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LINNÉ
dessa den fagra vårens första dagar hvilar 
en glans af fest och stolta minnen öfver 
svensk naturforskning. Äfven vår unga tid
skrift vill bringa minnet sin blygsamma hyll

ning. Linnébilden är oss alla kär. Varmare väcker 
han ej vår sympati, än då han som nyblifven man 
går att bryta sin bana. Känsligare talar han ej till 
svenska sinnen, än då han drog ut på sin första upp- 
täckarfärd. Det fanns hos honom något både af kri
garens glada mod och af en ynglings vårliga förhopp
ningar, då han ensam styrde kosan mot okända 
nejder i norr för att göra eröfringar i alla tre naturens 
riken. Väna makter ledde hans färd, snillets guda- 
gåfva lyste hans stig. Den förde sedan snabbt till 
ett namn, som nämns bland vetenskapens främsta.

Forskningens vågor ha gått långt sedan dess, 
dess strömmar ha nått vida kring. Andra mäktiga 
andar ha öppnat nya banor, pejlat nya djup. An i 
dag följas dock de stora linier, som uppdrogos af 
honom och komma alltjämt att följas, så länge 
det finnes en naturhistorisk forskning. Det var ett 
bestående verk, som utfördes af den store mästaren 
i iakttagandets svåra konst, af den mäktige ordnaren 
och systematikern.

Han väcker vår stora beundran, han fångar ock 
vår varmaste sympati. Hans mäktiga solskensgestalt 
famnade icke blott vetenskapens frågor. Den store 
mannen med det enkla sinnet hade samma öppna 
blick för vårt folk och dess lif, som för naturens.

Han är och förblir ett af våra stoltaste, vack
raste minnen.

Henrik Hesselman.

!



OM NÅGRA FORMER FÖR ART- OCH VARIETETS- 
BILDNING HOS LAFVARNA.

AF

RUTGER SERN ANDER.

KAP. II. Depigmentationer såsom retrogressiva variefeter.

Om också i de allra flesta fall direkta iakttagelser öfver muta
tionens förlopp saknas, kan man med De Vries1 med stor säkerhet 
antaga, att de varieteter bland blomväxterna, livilka genom depig- 
mentation skilja sig från hufvudarten, i ett slag förlorat ett visst 
eller vissa af dess pigment. Äfven bland lafvarna finnas sällsynt 
uppträdande exempel på sådana retrogressiva varieteter, hvilka ge
nom olika slag af depigmentation skilja sig från hufvudarten, och 
hvilka måste anses som mutanter af densamma.

Lafvarnas färger betingas af lafsyror och, hvad särskildt theciet 
angår, af vissa laffärgämnen. De varieteter albinea, ochrocarpa, 
cerinn etc., som uppträda bland vissa lafsläkten, och hvilka jag nu 
vill tolka som retrogressiva mutanter, utmärka sig genom partiell 
förlust af dessa syror och färgämnen. Det gäller härvidlag att från 
dessa äkta varieteter skilja till det yttre analoga och genom samma 
totala eller partiella förlust uppkomna depigmentationsformer, men 
hvilka falla inom den fluktuerande variationens räckvidd.

Ett vackert sådant exempel erbjuder Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. 
Bålens allbekanta gula färg hos denna laf betingas hufvudsakligen 
genom närvaron af krysofansyra. Lafsyrehalten i lafbålen tyckes 
stå i samband med helysningsförhållandena, så att den tilltar med 
ökad och aftar med minskad ljusexposition.1 2 Så är äfven fallet

1 Die Mutationstheorie II, p. 146.
2 Jmfr t. ex. att bålen af den på solöppna lokaler växande Usnea hirta (L.) hål

er 5 %, men af den i skogar växande U. plicata (L.) endast 2 % usninsyra. Win- 
man, Usninsyra I, p. 12.
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med krysofansyran i Xanthoria-bålen. På de flesta växplatser med 
normal belysning är den gul (flavus) med hvit undersida. På starkt 
solexponerade lokaler, särskildt kala strandklippor, blir den brand
gul (aurantiacus eller fulvescens), med de uppstigande bålflikar- 
nas undersida gulfärgad, men på mycket starkt skuggade lokaler, 
t. ex. på stammar af lummiga alléträd, undersidan af grenar o. s. v., 
försvinner den gula färgen och öfvergår till gröngul (virescenti- 
flavus) och slutligen till blågrå (lividus). Att dessa färgskiftningar 
betingas af förändringar i krysofansyrehalten är lätt att genom 
KOH konstatera. Den brandgula och gula bålen färgas med detta 
reagens mörkt blodröd, då däremot den gröngrå endast blir ljusröd 
och den rent blågrå förblir ofärgad. Emellertid ha dessa färgför
ändringar ansetts vara af taxinomisk natur, och den starkast fär
gade formen upptages vanligen som v. aureola (Ach.), den mest af- 
färgade under namnet v. livida De Not. Ett praktfullt exempel 
på denna krysofansyrehaltens relation till hålens exposition har jag 
från södra Frankrike ej långt från Montpellier (I92ä°02). I gariguen 
hade ett exemplar af Rosmarinus officinalis varit utsatt för en verk
lig invasion af Xanthoria parietina, som i större och mindre individ 
smög sig rundt grenarna. I den intensiva belysning, för hvilken 
bålen var utsatt på ofvansidan af dessa, hade den antagit en vac
kert brandgul färg, var. aureola (Ach.). Samma individ öfvergingo 
mot grenarnas flanker till rent gul färg (hufvudformen), som på 
undersidan, där margines träffade hvarandra, hade förändrats till 
blågrön, var. livida De Not. Liknande fall äro lätta att upp
spåra äfven under mindre soliga luftstreck. Redan Meyer1 af- 
målar synnerligen vackert en sådan »Parinelia parietina auf einem 
Schwarzdornzweige (Prunus spinosa), dessen untere Seite von der 
Sonne ab gegen die feuchte Erde gewandt war, weshalb die Korti
kalschicht hier nicht zu ihrer normalen gelben Farbe gelangte. - 
Nach einem bey Göttingen gesammelten Exemplare.»

Ett annat exempel möter hos Phgscia ciliaris (L.) DC. Skuggfor
mer äro (i torrt tillstånd) gråhvita; i öppet läge, särskildt på strand
klippor, växande individer äro mättadt svartbruna (beskrifna som 
melanosticta Ach., nuda Stenh., stellata Fr., scopulorum E. Nyl. 
och saxicola Nyl.). Lättast att se dessa formers beroende af be- 
lysningen är på täta tufvor af melanosticta; man får alla öfvergån- 
gar mellan de mörkfärgade yttre bålflikarna och de innersta, som 
äro gråhvita.

1 Entwickelung der Flechten, p. 339. Tafel 2.



Hos såväl Xanthoria som Physcia visar tlieciet i viss män samma 
växlingar i färg — minst tydligt hos den sistnämnda — som de, 
hvilka nu skildrats för bålen. I det följande skildras några färg
förändringar hos tlieciet inom släktet Cladonia, som icke kunna 
förklaras genom några växlingar i belysningsförhållandena, utan 
hvilka verkligen måste anses ha uppkommit genom mutation.

