lindb.............................. — — — X + — — — + —
; Sphagnum rubellum

Wils................................ -- T X — + — — — — — — —
Sphagnum squarrosiim

Crome................................ — — X — — — — — — — —
Sphagnum subsecundum

(Nees) Russ. ................. — — — X + — — — j — — --- 1
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1 Sphagnum teres Schimpr.
Warnstorffli

— X X +

i Russ.................................. (+) + + ( + ) X — — — ( + ) — —
Sphcerocephalus palustris + + + X (+) (+) + — + — —
Stereodon arcuatus......... + — — — X — + — — — —
Thuidium Blandowii...... — + + X

recognitum ...

Marklafvar:

X

Cetraria islandica ......... + X —
nivalis ............

Cladonia rangiferina *
+ X

alpest ris ........................
I Cladonia rangiferina a

+ X

vulgaris ........................
i Cladonia rangiferina ß

+ X

silvatica ........................ + X —

HÖGMOSSENS SLUTSTADIUM.

I det föregående har påpekats, hurusom högmossen i våra dagar 
transgredierar öfver kärret. Om dess utveckling ej blifvit afbruten 
genom utdikningen, skulle den med all sannolikhet också ha fort
satt transgressionen, ända tills den uppnått fasta landet och däref
ter hade den transgredierat öfver skogen. Först nu skulle verklig 
mosslagg ha börjat utbildas, och denna skulle ha blifvit desto tydligare 
och vackrare, ju brantare sluttning mot mossen moränen hade haft.

Mosslaggarna äro studerade af J. P. Gustafsson (1909) och von 

Post (1910). Den senare har skildrat deras växtfysiognomi och 
illustrerar sin framställning med en af mig uppgjord karta öfver 
en del af den synnerligen vackert utbildade laggen på den stora 
Skagershultsmossen i Närke (1910 sid. 6). Den förre har genom 
sina undersökningar på småländska mossar klargjort laggens funk
tion för mossens dränering. Jag skulle för min del här vilja bidra
ga till laggproblemets lösning med ett försök till förklaring af lagg- 
formationernas uppkomst.

Af den nämnda kartan öfver Skagershultsmossens lagg framgår, 
huru densamma kan indelas i ett antal skarpt åtskilda zoner. När-
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mast land kommer laggbäcken. Denna har på stora sträckor rin
nande vatten, mossens öfverloppsvatten, som här söker sig väg till 
utloppen, där naturliga sådana finnas eller genom mossens uppdäm- 
mande verksamhet bildats. I denna laggbäck samt i den närgrän
sande Caricetum amblystegiosum-zonen1) finnas en mängd stora tufvor 
af alldeles samma typ som busklaggens tufvor, sådana de i det 
föregående skildrats. Dessa tufvor äro rästerna efter det forna kär
rets lagg, detta dock ej att förstå så, att denna busklagg skulle ha 
legat där den nuvarande laggbäcken rinner fram. Allteftersom mos
sen transgredierat upp öfver land, har naturligtvis laggen för
skjutits i samma riktning framför mosskanten. Vid mosstransgres- 
sionen har busklaggens bottenformation till största delen dränkts af 
vattnet, och en del i densamma ingående element ha flyttat upp på 
tufvorna och blandats med där förut befintliga skogsväxter, Vacci- 
nium etc. På tufvorna kvarstå alar, björkar, Salices, etc. Af den 
ursprungliga bottenformationen kvarblifva endast några mera fuk- 
tighetstälande arter, Juncus articulatus, Glyceria fluitans, Calla palust
ris. Inom Caricetum amblystegiosum-zonen, hvilken numera repre
senterar kärret, lefva fortfarande Carex chordorrhiza, Carex livida, 
Carex limosa och Menyanthes trifoliata. Den tredje zonen från land 
räknadt utgör ett Sphagnetum cariciferum. Denna zon har enligt 
mitt förmenande uppkommit ur den forna starrmossen. Den karak
täriseras hufvudsakligen af Carex ampullacea, som fläckvis förekom
mer ymnig; Scheuchzeria palustris fortfar att existera på samma sätt 
som förut, tämligen oberörd af de nya förhållandena, och denna 
zon har öfverhufvudtaget undergått de minsta förändringarna. Den 
fjärde af von Posts zoner är Vaginetum-zonen. Denna bildas så 
godt som uteslutande af ymniga Eriophorum vaginatum-tufvor. 
Huruvida denna zon är identisk med den tufdunsmosse, som jag i 
det föregående skildrat från Bälinge, är mig för närvarande omöj
ligt att afgöra, dä jag ej haft tillfälle att iakttaga liknande forma
tioner på annat håll. Därmed är den egentliga laggen slut. Nu 
vidtaga mossens randbälten (»Randgehänge»), ljungmosse, tallmosse 
och yttre ljungmosse. Dessa motsvaras i Bälinge af mosshedens 
hölj område. Martallskogen på Bälinge Stormosse motsvaras emel
lertid enligt min tanke ej af laggskogen utan har för sin tillkomst 
sannolikt andra orsaker att tacka. Emellertid synas Webers åsik- *)

*) Denna zon har flytande Amblystegia och får ej förväxlas med kärret i Bälinge 
mossar, som ju också är ett Caricetum amblystegiosum.
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ter rörande orsaken till tallmossens uppkomst ej finna någon be
kräftelse i Bälinge, ehuruväl jag sett dem bekräftade på andra håll. 
Weber (1902 sid. 135) anser nämligen, att tallmosse förnämligast 
uppstår där, hvarest den starkaste lutningen på mossytan finnes. 
Som af min växtfysiognomiska karta framgår, ligga nivåkurvorna 
just i skogsområdet längst från hvarandra. Detta skulle ju älven 
kunna tänkas hero därpå, att torfbildningen inom tallmossen gått 
långsammare än på den egentliga öppna mossheden.

SUBATLANTISKA G L A CI AL B ELI K T E B.
Hvad som egentligen föranledde undersökningen af Bälinge Mos

sar, var det genomgående nordiska draget i deras vegetation. Här 
finner man ej blott enstaka växter, som tillhöra ett nordligare flor- 
område, utan hela formationer och formationsserier. Af mer eller 
mindre nordiska arter märkas: Carex livicla, Carex heleonastes, Carex 
chordorrhiza, Sceptrum Carolinum, Salix lapponum, Selaginella spinulosa, 
Cetraria nivalis, och Sphagnum Lindbergh. Sernander har (t. ex. 
1900 sp. 95) i dessa och liknande förekomster velat se ett bevis föl
en försämring af klimatet vid den subatlantiska tidens inträdande, 
så att temperaturen då skulle hafva varit lägre än i nutiden. I 
början af den subatlantiska liden skulle således dessa växter hafva 
vandrat ned från norr, och när klimatet sedan blef varmare, skulle 
de på en del lokaler, såsom l. ex. i Bälinge, hafva bibehållit sig 
såsom relikter.

Emellertid har också den åsikten med styrka gjort sig gällande, 
att dessa växter ingalunda äro relikter, utan att den gräns, till hvil- 
ken de finnas i söder, är deras naturliga sydgräns. Relikter finnas 
ju i den svenska floran äfven från andra perioder (Warburg 1910)
t. ex. från den varma tiden före och under Litorina-hafvets maximi- 
utbredning. Dessa sydliga arter äro, där de växa N om sin egentliga 
nutida nordgräns, tillfinnandes på typiska reliktlokaler, sydlutor (»drif- 
bänkslokaler») etc. Men det är svårt att förstå, hur en typisk relikt
lokal för nordliga relikter, särskildt för kärrväxter, skulle ta sig ut. 
Man kan ju lätt tänka sig, att kärrväxter, sådana som det här 
är fråga om, under den subboreala tiden ej haft lämpliga lokaler 
till sitt förfogande. Därför hafva de då haft sitt utbredningsom
råde förlagdt längre mot norr inåt skogstrakterna. När vid den sub
atlantiska tidens inträdande klimatet blef fuktigare, bildades bland 
annat genom skogarnas försumpning ånyo för kärrväxterna ifråga
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lämpliga växtplatser. Deras nedvandring vid denna tidpunkt, om 
någon sådan ägt rum, behöfver således ej nödvändigt vara dikterad 
af en samtidig temperatursänkning.

Jag sammanför här nedan de uppgifter, som jag i den skäligen 
torftiga växttopografiska litteraturen om Upland och närgränsande 
trakter lyckats finna om ett par af dessa subatlantiska glacialrelilcter.

Carex liuida. Enligt Thedenius (1871) flerstädes t. ex. Bosjön i 
Elfkarleby s:n, Järlåsa, Skogstibble, Jumkils och Börje s:nar, Halm- 
byboda i Fundbo s:n. Enligt Lénström (1888) i Väster-Löfsta s:n 
mångenstädes: Långmossen, Dammossen, Arnebomossen, i Norrby s:n: 
Kärrbäckssjön. Vidare finns den vid Fiby-sjön i Vänge socken (medd. 
af prof. Sernander). Enligt R. Hartman: flerstädes i Gäfletrakten. Krö- 

NINGSSVärd och Indebetou uppge den för Dalarnas norra socknar men 
ej för de södra. Thedenius uppger äfven ett par fyndorter från Ny
köpings län.

Carex heleonastes. Enligt Thedenius tämligen sällsynt: Vitulsberg 
i Vaksala s:n samt Jumkils och Läby s:nar; två fyndorter i Njdcö- 
pings län. Lénström: Väster-Löfsta s:n sällsynt: Stormossen nära 
järnvägen mellan Visbo och Snäsholmen; Tibble och Fundbo s:nar. 
B. Hartman: Ire fyndorter norr om Gäfle. Enligt Kröningssvärd och 
Indebetou: i norra Dalarne samt på någon enstaka plats i södra 
delen af landskapet.

Salix Lapponum. Enligt Thedenius: tämligen sällsynt: Mullbron 
i Elfkarleby s:n, vid Börje sjö i Jumkils s:n, Järlåsa s:n, Harbo, 
Väster-Löfsta och Simtuna s:nar; ingen fyndort från Södermanland. 
Enligt Lénström: här och där i Väster-Löfsta s:n: Sjömossen, 
Dammossen, Arnebomossen, o. s. v., Wittinge s:n: Brunsätra; En
ångers s:n; är med all sannolikhet spridd öfver hela Fjärdhundra. 
Dessutom har arten träffats i Örsmossen (Sernander 1910 : IV). 
Rob. Hartman: tre fyndorter N om Gefle. Enligt Indebetou: He- 
demora, Husby s:n, Krylbo.

Sceptram carolinum. Enligt Thedenius sällsynt: Björkhagen vid 
Domarbo i Skuttunge s:n, Brunbo i Börje s:n, Järlåsa och Skogstibble 
s:nar, Jumkilskärren, Halmbyboda i Fundbo s:n, Vitulsberg i Vak
sala s:n, Lassbybackar vid Upsala, Enköping, Vallox-Säby i Östuna 
s:n, Ensta i Täby s:n; från Nyköpings län två fyndorter. Enligt 
Wahlenberg (1826): »Usque ad Uplandiam prope Upsala» samt i 
tillägget: »ad diversorium Ensta Roslagiae: Carl Stenhammar.» Enligt 
Lénström: Vittinge s:n flerstädes; Väster-Löfsta s:n: Knifsmossen; 
Norrby s:n: Eljansbo. Dessutom i Örsmossen (medd. af prof. Ser-
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«ander och kand. E. Almquist) samt i Täby socken (Sernander 1905). 
Rob. Hartman upptar icke Sceptrum bland Gefletraktens växter. 
Enligt Kröningssvärd och Indebetou: de norra dalsocknarna.

Selaginella spinulosa. Wahlenberg: »nec non in maritimis sep- 
tentrionalibus usque ad Roslagiam copiose». Thedenius: mången
städes i norra delen af Upland. C. J. & C. Hartman (1879): i Up
lands norra del samt vid Korsö fyr nära Sandhamn i Stockholms 
skärgård; utbredningen föröfrigt inom Sverige angifves: »Torne lapp
mark och VB.—Verml. Ner. Vestml. och Upl. nor. del»; ett par 
fyndorter i Östergötland och Bohuslän angifvas. Rob. Hartman: 

flerstädes i Getletrakten. Kröningssvärd och Indebetou uppge den 
för liera lokaler i södra Dalarna: Söderbärke, Silfberg, Hedemora, 
Avesta, Svärdsjö.

Cetraria nivalis. Sernander (1900) uppger den tör liera åsar i Svea
land. Själf har jag iakttagit den på Tuna-åsen utanför Upsala och 
Enköpingsåsen N om Enköping samt dessutom på en liten låg morän- 
kulle i en åker c. Va km. från Mälaren och högst 10—15 m. öfver 
sjöns yla i Enköpings-Näs socken. R. Hartman uppger den från 
Sätra-åsen i Gästrikland, »på senare tid ej funnen».

Sphagnum Lindbergh. Dusén (1887) anger dess utbredning i 
Sverige sålunda: Lule Lappmark, Pile Lappmark, Ume Lappmark, 
Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, (Arbrå, 
Hofsätter, Svartbo klint, Forneby, Söderala, Sandarne, Lingbo, Ida- 
fors), Gästrikland (Gäfle, Norrlandet, Hocksjö myr). Tillsammans 
med Sphagnum Ångströmii bildar Sphagnum Lindbergh Dusens grupp 
af »utprägladt nordliga arter».

Af ofvanstående fyndlistor framgår, all Bälinge Mossar ligger i 
sydkanten af de nämnda växternas utbredningsområde. Särskildi 
anmärkningsvärdt är fyndet af Sphagnum Lindbergh, alldenstund 
Bälinge Stormosse är den sydligast kända lokal för denna art, som 
eljes tillhör våra allra nordligaste Spliagnum-artev. Äfven Selaginella 
spinulosa har storl intresse. Växten förekommer tämligen vanligt i 
alla trakter N om Upland samt i delta landskaps allra nordligaste 
socknar, men längre söderut finnas blott enstaka fyndorter: Bälinge 
i mellersta och Korsö i sydligaste Upland, samt de synnerligen af- 
skildt liggande lokalerna i Östergötland och Bohuslän. Växter äro 
som bekant olika känsliga för klimatiska faktorer, men då en växt har 
en skarpt markerad sydgräns, torde den böra räknas till de mera 
känsliga. Om denna växt på några få, långt från hvarandra belägna 
punkter träffas söder om sitt naturliga utbredningsområde, kan man
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vara berättigad att anse dessa lokaler som reliktlokaler, där växten 
blifvit kvarlämnad, när den nordliga floran drog sig tillbaka mot norr.

Men något fullt afgörande bevis för en dylik förskjutning af en 
växtgeografisk gräns är detta naturligtvis icke. Den enda säkra 
metoden för afgörande af frågan om de subatlantiska relikterna vore 
masslamning af subatlantisk torf. Man skulle på så sätt komma 
underfund med, ifall dessa växter i forna lider i större skala ingått 
i myrarnas vegetation och sedan försvunnit från deras yta. Endast 
i ett enda fall är det konstateradt, att en af de subatlantiska gla- 
cialrelikterna, Betula nana, genast vid den förmodade subatlantiska 
klimatförsämringens inträdande tagit en lokal i besittning, och på 
denna lokal har den sedan lyckats bibehålla sig. Fallet ifråga, 
Gottersätersmossen i norra Närke, är beskrifvet af Sernander och 
Kjellmark (1896). Betula nana förekommer för .öfrigt äfven i Up
land på ett par mossar, Ålbo mosse i Ålands socken och Gölja 
mosse i Simtuna socken (Lénström 1888). Den borde därför efter
sökas äfven på andra upländska mossar och kunde tjäna som ett 
mycket godt subatlantiskt ledfossil».

DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE UND VEGETATION 
DER BÄLINGE-MOORE.

Resumé.

Die Bälinge-Moore im mittleren Upland wurden in den Jahren 
1906—1908 von Mitgliedern des Naturwissenschaftlichen Studenten
vereins zu Upsala untersucht. Ihre Höhe über dem jetzigen Meeres
niveau beträgt c. 39—45 m., und die Becken, in welchen die 
Moore belegen sind, wurden von dem Meere abgeschnürt, nachdem 
die Litorina-Hebung schon his auf 51—59 % vollzogen war. Die 
Moorbecken sind ziemlich seicht, c. 3 m., mit Ausnahme einer Par
tie des Stormossen, wo die Tiefe bis auf 6—7 m. herabsinkt. Diese 
Verschiedenheit der Tiefe hat auch eine andere zur Folge. Die 
seichteren Becken, Norra Myren, Södra Myren und der grösste Teil 
des Stormossen sind von Tiefmooren, die Tiefe Partie an dem nörd
lichen Ende des Stormossen von einem Hochmoore bedeckt.

Die Entwicklungsgeschichte der Bälinge-Moore gestaltet sich in 
Kürze in folgender Weise. Als die Moorbecken wärend der altes-
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ten Periode der (nordischen) Steinzeit, Dolmenzeit, von dem Lito- 
rina-Meere als Meerbusen isoliert waren, entwickelte sich in ihrem 
Wasser ein reges Tier- und Pflanzenleben, was eine reichliche Ab
setzung von Gyttja mit sich brachte. Dann beginnt, nach meiner 
Berechnung in den folgenden steinzeitlichen Perioden, Ganggräber- 
zeit und Steinkistenzeit (2500—1700 v. Kr. nach Montelii Chrono
logie), das Zuwachsungsstadium. Das Zuwachsen der Bälinge-Seen hat 
sich in ziemlich schnellem Verlaufe vollzogen mit Ausnahme eben 
des Hochmoorgebiets, wo der Verlauf der grösseren Tiefe wegen ein 
wenig langsamer war. In den Gegenden der jetzigen Tiefmoore hat 
sich oberhalb der Salz- und Süsswasser-Gyttja ein Lager von »Dy» 
abgesetzt, und auf dieses Substrat wanderte direkt der Wald aus. 
In dem Hochmoorgebiet dagegen geschah das Zuwachsen unter 
Vermittlung von Rohrsümpfen durch Tiefmoorformationen, die bald 
in Bruchwald übergingen. Rings um den See entstanden dichte 
Bestände von Pliragmites communis und Scirpus lacustris, in denen 
sich besondere Arten von Gyttja — Delritus-Gyttja und Phragmites- 
Gyttja — abgesetzt haben. In den tieferen Teilen des kleinen Sumpf
sees setzte sich während der ganzen Zeit, so lange es offenes Was
ser gab, die Plankton-Gyttja fortwährend ab. Auf den aus Erlen, 
Birken etc. bestehenden Bruchwald folgte bald wirklicher Wald von 
Fichten und Tannen, so dass der Wald schon bevor der kleine 
See völlig verschwunden war, auf dem ehemaligen Moorboden wuchs. 
Besonders wegen dieses schnellen Verlaufs des Zuwachsens schliesse 
ich mich der BLYTT-SERNANDER’schen Klimawechsel-Teorie an. Nach 
dieser durfte das Waldstadium der Moore zeitlich der Bronzezeit 
(1700—550 v. Kr. nach Montelius) entsprechen. Die Salz- und die 
untersten Schichten der Süsswasser-Gyttja wären atlantischen 
Alters, der grösste Teil der Süsswasser-Gyttja sowie die Detritus- 
und I Sir a gm i tes- G y ttj a, der Bruchwaldtorf und der Waldboden 
subborealen, endlich die obersten Torflager, welche den ehemaligen 
Wald zerstört haben und aus Amblystegium- und Sphagnum-torf be
stehen, subatlantischen Alters. Profil 1 (Tafia II) stellt den Hochmoor- 
See während atlantischer Zeit, Profil 2 (Tafia II) im Anfang der 
subborealen Zeit, Profil 3 (Tafia III) am Ende der subborealen 
Zeit, Profil 4 (Tafia III) im Anfang der subatlantischen Zeit und 
Profil 5 (Tafia IV) in der Jetztzeit dar. Profil 0 (Tafia IV) endlich 
stellt einen Schnitt durch den nördlichen Teil von Södra Myren vor.

Die Vegetation ist durch Standortsaufzeichnungen nach der Hult’- 

schen Metode aufgenommen. Die Höhenschichten sind: A = hoch-
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ste Waldschicht, B = tiefste Waldschicht, C = Gebüschschicht, D = 
höchste Feldschicht, E = mittlere Fehlschicht, F=tiefste Feldschicht, 
G = Bodenschicht. Häufigkeitsgrade: e = vereinzelt (enstaka), t = 
spärlich (tunnsådd), s = zerstreut (strödd), r = reichlich (riklig), y = 
vorherrschend (ymnig). Auf der pflanzenphysiognomischen Karte 
(Tafia I) haben die grossen Formationstypen verschiedene Bezeich
nung: Tiefmoor-Lagg (Busklagg), Amblystegium-Moor (Kärr), Seggen- 
Moor (Starrmosse), Wollgras-Moor (Tnfdunsmosse), Fichten-Moor 
(Tallmosse) und Heide-Moor (Mosshed), letzteres mit zwei Phasen 
(ohne besondere Bezeichnung): Calluna-Facies und Vaginatnm-Facies. 
Ausser dem Lagg giebt es auch eine andere Randformation, die 
Moorwiesen, die jedoch keine besondere Bezeichnung bekommen haben.

Der Tiefmoor-Lagg zerfällt hauptsächlich in zwei Typen: der 
Erlen-Birken-Lagg und der Salix-Lagg. Jener besteht aus Bülten, 
auf welchen die Bäume (Birken, Erlen, aber auch Fichten und 
Tannen) wachsen, mit Waldelementen (z. B. Vaccinium vitis idcea) in 
den Feldschichten, Sphagnum rubellum in der Bodenschicht. Die 
eigentliche Bodenformation zwischen den Bülten ist spärlich ausgebil
det. In den Sa/ix-Lagg stehen die Gebüsche meistens ohne Bülten in der 
Bodenformation, deren Feldschichten reichlich ausgebildet sind. 
Sphagnum squarrosum und Sphagnum teres bilden in den beiden 
Typen die Bodenschicht der Bodenformation. Der Erlen-Birken-Lagg 
scheint bisweilen in den Sa/ix-Lagg überzugehen.

Die Moorwiesen findet man überall an den Rändern der Moore, 
wo ein Lagg nicht ausgebildet ist, und das letztere, ist gewöhnlich 
der Fall, wo das Moor nicht direkt an einen Wald grenzt. Die 
Moorwiesen sind durch ihren grossen Reichtum an Kräutern aus
gezeichnet: Spiraia, Rhinanthus, Viola, Lychnis, Stellaria, Galium, Ra
nunculus etc. etc. Einen Uebergang zu der echten Tiefmoor-Vege- 
tation bilden die Sesleria-Wiesen und die Carex-panicea-Form ati o nen.

Bei meinen Untersuchungen in den Bälinge-Mooren hat es sich 
deutlich gezeigt, dass man auf den grossen, offenen Moorflächen immer 
die einfachsten, feuchtesten und schönsten Tiefmoorformationen fin
det. In den Randgebieten dagegen, wo das Torfsubstrat immer ein 
wenig trockener ist, findet eine Mischung statt, teils mit den Sesle- 
ria-Wiesen, teils unter den echten Moor-Formationen. Nach ihren 
Charakterpflanzen teile ich die Tiefmoorformationen in Bälinge in 
drei grosse Gruppen ein: Carex-ampullacea-Formationen, Eriophorum- 
Formationen und Carex livida-Formationen, von denen die ersten 
und die letzten am feuchtesten sind. Jene findet man in der nächs-
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ten Nähe des Lagges, diese z. B. in der Nähe des Hochmoors. Die 
Eriophorum-Formationen nehmen im Tiefmoorgebiete rings um das 
Hochmoor das Feld zwischen den beiden anderen Kategorien ein. 
Unter den Eriophorum-Formationen kann man Eriophorum alpinum-, 
Eriophorum angustifolium-, Eriophorum latifolium- und Eriophorum 
vagina him-Varian ten unterscheiden, unter den Carex livida-Forma- 
tionen Carex limosa- und Equisetum limosum-Varianten. Die Boden
schicht des Amblystegium-Moores besteht hauptsächlich aus Ambly
stegium intermedium, scorpioides und steUaium. Hier befinden sich 
zahlreiche Bülten, von Sphagnum Warnstorfii gebildet, deren Vegeta
tion grösstenteils aus Moorwiesenpflanzen zusammengesetzt ist.

Das Seggenmoor und das Wollgrasmoor sind beide als sehr feuchte 
Depressionsformationen anzusehen, die durch die Transgression des 
Hochmoores auf Kosten des Tiefmoores gebildet sind. Carex am- 
jmllacea und Scheuchzeria palustris sind die Charakterpflanzen des 
Seggenmoores, dessen Bodenschicht hauptsächlich aus Sphagnum ob- 
iusum (mit Amblystegium fluitans) besteht. Das Wollgrasmoor ist 
durch Eriophorum vaginatum, Carex füiformis und —- vereinzelt — 
Betula odorata charakterisiert; die Bodenschicht bildet Sphagnum 
angustifolium. Während von dem Seggenmoore die Bülten des Tief
moores getränkt werden und keine neuen zur Ausbildung kommen, 
findet man im Wollgrasmoor grosse, hohe, neugebildete Bülten von 
Polytrichum juniperinum.

Das Fichtenmoor ist von gewöhnlichem Typus, mit Finns siloestris 
mehr oder weniger reichlich in der tiefsten Waldschicht und der 
Gebüschschicht, heidekrautähnlichen Gewächsen (Ledum palustre, Myr- 
tillns uliginosa, Calluna vulgaris), in den Feldschichten; die Boden
schicht ist aus Sphagnum fuscum gebildet.

Die Calluna-Facies des Heidemoores erhält ihren Charakter durch 
Calluna vulgaris, Empetrum nigrum und Rubus chamcemorus, in der 
tiefsten Feldschicht durch die drei Cladina-Arten. Ausserdem giebt 
es hier zahlreiche Schlenken (Höljor), die auf die von Sernander 

(1910 : III) beschriebene Weise durch Beschattung, Beschädigung 
etc. enstanden sind. Oberhalb der Höhenkurve von 1,5 m. — die 
Höhenkurven der Karte haben eine Equidistance von 0,5 m. — be
ginnt die Vaginatum-Facies, d. h. das Regenerationsgebiet, mit unre
gelmässigen Partien von Calluna-HeiAe von einem Vaginatum-Moore 
umgeben, wo Eriophorum vaginatum und Andromeda polifolia fast 
die einzigen höheren Pflanzen sind. Der Regenerationsverlauf ist 
von Sernander (1910 : III sid. 29) entdeckt und beschrieben worden.
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Die Entwicklung des Hochmoors von Bälinge ist von einer Troc
kenlegung unterbrochen. Wäre dies nicht der Fall gewesen, würde 
aller Wahrscheinlichkeit nach die Transgression in der Zukunft 
weiter gehen, und das ganze Tief-Moor würde endlich von einem 
grossen Hochmoore bedeckt werden. Der Rand des Hochmoors 
würde sich dann allmählich in einen Hochmoor-Lagg umbilden, wo 
der jetzige Tiefmoor-Lagg (mit Ausnahme der Bullen) zu einem 
Laggl jache, das Tiefmoor selbst zu einer unbedeutenden Zone redu
ziert werden würde. Das Seggenmoor dagegen bliebe fast unverän
dert. In günstigen Fällen würde sich sogar auf den Randgehängen 
hier und dort ein Laggwald entwickeln (von Post 1910 Seite 6 

und 7, von mir aufgenommene Karte und Profil durch einen ferti
gen, wohlausgebildeten Hochmoor-Lagg).

Die ganze Vegetation der Tiefmoore von Bälinge hat ein nördli
ches Gepräge. Unter ihren nördlichen Arten merken wir: Carex 
livida, Carex heleonastes, Salix Lapponum, Sceptram Carolinum, Sela
ginella spinulosa, Sphagnum Lindbergii und Cetraria nivalis. Die Moore 
von Bälinge liegen in oder sogar ausserhalb der Südgrenze aller 
dieser Arten. Besonders interessant sind die Funde von Selaginella spinu
losa und Sphagnum Lindbergii. Selaginella hat nämlich ihre markierte 
Südgrenze im nördlichsten Upland und kommt südlich davon nur 
an einigen isolierten Standorten vor, und für Sphagnum Lindbergii 
ist Bälinge das südlichste bisher bekannte Lokal. Man ist darum 
gewissermassen berechtigt, die genannten Arten, wenigstens die beiden 
letzten, als Relikte der grossen subatlantischen Klimaverschlechte
rung anzusehen.
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KEBNEKAISETRAKTENS FLORA
ETT BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM FLORAN I ÖFVERSTA 

DELEN AF KALIXÄLFVENS DAL

AF

SELIM BIRGER

Ännu så sent som i slutet af 1870-talet ansågs det 1,874 m. 
höga Sulitälma för Sveriges liögsla fjäll, en rangplats, som det emel
lertid vid denna tid fick öfverlåta åt del 2,090 m. höga Sarektjåkko. 
Redan tvenne år senare (1881) intogs dock Sarektjåkkos plats som 
vårt lands högsta berg i geografierna af det på 67°54' n. br. och 
0°30' ö. lgd. liggande 2,123 in. höga Kebnekaise.

Undantar man den omkring 2,800 m. höga Petermannspitze och 
ännu ett par toppar på östra Grönland, är Kebnekaise det högsta 
fjället inom norra polcirkeln, något, som än mera ökar intresset af 
en undersökning af dess flora.

Den 9 juli 1889 lyckades den svenske skolynglingen J. A. Björ- 
king tillsammans med en kamrat att efter svåra strapatser nå den 
snödrifva, som bildar fjällets högsta topp och ansåg sig som den 
förste, som bestigit berget. Först liera år senare blef det bekant, 
att den framstående franske geografen Charles Rarot redan den 
22 augusti 1883 lyckats nå Kebnekaises bögsta topp.

I den beskrifning, som Björling lämnade öfver sin färd i Svenska 
Turistföreningens årsskrift 1900, omtalar han förekomsten af Ranun
culus glacialis vid en höjd af 1,420 m. ö. h. på Kebnekaises förberg 
Tuolpagorni samt från dalen mellan detta ljäll och Signetjåkko 
Campanula nniflora.

Den ende, som i öfrigt meddelat några botaniska fynd från 
Kebnekaiseområdet är N. Svensson (13), hvilken, då han sommaren 
1894 undersökte det närbelägna Kaj tumområdet, äfven företog en
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Fig. 1. Området mellan Kalixfors oeh 
Kebnekaise.

vandring öfver Skartatjåkko till 
Signetjåkko och vidare besökte en 
sydvästlig utlöpare af Kebnekaise 
samt den nedanför liggande Lad- 
tjovaggedalen. Han säger härom 
(s. 10): »Först när vi framkommit 
till den nedom Kebnekaisse bör
jande Ladtjo Voggedalen återfunno 
vi, isynnerhet på sluttningarna mot 
söder af det stora fjällområdet 
Signetjåkko, en rikare flora. Vi 
funno här på de högsta afsatserna 
Campanula uniflora L., Draba ni
valis Liljebl., D. ladea Adams, Poa 
cenisia All., Cerastium arcticum 
Lge., Saussurea alpina (L.) DC. 
f. subacaulis Lsest. m. 11.; längre 
ned i björkregionen på skuggiga 
ställen Polemonium campanulatum 
Th. Fr., uppträdande i rika be
stånd, samt Cystopteris montana 
(Hsenke) Bernh. I myrarna nedan
för anträffades Carex heleonastes 
Ehrh., C. helvola Bl. och C. rari- 
flora (Wg.) J. E. Sm.»

Från Kebnekaise angifvas vi
dare Hierochloa alpina, Rhododen
dron lapponicum, Wahlbergella ape- 
tala och en hvitblommig form af 
Campanula rotundifolia. Med ci
terandet af dessa lokaler har allt 
angifvits, som finnes publiceradt 
om Kebnekaiseområdets Hora.

Växtlokalsförteekningen nedan 
kommer därför att sammanknyta 
vår kunskap om floran inom de 
botaniskt ganska väl genomfors
kade trakterna kring Kiruna, Juk- 
kasjärvi och Torne träsk i norr 
samt floran vid Kajtumsjöarna i
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söder och de sedan gammalt i botaniskt afseende kända delarna af 
Lule lappmark. Dock kan denna växtförteckning endast betraktas 
som en första ofullständig grundval för kommande mera ingående 
undersökningar, om hvilka man får hoppas, att de äfven skola om
fatta trakterna norr, väster och sydväst om Kebnekaise bort mot 
riksgränsen, de kanske botaniskt minst kända delarna af de svenska 
fjällen.

Artförteckningen, som omfattar Kalixälfvens dal från Kalixfors 
vid Ofotenbanan i öster till Kebnekaise i väster, är byggd dels på 
iakttagelser under kortare besök i Kalixforstrakten sommaren 1900 
och 1908 (jfr Birger 3), dels på anteckningar under en färd 1909 
från Kalixfors Lill Kebnekaise, där ett uppehåll på omkring en vecka 
gjordes. Under denna korta tid medhanns hufvudsakligen endast 
en undersökning af den nedanför Kebnekaisemassivet liggande Ladtjo- 
vagge samt sydsluttningarna af Kebnetjåkko.

Som atl vänta var, visade sig floran i denna af hårda och svår
vittrade hornbländeskiffrar och gabbrobergarter bildade fjälltrakt 
mycket fattig. En rikare flora lorde dock efter allt att döma vara 
att finna något längre mot öster, där det silurstråk, som bildar grän
sen mot urbergsområdet, skär Ladtjovagge och Vistesavagge.

I stor tacksamhetsskuld står jag till min reskamrat lektor Ernst 
Hemmendorff, som på alla sätt varit mig behjälplig under mitt 
arbete, och som meddelat anteckningar öfver floran och barometer
siffror från en bestigning af Kebnekaises topp den 21 juli 1909.

Af hvad som rör vegetation och flora, skall i det följande en
dast några förhållanden, som i detta sammanhang synts mig äga 
särskildt intresse, beröras, en redogörelse för växtsamhällena, snö
lägenas flora etc. kommer att i annat samband publiceras.

Väster om Kaalasluspa vidgar sig Kalixälfven till en rad af lång
sträckta sjöar, af hvilka Kaalasjärvi (463 m.), Holmajärvi (466 m.) 
och Pajtasjärvi (468 m.) äro de största. I den senare sjöns västra 
del tömma sig älfvens båda källfloder, den mera betydande, från 
nordväst kommande Vistesajokk och den mindre, nästan rakt i 
väster och öster rinnande Ladtjojokk. Vid foten af Tjäuratjåkko 
vidgar sig den senare till den omkring tre kilometer långa Ladtjo- 
jaure («514 m.). Väster om denna sjö höjer sig dalen jämförelsevis 
sakta, så att stigningen pä den öfver 1 V2 mil långa sträckan Lill 
foten af Signetjåkko endast belöper sig till omkring 100 m.
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På Ladtjovagges södra sida stupa Skartatjåkko och Savopakte 
brant ned mot älfven, och floran i dessa fjälls skugga är mycket 
fattig. Dalens norra sida bildar däremot långsträckta sluttningar, 
och här ligger på Kehnetjåkkos sydsluttning på en höjd af 682 m.1) 
Svenska Turistföreningens stora och bekväma hydda, hvilken syn
nerligen väl lämpar sig som uppehållsort för den, som botaniskt 
vill undersöka dessa trakter. Gfvanför hyddan å Kebnetjåkko blir 
stigningen starkare och mer eller mindre djupa raviner förekomma 
i riklig mängd. Än högre upp blir fjället, som lig. 2 visar, mera

Fig. 2. Ladtjovagge från turisthyddan vid Kebnekaise. I förgrunden till höger 
Kcbnetjåkkos sluttningar. I bakgrunden till vänster Signetjåkko, till höger Rulle- 

vare, med toppen höljd i moln, mellan dem Tuolpagorni.
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platåformigt. De af frostvittringen lössprängda blocken ha, tack vare 
den svaga lutningen, blifvit kvarliggande, och dessa oerhörda massor 
af block bilda verkliga »blockhaf . Endast här och hvar finnas 
några små jordfläckar med en artfattig flora, särskildt bestående af 
Pedicularis hirsuta och Campanula imiflora.

') Enligt F. Svenonius i Sv. Geol. Unders., Ser. Ca., N:o 51, s. 39. Skulle denna 
höjdsiffra visa sig vara felaktig få samtliga höjdsiffror nedan, hvilka relatera sig 
till observationer med hyddans höjd som utgångspunkt, naturligtvis korrigeras.
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Strax nordväst om Turisthyddan höjer sig trappstegsformigt etf 
berg med tämligen tvärbranta stup mot söder och nedanför dessa 
liggande rasmark af stora block. Berget, som utgör en utlöpare af 
Kebnetjåkko, har i det följande kallats Förberget. I skrefvorna, på 
små afsatser eller i själfva bergroten, träffades här på en höjd af 
690—720 m. en för trakten i öfrigt enastående rik flora:

Betula odorata
Juniperus communis ß nana
Populus tremula
Prunus padus
Ribes rubrum v. glabeilum
Salix phylicifolia
Sorbus aucuparia

Aira ßexuosa 
Anthoxanthum odoratum 
Antennaria alpina 
A. dioica 
Betula nana 
Calamagrostis lapponica 
Campanula rotundifolia 
Cerastium alpinum 
Cystopteris fragiiis 
Draba hirta v. arctica 
Empetrum nigrum 
Epilobium angustifolium 
Equisetum silvaticum 
Erigeron elongatus 
Euphrasia minima 
Festuca ovina 
Gentiana nivalis 
Geranium silvaticum 
Gnaphalium norvegicum 
Hieracium sp.
Juncus trißdus

Luzula pilosa 
Melandrium rubrum 
Melica nutans 
Milium effusum 
Myosotis silvatica ß alpestris 
Myrtillus nigra 
M. uliginosa
Phegopteris polypodioides 
Poa alpina och f. vivipara 
P. nemoralis 
Polystichum [Uix mas 
P. spinulosum ß dilatatum 
Potentilla venia f.
Pyrola rotundifolia 
Rhodiola rosea 
Rubus arcticus
R. saxalilis 
Saxifraga ccespilösa
S. cerniia 
S. nivalis 
Sedum annuum 
Solidago virgaurea 
Stellaria graminea 
Vaccinium vitis idcea 
Veronica alpina 
Viola montana 
Viscaria alpina
Woodsia ilvensis ß hyperborea.

Enbart på detta bergs sydsida utgöres sålunda floran af 56 arter 
d. v. s. omkring 33% af samtliga inhemska arter, som anträffats å 
Kebnetjåkko och i Ladljovagge. Flei'a af dessa ha i likhet med
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Phegopteris polypodioides, Polystichum filix mas och P. spinulosum ß 
dilatatum, Sedum annuum och Viola montana inom det undersökta 
området endast iakttagits å denna lokal.

Floran här kan betecknas som en relikt rikare björkskogsflora, 
hvilken i det lokalklimatiskt gynnsamma sydläget lefver kvar som 
ett minne från en varmare lid af en yppigare subalpin-flora och 
som häntyder på att en högst betydande regionförskjutning ägt rum1). 
Hur lokalklimatiskt gynnsam denna ståndort är, framgår dels al 
att en betydande förskjutning af björkens höjdgräns uppåt här äger 
rum, dels af redogörelsen nedan för förekomsten af hägg, rönn och 
en i bergroten. Än mera framträdande blir den sydliga expositionens 
betydelse dels för solstrålningen, dels som skydd mot de förhärs
kande vindarna, om man undersöker floran på samma höjd ölver 
hafvet på bergets nordsida. Björken saknas där alldeles, vindarna, 
som pressas fram i dalen mellan Förberget och Kebnetjåkko, ha i 
hög grad tryckt sin prägel på den art- och individfattiga Horan, och 
större delen af bergets nordsida utgöres, där den icke täckes al 
snöfält, af nästan vegetationslös flvtjord.

På detta snöfält iakttogs ned till under 750 m. ö. h. röd snö. 
Prof härifrån, liksom från ett snöfält, vid omkring 1,200 m. å 
Kebnetjåkko innehöllo enligt välvilligt meddelande af professor G. 
Lagerheim sparsamt Spha-rella nivalis i det vanliga hvilostadiet. 
Andra alger kunde icke anträffas i profvet.

Barr- och löfträdens förekomst och höjdgränser. Som be
kant urskilde Göran Wahlenberg i sin 1812 utgifna Flora lappo- 
nica en särskild regio subsilvatica, hvilken karaktäriseras med orden 
»ubi Pin us tantum crescit nec ulla Abies*, och som han förlägger 
som ett bälte eller en zon mellan regio silvatica och regio subalpina. 
Å den växtgeografiska karta, som meddelas i Flora lapponica, är 
denna »tallregions» förekomst utmärkt.

Senare undersökningar ha dock visat, att Wahlenberg allt för 
starkt generaliserade förhållandena, men ännu äro vi ej på långt 
när i stånd att bedöma den komplicerade frågan om tallens och 
granens utbredning och inbördes förhållande i fjällskogarna. Säkert 
är dock, att lika litet som granen i södra Sverige nått syd- och

*) Sedan ofvanstående redan skrifvits liar en uppsats af H. Smith utkommit, 
(Geol. För. Förh., Bd. 33, 1911) där han från Helagsfjällstraktens alpina region på 
900—1,250 m. ö. h. omtalar (s. 526) liknande växtsamhällen i vindskyddade syd
lägen och påpekar att deras förekomst talar för ett fordomtima varmare klimat.
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sydvästgränsen för sin utbredning1, lika litet har den i våra fjäll
trakter nått, vare sig sin höjdgräns eller den väst- och nordväst
gräns, som klimat och konkurrensförhållanden betinga. Förekom
sten af enstaka granar eller grankolonier i tallskogen, långt upp i 
björkregionen ja t. o. m. i alpina regionen allt ifrån Torne lapp
mark i norr (där de likvisst äro mycket sällsynta) ned till Härje
dalen i söder tala härför. Allt tyder nämligen på att dessa före
komster icke såsom liknande tallförekomster äro relikter af ett under 
en varmare tid än nutiden större utbredningsfält, utan att de äro 
de längst framkastade förposterna för den i utbredning varande 
granen, hvars gränser i våra fjälltrakter därför ännu så länge kunna 
betraktas som invandringshistoria.

Häraf följer att den s. k. tallregionens gräns nedåt blir oviss och 
beroende, icke på klimatologiska förhållanden, utan på huru långt 
granens invandring i respektive fjälltrakt hunnit fortgå, på de mer 
eller mindre gynnsamma konkurrensförhållandena mellan tallen och 
granen och flera andra orsaker, såsom alt granens utbredning fler
städes i fjällskogen gynnats genom afverkning af tall etc. Att upp
ställa en särskild tallregion inom våra fjälltrakter torde därför ej 
vara berättigad!. Särskildt Kihlman (5 s. 242) har ägnat förekom
sten at denne s. k. tallregion inom Skandinavien en ingående upp
märksamhet.

Bäst markerad finna vi en sådan tallzon i Torne lappmark, och 
äfven i Kalixälfvens dal är den synnerligen vackert utbildad. Järn
vägen kan här sägas ungefär utmärka gränsen för granens sista ut
poster mot väster. I norr uppträder granen enstaka eller kolonivis 
fram till Kiruna samhälle, och äfven ungefär halfvägs mellan Kiruna 
och Kalixfors stationer ser man granbestånd nära järnvägen. I 
Kalixforstraklen lyckades jag däremot endast upptäcka en enstaka 
gran, hvilken växte öster om turiststationen, men längre mot söder 
tinner man vid Lappbergs station granskog. Tallen däremot följer 
älfdalen ännu omkring 6 mil längre mot väster, och de sista tallarna 
i själfva dalbottnen växa vid västra ändan af Paittasjärvi omkring 
500 m. ö. h.; på dalens mot söder exponerade sida går trädet dock 
högst betydligt högre.

Björken följer Ladtjovagge upp förbi Kebnekaisestugan. Exposi
tionens roll som bestämmande björkens höjdgräns är här synner
ligen framträdande. Då verklig björkskog träffas vid turisthyddan

1 H. Hesselmak och G. Schotte, Granen vid sin sydvästgräns i Sverige. — Skogs- 
vårdsför. Tidskr. 1906.

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 14
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Förf. foto.
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på 690 m. och de sista trädformiga björkarne på Förbergets syd
sida nå 728 m. samt enstaka till marken tryckta, krypande björk
buskar växa på bergets öfversta del 781 m. ö. h., så upphör björ
ken å dalens sydsida dels omkring 3 km. längre mot östei, dels 
stiger den där med sina sista utposter, skuggad som den växer under 
nästan hela dygnet af Skartavardos nordbranter, ej högre än till
620__630 m. ö. h. I själfva dalen nedanför hyddan omkring 600
m. ö. h. förekommer björken ej alls eller mycket sparsamt. I ill en

Fig. 3. Af vinden påverkad björkskog å Kebnetjåkkos sydsida 690 m. ö. h. I 
bakgrunden synas Kebnetjåkkos högre delar med talrika raviner.

del torde detta kunna förklaras genom de våldsamma vårfloderna, 
men hufvudorsaken därtill är sannolikt de häftiga vindar, som från 
norr och nordväst pressas in i den trånga dalen och här som på 
många andra platser i våra fjäll hänvisa björken till att lefva å 
dalens mera skyddade sidor.

Vid Kebnetjåkko träffar man ett stort antal olika typer af björken, 
uppkomna enbart genom vindens eller snötryckets inverkan ellei 
genom en kombination af dessa båda faktorer. Fig. 3 visar en gles 
björkskog växande på ganska plan mark. Träden ha, efter allt att 
döma, genom vindens inverkan dels blifvit mer eller mindre ensidigt
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utbildade, dels luta de alla ät samma håll från den förhärskande 
vindriktningen, k ig. 4 däremot återger en björktyp uppkommen 
genom snötryck och växande på en moränkulles sluttande sida. 

1 rådet lefver här så godt som i lä för vinden, hvilket synes på den 
allsidigt utbildade kronan. Kringstaende träd äro af snön nedbrutna än 
i ena än i andra riktningen. Är sluttningen starkare blifva de dock 
vanligen alla böjda Iran fjällsidan d. v. s. i snöns skredriktning.

Förf. foto.

Fig. 4. Genom snötryck uppkommen björktyp å Kebnetjåkkos sydsida 680 m. ö. h.

Aspen iakttogs flerstädes i öfversta björkregionen, och på Förber
gets sydsluttning förekommo 700 m. ö. h. af Vs m. höga skott bil
dade sterila buskar. Enstaka krypande individ, livilka endast höjde 
sig några decimeter öfver fjällheden, sågos å själfva Kebnetjåkkos 
sydsida upp till 710 m., den största höjd öfver hafvet, på hvilken 
aspen är iakttagen inom Lappland. 1 Torne lappmark når den å 
Nuoljas östra sida ej fullt 600 m. ö. h. (6, s. 120) och å Vadde- 
tjåkkos sydsida 560 m. I Lule lappmark har jag å Gellivaredund- 
rets ostsida antecknat den öfversta aspen vid 640 m. Till jämförelse
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härmed kan anföras, atl arten i Härjedalen a Hamrafjället lefver 
ännu på 1000 m. ö. h., och då den högsta kända lokalen i ark
tiska Norge enligt Norman ligger i Saltdalen vid 609 m. är den i 
Alperna enligt Schroeter observerad ännu 1900 m. ö. h.

Können. I själfva bergroten å Förberget väx le 692 m. ö. h., väl 
skyddade för vindarne bland stora nedrasade block, liera ganska 
stora, mångstammiga rönnar. De utbredde sig spaljerformigt öfver 
blocken och blommade den 2S/i 1909 särskildt rikligt å de grenar, 
som lågo direkt på något stenblock. Att döma af kvarsittande fruk
ter torde rönnen här under klimatiskt gynnsamma år kunna sätta 
moget frö.

Utom i björkregionen anträffades flera rönnar i alpina regionen, där
ibland en lag, flera år gammal buske, hvilken växte i randen af ett 
stort snöläge 826 m. ö. h., där den d. 2% nyss hade befriats från 
snötäcket och börjat utveckla sina blad. Denna fyndort, som ligger 
4ö m. högre än för den öfversta krypande björken i samma trakt, 
visar att rönnen här äger förmåga att lefva på större höjd öfver 
hafvet och under klimatiskt ogynnsammare förhållanden än något 
annat trädslag. Dessa rönnar kunna tänkas utsådda i alpina regi
onen af fåglar, och på så sätt kan stammen alltjämt rekryteras genom 
nya frön.

I Torne lappmark har jag observerat rönnen på Nuoljas nord
västra sida 630 m. ö. h., i Lule lappmark når den som låg kryp
buske på Gellivaredundret upp till 643 m. och inom Kajtumområdet 
har Svensson (13, s. 35) funnit den 730 m. ö. h. Då den i Härje
dalen når 1,030 m. är den högsta kända lokalen i arktiska Norge 
740 m. och i Alperna är den iakttagen ännu på så betydande höjd 
som 2,200 m. ö. h.

Häggen. I Kebnekaisetrakten anträffades häggen endast växande 
på samma lokal som rönnen i Förbergets bergrot 692 m. ö. h. Här 
förekommo flera buskar med vacker spaljerväxt. Då de i dia
meter höllo ända till två meter, var höjden knappt en half 
meter. De blommade synnerligen rikligt d. 2% 1909.

Gråalen är inom området endast känd från björkregionen vid 
Ladtjojaure omkr. 514 m. ö. h. Med all säkerhet förekommer den 
dock äfven längre ned längs älfven.

Enen. Den öfversta förkrympta enbusken anträffades å Kebne- 
tjåkko 1,233 m. ö. h. Å den ofvan omtalade lokalen å Förbergets 
sydsida, där häggen och rönnen lefva, växa äfven Ilera kolossala 
enbuskar, af hvilka den största ägde en stamdiameter af öfver 10
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cm. och en ålder, som öfversteg 250 år. Enbuskarna ha i likhet 
med rönnarna utbredt sig öfver de stora blocken och söka på så 
sätt tillgodogöra sig största möjliga värmemängd.

Videarterna. Någon videregion i den Wahlenbergska meningen, 
d. v. s. utgörande nedre delen af den alpina regionen, kan man 
inom Kebnekaiseområdet lika litet som inom stora delar af våra 
fjäll i öfrigt tala om. Gråvidena förekomma spridda eller bestånds- 
vis, och det är hufvudsakligen på mera vattenhaltig mark vid 
bäckarne eller älfvarne så t. ex. i Ladtjovagge, som mera utbredda 
gråvideformationer uppträda. Den högsta höjd öfver hafvet, där 
gråvidena (Salix glauca, S. lanata och S. lapponum) observerades 
beståndsbildande, var i en ravin å Kebnetjåkko ett par km. nordväst 
om hyddan, där de nådde 975 m. ö. h. Enstaka individ af Salix 
glauca växte än högre å Kebnetjåkko och vid 1,295 sågs det sista 
förkrympta exemplaret. Den högsta kända höjden för Salix glauca 
i arktiska Norge är 1,080 och för S. lanata 1,303 m. ö. h.

Arternas vertikala utbredning. I den växtgeografiska litteraturen 
öfver Lappland saknas så godt som alla på verkliga höj dobserva
tioner grundade uppgifter om huru högt de olika växtarterna stiga 
i fjällen1. Under olika exkursioner och särskildt under en bestigning 
af Kebnetjåkkos lägre topp, som når 1,538 m. ö. h. sökte jag med 
stöd af talrika aneroidobservationer bestämma höj dgränsen för en 
del arters förekomst. De erhållna värdena ha sammanställts i om- 
stående tabell, där äfven Normans motsvarande siffror för arktiska 
Norge till jämförelse angifvits.

Till 1,474 m. följde å Kebnetjåkko Ranunculus pygmceus (blom
mande d. 28A), Andromeda hypnoides och Lycopodium selago f. ad- 
pressa, och ännu vid 1,530 m. ö. h. fanns en flora af Ranunculus 
glacialis, Luzula arcuata, Scdix polaris och Cardamine bellidifolia. Då 
de två första arterna d. 23/t stodo i full blomning ägde de tvenne 
senare redan unga frukter.

Granskar man den nedan meddelade växtförteckningen visar sig 
hela antalet observerade arter inom det undersökta området vara * i

1 Rabot omtalar (8, s. 400) från sitt besök i Kebnekaisetrakten att björkgränsen
i Tjäktavagge, som mot väster begränsar Kebnekaisemassivet, i sydlig exposition låg 
på 855 m. ö. h., öfre gränsen för Eriophorum på 1,200 m. och för videna (»touffe de 
Saule s’elevent å peine au dessus du sol») vid 865 m. ö. h. I en sidodal anträffa
des ett Bctula wawa-exemplar bärande tvenne blad å 1,455 m. ö. h. I en dal på 
massivets norra sida sätter Rabot videgränsen till 900 m. och björkgränsen i östlig 
exposition till 855 m.
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Högsta observerade höjden öfver hafvet för en del växtarters 
förekomst å sydsidan af Kebnetjåkko samt i arktiska Norge.

Kebne
tjåkko.

Arktiska
Norge.

Kebne
tjåkko.

Arktiska
Norge.

Andromeda hgpnoides 1.474 1.558 Myrtillus uliginosa . . 1.308 1.099
Antennaria alpina . . 1.341 1.558 Pedicularis hirsuta . . 1.308 1.558
A. dioica....................... 1.103 1.222 P. lapponica................ 1.341 1.118
Anthoxanthum odora- Phyllodoce ccerulea . . 1.308 1.558

tum........................... 949 1.066 Polygonum viviparum 1.308 1.558
Arctostaphylos uvaursi 1.089 899 Potentilla verna f.... 1.308 1.558
Bartsia alpina............. 1.168 1.117 Ranunculus acris f. . 1.270 1.558
Campanula uniflora . 1.308 1.381 R. gtaciatis.................... 1.5301 1.558
Cardamine bellidifolia 1.530 1.558 R. pygmieus................ 1.474 1.558
Carex capitata .... 1.216 622 Rubus arcticus .... 709 1.558
C. rigida....................... 1.355 1.558 Salix polaris............. 1.530 1.558
Cerastium alpinum . . 1.308 1.558 Saussurea alpina . . . 1.308 1.558
Comarum palustre . . 780 708 Saxifraga nivalis . . . 1.308 1.558
Dryas octopetala . . . 1.308 1.154 S. oppositifolia .... 1.100 1.558
Empetrum nigrum . . 1.308 1.118 Selaginella spinulosa . 870 1.038
Equisetum pratense . . 922 1.007 Sibbaldia procumbens 1.316 1.282
Festuca ovina............. 1.355 1.558 Silene acaulis............. 1.341 1.558
Hierochloa alpina. . . 1.341 1.558 Taraxacum officinale. 1.270 1.558
Linnaia borealis. . . . 1.025 940 Trollius europceus. . . 870 1.220
Luzula arcuata .... 1.530 1.558 Vaccinium vitis idcea 1.355 1.158
Lycopodium selago f. Viola biflora................. 1.270 1.558

adpressa.................... 1.474 1.558

1 Å Kullevare 1.700 m. ö. h.

