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den ofriga organiska naturen ?}, utan vänt sig både till
himmel och jord, fåfängt besvurit alla elementer och
tniasmer, att förklara denna gåta, som genom klar insigt
af lifvets ensamt skapande förmåga blott löses. Man har
tvistat antingen de hörde till djurriket eller växtriket el¬
ler utgjorde ett eget rike, men att de äro organiska vä¬
sen, att de genom intussusception utvecklas och tillväxa
och således ega hvad vi kalla vegetabiliskt lif, har af in τ

gen kunnat bestridas. Att genom oorganiska naturens
krafter vilja framtvinga lif är ett fruktlöst försök, som i
sig innebär en förnekelse af den organiska naturens sjelf»
ständighet. — Till svampartade växter i vidsträcktaste
omfång räknar man visserligen flera olikartade bildningar,
till en del äfven sådane, som genom rubbning i andra
organismers normala utveckling uppkommit, derigenom att
enskilde delar (elementar-organer) afsöndrat sig från det
helas harmoniska samband och derigenom stegrats till en

sjelfstandig, men ensidig, utbildning. Dessa, saknande
eget vegetativt system **), böra icke förblandas med

*) Bland Insekterne ega samma förhållanden rum5 de framkom¬
ma ofta till förvånande mängd lika oförrnodadt, som de lika hastigt
försvinna. Allmänheten, som icke inser möjligheten, huru efter na¬
turens lagar, efter sin kunskap om de samma, dessa fenomen
skola kunna förklaras, omfattar derföre helst det mest underbara.
Att luft-konstitutionens beskaflenhet gynnar både svamparnes och
instkternes utbildning är visserligen klart, men att den icke är or¬
saken till deras uppkomst är ändå säkrare.

**) Härigenom blir deras typiska begränsning lättj att likväl mel-
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svampar efter deras egentligare och allmänhetens begräns¬
ning, som vi här fästa oss.vidj utom dess är klart, att
äfven de öfrigas uppkomst alldeles icke beror af oorga¬
niska naturens krafter, utan af den i lifvets väsende grun¬
dade skapande sjelfverksamheten. De egentlige svam¬

parne ega ett ull-likt eller tråd-likt vegetativt system el¬
ler svamplager, som utbreder sig i jorden, i gamla träd¬
stammar *) o. d., hvilket, ehuru det icke framvisar nå¬
gra skilda organer, svarar emot roten (och örtståndet)
hos andra växter. Detta är mångårigt, utbreder sig och
tillväxer sakta, fast omärkligt för den, som ej närmare un¬
dersöker tingens sammanhang. Hos några arter ligger det

lanlänkar måste finnas emellan dessa, likaså väl som emellan djur-
lifvet, växtlifvet och den liflösa naturen är klart för hvar och en,

som uppfattar naturen som ett helt. Uti ofvannämnde exanthemati-
ska bildningar se vi likväl icke, efter vanliga föreställningssättet,
någon öfvergång från den oorganiska naturen till den organiska, u-
tan från den organiska till den oorganiska. En vanlig beskyllning
emot naturvetenskaperne är, att de framställa gränsorne skarpare
än dessa stundom förekomma i naturen. Detta är just en nödvän¬
dig följd af hvarje vetenskaplig behandlig, d. v. s. då man måste
uppfatta hvarje föremål typiskt och ideelt. Med samma skäl skulle
man förebrå Mathematiken att den uppfattar sina figurer alltför en¬

sidigt och strängt begränsade, emedan de i verkligheten sällan ab*
solut svara emot den vetenskapliga definitionen.

*) Hvad man i gamla trädstammar kallar "Snufveläder", "möglig
ußd", "Üggleved'' o. d. är just detta svamplager. Före oss liafva
Mycologerne af detta lager bildat otaliga alter, slägten tiÜ och
ordningar, hvilka nian ansett följ sjelfständige natur-alster.



likväl i dagen och antager då vanligen bestämd form f,
e. hos fnösk-svamparne, hvilka derigenom äro ensamt
vanligen ansedde för mångårige, men deras utbildning är
föröfrigt lik de öfriges; årligen tillsätta de ett nytt, snart
borttorkande lager af fröredning. På samma sätt, som
nu träden vid en viss varmegrad utveckla sina löf, ör-
terne sina blommor; på samma sätt uppskjuta svamparne
vid bestämda årstider eller temperatur-förhållanden ur
nämnde svamplager, hvars både blomma och frukt de
äro. När gynnande årstider inträffa, utvecklas de der-
före hastigt och i mängd; vid missgynnande sparsamt el¬
ler bortvissna före utbildningen. Att de derföre efter
några dagars regn hastigt framkomma, är icke mera be¬
synnerligt an att träden efter några dagars vårvärma på
en gång utveckla sina löf; att; de hastigt försvinna är sam¬
ma förhållande, som att mången blomma efter några tim¬
mar förvissnar och affaller. Många svampar kan man

genom svamplagrets, liksom genom andra växters rot-
fördelning fortplanta; så cultiverar man öfver en stor del
af Europa den ätliga Polyportis tuberaster, som vild en¬
dast är funnen i Kyrkostaten och Neapel — hvilken
Prof. Gadd på detta sätt afven uppdrog i Sverige. Denna
af oss först gifna förklaring, grundad på mångåriga un¬
dersökningar och erfarenhet, synes så enkel, så överens¬
stämmande med naturens analogi *), att vi hoppas, att