Som jag redan i inledningen till detta kapitel antydde, visar del 
sig, att då man kan få notiser om förekomstsättet af dessa depig- 
mentationer hos Cladonia-arterna, ha de oftast anträffats i få exem
plar. Man har aldrig lyckats påvisa, att färgförändringen står i 
samband med någon viss yttre faktor, t. ex. en skuggig lokal, utan 
i de få fall, då uppteckning gjorts, har den hittats växande till
sammans med den förmodade moderformen. Ej heller har man 
funnit några öfvergångar till denna, hvilket naturligtvis skulle ha 
varit fallet, om fluktuerande variation förelegat. De öfvergångar, 
som hittats, tillhöra, som jag i ett följande kapitel skall söka visa, de 
sektoriala eller knopp-variationerna, i hvilket fenomen vi hafva ännu 
en beröringspunkt med de fanerogama retrogressiva mutationerna.

Hvad depigmentationens anatomiskt-fysiologiska innebörd angår 
är denna groft sedt att karaktärisera som ett bortfallande af den 
lafsyra och de laffärgänmen, som ge theciet dess färg. Systematici 
pläga om gruppen Cocciferce Del., dit de mest prägnanta depig- 
mentationerna höra, säga: »Apothecia coccinea, hydrate kalico solu- 
tionem violaceam effundentia» eller »Apotheciorum color coccineus 
KOH evadit multo pallidior vel omnino disparet» o. s. v. Fullt 
korrekt återger detta icke den makroskopiska reaktionen. Litet 
KOH på theciet färgar detta ögonblickligen svart, tillsättes en vat
tendroppe, visar det sig att kaliluten löst åtminstone en del af de 
ämnen, som orsaka den röda färgen. Det lösta diffunderar genast 
ut i vattnet, färgande det mörkt blodrödt eller vinrödt alltefter 
koncentrationen. Denna reaktion inträder icke hos depigmentatio- 
nen, hvilket visar att det ifrågavarande färgämnet här försvunnit. 
Då jag icke med kalilut lyckats få hufvudarternas röda apothecie- 
färg mer än svagt blekt, tyckes äfven något annat färgämne bort
falla vid depigmenteringen. — Pyknidväggarna inom denna grupp 
äro mörka hos såväl hufvudarterna som åtminstone de depigmen- 
tationer, hvilka jag varit i tillfälle att undersöka. Af intresse är 
Wainios1 uppgift: »in gelatina spermatica materiam coccineam con- 
tinentia, aut raro in formis ochrocarpis materia coccinea destituta».

1 Monographia Cladoniarum I, p. 59.
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Depigmentationer äro anmärkta hos såväl de med rödt (Cocci- 
fercv Del.) som brunt (Ochrophceece Wainio) thecium utrustade Clado- 
m'a-arterna af undersläktet Cenomijce (Ach.) Th. Fr. I det följande 
skall jag behandla de viktigaste af de fall, jag efter litteraturen 
eller egen erfarenhet har mig bekanta.

A. Coccifera:.
Cladonia bellidiflora (Ach.) Scileis. v. ochropallida Flotow. 

Wainios diagnos (1. c. I, p. 211) lyder: »Apothecia pallida vel 
ochropallida». Den hittades af Flotow i Schlesien och sedan i 
samma provins på en punkt vid Kleine Schneegrube af Stein. För 
öfrigt är den anmärkt i Sverige af Hellbom:1 »I Herjedalen på 
Funnäsdalbergets nordostligaste ås nära ett litet vattenfall, som 
störtar utför bei'gets norra brant, insamlades år 1867 en form med 
blekgula frukter». På Funnäsdalberget är hufvudformen ej sällsynt.

Ar 1826 beskref Sommerfelt2 en Cenonujce straminea med »apo- 
theciis pallidis». Om dess förekomst säger han: »Habitat in saxis 
inter muscos Nordlandise rarissime. A me solummodo in Junkers- 
dalen Saltdalen lecta est.» Som Th. Fries och efter honom Wainio 
m. fl. visat, är denna troligen identisk med Flotows ochropallida.

Cladonia Flörlceana, Fr. v. xanthocarpa Nyl. — Wainio 1. c. I., 
p. 86: »Apolhecia pallida -—■ — Prussia: Hela.»

Cladonia deformis (L.) Hoffm. v. ochrocarpia Fr. — 1 Lichenogr. 
Europsea, p. 239, säger Elias Fries under Cl. deformis: »Speciosa 
& frequens est hujus forma ochrocarpia.» Wainio (1. c- I, p. 197) har 
en lokal från resp. Finland och Tyskland. Som auktoriteter för 
dess förekomst i Sverige upptar han, jag vet ej af hvad skäl, Elias 
och Th. Fries. Bör emellertid eftersökas hos oss.

Cladonia cristatella Tuck. v. ochrocarpia Tuck. — Denna form 
med bleka apothecier, hvilken anträffats på en del ställen i Norra 
Amerika, tyckes ej uppträda så sparsamt som de flesta andra 67a- 
dom'a-depigmentationer. Den är också utdelad i Tuckermans Lieh. 
Am. exs. n:o 133 b.

Cladonia coccifera (L.) Willd. v. ochrocarpia Floerke, och al 
cerina (N^egel) Th. Fr. — Wainio fördelar i sin monografi Cl. 
coccifera på 5 elementararter: o. stemmatina Ach. (podetia esorediosa, 
simplicia vel margine scyphorum prolifero; apothecia coccinea), 
ß asotea Ach. (podetia esorediosa, prolificationibus e diaphragmate 
scyphi enatis; apothecia coccinea), J ochrocarpia, Floerk. (podetia

1 Norrlands lafvar, p. 70.
2 Supplementum Floras Lapponicae, p. 128.



139

esorediosa, simplicia aut margine scyplii prolifero; apothecia pallida 
vel maculis aurantiaco-rubentibus), o' pleurota (Floerk.) Schwer. 
(podetia plus minus sorediosa; apothecia coccinea) samt s cerina 
(NasG.) Th. Fr. (podetia plus minus sorediosa, apothecia e parte 
pallida, e parte aurantiaco-rubentia), af hvillca sålunda ej mindre 
än 2, ochrocarpia och cerina, äro att anse som depigmentationer. 
Den första är en tydlig mutant af stemmatina, den senare tyckes 
innehålla ett par olika mutationer, af hvilka åtminstone den ena 
är härledd från pleurota.

Cl. coccifera har ett ofantligt utbredningsområde, inom hvilket 
den oftast kan räknas som en af de allmännaste lafarterna. I öf- 
verensstämmelse härmed äro depigmentationerna funna på flera 
lokaler, men dessa ligga ytterst spridda inom de i lichenologiskt 
hänseende bäst undersökta områdena.

Wainio känner i sin monogi-afi för ochrocarpia: 2 lokaler från 
Finland, åtminstone 7 från Tyskland, 1 från Schweiz och 1 från 
Massachusetts. Th. Fries’ ord i Lieh. Sc., p. 71: »Alia monstro- 
sitas raro obvia est ochrocarpia Fik, apotheciis pallidis», uppfattar 
Wainio (1. c. I, p. 167) som gällande Sverige.