245, Hieracierna dock undantagna, hvartill komma flera former och 
hybrider.

Af en jämförelse med det närliggande Kaj tumområdets flora fram
går, att ett flertal där förekommande arter icke iakttagits vid Kebne- 
kaise så t. ex. Andromeda tetragona, Eriophorum alpinum, Juncus 
triglumis, Menyanthes trifoliata, Oxylropis lapponica, Pinguicula alpina, 
Sagina saxatilis, Veronica saxatiiis och flera Carex-arter. En del af 
dessa växter kommer dock med all säkerhet att vid framtida under
sökningar anträffas äfven i Kehnekaisetrakten.

Enligt en uppskattning, som jag företagit, förekomma i Sverige 
i allt 155 fjällväxtarter, och af dessa äro inom området anträffade
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100. Endast 4 (Campanula uniflora, Draba nivalis, Pedicularis hir- 
suta och Salix polaris) äro enbart antecknade i alpina regionen, då 
af de öfriga 60 iakttagits äfven i björkregionen och 36 också före
komma i barrskogsregionen. Af dessa 36 fjällväxter äro icke mindre 
än 31 iakttagna i barrskogsregionen i närheten af Kalixälf på sträckan 
Kalixfors—Kaalasluspa d. v. s. på en höjd öfver hafvet mellan 440 
och 465 m. En stor del af dem förekomma sannolikt vida längre 
ned längs älfven, så t. ex. antecknade jag 1902 vid Jockfallet i Kalix 
älf, hvilket ligger omkring 20 mil nedanför Kalixfors, Astragalus 
alpinas.

De mellan Kalixfors och Kaalasluspa iakttagna fjällväxterna äro

Arctostaphylos alpina 
Astragalus alpinus 
Arabis alpina 
Angelica archangelica 
Antennaria alpina 
Bartsia alpina 
Carex alpina
Cerastium vulgare *alpestre 
Euphrasia latifolia 
Eriophorum scheuchzeri 
Gentiana nivalis 
Juniperus communis ß nana 
Juncus trijidus 
Luzula parviflora 
Lycopodium alpinum 
Petasites frigida

Pinguicula villosa 
Pedicularis lapponica 
Phaca frigida 
Phyllodoce cccrulea 
Ranunculus hyperboreus 
Salix lapponum 

» phylicifolia 
» glauca 
» hastata 
» lanata 

Sceptrum Carolinum 
Stellaria borealis 
Thalictrum alpinum 
Vahlodea atropurpurea 
Viola biflora.

Några af dessa arter ingå vid Kalixfors som fullt normala be
ståndsdelar i strändernas eller myrarnas växtsamhällen. Äfven i 
skogen, som hufvudsakligen utgöres af en blandning af björk och 
tall, finnas som regel flera fjällväxter, hvarpå följande ståndortsan- 
teckning från Kalixfors vid omkring 450 m. ö. h. kan lämna 
exempel.

Träd: Betula odorata, rikl.; Pinus silvestris, str.
Buskar: Juniperus communis ß nana, enst.
Ris: Arctostaphylos alpina, enstaka bestånd; A. uva ursi, h. o. d. 

stora bestånd; Empetrum nigrum, fläckvis rikl.; Lycopodium alpinum, 
str.; Myrtillus nigra, enstaka bestånd; M. uliginosa, enst. — str.; 
Phyllodoce cccrulea, b. o. d. beståndsvis; Vaccinium vitis idcea, str. — rikl.
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Gräs: Aira flexuosa, enst..-str.; Junciis trifidus, str. på de högre 
liggande vindblåsta kullarna.

Örter: Pedicularis lapponica, enst.-str.; Solidago virgaurea, enst. 
Mossor och lafvar rikl.

Florans kulturelement. Af florans 245 arter kunna endast 
22 eller 9°/o med säkerhet sägas ha människan och kulturen att 
tacka för sin förekomst inom området.

Simmons har vid sin intressanta sammanställning 1910 af det 
inflytande, som den då knappast mera än 10-åriga kulturen haft 
på floran vid Kiruna, funnit, att icke mindre än 42% eller 192 af 
459 arter äro införda genom människan. I Jukkasjärvitrakten, som 
är en af de äldsta platserna för odling i Lappland, och hvars växt
värld i omkring 300 år stått under inflytande af människan, anser 
Sterner att 33% af florans 364 arter äro kulturinförda.

Med undantag af potatistäppor t. ex. Aid Kalixfors, Kaalasluspa 
och Paittasluspa, tyckas inga kulturväxter odlas inom området. Af 
prydnadsväxter odlades vid Kalixfors station björk, rönn och hägg 
af i trakten inhemska arter samt dessutom Ribes alpinum och Loni- 
cera tatarica, hvilka båda föreföllo att trifvas ganska väl.

Af ogräs sågos vid Kalixfors: Capsella bursa pasioris, Carum 
carui, Chrysanthemum leucanthemum, Erysimum cheiranthoides, Mat
ricaria inodora, Phleum pratense, Rumex acetoselta, Silene in flata och 
möjligen äro äfven att räkna hit Agrostis vulgaris, Trifolium repens 
och Veronica serpyllifolia.

Ogräsfloran kring de få gårdarna vid Kaalasluspa utgjordes af: 
Achillea millefolium, Capsella bursa pastoris, Poa annua, Polygonum 
aviculare, Stellaria graminea och S. media.

Kring gårdarna vid Pajtasluspa (467 m.) antecknades:
Achillea millefolium Polygonum aviculare

Capsella bursa pastoris P. lapathifolium

Chenopodium album Rumex acetosella

Erysimum cheiranthoides f. nodosa Sinapis arvensis

Galeopsis tetrahit Stellaria media.

Matricaria inodora

Kring en gammal lappkåta i björkregionen vid Ladtjojanre träf
fades en oväntadt rik ogräsflora. Hur alla dessa arter inkommit, 
är ovisst, men antagligen ha de införts vid materialtransport till 
Kebnekaisestugan, härpå häntyda kvarliggande halfmultnade häst-
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exkrementer. Följande 14 arter växte i den närmaste omgifningen af
kåtan d. 18/7 1909:

Achillea millefolium 
Carum carvi, blommande 
Cerastium vulgare 
Chrysanthemum leucanthemum, 

blommande 
Galeopsis tetrahit 
Lampsana communis, några få 

exemplar,
Matricaria inodora

Phleum pratense 
Polygonum aviculare, blom

mande
Rumex acetosella 
Stellaria media, riklig 
Silene in flata, steril 
Thlaspi arvense, riklig, blom

mande,
Viola tricolor, stora blommande 

exemplar.

Äfven å den afröjda platsen närmast Kebnekaisestugan 682 m. 
ö. h. växte en del ogräs, möjligen ha dessa inkommit redan då 
stugan uppfördes 1907. De ifrågavarande arterna voro:

Achillea millefolium 
Carum carvi, blommande d. 2%, 
Chrysanthemum leucanthemum 

blommande d. 2%,
Erysimum cheiranthoides 
Matricaria inodora, blommande 

d. 2%,

Poa annua 
Polygonum aviculare 
Rumex acetosella 
Stellaria media 
Trifolium hybridum 
Veronica serpyllifolia.

*

Då Kalixälf bildar gräns mellan Torne och Lule lappmarker har 
nedan angifvits inom hvilken lappmark de lokaler äro belägna, där 
anteckningar blifvit gjorda. I Torne lappmark ligga: Kebnekaise, 
Kebnetjåkko, Kebnekaisestugan (682 m.), Ladtjojaurekålan (omkr. 
520 m.), Kaalasluspa (464 m.) samt Kalixfors järnvägsstation; i Lule 
lappmark däremot: Kalixfors turiststuga, Paittasluspa (468 m.) samt 
det lägerställe på Holmajärvis (466 m.) sydöstra strand och de delar 
af Tjäurajokk, där anteckningar gjordes.

Nomenklaturen är, där icke annat angifves, densamma, som 
i 11 :te och 12:te upplagorna af Hartmans flora.
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ARTFÖRTECKNING.

Achillea millefolium, såsom ogräs vid Pajtasluspa; Ladtjojaurekåtan 
och Kebnekaisestugan.

Agrostis borealis, Kalixfors; Pajtasluspa.
A. vulgaris, Kalixfors.
Aira alpina, Kebnetjåkko allm.; vid Ladtjojokk i björkregionen 600 

m. ö. b.
A. flexuosa, och f. montana, Kalixfors; Kebnetjåkko och Ladtjovagge 

flerstädes.
Alchemilla acuticlens, Kebnetjåkko (enligt bestämning af dr. Harald 

Lindberg).
Alnus incana, Ladtjojaure (enligt Svenska turistfören. årsskr. 1904, s. 371).
Alopecurus fulvus, Ladtjojaurekåtan; Pajtasluspa.
A. pratensis, Kalixfors, på järnvägsvallen.
Alsine biflora, Kebnetjåkko t. allm.; Tarfalajokks delta 600 m. ö. h.
A. stricta, Ladtjovagge 610 m. ö. h.
Andromeda hypnoides, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,474 m.
A. polifolia, Kebnetjåkko; Kalixfors.
Angelica archangelica, Kalixfors; Tjäurajokk; Kebnetjåkko åtminstone 

upp till 760 m.
Antennaria alpina, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,341 m.; Ladtjo

jaure 514 m.; Tjäurajokk 500 m.; i barrskogsregionen riklig å ängarna vid 
Kaalasluspa 465 m. ö. h.

A. dioica, t. allm. Högsta lokalen å Kebnetjåkko 1,103 m.
Anthoxanthum odoratum, Holmajärvi; Ladtjojaurekåtan; Kalixfors; 

Kebnetjåkko både i subalpina och alpina regionen, högsta lokalen 949 m.
Arabis alpina, Kebnetjåkko t. allm.; i barrskogsregionen ett exemplar 

vid älfven vid Kalixfors 442 m. ö. h.
Arctostaphylos alpina, Kebnetjåkko allm.; Ladtjojaure; i barrskogsregio

nen t. spridd vid Kalixfors 440 m. ö. h.
A. uva ursi, Kalixfors; Tjäurajokk; Kebnetjåkko äfven i alpina regionen 

upp till 1,089 m.
Astragalus alpinus, Kebnetjåkko allm.; Tjäurajokk; Holmajärvi; Kalix

fors. På Kebnetjåkko ocli vid Tjäurajokk var f. arctica Sondén den 
vanliga formen.

f. flor. alb., Ladtjojaure.
Azalea procumbens, Kebnetjåkko allm.
Barbarea stricta, Kalixfors; Pajtasluspa.
Bartsia alpina, Kalixfors; Holmajärvi; Tjäurajokk; Kebnetjåkko t. allm., 

högsta lokalen 1,168 m. En albinosform med hvita blommor och hela 
växten ljusgrön, iakttogs å Kebnetjåkko.

Batrachium peltatum *suecicum, Holmajärvi 466 m. ö. h., blommande 
den 17/7- I Ladtjojaure 513 m. ö. h. anträffades en steril Batrachium-art.

Betula nanå, allm. inom hela området.
B. oclorata och v. subalpina Larss., Lsest., jfr. sid. 201.
Botrychium lunaria, i hedbjörkskog strax öster om Tarfalajokks inflöde

i Ladtjojokk omkring 590 m. ö. h.



211

Calamagrostis lapponica, Kebnetjåkko t. allm.
C. phragmitoides, vid Ladtjojaure i björkregionen.
C. strida, Ladtjojokk väster om Ladtjojaure i björkregionen. 
Callitriche sp., Kalixfors i Kalix älf.
Campanula rotundifolia, vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure; Kebne

tjåkko flerst., högsta lokalen 690 m. ö. h.
f. flor. alb., vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure; jfr. äfven sid. 196. 
C. uniftora, Kebnetjåkkos högre belägna sluttningar, högsta lokalen

l, 308 m. ö. h.; Signetjåkko (Svensson 13).
Caltha palustris, Pajtasluspa; tyckes saknas vid Kebnekaise.
Capsella bursa pastoris, såsom ogräs vid Kalixfors och Pajtasluspa. 
Cardamine bellidifolia, Kebnetjåkko h. o. d., högsta lokalen 1,530 m. 
C. pratensis, Kalixfors; Pajtasluspa.
Car ex alpina, Kebnetjåkko flerst.; Kalixfors.
C. ampullacea *rotundata, vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure.
C. aquatilis, Kalixfors; vid Ladtjojaurekåtan.
C. buxbaumi, vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure; Tjäurajokk.
C. capillaris„ Kebnetjåkko.
C. capitata, Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,216 m.
C. dioica, vid Ladjojokk.
C. festiva, riklig vid Kaalasluspa.
C. goodenoughi ß juncella, Kebnetjåkko; Kalixfors.
C. heleonastes, jfr. sid. 196.
C. helvola Bl., jfr. sid. 196.
C. lagopina, Kebnetjåkko allm.
C. lagopina X personii, Ladtjovagge, ett stort typiskt exemplar.
C. pedata, Kebnetjåkko.
C. personii, Ladtjovagge; rikl. vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure. 
C. rariflora, Ladtjovagge (Svensson 13 s. 40).
C. rigida, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,355 m. ö. h.
C. rupestris, Kebnetjåkko, h. o. d.
C. saxatilis, vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure.
C. tenuiflora, vid Pajtasjärvis västra del.
C. vaginata, Kebnetjåkko.
Carum carvi, som ogräs vid Kalixfors, Ladtjojaurekåtan och Kebne- 

kaisestugan.
Cerastium alpinum, Tjäurajokk; Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,308

m. ö. h.
f. glabra, Kebnetjåkko.
C. arcticum Lge, Kebnetjåkko flerst.; i Ladtjovagge 600 m. ö. h.; jfr. 

sid. 196.
C. vulgare, införd, som ogräs vid Ladtjojaurekåtan.
C. vulgare *alpestre, Kalixfors; Holmajärvi; Tjäurajokk; Kebnetjåkko. 
Clienopodiimi album, såsom ogräs vid Pajtasluspa.
Chrysanthemum leucanthemum, införd, som ogräs vid Kalixfors och 

Ladtjojaurekåtan.
Cirsium heterophyllum, Kalixfors; Kebnetjåkko flerstädes äfven i nedre 

delen af alpina regionen.
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Comarum palustre, Kebnetjåkko, högsta lokalen 780 m. ö. h. 
Coralliorrhiza innata, Tjäurajokk.
Cornus suecica, Kalixfors; Holmajärvi; vid Pajtasjärvis nordvästra del; 

Kebnetjåkko i björkregionen.
Cystopteris fragilis, Kebnetjåkko å Förbergets sydsida.
C. montana, i björkregionen nedom Signetjåkko (Svensson 13 s. 44). 
Diapensia lapponica, Kebnetjåkko allm.
Braba ftadnizensis Wulf, jfr. sid. 196.
Braba hirta v. arctica (J. Vahl) Wats, Kebnetjåkko1 flerst.
B. nivalis, Kebnetjåkko flerst.1; Signetjåkko (Svensson 13).
Bryas octopetala, Kebnetjåkko flerst., högsta lokalen 1,308 m. ö. h.; 

vid Ladtjojokk 600 m. ö. h.
Empetrum nigrum, allm. öfver hela området; högsta lokalen å Kebne

tjåkko 1,308 m. ö. h.
Epilobium alsinifolium, Kalixfors.
E. angustifolium, allm. öfver hela området.
E. anna g allidifolium, Kebnetjåkko flerst.
E. hornemanni, Kebnetjåkko.
E. palustre, Ladtjojaurekåtan; Kebnetjåkko i björkregionen.
Erigeron elongatus, Tjäurajokk; Kebnetjåkko på Förbergets sydsluttning. 
E. uniflorus, Kebnetjåkko flerst.
Equisetum fluviatile, Kaalasluspa.
E. hiemale, vid Tarfalajokk öster om Kebnekaisestugan.
E. palustre, Ladtjojaure. 
f. polystachya, Ladtjojaure.
E. pratense, Kebnetjåkko flerst., högsta lokalen 922 m. ö. h.
E. silvaticum, Kalixfors; Kebnetjåkko i björkregionen.
E. tenellum *scirpoides, Ladtjojaure; Holmajärvi; Tjäurajokk. 
Eriophorum angustifolium, Kebnetjåkko, åtminstone upp till 750 m.
(E. russeolum, ett par km. norr om Kalixfors station nära järnvägen.) 
E. scheuchseri, Kaalasluspa; Kebnetjåkko.
E. vaginatum, Ladtjojokk väster om Ladtjojaure.
Erysimum cheiranthoides, som ogräs vid Kalixfors station; Pajtasluspa; 

Kebnekaisestugan.
Euphrasia latifolia, Kalixfors.
E. minima, Ladtjojaure; Kebnetjåkko.
Festuca ovina, Kalixfors; Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,355 m. ö. h. 
f. vivipara, Kebnetjåkko sälls.
F. rubra, Kalixfors; Kebnetjåkko.
Galeopsis tetrahit, införd, Pajtasluspa; Ladtjojaurekåtan.
Galium uliginosum, Holmajärvi; Ladtjojaurekåtan.
G. palustre, Kalixfors.
Gentiana nivalis, Kalixfors; Tjäurajokk; Pajtasluspa; Kebnetjåkko. 
Geranium silvaticum, allm. inom hela området ända upp i alpina- 

regionen. A Kebnetjåkko endast iakttagen med violetta blommor. 
Gnaphalium norvegicum, Kebnetjåkko.

Enligt godhetsfull bestämning af docenten H. G. Simmons.
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G. supinum, Kebnetjåkko allm.; i barrskogsregionen på stranden af 
Holmajärvi riklig 466 m. ö. h.

Habenaria viridis, Kalixfors; Kebnetjåkko.
Hieracium kebnekaisense Dalilst, Kebnekaise (Svensson 13 s. 26).
Hierochloa alpina, h. o. d. på Kebnetjåkko upp till 1,341 m., äfven i 

björkregionen på toppen af moränkullarna. Jfr. sid. 196.
H. borealis, Kalixfors; Tjäurajokk; Tarfalajokk; Kebnetjåkko i björk

regionen.
Hippuris vulgaris f. fluviatilis, Kalixfors; Holmajärvi 466 m. ö. h.
Isoétes lacustris, riklig i Holmajärvi 466 m. ö. h.
Juncus arcticus, vid Ladtjojokk väster om Ladtjojaure.
J. biglumis, Kebnetjåkko h. o. d.; i barrskogregionen på stranden af 

Pajtasjärvi vid Pajtasluspa 468 m. ö. h.
J. trifidus, Kebnetjåkko allm.; Ladtjojaure; i barrskogsregionen vid 

Pajtasluspa 470 m. och Kalixfors 450 m. ö. h.
Juniperus communis ß nana, (mer eller mindre typisk), Kalixfors; 

Ladtjojaure; Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,233 m. ö. h.
Kobresia scirpina, Kebnetjåkko.
Lampsana communis, som ogräs vid Ladtjojaurekåtan.
Linncea borealis, Kalixfors; Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,025 m. ö. h.
Leontodon autumnalis, Kalixfors.
I/usula arcuata, Kebnetjåkko t. allm., högsta lokalen 1,530 m. ö. h.
ß hyperborea, Kebnetjåkko.
L. multiflora, Kalixfors; Kebnetjåkko.
f. sudetica, Kalixfors; Kebnetjåkko.
L. parviflora, Kalixfors i barrskogsregionen vid älfven 450 m. ö. h.; 

Tjäurajokk.
L. wahlenbergii, Kebnetjåkko.
Lycopodium alpinum, Kebnetjåkko allm.; Ladjojaure; i barrskogsregio

nen flerstädes vid Kalixfors 450 m. ö. h.
L. annotinum f. alpestris, Kebnetjåkko.
L. clavatum f. lagopus, Kebnetjåkko.
L. complanatum, Kebnetjåkko å Förberget llerst. upp till 700 m.
L. selago f. adpressa (mer eller mindre typisk), Holmajärvi; Kebne

tjåkko t. allm., högsta lokalen 1,474 m.
Majanthemum bifolium, Kalixfors.
Matricaria inodora, som ogräs vid Kalixfors; Ladtjojaurekåtan; Keb- 

nekaisestugan, blommande d. 2%.
Melandrium rubrum. Kebnetjåkko, t. allm. i björkregionen.
f. flor. alb., en form med hvita blommor och hela växten ljusgrön 

anträffades vid Ladtjojaure.
Melampyrum pratense, Kalixfors; Kebnetjåkko.
Melica nutans, Kalixfors; Kebnetjåkko i björkregionen på Förbergets 

sydsida.
Milium effusum, Kebnetjåkko sällsynt, dock äfven på en lokal i alpina 

regionens nedre del.
Mulgedium alpinum, endast antecknad i björkskogen vid Tarfalajokk.
Myosotis silvatica ß alpestris, Kebnetjåkko; Ladtjojaure.
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Myriophyllum spicatum, Kalixfors i älfven.
Myrtillus nigra, allm. inom hela området äfven upp i alpina regionen. 
M. uliginosa, allm. inom hela området, högsta lokalen å Kebnetjåkko

l, 308 m. ö. h.
Nasturtium palustre, rikl. vid Kalixfors turiststuga.
Oxyria digyna, Kebnetjåkko allm.; Ladtjojaure.
Oxycoccus microcarpus, Tjäurajokk; Kebnetjåkko i björkregion om

kring 680 m. ö. h.
Paris quadrifolia, Kalixfors.
Parnassia palustris, Kalixfors; Pajtasluspa.
Pedicularis hirsuta, Kebnetjåkkos högre delar, högsta lokalen 1,308

m. ö. h.
P. lapponica, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,341 m.; i barrskogs- 

regionen rikl. vid Holmajärvi och Kalixfors.
P. palustris, Kalixfors.
Petasites frigida, Kalixfors; Pajtasjärvis västra del; Kebnetjåkko. 
Phaca frigida, i björkregionen på flera ställen både öster och väster 

om Ladtjojaure; i barrskogsregionen rikl. vid älfven vid Kalixfors 430— 
450 m. ö. h.

Phegopteris alpestris, Kebnetjåkko.
P. dryopteris, Kalixfors; Kebnetjåkko i björkregionen.
P. polypodioides, Kebnetjåkko, endast å Förbergets sydsida.
Phleum alpinum, Kaalasluspa; Kebnetjåkko.
P. pratense, såsom ogräs vid Kalixfors station och Ladtjojaurekåtan. 
Phyllodoce caerulea, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,308 m.; i barr

skogsregionen h. o. d. vid Kalixfors. En form med skära blommor och 
hela växten ljusgrön iakttogs vid Kebnetjåkko.

Picea exelsa, jfr. sid. 9.
Pinguicula villosa, Kalixfors; Kebnetjåkko omkr. 670 m. ö. h.
P. vulgaris, Kebnetjåkko; Kalixfors.
Pinus silvestris, jfr. sid. 9.
Poa alpina, Kebnetjåkko. 
f. vivipara, Kebnetjåkko.
P. annua, införd, Kaalasluspa; Kebnekaisestugan.
P. cenisia, Kebnetjåkko.
P. ccesia, Kebnetjåkko.
P. nemoralis, Kebnetjåkko å Förberget.
P. pratensis, Pajtasluspa; Kebnetjåkko i björkregionen.
Polemonium coeruleum *campanulatum, nära Ladtjojokk väster om 

Ladtjojaure. I björkregionen på Signetjåkko flerst. (Svensson s. 28).
Polygonum aviculare, som ogräs vid Kaalasluspa; Ladtjojokk; Pajtas- 

lupsa.
P. lapathifolium, som ogräs vid Pajtasluspa.
P. viviparum, t. allm. inom hela området, högsta lokalen å Kebne

tjåkko 1,308 m. ö. h.
Polystichum filix mas, Kebnetjåkko å Förbergets sydsida.
P. spinulosum ß dilatatum, Kebnetjåkko å Förbergets sydsida. 
Populus tremula, Kalixfors; Kebnetjåkko, jfr. vidare sid. 12.
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Potentilla verna f., Kalixfors; Kebnetjåkko högsta lokalen 1,308 m. ö. h.
Prunus padus, Kebnetjåkko, jfr. vidare sid. 204; Kalixfors.
Pyrola minor, Kalixfors; Holmajärvi; Ladtjojaure,; Kebnetjåkko.
P. rotundifolia, Kalixfors; Tarfalajokk; Kebnekaise i björkregionen upp 

till 690 m. ö. h.
Ranunculus acris och former, Kalixfors; Ladtjojaurekåtan; Kebnetjåkko, 

högsta lokalen 1,270 m. ö. h.
R. flammula ß reptans, Holmajärvi; Pajtasluspa.
R. glacialis, Kebnetjåkko t. allm., högsta lokalen 1,530 m. ö. h.; i 

Ladtjovagge 600 m. ö. h.
R. hyperboreus, i barrskogsregionen mellan Kalixfors och Kaalasluspa.
R. nivalis, Kebnetjåkko h. o. d. i alpina regionen, lägsta lokalen i 

björkregionen i snöläge vid Tarfalajokk 660 m. ö. h.
R. pygmceus, Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,474 m. ö. h.
Ribes rubrum v. glabellum Trautv. & Mey, Tjäurajokk; Kebnetjåkko 

i björkregionen 680 m. ö. h.
Rhinanthus minor, Kalixfors; Ladtjojaurekåtan.
Rhodiola rosea, Kebnetjåkko t. allm.; Tjäurajokk; i barrskogsregionen 

vid Pajtasluspa 468 m. ö. h.
Rhododendron lapponicum, Kebnetjåkko h. o. d. riklig, äfven i björk

regionen t. ex. i Ladtjovagge nedanför Kebnekaisestugan och flerstädes 
på mossarna väster om Ladtjojaure omkring 530 m. ö. h. Jfr sid. 196.

Rubus arcticus, Kalixfors; Pajtasluspa; vid västra delen af Pajtasjärvi; 
Ladtjojaurekåtan; Kebnetjåkko, högsta lokalen 709 m. ö. h.

R. arcticus X saxatilis, h. o. d. kring Kalixfors; Tarfalajokk i björk
regionen.

R. chamcemorus, allm. i hela området, äfven i alpina regionen på 
Kebnetjåkko.

R. saxatilis, Kalixfors; Kebnetjåkko.
Rumex acetosella, som ogräs vid Kalixfors station; Pajtasluspa; Ladtjo

jaurekåtan ; Kebnekaisestugan.
R. arifolius, Kebnetjåkko.
Salix arbuscula, Kebnetjåkko.
S. glauca, Kalixfors; Ladtjojaure; Pajtasluspa; Kebnetjåkko allm.
S. hastata, Kalixfors; Kebnetjåkko.
S. herbacea, Ladtjojaure; Tjäurajokk; Kebnetjåkko allm.
S. herbacea X lanata, ett vackert ^-exemplar anträffades å Kebnetjåkko; 

exemplaret har välvälligt granskats af kyrkoherde S. .1. Enander.
S', lanata, Kebnetjåkko; i barrskogsregionen vid Kalixfors nära älfven.
S. lapponum, Kebnetjåkko; Ladtjojaure; Kalixfors.
S. myrsinites, Ladtjojaure; Kebnetjåkko.
S. nigricans, Kebnetjåkko, h. o. d. i björkregionen äfven som små träd.
S. phylicifolia, Kalixfors; Kebnetjåkko.
S. polaris, Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,530 m. ö. h.
S. reticulata, iakttogs endast på ett par lokaler å Kebnetjåkko.
Saussurea alpina, Ladtjojaure; Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,308 m.
Saxifraga aisoides,\
ß aurantia, nedom Signetjåkko (Svensson 13, s. 34).
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S. ccespitosa, Kebnetjåkko h. o. d. i alpina regionen; i björkregionen 
vid Ladtjojokk 600 m. ö. h.

S. cernua, Kebnetjåkko h. o. d.
f. ramosa Grael., Kebnetjåkko.
S. nivalis, Kebnetjåkko, högsta lokalen 1,308 m. ö. h.
S. oppositifolia, Kebnetjåkko t. allm. i alpina regionen, högsta lokalen 

1,100 m. ö. h., i björkregionen t. ex. vid Ladtjojokk 600 m. ö. h.
S. rivularis, Kebnetjåkko h. o. d. i alpina regionen, i björkregionen 

t. ex. vid Ladtjojokk 600 m. ö. h.
S. stellaris, Kebnetjåkko; Ladtjojokk 600 m. ö. h.
ß comosa, Kebnetjåkko.
Sceptrum carolinum, Kalixfors; Holmajärvi; Ladtjojaure; Kebnetjåkko.
Sedum annimm, Kebnetjåkko å Förbergets sydsida.
Selaginella spinulosa, Kalixfors; Holmajärvi; Ladtjojaure; Kebnetjåkko, 

högsta lokalen 870 m. ö. h.
Scirpus ccespitosus, Kalixfors; Kebnetjåkko i björkregionen till 690 m.
Sibbaldia procumbens, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,316 m. ö. h.
Silene acaulis, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,341 m.; Ladtjojaure; 

Tjäurajokk.
f. flor. alb., Kebnetjåkko; Ladtjojokk 595 m. ö. h.
<S. inflata, som ogräs vid Kalixfors och Ladtjojaurekåtan.
Sinapis arvensis, som ogräs vid Pajtasluspa.
Solidago virgaurea, allm. öfver hela området.
Sorbus aucuparia, Kebnetjåkko, jfr. sid. 204.
Sparganium sp., Kalixfors; Holmajärvi 466 m. ö. h.; Ladtjojokk om

kring 514 m. ö. h.
Spircea ulmaria, Kalixfors; björkregionen väster om Ladtjojaure.
Stellaria calycantha, Kalixfors; Kaalasluspa; Tjäurajokk; Ladtjojaure

kåtan; Kebnetjåkko.
S. graminea, Kalixfors; Kaalasluspa; Kebnetjåkko å Förbergets syd

sida.
S. media, Kalixfors; Kaalasluspa; Pajtasluspa; Ladtjojaurekåtan; Kebne- 

kaisestugan.
S. nemorum, Tjäurajokk; Kebnetjåkko antecknad på en lokal i alpina 

regionen.
Taraxacum crocemn (coll.) Dahlst. Kebnetjåkko.
Thalictrum alpinum, Kalixfors; Holmajärvi; Kebnetjåkko t. allm.
Thlaspi arvense, som ogräs vid Ladtjojaurekåtan.
Tofieldia palustris, Ladtjojaure; Kebnetjåkko.
Trientalis europcea, Kalixfors allm.; Ladtjojaure.
Trifolium hybridum, som ogräs vid Kebnekaisestugan.
T. repens, Kalixfors.
Trisetum subspicatum, Kebnetjåkko h. o. d.
Trollius europceus, Kalixfors; vid Pajtasjärvi; Tjäurajokk; Kebnetjåkko, 

högsta lokalen 870 m. ö. h.
Vaccinium vitis idcea, allm. öfver hela området, högsta lokalen å 

Kebnetjåkko 1,355 m. ö. h.
Wahlbergella afflnis, Kebnetjåkko flerst.; Ladtjojokk 600 m. ö. h.
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W. apetala, Signetjåkko (Svensson 13, s. 32).
Vahloclea alropurpurea, Kalixfors; Tjäurajokk; Kebnetjåkko.
Veronica alpina, Kebnetjåkko t. allm.; i barrskogsregionen vid Holma- 

järvi 466 m. ö. h.
V. serpyllifolia, Kalixfors; införd som ogräs vid Kebnekaisestugan.
Viola biflora, Kebnetjåkko allm., högsta lokalen 1,270 m. ö. h.; i barr

skogsregionen vid Holmajärvi 466 m. och Kalixfors 440 m. ö. h.
V. montana, Kebnetjåkko, stora blommande exemplar den 2% å För- 

bergets sydsida 690 m. ö. h.
V. palustris, Kalixfors.
V. suecica, Kalixfors; Ladtjojokk; Kebnetjåkko.
V. tricolor, som ogräs vid Ladtjojaurekåtan.
Viscaria alpina, Kebnetjåkko.
Woodsia ilvensis ß hyperborea, Kebnetjåkko å Förbergets sydsida.
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NÅGRA MONSTRÖSA FORMER AF ANEMONE
PRATENSIS L.

AF

NILS SYLVÉN

Monstrositeter inom blomman äro som bekant en ganska vanlig, 
företeelse hos många arter af släktet Anemone. Tvenne meddelanden 
om dylika hafva redan förekommit i denna tidskrift. I 1908 års 
band, sid. (62)—(64) skrifver K. Johansson »om fyllodi hos Anemone 
silvestris L.» och 1909, sid. 47—63, redogör Nils Svedelius för »några 
svenska monstrositetsformer af Anemone nemorosa.» Arterna af 
gruppen Pulsatilla ha dock blifvit mera försummad i den svenska 
växtteratologiska litteraturen. Då jag våren 1910 under ett kort 
besök på Öland påträffade en hel serie egendomliga monströsa 
former af Anemone (Pulsatilla) pratensis, torde därför ett omnämnande 
af dessa här förtjäna plats.

Monströsa former af arter inom gruppen Pulsatilla äro ingalunda 
okända i den botaniska litteraturen. Redan 1832 redogör H. Koch 
(»lieber einige Monstrositäten der Anemonen», Flora oder allgem. 
botan. Zeitung, Regensburg 1832, sid. 535) för en »grönblommig» 
Anemone Pulsatilla. En liknande monströs form af Anemone pratensis 
beskrifves 1876 af E. Loew (»Ueber einen Fall von Bildungsab
weichung bei Pulsatilla pratensis», Sitzungsber. d. Bot. Ver. d. Prov. 
Brandenburg 1876, sid. 45—46). Den af Loew beskrifva formen 
hade örtbladslika, gröna och flikade kalkblad. Gröna men för 
öfrigt normalt utbildade kalkblad ha redan tidigare omnämnts i 
litteraturen (jmf. O. Penzig, Pflanzenteratologie, Bd. 1. Genua 1890, 
sid. 173). Gröna blommor af den af Loew beskrifna typen ha af
E. Heinricher (»Beiträge zur Pflanzenteratologie», Sitzber d. K. 
Ac. d. Wissensch. Wien. Abt. 1. Bd. 84, 1881) anträffats på äfven 
i andra afseenden monströsa individ af Anemone pratensis. »In
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diesen war der Quirl der Involucralblätter verdoppelt, oder das In- 
volucrum war in seine einzelnen Blätter aufgelöst; diese spiralig 
angeordnet, oft stark in Zahl vermehrt, aber verkleinert; die Kelch
blätter in 2 — 3 Zipfel zerspalten, die Stamina petaloid. Die Carpelle 
in den so afücirten Bliithen waren meist offen, leicht vergrössert, 
steril.» (Penzig, 1. c.) Likartade omgestaltningar af blomdelarna 
beskrifvas äfven af E. Jacobasch (i Sitzungsber. der Botan. Ver. d. 
Prov. Brandenburg 25 juni 1880). Fördubbling af svepekransen, 
åtföljd af stark förökning i ståndarnas och pistillernas antal, om- 
nämnes af F. Schur (»Phytographische Fragmente», Oesterr. Bot. 
Zeitschr. 18, sid. 212). — Äfven för öfriga svenska arter af gruppen 
Pulsatilla (särskildt för Pulsatilla vulgaris) angifvas i den växtterato- 
logiska litteraturen en hel del monstrositeter med afseende på det 
fruktifikativa skottets utbildning. (Jmf. Penzig, 1. c., sid. 173—174.)

I de svenska llororna finna vi här och där kortfattade uppgifter 
om schizantha- och schizopetala-former af Pulsatilla-arterna vulgaris 
och pratensis. Redan i 4:de upplagan af Hartmans Hora möter oss 
följande uppgift om Pulsatilla vulgaris: »Funnen af Mag. Sjöstrand 
på Öland med sönderflikade kalkblad.» I de senare upplagorna af 
Hartmans flora upptages denna form såsom en ß schizantha med 
»kalkbladen smalfiikade». Om den öländska schizantha-formen af 
P. vulgaris säger 1863 upptäckaren G. Sjöstrand, i sin »Calmar 
läns och Ölands flora»: »Mellan Wickleby och Fröbygårda på Öland 
fann jag 1837 på en sandås många exemplar — — —, hvilkas 
kalkblad voro fördelade i talrika, jämnbreda, smala flikar. Ett ex. 
hade 6 tredelta kalkblad». Förutom från Öland meddelas i den 
svenska botaniska litteraturen uppgifter om fynd af Pulsatilla vul
garis f. schizantha i Skåne (F. W. C. Areschoug, Skånes flora, 2 
uppl. Lund 1881, sid. 185) och Västergötland (Saxtorp och Sand
hem; se O. Nordstedt, Sandhems flora, 1, Botan. Notiser 1900, sid. 
79). — Monstrositeter i blomman hos Anemone (Pulsatilla) pratensis 
omnämnas af K. Johansson från Gotland: »Monströsa former, som 
genom ståndares och pistillers transformering fått talrika flikade 
hylleblad, äro sedd i Follingbo och Sundre» (K. Johansson, »Huf- 
vuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi». K. Sv. Vet. 
Ak. Handl. Bd. 29 No: 1. Stockholm 1897. Sid. 172.). I Neumans 
och Ahlfvengrens flora angifves också för Pulsatilla pratensis, att 
den liksom P. vulgaris »varierar med flikade kalkblad: f. schizope- 
tala Lge (Gtl.).»

Efter dessa inledande ord om hvad man af litteraturen känner
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om monstrositeter inom blomman hos de svenska Anemone-arterna 
af gruppen Pulsatilla, öfvergår jag härmed till en närmare beskrif- 
ning af de af mig på Öland d. 26/s 1910 funna monströsa formerna 
af Anemone pratensis. Af de insamlade exemplaren kunna 12 stycken 
olika, från hvarandra mer eller mindre afvikande, monströsa typer 
urskiljas. Af dessa insamlades typerna 1—11 på landborgen strax 
V. om landsvägen Wickleby—Thorslunda, ett stycke N. om Wickleby 
kyrka. Typen n:r 12 påträffades å landborgen strax N. om My
singe hög.

Typ 1 (fig- 1). Under del att de 
senare typerna alla representera en 
mer eller mindre långt gången klyf- 
ning af kalkbladen, vanligen förenad 
med klyfning och omvandling af 
jämväl blommans inre bladorgan, 
representerar typen n:o 1 en rakt 
motsatt monstrositet. Kalkbladen 
äro nämligen här mer eller mindre 
sammanväxta, hvarvid deras såväl 
längd som bredd ofta högst väsent
ligt ökats. Det mest extremt ut
bildade exemplaret hade sålunda en 
blomma med 4 stycken kalkblad, 
hvilkas storlek framgår af följande 
mått (längd x bredd): 29 x 38 mm., 
29 x 21 mm., 29 X 36 mm. och 
26 x 9 mm. — Af denna typ in
samlades trenne ex.; flere stycken 
liknande förekommo dessutom å fynd
lokalen.

Typ 2 skiljer sig från normalformen endast däruti, att kalk
bladens antal något ökats. Exemplar med 8 till 10 kalkblad voro 
ej sällsynta. Kalkbladen voro något, ehuru obetydligt smalare än 
hos normalformen. Ståndare och pistiller voro här, såsom hos 
föregående typ, normalt utbildade.

Typ 3 representerar äfvenledes en form med något öfvertaliga 
kalkblad, men de yttre kalkbladen äro här relativt breda, mer eller 
mindre djupt (tre)flikade. Ståndare och pistiller äro äfven här nor
malt utbildade. Flere exemplar förekommo.

Typ 4 (fig. 2). Klyfningen af kalkbladen har här fortskridit be-

Fig. 1. Anemone pratensis: 
typ 1. (Vs).
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tydligt längre. Kalkbladens antal uppgår nu ofta till 20 å 30 
stycken. De yttre kalkbladen ha dessutom undergått förändring i 
riktning mot svepebladen, de äro ofta 
rikt och djupt flikade i fina, jämn
breda—syllika flikar af grönvio
lett färg, på utsidan tätt klädda af 
tämligen långa, hvita hår. De inre 
kalkbladen äro kronbladslika, jämn
breda, smala, 2—4 mm. breda, 
stundom svagt tandade eller flikade 
i spetsen; deras utsida är rikt hår
klädd, insidan är vackert violett- 
färgad utan hår. Ståndare och pi
stiller är fortfarande normalt utbil
dade. En förändring har emellertid 
här träffat äfven svepebladen, hvilka 
genom klyfning högst betydligt ökat 
i antal. Det enda till pressning in
samlade exemplaret visade härför- 
utom den egendomligheten, att en 
blomma (af 4) fullständigt saknade 
skaft. Svepeblad och hylleblad följa 
här omedelbart på hvarandra, hvar- 
vid de förra nästan omärkligt öfvergå 
i de senaie. Al typ 4 syntes jäm- Fig.2. Anemone pratensis: typ 4. ('Va), 
förelsevis få exemplar förekomma.

Typ 5 (fig. 3; exemplaret till vänster) afviker väsentligt från före
gående typer däruti, att ståndarna här alla omvandlats till hylle- 
bladslika bladorgan. Hyllebladen äro ytterligt talrika, alla mer eller 
mindre starkt färgade, violetta. De yttre kalkbladen äro dock lik
som hos föregående typ mera svepelika, relativt starkt håriga och 
särskildt på utsidan mera grönvioletta än de inre kalkbladen. De 
vid de inre kalkbladens och ståndarnes omvandling framgångna 
bladen äro alla rent violetta till färgen, smala, oregelbundet, ofta 
rikt och djupt flikade i fina, jämnbreda till syllika flikar. De 
innersta i hyllehlad omvandlade ståndarbladen äro vanligen först 
upptill mera skiflikt utbredda, llikade i spetsen. Pistillerna äro allt
jämt normalt utbildade. Svepebladen ha äfven här starkt ökat i 
antal. De innersta bladen i svepebladssamlingen äro ofta vackert

l.WM,



222

grönvioletta. — Liksom af föregående voro exemplar af denna typ 
relativt sällsynta.

Typ 6 visar ännu starkare mångdubbling af hyllebladen, som 
dessutom bär visa starkare tendens att blifva svepelika. Alla äro 
de rikt och fint flikade. De yttre kalkbladen äro så godt som all
deles svepelika, rent gröna på insidan och flikade i nära nog full
komlig öfverensstämmelse med svepebladen. De inre kalkbladen

skifta äfven de starkt i 
grönt och likna med af- 
seende på flikigheten 
tämligen nära de yttre 
svepelika kalkbladen. De 
ur ståndarna framgångna 
hyllebladen slutligen lik
na äfven de de utanför 
sittande kalkbladen, men 
öfvergå inåt i allt finare 
och mera sparsamt fli
kade, i violett alltmera 
stötande bladorgan. Pi
stillerna synas dock fort
farande oförvandlade. 
Antalet svepeblad är 
starkt förökadt. En ny 
egendomlighet har dess
utom här tillkommit i 
fråga om svepebladen. 
A båda de af denna 
typ till pressning in
samlade exemplaren be- 
funnos nämligen enstaka 
blomstänglar försedda 

med dubbla svepekransar. De olika svepekransarnas höjd å blomstän
geln framgår al följande mått från en al de med dubbla svepekransar 
försedda stänglarna: undre svepekransens höjd å skottet 84 mm., 
afståndet mellan svepekransarna 52 mm., afståndet mellan öfre 
svepekransen och blomman 19 mm. Den öfre svepekransens blad 
voro särskildt å det ena exemplaret rätt starkt violettfärgade. — 
Exemplar af denna typ voro ej sällsynta.

I yP 7 lig. 3; exemplaret lill höger) visar om möjligt ännu rikare

Fig. 3. Anemone pratensis: typ 5, exemplaret till 
vänster; typ 7, exemplaret till liöger. (Vs).
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mångdubbling af hyllebladen, som dessutom alla blifvit än mera 
svepelika. En så godt som fullständig »Vergrünung» af såväl kalk
blad som ståndare har inträdt. Liksom de inre svepebladen stöta 
dock de inre hyllebladen fortfarande mer eller mindre starkt i violett. 
Svepebladen äro såsom i närmast föregående fall starkt mångdubb
lade. Pistillerna äro dock alltjämt normalt utbildade. — Af alla 
de monströsa typerna syn
tes denna förekomma i 
största antalet exemplar.

Typ 8 (fig. 4; exempla
ret till vänster) liknar före
gående typ, men afviker 
från denna genom sina 
oskaftade, strax ofvan 
svepekransen utbildade 
blommor. Ett exemplar 
med tvenne blomstänglar 
har insamlats.

Typ 9 (fig. 4; exem
plaret till höger) afviker 
från typ 7 endast däri, 
alt svepekransen fördubb
lats. Ett enda exemplar 
föreligger af denna typ.
Den undre svepekransen 
är utbildad c. 80 cm. högt 
upp å blomstängeln, af- 
ståndet mellan svepekran- 
sarna uppgår till c. 50 
mm., afståndet mellan 
den öfre svepekransen och 
blomman till 35 mm.

Typ 10 liknar närmast typerna 7 och 8, men har enstaka blom
mor oskaftade strax ofvan svepebladen. 1 dessa ha pistillernas 
fruktämnen ej kommit till utveckling, utan fruktbladens nedre delar 
äro svagt skiflikt utplattade. I)e normalt skaftade blommorna ha 
dock tydligt, men svagt utbildade fruktämnen.

Typ 11 (fig. 5) öfverensstämmer närmast med föregående typ, 
från hvilken den afviker endast däri, att alla blommornas pistiller 
sakna fruktämnen, alldeles som de oskaftade blommornas af före

Fig. 4. Anemone pratensis: typ 8, exemplaret till 
vänster; typ 9, exemplaret till höger. (8/j).
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gående typ. Liksom i förra fallet är fruktbladets öfre del fort
farande stiftlik, trådformig, rikt hårbeklädd. Det till pressning 
insamlade exemplaret (se fig. 5) hade tvenne blomstänglar, den ena 
med dubbla svepekransar, den andra med blomman oskaftad direkt 
ofvanför den här enkla svepekransen.

Typ 12 (fig. 6) representerar otvifvelaktigt den vackraste formen 
med blommans alla blad mer eller mindre hyllebladslika, vackert

violettfärgade. Kalkbladen äro 
relativt normalt utbildade, möj
ligen något öfvertaliga. Ståndar- 
bladen äro synnerligen rikt ut
vecklade i antal, smala, jämn
breda eller upptill något bredare,, 
de yttre hela, de inre flikade. 
Fruktbladen äro alla mer eller 
mindre djupt flikade i långa, fina 
flikar. Alla blombladen, särskildt 
de starkt flikade fruktbladen, äro 
rikt liårklädda på utsidan. Svepe- 
bladen äro fullt normalt utbil
dade. — Flere exemplar före- 
kommo af denna vackra typ.

Bland de monstrositetsformer, 
som förut äro kända af andra 
arter inom släktet Anemone, finna 
vi flere fullkomliga parallellfor
mer till många af de monströsa 
former af Anemone pratensis, för 
hvilka jag ofvan redogjort. En 
blick på de af Svedelius med
delade bilderna af monstrositets
former af Anemone nemorosa (Sv.. 

Bot. Tidskr. 1909, sid. 50—56) visar detta tydligt, hvad den arten 
beträffar. Hos både Anemone nemorosa och A. pratensis går om
vandlingen af blombladen inom de monströsa blommorna i hufvud- 
sakligen tvenne riktningar, dels i riktning mot svepeblad (eller ört
blad) fyllodi, dels i riktning mot färgade hylleblad, petalodi. Denna 
såväl fyllodi som petalodi är i regel förbunden med en mer eller 
mindre stark ökning af bladantalet, polyfylli. Polyfylli förekommer 
emellertid äfven utan samband med fyllodi eller petalodi, så hos

Fig. 5. Anemone pratensis: typ 11. (*/»).
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typerna 2 och 3 af A. pratensis. Hos typ 1 förekommer raka mot
satsen mot polyfylli, en sammanväxning af kalkblad. De af poly- 
fylli inom blomman utmärkta formerna kännetecknas i regel jäm
väl af polyfylli inom 

svepebladskransen.
Ökningen i svepebla- 
dens antal har här
vid hos A. pratensis 
ofta medfört jämväl 
en ökning i kranstal, 
pteotaxi.1) Mest i ögo
nen fallande blir den
na pleotaxi, då såsom 
hos typerna 6, 9 och 
11 tvenne (dubbla) 
från hvarandra mer 
eller mindre långt af- 
lägsnade svepekransar 
(eller system af svepe
kransar) utbildats.
Dubbla svepekransar 
äro äfven kända hos
A. nemorosa. Af de 
af Svedelius under
sökta svenska mon- 
strositetsformerna af 
denna art, är ingen 
att hänföra till typen 
med dubbla svepe
kransar. Dock med
delar han (i fig. 7) 
en bild af en »mon
strös A. nemorosa 
ur Ceusius’ Rariorum 
Plantarum Historia», hvilken bild synes återgifva en monstrosi- 
tetsform af just denna typ. Vi få nämligen här tvenne långt från

l) Jämför i detta samband K. Johanssons uppgifter >om fyllodi hos Anemone sil- 
vestris». För denna art angifves såväl fyllodi och petalodi som äfven pleotaxi af 
samma art, som ofvan angifvits för A. pratensis.

Fig. 6. Anemone pratensis: typ 12 (Vs).
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hvarandra skilda bladkransar af hvardera tre, såsom svepeblad ut
bildade gröna blad, under det att den till synes mer eller mindre 
petaloida blomman följer oskaftad, direkt ofvan den ötre s^epe- 
bladskransen. Då man förut känner fall af fördubbling af svepe- 
kransarna hos A. nemorosa, synes mig en dylik tolkning af den 
af Clusius afbildade blomman vara den antagligaste.

Såsom nämnts, föreligger bland de ofvan skildrade monströsa 
Anemone pratensis-typerna dels fyllodi, dels petalodi. Hos typerna 
4 och 5 förekommer fylloid utbildning endast af de yttre kalk
bladen, hos typerna 6—11 mer eller mindre fullständig fylloid ut
bildning af såväl kalkbladen som äfven ståndarbladen; i de mest 
extrema fallen visa nu äfven pistillerna ansatser till förvandling i 
samma riktning. Ren petalodi förekommer endast hos typerna 5 
och 12. Hos typ 5 äro ståndarbladen petaloida, hos typ 12 såväl 
ståndarblad som fruktblad. I sistnämnda typ föreligger för öfrigt 
den hos vilda former af Anemone-arterna i vårt land näppeligen 
förut kända formen af petalodi, som brukar benämnas petalo- 
mani, den långt drifna petalodi, som resulterar i verkligt fyllda 
eller »dubbla» blommor. Denna form af petalodi är ju högt 
skattad inom hortikulturen; de i våra trädgårdar så ofta före
kommande »dubbla» blå- och rödsipporna äro ett nog sa talande 
bevis härför. Förvisso skulle den i typ 12 föreliggande formen 
af Anemone pratensis med fyllda blommor med god framgång 
kunna tälla med många för att ej säga flertalet af de från 
hortikulturen kända växtformerna med fyllda eller »dubbla» 
blommor.

EINIGE MONSTROSITÄTSFORMEN VON ANEMONE 
PRATENSIS L.

Im Frühling 1910 sind auf der Insel Öland in südöstlichem 
Schweden folgende zwölf monströse Formen von Anemone pratensis 
L. gefunden worden.

1. (Fig. 1.) Form mit vergrösserten, mehr oder weniger zusam
mengewachsenen Kelchblättern; eine Rlüte hatte 4 Kelchblätter



folgender Grösse (Länge X Breite): 29 X 38, 29 X 21, 29 x 36 und 
26 x 9 mm.

2. Form mit schwacher Vermehrung der Kelchblätter; Exem
plare mit 8—10 Kelchblättern, die nur wenig schmäler als die der 
Normalform sind.

3. Form mit etwas überzähligen Kelchblättern, von denen die 
äusseren mehr oder weniger tief (3-)gelappt sind.

4. (Fig. 2.) Form mit stärkerer Vermehrung der Kelchblätter; 
oft bis auf 20—30 Kelchblätter. Die äusseren sind in feinen, gleich 
breiten, grünvioletten Zipfeln tief zerschlitzt, die inneren kronen
blattähnlich, schmal, gleich breit, 2—4 cm. breit, bisweilen in der 
Spitze gezähnt oder etwas gelappt. Ausserdem sind hier die In- 
volucralblätter durch Spaltung stark vermehrt. Auf einem gepressten 
Exemplare mit 4 Blüten ist eine von ihnen ungestielt; die Involu- 
cralblätter und die Blumenblätter folgen hier eines ganz nahe dem 
andern, wobei die ersteren beinahe unmerklich in die letzteren 
übergehen.

5. (Fig. 3 links.) Form mit stark vermehrten und zerschlitzten 
Kelchblättern, die äusseren wie im vorigen Typus mehr involucral- 
blattähnlich als die inneren; hierzu kommt, dass auch die Staub
blätter petaloid ausgebildet sind, sie sind violett, schmal, unregel
mässig, oft reich und tief in feinen, gleich breiten bis pfriemför
migen Zipfeln zerschlitzt. Die Involucralblätter hier wie im vorigen 
Typus.

6. Form mit stark vermehrten, noch mer vergrünten und in- 
volucralblattähnlielien Kelch- und Staubblättern. In den beiden für 
Pressung eingesammelten Exemplaren sind vereinzelte Blütenstengel 
mit doppelten Quirlen der Ivolucralblätter versehen.

7. (Fig. 3 rechts.) Form mit besonders reichlicher Vermehrung 
und mit vollständiger Vergrünung der Kelch- und Staubblätter.

8. (Fig. 4 links.) Wie vorige, aber die Blüten ungestielt.
9. (Fig. 4 rechts.) Vom Typus 7 durch verdoppelten Quirl der 

Involucralblätter abweichender Typus.
10. Vom Typus 7 durch vereinzelte, ungestielte Blüten mit unten 

scheibenähnlich ausgeplatteten, sterilen Carpellen abweichender Typus.
11. (Fig. 5.) Wie in den ungestielten Blüten des vorigen Typus 

sind alle Blüten hier mit schwach umgewandelten, sterilen Carpellen 
versehen. Blütenstengel kommen hier sowohl mit ungestielten 
Blüten wie mit verdoppeltem Quirl der Involucralblätter vor.