*) 1 tropiska länderna finnas flera plianerogamer, som likna svam¬
parne. Ηvad svamparnes plötsliga framkomst angår, eger alldeles >
samma förhållande rum med en stor del insekter j den som icke vet ,
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vetenskapen åtminstone hädanefter måtté befrias från al>a
af polaritet, tellurism, miasmer, och alla kosmiske mo-,
meriter härledde förklaringar, uti hvilka, sedan de använ¬
de termerne blifvit deschifrerade och ordsvallet öfversatt

på vanligt tungomål, det svafvande och dunkla synes oss
ensamt återstå. Hvad blott är ett yttre moment, förvex-
Iar man med inre principer.

Att svämparne frambringa frön, som i form af ett
fint stoft utkastas eller affalla från deras fröfäste, kan
livar och en lätt öfvertyga sig. Hvarje individu eger
deraf så stort förråd (vi hafva hos ett efter lägsta be¬
räkning funnit ända till 10,000,000), att det synes lät¬
tare att förklaaa, huru deras frön kunna sprida sig till
hvarje passande local, än uppgifva orsaken hvårföre de
icke förekomma öfver allt, hvilken nemligen ar den, att
de endast under bestämde yttre förhållanden hinna till
utveckling. Alt dessa frön verkligen gro och frambringa
individuer af sin art, är hvar och ens erfarenhet, som

deröfver anställt noggrannare försök. Visserligen hafva

alt dessa före sin utbildning, ofta lang tid, Iefva so«i larver i jor¬
den, i sumpar, i ruttet träd o. s. v. inser icke lätt liuru så klens
varelser skulle kunna lefva från det ena året till det andra för att

fortplanta sin art, eller huru deras ofta tallösa mängd i sådan bast på
naturligt sätt kan genereras. Med Insekterne hafva svamparne ock
det gemensamt att vara de typer, som naturen i båda de organiska
rikena mest mångdubblat i tallösa former. Liksom Insekternes arter
äro talrikare än alla de öfrige djurens, så äro ock svamparnes antal
i förhållande till de öfrige växter««·.
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vi sett en uppgift, att efter deras frön skulle uppkamma
Inrit andra arter, men det grundar sig endast på ett miss¬
förstånd, nemligen deraf, att efter frÖstoftet icke ome¬
delbart utvecklas den fullbildade svampen, utan först
dess svamplager, på samma sätt som af Hasselnotter icke
uppväxa Hasselnötter, utan Hasselbuskar, som i sin tid
bära nötter.

Årstiden för olika arters förekommande *), hvilket
rättast sagt är deras fruktsättnings-period, är for hvarje
art bestämd, ehuru denna period i likhet med Faneroga-
inernes för en del kan vara kortare, för andra längre och
mindre begränsad. Det gifves ingen årstid, då icke vissa
arter eller slägten hafva sin frörednings-period; äfven hos
oss finnas ett stort antal, hvilkas fröredning utbildas om
vintern och vid vårens början. Vi skela här endast fä¬
sta oss vid de ätlige. Största delen af dessa framkomma
i Augusti och September månader; tidigast äro Morfiler,
Stenmorkler (en del Skål-svampar; dessa finnas likväl hos
oss i obetydlig qnantitet); Nagelskiflingen; i Maji och
början af Jun ii förekomma i vissa provincer i stor mängd
Hofskiflingame (Agaricus gambosus, med flera förvandta
arter); Sndckskißingarne (Ag. ostreatus) m. fl;; efter de för¬
sta sommarregn framkomma Chantareilen, Bleka Taggsvaui-
pen (Hydu. repandum), Mjöl skiflingen (Ag. Prunulus) flera

*) Η vad mau i vanlig mening kallar svamp, är «ndaet dessa väx¬
ters frukt. - J.»> ·



αο

Boleti. Detta slägte är i afseende på arternas köttighet
och individuernes stora mängd det vigtigaste. Först på
eflerhösten i början af October framkomma Riddar-skif.
lingen (Ag. equestris) jemte flera närslägtade, Ag. nebula-
ris, Fjälliga Taggsvampen (Hydn. imbricatum), Igelkott-
Taggsvampen (H. Erinaceus), utom det att man ännu fin¬
ner flera af de ofvannämnde, Blomkåls svampen, Bockskägg·
svanipen m. fl. — Den äkta Tryffeln, som utbildas under
jordytan vintertiden i S. Europa, kan naturligtvis icke
finnas i de länder, der marken denna årstid är frusen.