Cerina är icke så ofta funnen. Den hittades af C. N^egel på 
»Dresdnerhaide prope Küchenbrüche» och i så stor mängd att den 
kunde utdelas i Rabenhorsts Lieh. Eur. exs. Fase. X n:o 303. 
Sedan är den enligt Wainio funnen i Hollola i Finland och vid 
Löpertshof nära Labiau. N.egkls exemplar äro utvecklade från en 
form af Cl. coccifera, som enligt Wainio står emellan stemmatina 
och pleurota. Den innehåller »acidum chrysophanicum passim 
parce in epitliecio». Hollola-formen står pleurota nära och inne
håller mera krysofansyra. Labiau-exemplaren har Wainio ej varit 
i tillfälle att granska. — Genom Kand. Th. Fries har jag fått ett 
fynd af cerina från Sverige. Strax ofvan trädgränsen på Mörviks- 
hummeln, Areskutan, Jämtland (l9f04) förekom den i form af en 
mycket liten tufva med två apothecieförande grofva podetier. Cl. 
coccifera växte icke i det allra närmaste grannskapet. Det är en 
tydlig pleurota. Podetierna ha en grågul anstrykning, de färgas 
gula af KOH. Pykniden ha en betydligt mera mättad färgton än 
apothecierna, men äro blekare än p/enre/a-pykniden.

Bland gruppen Ochroleucce Fr. finnes en intressant, synnerligen 
vacker art: Cl. carneola Fr., hvilken till sin morfologi och habitus 
är förvillande lik en Cl. coccifera v. cerina med mera svafvelgula 
podetier. Det framhålles också någon gång i den systematiska lit-
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teraturen, huru lika Cl. carneola och Cl. coccifera äro hvarandra. 
»Cum Cl. coccifera omnino analoga staturaque congruens» säger 
t. ex. Th. Fr. Lieh. Sc., p. 73. Den enda skillnaden, som också 
skarpt framhålles af Elias Fries själf, är att podetierna af carneola 
vid basen ofta få en blåaktig anstrykning, som saknas hos pleurota. 
Th. Fr. säger också 1. c.: »planta sterilis vix certe sit determit 
nanda». Pykniden äro enligt Wainio 1. c. II, p. 424 »nigra (au- 
microscopio fusco-nigra), basin versus pallidiora, materiam cocci- 
neam non continentia». De äro emellertid, så vidt jag kunnat 
finna, afgjordl ljusare än hos pleurota och af ungefär samma färg 
som hos cerina. — Om Cl. carneola skall anses som en mutation 
från någon nu utdöd eller lefvande elementarart ur pleurota-kom
plexen, möta emellertid en del svårigheter i utvecklingshistoriskt 
hänseende. Med Cl. carneola äro nämligen tvänne elementararter, 
också med apothecia pallida, intimt förbundna: Cl. bacilliformis 
(Nyl.) Wainio och Cl. cyanipes (Sömmerf.) Wainio, som knappast 
ha direkt motsvarighet bland någon af cocciferas nu lefvande ele
mentararter. Antingen ha sålunda dessa utvecklat .sig ur carneola 
eller ock från utdöda former af coccifera pleurota. Alla tre äro 
funna på en mängd lokaler, men de äro afgjordt sällsyntare än 
pleurota. Species sat rara et parca, säger Wainio om Cl. carneola.

B. Oehrophceeae.
Cladonia cornuta (L.) Sch.kr. v. ochrocarpa Nyl. — Hittad en 

gång af Summing vid Partnavolok i Ryska Karelen.1
Cladonia fimbriata (L.) Fr. o apolepta (Ach.) Wainio v. ochro- 

chlora (Flk.) Wainio och C chondroidea Wainio v. Balfourii 
(Cromr.) Wainio v. ochroleuca Wainio. -— Den första af dessa 
depigmentationer erbjuder några analogier med Cl. carneola och dess 
förhållande till Cl. coccifera. På grund af några habituella afvikel- 
ser, hvilka dock falla inom hufvudartens individuella variationssfär, 
uppfattar man den vanligen som en egen underart. Ehuru knap
past allmän har den ett stort utbredningsområde inom såväl gamla 
som nya världen. Pykniden äro enligt Wainio fuscescentia aut 
fusco-nigra. ■— Ochroleuca betecknas af sin upptäckare Wainio som 
en modifikation af den på södra halfklotet vidt utbredda Balfourii. 
Angående förekomstsättet säger han (1. c. II, p. 341): »Ad Lafayette 
(1000 metr. s. m.) in Civ. Minarum in Brasilia legi (in latere 
subumbroso rupis arenosse)».

Norrlin, Flora Kar. Oneg. II, p. 13.
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Cladonia peltastica (Nyl.) Müll. Arg. f. pallida Wainio. — Af 
den i Sydamerika på några ställen funna hufvudarten har Wainio 
»in montibus Carassie», där den förekommer »sat abundanter», fun
nit en form med bleka apothecier. Den växte här »ad terrain 
arenosam». — Wainio, 1. c. I, p. 296.

Cladonia pyxidata (L.) Fr. v. cerina Arn. — Enligt Wainio till
hör den med bleka apothecier försedda Cladonia, som är utdelad i 
Rehm Clad. Exs. n:o 360, Cl. pyxidata v. neglecta (Flk.) Mass.

Då jag endast på herbarieexemplar varit i tillfälle att studera de 
nu behandlade C/adomo-depigmentationerna, kan jag icke säga, om 
mitt subjektiva intryck, att bålen får en något ljusare färgton än 
hos den förmodade moderarten, har något berättigande eller ej. 
Emellertid gifves det tydliga mutationer bland lafvarna, som just 
tagit denna yttre form.

En sådan anser jag Parmelia centrifuga (L.) Ach. f. dealbata Fr. 
vara. Den skiljer sig fysionomiskt starkt genom hvitaktigt askgrå 
bål från liufvudformen med dess gulgrå bål. Den hittades 1863 på 
norra Hjälmarstranden i Nerike, Götlunda socken, Hasta, på de 
s. k. Harstenarna af O. G. Blomberg.

Till diskussionen öfver de nu beskrifna mutationernas uppkomst
sätt få vi tillfälle att återkomma i ett följande kapitel om de vege
tativa mutationerna. Med afsikt har jag också till dess uppskjutit 
behandlingen af de med depigmentationerna hos Cladonierna så 
ofta förbundna sektoriala variationerna och knoppvariationerna.

KAP. III. Fasciationer.

Liksom depigmentationerna hos fanerogamerna äro de vanligaste 
och mest iögonenfallande bland de retrogressiva varieteterna, torde 
fasciationerna vara det bland mellanrasérna, eller som de ock 
benämnas, »beständig umschlagende Varietäten».1 Jag tror mig

De Vries-Klebahn, Arten und Varietäten, p. 190.
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också ha konstaterat, att äfven denna mutationsform liksom depig- 
mentationerna förekommer hos lafvarna.

Det bör genast med styrka framhållas, att då man i litteraturen 
kallar vissa förbandningsfenomen hos svamparna, närmast hatt
svamparna, för fasciationer, är det endast på grund af dessa bild- 
ningsafvikelsers yttre morfologiska likhet med kärlväxternas fasciatio
ner, och att inga utvecklingshistoriska undersökningar äro gjorda, 
som berättiga till denna identifiering. Hvad nu förbandningarna 
hos en särskild svampgrupp, lafvarna, beträffar, skola vi i det föl
jande söka visa, att deras utvecklingshistoria, om ock med viktiga 
olikheter, i så mycket erbjuda analogier med kärlväxters fasciatio
ner, att de åtminstone tills vidare böra uppföras som sådana.