12. (Fig. 6.) Form mit allen Blumenblättern mehr oder weniger
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kronblattähnlich, schön violett gefärbt. Die Kelchblätter sind 
relativ normal ausgebildet, bisweilen etwas überzählig. Die Staub
blätter sind mehr oder weniger stark vermehrt, schmal, ziemlich 
gleich breit, die äusseren ganzrandig, die inneren gelappt. Die 
Fruchtblätter sind alle tief gelappt oder in langen, feinen Lappen 
zerschlitzt. Die Involucralblätter sind normal ausgebildet. Eine 
sehr schöne Form.
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HIPPOPHAE RHAMNOIDES OCH THYMUS 
SERPYLLUM

EN VÄXTGEOGRAFISK SKISS

AF

H. WILH. ARNELL

I Svensk Botanisk Tidskrift 1911, s. 419, yttrade jag: »Många in
korrekta uppgifter, som tarfva rättelse, förekomma ock i vår växt- 
geografiska litteratur». Såsom exempel härpå anförde jag några 
oriktiga uppgifter, som finnas i den svenska litteraturen om utbred
ningen af Hippophae rhamnoides och Thymus serpyllum i vårt land. 
En ödets ironi har emellertid gjort, att mitt citerade yttrande kan 
tillämpas äfven på det, som jag i detta sammanhang sagt om nämnda 
växter. Därigenom att jag godtagit inkorrekta och vilseledande lit
teraturuppgifter, ha mina uttalanden om desamma också blifvit orik
tiga. På detta förhållande har jag blifvit gjord uppmärksam genom 
ett från tullförvaltaren J. Vleugel i Umeå erhållet vänligt bref, 
hvari han redogör för det, som han har sig bekant om de nämnda 
Aäxternas förekomst i Yesterbotten, en redogörelse, som väsentligt 
korrigerar de uppgifter, som förr varit gängse i litteraturen om de
samma. Med anledning häraf har jag litet närmare studerat utbred
ningen af Hippophae och Thymus serpyllum i Sverige, särskildt i 
Norrland och Svealand. Bristande tid har gjort, att denna under
sökning ej blifvit så grundlig, som jag skulle ha önskat att göra 
den, men den har dock lämnat så pass mycket resultat, att jag 
ansett mig ha anledning att redogöra för desamma. Såsom en huf- 
vudsaklig kunskapskälla har jag genomgått de exemplar af växterna 
i fråga, som finnas i den stora, svenska växtsamling, som äges af 
den botaniska institutionen vid Uppsala universitet (Herb. mus. 
Ups.); först i andra hand har jag rådfrågat litteraturen och min 
egen och andras erfarenhet.
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HIPPOPHAÉ RHAMNOIDES.

Utbredningen af denna växt i Sverige är af så stort intresse, att 
jag anser mig böra lämna en öfversikt öfver det, som jag därom 
inhämtat. Resultatet af genomgången ai Herb. mus. L ps. framgår 
af vidstående öfversikt enligt rutmetoden; siffrorna angifva antalet 
exemplar från landskapet i fråga. Härtill ma läggas följande data.

Boh. Dragsmark1) (1889, A. N. Johns

son); Oxevik1) (1884, Gotth. Wallin); den 
senare af dessa lokaler namnes redan af 
C. J. Lindeberg* 2).

Vg. Göteborg, in nemoribus1) (1887, Ja
cob Lundberg).

Upl. Blidö flerst. enl. J. W. Hamner3); 

Norrtelje1); Vätö1), af mig där sedd på hol
mar vid Marum på Björkön; Väddö1);
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Harg1); Börstil1); Östhammar1); Gräsö1); 
Hållnäs1); Österlöfsta skärgård1); förekom
mer dessutom, troligen såsom relikt, enligt 
S. G:son Blomqvist (Svensk Bot. Tidskr., 
1910, h. 3) inuti landet vid Rotängen i 
Alunda socken.

Gestr. Enligt Rob. Hartmans och min 
erfarenhet allmän vid kusten i \ albo och 
Hille socknar från Härnäs1! i söder till 
Iggö1) i norr; nordligare sedd af mig endast 
vid Sörsundet i Hamrånge socken.

Helsl. Enligt P. W. Wiström4) sällsynt 
och funnen vild endast på Bredsands all
männing i Jättendal och från Ragvaldsön 

fram till Medelpadsgränsen i Gnarps socken. I Herb. mus. I ps. 
finnes ell exemplar från Hudiksvall (1909, Aler. Nordstrom); detta 
exemplar härrör dock troligen från en odlad eller förvildad buske, 
tv om denna växt funnes vild i Hudiksvalls närhet, kan detta ej

Hippophae rliamnoides 
enl. ex. i Herb. mus. Ups.

‘) Exemplar finnes i Herb. mus. Ups.
2) C. J. Lindebero, Hallands och Bohusläns fanerogamer och ormbunkar (1878).
8) J. W. Hamner, Redogörelse för resultatet af en med understöd ur C. "W. Se- 

bardts stipendiefond företagen resa för växtgeografiska studier inom Blidö socken i 
i Stockholms skärgård under sommaren 1908 (Visby 1909).

4) P. W. Wiström, Förteckning öfver Helsinglands fanerogamer och pteridofyter 
(1898).
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gärna ha undgått den nitiske utforskaren af Helsinglands flora J. A. 
Wiström, som hade sin hemvist i Hudiksvall.

Mpd. Enligt Collinder* 2) här och där efter kusten, sparsam — 
måttlig: Njurunda1) flerst.; Alnö med närliggande skär1) och Tyn- 
derö4).

T/l3). Då jag rörande utbredningen af Hippophae rådfrågade Back- 

mans flora4), fanns i denna ingen lokaluppgift för Vesterbotten i den 
inskränkta betydelse, hvari det här tages; liäraf har jag förledis atl 
tro, att den där saknas.

Tullförvaltaren Vleugel har nu emellertid meddelat mig i bref: 
»Hippophae förekommer särdeles ymnigt i Holmögruppen utanför 
Umeå. Af mig är den iakttagen på Sörgadden, på hvilken fyren är 
belägen, i så stor myckenhet, att fyrbetjäningen funnit fördelaktigt 
atl af frukterna bereda saft och sylt. Saften har en lin, frisk syra, 
men syltet är mindre godt. Vidare förekommer den på Gropsgrun- 
det med kringliggande holmar ymnigt. Äfven på östra sidan af 
Ängesön lär den förekomma rätt ymnigt. På fastlandet uppgaf 
L.estadics för mig, att han iakttagit den å strandsträckan mellan 
Holmsund och Taflefjärden1) på flera ställen räll ymnigt; själf har 
jag iakttagit den på Klyfskär och andra holmar i Täfta skärgård 
(mellan Holmsund och Säfvar). Vidare har lektor Otto Holm an- 
trällat den å Bjuröklubb (Löfånger) rätt ymnigt.»

A/l Piteå skärgård, Hunden1); Haparanda skärgård1), t. ex. 
Seskarön; enligt Backmans flora: Nederkalix skärgård; Luleå skär
gård: Junkön; Småskären5) o. s. v.

') Exemplar finnes i Herb. mus. Ups.
2) E. Collinder, Medelpads flora (1909).
s) Från det forna landskapet Vesterbotten åtskiljes bär Norrbotten (Nb), som på 

grund af en allt allmännare praxis tydligen är på väg att blifva ett skildt land
skap.

4) Backman & Holm, Elementarflora öfver Vesterbottens och Lapplands fanero- 
gamer och bräkenartade växter (1878).

J) Jag har ej lyckats få reda på, hvar Småskären äro belägna, och kan således 
ej afgöra, huruvida de ligga i Vesterbotten eller Norrbotten. I samband härmed 
får jag betona vikten däraf, att etiketter på herbarieexemplar affattas tydligt, så att 
villrådighet om fyndortens läge ej kan uppstå. Redan vid den lilla växtgeografiska 
utredning, hvarom det här är fråga, har jag råkat på många fall, i hvilka det brutits 
mot denna regel, hvarigenom det mött svårigheter, ja i en del fall hittills varit mig 
omöjligt att identifiera på etiketter angifna fyndorter. Häraf framgår ock, att det 
är mycket stora och onödiga svårigheter, som vi skulle utsätta oss för, om vi vid 
en preliminär växtgeografisk undersökning af Sverige beslöto oss för att begagna 
andra geografiska enheter än landskapen, som ha en så långvarig häfd för sig i vår 
litteratur och på växtetiketter.
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Af det, som anförts, framgår det, att Hippophae i Sverige har två 
utbredningsområden, nämligen vid kusten at Kattegat och längs 
Bottniska vikens stränder. Vid Kattegat är den mycket sparsam, 
då den där samlats i Bohuslän blott på de två anförda stallena, 
som båda ligga nära Lysekil, och dessutom på ett ställe nära Göte
borg. Det är dock skäl, att det undersökes, om den på de nämnda 
lokalerna verkligen är spontan eller ej, ty den möjligheten finnes ju, 
att exemplaren i fråga kunna ha insamlats på odlade individ, ulan 
att anteckning därom gjorts på etiketterna; det vid Göteborg insam
lade exemplaret ter sig för mig i detta hänseende särskildt miss
tänkt. Under förutsättning af att af vestkustexemplaren åtminstone 
de bohusländska härröra från verkligt vil cl Hippophae, framställer 
sig den frågan, huru man skall förklara denna förekomst. Dess 
inskränkta utbredning i Bohuslän tyder på en invandring i recent 
tid, och därvid ligger det nära till hands, att den kommit från Dan
mark. Hippophae är nämligen en af de fanerogamer, som gå längst 
mot norden i Danmark, i det att den, såsom jag själt sett, växer 
tillsammans med Elijmus arenarius, Psamma arenaria och Erynginm 
maritimum på de nordligaste klitterna på Skagens udde. ägen där
ifrån till Lysekil är ej längre, än att en endozoisk frötransport på 
densamma måste anses vara möjlig, ja till och med sannolik. 1-ran 
Norge kan den ej ha kommit till Bohuslän, åtminstone ej i nyare 
tid, då den i Norge knappast förekommer söder om Trondhjems- 
fjorden; A. Blytt1) anger dess förekomst i Norge: »Nordenfjelds 
fra Trondhjemsfjorden till Stegen 67° 56'. Angives ogsaa for Nord
fjord».

Hippophae har, såsom synes af det ofvan anförda, en så stor ut
bredning längs Norrlandskusten, att den nog med fog kan sägas 
vara karaktäristisk för densamma. Lägges härtill, att den i Fin
land förekommer på hela kuststräckan från Åland upp till Norra 
Österbotten, medan den i detta land saknas på sydkusten längs 
Finska viken likasom i Sverige vid dess Östersjökust, kan man med 
ännu större fog säga, att den är en karaktärsväxt för Bottniska viken.

Undersöka vi närmare dess utbredning på den svenska ostkusten 
finna vi, att denna är mycket ojämn. Från Furusundstrakten (Blidö) 
är den mycket allmän och riklig på en kuststräcka af omkring 20 
mil eller till och med Hille socken. Där norr om kommer en kust 
på omkring 12 mil, på hvilken den, om man frånser det tvifvelaktiga *)

*) A. Blytt, Haandbog i Norges flora.
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exemplaret från Hudiksvall, saknas. Från Jättendal i Helsingland 
till och med Tynderö i Medelpad, omkring 6 mil, uppträder den 
åter, men endast här och där samt »sparsam till måttlig», medan 
det norr om Tynderö på en sträcka af omkring 20 mil åter finnes 
en lucka i dess utbredning. Från och med Tafle i Umeåtrakten 
fmnes den sedan spridd och ställvis ymnig ända upp till Haparanda, 
hvarvid den synes hl i allmännare, ju längre norrut vi komma.

Huru skall detta egendomliga förekomstsätt förklaras? Har den 
förr funnits längs hela denna kuststräcka, men af någon anledning 
utdött på de sträckor i Helsingland ocli Ångermanland, där den nu 
saknas? Eller äro de kuster, där den nu saknas, på något sätt olika 
dem, där den nu finnes, så att den ej på dem funnit trefnad? Så 
vidt jag kan förstå, äro alla betingelser lika goda för Hippophae på 
de delar af Norrlandskusten, där den nu saknas, som där den fin
nes. Det finnes således ingen grund för de antagandena, att den 
på någon del af denna kust skulle ha utdött eller saknat nödiga 
betingelser för att bosätta sig. En närmare till hands liggande för
klaring är antagandet, att Hippophae invandrat till Sverige från Fin
land på olika vägar, nämligen ölver Åland, Kvarken och Haparanda. 
Ett sådant antagande är dock ganska svagt grundadt, så länge det 
ej ledes i bevis, att Hippophae funnits tidigare på den finska sidan 
af Bottniska viken än på den svenska. I detta sammanhang vill 
jag framhålla, att denna växt måste vara ganska gammal äfven i 
Sverige på sträckan mellan Furusund och Hille, därför talar, att 
den därstädes är så allmän och ymnig. Dess spridda förekomst 
på stora delar af Norrlandskusten torde ha sin grund i det endo- 
zoiska spridningssättet, hvarvid en spridning på ganska stora afstånd 
ju är möjlig.

Ofvanstående diskussion grundar sig uteslutande på liaftornets 
nuvarande utbredning i Sverige och afser ej alls att reda upp 
de växlande öden, som denna växt under äldre tider haft i vårt 
land ifrån den tid, då den först inkom till Sverige, intill nu
varande tid. I detta afseende vill jag blott erinra om, hurusom i 
västra Norrland (Jämtland) Hippophae påvisats i flera kalktuffynd, 
som anses härstamma från tiden för den atlantiska invasionen; här 
torde vi ha det gemensamma ursprunget för denna växts nuvarande 
förekomst såväl norr om Trondhjemsfjorden i Norge som på Bott
niska vikens stränder; genom den svenska vallens höjning har 
afståndet mellan denna littorala växts förekomst i Norge och vid 
Bottniska viken småningom blifvit allt större.

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 16
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THYMUS SERPYLLUM.

Resultatet af min genomgång af de svenska exemplar, som finnas 
i Herb. mus. Ups. af denna växt, ses af vidstående öfversikt enligt 
rutmetoden; siffrorna angifva antalet exemplar från landskapet i

fråga; med stöd af pålitliga litteraturupp
gifter har jag med kursiv stil fyllt i rutorna 
för Bohuslän och Dalsland, från hvilka 
landskap herbarieexemplar saknas.

Af de många exemplar, som finnas från 
flertalet af Götalands landskap, kunde man 
tycka sig ha rätt att sluta till, att Thymus 
serpyllum är en allmän växt i denna del af 
Sverige. Erfarenheten har dock visat, att 
sådana slutsatser ofta äro felaktiga, och jag 
vet, att det skulle vara fallet äfven med 
Thymus serpyllum. Jag stöder mig härvid 
bland annat på min erfarenhet från Små
land. N. J. Scheutz1) anger denna växt 
vara allmän i Småland; under tre somrars 
vistelse på det Småländska höglandet, huf- 
vudsakligen i Barkervds och Forserums 
socknar, lyckades jag aldrig få syn på den
samma. Vidare må nämnas, att det för
hållandet, att det i Herb. mus. Ups. ej 
finnes exemplar från Bohuslän och Dals
land samt blott ett exemplar från Värm

land står i samband med det faktum, att Thymus serpyllum är en 
östlig art, som ej finnes i sydliga Norge; A. Blytt, 1. c., säger om
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Thymus serpyllum 

enl. ex. i Herb. mus. Ups.

artens utbredning i Norge: Hist og her i de lavere egne norden-
fjelds fra Trondhjemsfjorden til Nesö i Rödö (på sand 64°34'); Tana- 
elvens bredder intil 70°28'; til henimod birkegrendsen». Denna växt 
befinner sig sålunda i de nämnda tre landskapen vid sin västgräns 
och förekommer blott sparsamt i de östliga delarne af desamma.
C. J. Lindeberg, 1. c., skrifver, att den finnes sällsynt i södra och 
mellersta Bohuslän; under en hel sommares vistelse på Orust (1892) 
lyckades jag ej finna densamma. L. M. Larsson2) anger dess ut- * *)

*) N. J. Scheutz, Smålands flora (1864).
*) L. M. Larsson, Flora öfver Värmland och Dal. 2:a uppl. (Carlstad, 1868).
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bredning i Dalsland: »Vid vägen nära Ånimskogs kyrka, vid Öster
byn (D:r I ingvall); vid Djupedalsbron på gränsen till Västergötland 
(S. Lindgren)» ; ocb i Värmland: »I östra delen från Gullspångs- 
älfven genom bela Wissnums och Ölme härader ända till vägen till 
Gustafsvik; för öfrigt på Lurön (L. Borgström).»

I Svealand når Tlujmus nordgränsen för sin förekomst som en allmän 
\ axt, men del närmare förloppet af denna nordgräns framgår ej tyd- 
ligt material, hvaröfver jag förfogar. I Uppland går den
längs kusten upp till Blidö enligt J. W. Hamner 1. c., men i de 
nordligare soeknarne Vätö och Väddö saknas den och detsamma 
är sannolikt fallet med kustsocknarne norr därom; flertalet exemplar 
i Herb. mus. Ups. äro från Uppsalatrakten1), ett från Sigtuna1) och 
ett från Roo1). Från Västmanland finnas blott två exemplar, det 
ena från Kungö1) (1843), det andra från »mellan Gyttorp och Grex- 
åsen»1) (1825, herb. Wahlenberg); enligt O. Dahlgren* 2) finnes den 
vid Sala. De två exemplar, som jag sett från Dalarne, härstamma 
det ena fran Furudal1) nära Oresjön (1853, Classon), det andra från 
trakten af Krylbo, »mellan Viggarne och Brunnbäck»1); den grund- 
lige kännaren al Dalarnes flora fil. lic. G. Samuelsson har benäget 
meddelat mig, alt dessa två exemplar utgöra belägg för de enda två 
mindre utbredningsområden för växten, i hvilka han själf sett den 
i Dalarne; för Krylbotrakten har han dessutom tillagt två lokaler, 
nämligen Grytnäs, Åsbo och Folkärna, Brunnbäck, Brovallen.

I Norrlands två sydligaste landskap, Gestrikland och Helsingland, 
hör Tlujmus serpijllum till de sällsyntare växterna och den förekom
mer blott i de inre delarne af dessa landskap, ej i kusttrakterna. 
Från de inre delarna af Gestrikland är den sedan länge känd från 
Ockelbc socken, vid landsvägen bortom Ockelbokrogen1); själf har 
jag tillsammans med d:r J. A. Brundin antecknat den från Fernebo 
socken, Nässja och flerstädes vid vägen mellan Gysinge och kyrkan, 
mest på en rullstensås; enligt stud. Wald. Olsson skall den dess
utom finnas vid vägen mellan Gysinge och Årsunda samt vid Sand- 
' i ken och Siljansö i Högbo socken. I ett interfolieradt exemplar af 
Rob. Hartman’s Gäfletraktens växter (1863), i hvilket exemplar för
fattaren intill sin död 1891 antecknat alla märkliga nyfynd för flor- 
området, Valbo och Hille socknar, saknas Thymus serpijllum, och 
under min vistelse under somrarne 1895—1901 i Gestriklands kust

*) Exemplar härifrån finnes i Herb. mus. Ups.
2) O. Dahlgkex, Salatraktens kärlväxtflora (Sv. Bot. Tidskr. 1910),
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trakter har jag ej lyckats finna den därstädes. Från Helsingland 
är den enligt P. W. Wiström 1. c. känd endast från Hanebo socken, 
mellan Hemstanäs och Kilafors, Voxna1) vid bruket och vid väg 
till Ofvanåker samt i Järfsö socken, sparsamt vid Ufås.

I Västernorrlands län får Thymus serpyllum plötsligt en helt 
olika utbredning; den är där en allmän och utpräglad kustväxt, som 
finnes endast i kustsocknarna från Njurunda i söder åtminstone till och 
med Själevad i norr. Enligt E. Collinder 1. c. finnes den i Medelpad 
här och där i kustområdet och dess närhet talrik — mängdvis, 
nämligen på Brämön, i Njurunda, vid Sundsvall1), i Selånger, Sältna, 
Skön1), Timrå flerst. samt på Alnö *). I 10:de uppl. af Hartmans flora 
angifves växten i fråga för Nätra1) och Själevads socknar i Ånger
manland; enligt mina egna anteckningar finnes den i följande af 
detta landskaps kustsocknar: Häggdånger flerst., Säbrå1) flerst., Hemsö, 
Nora flerst., Nordingrå flerst. samt dessutom enligt C. P. L.estadius 

på Härnön och enligt R. Fristedt m. fl. i Vibyggerå.
I 10:de uppl. af Hartmans flora uppges denna växt vara fun

nen på Harskär nära Umeå enligt meddelande af G. v. Cedervald, 

hvilken uppgift återfinnes i Backmans flora och väl ligger till grund 
för den uppgiften i 11 :te uppl. af Hartmans flora, att Thymus ser
pyllum skulle vara utbredd från Sk—Vb. Om dessa af mig god
tagna uppgifter skrifver nu emellertid tullförvaltaren Vleugel: »Thy
mus serpyllum är mig veterligen ej anträffad inom detta län; den ut
breder sig följaktligen ej så långt i norr som till Kvarken; C. P. 
La5stadius har meddelat mig, att han under sina otaliga exkursioner 
aldrig anträffat den här. Uppgiften i Backmans flora måste vara 
oriktig, så mycket mera som den där angifna växtlokalen —- Har
skär i Umeå skärgård — ej finnes till.»

Thymus serpyllum har i Sverige, om man bortser från, att den 
västerut upphör på gränsen mot Norge, en utbredning, som på ett 
slående säll öfverensstämmer med den till sin historia kända utbred
ningen af hasseln. På gränsen mellan Svealand och Norrland upp
höra dessa båda växter att vara allmänna, men norr därom finnas 
flera isolerade förekomster, nordligast i Ångermanland. Dessa två 
växter böra därför enligt all sannolikhet ha en likartad invandrings- 
historia, d. v. s. de ha båda invandrat till oss från Danmark, där * i

*) Exemplar härifrån tinnes i Herb. mus. Ups.
2) Egendomligt nog har Collinder ej funnit Thymus i de mot gränsen till Ånger

manland liggande socknarne Tynderö och Hässjö; det tyckes sålunda finnas en lucka
i artens utbredning i denna trakt.
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Thymus serpijllum ännu är ganska allmän1), och de ha en gång i 
tiden i Sverige gått längre mot norden såsom allmänna växter än 
nu för tiden; då gränsen för deras naturliga förekomst sedermera 
småningom trängdes mot söder, ha de lyckats hålla sig kvar såsom 
relikter på ett och annat ställe norr om den nuvarande naturliga 
nordgränsen.

Det sätt, hvarpå denna växt hållit sig kvar såsom en relikt i 
Västernorrlands län är märkligt; dels har den på detta läns långa 
kuststräcka funnit en så stor trefnad, att den där är en af de all
männaste och ymnigaste växterna, och dels har den därjämte där
städes artat sig till en ren kustväxt, som näppeligen någonstädes 
går så långt som en eller annan kilometer inåt landet från hafskusten 
räknadt. Sistnämnda förhållande är så mycket märkligare, som 
växten söderut, från och med Helsingland i norr till och med Vätö 
i Roslagen i söder, helt och hållet saknas på Bottniska vikens strän
der. Söder om Vätö framträder den snart åter i kusttrakterna men 
utan att vara uteslutande bunden Aid dem nämligen i Blidö enligt
J. W. Hamner 1. c. och torde sedan fortsätta att finnas längs hela 
den sydsvenska östkusten; härpå tyder min egen erfarenhet från 
Södermanland och Blekinge och dess allmänna förekomst, om ock 
i något egendomliga former, på Öland och Gotland.

Thymus Aisar stora likheter i sin utbredning äfven med Hippo- 
phae; båda saknas i sydliga Norge, men förekomma som kustväxter 
norr om Trondhjemsfjorden och på Bottniska A ikens strand. Sanno
likhet finnes sålunda för, att det i dessa hänseenden lika förekomst
sättet hos dessa Aäxter har samma förklaringsgrund, nämligen den, 
som jag anfört för Hippophae; så vi dt jag vet, finnes det dock ej 
något fossilt belägg härför beträffande Thymus.

Jag har förut uttalat den hypotesen, att Thymus skulle ha in
vandrat till Sverige från Finland öfver Kvarken och Åland. Till 
denna hypotes förleddes jag däraf, att jag i Herbarium Musei Fen- 
nici såg, att Thymus, som i östliga Finland är allmän, ATästerut går 
fram dels till mellersta Österbotten, således till närheten af Kvar
ken, och dels till Åland, som ligger nära Roslagen. Som A7äxten 
i fråga, såsom jag nu A7et, emellertid saknas såA^äl på Kvarkens 
öar och kuststräckan söder därom som äfven i de delar af Ros
lagen, som ligga Åland närmast, kan denna hypotes ej upprätt
hållas.

') Exemplar härifrån finnes i Herb. mus. Ups.
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Förestående uppsats afser i första hand att korrigera de oegent- 
ligheter, som jag blifvit förledd att uttala om utbredningen i Sverige 
af Hippophae och Thymus serpyllum, men den synes mig lärorik 
äfven i andra hänseenden, så föga uttömmande den är. Den visar, 
hurusom de enskilda växterna vid ett mera ingående studium af 
deras utbredning i Sverige ofta i detta hänseende förete egendomlig
heter, hvilka innebära intressanta problem, som det kan vara ganska 
vanskligt att lösa. Den visar vidare, att våra stora offentliga växt- 
samlingar utgöra en mycket gifvande grufva vid studiet af Sveriges 
växtgeografi; detta framgår däraf, att genomgången af de exemplar, 
som finnas i endast en af dessa växtsamlingar af de här ofvan om
talade växterna, kunnat gifva så rika upplysningar. Uppenbarligen 
skulle det för kunskapen om Sveriges flora betyda ett jättesteg 
framåt, om det komme till stånd en gemensam, kritisk och full
ständig förteckning öfver det svenska materialet i de tre stora offent
liga växtsamlingar, som finnas i Stockholm, Uppsala och Lund. 
Den visar slutligen önskvärdheten och det stora gagnet däraf, att de 
svenska botanisterna i mån af möjlighet söka komplettera dessa 
samlingar.

P. S. D:r Selim Birger har haft godheten att meddela mig flera 
tillägg till de här ofvan lämnade uppgifterna om Hippophae rham- 
noides. Af dessa tillägg ha följande synts mig vara af större intresse. 
Fyndorten Småskären ligger i Lule skärgård, sydost om Luleå. Af 
C. Melander anges i Bot. not. 1883, s. 211, Hippophae för Bodvik 
och Sävenäs i Skellefteå s:n. Originaluppgifter finnas om denna 
växts förekomst vid Haparanda i Bot. not. 1858, s. 163, och om 
dess förekomst nära Lysekil i Bot. not. 1888, s. 281; vidare finnes 
i en uppsats af S. Birger i Bot. not. 1908, s. 217, en uppgift, att 
den blifvit funnen »flera buskar i sandgropar på stranden söder om 
Rudebäck mellan Landskrona och Hälsingborg, antagligen förvildad». 
Äfven påpekar S. Birger, att Hippophae blifvit funnen fossil ej 
blott i Jämtland utan äfven i Medelpad, samt att namnet Haftor- 
stöten på ett berg, som ligger på gränsen mellan Härjedalen och 
Norge, möjligen hänsyftar på denna växt.
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ÜBER DIE SPERMATIENBILDUNG BEI 
DELESSERIA SANGUINEA

VON

NILS SVEDELIUS

Mit 2 Tafeln und 11 Figuren im Text.

In einem früheren Aufsatz (Über den Generationswechsel bei Deles- 
seria sanguinea, Svensk Bot. Tidskr. Bd. 5, 1911, S. 260) habe ich 
eine Darstellung des Generationswechsels bei Delesseria sanguinea 
geliefert, die sich auf vergleichende Untersuchungen über die Tetra- 
denteilung der Tetrasporen sowie die somatischen Kernteilungen bei 
der Tetrasporenpflanze und der weiblichen Pflanze gründete. Als 
ich im Jahre 1910 Anfang November bei einem Besuch der Meeres
station Kristineberg in Bohuslän das Material zu der Untersuchung 
einsammelte, zeigte es sich, dass die eigentliche Befruchtungsperiode 
zu jener Zeit bereits so gut wie abgeschlossen war, so dass es sich 
nicht ermöglichen Hess, damals Material für ein Studium der Ent
wicklungsgeschichte der Spermatien zu beschaffen. Die Untersuchung 
dieses Teils der Entwicklungsgeschichte von Delesseria sanguinea 
musste demnach auf ein späteres Jahr aufgeschoben werden. Es 
gelang mir indessen, an dem mir damals zur Verfügung stehenden 
Materiale nachzuweisen, dass bei Delesseria sanguinea die Tetraspo
renbildung mit einer Reduktionsteilung verbunden ist, sowie dass 
die Tetrasporenkerne 20 Chromosomen haben, während die soma
tischen Kerne der Tetrasporenpflanze 40 besitzen. Auch konnte 
ich den Nachweis führen, dass wenigstens die eine der Geschlechts
generationen, die weibliche, in ihren somatichen Kernen gleichfalls 
20 Chromosomen hatte. Schon hieraus konnte man natürlich völlig
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berechtigt sein, den Schluss zu ziehen, dass bei Delesseria sanguinea 
die Tetrasporenpflanze ein Sporophyt und die geschlechtlichen Pflan
zen demnach Gametophyten sind, zwischen denen ein Generations
wechsel in Übereinstimmung mit der von Yamanouchi für die Flo
rideen aufgestellten Generationswechseltheorie stattfinden muss. Zur 
einer vollständigen Verifizierung dieser Auffassung ist es jedoch na
türlich erforderlich, dass auch die männliche Pflanze einer Prüfung 
sowohl betreffs der Chromosomenzahl der somatischen Zellen als 
auch bezüglich des Kernteilungsverlaufes bei der Spermatienbildung 
unterzogen wird. An eine derartige Untersuchung knüpfen sich auch 
einige andere Fragen, die zwar nicht direkt den Generationswechsel 
selbst betreffen, gleichwohl aber von anderen Gesichtspunkten aus 
ihr grosses Interesse besitzen. Eine solche Frage ist z. B. die wie 
die Spermatienbildung stattfindet, welche Rolle im besonderen die 
sog. Spermatangienmutterzelle bei der Bildung der Spermatien spielt
u. s. w. Zu einer vollständigen Darstellung der ganzen Entwick
lungsgeschichte von Delesseria sanguinea bedarf es dann ferner na
türlich auch einer Klarstellung des Kernteilungsverlaufes bei der 
Karpogonbildung, der Befruchtung und der Karposporenbildung.

Um auf allen diesen Punkten meine begonnene entwicklungs
geschichtliche Studie über Delesseria sanguinea zum Abschluss zu brin
gen, liess ich während des Jahres 1911 an der Meeresstation Kristine
berg in Bohuslän neues Untersuchungsmaterial von der fraglichen 
Pflanze einsammeln, und swar diesmal bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt des Jahres — Anfang und Mitte Oktober — um die Be
fruchtung selbst studieren zu können. Wie ich früher (siehe »Ge
nerationswechsel bei Delesseria sanguinea», S. 275) gefunden habe, 
fällt nämlich die Befruchtungszeit für Delesseria an der schwedischen 
Westküste gerade in die Mitte des Monats Oktober. Ich erhielt auch 
zu dieser Zeit alle möglichen Entwicklungsstadien von Spermatangien- 
blätter von der frühesten Anlegung an bis zur vollen Spermatien- 
reife.

Ich will nun zunächst über diese Untersuchung der Spermatien- 
entwicklung berichten und hoffe in nicht allzu entlegener Zeit den 
Bericht auch durch einen solchen über die Karpogonbildung und 
die Cystokarpienentwicklung ergänzen zu können.

Zur Fixierung habe ich mich diesmal ausschliesslich der Flem- 
MiNG’schen Flüssigkeit (der schwächeren Lösung) bedient. Die Fixie
rung wurde im allgemeinen nicht über 1 Stunde ausgedehnt. Zur 
Färbung habe ich ausschliesslich Heidenhain’s Eisenhämatoxylin-
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methode benutzt. Die Dicke der Schnitte hat im allgemeinen 3—4 g, 
betragen.

Dem Vorsteher der Zoologischen Station der Kgl. Schwed. Aka
demie der Wissenschaften bei Kristineberg, Herrn Dr. Hj. Öster

gren, danke ich herzlich für die grosse Bereitwilligkeit und Sorgfalt, 
mit der er das Einsammeln und Fixieren des Materials bewerkstel
ligt hat, welches dieser Arbeit zugrunde liegt.

Auch benutze ich die Gelegenheit, Herrn Professor O. Juel meinen 
Dank auszusprechen, der wie früher auch diesmal die Freundlich
keit gehabt hat, die Photographien für die Figuren anzufertigen.

I. DIE HISTOLOGISCHE ENTWICKLUNG DER 
SPERMAT ANGIEN.

Die spermatangienfülirenden Blätter oder — wie ich sie im fol
genden der Kürze halber nennen will — die männlichen Blätter bei 
Delesseria sanguined werden, wie oben erwähnt, an der schwedischen 
Westküste im Oktober angelegt und ausgebildet. Beiläufig sei er
wähnt, dass die Zeit ihrer Ausbildung ungefähr mit der bei Helgo
land (nach Kuckuck) und an den Küsten Englands (nach Buffham) 

zusammenzufallen scheint. Ihrer Grösse und Form nach (Fig. 1) 
scheinen sie nur wenig von den tetrasporenführenden Blättern abzu
weichen (vergl. »Generationswechsel bei Delesseria sanguinea», Fig. 
12, S. 282). Sie erreichen im allgemeinen eine Länge von kaum 5, 
ausnahmsweise mehr, gewöhnlich aber weniger, 3—4 mm. und eine 
Breite von gewöhnlich 1, selten 2 mm. Was sie von den Tetraspo- 
rophyllen unterscheidet, ist, dass sie im allgemeinen schmäler sowie 
beträchtlich dünner und biegsamer sind als diese und besonders 
eine Neigung zeigen, am Rande unduliert und gefältet zu werden. 
Die Tetrasporophylle sind besonders in mehr vorgeschrittenen 
Stadien breiter, bedeutend dicker und fester (vgl. »Generationswech
sel», S. 284, Fig. 14) und zeichnen sich durch ihre bedeutend stär
kere Färbung aus, was besonders hervortritt, wenn sie älter werden, 
welche Färbung auf dem Reichtum der Sporentetraden an Inhalt 
und auf ihrer kräftigen Färbung beruht. Die männlichen Blätter 
führen ja auch ein bedeutend mehr ephemeres Dasein sowohl als 
die Tetrasporophylle wie als die karpogonführende Blätter. Sie 
werden Anfang Oktober angelegt und ausgebildet. Mitte und Ende 
desselben Monats geht die Befruchtung vor sich, und schon Anfang
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November gelingt es nur mit Schwierigkeit, männliche Blätter zu 
finden, die sich in ihrer Entwicklung verzögert haben. Sobald die 
Spermatien entlassen sind, haben ja die Blätter ihre Mission erfüllt, 
sie welken dann bald und verschwinden.

Über den Bau der männlichen Blätter von Delesseria sanguiena 
finden sich in der Litteratur nur kurze Notizen. Buffham (On the

Antheridia, etc., of some Florideae, 
1893) scheint der erste zu sein, 
der sie näher studiert hat, und in 
seiner Arbeit bietet er auch einige 
Abbildungen sowohl von männ
lichen Blättern als von den Sper- 
matangien (a. a. 0., Taf. XIV. Fig. 
28—30). Im Jahre darauf hat 
Kuckuck — offenbar ohne die 
kleine Arbeit Buffham’s zu ken
nen — in seinen .»Bemerkungen 
zur marinen Algenvegetation von 
Helgoland», 1894, gleichfalls die 
männlichen Blätter unserer Pflanze 
sowie in einigen kleineren Bildern 
die Spermatangien abgebildet (a. 
a. 0., Fig. 23, S. 255), und dazu 
eine kurze Notis über ihren Bau 
gegeben.

Ich habe nun Gelegenheit ge
habt, die früheste Anlegung und 
Entwicklung der männlichen Blät
ter zu studieren. Sie wachsen in 
ganz derselben Weise wie die Te-

Fig. 1. Männlielies(spermatangientragendes) trasporophvlle Ulld die kaipOgOn- 
Blatt von Delesseria sanguinea. (22X1). ^ 1 °

bildenden Blätter von der alten, 
nach dem Abwerfen der Blattspreite überlebenden Hauptachse der 
Assimilationsblätter der vergangenen Vegetationsperiode aus. Diese 
im Oktober ganz nackte Achse wird nun der Ausgangspunkt sowohl 
für die Assimilationsorgane der nächsten Vegetationsperiode als für 
die männlichen Blätter. Die letztgenannten entwickeln sich nun 
erst. Ein männliches Blatt leitet seinen Ursprung von einer einzigen 
der Oberflächenzellen der Sprossachse her. Diese Zelle (siehe Fig. 
2 unten!) buchtet sich aus, streckt sich in die Länge und teilt sich

Sv’.

■<? .%
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zunächst ausschliesslich mittelst Querwänden. Sehr bald treten auch 
Längsteilungen ein, und binnen kurzem findet man einen kleinen 
Gewebskörper angelegt, der in seinem zellularen Bauplan alle die 
charakteristischen Eigenschaften zeigt, die den Delesseriaceentypus, 
welchem diese Art angehört, auszeichnen (Fig. 2 oben!) Man fin
det so die für die Familie charakteristische Scheitelzelle, die sich aus
schliesslich durch Querteilungen teilt, ferner sieht man, wie die auf 
diese Weise entstandenen Quersegmente allmählich durch zwei Längs
wände sich in drei Zellen teilen, von denen die Randzellen sich dann 
weiter durch schräge Wände teilen, so dass dreieckige Zellen abge
schnürt werden, die zu den sekundären Scheitelzellen in den konge
nitalen Zweigen werden, aus denen ein Delesseria-Spross stets be
stehend gedacht werden kann. Sehr bald sieht man auch eine 
schwache Andeutung zu 
einer Mittelrippe her
vortreten, die ihren Ur
sprung von der mitt
leren der drei Zellen 
herleitet, in welche ein 
ursprüngliches Querseg
ment geteilt wird. Wir 
sehen also, dass die 
ursprüngliche einfache „Fig. 2 Junge Anlagen zu männlichen Blättern von der Haup- 
Zellenreihe zur Entste- tachse hervorsprossend. (360X1).

hung eines kleinen Blattes mit dem ganzen für den Delesseria-Spross 
typischen zellularen Aufbauplan geführt hat. Bei den vegetativen 
Sprossen, den Tetrasporophyllen wie auch den männlichen Blät
tern zeigt es sich also, dass sie nach genau demselben zellularen 
Schema angelegt und anfangs aufgebaut werden.

Wenn das männliche Blatt älter wird, verwischt sich sehr bald 
die Regelmässigkeit der Zellteilungen, die das sehr junge Blatt aus
zeichnen. Studiert man z. B. die Sprossspitze eines etwas älteren 
männlichen Blattes (Fig. 3), so lässt sich kaum oder wenigstens nur 
mit grösster Schwierigkeit das zellulare Bauschema nachweisen, das 
noch in jüngeren Stadien mit aller Deutlichkeit hervortrat. Die 
Ursache hierfür ist die, dass bei dem männlichen Blatt sehr bald 
äusserst zahlreiche inter kalare Teilungen eintreffen, die die 
ursprüngliche, regelmässige Zellenanordnung vollständig verwirren. 
Dies zeigt bereits ein Blick auf Fig. 3, wo man deutlich mehrere 
Zellen im Inneren des Blattgewebes beobachten kann, die sich geteilt

HS
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haben, obwohl die Wandbildung noch nicht so weit fortgeschritten 
ist, dass die neuen Zellwände ebenso dick geworden sind und ebenso 
scharf hervortreten wie die älteren. Deutlicher tritt vielleicht diese 
lebhaftere Teilung in der Oberflächenschicht des männlichen Blattes 
bei einem Vergleich zwischen Querschnitten rein vegetativer Blätter,

Fig. 3. Spitze eines jungen männlichen Blattes (360X1).

tJn.:
xJCWt 3)cUto

v/r?OQIG
: •

Tetrasporophylle und männlicher Blätter hervor. Vegetative Blätter 
und Sporophylle habe ich in meiner früheren Arbeit über den Ge
nerationswechsel bei Delesseria (Svensk Bot. Tidskr. Bd. 5, S. 277, 
Fig. 2 und 3) abgebildet, einen Querschnitt eines männlichen Blat-

Fig. 4. Querschnitt eines jungen männlichen Blattes, Zentralschicht schraffiert (300X1).

tes sieht man in den Figuren 4 und 9. Eine eingehende vergleich
ende Prüfung des Tetrasporophylls und des männlichen Blattes zeigt, 
dass im Verhältnis zu der Anzahl Zellen, die die zentrale Mittelschicht 
bilden, die Zahl der Oberflächenzellen bei dem männlichen Blatte 
grösser ist als bei dem Tetrasporophvll (vgl. Fig. 4 hier nebenbei 
und Fig. 14 »Generationswechsel», S. 284). Andererseits ist das
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männliche Blatt dünner, während das Sporophyll dicker wird und 
einen festeren Bau erhält. Diese Verschiedenheiten beruhen auf 
einer etwas verschiedenen Art des Dickenwachstums. Bei dem 
Dickenwachstum sowohl des vegetativen Blattes wie des Sporophylls 
und des männlichen Blattes geht es so zu, dass die einschichtige 
Zellscheibe zuerst zweischichtig wird, danach gliedert eine der so ge
bildeten Teilzellen nach innen zu eine kleinere Teilzelle ab, die in 
die durch das ganze Blatt sich erstreckende Zentralschicht eingeht. 
Vergl. Fig. 4! Die Oberflächenzellen wachsen dann in einander 
entgegengesetzter Richtung aus, versweigen sich und bilden so 
gleichsam Systeme von verzweigten unter einander verbundenen 
Fäden, die nach beiden Seiten hin in einer Richtung senkrecht 
zur Blattoberfläche auswachsen.

Nun verhalten sich hinsichtlich dieses Dicken Wachstums die ver
schiedenen Arten von Blättern etwas verschieden. Der Dickenzu- 
wachs des vegetativen Blattes konzentriert sich längs der Mittellinie 
des Blattes und führt so zur Entstehung der kräftig hervortretenden 
Mittelrippe (Abbildung siehe »Generationswechsel», S. 277, Fig. 2).

Das Tetrasporophyll wird durch eine mehr gleichförmige Ver
dickung über die ganze Sprossoberfläche hin ohne Bildung eines 
kräftigeren Mittelnervs gekennzeichnet. Das Gleiche ist auch bei 
dein männlichen Blatt der Fall. Auch hier findet sich nur in jün
geren Stadien sowie an der Spitze eine Andeutung zu einem Mittel
nerv, und der Dickenzuwachs ist sehr gleichförmig (Fig 4). Die Ver
schiedenheit zwischen dem Tetrasporophyll und dem männlichen 
Blatt schliesslich besteht darin, dass bei dem ersteren die nach oben 
und unten auswachsenden Fadensysteme durch die Quer teilungen 
der Scheitelzelle mehr in die Höhe wachsen (vergl. »Generations- 
wechsel» Fig. 5—8, S. 278—280). Frühzeitig werden dann in ge
wissen Zweigspitzen die Tetrasporangienmutterzellen angelegt. Diese 
weichen von den übrigen Oberflächenzellen durch ihre Grösse und 
ihren Plasmareichtum ab und werden bald von ihren kleineren 
Nachbarzellen überwachsen (a. a. 0., Fig. 8, S. 280). Das männ
liche Blatt dagegen wird dadurch gekennzeichnet, dass die ent
sprechenden Zweigsysteme nicht so sehr in die Höhe wachsen, und 
dass die Scheitelzellen sämtlich ungefähr gleichgross sind (siehe Textfig. 
4, 6, 7). In diesen Scheitelzellen treten dagegen bald Längs teilungen 
ein, d. h. eine Wandbildung senkrecht zur Sprossoberfläche, und 
hierdurch werden nun die im Vergleich zur Zenträlschicht so äusserst 
zahlreichen, länglichen Oberflächenzellen gebildet. Diese gehen dann
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sämtlich — mit alleiniger Ausnahme einer peripheren Partie (Fig. 5) 
— früher oder später zur Spermatangienbildung auf eine Weise 
über, wie sie unten sogleich zu schildern sein wird. Natürlich ist 
das männliche Blatt ganz wie das Tetrasporophyll etwas dicker längs 
der Mitte als an den Rändern, gleichwie man auch im Inneren noch 
lange die grössere Zelle in der Mitte unterscheiden kann, die die in 
jüngeren Stadien auch von der Oberfläche aus unterscheidbare Mit
telrippe darstellt. In höherem Grade tritt jedoch ein Dickenunter
schied in verschiedenen Teilen des männlichen Blattes nicht hervor, 
sondern es bleibt zeitlebens ziemlich gleichdick und von lockerer, 
biegsamer Konsistenz.

Hat auf diese Weise das männliche 
Blatt seine definitive Grösse erreicht, 
so gehen ziemlich gleichzeitig sämtliche 
Oberflächenzellen ausser in einer 3—5 
Schichten mächtigen Randzone (Fig. 5) 
zur Spermatangienbildung über. Jedes 
männliche Blatt bildet also auf jeder der 
beiden Seiten einen einzigen grossen 
zusammenhängenden Spermatangienso- 
rus aus. Zu bemerken ist in diesem 
Zusammenhänge, dass dies nicht für 
alle Delesseria-Arten die Regel zu sein 
scheint, denn in seiner oben angeführ
ten kleinen Arbeit »On the Antheridia 
etc. of some Florideae» bildet Buffham 

(Taf. XIV, Fig. 25) männliche Blätter von 
Delesseria ruscifolia ab, die mit einem 
kräftigen, durchgehenden Hauptnerv mit 

zahlreichen, paarweise gestellten Seitennerven versehen sind, zwischen 
welch letzteren die kleinen Sori sitzen. Die männlichen Blätter von 
Delesseria ruscifolia tragen also auf beiden Seiten zahlreiche, kleine, 
von einander isolierte Sori. Da nun ja das männliche Blatt bei 
Delesseria sanguinea nicht ganz gleichmässig dick ist, so ist es 
immer eine etwas verschiedene Anzahl Zellen, die zwischen den 
spermatangienbildenden Zellen auf beiden Seiten hegen, ja, nach den 
Rändern hin kann es geradezu Vorkommen, dass die Spermatan
gienbildung auf nur 2-schichtigen Teilen des Blattes eintrifft. Hier 
grenzen dann schliesslich, wie wir sehen werden, die sog. Sperma- 
tangienmutterzellen dicht aneinander (Fig. 19, Taf. 6).
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Fig. 5. Itandstück eines männlichen Blat
tes, halbschematisch (360X1).
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Die früheren Zellteilungen, die der Spermatangienbildung selbst 
vorausgeben, sind in Textfig. 6 und 7 abgebildet. Das erstere Bild 
zeigt ein sehr frühes Stadium. Die untersten, in der Quere gestreckten 
Zellen gehören der Mittelschicht des männlichen Blattes an. Die lang-

ISbS

Fig. 6. Stück eines Querschnittes von einem 
männlichen Blatte, die definitiven Sperma- 

tangienmutterzellen noch nicht angelegt 
("etwa 900X1).

Fig. 7. Stück eines Querschnittes von 
einem männlicher Blatte, die Anlagen 
der Spermatangienmutterzellen zeigend 

(etwa 900X1).

gestreckten Oberflächenzellen haben alle, ausser der in der Mitte, nach 
innen zu eine kleinere Zelle abgeteilt, die in das innere Füllgewebe 
des männlichen Blattes eingeht. Das nächste Stadium ist in Fig. 7 
abgebildet. Hier sieht man die charakteristischen Längsteilungen, 
die ich bereits oben 
erwähnt habe, und 
die dazu führen, dass 
das männliche Blatt 

eine so grosse 
Menge länglicher 

Oberflächenzellen er
hält. Diese Zellen 
sind es, die schliess
lich ihrerseits die 
Spermatangien selbst 
abteilen. Wie dies 
zugeht, ersieht man

rp . p q i Fig. 8. Stück eines Querschnittes von einem männlichen Blatte, dieaus 1 exlllg. o, Besser Spermatangien (sp) und ihre Mutterzellen (spm) in verschiedenen Sta- 
i i rrv r i r dien der Entwicklung zeigend (etwa 900X1).aber aus der I afel 5,

wo sämtliche aufeinander folgende Stadien abgebildet sind. Auf Taf. 
5, Fig. 1 links sieht man eine solche Oberflächenzelle mit dem Kern 
in Prophase.

Ich gehe vorläufig auf die zytologischen Einzelheiten bei den Kern
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teilungen nicht ein und berichte nur über den Zellteilungsverlauf 
selbst. Kurz, der Kern der mehr oder weniger länglichen Oberflächen
zelle teilt sich in zwei (Fig. 2, Taf. 5), und auf diese Kernteilung 
folgt bald eine Zellteilung in der für die Florideen charakteristischen 
Weise, d. h. durch eine Einschnürung und die sukzessive Abgliede
rung des Plasmakörpers von den Seiten her, bis schliesslich nur 
eine Pore übrig bleibt, als Verbindung zwischen den beiden so ge
bildeten Tochterzellen. Auf diese Weise wird nun die längliche 
Zelle in eine grössere obere, gleichfalls längliche Zelle und eine un
tere kleinere isodiametrische geteilt (Textfig. 8 und Fig. 13, Taf. 5). 
Hierdurch ist die obere Zelle als das erste Spermatangium von 
seiner basalen Mutterzelle, der sog. Spermatangienmutterzelle, abge
teilt worden.

Der Kern des Spermatangiums wandert nach der Aussenwand 
hin, und Plasma beginnt mehr und mehr, sich um denselben anzu
häufen. (Fig. 12—16, Taf. 5). Hierdurch differenziert sich nun 
immer deutlicher das Spermatium im Inneren des Spermatangiums, 
um schliesslich bei der Reife als ein von der Spermatangienwand 
wohl abgegrenzter länglich runder Körper im Inneren hervorzutreten 
(Fig. 13, 16, Taf. 5; Fig. 27, Taf. 6). Zu diesem Zeitpunkt oder 
bereits vorher hat die Aussenwand des Spermatangiums begonnen, 
sich papillenförmig auszubuchten und sich durch die ziemlich dicke 
gallertige Wandschicht, die die Oberfläche des ganzen männlichen 
Blattes bekleidet, gleichsam emporzubohren (siehe Fig. 12—16, Taf. 
5). Die Aussenwand des Spermatangiums birst und das Spermatium 
gleitet hinaus (Fig. 16, Taf. 5) und wird frei (Fig. 17, 18, Taf 5). 
Ich komme gleich unten zurück auf eine Erörterung dieser Auffas
sung von dem Freiwerden des Spermatiums bei Delesseria sanguined, 
die nicht mit dem übereinstimmt, was ich in anderen Zusammen
hänge auf Grund von Angaben in der Litteratur als eine Vermutung 
ausgesprochen habe (vgl. »Bau und Entwicklung der Florideengat
tung Martensia, S. 70), die aber dagegen eine frühere Angabe von 
Kuckuck bestätigt.

Schon lange bevor die Entlassung des. Spermatiums stattgefunden, 
hat indessen die basale Spermatangienmutterzelle aufs neue begon
nen sich zu rühren. Offenbar zu etwas verschiedenen Zeitpunkten, 
oft aber ganz unmittelbar nach der Abtrennung des ersten Sperma
tangiums, sieht man, wie von dem einen oberen Rande der Sper
matangienmutterzelle eine spitz schnabelförmige Partie sich auszu
buchten beginnt (Fig. 3—8, Taf. 5). Dieser anfangs sehr schmale
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Vorsprung (Fig. 4, 6, Taf. 5) drängt sich zwischen die Nachharzellen 
hindurch nach aussen, während der Zellkern noch auf dein Grunde 
liegt. Allmählich scheint indessen der Vorsprung anzuschwellen 
(Fig. 5 und 8, Taf. 5), worauf der Kern ein Stück aufwärts wandert 
und eine Teilung erfährt (Fig. 7, 8, Taf. 5). Dann wird auf gewöhn
liche Weise die neugebildete Zelle abgeschnürt (Fig. 9, 10, Taf. 5), 
und hiermit ist nun das zweite Spermatangium von derselben 
Mutterzelle her ausgebildet, die das erste ausgebildet hat. Wie 
gesagt, scheint die Abschnürung des zweiten Spermatangiums bisweilen 
etwas früher und bisweilen etwas später geschehen zu können. So 
zeigt Textfig. 8 in der Mitte eine 
Mutterzelle mit zwei Sperma- 
tangien, die ziemlich gleichalt 
aussehen, während andererseits 
die Figuren 9 und 10 auf Taf.
5 ein Paar Spermatangien von 
mehr verschiedenem Alter 
zeigen.

Dadurch dass auf diese Weise 
die bereits vorher dicht zusam
menstehenden Spermatangien- 
mutterzellen ein zweites Sper
matangium abschnüren, das sich 
zwischen den zuerst abgeschnür
ten emporpresst, kommt es na
türlich dahin, dass sämtliche 
Spermatangien sich auf dem
männlichen Blatte buchstäblich Fig' Qliersclinitt von einem männlichen Blatte

mit reifen Spermatangien (400X1).
durch einander drängen. Fig. 9
zeigt ein photographisches Bild von einem Querschnitte durch ein 
männliches Blatt in voller Beile; man sieht die kleinen, in einer 
mehr oder weniger regelmässigen Reihe liegenden Spermatangien- 
mutterzellen und nach aussen davon die dichtstehenden Spermatan
gien durch einander gedrängt. Fig. 10 zeigt ein Bild desselben Sta
diums von der Oberfläche aus; sie giebt eine gute Vorstellung davon, 
wie dicht in Wirklichkeit die Spermatangien zusammenstehen. Man 
kann in dieser Figur bei aufmerksamer Beobachtung sehen, wie dicht 
neben einem grösseren helleren Spermatangium oft gleichsam ein 
scharf markierter, kleinerer, runder Punkt sich befindet. Dies sind 
die von der Spermatangienmulterzelle etwas später abgeschnürten
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Spermatangien, die sich zwischen die alten emporpressen. Jede 
Spermatangienmutterzelle schnürt demnach regelmässig 
zwei Spermatangien ab.