I afseende på varaktigheten finnas svamp-arter, hvil¬
kas frukt eller hvad man kallar svampen, endast varar

några timmar, andra som synas tillväxa flera ar. I all¬
mänhet försvinna de ofullkomligare mindre hastigt, eme¬
dan hos dessa frukten är mindre skild från svamplagret.
De som om sommaren växa på lefvande växters löt,
mogna och utkasta frön först följande vår, vid den tid,
då moderväxternes löf utspricka. Hvad de ätlige arterne
beträffar, så vara de (deras frukt nemligen, icke svamp¬
lagret) vanligen B—14 dagar, innan de förfallna. En del
Polyporer vara ännu längre.

Champignoner och Polyporus tuberaster äro de enda
bland ätlige svampar, som man, åtminstone i stort,
cultiverat för ekonomiskt bruk. De förstnämnde odlas på
trädgårdssängar, beredde som Sparris-sängar, pa hvilka
man utgjuter vattnet, i hvilket man bortrensat skifvorne
af Champignoner. Man kan plantera Champignonen
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jemte Sparris utan att dessa båda växter skada hvaran-t
dras tillväxt. Polyporus tuberaster fortplantar man vanli¬
gast genom delning af svamplagret, hyilket hopvecklar
jorden uti stora klumpar. Dessa klumpar läggas i kal¬
lare klimat (den härstammar från Italien) uti källare och
begjutes flitigt med vatten, hvarigenom friska svampar
erhållas hela året. De fleste växa ock till den mängd af
sig sjelfve, att man endast behöfver afhålla boskapen,
som begärligt fortär de bästa, från de platser der maxs
tanker insamla svampar till näringsmedel

Förslaget att utrota giftige svampar ur en trakt, lik¬
som man söker utrota andra giftväxter, synes alltid för-
biifva overkställbart, såsom öfverstigande rnensklig för¬
måga» De flesta svamparter äro så allmänna och deras
fröstolt sprider sig genom Insekter, hvilka lefva deraf,
vindarne o. s. v. så lätt att vi tillika anse detta vara u-

tan allt ändamål. Svamparne äro i sinsemellan aflägsna
länder så öfverensstämmande, att äfven der blott Tg af
Fanerogamerne äro gemensamma, -9- af svamparne synes
vara de samme. Härvid bör man dock undantaga dem,
som tillhöra vissa trädslag-

g. 10.
Att här lemna någon systematisk öfversigt af svam¬

parne i allmänhet, synes oss öfverflödigt; en sådan till¬
hör endast större vetenskaplige verk. Vi ämna deriöre
i det följande åtskilja dem endast efter några genast i
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Ögonen fallande yttre kännetecken. Dessa fordra likväl
någon förklaring. På en del arter ligger fröstoftet inuti
sjjelfva svampens massa f. e. hos Rok-svamparne (Lycoper-
flon); lios andra insänkte i ett eget lager (frolager), hy-
menium, på ytan, hvilket hos de lägre är slätt och of-
ver allt bekläder antingen det kiubblika eller fingerlikt
grenade fästet, såsom hos Bockskäggs-svampen (Clavaria,
Fingersvamp) eller ock utbreder sig till bladlika flikar,
livilka äro invecklade i form af kålhufvud, såsom hos
Blomkåls-svampen (Sparassis). Dessa hafva ingen skiljd fot
eller skaft, såsom de följande, hvilkas öfre utvidgade del
kallas hatt. Hos Morkler (Morchella) och Stenmorkler
(Ilelvdla) bekläder frölagret hattens öfra sida, från hvil—
ken frostoftet elastiskt, som en rök, uppstiger i luften. , s

Vanligen sitter förlagret på undra sidan, då fröstoftet
nedfaller som ett fint pulver, och utbildas antingen till
taggar, såsom hos Taggsvamparne eller till fina punkter
eller porer såsom hos Tickar,ae (Polypori) eller till pipor,
hvilka hos Lefversvampen (Fistulina) äro fria, hos Kosvam¬
par (BoLeti) äro förenade att de likna porer — eller slut¬
ligen till skifvor, hvilka likt strålar utgå från foten, hos
Skiflingarne, hvilka äro de talrikaste och med hvilkas be-
skrifning vi derföre skola börja. Chantarellen bör äfven
till Skiflingarnes afdelning, men skifvorne äro hos den
mindre utbildade, tjockare och smalare, att de inera likna
upphöjde grenige ådror.
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