Om vi frånse från de utvecklingshistoriska olikheter, som sam
manhänga med att de tillväxtzoner, där förbandningarna grund
läggas, i det ena fallet äro uppbyggda af hyfer, i det andra af pa- 
renkymatiska celler, kommer den väsentligaste olikheten att betingas 
af den starka roll, som den interkalära tillväxten spelar i lafvarnas 
uppbyggningshistoria. Förbandningen af den normalt cylindriska 
fanerogamstängeln grundlägges redan i växtpunkten, som i stället 
för en kägla antar formen af en kam. De förbandningar hos laf
varna, hvilka jag tolkar som fasciationer, uppkomma icke på detta 
sätt. Hos såväl de cylindriska som dorsiventrala skotten hos laf
varna beror skottets ytutsträckning till största delen af interkalär 
tillväxt. Detta visar sig bland annat och tydligast i att de förban
dade partierna aldrig uppträda i själfva spetsarna af skottet, utan 
ett godt stycke under desamma.

Den lafart med fascierade skott, vid hvilken jag först vill uppe
hålla mig, är Alectoria ochroleuca (Ehiui.) Nyl./? cincinnata (Fk.)Nyi..

De vanliga cylindriska 0,3—i mm. i diameter hållande skotten 
af denna art ha följande byggnad. Centrum upptages af en mycket 
lakunös väfnad af ormlikt vridna, tjockväggiga hyfer, medullarlagret. 
Gonidiallagrets glesa alggrupper ligga i samma slags hyfväfnad. 
Härefter vidtar med skarp gräns det mycket mäktiga kortikalskiktet, 
som består af tjockväggiga, fast förenade longitudinellt sträckta hy
fer. Det yttre lagret, med undantag af ett nästan glasklart, tunnt 
ytterskikt innehåller massor af ett gult färgämne. På en radie af 
225 /i höll t. ex. medullarlagret 75, gonidiallagret 55, det inre korti
kalskiktet 65 och det yttre 30 [i. Växlingarna i skottets groflek 
bero mest på medullarlagret.

1 A. Nestler, Untersuchungen über Fasciationen.
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Fasciationen tar sig tvenne uttrycksformer, mellan hvilka tydliga 
mellanled äro sällsynta.

Typ A. Tafl. III. I ena lallet bibehåller skoltel i hufvudsak sin 
cylindriska form, men blir mångdubbelt gröfre, ända till 3,5 mm. 
i diameter. Dess yta är starkt och kraftigt foveolerad. Medullar- 
lagret bar på tvärsnittet formen af en veckad skifva. Det är myc
ket lakunöst, här och där inneslutande verkliga håligheter. Skot
tets ökade tjocklek och dess foveolering betingas af att alla lagren, 
men framför allt kortikalskiktets innerlager genom interkalär inskjut
ning af nya hyfgrenar tillväxa starkt och ojämnt. Kortikalskiktets 
innerlager når i groparnas botten en tjocklek af 400 /*, för öfrigt 
af 80 [i. Kortikalhyferna gå, om ock oregelbundet vinkelböjda, i 
skottaxelns riktning, hvarigenom dess cylinderform i hufvudsak bi
behålies. Man får det intrycket, att det inre kortikalskiktet ökas 
på bekostnad af hyferna i gonidiallagret, ty grupper af gonidier fin
nas inneslutna i lagrets inre delar. Här och där genombrytes kor
tikalskiktet af andporer.

Typ B. Fig. 4. Den andra fasciationsformen betingas af att 
denna tendens hos hyrknippena att afvika från skottaxelns riktning 
ökas, och härigenom uppkomma 
de verkliga förbandningarna. Skot
tet blir bilateralt med en flanktill- 
växt, som betingas dels af de in- 
terkalära inlagringarna längre in 
på skottet, dels genom tillväxten 
af de hyfknippen, som med större 
eller mindre vinkel utlöpa i flan
kerna. Kortikallagret utkilar mot 
dessa ocb understundom så starkt, 
att gonidiallagret blottlägges. Om 
här andporer eller mera långsträckta 
öppningar föreligga har jag ej un
dersökt. Bredden blir högst be
tydlig, som redan Kihlman 1 fram- 
i Äii-4 •• a i-ii o .Ti• lii Fig- 4. Alectoria vexillifera Nyl. Orlow.halht, anda till 3 cm. Ijockleken
är endast 1—2 mm., hvaraf det mesta faller på kortikalskiktets in-
nanlager och endast omkring 0,5—0,7 mm. komma på det till en
lakunös skifva utvalsade gonidial-medullarlagret. Genom oregelbun
denheter i den starka interkalära tillväxten af samma natur som i

1 Pflanzenbiologische Studien aus Russisch Lappland, p. 133.
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typ A blir ytan ojämn samt grundt och otydligt foveolerad. Synner
ligen karaktäristisk är den ådring, som uppträder på förbandningens 
bägge sidor och som särskildt är framhållen på fig. 4. I hufvud- 
sak följer den riktningen af den fascierade axeln och dess sidoskott. 
Den betingas af lokalt förtjockade åsar af det inre kortikallagret.

Lika karaktäristiskt är, att gonidialzonen med angränsande par
tier af kortikallagret tillväxer så starkt interkalärt, att det yttre 
kortikallagret rämnar och märgen med partier af gonidialzonen 
hlottlägges på en punkt. Denna punkt vidgas och uppfläkes, 
då spänningen mellan de olika hastigt tillväxande yttre och inre 
lagren tilltager i omgifningen. Nya rämnor uppstå midtemellan 
tvenne gamla, emedan spänningen där är starkast.1 Understundom 
förbindas väggarna i rämnorna genom några smala, mer eller 
mindre tvärgående hyfsträngar. (Dylika har jag äfven sett tvärsöfver 
Umbilicaria-hiåsovna.) Dessa strängar ha vid den första spräng
ningen af ett parti af kortikalskiktet utgjorts af några hyfer i det
samma med annan riktning än de öfriga och därför ej ryckts isär. 
Rämnornas längdaxel ligger, följande lagen för minsta motståndet, 
i hyfknippenas längdriktning såsom hos Peltigera/ Ej sällan sträc
ker sig renman tvärs genom bålen, och dessa hål vidgas på samma 
sätt. Det parti af förbandningarna, som först blir utsatt för denna 
perforering, är midten af den triangel, som ligger strax under en 
gaffelgrening af skottet, tack vare dragningen från de hyfknippen, 
som bilda denna triangels sidor. Understundom spränges bålen 
sönder i själfva flankerna — jmfr dess nyss skildrade anatomiska 
byggnad — och de båda kortikallagren med gonidiallagren skiljas 
isär, så att märgen blottas på kortare eller längre sträckor. Vid 
alla dessa sprängningsfenomen af bålen är att märka, att kortikal- 
skiktet, som i torrt tillstånd är hornartadt och synnerligen mot
ståndskraftigt, vid anfuktning blir gelatinöst och alt dess motstånd 
mot dragning högst betydligt sjunker."

De stora och iögonenfallande fasciationerna af båda slagen drabba 
hufvudsakligen partier af den relativa hufvudaxeln. Den fascierade 
regionen kan vara oförgrenad eller ett par gånger pseudodikotomiskt 
förgrenad.1 2 * 4 Understundom sprider sig dock den egentliga förband-

1 På samma sätt som Hitter, Über Durchbrechungen bei Flechten, p. 125, visat 
för de blåsformiga bildningarna på Umbilicarkt-bälen.