Es fragt sich nun, können möglicherweise noch mehr Sperma
tangien abgeschnürt werden? Ich habe mir grosse Mühe gegeben, 
über diesen Punkt zu voller Klarheit zu kommen, es ist mir aber 
nie gelungen, absolut sichere Fälle zu beobachten, wo es ganz deut
lich gewesen wäre, dass die Spermatangienmutterzelle, nachdem sie 
bereits zwei Spermatangien gebildet, noch ein weiteres drittes ab- 
geschnürt hätte. Sicher ist jedenfalls, dass es in der Regel nicht

Fig. 10. Stück von einem männlichen Blatte mit reifen Spermatangien, von oben gesehen (375x1).

geschieht. Der einzige von mir beobachtete Fall, wo die Möglich
keit einer solchen weiteren Abschnürung nicht völlig ausgeschlossen 
erscheint, ist der in Textfig. 11 abgebildete (dritte Zelle von links). 
Dort sieht man, wie eine Spermatangienmutterzelle ein Spermatangium 
abgeschnürt hat, dem gegenüber der Verdacht bestehn kann, dass es 
von bedeutend späteren Datum sei. Dafür spräche, dass es spät hinter
herkommt, nachdem bereits sämtliche anderen Nachbarspermatangien 
abgewelkt sind, zudem könnte auch.seine Stellung darauf hindeuten, 
dass es wirklich eines von späterer Ordnung wäre. Mit absoluter 
Sicherheit lässt sich dies jedoch nicht entscheiden, da es — infolge
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des dichten Zusammenstehens aller Spermatangien — unmöglich 
ist, in diesem Stadium sicher zu bestimmen, ob eine bestimmte 
Spermatangienmutterzelle wirklich genetisch mit den leeren Sper- 
matangienresten, die oberhalb desselben zu sehen sind, zusammen
gehört. Jedenfalls gehören derartige durchwachsene Spermatangien 
zu den reinen Ausnahmen, und in der Regel bildet jede Sperma
tangienmutterzelle nur zwei Spermatangien neben einander.

Kuckuck äussert sich in seiner oben angeführten Notiz über die 
Spermatangien von Delesseria sanguined (»Bemerkungen», S. 255) 
folgendermassen: »Jedes Spermatangium entlässt durch eine papil
lenförmige Öffnung der gelatinösen Aussenschicht ein sich kugelig

Fig.,11. Stück eines Querschnittes von einem männlichen Blatte. Spermatienentlassen, die 
Spermatangienmutterzellen (spm) noch mit Kernen und plasmatischem Inhalt (etwa 900x1).

abrundendes Spermatium. Nunmehr1) kann die Tragzelle ein neues 
Spermatangium abgliedern». Wie aus der obigen Darstellung bereits 
hervorgegangen, ist dies wohl, wenn auch nicht ganz ausgeschlos
sen, so doch durchaus nicht die Regel. Zu beachten ist, dass es. 
Kuckuck offenbar nicht gelungen ist zu sehen, dass jede Sperma- 
tangienmutterzelle(» Tragzelle») der Regel nach stets ungefähr gleich
zeitig zwei Spermatangien neben einander bildet. Das erste Sper
matangium braucht durchaus nicht sein Spermatium entlassen zu 
haben, bevor das andere gebildet wird. Es ist also meines Erach
tens nicht unwahrscheinlich, dass Kuckuck das zweite Spermatan-

') Von mir gesperrt!
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gium als das ältere »durchwachsend» aufgefasst hat. Bei der Klein
heit dieser Organe können die mikroskopischen Bilder oft den Ein
druck erwecken, dass dies der Fall sei, und ein Irrtum liegt äusserst 
nahe. Aus den obigen Darlegungen aber dürfte hervorgehn, dass es 
in der Regel nicht geschieht.

Nach der Entlassung der Spermatien bleiben die ganz leeren, 
farblosen Spermatangienreste noch einige Zeit lang sitzen. In dieser 
Phase im Leben des männlichen Blattes sind die Spermatangien- 
mutterzellen fast die einzigen Zellen im ganzen Blatte, die noch 
Plasma und unterscheidbare Kerne besitzen. Es geht dies aus Fig. 
11 hervor. Dass die Spermatangienmutterzellen wohlverschieden 
von den anderen Zellen im Gewebe des männlichen Blattes sind 
und somit auch im übrigen einen besonderen Namen wohl verdienen, 
ist vielleicht nicht zum wenigsten klar gerade zu diesen Zeitpunkt. 
Diese Zellschicht ist es, wo die Lebenstätigkeit im männlichen Blatte 
sozusagen am längsten verharrt, bevor dass Blatt ganz abstirbt 
und abfällt.

II. VERGLEICH ZWISCHEN DER SPERMATIEN BILDUNG BEI 
DELESSERIA SANGUINEA UND ANDEREN FLORIDEEN.

Wie ich bereits an anderem Orte (»Bau und Entwicklung der Flo
rideengattung Martensia», S. 68) hervorgehoben habe, liegen in der 
Litteratur äusserst wenige sicher untersuchte Fälle vor, auf die sich 
ein Vergleich zwischen der Spermatienausbildung verschiedener 
Florideentypen stützen lässt. Die Florideenhistologie ist hier wie 
an so vielen anderen Punkten noch in vielen Hinsichten eine terra 
incognita.

Was nun zunächst die Delesseriaceen betrifft, so habe ich früher 
die Spermatienbildung bei der Gattung Martensia geschildert (»Bau 
und Entwicklung der Florideengattung Martensia», 1908). Dort geht 
die Spermatangienbildung so vor sich, dass die einschichtige Zell
scheibe, die den Sorus trägt, beiderseits kleine Oberflächenzellen 
abgliedert, so dass sie 3-schichtig wird. Diese kleinen Oberflächen
zellen zerfallen dann noch weiter in kleinere, ohne dass jedoch die 
Zellscheibe sich weiter verdickt. Von der Oberfläche aus gesehen, er
scheint eine solche Lamelle auf diese Weise karriert, fast so regelmässig
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wie ein Schachbrett, wobei man indessen stets ohne grössere Schwie
rigkeit die Grenzen der ursprünglichen vegetativen Zellen feststellen 
kann (vgl. »Bau und Entwicklung der Florideengattung Martensia», 
Taf. 3, Fig. 10, 12). Schliesslich aber erreicht diese Teilung ihr 
Ende. Die Spermatangienmutterzellen sind nun definitiv angelegt. 
Sie erstrecken sich in die Höhe, senkrecht von der Oberfläche aus, 
und ihre Kerne teilen sich in zwei. Der eine Kern wandert in die 
Spitze aus und wird zum Kern des ersten Spermatangiums (a. a. O. 
Taf. 4, Hg. 1), das sich dann A on der basalen Spermatangienmut- 
terzelle ahschnürt. Der Kern dieser letzteren Zelle hat sich indessen 
aufs neue geteilt (a. a. O. Taf. 4, Fig. 2), und nachdem das erste 
Spermatangium — AATie ich aus in der genannten Abhandlung an
geführten Gründen annahm — abgeschnürt worden, wird von der 
Spermatangienmutterzelle das zcveite genau an demselben Orte, avo 

das erste gesessen hatte, gebildet. Hier Avächst demnach nie das 
zAveite Spermatangium aus, während das erste noch da ist. Die 
Spermatangienmutterzelle bei Martensia bildet jedesmal nur 
ein Spermatangium. Daher kommt es bei den Martensia-Typus 
nie zu einem solchen Gewirr und Gedränge von Spermatangien Avie 
bei Delesseria (vgl. Textlig. 9, 10 und Martensia, Taf. 3, Fig. 12). Hierin 
liegt also die Ursache dafür, dass man hei Betrachtung eines reifen 
Martensia-Sorus von der Oberfläche her (a. a. ()., Fig. 12) stets 
leicht die Grenzen der ursprünglichen vegetativen Zellen unterschei
den kann, von denen die verschiedenen Spermatangien herstammen. 
Dass genau das Gleiche bei der mit Martensia nahe verwandten 
Gattung Nitophyllum stattfindet, geht auch aus Buffham’s Bild Aon 
den Spermatangien der letztgenannten Gattung hervor (»On the 
Antheridia etc. of some Floridese», Taf. XIII, Fig. 21). Man vergleiche 
z. B. die Begelmässigkeit, mit der die Spermatangien in dem ange
führten Bilde angeordnet sind, mit der Anordnung auf dem Bilde der 
Delesseria-krien (a. a. ()., Taf. XIV, Fig. 24, 27, 30).

Es herrscht demnach in Wirklichkeit eine ziemlich markante 
Verschiedenheit bezüglich der Spermatangienbildung zwischen der 
Nitophyllnm-Grappe und der Gattung Delesseria, so dass meine frühere 
Annahme (siehe '»Bau und Entwicklung der Florideengattung Mar
tensia», S. 70), dass die Spermatienbildung innerhalb der ganzen 
Delesseriaceengruppe sich durch grosse Gleichförmigkeit auszeichnen 
sollte, bei eingehenderer Prüfung mehrerer Typen sich als etwas 
übereilt erAveist. Ich Avurde indessen zu dieser Annahme durch 
Kuckuck’s Angaben über Delesseria sanguinea (»Bemerkungen», S.



254

255) veranlasst, wo das Durchwachsen der Spermatangien eben so 
geschildert wird, wie es hei Martensia der Fall war. Eine genauere 
Prüfung zeigt jedoch, dass dem nicht so ist, sondern dass Martensia 
und Delesseria je für sich etwas verschiedene, aber doch verwandte 
Typen darstellen, der eine dadurch ausgezeichnet, dass nur ein 
Spermatangium auf einmal von jeder Spermatangienmutterzelle aus 
zur Entwicklung gebracht wird, der andere dadurch, dass ungefähr 
gleichzeitig zwei ausgebildet werden. Bei dem ersteren Typus 
entwickelt sich das zweite Spermatangium ersl nach dem Absterben 
des ersten und an genau demselben Platze wie dieses.

Verhält sich die Delesseriaeeengruppe also nicht durchweg gleich
förmig bezüglich der Spermatangienbildung, so zeigt es sich doch, 
dass das Vorkommen der verschiedenen Typen mit den verschie
denen systematischen Gruppen zusammenzufallen scheint, die man 
bereits seit alters her aus ganz anderen Gründen unterschieden hat. Die 
in anderen Hinsichten wohlcharakterisierte Nitophyllum-Gruppe wiinie 
demnach auch mit Rücksicht auf die Spermatangienentwicklung eine 
Sonderstellung einnehmen. Dies zeigt indessen zu voller Evidenz, 
dass die Art der Ausbildung der Spermatangien bei den Florideen 
ein gutes, vielleicht allzu oft übersehenes systematisches Merkmal 
ist, ein Umstand, auf den ich bereits früher hingewiesen habe (vgl. 
»Bau und Entwicklung der Florideengattung Martensia», S. 76 und 
Engler u. Prantl, Nachträge zu I. T., Abt. 2, Florideen, S. 200).

Hat diese Untersuchung der Spermatangienentwicklung von Delesse
ria sanguinea also ergeben, dass der Typus von dem bei anderen 
Delesseriaeeen (Martensia-Nitophijllum-Typus) abweicht, so hat er 
sich andererseits höchst beträchtlich solchen Typen wie z. B. Chon- 
dria und Polysiphonia genähert. Die von Guignard untersuchte 
Chondria hat eine Spermatangienmutterzelle, die ebenfalls gleichzeitig 
mehrere (oft mehr als zwei) Spermatangien abschnürt (vgl. Guignard, 

Dövel. et Constitution d. Anthérozoides, Taf. 6, Fig. 15—21). Und 
der Polysiphonia-Typus lässt sich nun mit grösster Leichtigkeit mit 
dem Delesseria-Typus identifizieren. Man vergleiche z. B. 5 amanouchi’s 
Abbildungen der Spermatangienentwicklung bei P. violacea (Bot. Gaz. 
42, Taf. 22) mit den von mir gelieferten Abbildungen. Yamanouchi’s 

Fig. 64—70 entsprechen ja völlig dem Stadium in Fig. 1, 2 auf Taf. 5 
von Delesseria. Yamanouchi’s Fig. 71, 72, 76, 78—80 entsprechen den 
Fig. 3—8, Taf. 5 von Delesseria, und Yamanouchi’s Fig. 81 der Fig. 9, 
10 auf Taf. 5 sowie der Textfig. 8 von Delesseria. Polysiphonia und 
Delesseria stimmen auch darin überein, dass die Spermatangienmut-
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terzelle nach der Abgliederung des ersten Spermatangiums einen 
schmalen, schnabelförmigen Fortsatz bildet, der sich seitwärts von 
dem ersten Spermatangium hinauf- und hinausdrängt (siehe Yama- 
nouchi, Fig. 72, 75, 76, 78—80).

Eine bestimmte Verschiedenheit herrscht jedoch zwischen dem 
Polysiphonia- und dem Delesseria-Typus darin, dass die Spermatangien 
so verschiedene Form haben, indem sie bei Polysiphonia ganz kugel
rund sind und der ganze Inhalt in das Spermatium übergeht, ja, nach 
Yamanouchi’s Darstellung soll es eben das ganze Spermatangium 
als solches sein, das als Spermatium (»the sperm») abgelöst würde, 
welch letzteres also von einer Wand umgeben ist, die nichts anderes 
als die Wand des Spermatangiums darstellt. So sagt Yamanouchi: 

»The sperm when detached is oval in form, and has a thin wall 
derived from the mother cell». Es handelte sich also hier nicht 
um ein nacktes Spermatium, sondern vielmehr um ein wandum
kleidetes Spermatangium, das verbreitet wird.

Wie verhält es sich nun in dieser Hinsicht mit Delesseria? Wie 
ich bereits oben angedeutet habe, weist hier alles darauf hin, dass 
eine Abschnürung nicht stattfindet, dass vielmehr das Spermatium, 
von der Wand des Spermatangiums völlig befreit, aus dem Sper
matangium entlassen wird. Es is oft sehr schwierig, sicher zu ent
scheiden, welcher von beiden Fällen in Wirklichkeit stattfindet. 
Besonders gilt dies für den Fall, dass das Spermatangium, wie bei 
Delesseria sanguinea, an der Spitze papillenförmig anschwillt und 
dort eine Einschnürung um den oberen Teil herum, der das Sper
matium beherbergt, gebildet wird (vgl. Fig. 12, 14, 15, Taf. 5). 
Dies erweckt ja leicht die Vorstellung, dass ein Abschnürungspro
zess beginnt. Die Gründe gegen die Annahme einer Abschnürung 
sind aber folgende: Man kann oft in einem weiter vorgeschrittenen 
Stadium sehen, wie das Plasma des Spermatiums wohlabgegrenzt 
ist sowohl von dem übrigen Inhalt des Spermatangiums als im 
besonderen auch von der Wandung (Fig. 13, Taf. 5 und Fig. 27, 
Taf. 6). Besonders das letztere Bild erscheint mir völlig entschei
dend. Vergleicht man das Spermatium, wie es im Inneren des 
Spermatangiums in Fig. 27, Taf. 6 vorliegt, mit den vor ganz kur
zem entlassenen, auf der Oberfläche des männlichen Blattes liegenden 
Spermatien in Fig. 28, 29, Taf. 6, so sieht man, dass die letzt
genannten keine andere Wandschicht haben als das Spermatium im 
Inneren des Spermatangiums, d. h. es sind nackte, nur durch eine 
plasmatische Hautschicht begrenzte Körper. Hätte hier dagegen
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den, so müsste der Wandteil irgendwie an dem soeben entlassenen 
Spermatium zu sehen sein. Das ist aber nicht der Fall. Um Miss
verständnisse zu vermeiden, sei erwähnt, dass Fig. 28 und 29 (Taf. 
6) nach Spermatien gezeichnet sind, die vor so kurzer Zeit entlassen 
waren, dass sie noch an dem männlichen Blatte hafteten, wie es in 
Fig. 17, 18, Taf. 5 zu sehen ist. Das Spermatium wird also 
als ein nackter, nur durch eine plasmatische Hautschicht 
begrenzter Körper entlassen, der sich in diesem Zustande 
schon vollentwickelt im Spermatangium findet. Ferner 
müsste man, wenn eine Abschnürung stattlindet, unbedingt Über
gangsstadien linden, wobei das Spermatangium in seinem oberen 
Teile sich scharf zusammen gekniffen zeigte, und solche Stadien wären 
natürlich vorzugsweise eben dann zu erwarten, wenn im Inneren das 
Spermatium reif ist wie in Fig. 27, Taf. 6. Ich habe indessen nie 
solche Stadien beobachtet, obwohl ich eine sehr grosse Menge ver
schiedener Entwicklungsstadien daraufhin durchgemustert habe. 
Andererseits habe ich freilich an lebendem Material das Entlassen 
des Spermatiums selbst nicht direkt beobachtet. Fig. 16 Taf. 5) 
scheint mir aber eine deutliche Vorstellung davon zu liefern, wie 
dieses vor sich geht. Aus bereits oben angegebenen Gründen halte 
ich es indessen für völlig ausgeschlossen, dass hier bei Delesseria 
sanguinect eine Abschnürung in der Weise vor sich ginge, wie 
Yamanouchi es für Polysiphonia violacea beschreibt. Dagegen be
stätigen alle meine Beobachtungen die Richtigkeit der Angabe 
Kuckuck’s (Bemerkungen, S. 255), wonach »jedes Spermatangium 
durch eine papillenförmige Öffnung der gelatinösen Aussenschicht 
ein sich kugelig abrundendes Spermatium entlässt».

Ich habe in anderem Zusammenhänge (»Bau und Entwicklung 
der Florideengattung Martensia», S. 69, 70; diese Frage behandelt, 
dabei mein Urteil nur auf die in der Litteratur zugänglichen Figu
ren und Notizen stützend, und bin damals zu dem Resultate ge
kommen, dass auch bei Delesseria die Spermatien durch einen Ab
schnürungsprozess frei würden. Dies ist indessen nicht der Fall, 
wovon ich mich nun durch ein genaueres Studium der Entwick
lungsgeschichte habe überzeugen können. Was mich besonders 
damals zu der obenerwähnten Ansicht führte, war Buffham’s Bild 
von den Spermatien bei Delesseria sanguinea in dem Aufsatze »On 
the Antheridia etc. of some Florideae», Taf. XIV, Fig. 30 im Verein 
mit meinen damaligen Martensia-Studien. Ich fasste nämlich —
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was ja sehr natürlich war, wenn man jenes Bild mit dem bei Mar- 
tensia vergleicht und keine entwicklungsgeschichtlichen Untersuch
ungen vorliegen — die langen schmalen Zellen als die Spermatan- 
gienmutterzellen und die kleinen runden an der Spitze als die ab
geschnürten Spermatangien in Übereinstimmung mit Yamanouchi’s 
Darstellung auf. Die länglichen Zellen sind aber nicht die Sper- 
matangienmutterzellen, sondern die Spermatangien selbst, die Mutter
zellen sind die isodiametrischen darunter, und die runden Körper 
sind die Spermatien. Meine damals gegebene, nur auf Litteratur
studien gegründete Darstellung ist demnach nicht richtig, vielmehr 
haben meine gegenwärtigen entwicklungsgeschichtlichen Studien ge
zeigt, dass Kuckuck mit seiner Auffassung völlig Recht hatte.

Jedenfalls geht aus all diesem hervor, dass, wenn Yamanouchi’s 
Auffassung richtig ist, und wenn bei Polysiphonia das ganze Sper- 
matangium wirklich abgeschnürt wird, die Spermatangienbildung 
bei den Florideen auf in wesentlichen Punkten verschiedene Weise 
vor sich geht. Sehen wir aber nun auch ganz von der Frage ab, 
ob das Spermatangium bei Polysiphonia abgeschnürt wird oder nicht, 
so weicht der Typus hier doch wesentlich von Delesseria dadurch 
ab, dass im ersteren Falle der ganze Inhalt des Spermatangiums 
— Spermatangium und Spermatium sind ja gleichgross — in das 
Spermatium aufgeht, während im letzteren Falle (bei Delesseria) nur 
in dem oberen Teil des Spermatangiums das im Verhältnis zur 
Grösse des Spermatangiums kleine Spermatium zur Entwicklung 
kommt. Und diese Studie hat schliesslich wieder gezeigt, von wel
cher Wichtigkeit eine eingehende, auf die Entwicklungsgeschichte 
gegründete Untersuchung der Spermatangienbildung der Florideen ist.

*

III. DIE ZYTOLOGISCHEN VERHÄLTNISSE BEI DEN 
KERNTEILUNGEN DER MÄNNLICHEN PFLANZE.

Es bleibt nun noch über die zytologischen Verhältnisse bei den 
verschiedenen Kernteilungen der männlichen Pflanze zu berichten. 
Ich beginne hierbei mit einer Darstellung der Kernteilungen, die zu 
der Bildung der Spermatien selbst führen, also der ersten und zwei
ten Teilung der Spermatangienmutterzelle.
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Fig. 19, Taf. 6 zeigt das Bild eines männlichen Blattes mit zwei 
Spermatangienmutterzellen, die dort neben einander liegen. Das 
Bild ist ganz nahe dem Bande des Blattes entnommen, wo dieser nur 
2 Zellschichten dick ist, und wo keine vegetativen Zellen nach innen 
zu abgegliedert werden, sondern die Oberflächenzellen direkt Sper
matangienmutterzellen werden. Die beiden Zellkerne befinden sich 
in Prophase zur Teilung. Im reinen »Ruhestadium» haben die 
Zellkerne der männlichen Pflanze ein Aussehen wie in Fig. 30, 
Taf. 6. Wir sehen einen deutlichen, mehr oder weniger stark ge
färbten Nukleolus sowie eine zahlreiche Menge kleiner, stark ge
färbter Chromatinkörner, die in einem feinen Maschenwerk aufge
hängt sind. Die Anzahl der Chromatinkörner kann nicht bestimmt 
werden, sie beträgt jedoch mindestens 40 oder mehr. Wir finden 
also hier bei der männlichen Pflanze im Ruhestadium einen Kern
bau, der vollständig mit dem übereinstimmt, den ich bei der weib
lichen Pflanze zuvor gefunden und beschrieben habe (siehe »Gene
rationswechsel», S. 310, Taf. 3, Fig. 51). Der Bau stimmt auch mit 
dem der somatischen Kerne der Tetrasporenpllanze überein ausser 
bezüglich der Anzahl Chromatinkörner, die bei der Tetrasporen
pflanze bedeutend grösser, wahrscheinlich doppelt so gross ist (siehe 
»Generationswechsel», Taf. 3, Fig. 40).

Bei der Prophase der ersten Teilung der Spermatangienmutterzelle 
geht es auf dieselbe Weise zu wie bei der Prophase zu den soma
tischen Teilungen der Tetrasporenpflanze und der weiblichen Pflanze, 
d. h. einige Chromatinkörner werden grösser, stärker gefärbt, andere 
verschwinden gleichsam. Fig. 20, Taf. 6 zeigt eben dieses Stadium. 
Es ist dasselbe wie in Fig. 19, aber in stärkerer Vergrösserung. 
Das fragliche Stadium ist ja genau das gleiche wie das, welches in 
»Generationswechsel», Taf. 3, Fig. 55 von der weiblichen Pflanze 
abgebildet worden ist. Wie ich bereits damals betonte, weist alles 
darauf hin, dass die kleinen Chromatinkörner im Begriffe stehen, 
sich zu den grösseren Körpern zu vereinigen, die dann zu den de
finitiven Chromosomen werden. Hier ebensowenig wie bei den an
deren Kernteilungen bei Delesseria sanguined findet sich zu irgend 
welcher Zeit ein Stadium, das als ein Spirem bezeichnet werden 
könnte.

Das folgende Stadium der ersten Kernteilung der Spermatangien
mutterzelle sieht man in Fig. 21, Taf. 6. Wir sind nun zum letzten 
Stadium der Prophase gelangt, das für diese Pflanze so charakte
ristisch ist, und das sich völlig gleichartig sowohl bei der weiblichen
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Pflanze (»Generationswechsel», Taf. 3, Fig. 56, 57) als bei den soma
tischen Teilungen der Tetrasporenpflanze (a. a. O., Taf. 3, Fig. 43, 
44) findet. Alle kleinen Chromatinkörner sind nun verschwunden, 
und die gleichgrossen Chromosomen, durch äusserst feine Fäden 
mit einander verbunden, treten nun völlig distinkt hervor und kön
nen gezählt werden. Der Nukleolus ist noch mehr oder weniger 
deutlich vorhanden. Die Anzahl der Chromosomen ist nun an
nähernd 20. In Fig. 21, Taf. 6, können mit Sicherheit 19 Stück 
deutlich unterschieden werden. Fig. 22 zeigt eine Spermatangien- 
mutterzelle quergeschnitten mit dem Kern in einem schönen Ana- 
phasenstadium. Die Nukleolen sind nun verschwunden. Fig. 26, 
Taf. 6 zeigt einen neugebildeten Spermatiumkern, dessen Chromo
somen noch völlig deutlich sind; und das bleiben sie noch, nachdem 
das Spermatium entlassen worden ist. Es ist nämlich für diese 
Teilungen sehr charakteristisch, dass der neugebildete Spermatium- 
kern nicht in ein »Ruhestadium» zurückkehrt wie andere Kerne.

Bevor ich hierüber berichte, will ich jedoch zunächst die zweite 
Kernteilung der Spermatangienmutterzelle schildern. Wie im vorigen 
Kapitel erwähnt worden, schickt sich die basale Spermatangien- 
mutterzelle bald zu ihrer zweiten Teilung an. Diese tritt ein, un
mittelbar nachdem die Wandbildung stattgefunden hat, wodurch 
das erste Spermatangium von der Spermatangienmutterzelle abge
schnürt worden ist (siehe Taf. 5, Fig. 3—8). Fig. 23 (Taf. 6) zeigt 
die spätere Prophase der zweiten Teilung. Auch jetzt treten unge
fähr 20 Chromosomen auf, und es zeigt dieses Stadium vollständige 
Übereinstimmung mit dem Stadium in Fig. 21, Taf. 6. Fig. 24 
giebt die zweite Kernteilung der Spermatangienmutterzelle in Meta
phase wieder. In Fig. 25, Taf. 6, sieht man denselben Kern in 
Anaphase. Wie soeben erwähnt, tritt der künftige Spermatienkern 
nie in ein Ruhestadium ein. Fig. 26, Taf. 6, zeigt einen ganz neu
gebildeten Spermatiumkern im obersten Teil des Spermatangiums. 
Der Kern wandert nämlich stets hinauf in das obere Ende (vgl. die 
Figuren auf Taf. 5). Hier häuft sich nun auch das Plasma in der 
oben geschilderten Weise an, und schliesslich kann man auch im 
Inneren des Spermatangiums das von der Wand völlig freigemachte 
Spermatium, nur begrenzt durch eine plasmatische Hautschicht 
(Fig. 27, Taf. 6), unterscheiden. Der innere Bau des Kerns ist nun 
ziemlich bemerkenswert. Man findet nämlich, dass er einen Bau 
aufweist, der völlig mit dem der späteren Prophase (in Fig. 21, 23, 
Taf. 6 übereinstimmt, wobei jedoch zu beachten ist, dass ein Nuk-
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leolus nicht wahrzunehmen ist. Die Chromosomen sind nun sehr 
deutlich, und ihre Anzahl kann oft sicher zu 20 bestimmt werden.1) 
Im allgemeinen lässt sich sagen, dass soeben entlassene Spermatien 
sich fast am besten dazu eignen, die Chromosomenzahl der männ
lichen Pflanze zu bestimmen. Man vergleiche Fig. 28, 29, Taf. 6. 
Die Spermatien werden also mit in Prophasenstadium stehendem 
Kern entlassen. Man kann bisweilen beobachten, wie in dem ent
lassenen Spermatium der Kern gleichsam noch stärker auf
getrieben ist als drinnen im Spermatangium; vgl. Fig. 27 und 29, 
Taf. 6. Ich habe diesmal nicht die weitere Entwicklung des Sper- 
matiums verfolgt, hoffe aber, im Zusammenhang mit dem Bericht 
über die Befruchtung möglicherweise auf diese Frage zurückkommen 
zu können.

Erwähnt sei hier, dass dieser Bau des Spermatiumkems völlig 
mit dem übereinstimmt, den Yamanouchi bei Polijsiphonia violacea 
geschildert hat, deren Spermatien gleichfalls mit in Prophase be
findlichem Kern und mit deutlich unterscheidbaren Chromosomen 
entlassen werden. Vgl. Yamanouchi, Life-history of Polysiphonia, 
Taf. XXII, Fig. 68—81!

Das Resultat unserer Untersuchung über die Kernteilungen der 
Spermatangienmutterzelle ist also das, dass sowohl die erste als die 
zweite Teilung eine typische Kernteilung ist — völlig gleich der 
in den somatischen Kernen der weiblichen Pflanze — und dass bei 
beiden Teilungen 20 Chromosomen auftreten, die demnach die de
finitive Chromosomenzahl des Spermatiums darstellen.

Es erübrigt nun zum Schlüsse noch, über den Kernteilungsverlauf 
bei den somatischen Kernteilungen der männlichen Pflanze zu 
berichten. Hierbei kann ich mich indessen kurz fassen, da die 
somatischen Kerne in ihrer Teilung vollständige Übereinstimmung 
sowohl mit den Kernteilungen der Spermatangienmutterzelle als 
mit den somatischen Teilungen der weiblichen Pflanze zeigen. Im 
allgemeinen lässt sich jedoch sagen, dass die somatischen Kerne 
bei der männlichen Pflanze grösser sind als die Spermatienkerne 
selbst. Dagegen haben sie dieselbe Grösse wie die somatischen 
Kerne der weiblichen Pflanze; vgl. z. B. »Generationswechsel», Taf. 
3, Fig. 54—57, die somatische weibliche Kerne zeigen, mit Fig. 
31—36, Taf. 6, die somatische männliche Kerne zeigen! Diese

x) So zeigt das Spermatium in Fig. 28 (Taf. 6) genau diese Anzahl.



Kernbilder sind sehr jungen männlichen Blättern zur Zeit ihrer 
allerfrühesten vegetativen Teilungen entnommen. Fig. 31 (Taf. 6) 
zeigt einen Kern auf der Grenze zwischen Ruhestadium und früher 
Prophase mit zahlreichen Chromatinkörnen. In Fig. 32 (Taf. 6) 
beginnen einige von diesen die Oberhand zu gewinnen und stärker 
hervorzutreten. Schon im vorigen Stadium hat der Kern begonnen 
anzuschwellen und eine mehr langgestreckte Form anzunehmen. 
Noch weiter entwickelt sehen wir derartige Stadien in Fig. 33, 34, 
(Taf. 6) wo die definitiven Chromosomen nun immer deutlicher 
unterschieden und gezählt werden können. Ihre Anzahl nähert 
sich mehr und mehr der Zahl 20. Fig. 35 (Taf. 6) zeigt ein Pro
phasenstadium fast auf seinem Höhepunkt mit allen Chromosomen 
in ungefähr gleicher Grösse. Hier und da ist vielleicht noch ein 
kleineres Chromatinkorn zu sehen. Die Zahl der stärker hervor
tretenden gleichgrossen Chrohiosomen beträgt jedoch annähernd 20. 
Fig. 36 (Taf. 6) zeigt schliesslich Fragmente eines somatischen Kerns 
der männlichen Pflanze auf dem Höhepunkt der Prophase. Keine 
kleinen Chromatinkörner sind nunmehr zu unterscheiden, sondern 
nur die nun gleichgrossen und distinkten Chromosomen. Auf dem 
Bilde, das nur einen halben Zellkern zeigt, sieht man nur 10 Chro
mosomen. Aus dem eben Angeführten geht indessen hervor, dass 
die Chromosomenzahl der somatischen Zellen der männlichen Pflanze 
20 beträgt, und dieselbe Zahl finden wir bei den typischen Teilungen, 
aus denen die Spermatien hervorgehen, welche also gleichfalls 20 
Chromosomen haben.

Die vorstehende Untersuchung bestätigt also betreffs der männ
lichen Pflanze von Delesseria sanguinea völlig die Resultate, zu denen 
ich bereits bei meinen früheren Untersuchungen über diese Pflanze 
gekommen bin, dass nämlich die Geschlechtspflanzen haploide 
Gamophyten sind mit der Chromosomenzahl 20 in allen 
Zellkernen im Gegensatz zu der Tetrasporenpflanze, die 
ein diploider Sporophyt ist. IV.

IV. ZUSAMMENFASSUNG.

Die männlichen, d. h. die spermatangienführenden Blätter bei 
Delesseria sanguinea entbehren auf vollentwickeltem Stadium einer 
deutlichen Mittelrippe und bilden auf jeder Seite einen einzigen, 
grossen, zusammenhängenden Sorus aus. Dies schient nicht bei 
allen Delesseria-Arten der Fall zu sein, nicht z. B. bei Delesseria-
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ruscifolia, die deutlich fiedernervige männliche Blätter mit dicker 
Mittelrippe und feinen Seitenrippen hat, zwischen denen auf jeder 
der beiden Seiten mehrere, von einander getrennte, kleine Sperma- 
tangiensori zur Entwicklung kommen (vergl. Buffham!). Die 
männlichen Blätter von Delesseria sanguinea werden zunächst nach 
demselben zellularen Schema wie die rein vegetativen Blätter und 
die Tetrasporophvlle aufgebaut, im Unterschied aber besonders von 
den letzteren treten bald in der Oberflächenschicht zahlreiche inter- 
kalare Teilungen ein. Hierdurch wird die Oberfläche des ganzen 
männlichen Blattes von zahlreichen, dichtstehenden Spermatangien - 
mutterzellen bedeckt.

Jede Spermatangienmutterzelle gliedert mehr oder weniger gleich
zeitig zwei Spermatangien ab.

Das zuletzt abgegliederte Spermatangium drängt sich zwischen 
den älteren an die Oberfläche empor. So kommt es, dass schliess
lich sämtliche Spermatangien äusserst dicht, scheinbar ohne Ordnung; 
wirr durch einander, zusammengedrängt stehen.

Die Spermatangienentwicklung bei Delesseria sanguinea weicht hier
durch bestimmt von der Spermatangienentwicklung bei anderen De- 
lesseriaceen der Gruppe Nitophgüeae (Nitophyllum, Martensia) ab,, 
wo jede Spermatangienmutterzelle nur ein Spermatangium auf ein
mal ausbildet. Das zweite wird erst ausgebildet, nachdem das erste 
sein Spermatium abgegeben hat, und erhält dann genau denselben 
Platz wTie das erste. Hier findet also eine Durchwachsung der ersten 
Spermatangien statt. Innerhalb der Familie Delesseriaceae kommen 
demnach wenigsten zwei von einander verschiedene Typen der Sper
matangienentwicklung vor.

Das Spermatium bei Delesseria sanguinea ist bereits in dem Sper
matangium von der Spermatangienwand wohldifferenziert und wird 
durch eine Öffnung in der Wand als ein nackter, nur durch eine 
plasmatische Hautschicht begrenzter Körper entlassen.

Sowohl bei der ersten wie bei der zweiten Teilung der Sperma
tangienmutterzelle erfährt der Kern eine typische Teilung mit 20 
Chromosomen, welches also auch die Chromosomenzahl des defini
tiven Spermatiums bleibt.

Die somatischen Kerne der männlichen Pflanze haben gleichfalls 
20 Chromosomen.

Der Kernteilungsverlauf bei den somatischen Kernen der männ
lichen Pflanze stimmt in allen Teilen mit dem Kernteilungsverlauf 
bei den entsprechenden Kernen der weiblichen Pflanze überein.
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Die männliche Pflanze von Delesseria sanguinea ist demnach ganz 
wie die weibliche Pflanze ein haploider Gamophyt mit 20 Chromo
somen in allen Zellkernen im Gegensatz zur Tetrasporenpflanze, die 
ein diploider Sporophyt mit 40 Chromosomen ist (vgl. im übrigen 
»Generationswechsel», S. 318.)

Botanisches Institut der Universität Uppsala, im März 1912.
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FIGURENERKLÄRUNG.

Taf. 5.

Delesseria sanguinea. cf\
Sämtliche Bilder sind gezeichnet unter Anwendung von Leitz’ Im- 

mers. Vie und Zeiss’ Kompensationsokular 8 mittels Zeiss’ Zeichenprisma 
mit dem Bilde in der Höhe des Arbeitstisches. Die Vergrösserung ist 
ungefähr 1200/i.
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Fig. 1. Die erste Teilung der Spermatangienmutterzelle mit dem 
Kern in späterer Prophase, rechts das erste Spermatangium abgegliedert; 
die halbmondförmige Spermatangienmutterzelle fängt an wiederauszu- 
wachsen.

Fig. 2. Die Spermatangienmutterzelle nach der ersten Teilung 
zweikernig.

Fig. 3. Rechts das erste Spermatangium abgegliedert und die Sper- 
matangiummutterzelle mit dem Kern in Prophase seitlich links wieder 
hervorwachsend. Links eine Spermatangienmutterzelle mit einem leeren 
Spermatangium wie in Fig. 3 rechts.

Fig. 4—8. Verschiedene Phasen von demselben Stadium mit der 
wieder hervorwachsenden Spermatangienmutterzelle. Der Kern der Sper
matangienmutterzelle in Fig. 6 in späterer Prophase, in Fig. 7 in Meta
phase, in Fig. 8 in Anaphase.

Fig. 9, 10. Spermatangienmutterzelle mit zwei Spermatangien, einem 
älteren und einem jüngeren.

Fig. 11. Ein neulich abgegliedertes zweites Spermatangium mit 
dem länglichen Kern in Telophase.

Fig. 12—16. Spermatangien mit deutlich erkennbaren differenzierten, 
noch eingeschlossenen Spermatien. Man sieht, wie die Spitze des Sper- 
matangiums herauswächst und (in Fig. 12, 14 und 15 sich deutlich über 
die Blattfläche hervorwölbt.

Fig. 17, 18. Entlassene Spermatien an der Blattfläche noch anhaftend.

*

Taf. 6.
Delesseria sanguinea. o7.

Sämtliche Bilder sind gezeichnet unter Anwendung von Leitz’ 
Immers. Vi6 und Zeiss’ Zeichenprisma, die Fig. 19 mit Zeiss’ Kom
pensationsokular 8, die Fig. 20—36 mit Zeiss’ Kompensationsokular 12, 
alle mit dem Bilde in der Höhe des Arbeitstisches. Die Vergrösserungen 
sind ungefähr bezw. 12ü% und 2o0%.

Fig. 19. Zwei Spermatangienmutterzellen von dem peripheren, nur 
Zweischichtigen Teil des Spermatangienblattes. Die Kerne in früher 
Prophase.

Fig. 20. Kern einer Spermatangienmutterzelle in früher Prophase 
seiner ersten Teilung (Detail aus Fig. 19); 30—40 Chromatinkörnchen
sichtbar, einige, die Anlagen zu den definitiven Chromosomen, grösser 
und schärfer hervortretend.

Fig. 21. Kern einer Spermatangienmutterzelle in späterer Prophase 
seiner ersten Teilung. Etwa 20 Chromosomen, 19 deutlich wahrnehmbar.

Fig. 22. Kern einer Spermatangienmutterzelle in Anaphase seiner 
ersten Teilung.

Fig. 23. Kern einer Spermatangienmutterzelle in späterer Prophase 
seiner zweiten Teilung. Etwa 20 Chromosomen wahrnehmbar. Das Sta
dium ist völlig mit dem in Fig. 21 abgebildeten übereinstimmend.
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fig. 24. Wieder sprossende Spermatangienmutterzelle mit ihrem 
Kern in Metaphase.

Fig. 25. Desgleichen in Anaphase.
Fig. 26. Neugebildeter Spermatienkern.
big. 27. Reiles Spermatium noch in dem Spermatangium einge- 

schlossen.
Fig. 28, 29. Entlassene Spermatien mit 20 Chromosomen.
Hg. 30. »Ruhender» vegetativer Kern einer männlichen Pflanze.
Hg. 31—34. Vegetative Kerne von männlichen Pflanzen in früher 

1 rophase. In Hg. 31, 32 sind zahlreiche (mehr als 40) »Chromatinkörn
chen» sichtbar, einige davon schärfer hervortretend. In Fig. 33 und 
34 sind die definitiven Chromosomen deutlicher hervortretend, grösser 
und dunkler.

Fig. 35. Vegetativer Kern einer männlichen Pflanze in späterer 
Prophase mit etwa 20 Chromosomen.

Fig. 36. Stück eines vegetativen Kernes einer männlichen Pflanze 
in späterer Prophase. Nur 10 Chromosomen sichtbar.

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 18
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SCHWEDISCHE PLANKTONALGEN
i.

PHYTOPLANKTON AUS DEM RÅSTASJÖN BEI STOCKHOLM

VON

EINAR TELLING

Während meiner seit einigen Jahren in einer Anzahl von Stock
holmer Gewässern vorgenommenen Untersuchungen über das Plank
ton, besonders Phytoplankton, traf ich im Råstasjön in der Nähe 
Stockholms eine Planktonflora, die sowohl durch ihre Zusammen
setzung als auch durch das Vorkommen einiger für Schweden oder 
für die Wissenschaft neuer Formen nicht ohne Interesse sein 
dürfte.

Die Untersuchung des Råsta-Planktons wurde im botanischen 
Institut der Universität Stockholm ausgeführt; es ist mir eine an
genehme Pflicht, meinem Lehrer, Herrn Professor G. Lagerheim,. 

für sein lebhaftes Interesse und die liebenswürdige Hilfe, die diese 
kleine Untersuchung möglich gemacht haben, hier meinen herz
lichen Dank abstatten zu dürfen. Meinem Freunde Herrn Dr. O. 
Borge bin ich für sehr wertvolle Litteraturhilfe und Herrn Dr. E. 
Lemmermann für das Bestimmen einiger Arten und freundliche 
Ratschläge in mehreren schwierigen Fällen grossen Dank schuldig.

Råstasjön (Råsta-See) ist etwas N. von Råsunda, einer etwa 7 
km. NW von Stockholm entfernten Vorstadt, belegen. Er füllt 
eine seichte Vertiefung einer dortigen Tonebene, ist 18 Hektar gross 
von rechteckiger Form mit grösster Länge O—W; wurde vor etwa 
50 Jahren von 1,5 m. Höhe bis zum Meeresniveau gesenkt; gegen
wärtige Maximaltiefe beträgt 4 m. Die O-, N- und W-Ufer sind 
mit breiten Phragmites-Gürteln bewachsen, deren Innensaum ge
wöhnlich mit einer Borte von Rumex Hydrolcipathum, Sium lati-
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folium und Carex Pseudocyperus sowie schwimmend Lemna minor be
setzt ist. In den Pragmiteta kommen oft zerstreutes Solanum Dulca
mara und einzelne Salices vor. Im Schilfrande treten Bestände von 
Typha angustifolia und Scirpus lacustris hervor, welche in O und 
\Y. die freie Seeoberfläche in Besitz nehmen. Innerhalb dieser 
Wasserobersteher wächst eine mehr oder weniger breite Zone von 
Schwimmblattpflanzen: Nymphaea alba und Potamogeton natans 
reichlich, Nuphar luteum zerstreut. Benthonisch kommt stellenweise 
Cer atop hyllum demersum reichlich vor. Das S-Ufer ist meistens von 
reinen Wasserpflanzen frei und von Erlen beschattet.

Ich habe nur das Herbstplankton und teilweise das Winter
plankton untersucht. Charakteristisch für das Herbstplankton 
dieses Sees war die völlig dominierende Diatomeen flora von Dia- 
toma elongatum, Asterionelia gracillima, Stephanodiscus Hantzschii mit 
den Varietäten Zachariasii und delicatula sowie Melosira arundinacea. 
Diese Teilformation bestand bis zum Gefrieren des Sees, das etwa 
am 28. XI. 1911 eintrat. Von allen diesen vorher massenhaften 
Formen fand ich im letzten Fang 6. I. 1912 nur Asterionella ganz 
spärlich in 2—4zelligen Coenobien. Im übrigen war qualitativ 
die grosse Anzahl der Chlorophyceen charakteristisch.

Die Kulmination des Herbstplanktons schien im Oktober zu sein. 
Bemerkenswert ist auch, dass die Reproduktion bei einem so niedri
gen Temperaturgrade wie + 3° C. sehr kräftig fortsetzte.

Im Herbstplankton waren im ganzen 74 Planktonformen vorhan
den, welche sich in den verschiedenen Gruppen folgendermassen 
verteilen: Chlorophyceen 41 oder 55 %>, Flagellaten 15 oder 20 °/o, 
Peridineen 2 oder 3 %, Diatomeen 11 oder 15 % und Myxophy- 
ceen 5 oder 7 °/o.

Dieser Reichtum an Chlorophyceen und Diatomeen stellt also 
das Plankton als ein Ileloplankton mit Anklängen an wahres Lim- 
noplankton dar, man muss daher dies Gewässer biologisch nicht 
als Teich sondern eigentlich als einen Teichsee (schwedisch: tjärn) be
zeichnen.

Die untergeordnete Rolle der Myxophyceen ist wahrscheinlich 
nur gelegentlich; die Sporenhaufen von Anabaena Lemmermannii 
und das Vorkommen von A. macrospora deuten auf reichere Myxo- 
phyceenentwicklung im Sommerplankton. Mit dem Gefrieren des 
Wassers wurde die Plankton-Quantität sofort sehr gering und die 
Anzahl der Planktonten sehr reduziert. Cryptomonas erosa und Pe- 
ridinium aciculiferum wurden die vorherrschenden, später kamen
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Mallomonas limetosa var. major n. var. und Chlorangmm euchlorum 
als neu(?) hinzu. Merkwürdigerweise kamen nach mehr als monat
langem Zugefrorensein 7 grüne Formen und zwar Tetraedron 
Schmidlei mit var. euryacantha verhältnismässig häufiger vor als 
vorher. Die Ursache dürfte die geringe Schneemenge sein.

Eine sogleich in die Augen fallende Absonderheit des Herbst
planktons war ausser der grossen Planktonquantität auch die grosse 
Anzahl von Formen, die verschmutztem Wasser eigen sind. Beg- 
giatoafäden und eine Menge als mesosaprob bezeichnete Plankton- 
ten zeigten an, dass das Wasser verunreinigt war. Eine nähere 
Untersuchung der örtlichen Verhältnisse ergab, dass zwei Gräben 
mit Abwasser von den in der Nähe gelegenen Vorstädten Hagalund 
und Sundbyberg ihren Inhalt in den See entleerten. Von sanitär
biologischen Gesichtspunkten ist das Wasser als mesosaprob, und 
zwar eher schwach als stark zu bezeichnen. Da dieser Gesichts
punkt in schwedischen Planktonarbeiten bisher nicht Beachtung 
gefunden hat, habe ich in der Tabelle die biologischen Charaktere, 
soweit sie bestimmt wurden (Kolkwitz 11, Kolkwitz und Marsson 

08 und 09), angegeben.
Das Zooplankton wird hier nicht berücksichtigt, da der Zoologen- 

klub an der Universität Stockholm später eine eingehende Mono
graphie der gesamten Tierwelt des Sees veröffentlichen wird. Hier 
gebe ich nur eine einfache Aufzählung der im Plankton beob
achteten Formen mit Saprobilitätsangaben, um die Planktongemein
schaft oberflächlich anzudeuten.

Crustaceen.
Cyclopiden,
Daphniden.

Rotatorien, sehr hervortretend.
Anuraea aculeata ßm—o,

» cochlearis ßm—o,
Asplanchna priodonta ßm—o,
Brachionus angularis ßm—am,
Polyarthra platyptera ßm—o,
Sgnchaeta pectinata ßm—o,
Triarthra longiseta am—ßm.

Ciliaten.
Bursaria truncatella ßm,
Codonella lacustris o—ßm,
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Coleps hirtus (mit Zoochlorella) ßm—«m,
Vorticella sp. (auf Diatoma und Asterionelia) ßm.

Die untersuchten Proben sind:
29. IX. 1911. Oberflächen- und Vertikalfang, Oberflächentem- 

peratur 14° C.
15. X. 11. Oberflächenfang, Oberfl. Temp. 7,2° C.
13. XI. 11. Oberflächen und Vertikalfang, Oberfl. Temp. 3,5° C.
3. XII. 11. Vertikalfang. Oberfl. Temp. 0° C. Eis ohne 

Schnee.
6. I. 1912. Vertikalfang. Oberfl. Temp. 0° C. Eis mit wenig 

Schnee.
Im Verzeichnis der aufgefundenen Planktonalgen, welches in 

Übereinstimmung mit Lemmermann’s zusammenfassender Arbeit 
über das Plankton schwedischer Gewässer (04) aufgestellt ist, sind 
die mit einem Sternchen (*) bezeichneten Formen für Schweden 
neu, p bedeutet polysaprob, am stark mesosaprob, ßm schwach 
mesosaprob und o oligosaprob (Kolkwitz und Marsson 1. c. und 
02:. Die nach subjektivem Schätzen aufgestelllen Frequenzgrade 
bedeuten: ccc massenhaft, dominierend, cc sehr häufig, c häufig, 
+ weder häufig noch selten, r selten, rr sehr selten.

Saprobi-
litäts-
ftrad

29.IX
1911

15. X 
11

13.XI
11

3. XII 
11

6.1
1912

iMyxophyceen.
Microcystis aeruginosa Kütz. o—ßm rr rr
Anabaena Lemmermannii Richter ... 0? r r r

» cfr. macrospora Klebahn. o? rr rr rr
*Oscillatoria planctonica Wolosz.? ... + + +
Spirulina Jenneri (Hass.) Kütz.... rr rr rr

(Pilze.
Beggiatoa sp....................... p—am rr rr rr
Saprolegnia sp....................... rr +

iChlorophyceen.
Chlamydomonas sp............ m + r rr
Chlorogonium euchlorum Ehrenb. — rr
Pteromonas angulosa (Stein) Dang, et

forma ............................. — rr rr rr
Pandorina Morum (Müller) Bory... o—ßm c cc cc r r
Dictyosphaerium Ehrenbergii Näg. | ßmpulcheüum Wood.) r r r rr rr

*Ankistrodesmus falcatus var. acicu-
laris f. serians (Zach.)..................... ßm + + r rr
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Saprobi-; 29 IX! 15. x! 13.XI 3. XII 6. Ilitäts- 1911 11 H 11 1912
grad

Ankistrodesmus setigems (Schröder)
(i. S. West............................................ /So—m rr

Kirchneriella obcsa (West) Schmidle! + + + r
* » aperta n. sp. ..............)
Nephrocytium Agardhianum Näg. ... — rr
Oocystis sp............................................... — rr rr
Chodatella ciliatci (Lagerh.) Lemm.... — r r r

» longiseta Lemm. .............. — r r
*Golenkinia radiata Chodat................. O + + +
Richteriella botryoides (Schmidle)

Lemm. ................................................ /So—m C cc c rr
Crucigenia apicalata (Lemm.) Schmidle — r r r
Actinastrum Hantzschi Lagerh........... — c c C

* » » var.intermedia
n. var. ............................. — r r r

* » tetaniforme n. sp........... — rr
Lemmermannia tetrapedia Kirchner)

Lemm. ................................................ — + + + rr rr
*Cohniella staurogeniceformis Schröder - + + + rr rr
Scenedesmus armatus Lemm. .......... — + + + rr

obliquus var. dimorphus
(Turp) Rab. ................. /Sm c c + rr
quadricauda (Turp.)
Bréb................................. /Sm c + + r rr

*Tetraédron reguläre var. Incus n. var. + + +
minimum (A. Br.) Hansg. + + + rr
caudatum (Corda) Hansg. + + +

* » Schmidlei (Schröder)
Lemm...............

* » » var. euryacan-
thum Schmidle. ..............

* » hastatum var. palatinum
(Schmidle) Lemm. .......... rr

Pediastrum Boryanum (Turp.)Menegh. /Sm—o r r r rr
duplex var. microporum

A. Br........... 0 r r r rr
» reticulatum

Lagerh....... o rr
Tetras Ehrenb.) Ralfs . o + + + rr

Ophiocytium capitatum var. longispi-
num (Möb. Lemm. ......................... + r ! r

*Ulothrix limnetica var. minor n. var c c c r
Cosmarium depressum (Näg.) Lund c + r

subtumidum Nordst....... rr 1
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Saprobi- 29.IX 15. X 13.XI 3. XII11 biü IS"
grad 1911 11 11 11

Staurastrum gracile Ralfs O rr rr rr
Closterium acerosum Ehrenb. /Sm rr

Flagellaten.
*Codonosigopsis Robinii Senn. — rr r r
*Mallomonas tonsurata n. sp. — rr i rr

timetosa var. major n
var. . —

Derepyxis sp. _ rr
Sgnura Uvella Ehrenb. o—/Sm + r r '
Uroglena votvox Ehrenb. o rr
Dinobryon cylindricum var. divergens

(Imhof) Lemm. 0? ccc cc +
*Cryptomonas erosa Ehrenb. /Sill r + +
Eugtena acus Ehrenb. rr rr

oxyuris Schmarda ......... r rr
I *Phacus longicauda var. torta Lemm. r

* » Pyrum (Ehrenb.) Stein.......... r + r
» pleuronectes (0. F. M.) Duj. ^ r r r
8 ............................................. rr

j * Trachelomonas euchlora (Ehrenb.)
Lemm. rr .

Peridi neen.
*Peridinium aciculiferum Lemm. rr + I
Glenodinium sp. rr rr i

Diatomeen.
Melosira arundinacea Castr. cc cc + rr
Cyclotella Meneghiniana Kütz. + + +
Stephanodiscus Hantzschii Grün.......1

var. Za- /Sm cc cc cc rchariasu
Brun. |

» var. deli-
catula
A. CI....... + + +

pulcherrimus A. CL... + r r
Tabetlaria fenestrata (Lyngb.)..., o r rr
Diatoma elongatum Ag. O ccc ccc ccc +
Fragilaria crotonensis (Edw.) Kitton 0 + + r rr
Synedra Ulna (Nitzsch.) Ehrenb.... /Sm—o r r i + r
Asterionelia gracillima (Hantzsch.)

Heil). ................................................. 0 cc CC cc +
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BESPRECHUNGEN EINIGER FORMEN.

Chlor ophyceen.
Die gefundene Pteromonas angulosa (Stein) Dang, hatte völlig die 

Gestalt von Seligos Pt. alata (86, Taf. VIII, Fig. 42), doch fanden 
sich selten Exemplare mit einem Aussehen, wie Fig. 2 es zeigt.

Ankistrodesmus falcatas var. acicularis (A. Br.) West kam hier in 
Kolonien vor, die völlig Rhaphidium polymorphum var. serians Za
charias (02, Taf. II, Fig. 12) gleichen. Die Kolonien waren erst 
spindelförmig aus 1 + 2 + 2 + 24-1 Zellen gebaut, später waren 
sie mehr gestreckt, die Zellen in einer Reihe, einander bis zur 
Hälfte (02, S. 256) überragend, angeordnet. Zacharias giebt keine 
Masse an; ich fand die Länge der Zellen 38—40 p, die Breite 
2-3 p.

Actinastrum Hantzschii Lagerh. (82, S. 70) war in allen Proben 
häufig vorhanden, sowohl in Einzelcoenobien als auch in Syncoeno- 
bien bis zu 8 Einzelcoenobien. Die Zellen hatten gewöhnlich die 
typische Gestalt, die Lagerheim (82, Taf. III, Fig. 25—26) abbil
det, stellten aber oft Formen dar, welche sich der var. fliwiatile 
Schröder (97, PI. XXV, Fig. 3) näherten. Bisweilen fand ich auch 
eine Form, die eine Zwischenstellung einnimmt und, mit der 
Hauptform gemischt, scharf davon absticht. Ich nenne sie var. in
termedia n. var. (Fig. 1 b); Zellen dick spindelförmig mit der dick
sten Partie in der Mitte, Spitze hyalin und scharf abgesetzt, im übri
gen wie die Hauptform. Eine solche scharf abgesetzte Spitze hat 
Lemmermann auch bei var. fluviatile in der Weser beobachtet (07, 
p. 407).

Im Oberflächenfang vom 29. IX fand ich sehr spärlich eine eigen
tümliche Form (Fig. 1 d), die ich nach der Ähnlichkeit mit Plectri- 
dium tetani (cum sporis) Actinastrum tetaniforme n. sp. nenne. Die 
Zellen sind paukenschlägelförmig, die Basalpartie beträgt 3—4 p, 
im übrigen 1,5—2 p dick und 18—20 p lang, Chromatophor wand
ständig, die aufgeschwollene Basis nicht ganz füllend, Pyrenoid an 
der Basis, Zellspitze hyalin. Die Coenobien sind wie bei Actinastrum 
Hantzschii gebaut. Dass diese Abweichung nicht eine zufällige ist, 
wird durch die Teilungsstadien ersichtlich. Im Anschluss hieran 
betrachte ich die von Bernhard (08, Seite 179—180, PI. XIII, Fig. 
404—406) als Actinastrum Hantzschii var. javanicum beschriebene 
und abgebildete Form als eine von Actinastrum Hantzschii Lagerh.
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wohl unterschiedene Art. Diese sollte darum Actinastrum javanicum 
(Bernhard) n. sp. heissen.

In Fig. 1 gebe ich eine Übersicht der bis jetzt bekannten For
men von der Gattung Actinastrum, in 1000-facher Vergrösserung 
gezeichnet. Actin. Hantzschii var. ftuviatile ist in derselben Vergrösse
rung gezeichnet wie Schröders Originalfigur x 625. Ich habe nir
gends Masse von dieser ziemlich weit verbreiteten Varietät angege
ben gesehen, und wahrscheinlich beruht Schröders Angabe 
Vergr. 625 (97, S. 492) auf einem Versehen, was auch Herr Dr. Br. 
Schröder mir gütigst brieflich mitgeteilt hat.

Actinastrum Hantzschii Lagerh. scheint Neigung zu besitzen, an der 
Apicalpartie der Zelle aufzuschwellen. Chodat (95, Fig. 10, 13, 
15 —17) bildet (aus Kultur?) solche missgebildeten Zellen mit an
geschwollenen Spitzen ab. Vielleicht sind Actin. tetaniforme und

Actin. javanicum nur Er
nährungsmodifikationen 
von Actin. Hantzschii; 
werden hier aber wegen 
ihres charakteristischen

e Aussehens als Arten 
aufgestellt. Die Diagnose 
der Gattung muss also 
dem entsprechend geän
dert werden: »Cellulae 
fusiformes vel clavifor- 
mes ...»

Fig. 1. Vergr. 1,000.
a Actinastrum 
b »
c »
d

Hantzschii Lagerh.
» var. intermedia n. var.
> var. fluviatile Schröder.

tetaniforme n. sp. 
javanicum (Bernh.) n. sp.e »

In fast allen Proben kam eine Alge vor, die ich anfangs zu dem 
nur aus Plankton von Roxheim bekannten Centritractus belonophorus 
(Schmidle) Lemm. (Schmidle 00) bestimmte. Die Zellen waren 
oval oder meistens cylindrisch mit etwas angeschwollenen Enden, 
fast konstant 5 ^ dick und trugen an jedem Ende einen 20—32 ^ 
langen Stachel. Die häufigste Form zeigt Fig. 8, auf welcher 
die Stacheln jedoch weggelassen sind. Die ausgesprochene Ähnlich
keit mit Ophiocytium veranlasste mich, sie mit den Arten in der 
Monographie dieser Gattung von Lemmermann (99) zu vergleichen, 
und sie stimmte dabei gut mit Ophiocytium capitatum var. tongispi- 
num (Möb.) Lemm. überein. Doch hat Lemmermann die von Mö

bius (95, Taf. I, Fig. 31—33) abgebildete beiderendig angeschwollene 
Form weder gezeichnet noch besprochen. Auch habe ich sehr selten 
kleine ovale Exemplare gesehen, die mit Schmidles Fig. 6 gut
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Kn

2. Pteromonas angulosa (Stein) Dang,, forma 3. Mallomonas tonsurata n. sp. 4. Glenodinium (?) 
Zyste. 5. Glenodinium sp. 6. Golenkinia radiata. Cliod. 7. Actinastrum tetaniforme n. sp. S. 
Ophioq/tium capitatum vor. longispinum (Möb.) Lemm. Chromatophoren. 9. Kirchneriella aperta n. 
sp. Kolonie und Einzelzelle. 10. Scenedesmus obliquus rar. dimorphus (Turp). Kab. 4- und 2-zellige 
Coenobien. 11. Stephanodiscus Hantzschii Grün. var. delicatula A. CI. Auxosporenhalbkugel mit an

haftender zelle. Tetraedron reguläre Kütz. var. Incus n. var.



übereinstimmten, nur waren die Stacheln ein wenig dünner und 
kürzer. Deshalb will ich hier ein wenig auf die Frage der Be
rechtigung dieser ScHMiDLE Schen Spezies als Vertreter einer selb
ständigen Gattung eingehen.

Schmidle beschrieb sie und bildete sie 1900 als Schroederia? be- 
lonophora ab, sprach aber zugleich die Vermutung aus, dass es sich 
hier um eine besondere Gattung handele. Lemmermann (00, S. 273) 
taufte sie im selben Jahre Centratradus belonophora (Schmidle) 
Lemm., welchen Namen Schmidle (00 a, S. 234) aus sprachlichen 
Rücksichten in Centritradus belonophorus (Schmidle) Lemm. änderte 
und den Wille in Nachträge zum Teil I, Abt. 2 der Natürlichen 
Pflanzenfamilien aufgenommen hat. Wille stellt die Gattung unter 
den zweifelhaften und wenig bekannten auf und bemerkt, dass sie 
vielleicht in den Formenkreis der Gattung Ophiocytium gehört. 
Meines Wissens ist ausser dieser Bemerkung nichts von der syste
matischen Stellung geschrieben worden. Wie untenstehender Ver
gleich zu zeigen sucht, stimmt sie mit Ophiocytium capitatum var. 
longispinum (Möb.) Lemm. sehr gut überein.

Centritradus belonophorus 
{Schmidle) Lemm. Schmidle (00,
S. 146) und Wille (11, S. 60). 
Gestalt etwa oval bis biscuitför- 

mig mit kräftiger hyaliner Zell- 
liaut,

Zellen einzeln freischwimmend, 
Länge 8—10 g (bisweilen 18 g), 
Breite 5—8 g,
an jedem Ende ein bis 40 g langer 

Stachel,
2—3 parietale Chromatophoren, 

netzförmig zerrissen mit unre
gelmässig gezackten Rändern. 

Pyrenoid fehlt,
Öltropfen fehlen,

Der Zellkern zentral, 
Vermehrung durch Querteilung(?).

Ophiocytium capitatum var. longi
spinum (Möb.) Lemmermann (99,

S. 27, 32).
Cellulae cylindricae vel clavifor- 

mes, rectae, arcuatae vel spira- 
liter contortae. Membran an
fänglich ganz hyalin, später 
mitunter gelbbraun gefärbt, 

Cellulae singulae, libere viventes,

5—7 g latae,
utroque polo spina 16—50 g 

longa,
Chlorophora plura, parietalia, 

saepe littera H ad instar for- 
matae, 

epyrenoidea,
contentus cellularum non globo- 

sis oleaginosis hyalinis, 
niultis nucleis predita.



Die eigentlichen Unterschiede sind also:
1) die netzförmig zerrissenen gezacktrandigen Chromatophoren,
2) die eigentümliche Querspalte und
3) die oval- biscuitförmige Gestalt.
Die Chromatophoren lassen sich auf Schmidle’s Zeichnungen nicht 

gut erkennen. Fig. 8 stellt die Chromatophoren von Centritractus 
dar, bei etwa 1600-facher Vergrösserung gezeichnet. Der Zellinhalt 
war durch Jodjodkalium schwach kontrahiert. Sie unterscheiden 
sich im Wesentlichen nicht von den Chromatophoren bei wahrem 
Ophiocytium capitatum var. longispinum aus anderen Lokalitäten, 
die ich in frischem Zustande unter ähnlichen Verhältnissen unter
sucht habe. Die schiefe Querspalte ist ja wie Bohlin (97) gezeigt 
hat für Ophiocytium charakteristisch. Die Lage derselben pflegt 
jedoch an dem einen Ende zu sein, (siehe in diesem Falle Schrö

der 98, S. 530 Fig. 2), das von Schmidle abgebildete Exemplar ist 
wahrscheinlich im Wachsen begriffen, sodass die Spalte hier nahezu 
in der Mitte liegt. Die ovale Gestalt und die Einkernigkeit deuten 
ebenfalls auf Jugendstadium. Ich bin deshalb der Ansicht, dass 
Centritractus belonophorus (Schmidle) Lemm. als Synonym in Ophio
cytium capitatum var. longispinum (Möb.) Lemm. eintreten soll, falls 
man nicht die fragliche mittelständige Schiefspalte als guten Genus
charakter betrachtet.

Die neue Varietät von Ulothrix limnetica Lemm. ist nach meinen 
Zeichnungen von Dr. E. Lemmermann bestimmt worden. Sie ist 

in den Massen nur etwas kleiner als die Hauptart; Länge der 
Zelle 6—11 g, Breite 2 g, Scheide 1 g dick.

Neben dem Vorkommen von typischer Kirchneriella obesa (West) 
Schmidle fand ich auch eine Form (Fig. 9), die ich auch andern Orts 
in der Gegend von Stockholm angetroffen habe. Sie unterscheidet 
sich von Kirchneriella obesci durch den oft spitz winkeligen Einschnitt 
und stellt in dieser Hinsicht eine Zwischenform von K. lunaris und
K. obesa dar. Die Hörner sind stumpf, Dimensionen wie bei K. 
obesa. Ich nenne sie K. aperta n. sp.

Golenkinia radiata Chodat ist bislang nicht in Schweden gefunden 
worden. Lemmermann (04, S. 3) bezeichnet die Abwesenheit von 
Golenkinia und Lagerheimia als bemerkenswert für das Phytoplank
ton Schwedens. Hier lebt Golenkinia in Gesellschaft mit Richteriella, 
Ankistrodesmus, Chodatella, Lemmermannia, Scenedesmus und anderen 
Protococcaceen, welche das Heloplankton charakterisieren. Zu Go
lenkinia muss ich auch einen Teil der Coelastrum sphaericum-ähn-
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liehen Kolonien rechnen, die speziell in den späteren Proben häufig 
vorkamen. In Fig. 6 habe ich Golenkinia radiata Chod. mit 8(?) 
endogenen, dick, wandigen Ruhesporen abgebildet. Sehr wahrschein
lich überwintert auch Kichteriella, Chodatella und Lagerheimia in 
derselben Weise.

Tetraedron reguläre Kütz. kommt in fast allen Proben in einer 
Form vor, die in Fig. 12 abgebildet ist. Die Zellen sind tetraéd- 
risch bis fast flach mit konkaven Seiten. Die kürzeren Seiten mes
sen 14—16 fi, die längeren 16—18 p, Istmus der Kurzseiten 13—14^, 
Istmus der Langseiten 7—9 p breit. Die Ecken sind mit einem 
7—8 g, langen, gewöhnlich schwach gebogenen Stachel versehen. 
Ich halte sie für eine neue Varietät: Tetraedron reguläre var. Incus
n. var.

Tetraedron Schmidlei var. eurgacanthum Schmidle kam neben der 
Hauptform vereinzelnt vor. Ich sah auf mit Tannin-Fuchsin ge
färbtem Material dieser Varietät eine äusserst feine regelmässige 
Granulierung, die Schmidle übersehen hat; die Diagnose muss also 
dahin ergänzt werden.

Codonosigopsis Robinii Senn fand sich selten in Einzelindividuen 
und kleinen Kolonien epiplanktonisch an den Gallerthüllen von 
Kirchneriella obesa, auf Diatoma elongatum, Brachionus angularis und 
Eihüllen von Rotatorien.

Dinobrgon cglindricum var. divergens war im September häufig in 
grossen dichten Kolonien zu finden, wurde aber später spährlicher, 
wobei der divergens-Charakter weniger deutlich wurde.

Die am 6. I. 12 aufgefundenen Mallomonas limetosa Stokes ist 
in den Massen etwa doppelt so gros als Lemmermann (10, S. 434) 
nach Stokes angiebt; Länge d. Zelle 45 p, grösste Dicke 15 p, der 
Vorderteil ein wenig mehr zugespitzt als der Hinterteil; ich nenne 
sie M. limetosa var. major n. var.

Mallomonas tonsurata (Fig. 3) ist anscheinend eine neue Art,1) die 
im Råstasjön nur selten vorkommt, jedoch in mehreren Stockhol
mer Gewässern anzutreffen ist. Die Zelle ist länglich mit abgerun
detem Hinterende und zugespitztem Vorderende. Nadeln kommen 
nur an der vorderen Hälfte oder dem vorderen Drittel der Zelle 
vor, sie sind an der Basis etwas nach aussen gekrümmt, an der 
Spilze nicht gezähnt. Die Schuppen des nackten Teiles sind fest 
an einander liegend, diejenigen des benadelten Teiles etwas lockerer *)

*) Dr. E. Lemmermann hat mir diese Zuffassung bestätigt.
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abstehend, ihre Form und Anordnung war nicht zu erkennen. 
Länge der Zelle 18 y, Breite 7—8 fi, Länge der Nadeln c. 15 fi.

Peridinium aciculiferum Lemm. fand ich sehr selten am 15. X. 
und 13 XI. 1911, aber ziehmlich häufig und dominierend in dem 
Plankton, das ich am 3. XII. 1911 und 6. I. 1912 unterm Eise- 
fischte. Der See gefror am 28. X. 1911. Lemmermann (03, S. 86—90) 
hat dieses Peridinium im Müggelsee Februar—April 1899 bei einer 
Temperatur 4,25°—12,i° C.1) gefunden; Ostenfeld (05, S. 1110, 1126) 
fand es in Planktonproben von Thingwallavatn (Island) Januar— 
Juni 1904 mit Maximum im Februar—März bei 1°—2° C.; G. S. 
West (09, S. 186) fand es ebenfalls als Frühjahrsplanktont in Brace- 
bridge Pool im Februar—März 1907 und Januar—März mit Max
ima bei 5,9° und 5,i° C. Woloszynska (11) hat es in Teichen der 
Stadt Lemberg im Februar unter dicker Eisdecke bei einer Wasser
temperatur von 0° C. gefunden. Ich fand oft, besonders in der 
Probe vom 3. XII. 11 die dünnwandigen Propagationszysten, wie sie 
West (09, S. 187, Fig. 22) beschreibt.

Fig. 4 zeigt ein Gebilde, das sehr selten in der Probe 15. X. 11 
vorkam. Die Zellen Avaren von etAva hexagonaler, kurzer Prismen
gestalt mit ZAvei aufgesetzten Pyramiden. Um die Mitte waren zAvei 
Reihen von paarigen Höckern, 6 Höckern in jeder Reihe; die End
pyramiden Avaren in Spitzen ausgezogen. Die Zellwand Avar ziem
lich dick und der kontrahierte bräunliche Inhalt Avies einen tief
roten Augenfleck auf. Die Länge betrug 40 die Dicke 20 //. Ich 
glaubte sofort, dass ich eine Peridineenzyste ATor mir hatte, Avelche 
Ansicht Herr Dr. E. Lemmerman auf Anfrage auch gütigst bestätigt 
hat. Dr. Lemmermann hat mich ausserdem darauf aufmerksam 
gemacht, dass Tanner-Fullemann ein ähnliches Gebilde als Po- 
lyedrium Chodatii Tanner beschrieben hat. Ein Vergleich ZAvischen 
meiner Form und Tanner’s veröffentlichten Figuren und auch den 
Originalzeichnungen, die er mir freundlichst überlassen hat, enveist 
auch, dass die gefundene Zyste mit Tanners Alge identisch ist. 
Ich glaube deshalb, dass Polyedrium Chodatii Tanner ein EntAvick- 
lungsstadium einer Peridinee und zAArar eines Glenodinium ist, und 
dass es als Chlorophycee zu streichen sei. Ich habe die Zyste nur 
einzeln gesehen. Im Plankton kommt auch sehr spärlich ein Gle
nodinium vor, von Avelchem ich nur eine ungenügende Abbildung 
geben kann (Fig. 5). Dr. Lemmermann, der die Zeichnung ge
sehen hat, hält es für eine neue (?) Spezies. Eine genaue Beschreib- *)

*) In Lemmermann (10) p. 667 steht fehlerhaft 2,9—12,1° C,
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ung kann ich nicht geben; die Länge schwankt zwischen 40 p 
und 42 fi, die Breite beträgt 20 p. Für den Gtenodiniumcharaktev 
der Zyste spricht auch der Augenfleck.

Mit Oscillatoria planctonica Woloszynska(?) habe ich eine faden
förmige Myxophycee bezeichnet, die hier planktonisch in allen 
Herbstproben vorkommt. In den Massen und der Farbe stimmt 
sie gut mit 0. planctonica überein, nur ist die grosse Pseudovacuole 
derselben hier durch 2—5 kleine ersetzt; auch tritt sie hier nicht 
als Wasserblüte auf.

Spirulina Jenneri (Hass.) Kütz. schien mir anfangs etwas fraglich, 
weshalb ich sie Herrn Professor G. S. West übersandte, welcher 
die Liebenswürdigkeit hatte, sie einer eingehenden Prüfung zu unter
ziehen. Da er schwache Spuren von Querwänden sah, was auch 
die Pseudovacuolen andeuteten, bestimmte er sie zu Arthrospira 
Jenneri Stiz. f. Doch schrieb er mir:1) »Perhaps specimens such as 
this one indicate that there is no real difference between the genera 
Spirulina and Arthrospira». Diese Vermutung scheint sich bereits 
bestätigt zu haben. Margarete Zuelzer hat jüngst eine Unter
suchung veröffentlicht (11), in welcher sie durch gute Methoden 
zeigt, dass Spirulina vielzellig ist, und dass demnach die spätere 
Gattung Arthrospira Stizenberger (1852) als Synonym mit der älte
ren Spirulina Turpin (1824) aufgestelll werden muss. Ich habe 
deshalb hier Kützings Name (Forti 07, S. 206) aufgenommen.

Die in den Herbstproben dominierende Diatomeen-flora ist durch 
ihre Zusammensetzung von besonderem Interesse. Frau Dr. A. 
Cleve-Euler, die so liebenswürdig war, die Diatomeen zu prü
fen und zu bestimmen, hat mir mitgeteilt, dass sie etwa dieselbe 
Planktonformation mit Melosina arundinacea, Stephano discus pul- 
cherrimus, Steph. Hantzschii und var. delicatuta aber ohne dominie
rende Diatoma elongatum in mehreren anderen Stockholmer Ge
wässern, speziell im Winterplankton gefunden hat; diese Unter
suchungen wurden bisher nur vorläufig publiziert (10).

Diatoma elongatum Ag. scheint in Seen ein ausgeprägter Frühjahrs
und Frühlingsplanktont zu sein, mit Maximum im März—Mai, tritt 
aber im Sommer und Herbst oft vereinzelnt auf. In Teichen 
kann jedoch ein Maximum auch im Spätsommer Vorkommen 
(Lemmermann 08, S. 391). Sie entwickelte hier ein dominierendes 
Maximum, das bis zum Gefrieren dauerte und dem Wasser eine 
schwache Nuance in braun verlieh. Sie kommt fast konstant in *)

*) in Briefe 15. I. 1912.
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Y-förmigen Coenobien vor (Voigt 02, Fig. 2). Dagegen habe ich nur 
ausnahmsweise kreuzstrahlige (Lemmermann 03 a, Fig. 4 a) oder 
sternstrahlige (Woloszynska 11a, Fig. 1) doch niemals bandförmige 
(Woloszynska 11a, Fig. 2) beobachtet. Diese Y-Coenobien traten 
fast immer in grossen unregelmässigen Syncoenobien bis zu 27 
Zellen auf.

Von Stephanodiscus Hantzschii var. delicatula A. CI. fand ich nicht 
selten Auxosporenhalbkugeln mit einer anhaftenden Zelle (Fig. 11): der 
Diameter derselben betrug bis 29 weshalb die Maximalgrösse 
von 20 p (A. Cleve-Euler 10, S. 210) auf dieses Mass ergänzt wer
den muss.

* **
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KÄRLVÄXTFLORAN I STYRSÖ SOCKEN I 
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

AF

TH. LANGE

Ehuru åtskilliga botanister egnat sin uppmärksamhet åt floran på Sve
riges västkust, torde man dock på det hela taget ha en ganska begrän
sad kännedom om utbredningen och frekvensen af därstädes förekom
mande växter. Dels ha, som vanligt, de resande botanisterna hufvud- 
sakligen fäst sig vid de mera sällsynta växterna, dels är det af lätt in
sedda skäl oerhördt svårt att grundligt utforska en trakt med en skär
gård sådan som västkustens. Visserligen finnes, i den af lektor C. J. 
Lindeberg år 1878 utgifna Hallands och Bohusläns fanerogamer och 

ormbunkar, en växtförteckning, som omfattar hela västkusten. Denna 
förteckning gifver dock endast i grofva drag en föreställning om floran 
inom området. Under de senaste 35 åren har naturligtvis dessutom floran 
undergått åtskilliga förändringar, hvartill kommer, att en hel del släkten 
blifvit omarbetade samt uppdelade i nya arter, om hvilkas förekomst och 
utbredning på västkusten man ej vet mycket. Det vore därför af stort 
värde om intresserade personer, som ha tillfälle att botanisera i trakten, 
ville bidraga att så småningom söka afhjälpa denna brist genom att för 
mindre områden upprätta så fullständiga växtförteckningar som möjligt. 
Blefve tillräckligt många sådana kända, skulle ju en sammanställning 
gifva en god kännedom om västkustens i mångt och mycket så intres
santa flora.

Föreliggande växtförteckning från Styrsö socken grundar sig på anteck
ningar och samlingar tillkomna under åren 1904—1911. Anteckningarne 
ha kompletterats med uppgifter hämtade ur den botaniska litteraturen, 
hvarjämte jag haft förmånen erhålla en del lokaluppgifter af bataljons- 
läkaren E. Th. Fries F.) och doktor P. Silfverskiöld (S.), hvilka under 
en följd af år själfva botaniserat inom området. Äfven ur herbarier, 
särskildt Göteborgs museums (h. G.), hvilket, tack vare intendenten doktor
L. A. Jägerskiölds tillmötesgående, kunnat fullständigt genomgås, har 
åtskilligt af intresse hämtats. Slutligen har kyrkoherden R. Matsson haft
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vänligheten ställa sina anteckningar öfver ilosa-floran inom området till mitt 
förfogande. Kritiska släkten och former ha granskats af lektor S. Alm- 
QUIST (Rosa glauca-former), lektor F. E. Ahlfvengren (Euphrasia), dok
tor H. Dahlstedt (Taraxacum, Hieracium-former), doktor K. Johans
son {Hieraciam-former), doktor H. Lindberg (Alchemilla), professor C. A. 
Lindman (Poa pratensis-former, Polygonum-former, Mespilus) och rektor 
L. M. Neuman (Carex-former, Atriplex, Rnbiis, Limonium, Mentha). Till 
samtliga dessa herrar, hvilka sålunda på ett eller annat sätt bistått mig, 
ber jag härmed att få framföra mitt vördsamma tack.

Styrsö socken, Västergötlands enda verkliga skärgårdssocken, belägen i 
Kattegatt en half mil sydväst om Göta älfs utlopp, utgöres af ett par 
hundra större och mindre öar, holmar och skär, hvilka ligga kringspridda 
på omkring en kvadratmils yta och bilda den s. k. Göteborgs södra skär
gård. Till utseende och natur liknar denna skärgård fullkomligt den 
yttre bohuslänska och utgör också en fortsättning af densamma, hvar- 
för den i växtgeograliskt hänseende oftast förts till Bohuslän. Arealen är
0.16 kvadratmil. De största öarne, alla bebodda, äro Asperö, Brännö, 
Donsö, Känsö, Köpstadsö (Tjössö), Vargö och Vrångö. Sedd på afstånd 
gör Styrsö skärgård, liksom västkustens yttre skärgård i allmänhet, ett 
kalt och ödsligt intryck och det är först, sedan man kommit in mellan 
holmarne, som man ser en och annan grönskande fläck eller lummig 
dalgång göra ett angenämt afbrott mot de dystra gråstensklipporna. Egent
lig skog saknas helt och hållet och å de yttersta skären nästan all ve
getation. Emellertid sträcka sig mellan bergen på de större öarne trånga 
dalgångar, företrädesvis i riktningen nordost—sydväst, där de för hafs- 
vindarne skyddade bergssidorna och dalbottnarne äro beklädda med en 
del lågväxta löfträd eller täta busksnår. Dalgångarnes botten är mesta
dels mycket fuktig och utbreder sig mot hafsstranden till våta strand
ängar eller bildar smärre försumpningar. Mellan bergen sträcka sig dess
utom här och där mer eller mindre vidsträckta betesmarker och ljung
hedar, afbrutna af ett och annat kärr. Större sjöar och vattendrag fin
nas ej, däremot en stor mängd mindre vattensamlingar och mossar. Den 
egentligen odlade marken är en ren obetydlighet af hela arealen. Knap
past på mer än en af öarne, Brännö, kan man tala om åkerfält, å de 
öfriga ligga åkerlapparne spridda en och en mellan bergsknallarne. Den 
smula jord, som linnes, är dock af utmärkt beskaffenhet, hufvudsakligast 
bestående af lermylla på märgelbotten, ofta uppblandad med snäckgrus.

Bland de olika, dock utan skarp gräns i hvarandra öfvergående växt
formationerna, är strandvegetationen gifvetvis den intressantaste. Å de 
partier af öarne, som ligga mot det öppna hafvet, saknas ofta egentlig 
strandbildning och de branta och alldeles kala klipporna stupa tvärt ned 
i vattnet. På sina ställen slutta de dock långsammare, bilda här och 
där grönskande afsatser samt skiljas från hafvet genom en smal strand
remsa, bildad af större och mindre rullstensblock och klappersten på
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underlag af groft grus och sand samt kantad med mer eller mindre mäk
tiga tångbäddar. På själfva tångbädden frodas en ofta koloniartad vegeta
tion af Atriplices, Sueda maritima, Salsola Kali, Polygonum-arter, Honkenya 

peploides, Stellaria crassifolia v. brevifolia, Cochlearia officinalis och danica, 
Cakile maritima, Potentilla anserina, Glaux maritima, Galeopsis bifida, 

Matricaria *maritima, Sonchus arvensis jämte många andra. Tångbäddens 
flora är dock föga stadigvarande, utsatt för risken, som den är, att af 
första storm helt och hållet förstöras. De flesta å tången växande ar
terna äro dock så pass allmänna, att nya frön af desamma ständigt till
föras tångbäddarne hvarför floran år efter år är tämligen oförändrad. 
En och annan mera sällsynt art, såsom Salsola Kali och Atriplex Babing- 

tonii, torde man dock endast undantagsvis återfinna å samma lokal tvenne 
år å rad.

Ofvan tångbädden bland rullstenarne och gruset återkomma de flesta 
af de uppräknade tångväxterna och dessutom träffas allmänt Elymus are- 

narius, Allium vincale och oleraceum, Melandrium album, Crambe mari
tima, Euphorbia palustris, Angelica litoralis, Solanum Dulcamara, Tana- 

cetum vulgare, samt mera sällsynt Ammophila arenaria, Asparagus offici

nalis, Ligusticum scoticum och Eupatorium cannabinum. Längre upp från 
stranden får vegetationen ett något annat utseende. Snår af Mespilus-, 

Rubus- och Rosa-arter samt Prunus spinosa kanta här bergfoten och 
klippafsatserna och öfriga karaktärsväxter äro Allium Scorodoprasum, Po 

lygonum dumetomm, Erysimum hieraciifolium, Ribes rubrum v. pubescens, 

Lathyrus silvestris, Calystegia sepium och Lonicera Periclymenum.

Stränderna på inre sidan af öarne samt vid de långgrunda vikarne 
och trånga sunden te sig i regel helt annorlunda. På ett och annat 
ställe kan visserligen strandbildningen vara densamma som den ofvan 
skildrade, men oftast äro stränderna här gräsbevuxna och bilda ett slutet 
växttäcke ända ut till vattenbrynet. I hafvet utanför sådana stränder 
förekomma allmänt Zostera marina och Ruppia spiralis samt flerstädes å 
grundare vatten Zostera nana, Ruppia rostellala och brachypus samt nå
gon gång Zannichellia major. Närmare stranden bilda Arundo Phrag- 

mites samt Scirpus maritimus och Taberncemontani täta bestånd och Sali- 

cornia herbacea är allmän, ofta växande så långt ute, att den äfven vid 
medelvatten är till hälften öfversvämmad. Strax innanför å den begvn 
nande gräsmattan återkomma ännu en gång en del af tångbäddens växter 
och för öfrigt karaktäriseras floran af allmänt förekommande Triglochin 

maritimum, Agrostis stolonifera v. maritima, Atropis maritima, Scirpus 

rufus, pauciflorus och uniglumis, Carex Goodenowii, Juncus *Gerardi, Sa- 

gina nodosa, subulata, procumbens och maritima, Spergula salina och 
marginata, Trifolium fragiferum, Statice maritimum, Centaurion Erythrcea 

och pulchcllum, Myosotis ccespitosa, Euphrasia tenuis, Odontites simplex, 

Plantago maritima och Aster Tripolium. Mera sällsynt träffas Carex salina 

*cuspidata v. kaltegattensis och maritima, Limonium humile, Plantago Co- 

ronopus och Artemisia maritima. Där stränderna äro sandiga, tillkomma 
vanligen Festuca rubra v. arenaria, Triticum junceum, Carex arenaria samt 
på några få lokaler Carex ineurva, Salsola Kali, Polygonum Raji och 
Eryngium maritimum.



Strandängarnes flora är ej särskildt anmärkningsvärd. Gräsvegetationen 
utgöres af våra vanligaste gräs- och låga starrarter, här och där upp
blandad med mera sällsynta sådana, såsom Hierochloe odorata, Bromus 

commutatus och racemosus samt Carex polygama. Af mera tongifvande 
örter böra nämnas Orchis maculata, Lychnis flos cuculi, Caltha palustris, 

Ranunculus auricomus ocli acris, Cardamine pratensis, Geum rivale, Ono

nis arvensis, Lotus corniculatus, Rhinanthus major och minor, Achillea 

Ptarmica, Chrysanthemum Leucanthemum, Centaurea Jacea samt af säll
syntare Orchis incarnata och Trollius europceus. Dessutom ingå naturligt
vis i strandängarnes flora åtskilliga element, som egentligen tillhöra strän
derna.

Som förut nämnts, klädas bergsafsatserna och bergsrötterna på skvd- 
dade ställen af täta busksnår och på de större öarne äfven af lågväxta 
löfträd, hvilka flerstädes bilda små lundar. Å dessa lokaler, där träden 
representeras af Populus tremula, Corylus avellana, Quercus robur och 
sessiliflora, Sorbus Aucuparia och Tilia cordata och buskarne af arter 
tillhörande släktena Mespilus, Rubus, Rosa och Rhamnus, påträffas om
rådets lundvegetation, fill lundväxter kunna räknas Dryopteris spinulosa, 
Athyrium Filix femina, Melica nutans, Roa nemoralis, Gagea lutea, Allium 

ursinum, Polygonatum odoratum och multiflorum, Convallaria majalis, 

Stellaria Holostea, Moehringia trinervia, Anemone Hcpatica och nemorosa, 
Ranunculus Ficaria, Corydalis intermedia, Alliaria officinalis, Cardamine 

impatiens, Dentaria bulbifera, Geum urbanum, Agrimonia odorata, Vicia 

sitvatica och sepium, Viola Riviniana, Clinopodium vulgare, Scrophularia 

nodosa, Valeriana officinalis och excelsa samt Campanula Trachelium.

A den ojämförligt största delen af öarne går den nakna gneisgrunden 
i dagen. Klippfloran är tämligen torftig, men har att uppvisa några af 
Skandinaviens sällsyntare växter, Cerastium tetrandrum, Sedum anglicum 

och Euphrasia montana. till densamma höra dessutom Asplenium Tri- 

chomanes och septentrionale, Polypodium vulgare, Agrostis canina v. mon

tana, Aira flexuosa och prcecox, Carex pilulifera, Spergula vernalis, Silene 

maritima och rupcstris, Tcesdalia nudicaulis, Sedum maximum och an- 
nuum, Empetrum nig rum, Calluna vulgaris, Jasione montana, Arnica mon

tana, Hypochoeris radicata m. fl.
Bland de å betesmarkerna förekommande växterna märkas Equisetum 

palustre, Lycopodium Selago och clavatum, Triodia decumbens, Nardus 

strida, Carex leporina, Juncus filiformis och squarrosus, Ranunculus bul- 

bosus, Trifolium procumbens och dubium, Radiola multiflora, Gentiana 

baltica och uliginosa, Ajuga pyramidalis samt Euphrasia strida och 
curta.

1 de i fördjupningar i klipporna talrikt förekommande vattensamlingarne 
med mer eller mindre djupt, öppet vatten påträffas allmänt Sparganium 
affine, Potamogeton natans, Alisma Plantago-aquatica, Glyceria fluitans, 

Scirpus lacustris och palustris, Juncus supinus f. fluitans, Iris pseudaco- 

rus, Polygonum amphibium, Callitriche verna och hamulata, Menyanthes 

trifoliata samt mindre allmänt eller sällsynt Typha latifolia, Potamogeton 

gramineus, alpinus och polygonifolius, Carex rostrata, vesicaria och lasio- 
carpa, Subularia aquatica, Callitriche polymorpha, Peplis portula, Hippu-



286

ris vulgaris, Limosella aqnatica, Utricularia vulgaris. Flerstädes ha emel
lertid dessa vattensamlingar så småningom uppgrundats och efter hand 
förändrats till mossar. I dessa småmossar förekomma hland andra Equisetum 

fluviatile, Molinia coerulea, Eriophorum polystachium, latifolium och vagina- 

tum, Scirpus ccespitosus, Rhynchospora alba och fusca, Carex stellulata och 
Goodenowii, Comarum palustre, Drosera rotundifolia, 1 iola palustris, Hy- 
drocotyle vulgaris, Peucedanum palustre, Cornus suecica, ] actinium Oxycoc- 

cus, Erica Tetralix, Pedicularis palustris och silvatica, Pinguicula vul

garis, Utricularia intermedia och minor.
Åker- och ruderatfloran är föga olik den å fastlandet. Som emellertid 

åkerbruket af lätt förklarliga skäl ej kan drifvas i någon större skala och 
utsäde aldrig tages från annat håll, saknas några å närmaste fastland 
vanliga åkerogräs, t. ex. Agrostemma Githago, Galeopsis speciosa. Chrysan

themum segetum och Centaurea Cyanus. Ett anmärkningsvärdt förhål
lande är, att ett flertal växter, som i allmänhet anses vara åker- och 
ruderatväxter, här förekomma uteslutande ä hafsstränderna. Så ar fallet 
med Melandrium album, Papaver dubium, Melilotus officinalis, Conium 
maculatum, Anagallis arvensis, Cynoglossum officinale, Galeopsis bifula, 

Hyoscyamus niger, Valerianclla olitoria, Janacetum vulgäre, hvarförutom 
sådana växter som Triticum repens, Urtica dioica, Fumaria officinalis, 

Cirsium arvense och Sonchus arvensis synas trifvas minst lika bra på 
hafsstränder, som å kulturmark. I hvad mån stränderna i allmänhet ha 
hafsdriften att tacka för sin flora, är ännu outredt, men säkerligen ha de 
flesta af de ofvannämnda växterna förts till sina respektive växtplatser af 
hafsströmmarne.

Frånräknadt tillfälligt anträffade och förvildade utgör antalet inom om
rådet nu kända arter 619. Häri ingå dock 42 Taraxacum- och Hiera- 

czam-arter.
$

I artförteckningen äro de Johanssonska1 ymnighetsgraderna använda. 
Tecknet ! efter en lokal betyder, att jag själf sett växten därstädes samt 
efter en persons namn, att jag sett herbarieexemplar insamlade af perso
nen i fråga å uppgifven lokal. Nomenklaturen är i enlighet med För
teckning öfver Skandinaviens växter, Lund 1907.

ARTFÖRTECKNING.
Woodsia ilvensis L.) R. Br. Sails. Spars. Knarrholmen!
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Täml. sälls. Spars. Knarrholmen!, 

Räfholmen!, Styrsö S., Tornö!, Vargö!
Dryopteris Filix mas (L. Schott. Allm. Matti.
D. cristata L. A. Grav. Sälls. Spars. Styrsö S.!.
D. spinulosa (Müll.) O. Kuntze. Allm. Måttl.

*dilatata Hoffm.) A. Gray. Brännö!, Känsö park!
D. Phegopteris (L.) C. Christens. Täml. allm. Måttl.

1 K. Johanssox, Gotlands växttopografi och växtgeografi.
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D. Linneana C. Christens. Flerst. Spars.
Athyrium Filix femina (L.) Roth. Allm. Måttl.
Asplenium Trichomanes L. Flerst. Spars.
A. septentrionale (L.) Hoffm. Flerst. Spars.

Anm. Blechnum Spicant (L.) With, har funnits vid Brätten å 
Styrsö (F.). Ej återfunnen under de senare åren; antagligen utgången, 
sedan lokalen förstörts genom sprängning och byggnadsarbete. 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Allm. Måttl.
Polypodium vulgare L. Allm. Talr.
Ophioglossum vulgatum L. Täml. allm. Talr.—mängdv.
Botrychium Lunaria L. Flerst. Måttl.
B. Matricaria} (Schrank) Spreng. Sails. Enst. Vargö (Sernander). 
Equisetum arvense L. Allm. Talr.—mängdv.
E. pratense Ehrh. Sälls. Måttl. Brännö vid Husvik!.
E. silvaticum L. Flerst. Måttl—talr.
E. palustre L. Täml. sälls. Mängdv. Galtö!, Knarrholmen!, Rifö!, Styrsö!. 
E. fluviatile L. Allm. Talr.—mängdv.

v. limosum (L.) Allm.
Lycopodium Selago L. Sälls. Spars. Brännö!, Donsö!, Långholmen!, Styrsö!. 
L. clavatum L. Sälls. Spars. Brännö!, Måskullen!, Styrsö!.
Juniperus communis L. Allm. Enst.—spars.

Anm. Larix decidua Mill., Pinus silvestris L. och Picea Abies (L.) 
Karst, hafva under de senare åren af planteringssällskap och enskilda 
utplanterats på flera af de större öarne, såsom Känsö, Köpstadsö, 
Styrsö och Vargö.
Typha latifolia L. Flerst., särskildt å de mindre holmarne. Måttl. 
Sparganium minimum Fr. Sälls. Spars. Brännö vid Löndal!, Galtö!.
S. affine Schnitzl. Allm. Talr.

v. zostercefolium Neum. Den vanligaste formen, 
v. deminutum Neum. Brännö!, Styrsö (S.), Vrångö!.

Zostera marina L. Allm. i hafvet. Massv.
v. angustifolia (Rchb.). Allm. å grundare vatten.

Z. nana Roth. Antagligen i alla långgrunda hafsvikar och sund. 
Måttl.—mängdv. Asperö sund (F), i ett flertal vikar vid Brännö!, Donsö 
sund!, Stora Förö (Lbg. II)!, Galtö-sunden!, vikar vid Styrsö!.

Potamogeton natans L. Allm. Talr.
P. gramineus L. Flerst. Måttl.—talr.
P. alpinus Balbis. Sälls. Måttl. Källö!.
P. polygonifolius Pourr. Flerst. Måttl.—talr.
Ruppia spiralis (L.) Dum. Allm. i hafvet. Mängdv.
R. brachypus ,1. Gav. Flerst. i grunda hafsvikar. Talr.
R. rostellata Koch. Täml. allm. i grunda hafsvikar samt i bräckt 

vatten. Mängdv.
Zannichellia major Boenn. Sälls. Måttl. Asperö sund!, Stora Förö 

(Lbg. VII)!.
Triglochin maritimum L. Allm. Talr.
T. palustre L. Täml. allm. Måttl.
Alisma Plantago-aquatica L. Allm. Måttl.—talr.
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Phalaris arundinacea L. Täml. sails. Måttl. Asperö!, Brännö!, Donsö!, Vinga!. 
Anthoxanthum odoratum L. Allm. Massy.
Hierochloe odorata (L.) Wg. Flerst. Talr.
Phleum pratense L. Allm. Mängdv.
Alopecurus pratensis L. Allm. Talr.
A. geniculatus L. Allm. Mängdv.
Agroslis spica venti L. Sälls. Måttl. Brännö!, Styrsö!.
A. stolonifera L. Allm. Massv.

v. maritima (Lam.) Koch. Allm. vid stränderna.
A. vulgaris With. Allm. Talr.

v. aristata Schrad. Brännö!.
A. canina L. Allm. Talr.—mängdv. 

v. montana Hn. Allm. 
v. mutica Gaud. Brännö!.

Calamagrostis epigejos (L.) Roth. Allm. Talr.
Ammophila arenaria (L.) Link. Sälls. Spars. Vargö!, Vinga!.
Holcus lanatus L. Täml. allm. Talr.
Aira prcecox L. Allm. Mängdv.
A. ccespitosa L. Allm. Måttl.
A. flexuosa L. Allm. Talr.—mängdv.
Avena pratensis L. Allm. Talr.
A. pubescens Huds. Täml. allm. Måttl.
Arrhenatherum elatius (L.) M. & K. Täml. allm. Talr.
Arundo Phragmites L. Allm. Massv.

v. stolonifera G. F. W. Mey. Styrsö vid Donsö sund (Sernander)!. 
Triodia decumbens (L.) PB. Allm. Talr.
Molinia coerulea (L.) Mönch. Allm. Mängdv.
Catabrosa aquatica (L.) PB. Sälls. Vargö (FA 
Metica nutans L. Flerst. Måttl.—talr.
Briza media L. Allm. Mängdv.

f. albida Lej. Köpstadsö (F.), Tannskären (S.).
Dactylis glomerata L. Allm. Talr.
Cynosurus cristatus L. Allm. Måttl.
Poa trivialis L. Allm. Talr.
P. pratensis L. Allm. Massv. 

v. angustifolia L. Flerst. 
v. lati folia L. Flerst.
Anm. En pratensis-form, enligt Lindman mycket närstående P. 

subcoerulea Sm., insamlad på Köpstadsö!.
I Bot. Not. 1843 uppgifver Düben P. serolina för Buskär, där den 

»tillsammans med Glyceria maritima täckte stora sträckor». Torde 
afse någon form af P. pratensis (v. angustifolia?). P. palustris (L.) Roth 
(= P. serotina Ehrh.) finnes nämligen nu ej på Buskär och är ej häl
ler känd från annan lokal inom Styrsö.
P. nemoralis L. Allm. Mängdv.
P. irrigata Lindm. Antagligen flerst. Talr. Brännö!, Köpstadsö!. 

f. brevior Lindm. Brännö!, 
f. prcetexta Lindm. Köpstadsö!.
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P. annua L. Allm. Massy.
f. major Ands. Flerst. vid stränderna.

Glyceria fhütans (L.) R. Br. Allm. Talr.—mängdv.
G. aquatica (L.) Wahlb. Sails. Spars. Brännö vid Vassdal!, samt å 

en holme i Brannäsbukten vid Galtö!.
Atropis maritima (Huds.) Griseb. Allm. Talr.—mängdv.

v. arenaria Fr. Flerst. å långgrunda och leriga hafsstränder!. 
f. explanata Lindeb. Känsö (Lbg. IX), Lökholmarne!, Styrsö (Lbg. IX).

A. distans (L.) Griseb. Täml. allm. Måttl.
Anm. Till Ä. distans X maritima höra möjligen tvänne i h. G. un

der namn af Glyceria festuciformis befintliga exemplar, det ena insamladt 
af Lbg. å Lilla Känsö, det andra af C. Elgenstjerna å Krokholmen. 
Festuca elatior L. Täml. allm. Talr.—mängdv.
F. rubra L. Allm. Mängdv.

v. arenaria (Osb.) Fr. Donsö (SERNANDER)!, Galtö!, Vrångö!, Vargö!.
F. ovina L. Allm. Massv.

v. duriuscula (L.) Hack. Vargö!.
Anm. Den af DÜBEN i Bot. Not. 1843 från Vargö omnämnda F. 

glauca torde afse ofvannämnda var.
Bromus erectus v. villosus Kth. Huds. Sails. Känsö (insamlad af Lbg. 

enl. exemplar i F:s herbarium).
B. secalinus L. Sails. Spars. Brännö!, Styrsö (F.).
B. commutatus Sclirad. Sälls. Spars. Köpstadsö (J. E. Paljiér!), 

Styrsö!.
B. racemosus L. Täml. allm. Mängdv.

f. depauperatus Lge. Brännö (F.), Köpstadsö (F.), Styrsö (F.).
B. mollis L. Allm. Talr.

f. leptostachys Pers. Brännö!, 
f. nana Weig. Allm.

B. hordeaceus L. Sälls. Donsö (W.), Styrsö!.
Nardus strida L. Allm. Mängdv.
Lolium perenne L. Allm. Talr.
Triticum repens L. Allm. Mängdv. 

v. aristatum Döll. Flerst. 
v. glaucum Döll. Flerst. 
v. hirsutum Marss. Flerst.

T. junceum L. Flerst. Talr.—mängdv. Donsö (Sernander)!, Stora 
Förö!, Galtö!, Krokholmen!, Styrsö!, Vrångö (W.)!.

T. junceum X repens. Sälls. Spars.—måttl. Donsö!, Dynholmen!, 
Galtö!, Vrångö (Lbg V)!.

Elymus arenarius L. Täml. allm. Måttl.
Eriophorum polystachium L. Allm. Talr.—mängdv.
E. latifolium Hoppe. Sälls. Måttl. Galtö!.
E. vaginatum L. Allm. Talr.—mängdv.
Scirpus maritimus L. Täml. allm. Talr.—mängdv.

f. monostachys (Sonder). Anmärkt å en holme i Brannäsbukten vid 
Galtö!.
S. rufus (Huds.) Schrad. Täml. allm. Massv.
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S. compressus (L.) Pers. Sails. Vargö (S '; Har funnits vid Brätten å 
Styrsö, men nu utgången, sedan lokalen förstörts genom kajanläggning (F.. 

S. lacustris L. Tänd. allm. Mängdv.
S. Taberncemontani Gmel. Täml. allm. Talr.—mängdv.
S. paaciflorus Lightf. Täml. allm. Mängdv.
S. palustris L. Allm. Massv.
S. uniglumis Link. Allm. Massv.
S. Cmspitosus L. Allm. Massv.
Rhynchospora alba (L.) M. Vahl. Sails. Talr. Styrsö (C. G. II. The- 

denius!), Vrångö!.
R. fusca (L.) Ait. Sails. Massv. Dynholmen!, Lilla Förö!, Knarrholmen!. 
Carex dioica L. Allm. Massv.
C. pulicaris L. Allm. Mängdv.
C. paniculata L. Sälls. Mängdv. Vinga norra inholme (Lbg V.!. 

Uppgifves af Leffler för Vinga södra inholme, där den dock ej finnes.
C. muricata L. Täml. allm. Måttl.
C. vulpina L. Täml. allm. Måttl.
C. incurva Lightf. Sälls. Talr.—mängdv. Galtö!, Styrsö (F.), Vargö

(Lbg V)!.
C. disticha Huds. Allm. Mängdv.

f. floribunda Peterm. Köpstadsö!.
C. arenaria L. Allm. Mängdv.

v. subfeminea Neum. f. prcecocifolia Neum. Tistlarne!. Vargö!.
Anm. v. ligerica (Gav.) hos Lbg VII torde afse ofvannämnda form. 

C. leporina L. Allm. Måttl.
C. norvegica Willd. Sälls. Mängdv. Känsö—Fjärskär!, Tannskären!, 

Vinga (F.).
C. canescens L. Täml. allm. Talr—mängdv.
C. elongata L. Sälls. Köpstadsö (Lbg. V.; exemplar finnas i h. G.!}. 
C. stellulata Good. Allm. Mängdv.
C. ccespitosa L. Sälls. Vinga (F.).
C. gracilis Curt. Sälls. Enst. större tufva å Känsö vid Vargösundet!. 
C. Goodenowii J. Gav. Allm. Mängdv.
C. salina Wg., *cuspidata Wg. v. kattegattensis (Fr.) Almq. Flerst. Talr. 

Brännö!, Buskär!, Donsö!, Känsö (F.), Köpstadsö!, Lilla Förö!, Styrsö (F ), 
Vrångö!.

C. maritima O. F. Müll. Sälls. Talr. Donsö (F.), Köpstadsö!.
C. caryophyllea Latour. Allm. Talr.
C. ericetorum Poll. Täml. allm. Talr.
C. pilulifera L. Allm. Talr.
C. pallcscens L. Allm. Måttl.
C. glauca Murr. Täml. allm. Talr.—mängdv.
C. panicea L. Allm. Talr.

') Sedan denna förteckning börjat tryckas, har E. Broddesson i Bot. Not. h. 2 
publicerat en uppsats »Om de skandinaviska formerna af Scirpus csespitosus» enligt 
hvilken subsp. germanicus är insamlad å Köpstadsö och Styrsö och mellanformer 
mellan denna och subsp. austricus äfven skulle förekomma inom området, t. ex. å 
Brännö.



291

C. polygama Schkuhr. Sails. Måttl.—talr. Brännö!, Krokholmen (Lbg. 
II)!, Stålholmen (K.).

C. Oederi (Ehrh.) Hoffm. Täml. allm. Talr. 
v. oedocarpa Ands. Brännö!, 
f. pygmcea Ands. Flerst. å stränderna.

C. Hornschuchiana Hoppe. Allm. Talr.
C. Hornschuchiana X Oederi. Allm. Talr. Träffas så godt som öfver- 

allt där stamarterna växa tillsammans.
C. distans L. Täml. allm. Talr.—mängdv.

v. pendula Lackowitz. Dynholmen!, Krokholmen!.
C. rostrata Stokes. Sälls. Talr. Donsö å Silludden!, Ivnarrholmen!, 

Kungsö!.
C. vesicaria L. Sälls. Talr.—mängdv. Brännö!, Bästholmen vid Lilla 

Måskullen!.
C. riparia Curt. Sälls. Talr. Danmarks Lilja (W.)!, Krokholmen 

(Lbg. II!), Vinga (F.!).
C. lasiocarpa Ehrh. Sälls. Massv. Lilla Förö!, Knarrholmen!, Vrångö!. 
C. lasiocarpa X riparia. Sälls. Måttl. Rifö!.
C. hirta L. Allm. Talr.—mängdv.

v. hirtceformis (Pers.). Köpstadsö (F.).
Lemna minor L. Allm. Massv.
Juncus effusus L. Allm. Talr.
J. conglomeratus L. Allm. Talr.
J. fUiformis L. Allm. Talr.

v. pusillus Fr. Brännö!.
J. lamprocarpus Ehrh. Allm. Måttl.—talr.
J. supinus Moench. Täml. allm. Måttl.—talr. 

f. fluitans Lam. Flerst.
J. squarrosus L. Sälls. Måttl. Asperö!, Brännö!, Stvrsö!.
J. compressus Jacq. Sälls. Talr. Brännö!, Styrsö!.

*Gerardi Lois. Allm. Mängdv.
J. bufonius L. Allm. Talr.

f. congestus Wahlb. Täml. allm.
Luzula pilosa (L.) Willd. Allm. Mängdv.
L. campestris (L.) DC. Allm. Mängdv.
L. multiflora Hoffm. Täml. allm. Måttl.
Gagea lutea (L.) Ker—Gawler. Antagligen flerst. Måttl. Brännö!,

Känsö!, Köpstadsö!, Vargö!.
Allium Scorodoprasum L. Täml. allm. Måttl.
A. vineale L. Täml. allm. Måttl.
A. oleraceum L. Allm. Måttl.

f. complanatum Fr. Tannskären!, Vinga (W. = ß carinatum).
A. ursinum L. Sälls. Talr. Buskär!, Vinga!, Vinga norra inholme (A 1)1.

Anm. Ornithogalum umbellatum L. och Muscari botryoides (L.) Mill 
förekomma förvildade utanför trädgårdar å Brännö! och Känsö!. 
Asparagus officinalis L. Sälls. Spars. Galtö—Rönnskär!, Skärholmen 

vid Vrångö!, Tannskären (S.), Vinga (W.)!, Vinga inholmar (F.). 
Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schm. Allm. Talr.
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Polygonatum odoratum 'Mill.). Flerst. Spars. Brännö!, Donsö!, Köp- 
stadsö!, Stjrsö!, TisOarne!, Vargö!, Varö (W.).

P. multiflorum L. Flerst. Spars. Buskär (F.), Krokholmen (F.), Lilla 
Känsö!, Tistlarne!. Vinga!, Vinga norra inholme (F.).

Convallaria majalis L. Täml. allm. Måttl.
Iris pseudacorus L. Täml. allm. Måttl.
Orchis incarnata L. Sälls. Spars. Asperö (Lbg. VII), Brännö (F.), 

Köpstadsö (Lbg. VII !, Vrångö (S.).
O. maculata L. Täml. allm. Måttl.
Platanthera bifolia (L.) Rcbb. Täml. allm. Spars.
Populus tremula L. Allm. Måttl.

Anm. P. nigra Ait förekommer utplanterad å Styrsö!; P. alba L och 
candicans Ait. å Källö!.
Salix pentandra L. Sälls. Spars. Vinga (A.)!.
S. fragilis L. Sälls. Enst. Buskär!, Källö!, Styrsö och Vargö (Lager- 

heim och Palm).
v. decipiens Hoffrn. Styrsö (Lbg. VII).

S. caprea L. Allm. Enst.—spars.
S. caprea X cinerea. Sälls. Enst. Brännö!.
S. caprea X repens. Sälls. Enst. Känsö!.
S. cinerea L. Allm. Måttl.
S. aurita L. Flerst. Spars.—måttl. Asperö!, Brännö!, Känsö!, Sjumans- 

holmen!, Styrsö!, Vinga!, Vrångö!.
S. aurita X caprea. Sälls. Enst. Brännö!.
S. aurita X cinerea. Sälls. Köpstadsö (Winslow i h. G.!).
S. aurita x depressa. »Göteborgs Skärgård» (Lbg. VII = S. aurita L. v. 

sublivida Laest.).
S. aurita x repens. Sälls. Köpstadsö (Winslow I), Styrsö (Lbg. VI = S. 

ambigua).
S. depressa L. Sälls. Asperö (Lbg VII).
S. repens L. Allm. Spars.