2 Jmfr t. ex tig. 4 hos Bitter 1. c.
Jmfr Peirce, Dissemination of Ramalina reticulata.

1 Angående förgreningsförhållandena hos Alectoria, jmfr Schwendener, Unter
suchungen über den Flechtcnthallus, p. 146.
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ningen regionalt, så att det förbandade partiet synes liksom upp- 
byggdl af skottbaser i ett belt skottsystem. Afsmalningen mot de 
normalcylindriska axelpartierna går mera successivt hos de cylind
riska fasciationerna, men tämligen hastigt hos de egentliga för- 
bandningarna. Adventiva sidoskott äro sällsynta hos de förra; på 
förbandningarna äro de vanligare. De utgå här hufvudsakligen och 
då ej sällan i luxurierande mängd från flankerna, mera sparsamt 
från öfriga delar.

På biaxelsystemen äro fasciationerna icke så kraftiga och med 
jämnare öfvergångar mellan de fascierade och normala skottparti- 
erna. Ett plattadt, 1 mm. bredt, torderadt skott är afbildadt i lig. 5. 
Sådana äro ej så sällsynta.

Af nu lämnade beskrifning torde framgå, att dessa fasciationer 
och de med dem i samband stående företeelserna i skottens utbild
ning erbjuda många analogier med fasciationsfenomenet hos fanero- 
gamerna, men med de olikheter, som betingas af spetstillväxtens 
tillbakaträdande gentemot den interkalära. Liksom hos faneroga- 
merna fasciationen ej inträder hos alla skott och ofta först, då dessa 
nått en viss ålder samt i de flesta fall tydligast på huf- 
vudstammen, uppträder hos Alectoria fascieringen regio
nalt och starkast utpräglad hos den relativa hulvudaxeln.
Den oregelbundna förgrening, som hos fanerogamerna 
uppkommer genom den kamformiga vegetationspunktens 
klyfning, och den ökade skottproduktion, som blir en Fig. 5. Aiecto- 
följd af det ökade bladantalet, motsvaras bos Alectoria af NyL_ "orlow! 
de förbandade skottpartiernas »Durchlöcherung» och den 
rikliga adventivskottproduktionen. Äfven torsionsfenomen analoga 
med fanerogamstängelns äro iakttagna.

Vi öfvergå nu till en liten utredning af den fascierade Alectoria- 
formens systematiska valör och geografiska utbredning.

År 1890 namngafs den för första gången af W. Nyländer som 
Alectoria vexillifera n. subsp. i Kihlman, Pflanzenbiologische Studien 
aus Russ. Lappland, p. 133, hvilken funnit den på tundran vid 
Orlow på Kola-halfön. Följande år lämnade Kihlman1 Nyländers 
diagnos, som lyder:

»A. ochroleuca (Ehrh.). — A. vexillifera Nyl. n. subsp. Thallus 
ochroleucus, inferius membranaceo-dilatatus, lacunoso-foveolatus et 
plicato-rugosus, passim laevior, vexillis firmis, lati t. pollicarem vel 
2 cm. et amplius adtingentibus, crassit. 0,5 mm., vel tenerioribus,

Flechten aus Kola, p. 48.



difformibus, vage sinuatis. K (Ca Cl) tiavens sed medulla non 
reagens.»

Själf bifogar han på en helsidesplansch en fotografi af tvenne 
exemplar, som visa hvar sin utomordentligt praktfulla förbandning. 
{Ståtliga cylindriska fasciationer återfinnas också jämte jättelika för- 
bandningar på Kihlmans exemplar i Herb. Ups.) Dessutom säger 
han 1. c. p. 48—49 om dess artvärde: »A. vexillifera wurde von mir 
beim Einsammeln für eine von den abweichenden Standortsverhält- 
nissen abhängige Lokalform der A. ochroleuca gehalten. Durch zahl
reiche (habituelle) Zwischenformen scheint in der That A. vexillifera 
mit A. ochroleuca verbunden; in ihrer typischen Gestalt wurden sie 
nicht zusammen gefunden.»

I ett referat öfver Kihlmans arbete anser Minks (1892) att detta 
nya subspecies endast är en modifikation af A. ochroleuca (Ehrh.), 
orsakad af att densamma »längere Zeit lose als ein Spiel der Winde 
an Boden gelegen hat», Minks, Bot. Centralbl. Bd 51 p. 47.

Samma år lämnade Stizenbergkr en monografisk bearbetning af 
Alectorierna i »Die Alectorienarten und ihre geographische Verbrei
tung». Han upptar A. vexillifera som egen art, men säger dock i 
anslutning till Kihlman 1. c. p. 122: »Diese Art oder vielmehr Un
terart scheint durch zahlreiche Zwischenformen mit A. ochroleuca 
verbunden; in ihrer typischen Gestalt wurden sie aber nicht ne
beneinander getroffen.» — Stizenbergers A. ochroleuca är syno
nym till A. ochroleuca (Ehrh.) Nyl. a rigida (Viel.) Th. Fr. Th. 
Fries, Lichenographia, p. 19.

Med all sannolikhet är det samma form eller en mycket närstå
ende, som A. Zahlbruckner beskrifver från Chimborazo under 
namn af Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl. var. ecuadorensis A. Zahlbr. 
nov. var. och med följande beskrifning, p. 83:

»Ramis primariis crassis, usque 6 mm. latis, compressiusculis, 
foveolatis a planta typica differt. Thallus usque 8 cm. altus, KHO 
supra Havens, medulla KHO + Ca Cl2 02 aurantiaca; ramis prima
riis fuscescentibus et hinc inde tenuissime rimulosis.

Chimborazo: Auf dem Erdboden, steril, bei 4,000 m. Seeliöhe 
(Nr. 301).

In der starken Verdickung der Primäräste erinnert die Varietät 
einigermassen an Alectoria vexillifera Nyl., nur nimmt hier im Ge
gensätze zur letzeren die Breite der Lageräste von der Basis gegen 
die Spitze allmählich ab.»

Flechten Ecuadors.
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Det är tydligen den form af fasciationen, som jag i det föregå
ende kallat Typ A, som Zahlbruckner haft för ögonen. Att den 
nybeskrifna formen tillhör cincinnata och är identisk med vexillifern 
är också troligt. Det enda, som möjligen skulle tala mot cincinnata 
och mera för rigida är uppgiften: »Thallus usque 8 cm. altus.» På 
grofva vexillifern-skottsystem från Orlow, hvilka nå en längd af 11 cm., 
äro skott med fasciationer af A-typen adscendenta och nå en höjd 
öfver marken af c. 6 cm., men på norska exemplar bli de ännu högre.

Stizenbergers åsikt om A. vexilliferas samband med A. ochro- 
leuca v. rigida kan jag nämligen ej dela. Alla de icke fascierade 
skotten öfverensstämma fullkomligt med normalformen af A. ochro- 
leuca (Ehrh.) Nyl. ß cincinnata (Fr.) Nyl. Th. Fries Lichenogra- 
phia, p. 20. (Syn. A. sarmentosa Ach. nar. cincinnata (Fr.) Nyl. 
Stizenberger, p. 124.) De äro nämligen nerliggande och intrass
lade med hvarandra. Deras med det öfriga skottet vanligen likfär- 
gade spetsar äro ofta med hapterer fästa vid underlaget.1

Jag anser sålunda Alectoria vexillifera Nyl. vara en forma fasci- 
ata af A. ochroleuca (Ehrh.) Nyl. v. cincinnata (Fr.) Nyl.