Anm. Planterade förekomma flerst. S. viminalis L. och S. caprea x 
viminalis.

Myrica Gale L. Flerst. Mängdv. Brännö!, Känsö!, Köpstadsö!, Styrsö!, 
Vrångö!.

Corylus avellana L. Täml. allm. Måttl.
Anm. Utplanterade förekomma flerst. å de större öarne Betula ver

rucosa Ehrh. och pubescens Ehrh. Möjligen äfven spontana å Brännö 
och Känsö.
Alnus rotundifolia Mill. Flerst. Enst.
Quercus robur L. Täml. allm. Måttl.
Q. sessiliflora Martyn. Täml. allm. Måttl.
Ulmus scabra Mill. Sälls. Spars. Brännö!, Styrsö!.
Humulus Lupulus L. Sälls. Enst. Styrsö (F).
Urtica urens L. Allm. Talr.
U. dioica L. Allm. Talr.
Rumex domesticus Hn. Allm. Måttl.
H. domesticus X obtusifolius. Sälls. Enst. Donsö!.
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K. crispus L. Allm. Måttl.
R. crispus X domesticus. Sails. Enst. Känsö!.
R. obtusifolius L. Sälls. Spars.—måttl. Donsö!, Känsö!, Styrsö!.
R. maritimas L. Sälls. och obeständig. Enst. Vargö!, Vrångö!.
R. Acetosa L. Allm. Måttl.
R. Acetosella L. Allm. Måttl.—talr.
Polygonum amphibium L. Allm. Talr.

f. aquaticum Reichard. Den vanligaste formen, 
f. terrestre Reichard. Brännö!, Styrsö!.

P. tomentosum Schrank. Allm. Måttl.
P. Persicaria L. Allm. Måttl.
P. minus Huds. Allm. Talr.
P. Hydropiper L. Allm. Talr.
P. avicularc L. Allm. Måttl.—talr.
P. Raji Bab. Sälls. Måttl. Donsö!, Vinga!.
P. dumetorum L. Tämligen allm. Talr.
P. convolvulus L. Allm. Talr.
Beta maritima L. Sälls. och obeständig. Enst. Yttre Tistlarne F. 

Helgesson!) Vargö!. Upptäcktes af förf. å den sistnämnda ön år 1907. 
(G. Andersson, Om förekomsten af Beta maritima etc. Sv. Bot. Tidskr. 
1907). Vid nytt besök å lokalen i maj följande år räknades nio individ. 
I oktober 1909 och augusti 1911 sågs däremot hvardera gången endast 
ett sterilt exemplar. Under 1910 påträffades emellertid af folkskollärare
F. Helgesson i Göteborg B. maritima å ytterligare en lokal i Styrsö 
skärgård, nämligen å det större skäret af Yttertistlarne, det sydligaste 
och längst ut i hafsbandet belägna af alla småskären tillhörande Göte
borgs skärgård. Herr Helgesson har i bref lämnat följande medde
lande rörande fyndet i fråga: »När jag den 10 aug. 1910 besökte Tist
larne fanns åtminstone ett 10-tal stjälkar. Från huru många individ 
dessa härledde sig, kom jag ej att undersöka. Hvad som genast slog 
mig var, att stjälkarne voro särdeles kraftiga. Längden på desamma 
uppskattar jag till 1.5 meter. Närmast stranden fanns grus, där ofvanför 
tångbädd. Beta växte ungefär 3 meter från vattenbrynet tillsammans 
med Atriplex Morale, Matricaria * maritima och Suedci maritima.» -

Då jag i somras (1911) besökte Tistlarne, kunde t}’värr ej ett spår af 
Beta upptäckas. Den strandremsa, som det kunde vara fråga om, var af 
alldeles samma utseende som den, på hvilken Beta växer å Vargö, alltså 
af den i skärgården vanliga klapperstrandstypen, men då så täckt af 
bland annat meterhöga stånd af Atriplex Morale, att det är mycket möj
ligt, att mindre exemplar af Beta kunnat undgå min uppmärksamhet. De 
lokaler, där Beta maritima hittills anträffats i Göteborgs skärgård, ligga 
under högvattensgränsen och växtens, som det synes, sporadiska förekomst 
torde också stå i närmaste sammanhang härmed och med olika års mer 
eller mindre talrika och långvariga stormar.

Chenopodium murale L. Sälls. Vargö (Lbg. II).
G. album L. Allm. Måttl.—talr. 

v. vivide (L.) Moq. Flerst. 
v. glomerulosum (Rchb.) Hn. Flerst.
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v. lanceolatum (Mühlenb.) Aschers. Brännö!, Styrsö (S.). 
v. subopulifolium Borb. Brännö!.

C. glaucum L. Sälls. Spars. Brännö!, Donsö (F.), Vrångö!.
C. rubrum L. Sälls. Talr.—mängdv. Donsö!, Styrsö vid Brätten och 

kustsanatoriet!.
Atriplex Babingtonii Woods. Flerst, men obeständig. Måttl. Donsö!, 

Krokholmen!, Styrsö!, Vargö (F.), Vinga!, 
v. virescens Lge. Donsö!.
v. canescens Lindeb. Krokholmen (Lbg. VII), Vinga (Hn. Fl. Ed. II). 

.4. latifolium Wg. Allm. Talr.
v. microspermum W. & K. Brännö!, 
v. validum M. & K. Brännö!, Sjumansholmen!. 
v. trianguläre (Willd.) Marss. Vrångö!, 
v. venosum Marss. Lilla Förö!, Styrsö!, Vinga!.

A. prostratum Bouch. Flerst. Måttl. Donsö!, Galtö!, Styrsö!, Vargö!, 
Vinga!, Vrångö!.

A. hastatum L. Wg. Sälls. Måttl.—talr. Brännö!, Styrsö!.
A. patulum L. Allm. Måttl.—talr.

v. erectam Huds. Krokholmen!, Känsö!, Räfholmen!, Styrsö!. 
v. angustifolium J. E. Sm. Känsö!, Vinga!, 
v. sarcophyllum Neum. Brännö!, Styrsö!. 

f. sub-Babingtonii Neum. Asperö!.
A. litorale L. Allm. Talr. 

v. integrifolium Fenzl. Allm.
v. rhyncothecum Fischer. Brännö!, Köpstadsö!, Styrsö!, Vargö!, 
v. serratum Huds.) M. & K. Fillskär (W.).
Anm. Af de otaliga mellanformer, som öfverallt förekomma, där 

flera af arterna växa tillsammans, finnas i h. G. en del belagda med hy
bridnamn. Då jag emellertid anser det vanskligt att härvidlag åstad
komma en säker bestämning, ha de ej här upptagits.

Salicornia europcea L. Täml. allm. Talr.—mängdv. 
f. procumbens Sm.. Galtö!, Stålholmen!, Styrsö!. 
f. pachystachia (Koch.). Brännö!, Galtö!, Vargö!, 
f. pygmcea (Palla . Brännö!, Donsö!, Galtö!, Styrsö!.

Sueda maritima (L.) Dum. Täml. allm. Enst.—mängdv.
f. prostrata Mort. Den vanligaste formen.

Salsola Kali L. Täml. sälls. och obeständig. Spars. Donsö (F.), Känsö!, 
Styrsö (F.), Vargö!, Vrångö!, Vinga (O. LäNDEGREN i h. G.).

Montia fontana L *lamprosperma Chain. Täml. sälls. Måttl.—talr. 
Brännö!, Buskär (S.), Räfholmen!, Vinga södra inholme!. 

f. boreo-rivularis Lindb. fil. Brännö!.
Stellaria media (L.) Cyrill. Allm. Mängdv.
S. Holostea L. Sälls. Styrsö (F.).
S. uliginosa Murr. Sälls. Talr. Brännö!, Styrsö!.
S. graminea L. Allm. Talr.
S. crassifolia Ehrli. v. brevifolia (Rafn.) Fr. Täml. allm. Talr. 
Cerastium vulgare C. Hn. Allm. Måttl.

f. glandulosum (Boenn.) Murb. Den vanligaste formen på yttre skären.
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C. tetrandrum Curt. Allm. å de yttersta småskären; ej sedd af förf. å 
de större öarne. Måttl. Buskär (Lbg. IV)!, Galtö (F.), Knappen!, Känsö— 
Fjärskär!, Lökholmarne!, Tannskären!, Tistlarne!, Varö (Lbg. IV), Vinga!, 
Vinga inholmar!.

Anm. I Summa Vegetabilium p. 161 upptager E. Fries C. tetran
drum för Styrsö. Om Fries haft den äkta för ögonen torde dock vara 
ovisst, alldenstund han själf säger sig vara osäker på densamma, och att 
den liknar C. glutinosum. Att den af W. från Donsö omnämnda C. tetran
drum tillhör C. vulgare har hos Lbg. IV påvisats.

C. glutinosum Fr. Sails. Donsö (C. G. H. Thedenius i h. G.!).
C. semidecandrum L. Allm. Talr.
Sagina nodosa (L.) Fenzl. Allm. Talr.

v. glandulosa Boenn. Allm. bland hufvudformen.
S. subulata (Sw.) Presl. Allm. Talr.
S. procumbens L. Allm. Talr.—mängdv.
S. maritima G. Don. Täml. allm. Talr.

Anm. Af W. anföres för Donsö S. ciliata Fr. Trots af förf. gjorda 
upprepade efterforskningar å lämpliga lokaler å Donsö, har den ej 
kunnat anträffas. Ej heller har den veterligt i senare tid blifvit sedd 
af andra botanister. Herbarieexemplar osedda af förf. Torde tills
vidare böra utgå ur Styrsö-floran.
Honkenga peploides (L.) Ehrh. Allm. Mängdv.
Moehringia trinervia (L.) Clairv. Allm. Talr.
Arenaria serpgllifolia L. Allm. Talr.

f. viscida Lois. Allm.
Spergula arvensis L. Allm. Mängdv.

f. sativa Boenn. Flerst.
S. vernalis Willd. Allm. Måttl.
S. rubra (L. Dietr. Flerst. Måttl. Brännö!, Kungsö!, Känsö!, Rifö!, 

Styrsö!, Vinga!.
v. radicans (Presl.). Styrsö!.

S. salina Presl. Täml. allm. Talr.
v. leiosperma (Kindb.). Flerst.

S. marginala (DC.) Murb. Allm. Spars.—måttl.
v. denudata Ahlfv. Brännö!, Styrsö!, Tannskären!, Varö!.

Scleranthus perennis L. Allm. Mängdv.
S. annuus L. Allm. Mängdv.
S. annuus X perennis. Styrsö!.
Viscaria vulgaris Roehl. Allm. Talr.

f. pattens Ahlfv. Brännö!.
Silene maritima With. Allm. Talr.
S. rupestris L. Allm. Talr.
S. nutans L. Sälls. Donsö (F.).

Anm. S. dichotoma Ehrh. Tillfällig å Styrsö (C. G. H. Thedenius!). 
Lychnis ftos cuculi L. Allm. Måttl.
Melandrium noctiflorum (L.) Fr. Sälls. Talr. Brännö!, Styrsö (S.). Un

der senare åren inkommen och synes nu sprida sig.
M. album (Mill.) Garcke. Allm. Måttl.
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Dianthus Armeria L. Sails. Spars. Köpstadsö (Sz.; C. G. H. The- 
denius i h. G.!).

D. deltoides L. Allm. Måttl.
v. glaucus (L.) Ser. Tannskären (S.).

Nymphcea alba L. Flerst. Måttl.—talr. Asperö!, Brännö!, Donsö!, 
Galtö!, Krokholmen!, Kungsö!, Köpstadsö!.

Caltha palustris L. Allm. Måttl.
Trollius europceus L. Sails. Spars. Brännö!, Donsö!, Vrångö!.

Anm. Aqailegia vulgaris L. förekommer förvildad å Känsö!. 
Anemone Hepatica L. Täml. allm. å de större öarne. Spars. 

f. hirta J. Holmboe. Brännö!, 
f. alba Mill.) Gurke. Styrsö (S.).

A. nemorosa L. Allm. Mängdv. 
f. purpurea Gray. Brännö!, Känsö!.

Myosorus minimus L. Sälls. Talr. Brännö!, Köpstadsö (Winslow i h. 
G.!), Vinga!.

Ranunculus Flammula L. Allm. Mängdv.
R. sceleratus L. Flerst. Spars.
R. auricomus L. Allm. Talr.
R. acris L. Allm. Talr.
R. repens L. Allm. Måttl.—talr.
R. polyanthemus L. Sälls. Måttl. Brännö!, Köpstadsö (F., Styrsö S.. 
R. bulbosus L. Flerst. Måttl. Brännö!, Köpstadsö (F.)!, Styrsö (F. !, 

Vinga (F., Vrångö!.
R. Ficaria L. Allm. Talr.—mängdv.
R. paucistamineus Tausch. Allm. Talr.—mängdv. 

v. divaricatus Schrank. Den allmänna formen, 
v. diversifolius Schrank. Vrångö (Lbg. i h. G.! .

Thalictrum flavum L. Sälls. Talr. Köpstadsö!.
Chelidonium majus L. Sälls. Talr. Styrsö!.
Papaver dubium L. Sälls. Vrångö (S.\
P. Argemone L. Sälls. Köpstadsö F.
Corydalis intermedia (L.) P. M. E. Sälls. Känsö (F.).
Fumaria officinalis L. Flerst. Måttl.—talr. Asperö!, Donsö!, Styrsö!, 

Tannskären!, Vinga!.
Subularia aquatica L. Flerst. Spars. Brännö!, Donsö!, Styrsö (F.), 

Vargö (F.), Vinga inholmar!.
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. Täml. allm. Talr.
Lepidium ruderale L. Allm. Talr.—mängdv.
Thlaspi arvense L. Allm. Talr.
Cochlearia officinalis L. Allm. Måttl.
C. danica L. Täml. allm. Spars.—måttl.
Alliaria officinalis Andrz. Flerst. Måttl. Brännö!, Buskär!, Köpstadsö!, 

Styrsö!, Vrångö!, Vinga!.
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Allm. Måttl. 

v. lejocarpum DC. Bland hufvudformen.
S. Sophia L. Flerst. Måttl. Asperö!, Brännö!, Donsö!, Styrsö!, Vrångö!. 
Cakile maritima Scop. Allm. Måttl.
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f. latifolia Desf. Styrsö (S.), Vargö!.
Sinapis arvensis L. Allm. Talr.—mängdv.

Anm. S. alba L. förekom 1907 talr. på västra stranden af Vargö!. 
Diplotaxis tenni folia (L.) DC. logs 1893 på Styrsö af V. JOHANSSON (F.); 
Brassica campestris L. iakttogs 1909 å ruderatplats å Styrsö! samt Ra- 
phanus Raphanistrum L. 1907 i åkrar å Brännö!. Samtliga tillfälliga. 
Crambe maritima L. Tänd. allm. Enst.—spars.
Barbaren lyrata (Gilib.) Aschers. Allm. Talr.
Nasturtium palustre (Leyss.) 1)C. Flerst. Måttl. Asperö!, Brännö!, 

Donsö!, Känsö!, Vargö!, Vrångö!.
Cardamine pratensis L. Allm. Talr.

1. speciosa Hn. Brännö!.
C. impatiens L. Sails. Brännö (F.), Styrsö (S.).
C. hirsuta L. Tänd. allm. Talr.
Dentaria bulbifera L. Sälls. Vinga (F.).
Capsella bursa pastoris (L.) Medik. Allm. Mängdv.

1. lyrata Laest. och f. pinnatifida Schlecht, förekomma bland hufvud- 
formen.

Dr ab a verna L. Allm. Mängdv.
Stenophragma thalianum (L.) Cel. Allm. Talr.
Turritis glabra L. Sälls. Spars. Asperö!, Brännö!.
Arabis hirsuta (L.) Scop. Tänd. allm. Måttl—talr.
Erysimum cheiranthoides L. Sälls. Spars. Brännö!, Styrsö!.
E. hieraciifolium L. Allm. ä de yttre skären, sällsyntare å de större 

öarne. Måttl.
t. strida (Fl. de Weth.). Den vanliga formen.

Alyssum calycinum L. Sälls. Styrsö vid Brätten (F. 1896; N. A Jo
hansson 97 i h G.!).

Berteroa incana (L.) DC. Sälls. Talr. Styrsö vid Brätten!.
Drosera rotundifolia L. Allm. Mängdv.

f. furcata Lilja. Allm. bland hufvudformen.
Sedum maximum (L.) Suter. Allm. Talr.
S. anmium L. Tänd. allm. Talr.
S. album L. Tänd. allm. Måttl.
<S. anglicum Huds. Tänd. sälls. Talr.—mängdv, Donsö å Silludden!, 

Stora och Lilla Förö!, Stora Måskullen!. Styrsö vid Brätten (W.)! Vin«a 
inholmar!.

S. acre L. Allm. Talr.
Biilliarda aquatica DC. Tänd. allm. Talr.—mängdv.
Saxifraga granulata L. Allm. Talr.
Bi bes nigrum L. Vrångö (Lbg. VI). Förvildad?
R. rubrum L.; Lam. v. pubescens Sw. Täml. allm., särskildt å yttre 

skären. Spars.—måttl.
Cotoneaster integerrima Medik. Flerst. Enst. Brännö!, Donsö!, Köp- 

stadsö (F.), Styrsö!, Vrångö!.
* nigra (Ehrh.) Wahlb. Donsö (W.).
Anm. I Hn. Fl. ed. 2 angifves f. lutea (Wg.) för Donsö, Torde 

endast bero på felskrifning och afse *nigra.
Svensk Botanisk Tidskrift 1913. 20
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Pyrus Malus L. Täml. allm. Enst.
v. milis Wallr. Brännö!, Känsö (Lbg. II)!.

P. communis L. Sails. Enst. Brännö!, Känsö!, Källo!.
Sorbus suecica (L.) Krok. Sälls. Enst. Brännö!, Känsö!.
& Aucuparia L. Allm. Enst.—spars.
Mespilas oxyacantha (L.) All. Allm. Spars.—måttl.
M. calycina Peterm. Brännö!, Styrsö!. Antagligen flerst.
M. monogyna (Jacq.) Willd. Allm. Spars. måttl.
Rubus idceus L. Allm. Måttl.

v. maritimus Arrh. Allm.
R. plicatus Whe. Allm. Måttl.—talr. 

v. silvaticus F. Aresch. Brännö!, 
f. longipetiolatas Asch. & Gr. Flerst.

R. thgrsanthus Focke. Sälls. Donsö (F.).
R. corylifolius Arrh. v. eriocarpus (Wahlb.) Neum. Sälls. Spars. Brännö!, 

Köpstadsö (Sz II = R. corylifolius *maximus; Lbg. VIII = R. Lagerbergil 
Lindeb.)!, Vinga!.

R. nitens Lindeb. Sälls. Köpstadsö (J. E. Palmer!).
R. rosanthus Lindeb. Antagligen flerst. Spars.

v. lejocarpus Lindeb. Brännö (F.)!, Köpstadsö F. !, Styrsö!, Vinga!, 
v. cordatus F. Aresch. Vinga inholmar (Lbg VIII = R. rosi/lorus 

* eriocarpus).
R. cyclophyllus Lindeb. Sälls. Brännö (F.).
R. Wahlbergii Arrh. Sälls. Brännö (F.), Donsö (F.)!
R. acuminatus Lindeb. Flerst. Spars.—måttl. Brännö (Sz II = R- 

corylifolius *nemoralis)\, Donsö!, Köpstadsö (F.), Styrsö!, Vrångö!, Vinga!. 
R. ccesius L. Allm. Spars.—måttl.

f. paniculatus Lge. Varö och Vinga (Hn. Fl. Ed. 2).
R. ccesius X idceus. Sälls. Vinga (F.)! Ett större snår utbredande 

sig öfver cirka 10 kvm. yta. Tillhör v. subidceus Neum. f. latifolius 
Neum.

R. saxatilis L. Sälls. Måttl.—talr. Lökholmarne!, Styrsö!, Varö!. 
Fragaria vesca L. Allm. Måttl.—talr.
F. viridis Buch. Sälls. Tornö (W.), Vinga (F.).
Potentilla argentea L. Allm. Måttl.—talr.
P. ereda (L.) Hampe. Allm. Måttl.
P. anserina L. Allm. Måttl.—talr. 

f. sericea Hayne. Flerst. 
f. viridis Koch. Styrsö (S. i h. G.!).

Comarum palustre L. Allm. Måttl.—talr.
Geum urbanum L. Allm. Måttl.
G. rivale L. Allm. Talr.
G. rivale X urbanum. Sälls. Spars. Brännö!, Danmarks Lilja (W. =

G. hirtum), Vinga (Hn. Fl. Ed. 8 = G. intermedium;, Vinga norra inholme 
(F.), på en holme vid Vinga (Lbg II = G. intermedium). De två senare 
lokalerna antagligen identiska.

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. Allm. Måttl.—talr.
F. hexapetala Gilib. Sälls. Spars. Brännö!.
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Alchemilla pubescens Lam. Täml. allm. Måttl.
A. minor Huds. Sails. Spars. Brännö!, Styrsö (F.).
A. pastoralis Bus. Flerst. Måttl. Brännö!, Känsö!, Källö!, Köpstadsö 

(F.), Styrsö (K).

A. acutangula Bus. Sails. Måttl. Brännö!, Känsö!.
A. rnicans Bus. Sails. Spars. Känsö!.
A. subcrenata Bus. Sälls. Måttl. Känsö!.
Agrimonia Eupatoria L. Täml. allm. Måttl.
A. odorata Mill. Sälls. Spars. Brännö (Lbg. I; F\), Köpstadsö!.
Rosa canina L. Allm. Enst.—måttl.

"anacolodonta Mts. mnscr. Styrsö (grund- o. perf'.- MATSSON & Pal- 
mér).

stimulatidens Mts. mnscr. v. melanopsis Mts. mnscr. (grund-, sub- 
per- o. superf.- Matsson & Palmer).

v. angustidens Mts. mnscr. Brännö (superf.- Matsson). 
v. acutclliformis Mts. mnscr. Brännö (superf.- Matsson). 
"pseudo-cladoleia Mts. (= cladoleia Wins!., non Rip.). Brännö (perf- 

WiNSLOW; superf.- Matsson).
* re lecla Mts. mnscr. Brännö (perf.- Matsson), Styrsö (per- o. superf- 

Matsson & Palmer).
*retectula Mts. mnscr. Styrsö (perf.- Matsson & Palmer). 
*atatoneura Mts. mnscr. Brännö (perf.- Matsson).
*nudatella Mts. mnscr. Brännö (grund-, sub-, per- o. praef.- Mats

son).
*abstricta Mts. mnscr. Styrsö (superf- Matsson & Palmer), Brännö 

(perf- Matsson).
' elatoeena Mts. mnscr. Köpstadsö (perf.- Winslow).
*stenotoma Mts. mnscr. Styrsö (grund-, subf-, per- o. superf- Mats- 

son & Palmer; praef- Winslow), Brännö (pnef- Winslow).
*rubelliflora Rip. Brännö (perf.- Matsson).
*argophylla Mts. mnscr. Styrsö (subf- Matsson & Palmer). 
v. demutilascens Mts. mnscr. Brännö (grundf- Matsson).

R. dumetorum Thuill. Flerst. Enst.
opacescens Mts. mnscr. f. extracta Mts. Brännö (perf. J. A. Gabriels- 

son).
*attractidens Mts. mnscr. Brännö (subf.- Matsson).
Anm. I nder namn af R. platgphglla Bau har J. A. Gabrielsson 

utdelat en 1887 på Brännö tagen form, som gifver intryck af att vara 
R. dumetorum *attractidens X R. canina *nudatella. Fåfängt eftersökt 
af Matsson.

*compacta Winsl. in herb. Styrsö (subf- Winslow, Gabrielsson, 
Matsson & Palmer), Köpstadsö (subf- Scheutz).
R. sclerophylla Scliz. Styrsö (Gabrielsson, Matsson & Palmer), 

Köpstadsö (Scheutz), Brännö Scheutz, C. J. Johansson, Gabrielsson’ 
Matsson).

R. glauca Vill. Allm. Enst.—spars.
*saturelta At. Donsö!.
*kattegattensis Åt. Brännö!.
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*Palmeri A. & M. Brännö!, Vinga!.
*prolongata A. & M. Brännö (grundf.- Matsson
* platyschista Mts. in sched. Källö!.
*Lindslroemii At. Brännö (Winslow enl. Almquist .
*Pineliensis At. Styrsö (grund-, sub- och pert'.- Matsson & 

Palmer).
v.- pubescens Mts. mnscr. Brännö (subf. endast en buske. Mats

son .
*laciniosa A. & M. Brännö (prsef- Scheutz, Matsson,!.
*Almquistii Mts. in litt. Vrångö (Palmer enl. Almquist;, Brännö 

(H. Lybeck enl. Almquist).
* la b rosa Mts. in sched. Buskär (Lbg. enl. Almquist).
*cinericia Mts. in sched. Brännö!.

R. glauciformis At. *Friesiana Leffl. Brännö!.
R. virens (Wg.) At. *limitata Mts. Brännö perl'.- MATSSON 

*acerbatula Mts. mnscr. Brännö (superf.- Matsson 
*linguatula Mts. mnscr. Brännö (perf.- Matsson .

R. virentiformis At. *crassifolia (Wallm. v. crassatula Mts. mnscr. 
Brännö subf- Gabrielsson

R. tomentosa Sm. v. subcristata Schz. Brännö. Winslow III; Leff- 
ler).

R. mollis Sm. Tärnl. allm. Enst.
v. spinescens Christ. Brännö (Scheutz II 

Prunus spinosa L. Allm. Måttl.—talr.
Ononis arvensis L. Täml. allm. Talr.
Medicago sativa L. Sälls. Köpstadsö (F..
M. lupulina L. Sälls. Spars. Vinga!.
Melilotus officinalis Lam. Sälls. å hafsstränder. Måttl. Ekskär vid 

Buskär!, Styrsö (FA
Trifolium procumbens L. Allm. Talr.—mängdv.
T. dubium Sibth. Allm. Mängdv.
T. fragiferum L. Allm. Talr.
T. repens L. Allm. Talr.
T. hgbridum L. Allm. Mängdv.
T. arvense L. Allm. Måttl.
T. pratense L. Allm. Mängdv.

f. villosam Walilb. Flerst.
T. medium L. Allm. Talr.
Anihgllis Vulneraria L. Allm. Talr.

v. maritima (Schweigg). Förekommer mer eller mindre utpräglad å 
stränderna!.
Lotus corniculatus L. Allm. Talr.

f. crassifolius Fr. Flerst. å stränderna!.
Vida hirsuta (L.) S. F. Gray. Täml. allm. Talr.
V. tetrasperma (L.) Schreb. Täml. allm. Talr.

f. tenuifolia Fr. Iakttagen å Långholmen!.
V. silvatica L. Täml. sälls. Måttl. Brännö!, Donsö!, Warö (W.)!,
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V. cassubica L. Sails. Vargö (Lbg. enl. F.).
V. cracca L. Allm. Talr.—mängd v.

f. sericea Peterm. Allm. å stränderna.
V. villosa Roth. Sails. Spars. St5rrsö!.
V. sepium L. Allm. Talr.
V. sativa L. Täml. allm. Måttl.
V. angustifolia (L.) Reichard. Täml. allm. Måttl.

v. Bobartii (Forst.) Koch. Styrsö (Lbg enl. F.).
V. lathyroides L. Flerst. Talr.
Lathy rus silvestris L. Täml. allm. Talr.—mängdv.

v. platgphyllus Retz. Köpstadsö (Sz II. Styrsö (F), Winga \V.).
L heterophyllus L. Sails. Donsö. (C. Elgenstjerna i h. G.!).
L. maritimus (L.) Rigel. Sails. Spars. Danmarks Lilja AV.!, Styrsö 

1111 ■ ' II I5å sistnämnda stället utgången, sedan lokalen förstörts
genom kaj anläggning.

L. pratensis L. Täml. allm. Måttl. 
t. villosus Fr. Den vanliga formen.

L. montanus Bernh. Allm. Talr.
Geranium motte L. Täml. allm. Måttl.
(r. columbinum L. Merst. Måttl. Asperö!, Brännö!, Köpstadsö!, Lök- 

holmarne!, Stj'rsö (S.).
G. lucidum L. Täml. allm. Måttl.
G. Robertianum L. Allm. Måttl. 

f. rubricaule Horn. Flerst.
Erodium cicutarium (L.) LTférit. Sälls. Spars. Källö!, Vargö!.
O.valis Acetosella L. Allm. Talr.—mängdv!
Radiola multiflora (Lam). Aschers. Allm. Talr —mängdv.
Linum catharticum L. Allm. Talr.
1 oly g ala vulgaris L. Allm. Matti. De vanliga färgvariationerna före

komma.
Anm. Mercurialis annua L. anmärkt å Styrsö C. G. II. Thedenius!) 

samt å Vargö i trädgårdstäppor 1909!.
Euphorbia palustris L. Tämligen allmän å stränderna. Måttl.
E. peplus L. Allm. Mängdv.
EL Helioscopia L. Allm. Talr.
Callitriche stagnalis Scop. Sälls. Måttl. Brännö!, Köpstadsö!.
C. verna Kütz. Allm. Mängdv.
C. polymorpha Lönnr. Sälls. Talr. Styrsö!.
G. hamulata Kütz. Täml. allm. Mängdv.
Empetrum nigrum L. Allm. Mängdv.
Rhamnus cathartica L. Täml. allm. Enst.
R. Frangula L. Allm. Enst.—spars.
i ilia cordata Mill. Täml. allm. å de större öarne. Måttl.
Malva silvestris L. Sälls. Måttl. -talr. Donsö!. Köpstadsö!, Styrsö!.
M. neglecta Wallr. Sälls. Spars. Styrsö vid Tången!.
M. borealis Wallm. Flerst. Måttl—talr.
Hypericum montanum L. Sälls. Måttl. Brännö!, Vargö!, Vrångö (S.). 
EL quadrangulum L. Täml. allm. Måttl.—talr.
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H. perforatum L. Allm. Talr.
Anm. Viola odorata L. förekommer förvildad å Brännö! och Känsö!. 

Viola palustris L. Täml. allm. Talr.
V. Riviniana Rchb. Allm. Måttl.—talr.
V. caniiia (L.) Rchb. Allm. Talr.

v. crassifolia Grönv. Flerst. på sandiga stränder, t. ex. Brännö!, 
Donsö!, Vrångö!.
V. canina X Riviniana. Brännö!.
V. tricolor L. Allm. Talr.

f. typica Wittr. Allm.; f. versicolor Wittr. Allm.
V. arvensis Murr. Allm. Talr.
Peplis Portulci L. Täml. sails. Talr.—mängdv. Brännö!, Kungsö!, 

Stora Förö!, Styrsö!.
Lythrum Salicaria L. Allm. Måttl.—talr.
Epilobium hirsutum L. Sails. Måttl. Brännö!, Donsö!.
E. montanum L. Allm. Måttl.—talr.
E. collinum Gmel. Sails. Talr. Styrsö!.
E. i'oseiim Sehreb. Sails. Måttl. Brännö!, Donsö!.
E. palustre L. Täml. allm. Måttl.
Chamcenerium angustifolium (L.) Scop. Allm. Talr.
Hippuris vulgaris L. Flerst., särskildt å de mindre skären. Talr. 

mängdv.
Hedera Helix L. Täml. sälls. Spars. Brännö!, Känsö!, Styrsö!. Sy

nes blomma rikligt alla år.
Hydrocotyle vulgaris L. Täml. allm. Mängdv.
Eryngium maritimum L. Sälls. Måttl. Donsö (SERNANDER !, \ rångö!. 
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Allm. Talr.
Tor ilis Anthriscus (L.) C. C. Gmel. Flerst. Spars. Brännö!, Fillskär 

(W.)!, Köpstadsö!, Vargö!, Vinga (W.).
Anm. Coriandrum sativum L. Tillfälligt anträffad talrikt å hafs- 

stranden vid Halsvik å Styrsö (S.).
Conium maculatum L. Flerst. Spars.—måttl. Krokholmen!, Stålhol

men (F.), Tistlarne!, Vargö!, Vinga (W.)!. Vrångö S..
Carum Carvi L. Allm. Talr.
Pimpinella Saxifraga L. Allm. Måttl. 

f. dissecta (M. B.) Spreng. Allm. 
v. nigra (Willd.). Flerst.

Aegopodium podagraria L. Allm. Talr.
Aethusa Cynapium L. Allm. Måttl.
Selinum carvifolia L. Flerst. Spars.
Ligusticum scoticum L. Flerst. Spars. Brännö!, Donsö \V.', Dynhol- 

men!, Känsö!, Styrsö (S.), Tistlarne!, Vinga (\V. .
Angelica silvestris L. Täml. allm. Måttl.
A. litoralis Fr. Allm. Måttl.
Peucedanum palustre (L.) Moench. Täml. allm. Måttl.

Anm. Pastinaca sativa L. anmärkt å Donsö!. Förvildad?
Heracleum sibiricum L. Täml. allm. Spars.
Daucus Carola L. Sälls. Måttl. Styrsö!.



Cornus suecica L. Allm. Talr.—mängdv.
Vaccinium vitis idcea L. Sails. Måttl. Brännö!, Känsö!, Vargö!.
V. Oxycoccus L. Flerst. Måttl.—mängdv.
V. uliginosum L. Allm. Måttl.
V. Myrtillus L. Allm. Talr.—mängdv.
Calluna vulgaris L. Allm. Massv.
Erica Tetralix L. Flerst. Talr. På Knarrholmen förekommer den 

nästan uteslutande med hvita blommor!.
Primula veris L. Allm. Talr.
Lysimachia vulgaris L. Allm. Måttl.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. Sails. Spars. Vargö!.
Trientalis europcea L. Allm. Talr.
Glaux maritima L. Allm. Talr —mängdv.
Anagallis arvensis L. Flerst. på hafsstränderna. Måttl.—talr.
Centunculus minimus L. Täml. allm. Måttl.—talr.
Limonium vulgäre Mill. v. hallandicum (Neum.) Salm. Sälls. Måttl. 

Sjumansholmen (SJ), Vrångö!.
L. humile Mill. Flerst. Spars.—talr. Brännö!, Donsö (W.)!, Köpstadsö!, 

Känsö (Lbg. I)!, Lilla Känsö (A.)!, Krokholmen!, Tistlarne!, Vrångö!, 
v. nanum Neum. Donsö!.

L. humile X vulgäre v. hallandicum. Vrångö!.
A en gräsbevuxen fläck mellan några strandklippor anträffades L. hu

mile och L. vulgare v. hallandicum växande tillsammans samt dessutom 
en tydlig mellanform, som jag misstänkte vara hybrid mellan de båda 
arterna. Till rektor Neuman, som i ett par uppsatser (Statice scanica 
v. hallandica och Om Statice bahusiensis Fr. ß danica Drej.) i Bot. Not. 
1897 behandlat hithörande former, sändes en del exemplar af alla tre 
Vrångö-formerna och kom äfven rektor Neuman till den uppfattningen, 
att ifrågavarande mellanform vore att anse som hybrid, ehuru, som han 
anmärkte, pollenet var föga försämradt.

Jag meddelar här nedan en jämförelse mellan de tre formerna från 
Vrångö, grundad på iakttagelser gjorda å ett 10-tal individ af hvardera 
formen.

L. humile.

Stängel 20—40 cm. hög; 
bladskaft längre än skif- 
van, denna omkring 3 
ggr så lång som bred 
(följande mått i mm. ha 
antecknats: 100 X 30. 
80 x 25, 63 X 20); blom
ställningens grenar ut
gående från eller något 
ofvan midten af stängeln, 
långt allägsnade, långa, 
deras knippebärande del

L. vulgare v. hallandi

cum.

Stängel 12—20 cm. hög; 
bladskaft kortare än 
skifvan(Gottskärsformen 
har enl. Neuman skaf
ten längre än skifvan). 
Denna något mer än en 
och en half gång så 
lång som bred (60 x 35, 
47 X 30, 49 X 27); blom
ställningens grenar ut
gående från stängelns 
topp eller något nedom

L. humile X vulgare v. 
hallandicum.

Stängel 15—30 cm. hög; 
bladskaft än längre, än 
kortare än skifvan, den
na omkring dubbelt så 
lång som bred (90 X 40, 
45 X 28, 72 X 35); blom
ställningens grenar ut
gående från öfre tredje
delen af stängeln, några 
längre aflägsnade, andra 
närmare, deras knippe- 
bärande del 16—35 mm.
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L. humile.
L. vulgäre v. hallandi- 

cum.
L. humile X vulgare v. 

hallandicum.
30—55 mm. med 8—14 denna, alla närsittande, med 7—16 knippen, den
knippen, den blomlösa korta, deras knippebä- blomlösa 4—8 mm.; hög-
delen 6—15 mm.; hög- rande del 10—22 mm. bladens hinnkant sva-
bladens hinnkant kraf- med 7—14 knippen; den gare röd eller nästan
tigt röd; alla foderner- blomlösa delen 2—7 mm.; hvit; fodernerver än alla
ver starkt håriga; krona högbladens hinnkant svagare håriga, än en
1 mm. öfverskj utande hvit; af fodrets nerver eller flera glatta; krona
fodret. 2-—3 glatta; krona 2—2Vs 1 V2—2 mm. öfverskju-

mm. öfverskjutande fod
ret (Gottskärsformen 1 
mm. öfverskjutande.)

tände fodret.

Som förut anmärkts synes pollenet hos mellanformen enligt såväl
Neumans som mina undersökningar vara föga försämradt. Huru det
förhåller sig med frukten, har jag ännu ej varit i tillfälle att undersöka.
Vid mitt besök å lokalen i midten af augusti 
frukter hos någondera formen.

1911 funnos inga mogna

Slatice maritimum Mill. Allm. Talr.—mängdv.
f. genuinum Marss. Allm.
f. pubescens Marss. Täml. allm.
f. glabrum Neum. Flerst.

Fraxinus excelsior L. Flerst. Enst.
Centaurion Erythrcea Etafn. Allm. Måttl.—talr

v. minus Hn. Täml. allm.
C. pulchellum (Sw.) Druce. Täml. allm. Måttl.
Gentiana baltica Murb. Allm. Mängdv.
G. uliginosa Willd. Flerst. Spars.—måttl. Brännö!, Galtö!, Stålhol-

men!, Styrsö (F.), Vrångö!.
Menyanthes trifoliata L. Allm. Talr.
Cuscuta europcea L. v. halophyta (Fr.) Neum. Flerst. Talr—mängdv.

Brännö (Lbg I)!, Buskär , Källö!, Köpstadsö!, Styrsö (S.), Tannskären!, Tist-
larne!, Varö (W. = C. europcea).

Convolvulus arvensis L.. Täml. allm. Talr.
Calystegia sepium (L.) R. Br. Allm. Måttl.—talr.

v. colorata (Lge). Styrsö vid Bravik!.
Cynoglossum officinale L. Sails. Spars. Ivällö!, Vargö!.
Asperugo procumbens L. Allm. Talr.
Lycopsis arvensis L. Sails. Spars. Styrsö!, Vrångö!.
Myosotis ccespitosa C. F. Schultz. Allm. Talr —mängdv.

Anm. M. silvatica Hoffm. förekommer förvildad å Brännö och
Donsö!.
M. arvensis (L.) Hill. Allm. Talr.
M. collina Hoffm. Täml. allm. Talr.

Anm. Mertensia maritima (L.) S. F. Gray fanns enligt A. I på 1830 
talet å Donsö. Under senare tid förgäfves eftersökt af förf. och andra.
Bör tillsvidare utgå ur Styrsöfloran.



Lithospermum arvense L. Sails. Styrsö (F.).
Ajuga reptans L. Sails. Måttl. Styrsö vid Brätten M. v. DÜBEN).
A. pyramidalis L. Allm. Måttl.
A. pyramidalis X reptans. Sails. Spars. Styrsö vid Brätten!. 
Scutellaria galericulata L. Allm. Måttl.
Glechoma hederacea L. Sails. Talr. Brännö!, Känsö!, Styrsö!.
Prunella vulgaris L. Allm. Talr.
Galeopsis Tetrahit L. Täml. allm. Måttl.
G. bifida Boenn. Allm. Talr.
Lamium album L. Täml. allm. Talr.
L. purpureum L. Allm. Talr.—mängdv.

*hgbridum Vill. Asperö!.
L. intermedium Fr. Flerst. Måttl. Asperö!, Brännö!, Donsö F.), 

Styrsö (F.).
L. amplexicaule L. Täml. allm. Måttl.
Leonurus Cardiaca L. Sails. Spars. Brännö!, Styrsö!.
Stachys palustris L. Flerst. Talr.
Clinopodium vulgare L. Allm. Måttl.

f. capitata Neum. Bland hufvudformen.
Lycopus europceus L. Allm. Talr.
Mentha aquatica L., Fr. Sälls. Måttl. Brännö!, Köpstadsö!. Styrsö!.
M. aquatica X arvensis. Flerst. Måttl.—talr.

f. subaqualica Neum. Donsö!, Galtö!, Känsö!, Köpstadsö!, Styrsö!. 
f. subarvensis Neum. Brännö!, Stora Förö!, Styrsö!, Vargö!, 
f. aqualicifolia Neum. Brännö!.

M. arvensis L. Allm. Måttl.—talr.
M. austriaca Jacq. Sälls. Talr. Vrångö!.
M. lapponica Wg. *parietaria>folia Becker. Sälls. Spars. Brännö!.

Anm. Hos Dbg I uppgifves M. gentilis L. för Vargö. Af exemplar 
befintliga i h. G. framgår emellertid, att Vargöformen tillhör hybriden 
aquatica X arvensis.

Hgoscgamus niger L. Sälls. Måttl. Styrsö!, Vrångö!.
Solanum Dulcamara L. Allm. Måttl. 

f. marinum Bab. Flerst.
S. nigrum L. Allm. Måttl.

Anm. Lycium barbarum L. förekommer förvildad å Styrsö TY. 
Verbascum Thapsus L. Sälls. Enst.—spars. Brännö!, Rifö!, Styrsö!. 
Linaria vulgaris Mill. Allm. Talr.
Scrophularia nodosa L. Flerst. Måttl.
Limosella aquatica L. Flerst. Måttl.—talr.

f. tenuifolia Hoffm. Kungsö!.
Veronica longifolia L. Sälls. Måttl. Vinga (W.)!.
T. serpyllifolia L. Allm. Måttl.
T. arvensis L. Allm. Talr.
T. scutellata L. Flerst. Måttl.

f. villosa Schum. Styrsö (S.).
V. Chamccdrys L. Allm. Talr.
V. officinalis L. Allm. Måttl.



V. agrestis L. Täml. allra. Måttl.—talr.
Melampyrum pratense L. Allm. Talr.
Euphrasia stricta Host. Täml. allm. Talr.
E. brevipila Burn. & Gremli. Täml. allm. Talr. 

f. eglandnlosa Lindb. fil. Brännö!.
E. tenuis (Brenn.) Wettst. Allm. Mängdv.
E. curta Fr. Täml. allm. Talr. 

f. litoratis Ahlfv. Flerst.
E. gracilis Fr. Flerst. Måttl.—talr. Brännö!, Donsö (F.), Köpstadsö 

(F.), Styrsö (F.), Känsö!.
E. monlana Jord. Sälls. Talr. Brännö!. Står enl. AHLFVENGREN 

nära E. Rostkowiana Hayne.
Odontites simplex (Hn.) Krok. Allm. Mängdv.
Rhinanthus major Khrli. Allm. Talr.
R. minor Ehrh. Täml. allm. Talr.

f. villulatus Greml. Den vanliga formen.
Pedicutaris palustris L. Allm. Måttl.
P. silvalica L. Täml. allm. Måttl.
Pinguicula vulgaris L. Allm. Talr.
Ulricularia vulgaris L. Flerst. Mängdv.
U. intermedia Hayne. Sälls. Talr. Galtö!.
U. minor L. Flerst. Mängdv.
Plantago major L. Allm.

f. scopulorum F’r. och f. asiatica L. på stränderna.
P. media L. Sälls. Spars. Brännö!, Styrsö (F.).
P. lanceolata L. Allm. Mängdv. 

f. graminifolia Wahlb. Donsö (W.).
P. maritima L. Allm. Mängdv. 

f. serpentina Retz. Donsö (W.). 
f. denlata (Roth.). Brännö!, Donsö (W.), Styrsö!. 
f. gentilis Fr. Flerst.

P. Coronopus L. Täml. allm. Mängdv.
f. integrata Godr. Donsö (A I), Galtö!. Vargö (S..

Litorella uniflora (L.) Aschers. Sälls. Mängdv. Kungsö!.
Galium Aparine L. Allm. Talr.

f. marinum Fr. Allm. vid stränderna.
* Yaillanlii DC. Flerst.

G. uliginosum L. Sälls. Måttl. Brännö!, Galtö!.
G. paluslre L. Allm. Talr.—mängdv.
G. boreale L. Allm. Talr. 

f. litorale K. Joh. Donsö!.
G. verum L. Allm. Talr. 

f. litorale Breb. Flerst.
G. Mollugo L. Allm. Måttl.
G. Mollugo X verum. Flerst. Spars. Brustholmen (\V.), Brännö!,

Donsö (W.), Fillskär (v. Düben), Styrsö (\V., v. Düben)!, Varö (\V).,
Vargö (F.)!, Vinga (F.).
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Anm. Sherardia arvensis L. anträffad å Brännö, dit den inkommit 
med gräsfrö.
Sambucus nigra L. Sails. Enst. Känsö!.
Viburnum Opulus L. Täml. allm. Enst.—spars.
Lonicera Periclymenum L. Allm. Måttl.
Valerianella oliloria (L.) Poll. Täml. allm. Måttl.
Valeriana officinalis L. Allm. Måttl. 

f. tenuifolia Vahl. Brännö!, 
f. verticillata A. Blytt. Styrsö (S.).

V. excelsa Poir. Täml. allm. Måttl.
Succisa pratensis Moench. Allm. Talr.
Knautia arvensis (L.) Coult. Sälls. Spars. Donsö!, Köpstadsö!, Lök-

holmarne!.
Campanula Trachelium L. Täml. sälls. Måttl. Asperö!, Brännö,

Donsö!, Styrsö!.
C. rotundifolia L, Allm. Måttl.
C. persicifolia L. Sälls. Måttl. Brännö!, Yarö!.
Jasione montana L. Täml. allm. Måttl.

v. liloralis Fr. Den vanligaste formen.
Eupatoriuni cannabinum L. Flerst. Måttl. Brännö!, Styrsö (F.), Stål

holmen!, Tannskären!, Yinga (W.)!, Yinga norra inholme!.
Solidago virgaurea L. Allm. Talr. 

v. litoralis Fr. Flerst. på stränderna.
Anm. Bellis perennis L. är anträffad i åkrar å Yrångö samt i Känsö 

park!. IIit utkommen från närliggande trädgårdar. Dessutom å den 
obebodda Galtö å betesmark.
Aster tripolium L. Allm. Måttl.

f. diseoideus Neum Vargö!.
Erigeron acris L. Allm. Måttl. 

f. dissolulus Hn. Flerst.
Filago montana L. DC. Sälls. Måttl.—talr. Donsö (F.)!, Galtö samt 

å en holme utanför Galtö!, Vrångö!.
Antennaria dioica (L.) Gaertn. Allm. Talr.

f. corgmbosa Hn. Bland hufvudformen.
Gnaphalium uliginosum L. Allm. Talr.
Bidens tripartitus L. Allm. Talr.

v. integer C. Koch f. pumila Retz. Anmärkt å Stålholmen!.
Anm. Anthemis tincloria L. har tillfälligt påträffats å Styrsö (F.). 

Achillea Ptarmica L. Allm. Talr.
A. Millefolium L. Allm. Talr.

v. sudetica Opiz. Yinga!.
Matricaria inodora L. Allm. Talr.

*maritima L. Allm. Talr. 
f. Raji Neum. Allm. 
f. recentiorum Neum. Flerst.

M. Chamomilla L. Täml. allm. Talr.
Chrysanthemum Leucanthemum L. Allm. Talr.— mängdv.
Tanacetum vulgare L. Allm. Måttl.



Artemisia Absinthium L. Flerst. Måttl.
A. vulgaris L. Alim. Talr.

v. coarctata (J. H. af Fors.). Anmärkt för Danmarks Lilja (W.).
A. maritima L. Sails. Måttl. Krokholmen (Lbg VII)!, Styrsö!. Tist- 

larne!. Vinga (W.)!.
Tussilago Farfara L. Allm. Måttl.—talr.
Arnica montana L. Flerst. Spars.
Senecio vulgaris L. Allm. Talr.

f. litoralis Mort. Flerst.
S. situations L. Flerst. Måttl.
S. viscosus L. Täml. allm. Måttl.

Anm. S. saracenicus L. förekommer å riuleratplatser å Känsö!. Ut
kommen frän trädgärd.

Carlina vulgaris L. Allm. Måttl.
Arctium minus Schkuhr. Allm. Måttl. 

v. majusculum Hn. Flerst.
Anm. A. nemorosum Lej. uppgifves hos Sz II förekomma å Brännö. 

Torde emellertid ej nu finnas där.
Cirsium lanceolatum (L.) Scop. Allm. Måttl.
C. palustre (L.) Scop. Allm. Talr.
C. arvense (L.) Scop. Allm. Talr.

v. horridum Wimm. & Grab. Flerst.
Centaurea Scabiosa L. Sails. Spars. . Asperö!, Donsö!, Styrsö!.
C. Jacea L. Allm. Talr.—mängdv.

f. humilis Schrank. Allm.
Lapsana communis L. Allm. Talr.
Hgpochceris macutata L. Allm. Måttl.
H. radicata L. Täml. allm. Måttl.
Leontodon autumnalis L. Allm. Talr.—mängdv.

f. salinus Aspegr. Känsö!, Vinga (W.)!. 
v. coronopifolius Lge. Allm.

Tragopogon pratensis L. Sails. Måttl. Styrsö!, Tistlarne!.
Scorzonera humilis L. Allm. Talr.

v. angustifolia Horn. Bland hufvudformen.
Taraxacum palustre (Ehrh.) Dahlst. Galtö!.
T. balticum Dahlst. Brännö!, Galtö!.
T. obliquum (Fr.) Dahlst. Flerst.
T. platgglossum Raunk. Galtö!.
T. dissimile Dahlst. Brännö!.
T. brachgglossum Dahlst. Vargö (H. C. Kindbehg enl. Dahlstedt). 
T. taetum Dahlst. Allm.

*obscurans Dahlst. Allm.
T. lacistophgllum Dahlst. Allm.
T. tenuilobum Dahlst. Galtö!.
T. rubicundum Dahlst. Brännö!, Lökholmarne!, Vrångö!,
T. proximum Dahlst. Täml. allm.
T. fulvum Raunk. Brännö!, Vargö!, Vrångö!.
I. pnestans Lindb. fil. Asperö!, Brännö!, Känsö!.



T. maculigerum Lindb. fil. *euryphyllum Dahlst. Brännö!, Styrsö!.
T. tenebricans Dahlst. Allm.
T. laciniosum Dahlst. Flerst.
T. privum Dahlst. Brännö.
T. croceiflorum Dahlst. Vargö!.
T. macrolobum Dahlst. Brännö!, Styrsö!.
T. pachylobum Dahlst. Flerst.
T. amblycentrum Dahlst. Brännö!.
T. hcematopus Lindb. fil. Känsö!, Köpstadsö!, Vargö!.
T. dilatation Lindb. 111. Brännö!.
T. longisquameam Lindb. fil. Täml. allm.
T. sagiltatum Dahlst. Asperö!.
T. Dahlstedtii Lindb. fil. Brännö!.
T. obliquilobum Dahlst. Flerst.
T. tortisquameum Lindb. 111. Brännö!.
T. litorale Raunk. Täml. allm. å stränderna.
Sonchus arvensis L. Allm. Talr.

v. laevipes Koch. Asperö!, Brännö (F.), Vargö (F.).
S. oleraceus L. Allm. Matti.
.S', asper (L.) Hill. Allm. Matti.
Lactuca muralis (L,) Gaertn. Sails. Mått!. Brännö!, Vargö!.
Crepis tcctorum L. Allm. Måttl.—talr. 

f. segetalis Roth. Flerst.
Anm. C. capillaris (L.) Wallr. är iakttagen å Styrsö i trädgårdar 

1908 samt å Brännö 1911!.
Hieracium macrolepidcum Norrl. Brännö!, Styrsö!.
II. sabulosurum Dahlst. Flerst.
II. Pilosella (coll.). Allm.
H. auricula Lam.; DC. Allm.
H. latifrons Omang. Brännö!, Galtö!.
II. tccanodes Omang. Vargö!.
II. norvcgicum Fr. Täml. allm.
II. ciliatum Almqu. Donsö!.
II. basi folium (Fr.) Almqu. Flerst.
II. ccesium Fr. Brännö!.
H. vulgatiforme Dahlst. Brännö!.
II. vulgatum (Fr.) Almqu. Allm.
II. umbellatum L. Allm. 

v. dunense Reyn. Flerst.

Tillägg: I sin senaste Rosa-afhandling Skandinaviska former af Rosa 
Afzeliana Fr. sectio virens och virentiformis, Ark. lör Bot. Bd. 11, n:r 11 
anför S. Almquist ytterligare ett antal Rosa-former från Styrsö socken.
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SMÄRRE MEDDELANDEN

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

Catillaria grossa (Pers.) Koerb. i Jämtland.
Då Th. M. Fries’ Lichenographia scandinavica (1874) utkom, voro de nord

ligaste svenska fyndorterna för Catillaria grossa på dess normala substrat (löf- 
träds bark) Lidköping i Västergötland, Ammeberg i Närke och Vänge på 
Gotland. Med tvekan anfördes dessutom »Kubbo pr. Gefle» (med till- 
lägget »nonne locorum confusio!») Från Östergötland och Södermanland 
var den vid denna tid ej känd. Däremot hade den insamlats i Jumkils 
socken i Uppland, men där »supra muscos saxorum umbrosorum». På 
liknande ståndort var den i Norge anträffad så långt norrut som på 
Hladehammaren nära Trondhjem.

I »Norrlands lafvar» (1884) kunde P. J. Hellbom konstatera, att lafven 
i fråga verkligen förekommer vid Kubbo. De af Fries omnämnda 
exemplaren i Stenhammars herbarium äro från J. A. Hartman, som 
botaniserade i Gelletrakten; och Hellbom hade nu erhållit arten från 
samma fyndort från Rob. Indebetou.