Denna fasciation torde ingalunda vara sällsynt, om den ock sällan 
blir så prägnant som på Orlow- och Chimborazo-exemplaren. Den 
har nämligen, så vidt jag kunnat finna, kommit Lill uttryck i de 
mest skilda delar af A. ochroleuca v. cincinnatas stora utbrednings
område (enligt Stizenberger, p. 124: Island, Spetsbergen, Waigatsch, 
Skandinavien, Finland, Åland, Skottland, Grönland, Davis Strait, 
Newfoundland, Miquelon, White Mountains och Oregon).

Så säger Th. Fries om dess uppträdande i Skandinavien, p. 21 
»thallo — passim difformiter incrassato (3—5 mm.) et baud raro 
excrescentis amplis foveolatis scrobiculatis obsito».

Stizenberger anför p. 124: »Schottische (Hb. Kew et Arn.) und 
grönländische Exemplare der var. cincinnata mit deutlicher Ery- 
thrinreaction des Markes neigen sich häufig zu Spreitebildungen, 
welche allerdings diejenigen bei A. vexillifera an Ausdehnung bei. 
Weitem nicht erreichen.»

Utomordentligt vackra, starkt foveolerade fasciationer af A-typ om
fattande mycket långa sträckor af skotten finnas i Herb. Ups. från 
Norge, Ost-Finmarken, Tanafjorden, Kjeskelviken (leg. Th. M. Fries 
182A57) och från Väst-Finmarken, Maasöe (leg. Th. M. Fries 
18Vs64). Tall. III.

Mellanformer mellan A-typ och B-typ (största bredd 5 mm.) fin-
1 Sernander, De buskartade lafvarnas hapterer, p. 27.
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nas i samma herbarium från Norge, Ost-Finmarken, Varanger, 
Styrene (leg Tu. M. Fries 18857).

I fjälltrakten N. om Sylfjällen, Jämtland, anträffade jag den 182B498 
på fjällheden i regio alpina inferior. På de insamlade exemplaren, 
hvilka, så vidt jag kan minnas, voro de enda, som stodo att an
träffa, finnas endast några få fasciationer och dessa af B-typen, 
nående en hredd af ända till 13 mm. — Af intresse är att exem
plar från samma fjälltrakt, nämligen Snasahögen, med alldeles lik
artade fasciationer och dessutom fasciationer af A-typ finnas in
samlade af Robert Hartman 1850 (Herb. Ups.). — Och 192ä704 
återfanns den af Kand. Thore Fries på Snasahögens nordsluttning 
i tjällheden c. 1,000 m. ö. h. Exemplaren, som af Kand. Fries 
välvilligt ställts till mitt förfogande, visa ett par fasciationer af 
B-typ, däraf en på 22 mm. bredd, och en af A-tj'p. De voro de 
enda fasciationerna i ett mindre Alectoria-bestknd med normala 
skott.

De fanerogama fasciationerna äro som bekant Zwischenrassen, 
och ofta utlöses fasciationen af någon bestämd yttre faktor. Hvilka 
de förnämsta utlösande faktorerna äro, känner man ej, en är ökad 
näringstillförsel till vegetationspunkten.2 Än mindre veta vi om de 
fasciationen utlösande faktorerna hos lafvarna. Det är emellertid 
en omständighet i den fascierade Alectorians uppträdande, som möj
ligen tyder på, att äfven här en yttre faktor, medförande ökad nä
ringstillförsel, verkat utlösande.

Det är fyndomständigheterna för den nyssnämnda Jämtlands- 
formen, den enda jag varit i tillfälle att själf i naturen iakttaga, 
för hvilken jag vill påkalla uppmärksamheten, emedan dessa som 
nämndt möjligen tyda på, att en viss yttre faktor, nämligen en tids 
submersion, i ell fall varit en sådan fasciationen utlösande faktor.

Den fascierade formen i fråga uppträdde i flacka sänkor på fjäll
heden blandad med Alectoria divergens (Ach.) Nyl., Cetraria hiascens 
(Fr.) Th. Fr. o. a. Dessa sänkor hade under vintern varit fyllda 
af snö, som först nu var stadd i bortsmältande, så att lafvarna 
stodo under mer eller mindre djupt vatten, medan en del lösgjorts 
och flöto omkring i detsamma.

Sådana vid snösmältningen och efter starka regnflöden periodiskt 
öfversvämmade lokaler med laftäcke återfinnas i den nordiska ve
getationen särskildt å fjällheden och på de större mossarna, där de 1

1 De Vries, Die Mutationstheorie I, p. 415.
- Goebel, Organographie der Pflanzen I, p. 164.
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uppträda som suui sänkor mellan lafmossarnas tufvor. Submersio- 
nen framkallar en del biologiska egendomligheter i de här växande 
lafvarnas utbildning.

Inledningsvis skola vi fästa oss vid hvad jag skulle vilja kalla 
de falska fascialionsfenomenen. Dessa betingas af att, som strax 
närmare skall visas, hos busklalYar skottets tangentiala tillväxt blir 
betydligt starkare än på lokaler af mera normal natur. Detta blir 
än prägnantare genom de samtidigt härmed inträdande uppfläknings- 
och upprullningsfenomenen. Hålcylindriska skott spricka ej sällan 
sönder, och del uppfläkta skottet deformeras sedan genom att den 
nämnda inlerkalära tillväxten i tangential riktning tyckes blifva än 
lilligare. Ett vackert exempel härpå lämna de stora trumpetformiga 
podelierna af Cladonia deformis (L.) IIoffm. Viktigare för här före
liggande problem äro kanske de förändringar, som bålen af de 
stora Cc/ra/7a-arlerna: C. islandica (L.) Acn., såväl f. plahjna Ach. 
som f. crispa Ach., och C. hiascens, (Fr.) Th. Fr., undergå. 
Kanterna af de bandformiga dorsiventrala skotten hos dessa arter 
böjas som bekant alltmer mot hvarandra, så att äldre skoltpartier 
få formen af hålcylindrar med en smal längdspricka, där kanternas 
hapterer trälla samman.1 Under submersionen upprullas ej sällan 
dessa hålcylindrar, så alt de gamla skottpartierna åter blifva platta 
eller svagt rännformiga som under ungdomsstadiet. De upprullade 
skottpartierna äro betydligt bredare än de yngre, och denna bredd 
ökas genom fortsatt tangential sträckning, så att hela lafven får ett 
ganska alvikande utseende. Detta blir än mera egendomligt genom 
skottens oregelbundna böjningar, orsakade dels af att de genom 
liaplererna förmedlade sammanväxningarna2 bitvis förhindrat upp- 
rullningen, dels af att skotten utföra diverse geotropiska lillväxtfeno- 
men, sedan de rubbats ur sitt läge af smältvattnet. Dessutom ändras 
färgen, så alt hos Cetraria islandica den glänsande kastanjefärglonen 
går förlorad genom utlakningen och öfvergår till glanslöst mörk
brun.

Att del verkligen är submersionen, som framkallat dessa för
ändringar hos busklafvarna i fjällhedarnas och lafmossarnas sänkor, 
har jag ötvertygat mig om genom följande experiment i Uppsala 
Botaniska trädgårds frigidarium med Cetraria islandica, C. nivalis 
(L.) Ach. och C. cncnllala (Bell.) Acii. samt Cladonia rangiferina (L.) och

' Reinke, Abhandlungen über Flechten, p. 191. — Sernander, De buskartadc 
lafvarnas hapterer, p. 31.

8 Sernander, 1. c., p. 32.
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Cl. silvatica (L.). Exemplar af dessa lafvar insamlades i ljunghed på 
Tunåsen, Gamla Uppsala, 19f!01. Följande dag lades de i skalar 
med vattenledningsvatten, som hölls vid 3°—6° C., och lingo ligga i 
dessa till den 7 december, åtnjutande frigidariets diffusa dagsljus. 
De upptogos och lades på fat i frigidariets (medeltemperatur 3°—(i
C.) sydostfönster samt vattnades med vattenledningsvatten försiktigt, 
men så ofta, att skotten alltid voro böjliga, tills 1923802 kulturen 
afbröts och exemplaren torkades. Alla arternas skott visade upp- 
rullnings- och Cladonierna spaltningsfenomen analoga med dem, jag 
funnit hos de submergerade busklafvarna i naturen. Likaledes 
hade de förlorat sin glans. Tnfvorna voro mer eller mindre upp
lösta genom del att en del skott blifvit vinkelböjda. Endast Cetra
ria islandica visade i luftkulturen säkra lillväxtfenomen; om prof- 
ven af de andra lafvarna i sin helhet dödats genom submersionen 
kunde jag ej utröna, säkert var så fallet med en del skott. Dessa 
tillväxtsfenoinen visade sig just i lokalt ökad tangential utsträckning 
af de mer eller mindre upprullade skotten.

Men viktigare för hithörande fråga om eventuell utlösning af 
busklafvarnas fasciationer är den starka tillväxt, som submersionen 
framkallar hos deras bål. En del busklafvar antaga rent gigan
tiska former. Särskildt gäller detta Cladonia rangiferina (L.) Weh., 
Cl. silvatica (L.) Hoffm., Cl. alpestris (L.) Rabenii. och CL uncialis 
(L.) Web., Hoffm., i de törut nämnda lafmossarna. Till den första 
arten hör den form af »Cladonia rhangiferina Hoffm.», som Elias 
Fries 1 beskrifver från västra Smålands mossar på följande sätt: 
»ex his» — formse cinerascentes & fuscescenles — »selegi for
mam stggiam, physico respectu memorabilem, in paludibus Smoland. 
occid. strata compacta, lata & 1—2 pedes alta efticientern, inferne 
mortiticato-alram albogultatam usque dum in lurlärn aheat. Est 
Gen. degeneran tis analogon suse speciei. Fertilis.» — Själf har jag i 
sydvästra Närkes moss-»höljor» iakttagit 42 cm. långa exemplar af 
denna form. Alldeles analoga former finnas där af Cl. silvatica och 
Cl. alpestris, dock blifva de ej fullt så långa; än kortare blir slggia- 
formen af Cl. uncialis. — Äfven skottens diameter kan genom ökad 
radial inlagring af hyfer bli betydligt större än på andra lokaler. 
Den tangentiala spänningen är stark, så att upptläkningar ej äro 
sällsynta. Vanligen ökas samtidigt inskjutningen af hyfer i radial 
riktning, så att äfven själfva skottväggarna blifva osedvanligt tjocka.

Nov;e schedule criticte de lichenibus suecanis. Lund 1826, p. 22.
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Ofta drabbas hvarandra närliggande delar af ett skottsystem ganska 
ojämnt af dessa olika slag af ökad tillväxt.

Hvari den egentliga orsaken till submersionens exciterande in
verkan på tillväxten ligger, återstår att utröna; att gonidiernas lifs- 
verksamhet särskildt gynnas torde få anses som gifvet. För vårt 
ändamål är tillräckligt fastställa, att en stimulus för den interkalära 
tillväxten existerar, ty just en sådan bör kunna utlösa en fasciation 
af förut skildrad typ, om öfver liufvud anlag finnas. Möjligen före
ligger redan nu exempel härpå. I den sänka, där jag fann Alec- 
toria vexillifera, växte som nämndt Cetraria hiascens (Fa.) Th. Fr. 
Af denna funnos plattade skott med en sådan bredd, att man kunde 
misstänka dem vara fascierade. Den vanliga bredden på de båt- 
formigt böjda skotten var, om den beräknades på det utplattade 
skottet, 3 mm., de förmodade fascierade höllo ofta 12 mm. Men 
älven andra tydningar af dessa breda skott kunna med kanske än 
större berättigande göra sig gällande. De smala skotten äro kanske 
att anse som .Jugendforme, de breda som Folgeforme.1 Åtmins
tone är det nästan uteslutande på de breda skotten, som apothecier 
komma till utbildning. Möjligheten af en falsk fasciation af den 
typ, som nyss beskrefs för några andra Cetraria-arter, är ej heller 
utesluten.

Hur pass utbredda kunna fasciationsfenomenen vara bland lafvarna? 
Står Alectoria vexillifera isolerad i detta hänseende? För min del 
tror jag, att då uppmärksamheten inriktats på hithörande förhållan
den, skola fascierade lafvar ganska ofta anträffas. 1 det följande 
skall jag framdraga några exempel på skottformer bland de större 
lafvarna, hvilka jag tolkar som fasciationsfenomen.

Det första fallet är Alectoria ochroleuca (Ehrh.) Nyl. v. sarmentosa 
(Ach.) Nyl., som, om också icke så polentierade, visar alldeles 
samma slags fasciationer som sin frände A. ochroleuca v. cincinnata. 
Delta antydes redan af Th. Fries, som i Lieh. Scand. p. 21 säger: 
»Rami crassiores interdum lacunoso-foveolati». Följande fall äro 
mig bekanta.

1) På exemplar, som jag insamlat nerhängande från smala tall
grenar och jämte Alectoria jubata (L.) Ach. och Usnea harhata (L.) 
Pr. intrasslade bland dessa, i lät barrskog, Gustafs, Dalarne 1929304,

Jmfr kapitlet Knoppvariationer och vegetativa mutationer. 
Svensk Botanisk Tidskrift. 11
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kunna följande afvikelser hos bålen med dess normalt cylindriska
— svagt plattade och späda skott iakttagas. På vissa oregelbun
det fördelade partier af skottsystemen voro skotten platta och re
lativt breda: 1—3 mm. Bredast blefvo förbandningarna vid gren- 
vinklar. Sällsynt funnos långsträckta Durchlöcherungen, sträckande 
sig dels tvärt genom skottet, dels endast genom den ena väggen af 
den tillplattade hålcylindern. Hålens kanter voro klädda af korti- 
kalskikt. Ett par torsioner anmärktes också. Analogien med de 
svagare B-typsfasciationerna hos A. vexillifera var tydlig och klar.
— Typiska fasciationer af A-typ förekommo icke, men väl visade 
sträckor af B-typen öfvergångar till dessa. Hithörande förbandningar 
hade ett mera ovalt tvärsnitt än de föregående, och deras yta var 
starkt och tydligt foveolerad.