I Östergötland (på Omberg) och i Södermanland (i Björkviks socken) 
har den senare anträffats af mig, å den senare fyndorten i så riklig 
mängd, att den kunnat utdelas i mina Lichenes suecici exsiccati (n. 39). 
Med stöd af då kända fyndorter uttalade jag 1909 [Svensk Bot. Tidskr., 
p. (83)] den förmodan, att artens nordgräns i Sverige ungefär sammanfölle 
med ekens.

Rätt öfverraskande var det under dessa förhållanden, när jag somma
ren 1910 anträffade denna laf i Jämtland och det så långt upp som vid 
det bekanta Ristafallet i Undersåkers socken. Den växte här tillsammans 
med Caloplaca aurantiaca (Lightf.) Th. Fr. och Lecidea elceochroma (Ach.) 
•/. dolosa (Ach.) Th. F'r. nedtill på stammen och på lågt sittande grenar 
af granar på sluttningen af den södra strandbrinken omedelbart nedan
för fallet. Dessa granar hållas under somrarna ständigt fuktade af »röken» 
eller stänket från fallet; under vintern äro de, att döma efter fotograii 
från denna årstid, nedtill öfverdragna af en tjock isskorpa. Denna stånd
ortens egenartade beskaffenhet torde kunna förklara, att en laf med så



öfvervägande sydlig utbredning kunnat slå sig ned här. Åtminstone i 
viss mån likartade yttre förhållanden som erbjuda ett effektivt skydd 
mot uttorkning och allt för stark temperatursänkning, finner den, då den 
slår sig ned på mossa på beskuggade klippblock, såsom fallet är i Jum- 
lcil. Samma egenskaper hos ståndorten torde äfven betinga, att Caloplaca 
aurantiaca trifves här vid Ristafallet. Visserligen är den icke en så ut- 
prägladt sydlig laf som Catillaria grossa, men den är dock i Norrland 
rätt sällsynt och synes där liufvudsakligen uppträda på sten i fuktigt 
läge. Lecidea elceochroma x dolosa är till sin geografiska utbredning föga känd. 
Den vid Ristafallet insamlade växten afviker genom mindre väl utvecklad 
bål och längre tid plana apothecier från de af G. Wahlenberg insam
lade, af Acharius beskrifna exemplaren och närmar sig något den i södra 
Sverige vanliga v. flavicans (Ach.) Th. Fr. E. Wainio [Adjumenta ad 
Lichenogr. Lapp. fenn. atcjue Fenn. bor. II (1883), p. 95], som insamlat 
dolosa i samma trakt, hvarifrån de Wahlenbergska exemplaren härstamma 
(»Ad corticem et lignum abietis, ad truncum et ramulos, loco vere inun- 
dato prope templum in par. Sodankylä»), hänför den också som forma 
till Lecidea parasema Ach. \L. olivacea (Holfm.) Mass.], hvilken hos honom 
sammanfaller med Fries’ v. flavicans.

Äfven denna sist nämnda Lecidea-art växer åtminstone i regeln på bar
ken af löfträd. Här vid Ristafallet uppträdde sålunda på gran tre laf- 
arter, som längre söderut normalt välja ett annat substrat. Rörande 
Catillaria grossa har jag icke i litteraturen lyckats finna någon uppgift, 
att den förut anträffats på gran. Äfven ur denna synpunkt har Rista- 
fallsfyndet ett visst intresse och är att jämföra med t. ex. fyndet af Ba- 
cidia rosella (Pers.) De Not. på samma trädslag på Omberg.

I föreliggande meddelande har jag följt nomenklaturen i Fries’ Liche- 
nographia scandinavica. Catillaria grossa uppträder emellertid i littera
turen under flera olika namn, hänförd till släktet Catillaria under tre, 
nämligen, förutom det här använda, C. premnea (Fr.) Koerb. (1855) och 
C. leucoplaca (DC.) Th. Fr. (1861). Kombinationen C. grossa daterar sig 
från 1865 och har till auktor Koerber (Parerga lichenol. p. 478), ej O. 
G. Rlomberg (1867), såsom vanligen uppgifves. C. premnea har således 
åldern för sig. Den stöder sig på Lecidea premnea Fr. (1822), hvilken 
dock endast delvis hör hit; Acharii L. premnea är, såsom redan fram
går af beskrifningen, en annan art, hörande till släktet Lecanactis. Då 
Koerber lämnat en nöjaktig beskrifning, måste Catillaria premnea äga 
giltighet, äfven om Fries ej kan citeras, därest något före nämnda år 
publiceradt artnamn ej finns. Och så synes verkligen ej vara förhållan
det. C. grossa stöder sig på Lecidea grossa Nyl. (1857); Nyländer gräfde 
fram ett af Persoon in herb, gifvet namn, hvilket naturligtvis ej kan 
undantränga ett två år förut i vederbörlig ordning publiceradt. C. leu
coplaca slutligen stöder sig på Lecidea leucoplaca DC. (1805), men som 
Th. M. Fries senare påpekat, är De Candolles art en helt annan. E. 
F'ries’ L. leucoplaca (1846) är ett »nomen nudum» eller närmare att jäm
föra med ett »nomen in herb.», enär i Summa vegetab. Scand. endast 
hänvisas till Eichenes exsiccati (n. 26) och någon beskrifning ej lämnas. 
Hänförd till Catillaria synes mig arten sålunda rätteligen böra benämnas
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C. premnea Koerb., eventuellt med Fr. inom parentes. Sistnämnda ait 
namn bringas också till användning af A. L. Smith i British Lichens 
(1911), men hon ser företräde åt släktnamnet Biatorina.

Gust. O. Malme.

Cnidium venosum vid Nynäs.
Vid en utflykt från Nynäs sommaren 1905 påträffade jag i en bergs- 

skrefva på en ö, Stora Ramklöf, belägen öster om Bedarö en umbellat, 
som jag antog vara en form af Peucedanum palustre, men som vid när
mare undersökning befanns vara Cnidium venosum. Då växten dessför
innan icke anträffats i Södermanland annat än i Trosa-trakten — lör 
öfrigt såvidt man bittills vet den nordligaste platsen för växtens förekomst 
i vårt land — har jag velat lämna meddelande om denna nya fyndort.

Hj. Hafström.
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IN MEMORIAM

Joseph Dalton Hooker.
* 18 37c 17, f 19 10/u 11.

Med Sir ,1. I). Hooker bortgick en af 
botanikens stormän, en man, hvilkens mer 
än tvenne mansåldrar famnande verksam
het varit af den art, att äfven i vår sven
ska tidskrift en kort minnesruna öfver 
honom förtjänar en plats.

Sin kärlek till botaniken insöp Hooker 
redan under barndomen, ty hans fader 
var den bekante Sir W. .1. Hooker. Han 
ägnade sig emellertid till en början åt 
medicinska studier, och nyss vorden M.
D., kom han att såsom läkare medfölja 
Ross antarktiska expedition under åren 
1839 till 1843. Han hade därunder äfven 
till uppgift att göra botaniska samlingar, 
och denna resa blef bestämmande för 
hela hans lif — han visade sig genast 
vara född till naturforskare. Under åren 
1844 4/ utkom Flora antarctica, det för 
alla tider beståndande arbetet öfver de 
subantarktiska nejdernas flora, hvarmed 
han med ett slag grundläde och befäste 
sitt rykte. Ty det visade sig genast, att 
han ej var den ensidige samlaren och 
torre artfabrikanten, som endast en masse 
placerade ett »Hook. fil.» efter ett otal 
latinska namn — nej, hans arbeten äro 
så rika på mängder af växtgeografi ska, 
biologiska och systematiska uppgifter, att 
man förundrad dröjer inför vidden af hans begåfning; här och där 
möta originella, ibland rent genialiska synpunkter, och intet kan 
vara mindre torrt än denna Jlora. Härtill kommer att dess nog-
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granna och utmärkt vackra afbildningar ännu i dag stå oöfverträf- 
fäde. Vid 30 år såg Hooker detta »standard work» fullbordadt, men 
innan han tillnärmelsevis slutfört bearbetningen af allt det nyzeländ- 
ska och tasmaniska materialet, grep reslusten honom ånyo. Aren 1847 
—51 tillbragte ha nämligen på resor i Britiska Indien, och ingen torde 
ha lämnat ett större bidrag till kunskapen om dess växtvärld än han. 
Två somrar färdades han i de högsta och på den tiden mycket svårtill
gängliga delarne af Himalaya, genom okända områden och aldrig af 
européer begagnade bergspass framträngde han till Tibets gräns — äfven- 
tyr fattades icke, så var han bl. a. under flera veckor rajahns af Sikkim 
fånge och lär ej ha blifvit alltför väl behandlad. Redan i Indien bör
jade han bearbeta sina samlingar, där såg hans ståtliga Rhododendron- 
monografi dagen, och efter hemkomsten fortsattes detta arbete. Men snart 
återvände han till sin första kärlek. The botany of the Antarctic voyage 
utkom 1853—60 fullständig med Flora Nome Zelandice och Flora Tasmania'.

År 1855 hade Hooker utnämnts till biträdande direktör för Kew Gar
dens, och tio år senare efterträdde han sin fader, som sedan 1841 varit 
dess chef. Med sina vidsträckta förbindelser förde han denna underbara 
trädgård, under de 20 år han förestod densamma, hastigt framåt. Men 
ej ens hans maktpåliggande befattning hindrade honom att finna tid för 
nya resor. År 1871 linna vi honom i Marocko, där han besteg Atlas’ 
topp, och 1877 färdades han tillsammans med Asa Gray tvärs öfver den 
nordamerikanska kontinenten. Ingen har väl sett mer af jordens flora 
än han. Men ej heller sitt hemland försummade han, därom vittnar 
»The student’s flora of the British Isles». Men ej nog härmed. Han 
tog sig nämligen det jättearbetet före att skrifva en »Flora of British India», 
som höll honom verksam i 25 år; han gjorde intet hastverk. Den utkom 
i 7 band 1875—97.

Jag har redan nämnt Hookers systematiska blick. Hvem kunde 
bättre än han, som sett så ofantligt mycket, vara skickad att taga itu 
med det naturliga systemet, med större utsikter att åstadkomma något 
bestående? Tillsammans med sin berömde landsman G. Bentham skref 
han under åren 1862—83 Genera plantarum, ett mästerverk och en out
tömlig källa för alla tider. De sista åren ägnade han sig bl. a. åt studier 
öfver släktet Impatiens.

Af största intresse är Hookers förhållande till Darwin, med hvilken 
han alltifrån ungdomsåren var förenad genom vänskapens band. Han 
slukade korrekturen till Darwins reseskildring och sof med dem under sin 
hufvudkudde — för att han, som han själf berättat, skulle kunna fortsätta 
läsningen, så snart han fick upp ögonen. Han var den förste, som fick 
se Darwins utkast till Origin of species; det var redan 1844. Han greps 
genast af de stora tankarna och blef jämte Lyell den, som förmådde 
Darwin att framträda, just då denne fått vetskap om Wallace’s ut
vecklingsteorier och i sin blygsamhet önskade draga sig tillbaka till för
mån för honom. Och sedermera, efter märkesåret 1859, blef han un
der de hetsiga anfallen en af Darwins trofasta och talangfulla försvarare.

Hooker var icke blott en stor naturforskare, han var äfven en ädel 
personlighet. Och det förunnades honom att föra ett sällsynt lyckligt
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lif, han fick arbeta under gynnsamma förhållanden, han såg sitt arbete 
erkändt och uppskattadt af hela den vetenskapliga världen. Otaliga ut
märkelser kommo honom till del, men de förmådde icke rubba hans 
jämvikt. Jag skall blott erinra om en: han blef vid Linnéfästen 1907 
den förste innehafvaren af Svenska Vetenskapsakademiens Linnémedalj. 
Man kunde icke ha funnit någon värdigare.

Hooker hade den sällsynta lyckan att med nästan oförminskade kropps- 
och själskrafter uppnå en ovanligt hög ålder; ännu kort före sin död var 
han i arbete; det ofvan reproducerade porträttet är taget några månader före 
hans död. Då jag i juli 1906 sökte upp honom i hans hem »The Camp» i Sun- 
ningdale, hade han nyss fyllt 89 år. Mig föreföll han rent underbar 
hans liflighet, hans minne, hans intresse, huru hans själ genom lifvet i 
Floras rike bevarat sin ungdomsfriskhet. Hur lycklig var han ej, då 
han fick bevittna den antarktiska forskningens renässans och de moderna 
expeditionernas triumfer! Han talade till sina aftågande landsmän i Lon
don, han reste åter dit för att hälsa dem välkomna hem. Det arbetet 
hade han varit med om att grundlägga, det var han och hans kamrater, 
som visat vägen.

Aldrig glömmer jag, då vi tillsammans gingo omkring i den lilla bo
taniska trädgård han skapat kring sin ’cottage’. Där jag såg honom - 
en högrest, smärt och ännu fullkomligt oböjd gestalt — inramad i un
derliga Veronikor från Nya Zeland och jättestora Impatiens-arter från 
Asien, just demonstrerande sina ideer om det fylogenetiska sambandet 
mellan olika typer af Jmpahe/js-blomman, blef han till en uppenbarelse 
från längesen svunna tider, James Ross’ reskamrat, Darwins förtrogne, 
som stigit fram för att bära vittnesbörd om en storslagen epok i natur
forskningens historia.

Ödet har fogat det så, att jag kommit att upptaga hans arbete inom 
en liten del af hans väldiga verksamhetsfält. Och den känsla jag därvid 
erfarit har, utom den helt naturliga af beundran, varit känslan af obe
tydlighet vid åsynen af hvad han, med sin tids begränsade resurser, 
lyckades uträtta.

Carl Skottsberg.
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liampus von Post.
* 15/i2 1822, f “Vs 1911.

Yid 88 års ålder ailed i Upsala den 
16 aug. 1911 en af naturvetenskapens 
märkesmän i vårt land, Hampus 
Adolf von Post.

Verksam som forskare och lärare 
på skilda naturvetenskapliga områden 
— botanik (växtgeografi, växtsjukdo- 
mar, svampar, fenologi, växternas va
riation), zoologi, agronomi, kemi, lig
ger hans förnämsta vetenskapliga be
tydelse utan tvifvel på geologiens och 
den vetenskapliga marklärans område. 
Hans studier öfver uppkomsten af 
gyttja, dy, torf och mylla, samman
fattade i arbetet Studier öfver nuti
dens koprogena jordbildningar (1862; 
öfversatt till tyskan af E. Ramann 
1888) anses som grundläggande på 
sitt område. Genom sina under åren 
1855 och 1856 utgifna afhandlingar: 
Om sandåsen vid Köping, Kort beskrif- 
ning om mellersta Sweriges jordmåner 

och Om kross-stensbäddar i Skedvi socken blef han dessutom en af istids
teoriens grundläggare.

Af nedanstående förteckning på von Posts utgifna skrifter fram
går, hur ofantligt mångsidiga dennes naturvetenskapliga intressen voro, och 
ändock veta alla, som kände honom, att VON Post ej var den, som pu
blicerade något förhastadt eller i onödan. Härom vittna flera af honom 
efterlämnade arbeten i manuskript, nu tillhörande Vetenskapsakademien, 
däribland ett vidlyftigt Noxice plantarum, där alla de skador af parasiter 
och lägre djur, han iakttagit på vilda och odlade fanerogamer, äro utför
ligt beskrifna och afbildade; vidare 17 digra kvartvolymer färglagda svam
par, samt fenologiska iakttagelser under 70 år i oafbruten följd (1841 — 
1911).

H. von Posts vetenskapliga gärning har blifvit utförligt behandlad i 
en minnesteckning af R. Sernander i Geol. Fören. förhandi. 1912 h. 1. 
Vi kunna ej bättre hedra minnet af denne minnesvärde svenske man, 
hvars hela lif var ägnadt åt gagnande arbete och en oegennyttig, själf- 
förgätande vetenskaplig forskning, än genom att här aftrycka ur nämnda 
minnesteckning den sympatiska personliga skildringen af von Post, om
fattande dels hans lefnadsöden, dels en skildring från den tid, vi yngre 
bäst minnas honom, nämligen hans sista 20 år i Upsala.

*
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»Hampus Adolf von Post föddes den 15 december 1822 på Tisenhult 
i Östergötland. 11 it hade hans far, som illa sårats i pommerska kriget, 
då med majors titel dragit sig tillbaka, tills han 1839 efter tidens sed 
soulagerades med postmästartjänsten i Köping. Ar 1838 ingick Hampus, 
följande släktens krigiska traditioner, som furir vid första lifgrenadierre- 
gementet, blef 1841 underlöjtnant vid västmanländingarna, hvarefter han 
som löjtnant begärde och 1852 erhöll afsked.

Under sin militärtid ägnade han sig oailåtligt åt naturvetenskapen, för 
hvilken han redan från sin tidigaste ungdom hade visat de otvetydigaste 
anlag. Åren 1839, 1840 och 1846 studerade han i Upsala, förnämligast 
botanik, geologi och kemi, i hvilket sistnämnda ämne han 1848 vidare 
utbildade sig på L. F. Svanbergs laboratorium i Stockholm. Åren 1847 
och 1849 reste han i Tyskland för att vinna insikt i glastillverkning och 
landtbruksläroverkens undervisning. Men större delen al den tid, som 
den ej alltför pressande militärtjänsten lämnade öfrig, tillbrakte han dels 
hemma i Köping, dels, och än mer, hos sina släktingar på deras gårdar 
i Östergötland, Sörmland och Västmanland. Särskildt var han en gärna 
sedd gäst hos fabrodern G. von Post på Frängsäter. Han ägnade sig 
nu, utom åt landtbruk, åt intensiva litteraturstudier, men framför allt åt 
de grundläggande botaniska och geologiska undersökningar, som för lifvet 
lämnade honom en outtömlig erfarenhetskälla.

Från 1851 till och med 1868 skötte han disponentplatsen vid Reymyre 
glasbruk, som efter G. VON Posts död 1850 kommit i hans kusiners 
ägo. Det är under denna period, som alla dessa växtgeografiska och 
kvartärgeologiska afhandlingar strömma från hans flitiga penna, hvilka 
för alla tider tillförsäkra honom en rangplats i den svenska naturforsk
ningen. Det är t. ex. nu, han till Vetenskapsakademiens skrifter — han 
blef medlem af akademien redan 1855 — år 1855 insänder »Om sandåsen 
vid Köping», 1856 »Om krosstensbäddar i Slcedvi socken», 1860 »Nutidens 
koprogena Jordbildningar» och 1862 lät trycka sitt »Försök till en syste
matisk uppställning af vextställena i mellersta Sverige».

Redan åren 1848—1851 hade han varit lärare i kemi och geognosi vid 
det då nyupprättade Ultima Landtbruksinstitut. Hit kallades han ånyo 
1869 som lärare i agrikulturkemi, organisk och teknisk kemi samt geologi 
och verkade på denna plats till 1892, då han, efter att 1875 ha erhållit 
professors titel, tog afsked och flyttade in till Upsala.

Här fortsatte han flitigt efter samma program som i ungdomen sina 
naturvetenskapliga uppteckningar, stilla och fridsamt, ömt vårdad af de 
sina, afvaktande döden. Den nådde honom, som vi minnas, förra somma
ren, den 16 augusti.

Hampus von Post var gift tvenne gånger; år 1851 ingick han äkten
skap med sin kusin Reate-Eleonore von Post från Ås i Söderman
land (f 1875), år 1877 med Olga Rerg. I första äktenskapet föddes 5 
söner och 1 dotter, i det andra 1 son och 3 döttrar. Hos alla hans 
barn går naturforskarådran igen.

Det långa verksamma lif, hvars enkla ytterkonturer nu dragits, är till 
brädden fyll dt af en hängifven naturforskning, som till intensitet och om
fattning söker sin like äfven i Linnés, Elias Fries’, Sven Nilssons



och Liljeborgs fosterland. Nära 75 år ligga mellan den tid, då den 
14-åriga skolpilten skref sitt första, ännu i dag bevarade manuskript 
»Rarare wexters wext-ställen» och den februari-morgon förlidet år, då 
den gamle professorn genom fönstret i sin lilla våning på Luthagen iakt
tog »Ymnigt Snöfall» och med darrande hand införde denna sista obser
vation i sin den 27 mars 1840 påbörjade fenologiska journal.

Och under hela denna tid, hvars gigantiska landvinningar på naturve
tenskapens fält vi äro vana att betrakta som produkten af generationers 
arbete, hopade han den ena viktiga undersökningen efter den andra öfver 
sitt lands naturförhållanden.

Hampus von Post var en naturforskartyp af den breda, allsidiga lägg
ning, för hvilken Linné och Darwin inom den germanska världen stå 
som fullödiga representanter, och som varit och väl alltid, mera än för 
något annat, skall bli vårt folk egen.
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»Med inflyttningen till Upsala efter afskedstagandet kommer det sista 
skedet i hans arbetsfyllda lif, det från hvilket de flesta af vår generation, 
som öfverhufvudtaget hafva några personliga minnen af den märklige 
mannen, torde känna honom. I ett vördadt och kärt minne behålla vi 
bilden af den gamle fine professorn, som, så länge hans kroppskrafter 
tilläto, gärna ville språka en stund med de unga naturforskarne, meddela 
dem ett och annat ur sin rika erfarenhet och äfven lyssna på hvad vi 
hade att säga. Där satt han i vår krets på Geologiska Sektionens sam
manträden — ända t. o. m. höstterminen 1906 — framme vid föredraga
ren, nöjd och belåten, smuttande på sitt glas punsch. Endast om tala
ren kom med en alltför »plutonistisk» liypoles om vårt urberg, gaf vår 
fjällkedja en för våldsam öfverstjälpning, eller lät torfmossarna vittna om 
klimatiska omhvälfningar, hörde vi ett kort, argsint knarrande från hans 
hederliga dubbelbottnade stöflar. Men då föredraget var slut, yttrade 
han gärna några vänliga ord och meddelade litet af sina iakttagelser »i 
så väg».

Så godt som hvar dag intill det sista året gjorde han efter en bestämd 
plan en exkursion på några timmar ut på landet och hade då fullt upp 
med att sköta sina anteckningar om växt- och djurlifvets periodiska före
teelser. Det var under långa tider vår stolthet att kunna visa på de 
båda naturforskar-nestorerna von Post och Liljeborg, hvilka som unga 
pojkar hvar på sitt håll ströfvade kring i skog och mark. Hans vigör 
var märklig. Ännu under 70-årsåldern var han så vig, att han utan sats 
hoppade jämfota från golfvet upp på ett bord. Mager, spänstig, sällan 
med öfverrock, utan iklädd sin gråa syrtut med anor från 1840-talet gick 
han fort och lätt. Hemma läste han ifrigt vetenskaplig litteratur af alle
handa slag, gärna resebeskrifningar.

Och så satte han sig vid skrifbordet och författade. Det ena manu
skriptet efter det andra hopade sig i hans gömmor; ovisst att veta, hvilka 
han ville ha offentliggjorda eller icke. I mycket äro dessa ålderdomens 
alster endast parafraseringar af äldre uppsatser, ofta med polemiska in-



lägg mot senare författare på området, men också en del redogörelser 
för alldeles nya undersökningar. Journaler och sådant renskrefvos och 
ordnades. Säkert är, att bland alla dessa papper åtskilligt förtjänar att offent
liggöras. Framför allt skola de stora fenologiska arbetena blifva af be
tydande nytta.

En del anteckningar voro af själfbiografisk art eller innehålla tankar 
öfver lifvets och samtidens stora frågor. Man möter en upphöjd 
världsåskådning och en varm medkänsla för alla undertryckta och till- 
bakasatta. Den gamle såg med egna ögon på samma gång vackert och 
skarpt på tingen.

I sitt privata lif var han ytterst indragen, dels på grund af gammal 
vana, dels på grund af fattigdom. Den lilla pensionen från Ultima var 
allt hvad han och hans familj hade att lefva af. På inköp af nya böc
ker och instrument var icke att tänka. En gång, då hans starka bok
hunger ej fylldes genom vänners och beundrares dedikationsexemplar, 
sade han med sitt stilla gemyt: »Jag får väl läsa om mina gamla böcker 
då». Hans största lyx var några pipor »Guadeloupe», å 1 kr. skålpundet, 
för hvarje dag.

»Det är två drag, som särskildt synas mig prägla Hampus von Post 
som forskare.

Det första är modet, den oförskräckta entusiasmen, den ringa hänsy
nen till andras likgiltighet och betänksamhet, med hvilka han utan att 
se åt höger eller vänster griper sig an sina uppgifter. Det är något i 
hans inhugg på dessa, som påminner om hans tappre stamfar Wilhelm 
Mauritz von Post, då denne i slaget vid Landskrona störtade fram 
mot fienden ett långt stycke framför sitt regemente, tills han sjönk ner, 
träffad af 8 sår, däraf, som häfderna berätta, 4 dödliga.

Men man märker snart begränsningen; han var icke de stora kombi
nationernas, än mindre teoriernas man. Den oemotståndliga forskardrift, 
som ställde honom spörjande inför så mången oförklarad bildning och 
företeelse i naturen, dref honom till en noggrann och systematisk under
sökning, men endast till en viss grad af konstruktivt och deduktivt tän
kande. De omedelbara forskningsresultaten kombinerade han inom rela
tivt trånga gränser och, trots sin beläsenhet, i förvånande liten utsträck
ning med andra vetenskapsmäns landvinningar. — Man skulle häremot 
kunna framkasta hans ställning i istidsteorien, till hvars genombrott i 
Norden han ju kanske mer än någon annan bidragit. I själfva verket 
fanns denna redan från flera håll framkastad, då han började de min
nesvärda undersökningar öfver moränerna, som brakte honom och sam
tiden öfver på glacialisternas sida. Och fastän han själf konstaterat, att 
hans moräner lågo öfver hela Sverige som dess allmännaste jordart, 
talade han aldrig om någon sammanhängande landis — detta begrepp 
infördes, som bekant, för Sverige och Nordeuropa af Torell — utan 
endast om fordomtima jöklar och glaciärer. — Då han någon gång inlät 
sig på kombinationer af mera omfattande art, var han icke lycklig. Så 
t. ex. då han sammanställde sina observationer om att samma bergarter,
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som han hittade i Dalafjällens »rullstensvallar», äfven ingingo i västra 
Mälardalens åsar, till sin midtelmorän-teori för rullstensåsarnas uppkomst. 
Han ej blott kände denna begränsning, hvilken han sällan öfverskred och 
då alltid med en viss reservation, utan tog äfven sin samtids ledande 
naturvetenskapliga teorier, om de ej genom egna forskningar blifvit hans 
andliga egendom, med en skepsis, som med åren öfvergick till oförståelse. 
Darwinismen t. ex. gick honom, som arbetat så kolossalt med variatio
ner, så godt som spårlöst förbi.

Men i denna begränsning ligger också mycket af verklig styrka. Sam
man med den står det andra forskardraget, respekten för den exakta un

dersökningen såsom sådan. Det tonar förnäm, ansvarsmedveten stolthet i 
de ord, som icke genom någon tillfällighet stå i spetsen af nittonåringens 
första uppsats »Några ord till Fäderneslandets yngre Botanister», utan 
hvilka kunde sättas som ett motto till hela hans lifs verk:

»Ett säkert framträngande är af nöden — en fot, som icke tager ett 
steg tillbaka, och ett öga som intet låter undfalla sig. Allt, som antages 
gissningsvis eller på slump, är ett återsteg, och måste förr eller senare 
omgöras.»

Förteckning öfver Hampus von Posts utgifna skrifter.

Förkortningar: Bot. Not. = Botaniska Notiser, Lund, (Stockholm, Upsala).
Tidskr. f. Landtm. = Tidskrift för Landtmanna- och Kommunal- 

Ekonomien, Stockholm.
Bergelins Tidskr. f. Landtbr. = Tidskrift för Svenska Landtbruket, 

Stockholm.
K. V. A. Ö. = Öfversikt af K. Svenska Vetenskaps-Akademiens i 

Stockholm Förhandlingar.
G. F. F. — Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar.
Upsala Liins Hush-S. F. = Upsala Läns Hushållnings-Sällskaps 

Förhandlingar.

1842. Några ord till fäderneslandets yngre botanister. Bot. Not.
» Tvenne Vext-ställen för Echinops sphcerocephalus. Ibidem.

1844. Westra Mälarstrandens .Cotyledoner iakttagna och antecknade 1839— 
43. Ibidem.

1850. Agrikulturkemiska Relationer. Tidskr. f. Landtm.
1851. Om vextgeografiska skildringar. Bot. Not. — Hithörande »Wext- 

Topografisk Karta öfver parken vid Äs egendom i Södermanland 
1851» utdelades åt prenumeranterna först nästa år.

1852. Åkerjordens beståndsdelar. Agrikultur-kemiska relationer. Tidskr. 
f. Landtm.

1855. Kort beskrifning om medlersta Sweriges jordmåner. Samling af 
upplysningar och underrättelser för landthushållare inom Westman- 
lands län 1855.

1856. »Anmärkningar» [af H. v. P. till en anonym uppsats »Om urinens 
tillgodogörande för landtbruket.»] Ibidem.

» Om sandåsen vid Köping i Westmanland. K. Sv. Vetenskaps-Aka
demiens Handl. för år 1854.



1856. Växtgeografiska relata i anledning af: Essai de Phytostatique du 
Jura par Thurmann. Bot. Not.

* Om sandåsen vid Köping. Redogörelse af A. Erdmann vid K. V.
A:s sammanträde den 9 januari 1856. K. V. A. Ö.

» Om kross-stensbädden i Skedvi socken. Redogörelse af A. Erd
mann vid K. V. A:s sammanträde den 12 november 1856. Ibidem. 

18o/. Undersökningar af åkerjordarter och försök till praktisk användning 
af deras resultater. Bergelins Tidskr. f. Landtbr.

1858. Om ljungens och mjölonrisets bortdöende 1856. Bot. Not.
[Växters oförmodade framkomst vid sjöars uttappning.] Ibidem.

1859. Om odling af torfmossar samt försök till en ny gödsling å desamma. 
Bergelins Tidskr. f. Landtbr.

1860. Resultaten af en undersökning utaf gyttja, dy, torf och mylla, samt 
deras hufvudbeståndsdelar. K. V. A. 0.

1862. Studier öfver nutidens koprogena jordbildningar, gyttja, dy, torf och 
mylla. K. V. A. Handl., N. F., Bd 4. I tysk öfversättning och 
sammandrag utgifven af E. Ramann: Die von Post’schen Arbeiten 
über Schlamm, Moor, Torf und Humus. Landwirthschaftliche Jahr
bücher. Berlin 1888.

” Försök till en systematisk uppställning af vextställena i mellersta 
Sverige. Stockholm 1862.

» Glaciallager vid Strökärr i Södermanland, blottade vid genomgräf- 
ningen för Vestra Jernvägen. K. V. A. Ö.

1863. Fortsättning af berättelsen om gödsling af torfmossar med syre- 
ben-kalk-sand. Bergelins Tidskr. f. Landtbr.
Om växtduns användning till väfnader. Andra upplagan 1866.

» Ytterligare om ljung-, lingon- och mjölonrisets bortdöende. Bot. 
Not.

1864. Försvar för törnebuskarna omkring åkerfälten. Bergelins Tidskr. f. 
Landtbr.

1865. Fynd af en fossil svamp. Bot. Not.
1866. Bidrag till jättegrytornas kännedom. K. V. A. Ö.
1867. Försök till iakttagelser i djur- och växt-statistik. K. V. A. Ö.
1869. öm pudretten och dess olika beredningssätt. Upsala Läns Hush.-S.F. 
1870 Obolus-fosfatet' från Dalarne. Landtbr.-Akad. Tidskr.
1871. Några ord med anledning af 2 analyser å åkerjordarter. Ibidem.
1872. Berättelse från Ultuna försöksfält. Ibidem.

» Kalkgranit funnen i Sverige. G. F. F.
1873. Studier och försök med potatis. Landtbr.-Akad. Tidskr.

» Hvilka olika sädesslag odlas inom Upsala län och hvilka fördelär 
hafva de särskilda varieteterna af dessa visat sig erbjuda? Upsala 
Läns Hush.-S. F.

1874. öm inrättande af hushållsskolor för qvinnor. Landtbr.-Akad. Tidskr.
» Om jordanalysens nytta och användning vid jordbruket. Ibidem.
» Några erinringar med afseende på åkerjordens fysikaliska beskaf

fenhet. Ibidem.
» Om granens kvist-toppfällning. Bot. Not.

1875. Tillägg angående granens kvist-toppfällning. Ibidem.
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1876. Om Ultima agrikulturkemiska försöksanstalts verksamhet 1875. 
Landtbr.-Akad. Tidskr.

1877. Grundlinjer till åkerbrukskemien, efter föreläsningar hållna vid Ul
tima landtbruksinstitut af Hampus von Post, utgifna af Robert 
In De Bétou. I tvenne delar. Upsala.

» Om undersökningar af stallgödseln. Landtbr.-Akad. Handl. och 
Tidskr.

1878. Några ord om humleodling. Ibidem.
» Om trädgårdslärans rätta kännedom. Svenska Trädgårdsföreningens 

Tidskrift.
1879. En förmodad ny kornsort. Landtbr.-Akad. Handl.

» Berättelse rörande de kemiska analyser, som — — blifvit utförda 
vid Ultima försöksstation under år 1878. Upsala Läns Hush.-S. F.

1880. Berättelse rörande de kemiska analyser, som —- — blifvit utförda 
vid Ultima försöksstation under år 1879. Ibidem.

1881. Odling af sidlända marker utan bränning. Stockholm 1881.
» Berättelse rörande de kemiska analyser, som — — blifvit utförda 

vid Ultima försöksstation under år 1880. Upsala Läns Hush.-S. F.
1882. Berättelse rörande de kemiska analyser, som — — blifvit utförda 

vid Ultima försöksstation under år 1881. Ibidem.
1883. Berättelse rörande de kemiska analyser, som — — blifvit utförda 

vid Ultuna försöksstation under år 1882. Ibidem.
1884. Om kulturen af oljeväxter. Landtbr.-Akad. Handl. och Tidskr.

» Om några källors periodiska värmeförhållanden. Ibidem.
» Några iakttagelser öfver tvenne härjningar å sädesslagen under 

sommaren 1883. Ibidem.
» Bidrag till dödskallefjärilns (Acherontia atropos) lefnadshistoria. En- 

tomologisk Tidskrift.
» Om betesmarkernas och ängarnas förbättring. Utgifven af Landt- 

bruksakademien. Småskrifter i landtbruk. Sthlm.
» Berättelse rörande de agrikulturkemiska analyser, som — — blifvit 

utförda vid Ultuna försöksstation under år 1883. Upsala Läns 
Hush.-S. F.

1885. Årsberättelse för 1883 från Ultuna försöksstation. Landtbr.-Akad. 
Handl. och Tidskr.

» Iakttagelser öfver slösädsflugans (Oscinis Frit, Fall.) härjningssätt 
på stråsädeslagen 1884. Ibidem.

j> Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka------ blif
vit utförda vid Ultuna försöksstation under år 1884. Upsala Läns 
Hush.-S. II.

1886. Årsberättelse för 1885 från Ultuna försöksstation. Landtbr.-Akad. 
Handl. och Tidskr.

» Kalkgranit med bergbeck. G. F. F.
» Nya eller försummade medel till åkerjordens gödsling och förbätt

ring. Ultuna landtbruksinstitut. Det XVI allm. sv. landtbruksmötet 
i Stockholm.

» Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka blifvit - 
utförda vid Ultuna försöksstation under år 1885. Upsala Läns 

Hush.-S. F.



1887. Årsberättelse för 1886 öfver verksamheten vid Ultima försöksstation. 
Landtbr. Akad. Handl. o. Tidskr.

5 Huru böra jordbrukare under nuvarande billiga sädespriser ställa 
sitt jordbruk för att erhålla behörig afkastning däraf? Tidskrift 
för landtmän. Något omarbetad omtryckt i Upsala Läns Hush.-S. 
F. 1888.

» Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka blifvit 
— utförda vid Ultuna försöksanstalt under år 1886. Upsala 

Läns Hush.-S. F.
1888. Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka------ blif

vit utförda vid Ultuna försöksanstalt under år 1887. Ibidem.
1889. Studier öfver potatisvarieteterna. Landtbr. Akad. Handl. o. Tidskr.

» Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka------ blif
vit utförda vid Ultuna försöksanstalt under året 1888. Upsala Läns 
Hush.-S. F.

1890. Om tillblandning af dy och torf i gödseln. Landtmannen.
» Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka------ blif

vit utförda vid Ultuna försöksanstalt under året 1889. Ibidem.
1891. Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka------ blif

vit utförda vid Ultuna försöksanstalt under året 1890. Ibidem.
1892. Iakttagelser öfver pingborren (Rhizotrogus solstitialis Lin.). Ento- 

mologisk Tidskr.
» Iakttagelser öfver Adimonia tanaceti Lin. Ibidem.
» Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka

blifvit utförda vid Ultuna försöksanstalt under år 1891. Upsala 
Läns Hush.-S. F.

1893. Berättelse rörande de agrikultur-kemiska analyser, hvilka------ blif
vit utförda å det kemiska laboratoriet vid Ultuna landtbruksinstitut
1892. Ibidem.

1894. The Formation of peat-mosses. Bull, of the Geol. Institution of 
Upsala. Vol. I. N:r 2.

1896. Huru skall jordbrukaren enklast lära känna och bedöma värdet af 
kraftfodermedlen? — Föredrag vid Upsala landtbruksklubb. Upsala 
1896 och Landtmannen 1896.

» On the structure of the different layers of the Eskers. - 
the Geol. Institution of Upsala. Vol. II. Part. 2. N:r 4.

Bull, of



Bengt Jönsson.
* 4/io 1849 t 8/s 1911.

Lunds universitets rektor, professorn 
i växtanatomi och växtfysiologi Bengt 
JÖNSSON afled den 8 mars 1911 i en 
ålder af 61 år. Han var född den 4 
oktober 1849 i Kattarp, Skåne, där 
hans fader Jöns Johnsson var en 
välsituerad landtbrukare. Efter vid 
Helsingborgs läroverk aflagd mogen
hetsexamen inskrefs han i september 
1870 som student vid Lunds universi
tet; från början inriktades studierna på 
de naturvetenskapliga ämnena, framför 
allt botanik. Ordinarie professor i detta 
ämne var vid denna tid J. G. Agardh, 
hvilken på grund af uppdrag som riks
dagsman m. m. mestadels var för
hindrad att sköta sin befattning. Jöns
sons lärare i botanik blef därför huf- 
vudsakligen dåvarande adjunkten och 
botanices demonstratorn F.W.C. Are- 
SCHOUG, hvilken 1879 utnämndes till 
Agardhs efterträdare. Under Are- 

schougs ledning fullbordade Jönsson sin gradualafhandling, en hufvud- 
sakligen deskriptiv, men äfven under vissa ekologiska synpukter utförd 
undersökning öfver Proteaceernas bladanatomi. Filosofie kandidatexamen 
hade JÖNSSON aflagt 1874 och licentiatexamen 1878. Omedelbart efter 
disputationen den 14 februari 1880 kallades han af Areschoug till docent 
i botanik.

Under den tid, som förflöt mellan licentiatexamen och disputationen 
fick han tillfälle att såsom Battramsk stipendiat under ett år vistas i 
Tyskland. Det Battramska resestipendiet är egentligen afsedt för stu
dier i mera praktisk riktning, särskildt med tanke på skogsväsendet, men 
har, såsom fästadt vid universitetet och' blott tillgängligt för skåningar, 
kommit alt få en vidsträcktare användning i den rena botanikens tjänst 
än ursprungligen afsetts. Bengt Jönsson följde dock donators inten
tioner så till vida, att han använde en del af sin stipendiattid till stu
dier vid forstakademien i Tharandt, där han under ledning af »frökon
trollens fader» Nobbe satte sig in i denna gren af den tillämpade bota
niken. Därifrån öfverflyttade han till Jena, för att hos Stråsburger, 
hvars arbeten öfver befruktning och celldelning gjort ett starkt intryck 
på Areschoug och hans lärjungar, bli förtrogen med denna nya forsk
ningsriktning. Under Strasburgers ledning påbörjade Jönsson ett
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arbete öfver embryosäckens utveckling, hvilket han efter sin återkomst 
till Sverige fullbordade. Af Jönssons vetenskapliga arbeten är detta 
utan tvifvel det värdefullaste. Oafsedt att arbetet i tekniskt afseende är 
en beundransvärd prestation, utfördt som det är medels snitt för hand 
på alkoholmaterial, innehåller det en mängd viktiga iakttagelser öfver 
embryosäckens utveckling, hvilka vid senare undersökningar alltid visat 
sig vara riktiga. Så t. ex. har Lagerberg i sin med alla den moderna 
teknikens hjälpmedel utförda undersökning öfver Adoxas cytologi kunnat 
bekräfta JÖNSSONS uppgift, att embryosäcken hos denna växt direkt ut
vecklar sig ur embryosäckmodercellen utan föregående celldelning. Ett 
sådant uppkomstsätt för embryosäcken, hvilket på denna tid var full
komligt obekant, kunde JÖNSSON konstatera äfven hos två andra arter, 
Piper blandum och Peperomia reniformis. Tyvärr blef detta arbete, som 
var affattadt på svenska, föga uppmärksammadt i utlandet.

Som innehafvare af ett riksstatens resestipendium företog JÖNSSON år 
1883 en ny studieresa till Tyskland. Denna gång arbetade han dels i 
De Barys institut i Strassburg, där han hufvudsakligen ägnade sin upp
märksamhet åt myxomyceterna, dels på Franks växtfysiologiska labora
torium i Berlin, där han påbörjade sina undersökningar öfver rinnande 
vattens inflytande på tillväxtriktningen hos växter och växtdelar. Om 
myxomyceterna har JÖNSSON, ehuru dessa märkvärdiga växter allt fram
gent intresserade honom, ej publicerat något; om sin hos Frank påbör
jade undersökning har han i första bandet af Berichte der Deutschen 
Botanischen Gesellschaft offentliggjort ett förelöpande meddelande, i hvil
ket en redogörelse lämnas för rheotropismens grunder. Det utförliga 
arbete, som Jönsson då ställde i utsikt, slutfördes emellertid icke; först 
12 år senare utkom ett utförligt arbete öfver rheotropismen hos rötter 
af hans lärjunge Berg.

Genom ofvannämnda studium hade Bengt Jönsson kommit in på 
ett nytt område af botaniken, nämligen växtfysiologien, hvars förste re
presentant i Sverige han blef. Denna disciplin blef jämte växtanatomien 
föremålet för hans senare vetenskapliga verksamhet. Bland hans fysiolo
giska skrifter kunna nämnas Inre blödning hos växten, Iakttagelser öfver 
ljusets betydelse för fröns groning samt Assimilationsversuche bie verschie
denen Meerestiefen. På det växtanatomiska området har Jönsson utom 
de förut nämnda arbetena öfver embryosäcken och öfver Proteaceernas 
bladbyggnad, offentliggjort en rad af arbeten, hvilka vunnit allmänt erkän
nande, däribland om silporaflagringar i de trakeala vedelementen hos 
fanerogamerna, om Orobanche-arternas tjockleks tillväxt, om bladets ana
tomiska byggnad, om Rhodophycéernas tjocklekstillväxt, om byggnaden 
och utvecklingen af thallus hos Desmarestieerna. Alla dessa arbeten ut
märkas genom noggrannhet och ett troget återgifvande af de faktiska 
förhållandena. Samma omdöme gäller äfven om Bengt JÖNSSONS sista 
anatomiska arbete Zur Kenntnis des anatomischen Baues der Wüsten
pflanzen, i hvilket särskildt hans upptäckt af »slemkorken» är anmärk
ningsvärd. Den skarpa kritik, som Yolkens på sin tid underkastade 
detta arbete, har sin hufvudsakliga grund i det öfverdrifvet teleologiska 
betraktelsesätt, som där gjort sig gällande.
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Äfven på det växtbiologiska området har Jönsson varit verksam. 
Hit höra hans ungdomsarbete öfver befruktningen hos Najas och Callitriche 

samt hans 1902 utgifna afhandling om groddplantornas första utvecklings
stadier hos succulenterna.

Som befordringsutsikterna på universitetsbanan voro små, var Jönsson 
betänkt på att inträda i läroverkets tjänst och genomgick för den skull 
profårskurs. Lyckligtvis fann han inkomstkällor, som gjorde att han 
kunde stanna vid universitetet. Redan 1879 blef han lärare i botanik 
vid Alnarp, hvilken klent aflönade befattning han innehade till 1897. 
Efter hemkomsten från sin första studieresa i Tyskland gjorde han sina 
därunder inhämtade kunskaper i frökontroll fruktbärande, då han med 
understöd af Malmöhus läns hushållningssällskap upprättade en frökontroll- 
anstalt i Lund. Denna växte snart ut till en af de största och hvad 
föreståndarens kompetens beträffar den absolut främsta i riket. JÖNSSONS 
insikter på detta område togos också på mångfaldigt sätt i anspråk för 
kommittéarbeten, anordnandet af fröutställningar etc. Betydande är äfven 
hans skriftställarverksamhet på detta gebit.

Under sin docenttid, som räckte ända till 1899, deltog JÖNSSON i led
ningen af de af Areschoug inrättade växtanatomiska öfningarna. Då 
den nya botaniska institutionen i Lund år 1892 togs i bruk, blef han 
satt i tillfälle att inrätta ett växtfysiologiskt laboratorium, där han ledde 
öfningar i växtfysiologi; 1897 blef lian innehafvare af den då inrättade 
assistentbefattningen i detta ämne. År 1899 efterträdde han Berggren 
som e. o. professor och 1902 som ordinarie professor.

Af sina lärjungar var Bengt Jönsson högt värderad och omtyckt på 
grund af sitt vinnande, kamratliga sätt, samt det intresse och den hjälp
samhet, som från hans sida ständigt kom de studerande till godo. Ett 
bevis på hur uppskattad professor JÖNSSON var af sina kolleger och 
hvilket anseende lian åtnjöt för duglighet äfven i värf, som lågo utanför 
hans egentliga verksamhetsområde, var att han i maj 1909 utnämndes till 
rektor vid Lunds universitet, en hederspost, som lian beklädde ända tills 
döden helt oförmodadt natten till den 8 mars 1911 ändade hans verk
samma lif.

Hans begrafning — säger en af Bengt Jönssons minnestecknare *) — 
blef en sorgehögtid af enastående slag, ej blott universitetsstaten och 
studentkåren deltogo sällsynt mangrant, utan från när och fjärran bragte 
man honom en sista gärd af aktning och tillgifvenhet. Och i den stora 
skara, som följde honom till den graf på Klosters kyrkogård, som han 
själf utvalt åt sig, var väl ingen, som kommit i beröring med honom, utan 
att nu känna det som en rent personlig förlust att ej mera skola möta 
honom. Någon fiende tror jag knappast att han någonsin skaffat sig, 
hvar och en, som haft att göra med honom, måste komma att sätta 
värde på honom för den flärdfria enkelhet och den oskrymtade välvilja 
som framlyste ur hvarje hans ord och handling.

') Herman G. Simmons i Botaniska Notiser 1911, p. 66; denna biografi samt den 
af B. Lidforss författade i Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Bd. 
XXIX p. (18), utgöra källorna för ofvanstående minnesord.
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Arbeten utgifna af Bengt Jönsson.

I. Rent vetenskapliga.

1880. Bidrag till kännedomen om bladets anatomiska bjrggnad hos Protea- 
ceerna. Lunds Univ. Årsskr. XV. 4:o, 49 + 2 s., 3 tafl.

» Om embryosäckens utveckling hos Angiospermerna. Ib. XVI. 4:o, 
86 s., 8 tafl.

1881. Ytterligare bidrag till kännedomen om Angiospermernas embryo- 
säckutveckling. Bot. Not., s. 169—187.

1883. Normal förekomst af masurbildningar hos släktet Eucalyptus L’Hér. 
Ib., s. 117—134.

» Polyembryoni hos Trifolium pratense L. Ib., s. 134—137.
» Der richtende Einfluss strömenden Wassers auf wachsende Pflanzen 

und Pflanzentheile (Rheotropismus). Berichte d. Deutsch. Botan. 
Gesellsch., Bd. 1, S. 512—521.

1884. Protoplasmarörelser inom rothåren hos fanerogama växter. Bot. 
Not., s. 50—54.

» Om befruktningen hos släktet Najas samt hos Callitriche autumnalis. 
(m. Zusammenfassung). Lunds Univ. Årsskr. XX. 4:o, 26 s., 1 tafl. 

1889. Entstehung schwefelhaltiger Oelkörper in den Mycelfäden von Peni- 
cillium glaucum. Botan. Centralbl. Bd. 37, S. 201—205, 232—236, 
264—268.

» Iakttagelser öfver fruktens sätt att öppna sig hos Nuphar luteum 
Sm. och Nymphaea alba L. Bot. Not., 's. 49—59.

» Positivt heliotropiska luftrotsfasciationer hos Aloé brevifolia Haw. 
Ib., s. 223—234.

1891. Om brännfläckar på växtblad. Ib., s. 1—62, 2 tafl.
» Beiträge zur Kenntniss des Dickenzuwachses der Rhodophyceen. 

Lunds Univ. Årsskr. XXVII. 4:o, 41 s., 2 tafl.
1892. Inre blödning hos växten (Resumé en francais). Bot. Not. s. 225—253. 

» Siebähnliche Poren in den trachealen Xylemelementen der Phanero-
gamen, hauptsächlich der Leguminosen. Ber. d. Deutsch. Bot. Ges. 
Bd. X, S. 494—513, 1 tafl.

» Om silporaflagringar i trakésystemet hos Leguminoserna. Forhandl. 
ved de Skandin. Naturf. Möde 1892, s. 462—466.

1893. Iakttagelser öfver ljusets betydelse för fröns groning (m. Zusammen
fassung). Lunds Univ. Årsskr. XXIX. 4:o, 47 s.

» Recherches sur la respiration et Fassimilation des Muscinées. 
Comptes rendus de V Acad. d. Sciences CXIX. 4:o, s. 440—443.

1894. Studier öfver algparasitism hos Gunnera L. Bot. Not., s. 1—20.
» Undersökningar öfver respiration och assimilation hos mossorna. 

Ib., s. 152—155.
1895. Iakttagelser öfver tillväxten hos Orobanche-arter (Resumé en francais). 

Lunds Univ. Årsskr. XXXI. 4:o, 23 s., 2 tail
Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 22
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1896. Zur Kenntniss des anatomischen Baues des Blattes. Ib. XXXII. 4:o, 
20 + 3 s., 2 tail.

» Iakttagelser rörande arsenikens inverkan på groende frön. Kongl. 
Landtbruks-Akad. Handl. och Tidskr., s. 95—112.

1898. Der Fettgehalt der Moose (tillsafhmans med E. Olin). Lunds Univ. 
Årsskr. XXXIV. 4:o, 37 + 4 s., 1 tafl.

» Iakttagelser öfver tillväxtriktningen hos mossorna. Ib. XXXIV. 4:o, 16 s.
1901. Zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung des Thallus bei den

Desmarestieen. Ib. XXXVII. 4:o, 38 + 4 s., 3 tafl.
» Ytterligare bidrag till kännedomen om masurbildningen hos Myrta- 

ceerna, särskildt hos släktet Eucalyptus L’Hér. (mit deutschem Resumé). 
Bot. Not., s. 181-200.

1902. Die ersten Entwicklungsstadien der Keimpflanze hei den Succulen- 
ten. Lunds Univ. Årsskr. XXXVIII. 4:o, 34 s., 3 tafl.

» Zur Kenntnis des anatomischen Baues des Wüstenpflanzen. Ib. 
XXXVIII. 4:o, 61 s., 5 tafl.

» Färgbestämningar för klorofyllet hos skilda växtformer. Bih. t. K. 
Sv. Vet.-Akad. Mandl. Bd. 28, Afd. III, N:o 8. 30 s., 1 tafl.

1903. Assimilationsversuche bei verschiedenen Meerestiefen. Nyt Magazin 
f. Naturvidenskab., Bd. 41, s. 1—22, 1 tall.

1910. Vikariat inom växtriket vid näringsberedning, sedt från anatomiskt- 
biologisk synpunkt. Inbjudningsskrift t. d. högt., hvarmed professorn 
etc. Nils Martin Persson-Nilsson kommer att i emb. installeras. 
Lund 1910. 33 s. II.

II. Praktiskt botaniska m. fl.

1903. Årliga berättelser öfver frökontrollanstaltens i Lund verksam
het under åren 1880—1902. Malmöhus län hushållningssällskaps 
kvartalsskrift.
Katalog öfver svenska fröutställningen (vid den nordiske Industri-, 
Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjöbenhavn), med inledning. 
Uppgifter om Sveriges jordbruk m. m. i samma utställnings officiella 
katalog.
Katalog über die Schwedische Ausstellung, mit einer Einleitung. Vid 
Allgemeine Land- und Forstwirthsch.-Ausstellung in Wien. 
Frökontrollens nuvarande ståndpunkt och utveckling inom utlandet, 
jemte dess förhållande till fröhandeln. K. Landtbruks-Akad. Handl.
o. Tidskr.
Redogörelse för undersökningen af under året inköpta prof af ej 
kontrollerade, till salu utbjudna frövaror. Malmöhus läns hush.- 
sällsk. kvartalsskr.
Les stations d’essais de semences. Article dans »La Suéde, son 
peuple et son industrie, exposé historique et statistique», publié par 
ordre du Gouvernement, redigé par G. Sundbärg (samma på svenska 
1901 och på engelska 1904).
Om svenska frökontrollens uppkomst och nuvarande ståndpunkt 
samt framtid. K. Landtbr.-Akad. Handl. o. Tidskr.

1881 —

1888.

»

1890.

1894.

»

1900.

1901.
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1903. Die Arbeitsmethoden der schwedischen Samenkontrolle. I Die land
wirtschaftlichen Versuchs-Stationen. Organ für etc. herausgegeben 
von Fr. Nobbe.

1910. Gagnväxter, särskildt utländska, deras förekomst, egenskaper och 
användning. Rektors inbjudningsskrifter vid professorsinstallationer 
vid Lunds universitet under höstterminen 1910. Äfven i illustrerad 
upplaga, Lund 1910.

III. Exsiccatverk (tillsammans med L. J. Wahlstedt).

1884. Urval af svenska fodergräs.
1886. Urval af svenska foderbaljväxter.

» Urval af svenska foderväxtfrön, I—II.

M. B. Swederus.
* 27/i 1840. f 22/i2 1911.

r.u par dagar tore jul torra 
året afled i sitt hem i Uppsala 
f. d. läroverksadjunkten, filosofie 
doktorn Magnus Bernhard Swe
derus. Såsom de viktigaste data 
från hans lif må anföras följande. 
Han föddes den 27 april 1810 i 
Fellingsbro, Örebro län; föräldrar- 
ne voro kyrkoherden N. M. Swe
derus och dennes maka Kri
stina, född Nyström. Han af- 
lade studentexamen i Uppsala den 
15 maj 1860 och filosofie kandidat
examen den 29 maj 1875, promo
verades till filosofie doktor den 6 
sept. 1877, innehade förordnande 
såsom e. o. biblioteksamanuens 
åren 1876—78, tjänstgjorde vid 
Uppsala h. allm. läroverk såsom 
e. o. lärare från 1880 till den 21 
mars 1884, då han utnämndes till
läroverksadjunkt i naturlära, hi
storia och modersmålet vid samma läroverk, samt erhöll den 1 april 1908 
sökt afsked från denna befattning. Den sjuklighet, hvaraf han under 
sina senaste lefnadsår lidit och som föranledt hans afskedsansökan, än
dade den 22 dec. 1911 hans lif.
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Doktor SwEDERUS hade genom ett träget arbets- och forskningslif för- 
värfvat sig grundliga såväl humanistiska som naturvetenskapliga kun
skaper och har publicerat talrika skrifter af naturvetenskapligt och kul
turhistoriskt innehåll. Bland dem af hans publikationer, som till större 
eller mindre del äro af botaniskt innehåll, må nämnas:

Botaniska trädgården i Upsala 1655—1807, gradualdisputation (Falun 
1877);

Olof Rudbeck d. ä. betraktad i sin verksamhet som naturforskare 
(Letterst. tidskr. 1878);

Die zehn letzten Theile des Werkes Campi Elysii von Olof Rudbeck 
(Bot. Zeitung, 1879);

Svensk hortikultur i forna dagar (Sv. trädg.-fören. tidskr. 1880 82);
Naturvetenskapernas studium i Sveriges gymnasier och skolor under 

äldre tider (Pedagogisk tidskrift, 1880—82);
Hortikultur hos de gamle romarne (Sv. trädg.-fören. tidslcr., 188.) ;
En trädgårdsbok för svenska adelsmän på 1600-talet (i d:o 1886);
Blad ur tobakens historia (i d:o, 1887;.
Härtill kommer hans redaktion på uppdrag af K. Sv. Vet. Akademien 

af andra delen af Carl von Linnés ungdomsskrifter (1888).
Såsom lärare verkade SWEDERUS plikttroget och han torde genom sin 

säregna förmåga af att omtala resultaten af sina forskningar ha gitvit 
sina lärjungar mången god väckelse. Undervisningsmateriellen i zoologi 
och botanik var föremål för hans synnerliga nit och omvårdnad.

SWEDERUS afled ogift. Han var i mycket en originell man, en upp
sa lien sa re af en numera allt sällsyntare typ. Hans buttra och strätva 
väsen gjorde honom allt mera till en enstöring. Men bland sina intima 
vänner och i friluftslifvet borta från skolans tvång och knog, kunde han 
emellertid visa riktigt älskvärda och kordiala sidor och vinna aktning 
för sin lärdom och sina intressen, liksom älven förståelse för sin syn på 
den för honom i mycket främmande nutiden

II. W. .4



Aug. Rudberg.
* ' i 1842. f 18 i 1912.

Den 18 januari innevarande år 
ailed å Mariestads lasarett kyrko
herden i Björsäters pastorat i Väster
götland, prosten AUGUST Rudberg.
Född i Gärdhem i Älfsborgs län 
18Vi42, hade han sistlidne nyårsdag 
ingått i sitt sjuttioförsta lefnadsår. En 
lunginflammation, som tillstött efter 
en operation, ändade hans verk
samma lif midt uppe i hans träg
naste arbete.

Med Aug. Rudberg bortgick en 
af de bästa representanterna för den 
äldre, nu snart gångna generationen.
Med lifligt intresse för sitt kall för
enade han den mest uppriktiga kär
lek till naturen och till sitt land 
och folk, en kärlek som ofta tog 
sig uttryck i flitigt och mångsidigt 
vetenskapligt arbete. Botaniken var 
nog härvid hans älsklingsstudium.
För västgötabotanisterna skall också 
Aug. Rudbergs namn alltid kvarstå i särskildt aktadt minne. Ty det 
var genom Rudberg, som vi år 1902 fingo vår första västgötaflora eller 
Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer med 

uppgift om växeställen och frekvens. Denna växtförteckning var dock 
ingalunda Rudbergs enda botaniska arbete rörande Västergötland. Flere 
meddelanden om västgötafloran har han både förut och senare publi
cerat. F’öljande af Rudberg författade uppsatser återfinnas sålunda från 
och med år 1885 i olika årgångar af Botaniska Notiser: Nya växtlokaler i 

Västergötland (1885, sid. 191—196); Förteckning öfver Lugnåsbergets fanero

gamer och ormbunkar (1887, sid. 117—125); Några spridda botaniska iakt

tagelser frän Västergötland (1897, sid. 197—202); Några ord om min bok: 
Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryptogamer, Marie- 

stad 1002 (1903, sid. 51—53); Exkursioner på området af botanisk litteratur 

rörande Västergötland (1906, sid. 85—92. 159—165); Nyfunne växter i Väster

götland (1906, sid. 249—251). Förutom dessa rent botaniska arbeten publi
cerade Rudberg i tidningar och diverse tidskrifter en mängd artiklar 
och uppsatser, mången gång äfven de af mer eller mindre botaniskt 
innehåll.

Utom botaniken var det särskildt arkeologi och folkloristik, hvilka 
vetenskaper i Rudberg hade en flitig och hängifven beundrare. Med

üiPi4
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Rudberg bortgick också en af Västergötlands Fornminnesförenings mest 
verksamma och intresserade medlemmar Bland artiklar af Rudbergs 
hand i nämnda förenings årsskrift må här särskildt erinras om en upp
sats: Linden i våra folkvisor. Ett intressant arbete af liknande art publi
cerade Rudberg år 1907 i Mariestads Länstidning: Träden i folktro och 

folksed, ett arbete, som senare utkom jämväl i särskild bokform. Väl 
ett par hundra artiklar i framför allt naturvetenskapliga och folkloristiska 
ämnen ha af Rudberg skrifvits i tidningar och tidskrifter. Alla hans 
arbeten utmärkas af klart och vackert språk och vittna oförtydbart om 
författarens gedigna kunskaper och stora och mångsidiga intressen.

Personligen var Rudberg en vänsäll och synnerligen älskvärd man. 
Redbarhet, ordentlighet och fromhet voro tillika med vänfasthet för 
honom särskildt utmärkande karaktärsdrag. Alla, som kommo i per
sonlig beröring med honom, funno hos honom något alldeles sär
skildt ljust och godt, något som endast den uppriktiga kärleken till na
turen och till eget land och folk kan gifva!

Nils Sylvén.

N. A. Johanson.
* ul* 1839. f 7s 1911.

Nils Abraham Johanson var 
född i Norberg af Västmanlands 
län den 14 april 1839. Student 
i Upsala 1857 aflade han där
städes 1864 fil. kand.-examen och 
promoverades två år senare till 
fil. doktor. Samma år förord
nades han till docent i sitt huf- 
vudämne, matematik, men läm
nade redan följande år (1867) 
universitetsstaden för att öfver- 
taga platsen som föreståndare 
för det nyupprättade Göteborgs 
nya elementarläroverk för flickor. 
I denna egenskap kvarstod han 
15 och ett halft år. Den 1 juli 
1882 öfvergick Johanson i sta
tens tjänst och mottog förord
nande att bestrida rektorsbefatt
ningen vid Göteborgs högre real
läroverk, livilken han förestod 
ända till år 1904. Då han detta 
år inträdde i sitt sextiosjätte lef-
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nadsår, sökte och erhöll han befrielse från rektorsförordnandet, men 
tjänstgjorde ända till utgången af läsåret 1908—1909 som ordinarie lektor 
i matematik och fysik, till hvilken befattning han utnämnts 1884.

Rektor Johanson var under en lång följd af år ledamot af stads
fullmäktige i Göteborg. Af regeringen inkallades han i 1890—93 års läro- 
verkskomité.

Efter ett långvarigt lidande afled han den 6 augusti 1911, närmast 
sörjd af efterlefvande maka, född Tisell, samt barn.

Rektor JOHANSON var känd för sina framstående organisatoriska egen
skaper samt som ovanligt skicklig lärare i sina fackämnen. Många gene
rationer af lärjungar hade under årens lopp lärt sig att med aktning 
och vördnad blicka upp till den gode och skicklige skolmannen och 
sanne ungdomsvännen.

Sedan gossåren var han lifligt intresserad af botaniken. Särskildt 
älskade han fjälltloran och samlade äfven med förkärlek Carices. Åren 
1875—1904 tillbragte han alla somrar i Norge, vanligen på Kongsvold, 
några år i andra delar såsom Valders och Molde. Efter 1905 botanise
rade han i trakten af Storlien samt vid Abisko.

Hans betydande herbarium öfvergick ett par år före hans död till 
Göteborgs museum, där han de sista åren af sitt lif äfven tjänstgjorde 
såsom oaflönad amanuens. Såsom sådan nedlade han mycket arbete på 
ordnandet af museets botaniska samlingar.

Han var medlem af Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. 
Svenska Botaniska Föreningen tillhörde han alltsedan dess stiftande.



Eugene Köhler.
* ' i 1851. f 8A 1911.

Oscar Eugene Köhler var född 
i Hölö, Södermanland, den 1 sept. 
1851; föräldrarne voro slottskamre- 
raren Ludvig Köhler och hans 
maka Carolina von Post. Efter 
i Nyköping den 28/j 1869 aflagd 
mogenhetsexamen blef han student 
i Upsala på hösten samma år ocli 
aflade fil. kandidatexamen därstädes 
1879; genomgick profår vid Real
läroverket på Norrmalm i Stock
holm 1881, blef vik. lektor i natural- 
historia i Strängnäs vårt. 1882—vårt. 
1891 samt utnämndes till adjunkt 
därstädes i naturalhistoria, kemi och 
matematik den 19/e 1890.

Eug. Köhler var en mycket in
tresserad växtkännare och ägde ett 
stort, värdefullt skandinaviskt her
barium. Resor för botaniska stu
dier och insamlingar företog han till 

Gotland, Öland (1890 m. 11. år), Jämtland (1895 och 1898) och Skåne; långa 
tider har han äfven botaniserat i Småland på olika trakter och i Söder
manland. Sitt herbarium skänkte han till Strängnäs läroverk; det upp
tager där 8 stora skåp och är i växtgeografiskt hänseende af stort värde, 
då hvarje art finnes representerad i talrika exemplar, så vidt möjligt 
från hvarje landskap, där den förekommer.

Eugene Köhler var en liflig, känslig natur; han ägde många vänner 
och ingen ovän. Utmärkande för honom var den innerlighet och tro
het, hvarmed han bevarade minnena från ungdoms- och studenttiden. 
Sällsynt musikaliskt begåfvad var han känd särskildt som talangfull 
pianist. I den idylliska Sörmlandsstaden, där han hade sin verksam
het under senare delen af sitt lif, var han en mycket populär person, 
omtyckt af alla för sitt vänsälla väsen.

Efter en längre tids sjuklighet (bröstsjukdom) afled han, ogift, den 8 
juli 1911, nära 00 år gammal.

w I
▼
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN

Revisionssammanträde.

Söndagen den 2 maj 1912 hölls revisionssammankomst i samband med 
en exkursion till Ådö i Mälaren. Föreningen hade för ändamålet för
hyrt ångfartyget Ekolsund, som afgick med ett hundratal deltagare om
bord kl. 10,15 f. m. och återvände till Stockholm vid 5-tiden. Färden 
gynnades af det mest strålande vårväder. Sammankomsten hölls efter 
framkomsten till Ådö i det fria. Därvid beviljades styrelsen full och 
tacksam ansvarsbefrielse och meddelades, att föreningen som understöd för 
utgifvandet af sin tidskrift af K. M:t erhållit ett anslag af 780 kr. för år 
1912. D:r N. SVLVÉN redogjorde för mistelns förekomst i Mälardalen och 
de värdväxter, på hvilka den uppträder. Härefter företogs ströftåg på 
ön fram till Ådö gods, hvarunder de rikliga mistelförekomsterna togos i 
betraktande; arten påträffades växande på lind, apel, hassel och framför 
allt lönn; äfven groddplantor iakttogos. Före hemfärden intogs middag 
i det fria.

Revisionsberättelsen hade följande lydelse:
Undertecknade, vid Svenska Botaniska Föreningens sammanträde den 

30 november 1910 utsedda att granska förvaltningen för år 1911, få här-
öfver afgifva följande berättelse:
Behållning från 1910   Kr. 508:38
Ränta å sparkasseräkning ................................................................... » 21: 56
Ledamotsafgifter för år 1911 .......................................................... 3,451: 12

» föregående år ................................................ 10: —
» år 1912 ............................................................... » 310: 60
> en gång ............................................................... » 100: 10

Diverse inkomster ..................................................................................... » 310: 04
Summa Kr. 4,711: 70

Häremot svara följande i likhet med inkomsterna behörigen veriflce- 
rade utgifter:
För föreningen och dess sammankomster......................................  Kr. 24:50
För tidskriften, årgången 1911 ............................................................. » 4,307: 93
Postporton, distribution m. m..............................................................  1 372: 04
Behållning, kontant i kassan ..........................................................  »_7: 23

Summa Kr. 4,711: 70



Ställningen vid räkenskapsårets slut visar följande tillgångar och skulder

Debet: Kredit:

Invent, och lager.. Kr. 500: - An. Fonden för en-
Kassabehållning ... » 7: 23 gångsafgifter.... Kr. 1,200: -
Fordringar .......... » 103: 37 Årsafgifter för 1912 310: 60
Obetalda afgifter... » 200: -
Balans .................... » 700: —

Summa Kr. 1,510: 60 Summa Kr. 1,510:60

Föreningens medlemsantal, som vid 1910 års slut utgjorde 416, har un
der året ökats till 424.

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

Stockholm den 17 april 1912.

Henrik Hesselman. N. Sglvén.

Nya medlemmar.

Styrelsen har till medlemmar af föreningen invalt:
på förslag af direktör .1. Holmboe:

konservator Ove Dahl, Kristiania;

på förslag af f. läroverksadjunkten C. A. E. Lénström: 
advokaten Hjalmar Karlson, Stockholm;

på förslag af fil. lic. G. Samuelsson:
med. lic. Wilhelm Sjögren, Sollefteå,
e. jägmästaren Valdemar Samuelsson, Skinskatteberg;

på förslag af läroverksadjunkten Birger Sylvén: 
fil. stud. Jacob Jacobsson, Skara;

på förslag af fil. lic. A. Ileintze:
studeranden O. Palmgren, Malmö;

på förslag af fil. kand. K. V. Ossian Dahlgren: 
fil. stud. Sten Nordenstam, Upsala;

på förslag af professor R. Sernander: 
fil. stud. H. Olivecrona, Upsala; 
fil. stud. Esbjörn Floderus, Upsala; 
amanuensen Gösta R. Cedergren, Upsala;

på förslag af fil. d:r N. Sylvén:
professor Carl Lindman, Stockholm;

på förslag af läroverksadjunkten T. Vestergren: 
direktör Per Larsson, Striberg.



339

SAMMANKOMSTER

Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den 13 februari 1912.

Fil. kand. F. Hard af Segerstad höll föredrag om några bidrag till 
kännedomen om sydöstra Sveriges växtgeografi (jfr Ark. f. Bot. Bd 11, 
N:o 8).

Lektor H. W. Arnell förevisade ett lefvande exemplar af algen Aega- 

gropila Sauteri från en ny lokal, nämligen Aspö vid sjön Erken i Estuna 
socken (Roslagen), där den samlats af Karl Karlsson.

Densamme uttalade några minnesord öfver aflidne kontraktsprosten A. 
Rudberg med anledning af hans botaniska författarskap.

Den 27 februari 1912.

Fil. doktor Astrid Cleve-Edler höll ett föredrag om planktonstudier 
i Stockholmstrakten (jfr Archiv für Hydrobiologie und Planktonkunde, 
Bd. VII, 1911—1912).

Docent C. Skottsberg föredrog om umbellatsläktet Bolax. Särskildt 
märkligt vore, att släktet hade petaloida foderblad. Häri ansåg sig före
draganden ha funnit ett nytt bevis för riktigheten af dess skiljande från 
Azorella.

Den 12 mars 1912.

Professor O. Rosenberg demonstrerade en del ärftlighetsförsök, af- 
sedda att illustrera den mendelska lagen.

Fil. mag. E. Melin föredrog om kärr- och högmoss-sphagna.
Amanuensen G. Cedergren höll ett föredrag om variationer hos Des- 

midiaceer. Dessa äro större, än man i allmänhet gjort gällande. Star
kast varierande är cellens yttre form sedd »a fronte», mera konstant »a 
vertice». Föga variabelt är cellinnehållet. Vanliga äro variationer i cell
väggens struktur, granulering, striering etc. Äfven storleken kan variera, 
ända till dubbla (resp. halfva) eller mer. — Stundom träffar man mellan
former, som sammanbinda flera arter i långa serier, t. ex. inom släktet 
Euastrum. En del af dessa serier kunna hafva gemensamt ursprung; 
andra hafva föga med hvarandra att göra, visa endast en parallelism i 
utvecklingen. — Variation synes främjas af optimala yttre förhållanden. 
En lifligare delning försiggår med åtföljande ojämnheter i utvecklingen. 
Det är nämligen så, att utvecklingen och differentieringen af yttre karak-



terer ej alltid gå hand i hand med den inre »mognaden», utan bli något 
efter. Så kan tänkas en skenbar konstans af en form så länge de yttre 
betingelserna äro de samma. — Man har lagt för stor vikt på vissa 
karakterer vid uppställandet af arter. De visa sig alltför svaga och 
variabla. Så är fallet med loberingen hos Euastrum- och Micrasterias- 

arter samt anordningen af knölar (s. k. scrobiculata-former), som kan 
vara gemensam för flera arter.

Den 26 mars 1912.

Docent N. E. Svedelius föredrog om spermatiebildningen hos Delesseria 

sanguinea.

Fil. lic. G. Samuelsson höll ett föredrag om Diapensia-blommans mor
fologi. Föredraganden hade sökt utreda fröämnenas utvecklingshistoria 
hos Diapensia lapponica, framför allt för att se efter, huruvida dessa 
kunde lämna några bidrag till bedömandet af familjen Diapensiaceces 

systematiska ställning. Han hade härvid iakttagit några förhållanden, 
som syntes honom vara af en viss betydelse. Fröämnena voro hetero- 
tropa (enl. Agardhs terminologi), endospermet bildades genom upprepad 
celldelning, och fröskalet bestod af ett enda skikt (integumentets yttersta). 
Häri öfverensstämde Diapensia med de hittills undersökta Bicornes-typerna, 
men afvek bestämdt från Polemoniaceerna. Undersökningen hade sålunda 
lämnat ytterligare stöd åt den numera vanliga åsikten, att familjen 
vore att räkna till Bicornes.

Den 16 april 1912.

Fil. stud. C. Malmström föredrog om Trapa natans i Sverige. Sär- 
skildt uppehöll sig föredraganden vid växtens forna utbredning. Själf 
hade han funnit fossila 27-apa-nötter på fyra ställen i Svealand, bland 
dessa var en fyndort i Uppland (Börjesjön i Jumkils socken) den märk
ligaste, såsom utgörande den nordligaste fyndorten i Sverige. Före
draganden ansåg, att människan först spelat en stor roll vid växtens 
utbredning, men sedan kraftigt bidragit till dess försvinnande. Detta 
hade tydligen ägt rum i jämförelsevis sen tid. Härvid hade äfven den 
s. k. klimatförsämringen varit af den största betydelse.

Den 29 april 1912.

Professor R. Sernander redogjorde för några reseminnen från Harz. 
Föredraganden hade särskildt studerat några torfmossar på sluttningarna 
af Broeken. Af särskildt intresse var, att granlämningar påträffades i 
lager, som tolkades som subboreala.

Lektor E. Henning föredrog om några korsningsförsök mellan 2-rads- 
och 6-radskorn, hvilka han under flera år fullföljt.

Fil. stud. S. Nordenstam förevisade några märkligare växter från Jön- 
köpingstrakten, däribland Bidens platycephalus och Scirpus maritimus, 

bägge funna vid Landsjön.



Lektor H. W. Arnell visade en androgyn form af Populus canescens 

(P. tremula x alba) från Säfja i Danmarks socken (Uppland'.

Den lb maj 1912.

Docent C. Skottsberg höll föredrag om släktet Tetrachondra. Af detta 
släkte var förut blott känd en art på Nya Zeeland. Föredraganden hade 
nu funnit en andra i Patagonien. Släktet var intressant ej blott genom 
sin utbredning, utan äfven genom sin systematiska ställning. Det hade 
förts först till Borraginacece, sedan af Halbier till Scrophulariacece, medan 
föredraganden ansåg det komma närmast Labialce.

Fil. lic. Th. C. E. Fries föredrog om det alpina florelementets in
vandring till nordligaste Sverige. Rekryteringen af det alpina florele- 
mentet genom en nordostlig invandring måste hafva skett mycket tidigt, 
nämligen samtidigt med det gothiglaciala afsmältningsskedet i södra Sve
rige. Sannolikt hade redan då bildats bart land utefter norska kusten, 
där de arktiskt-alpina invandrarna kunde finna lämpliga lokaler. Under 
det finiglaciala skedet och under skogsperioden (= Litorinatiden till slutet 
af subboreal tid) kunde, enligt hvad af de fossilförande allagringarna i 
Torne • lappmark framgick, ingen invandring af alpina arter från nordost 
till Skandinavien ske. Ett af lokalklimatiska förhållanden betingadt in
ryckande af fjällfloran från väster till de svenska fjällen hand i hand 
med isens slutliga afsmältning hade dock ägt rum. Ungefär vid järn
ålderns början hade till följd af den subatlantiska klimatförsämringen 
den nutida högfjällfloran från Norge framträngt till de svenska fjällen. 
Enstaka smärre refugier hade dock äfven under skogsperioden funnits 
inom Sverige. Under subatlantisk och historisk tid var förbindelsen ej 
fullt afstängd mellan Fennoskandias fjälltrakter och de circumpolära 
tundrorna. Såsom invandrare af så sent datum ansåg sig föredraganden 
möjligen kunna beteckna bl. a. Andromeda tetragona och Hierochloa 
alpina.

De i Torne lappmark funna alpina arterna indelades med hänsyn till 
utbredningen i Skandinaviens fjäll i tre grupper: ubikvitära arter (126), 
nordostliga arter (12) och arter med två från hvarandra isolerade ut
bredningsområden, ett sydligt och ett nordligt. Representanter för det 
inom Skandinaviens fjälltrakter sydliga elementet förekommo icke inom 
Torne lappmark. Med ledning af en detaljerad redogörelse för respek
tive arters utbredning f. ö. i de arktiska och alpina trakterna påvisades, 
att af den ubikvitära gruppen 7, af den nordostliga 3 samt af gruppen 
med två utbredningsområden 5 arter saknades i Mellaneuropas alper samt 
på de ryska och västsibiriska tundrorna. De voro af utprägladt västlig ut
bredning inom Arktis. Förekomsten af ifrågavarande arter, hvilka tillsammans 
utgöra 9,7 °/o af hela den alpina floran inom Torne lappmark, kan knappast 
förklaras, om man ej får antaga, att under den sista (mecklenburgiska) 
istiden en bar kuststräcka existerat utefter norska kusten inom Tromsö 
och Nordlandens amt. Till detta, det mecklenburgiska florelementet, an
sluter sig en stor grupp af arter, som inom Arktis hafva en liknande 
utbredning, men som dock äfven finnas i Mellaneuropas alper. Före-
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fintligheten af en relativt stor mängd fjällväxter med två skilda utbred
ningsområden inom Skandinavien (t. ex. Rhododendron lapponicum, Cam

panula uniflora, Carex misandra) samt särskildt den omständigheten, att 
just inom denna grupp en mycket stor procent af arter tillhör det 
mecklenburgiska florelementet, tala starkt för att under den sista ned
isningen äfven i södra Norge en del arktiskt-alpina arter kvarlefvat. De 
må nu ha lefvat på enstaka isolerade nunatakker eller på ett större is
fritt landområde.

Vetenskapsakademien.

Den 24 jan. 1912.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: Södra Sandsjö sockens fanero- 
gamer af fil. kand. Fr. Hård af Segerstad.

Reseberättelse hade inlämnats af fd. stud. E. Teiling, som med under
stöd af Akademien under sommaren 1911 företagit fytoplankton-undersök- 
ningar i Mälaren och Södertörns sjöar.

Den 14 febr. 1912.

Professor A. G. Nathorst refererade följande berättelser öfvcr resor 
utförda med understöd af Akademien, nämligen af docenten d:r Th. G. 
Halle, som undersökt den fossila iloran i Skånes stenkolsförande aflag- 
ringar, amanuensen fil. kand. J. V. Eriksson, som utfört torfmosseunder- 
sökningar i mellersta Uppland, fil. lic. A. Heintze, som anställt växt
geografiska undersökningar i Jämtland samt Asele och Lycksele lapp
marker, af fil. mag. Kurt Falck, som studerat parasitsvampar i Härje
dalen, fil. stud. C. Malmström, som undersökt lokaler för fossil Trapa 

natans och därvid anträffat några nya former i Börjesjön i Uppland och 
Apalsjön i Södermanland samt amanuensen N. Heribert Nilsson, som 
anställt växtodlingar i och för ärftlighetsstudier.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: Über die Gramineengattungen 
Trichoneura und Crossotropus af fil. lic. E. L. Ekman.

Den 13 mars 1912.

Akademien antog ett af vattenbyggnadsbyrån i Stockholm uppgjordt 
förslag till vattenledning i Bergianska trädgården.

Reseberättelse hade inkommit från fil. lic. A. Heintze öfver en resa 
till norra delen af Jämtland samt Asele och Lycksele lappmarker.

Reseunderstöd tilldelades fil. kand. C. Carlgren 150 kr. för kvartär
geologiska undersökningar i Jämtland, fil. lic. G. Samuelsson. 125 kr. för 
växtgeografiska undersökningar i Dalarne, amanuensen E. Sterner 175
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kr. för pollenbiologiska studier i Torne lappmark, fil. stud. C. Malmström 
125 kr. för undersökningar öfver den forna utbredningen af Trapa natans 

i Svealand, fil. lic. A. Heintze 175 kr. för växtbiologiska undersökningar 
i Jämtland och Torne lappmark, fil. kand. Fr. Hård af Segerstad 100 
kr. för studium af de nordatlantiska växternas gränslinjer i sydöstra Sve
rige, docenten Th. G. Halle 150 kr. för undersökning af floran i Skånes 
stenkolsförande lager, fil. kand. Th. Fries 175 kr. för botaniska studier i 
Torne lappmark, fil. mag. E. Melin 100 kr. för sphagnologiska undersökningar 
på Tiveden, fil. d:r A. Cleve-Euler 150 kr. för studium af Vätterns och 
Vänerns plankton och til. stud. E. Teiling 125 kr. för undersökning af 
plankton i vissa insjöar.

I Arkiv för botanik intogos: Om persisterande stipler hos Fagus silva- 

tica af docenten O. Gertz och Skandinaviska former af Rosa Afzeliana 

Fr. sect, virens och virentiformis af lektor S. Almqdist.

Den 30 mars 1912.

Vid årshögtiden hölls ett föredrag af professor A. G. Nathorst: Märk
liga bevaringstillstånd hos fossila växter.

Det tillkännagafs att Akademien beslutit tilldela Wahlberg-medaljen åt 
prof. A. G. Nathorst för hans förtjänster som forskningsresande och 
växtpaleontolog och den större Linné-medaljen åt G. Retzius för hans 
arbeten i biologi.

Den 10 april 1912.

Akademien beslöt att hos konungens befallningshafvande i Östergötlands 
län begära fridlysning af den sällsynta Vicia pisiformis.

Professor Nathorst meddelade att den växtpaleontologiska afdelningen 
af riksmuseet genom donation af en mecenat, som önskar förblifva okänd, 
lyckats förvärfva en storartad samling fossila växter, som tillhört fram
lidne prof. P. B. Richter i Qvedlingburg.

Till införande i Arkiv för botanik antogos: 1) Tvenne västskandinaviska 
klimatfaktorer och deras växtgeografiska betydelse af fil. lic. .T. Frödin; 
2) Bidrag till kännedomen om Skånes lafflora. I. Söderåsens laftlora af 
Nils Abelin; 3) Studier i Närkes rhodologi af kyrkoherden R. Matsson 
och studeranden H. Sundelids; 4) Nordsvenska Taraxaca af d:r H. Dahl- 
stedt.

Den 24 april 1912.

Till utländsk ledamot af Akademien invaldes f. d. professorn i växt- 
anatomi och växtfysiologi vid universitetet i Wien Julius von Wiesner.

Till införande i handlingarne antogs: Cytologische und entwicklungs
geschichtliche Studien über Mgricaria germanica af fil. lic. A. Frisen- 
dahl samt i Arkiv för botanik: Löfmossornas utbredning i Sverige II af 
lektor Hj. Möller och Bidrag till kännedomen om Härjedalens parasit
svampar af fil. mag. K. Falck.
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Den 9 maj 1912.

Prof. Jakob Ekiksson redogjorde för en utförlig reseberättelse af do
centen vid Lunds universitet H. Nilsson-Ehle, hvilken såsom Letterstedtsk 
stipendiat åren 1909—1911 besökte Danmark, England, Tyskland, Frank
rike och Österrike för studier och undersökningar i de vetenskapsgrenar, 
som bilda den teoretiska grunden för växtförädlingen.

Till införande i Arkiv för botanik antogs: Die Microsporophylle von 
Williamsonia af prof. A. G. Nathorst.

Den 5 juni 1912.

Till införande i Vetenskapsakademiens handlingar antogs: Über den 
Blütenbau der Papaveraceen af prof. Sv. Murbeck; Meteorologiska iakt
tagelser i Sverige: Meteorologiska iakttagelser i Vassijaure 1 åug. 1909— 
12 aug. 1910 af E. H. Norinder; Arkiv för botanik: Cytological studies 
in the Plasmödiophoracese af mag. phil. Ö. Winge och Nomenclature af 
Some North european Drabse af fru Elisabeth Ekman.

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 2 dec. 1911.

Doktor H. Lindberg demonstrerade exemplar af Juneus alpinus och
J. fuseoater samt framhöll dessa arter såsom väl skilda. Omnämnde 
vidare, att han i ett 7V«p«-förande prof från en aflagring i Kyrkslätt i 
västra Nyland funnit en fossil barkbit med rester af en till Graphidaceae 

hörande laf.
Till publikation anmäldes en uppsats af rektor M. Brenner om tvä 

för Finland nya Linnaea-former.
Stud. J. Wuorentaus nämnde om några nordliga växter, bl. a. Salix 

myrsinites, som han funnit i Kempele strax söder om Uleåhorg.

Den 3 febr. 1912.

Föredrogs en af rektor M. Brenner författad uppsats om »Inom 
samma år upprepade växtperioder».

Magister R. Frey redogjorde för ett fall af fasciation hos Anthemis 
arvensis.

Professor Eszio Reuter föredrog om härjning af en Ophiobolus-art 
(fam. Sphaeriaceae) på rågfält på Erkylä gård i Hausjårvi socken, södra 
Tavastland, i början af senaste sommar. Samma sjukdom hade våren 
1897 iakttagits på rågåkrar i Jorois och Rautasalmi socknar.

$
Rättelse: I ref. för den 4 nov. 1911, Sv. Bot. Tidskr. 1911 h. 4 p. 45.2 står rad. 

8 uppifr. Björnd, läs Bjärnd, rad. 9 Javokkala, läs Janakkala.
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UR LITTERATUREN

E. Stahl, Die Blitzgefährdung der verschiedenen Baumarten. 
Jena 1912, Gustav Fischer. 75 p. 8:o.

Den af folktron företrädda åsikten, att vissa trädslag äro mera utsatta 
för blixtskada än andra, tyckes stämma med forks vetenskapliga iakttagel
ser. Barrträd, popplar, ek, päronträd, alm, Salix-arter och ask ha befun
nits vara i särskildt hög grad hemsökta af åskslag, under det att al, 
fågelbärsträd, lönn, hästkastanj, bok och afvenbok endast sällan bli an
gripna. Orsaken till denna olikhet hos trädslagen finner förf. ligga dels 
i beskaffenheten hos den mark, på hvilken de växa, dels i trädens egen 
organisation. Om trädet växer på ett substrat af ämnen, som lätt ge
nomsläppa vatten och sålunda hålla marken torr, är faran för åskslag 
betydligt förminskad, enär de elektriska urladdningarna mellan molnen 
och jorden gärna förmedlas af vattenförekomst. För träd, växande på 
en mark med vattenbehållande skikt, är förhållandet däremot omvändt, 
hvilket också bekräftas af erfarenheten.

Såsom betydelsefulla individuella egenskaper hos de olika trädslagen 
ha af föregående forskare på området framhållits: stammens höjd, för
grening, rikedom på blad och dessas tillspetsade form och hårbeklädnad; 
näringssaftens mängd och sammansättning samt vedens klyfbarhet. Förf. 
erkänner dem såsom faktorer af värde men anser de verksammaste egen
skaperna härvidlag vara barkens ytbeskaffenhet och framför allt dess vät- 
barhet. Då blixten väsentligen följer utmed ytan af det träffade före
målet, bli träd med ojämn barkyta, där insänkta, långsamt torkande stäl
len omväxla med upphöjda, hastigare torkande, svårare skadade än så
dana med slät bark. Af mycket stor vikt är den hastighet med hvilken 
vattnet sprider sig öfver barken. Enligt forks iakttagelse förhålla sig 
träden häruti mycket olika. Under det vattendroppar snabbt utbreda sig 
öfver barken af bok och hästkastanj, kvarligga de som droppar på gran, 
tall och ek. De förstnämnda träden förses därigenom under ett åskregn 
mycket fort med sammanhängande, från kronan till stammens bas räc
kande våta band, hvilka sålunda bilda en oafbruten ledningsbana för 
blixten och rädda trädet från att skadas, hvilket blir följden om lednings- 
banan är afbruten.

Denna sin teori om barkens och barkfuktighetens stora roll vid åskslag har 
förf. slutligen sökt kontrollera genom ett par fysikaliska experiment. Barkstyc
ken ha placerats mellan elektroderna på en influensmaskin, hvarvid det 
visat sig, att gnistan gärna gör en omväg för att följa utefter barkstycket,

Svensk Botanisk Tidskrift 1912. 23



då detta är fuktadt, och äfven under andra omständigheter visar ett be
teende som öfverensstämmer med forks åsikter om förloppet vid blixt
nedslag i växande träd.

7. Holmgren.

Hans Bachmann, Das Phytoplankton des Süsswassers mit be
sonderer Berücksichtigung des Vierwaldstättersees. Jena 1911. 
5 Mk.

Den botaniskt bildade sjöbiologen har hittills saknat och saknar fort
farande ett sammanfattande arbete, som äfven kunde vara lärobok å om
rådet; nu åsyftade arbete behandlar den svåraste och mest uppmärksam
made delen: plankton. Hydrobiologien i sin helhet äger Steuers Plank
tonkunde (1910) och den mindre upplagan af samma arbete: Leitfaden der 
Planktonkunde (1911), men dessa arbeten beröra i följd af författarens 
läggning hufvudsakligen zoologiskt och marint plankton; den botaniska 
limnobiologiska delen är mycket knapphändig.

Förf. behandlar först på 30 sidor metoder för planktonets fångst med 
håf och pump, dess konservering och statistiska undersökning, vidare 
lödning, bestämning af vattnets temperatur, genomskinlighet, färg m. m.

Den mer speciella delen, omfattande 157 sidor, innehåller utom rena 
listor och examineringsskemata öfver planktonflorans komponenter en 
synnerligen värdefull sammanfattning af vår kännedom om de särskilda 
planktonternas ekologi. Flagellaten, Peridineer och Cyanofyceer äro be
handlade i anslutning till Lemmermanns stort anlagda Algenflora och 
planktonformerna uppställda efter dennes examineringsschemata. Vissa 
släkten äro därjämte vidare utarbetade, t. ex. Dinobryon. Ceratium 
hirundinella är föremål för en utförligare sammanställning, som ger en 
god inblick i dess stora variationsförmåga; förf. urskiljer en del prelimi
nära former, som torde bli till gagn vid framtida undersökningar öfver 
dess pleomorfism.

Diatomaceerna äro naturligtvis behandlade i öfverensstämmelse med 
alpsjöarnas vegetation. De för dessa sjöar karakteristiska Cyclolella-ar- 
terna behandlas rätt utförligt (26 sidor) med många figurer och tvänne 
nya arter. Äfven de öfriga planktondiatomacéerna, som mer beröra oss, 
äro, som det synes, väl behandlade och för de viktigare äro exempel på 
variationsstatistiska undersökningar medtagna.

Klorofyceerna synas däremot vara svagast behandlade, speciellt hvad 
beträffar illustrationerna. Medan de öfriga grupperna äro väl, ja rikt 
(iCeratium hirundinella har 64 figurer) företrädda i bilder, linnes här ingen 
textbild utan blott i de färgplanscher, som åtfölja boken. Dessa äro 
värda ett särskildt kapitel. De äro 15 till antalet och afsedda att ge ett 
mer lefvande intryck af planktonformerna. Skada blott att liera af dem 
äro rent felaktiga. Så är Pi. V lig. 1 ingalunda Cosmarium Botrytis, Pl. 
V lig. 8, 9 icke Hyalotheca dissiliens utan 77. mucosa, och att återupprepa 
den felaktiga orginalbilden af Atheia Zachariasii från 189 är omotiveradt. 
Bättre hade varit om förf. i stället publicerat mikrofotografier af karak



teristiska planktonter och samhällen efter Wesenberg-Lunds mönster. I 
viss mån störande för den oinvigde äro de rätt talrika tryckfelen, i all
mänhet af mindre betydenhet, men några skäligen missledande, såsom Pl. 
IV fig. 6, som föreställer Coelastrum microporum, ej Coelosphcerium. Vi
dare letar man i litteraturförteckningen förgäfves efter flera i texten cite
rade arbeten. De anmärkningar, som f. ö. kunna riktas mot arbetet, bero 
på författarens synnerligen svåra uppgift att på samma gång ge en special
undersökning öfver en sjös plankton och en allmän för hela Europa 
giltig öfversikt och planktonflora.

Helhetsintrycket af hoken blir dock, att den botaniskt sinnade hydro- 
biologen här får en allsidig och vetenskaplig, men dock enkel och åskåd
lig framställning af växtplanktonvärlden.

Einar Teiling.
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Regies internationales de la nomenclature botanique, 2:me édi- 
tion, publiée par John Briquet. Jena 1912.

Innehåller de på de internationella botaniska kongresserna i Wien 1905 
och Bruxelles 1910 antagna nomenklaturreglerna. Vi anföra därur följande:

Den botaniska nomenklaturen är oberoende af den zoologiska. Lika 
lydande zoologiska och botaniska släktnamn ärö alltså tillåtna.

Utgångspunkter för nomenklaturen äro följande årtal: för fanerogamer 
och pteridofyter 1753 (Linné, Species plantarum ed. 1); Muscinese 1801 
(HEDWIG, Species muscorum); Sphagnacese och Hepaticie 1753 (Linné, 
Species pl. ed. 1); lafvar 1753 (Linné, Species pl. ed. 1); Uredineer, 
Ustilagineer och Gasteromyceter 1801 (Pkrsoon, Synopsis methodica fungo- 
rum); öfriga svampar 1821—32 (E. Fries, Systema mycologicum); alger 
1753 (Linné, Species pl. ed. 1), undantag Nostocaceie homocystese 1892— 
93 (Gomont, Nostocacere homocystese), Nostocaceai heterocystese 1886 
(Bornet & Flahault, Nostocac. heterocystese), Desmidiacese 1848 (Ralfs, 
British Desmidiacese), Oedogoniacese 1900 (Hirn, Monographie und Icono- 
graphie der Oedogoniaceen); Myxomyceter 1753.

Undantag från prioritetslagen. En lista meddelas på nomina conser- 

vanda, upptagande släktnamn, som under 50 år efter deras offentliggörande 
varit i allmänt bruk eller vunnit häfd genom att före år 1891 ha upp
tagits i monografier och större floristiska verk. Denna lista omfattar fanero
gamer, pteridofyter, chlorofyceer, phseofyceer och rhodofyceer; listan för 
öfriga kryptogamer skall fastställas på kongressen i London 1915.

Ett släktnamn som förvisats till synonymerna, får ej återupptagas som 
namn på ett annat släkte.

Släkten böra ej uppkallas efter helt okända personer eller sådana, som 
äro främmande för botaniken eller naturvetenskaperna öfverhufvud. En 
art bör ej uppkallas efter någon, som hvarken upptäckt, beskrifvit, af- 
bildat eller på något annat sätt sysslat med densamma.

Man bör undvika att uppkalla en art efter en föga bekant ort eller 
ett alltför inskränkt geografiskt område, såvida icke artens utbrednings
område sammanfaller därmed.
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Samma namn kari användas för varieteter af skilda arter inom ett och 
samma släkte. Exempel: Rosa Jundziltii var. leioclada och Rosa glutinosa 
var. leioclada. För att undvika namnändring, då en varietet upphöjes 
till art, är det dock rådligt att så litet som möjligt göra bruk af denna 
tillåtelse.

Varietetsnamn sättas i samma genus som släktnamnet. Exempel: 
Thymus Serpyllum var. angustifolius (ej angustifolia).

Artnamn skrifvas med liten begynnelsebokstaf med undantag af från 
personnamn härledda namn (i såväl substantiv- som adjektivform) samt 
sådana artnamn, som äro bildade af namn på växtsläkten i oförändrad 
form. Exempel: Aster novi-belgii, Sorbus fennica, Sorbus Aucuparia, Brassica 
Napus, Rubus Arrhenii, Geranium Robertianum. (Metoden att skrifva alla 
artnamn med liten bokstaf, således Brassica napus, Sagina linncei, som 
på senare tid upptagits af en del svenska botanister efter amerikanskt 
mönster, är alltså mindre riktig.)

Artnamn, som äro genitiver af personnamn, förses med ändeisen 
om namnet ändas med vokal (t. ex. Linncei, Glazioui), med ändeisen -ii, 
om namnet ändas med konsonant (t. ex. Chaixii, Karslenii), dock med 
undantag af namn på -er, som få ändeisen -i (t. ex. Kerneri, Scheuchzeri). 
Personnamnen latiniseras för öfrigt icke (alltså Glazioui, icke Glaziovii), 
konsonanter, såsom k och w, och diftonger, som äro främmande för latinet 
bibehållas; dock ändras de germanska ä, ö, ii till ac, oe, ue, franskans 
é, e, é till (vanligen) e.

Hybrider tecknas som följer: Scdix aurita X caprea, med föräldrarnas 
namn ordnade i bokstafsföljd. Är hybridens uppkomst experimentellt 
fastställd, kan man teckna: Digitalis lutea $ Xpurpurea cf'; Digitalis 
lutea o71 X purpurea 9- 11 ar en hybrid form särskildt namn skrifves:
X Salix capreola. (Naturligtvis kunna auktorsnamn tillfogas: Salix aurita 
L. X caprea L.)

Från och med den 1 jan. 1908 anses ett nytt växtnamn äga giltighet 
blott om det åtföljes af en på latin affattad diagnos. Detta gäller 
såväl fanerogamer som kryptogamer. Figurer, äfven om de äro försedda med 
figurförklaring, gälla från nämnda dag ej som diagnos. Detsamma gäller 
växtnamn på exsiccat-etiketter utan diagnos. Från den 1 jan. 1912 skola 
nyuppställda fossila former åtföljas ej blott af latinsk diagnos, utan äfven 
af figur och figurförklaring samt en noggrann beskrifning på tyska, fran
ska, engelska eller italienska.

Föres en art till ett annat släkte, bibehålies artnamnet, såvida i det nya 
släktet ej förut finnes en erkänd art (synonym räknas ej) .med samma namn, 
i hvilket fall den nyinflyttade arten ändrar namn. Exempel: Om Lotus 
siliquosus L. (1759) föres till Tetragonolobus, måste arten heta Tetragonolobus 
siliquosus (L.) Roth (1788), icke Tetragonolobus scandalida Scop. (1772. 
Spartium biflorum Desf. (1798- 1800) fördes af Spach 1849 till släktet Cytisus, 
då det förut fanns en Cytisus biflorus L Hér. (1785) måste Spach ändra 
den nyinförda artens namn till Cytisus Fontanesii Spach. — Äldsta nam
net på Calochortus Nuttallii Torr. & Gray (1855—56) är Fritillaria alba 
Nutt. (1818). Man får dock ej kalla denna art Calochortus albus,. såsom 
skett i Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin II, 319 (1899), då det" redan inom
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släktet Calochortus finnes en erkänd art med detta namn, C. albus Dougl. 
(1839). Hade C. albus Dougl. däremot varit ett ej längre användt syno- 
nym, hade namnändringen kunnat ske.

Molisch, H. Radium, ein Mittel zum Treiben der Pflanzen. Öster
reichische Garten-Zeitung. VII. 1912, 6. Heft, p. 197—202. Fig. 18—20.

Zederbader, E. Versuche über individuelle Auslese bei Waldbäumen.
I. Pinus silvestris: Centralblatt für das gesamte Forstwesen 1912. 
12 p., 1 Doppeltafel.

Renvall, A. Die periodischen Erscheinungen der Reproduktion der Kiefer 
an der polaren Waldgrenze. Helsingfors 1912. 154 p., 1 karta. 8:o.

Brefeld, O. Die Brandpilze und die Brandkrankheiten. V. Mit an
schliessenden Untersuchungen der niederen und höheren Pilze. Un
tersuchungen aus dem Gesamtgebiete der Mykologie. XV. Bd. Mün
ster i W. (H. Schöningh) 1912. 4:o.

Dxedecke, H. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. IX. Bd., 1. 
Heft. (Bogen 1—15): Pilze, Fungi imperfecti (Anfang).

Hermann, F. Flora von Deutschland und Fennoskandinavien sowie von 
Island und Spitzbergen. Leipzig, Th. O. Weigel. 1912. 524 p.
Mk 11.

Schwendener, S. Stimmungen und Erinnerungen. Gedichte. Berlin (Vita: 
Deutsches Verlagshaus). 164 p.

Nytt exsiccatverk. I. Havaas, Liehenes Norvegise occidentalis exsiccati.
Christ, H. Die illustrierte spanische Flora des Carl Clusius vom Jahre 

1576. Anhang: P. Loeflings botanische Arbeit in Spanien. Österrei
chische Botanische Zeitschrift. LXII Jahrg., Nr. 7, p. 271—275. 1912.

Meister, F. Die Kieselalgen der Schweiz. 225 p. + 48 tailor. 8:o. Bern 
1912. (Beitr. z. Krypt. Fl. d. Schweiz, Bd. IV, H. 1.)

Populär Naturvetenskaplig Revy (Stockholm, Norstedt & Söner) h. 2 
för 1912 innehåller: von Post, L. Vulkaner och varma källor på 
Spetsbergen; Hesselman, H. Om ymphybrider; Jägerskiöld, L. 
Något om flyttfåglar; Ekecrantz, T. Några blad ur.våra luktäm
nens historia; Stenborg, G. Trådlös telegrafi. — H. 3 för 1912 in
nehåller: Roth, A. Solförmörkelsen den 17 april 1912; Skotts
berg, C. På krigsteatern vid sydpolen; Lagerberg, T. Växternas 
hvila och några nyare drifningsmetoder; Grönwall, K. En jäst dryck 
funnen i en järnåldersgraf; Grönberg, G. Rec. af Jägerskiöld & 
Kolthoff, Nordens fåglar, 2:a uppl.; Ramstedt, Eva, Nyare forsk
ningar öfver radioaktiva ämnen; Stenborg, G. Trådlös telegrafi 
(forts.)

Miller, G. The North American species of Nymphsea. Contr. from the 
United States National Herbarium. Vol. 16, Part 3. Washington 
1912. 109 p., 13 pl.

17 arter. Nymphcea advena Ait. afviker från släktet i öfrigt ge
nom att bladskifvorna ej äro flytande, utan höjda öfver vattnet.

Wright, C. H. Flora of the Falkland Islands. Journ. Linnean Soc. 
Bot. 39 p. 313—339. 1911.



Christ, H. Die Geographie der Farne. 129 fig., 3 kartor. Jena. Gustav 
Fischer. Mk. 12.

Mentz, A. Studier over danske Mosers recente Vegetation. 287 p., 
15 fig. Köbenhavn 1912. Diss.

Gerth van Wijk, H. L. A dictionary of plant-names. Published by 
the Dutch Society of Sciences. Pt I—II. Haarlem 1909.

Tvenne digra kvartvolymer (1444 sidor) upptagande alla kända vulgär
namn för alla kända växter på fyra språk, engelska, franska, tyska 
och holländska. Växterna äro ordnade efter deras latinska namn. 
Förf., som ägnat 25 år åt detta arbete, utlofvar tvenne nya volymer, 
där växterna äro ordnade i bokstafsföljd efter vulgärnamnen.

LundegÅrdh, H. Über die Permeabilität der Wurzelspitzen von Vicia 
Faba unter verschiedenen äusseren Bedingungen. K. Svenska Vet.- 
Akad. handl. Bd. 47, n. 3. 254 p., 1 tabell, 56 textfigurer. 4:o.

Af biologiskt intresse är förf:s upptäckt att rotspetsen funktionerar 
som absorptionsorgan för näringssalter. En viss parallelism existerar 
mellan permeabiliteten för salter och växternas saltbehof.

LundegÅrdh. H. Die Kernteilung bei höheren Organismen nach Un
tersuchungen an lebendem Material. Jahrb. für wissensch. Bot. Bd. 51,
H. 2, 1912, p. 236—282. 1 Taf. + 8 textfig.

Knoll, F. Untersuchungen über den Bau und die Funktion der Cystiden 
und verwandter Organe. Jahrb. für wissensch. Bot. Bd 50, H. 5 p. 
453—501. 1 Taf.+ 69 Textfig.

Cystiderna äro vattenafsöndrande hår (encelliga hydathoder), som 
förekomma såväl i hymeniet som å sterila delar af fruktkroppen hos 
hymenomyceterna. Encelliga hydathoder förekomma någon gång äfven 
hos fanerogamer (Gonocargum pyriforme och Anamirta Cocculus, 

jf. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie, 4:e Auil., 1909, p. 445).
Lik ske, R. Untersuchungen über die Physiologie eisenspeichernder Hypho- 

myceten. Jahrb. für wissensch. Bot. Bd 50, h. 3, 1911, p. 328—354.
Förf. undersökte Citromyces siderophilus n. sp.

Kossowicz, A. Einführung in die Agrikulturmykologie. I. Bodenbakteriologi. 
47 textfig. Berlin. Gebr. Borntraeger. Mk 4:—.

Nadson, G. A. & Konokutine, A. G. Guillermondia, un nouveau genre 
des Saccharomyétes å copulation hétérogamique. Bull. Jard. imp. bot. 
de St.-Pétersbourg XI p. 117—143. 1911. (På ryska med fransk resumé.)

1 slemflytning från ekar påträffades en Saccharomycet utmärkt genom 
kopulation af olikstora gameter. En större ellipsoidisk cell bildar 
genom knoppning en mindre, som därpå kopulerar med den förra 
under utbildandet af en smal, något böjd eller vriden kopulations- 
kanal. Resultatet är en »ascus», innehållande 1 (eller 2) gulbruna, 
vårtiga sporer.

Kylin, H. Über die roten und blauen Farbstoffe der Algen. Aus dem 
med.-chem. Inst. Upsala. Hoppe-Seylers Zeitschr. f. Physiologische 
Chemie. Bd 76, p. 396—425. Strassburg 1912.
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NOTISER

Den framstående nationalekonomen Johan Anders Leffler, som bo
tanist känd för sin bearbetning af släktena Rosa och Spergularia i Hart
mans flora ll:e uppl. (1879), afled i Stockholm den 24 maj 1912, nära 67 
år gammal. Han var född den 18 juni 1845.

#

För att studera den atlantiska floran företogo professor R. Sernander, 
docenten C. Skottsberg, fil. mag. F. Johansson och fil. mag. F. Dahlstedt 
i början af juli månad en resa på Norges västkust under ledning af 
direktören för Bergens museum dr. Jens Holmboe.

*

För fil. doktorsgrads vinnande försvarade fil. lic. Arvid Frisendahl, 
norrl., den 29 maj i Upsala en afhandling med titeln Cytologischc und 
entwicklungsgeschichtliche Studien an Mgricaria germanica l)esr.

Fil. lic. Jöran Sahlgren, söderm.-närk., försvarade den 14 maj i Upsala 
en doktorsafhandling med titeln Skagcrshults sockens naturminnen, I.

Anhållan. Under de tre år, som förflutit, sedan min uppsats om 
Skandinaviens tryfflar och tryffelliknandc svampar publicerades, har be
träffande dylika växter en nästan fullständig missväxt varit rådande. Det 
lilla, som därunder iakttagits, önskar jag dock mot årets slut få tillfälle 
att meddela, men för vinnande af ytterligare bidrag härtill och i för
hoppning, att innevarande år måtte blifva gynnsammare, tager jag mig 
friheten att anhålla, att underrättelse om fynd af dylika växter å förut 
ej angifna lokaler måtte mig benäget meddelas, helst åtföljd af friska 
eller torkade exemplar.

Upsala den 12 juni 1912.
Th. M. Fries.

Der Unterzeichnete hat die Absicht, als Ergänzung des seit dem Jahre 
1898 erscheinenden Werkes Species Hepaticarum ein zweites Werk Icones 
Hepaticarum zu publizieren, welches die Abbildungen aller foliosen Hepaticae 
enthalten soll. Bei dem großen Umfange vieler Gattungen der Hepaticae
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(die Gattung Plagiochila allein hat über 800 Arten) ist es nicht möglich 
ohne langwieriges Vergleichen und Suchen eine sichere Bestimmung der 
Pflanzen zu erreichen.

Es ist beabsichtigt, die Icones Ilepaticarum in monatlichen Heften 
auszugeben, falls sich die genügende Anzahl von Abonnenten findet. Jede 
Lieferung, in Lichtdruck ausgeführt, soll 9 Tafeln enthalten, bei einer 
Tafelgröße von 25x31 cm.

Bei dem Umfange des Werkes wird sich die Herstellung auf eine Reihe 
von Jahren erstrecken; der (Selbstkosten-) Preis für die Lieferung von 
9 Tafeln beträgt 30 Mark.

Subskriptionsmeldungen sind an den Unterzeichneten Verfasser oder an 
die Buchhandlung R. Friedländer & Sohn in Berlin zu richten.

F. Stephani, Oetzsch bei Leipzig.

/''S ÜJÜ-2TN
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