2) Södermanland, Hunkers prästgård (förmodligen på gran, enär 
granbarr, på hvilka hapterer fäst sig, funnos bland exemplaren) 
Leg. O. G. Blomberg 1887 (Herb. Th. Fkies). Långa, tydliga, 
foveolerade fasciationer af A-typ, 2 mm. i genomskärning, under
stundom med torsioner äro mycket vanliga. Fasciationer al B-typen 
äro ej så tydliga och allmänna.

3) Roslagen (förmodligen på gran, enär en stor grangren, på hvilken 
talrika hapterer fäst sig, fanns bland exemplaren). Leg. K. F. The- 
denius (Herb. Th. Fries). Ända till decimeterlånga förbandningar 
af B-typ. Den bredaste 3 mm.; foveoleringar sällsynta. A-typen 
var ej företrädd.

4) Östergötland, Ydre, Svinhults socken, Bona, hängande på gran
grenar. Leg. K. F. Dusen 188/871 (Herb. Th. Fries). De äldsta 
grensystemen med förbandningar af B-typ. A-typ saknas.

5) På ett område af Rönnberget (100 X 200 m.), Klöfsjö socken,
Jämtland (l83/704) var hvarje gran i en degenererad granskog 
(abiegmim bglocomiosum och a. sphagnosum) upp till 6 7 m. of-
van marken behängd af riklig — ymnig Alectoria ochroleuca v. sar- 
mentosa i mer än lialfmeterlånga festoner. (Där ofvan vidtog Alec
toria jubata.) Apothecier vanliga. Bland det betydliga material, som 
insamlades, funnos endast några mindre fasciationer af B-typ, inga
af A-typ. ^ j

6) Det exemplar, »Hercynise lectum», som G. F. Hoffmann lab. 
L X X11: 1 atbildar och p. 11—12 beskrifver, består i ölre delen 
af ett parti, som tydligen är faseieradt efter A-typ. 1

1 Eichenes. Vol. III. Fase. IV.



Det har i det föregående framkastats, att vissa ovanligt breda 
skottformer af en del Cetraria-arter möjligen skulle vara att upp
fatta som fasciationer. Gifvetvis är det ytterst vanskligt att afgöra, 
när ett älven normalt bandformigt skott är fascieradt eller ej. Som 
ett ytterligare bidrag till denna fråga skulle jag vilja redogöra för 
några »bildningsafvikelser» af Ramalina fraxinea (L.) Ach.

Skottets stora bredd och utpräglade bandform hos Ramalina 
fraxinea är en potentiering af dessa egenskaper, genom hvilken denna 
art skiljer sig från de flesta andra arter inom släktet. Den är en 
i hög grad, ej minst till skottets bredd »variabel» art, som helt 
säkert inom sig rymmer flera verkliga varieteter och elementararter, 
men hvilkas afgränsning ej är den lättaste, på grund af att vi ännu 
ej veta något om gränserna för de hithörande individuella variations- 
fenomenen. En form, grundad på skottbredden, men hvars taxi- 
nomiska valör ännu är outredd, utgöres af var. ampliata Acharius, 
Methodus p. 259.

Acharii orginaldiagnos lyder: »tlialli laciniis amplissimis extror- 
sum latioribus margine plerumque fimbriatis». Denna diagnos 
uttrycker förträffligt ampliatas viktigaste egenskaper. De flesta öfriga 
fraxinea-former utmärka sig visserligen, som nämndt, genom en 
inom släktet för öfrigt sällsynt bredd på skottet, men dettas distal- 
parti är utdraget i en enda, mer eller mindre tydlig spets. Ett 
gammalt ampliata-skott har detta parti i stället ulbredt till en bred, 
ofta med en rad korta skott krönt kam, nedom hvilken skottet 
successive altager i bredd. Detta har följande utvecklingshistoriska 
grund.

Fraxinea-skottet är som bekant plattadt samt — särskild! genom 
apotheciernas förläggande Li 11 öfversidan, mot hvilken äfven goni- 
dierna äro anrikade dorsiventralt utbildad. Denna dorsiventralitet 
framträder redan i vegetationspunkten. Skottspetsen är nästan ka- 
puschonglikt omböjd, dess ofvansida konvex och undersida konkav. 
Gonidierna framtränga rikligt till själfva spetsen. Den egentliga 
tillplattningen böljar först ganska långt nere, och på en sträcka af 
några mm. har tvärsnittet oval form. Skottspetsen har, ofvanifrån 
sedl, halfcirkelformig omkrets med en diameter af c. 0,2 mm. 
Genom interkalär inlagring af hyfer antar sedan skoltet sin bekanta 
breda bandform. Den breddtillväxt af skottet, som uppkommer 
genom denna interkalära inlagring, förefaller till en början att vara 
tämligen oregelbunden. Så är dock icke fallet. Hos proximaldelen 
är bredden obetydlig, men den tilltager stadigt och jämnt uppåt.
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Då från distaldelen räknadt skottet också småningom tilltager i 
bredd, får det i sin helhet en utdraget lansettlik form. Och denna 
grundform är i allmänhet lätt att skönja, om den också förryckes 
genom förgreningsförhållandena. Den viktigaste afvikelsen inträder 
emellertid genom att skottet stannar i sin längdtillväxt, innan ännu 
dess hreddtillväxt är afslutad. Detta inträffar t. ex. genom att skott
spetsen blir skadad af yttre våld, eller genom att ovanligt nära 
densamma anläggas apothecier, hvilka liksom tilldraga sig den nä
ring, som annars skulle ledas till skottspetsen. Understundom 
tyckes det emellertid ske genom autonomt inträdande, sympodiala 
tillväxtsfenomen. Förgreningen i skottspetsen är dikotomisk eller 
så godt som dikotomisk, men, vare sig vid vegetationspunktens 
spaltning de olika delarna varit lika eller olikstora, tager i x-egel 
den ena grenen öfverhand, hvarigehom skottets monopodiala natur 
bibehålies. Då inträffar det ej sällan, att marginalpartierna mellan 
ett antal nära inpå hvarandra anlagda dikotomier kraftigt börja 
utbreda sig. Härigenom komma såväl den ena grenen i toppgaffeln 
att skjutas åt sidan, som de underliggande skottens baser att ryckas 
upp till en linje, ungefär vinkelrät mot själfva hufvudskottets rikt
ning, så att detta får en kamlik afslutning. Alla de grenar, som 
befinna sig på denna kam, reduceras, så att de taga sig ut som en 
rad adventivskott, krönande densamma, om ej Induktionen går så 
långt, att de endast antydas gexxom låga krenulationer. Hvari än 
orsaken till spetstillväxtens hämning ligger, så antager emellertid 
skottet allt mer och mer formen af en triangel med nedåtvänd 
spets. — Så vidt jag i Uppsala och dess omnejd kunnat finna, är 
det en viss form, som särskildt har aixlag för att, då spetstillväxten 
af rent yttre eller mera autonoma anledningar hämmas, på detta 
sätt breda ut skottets distaldel. Den kan här antaga gigantiska 
propoi'tioner. Jag har mätt skott, som upptill hållit 35 mm. i bredd. 
För öfrigt bör märkas, att de karaktäristiska egenskaperna vanligen 
först framträda, då exemplaren nått en relativt hög ålder. For
men, som vid Uppsala ej är ovanlig på odlade exemplar af Fraxinus 
excelsior, Acer platanoides och pseudoplatanus, Aesculus Hipp o c astan um 
etc., utmärker sig dessutom genom skottens särskildt på ofvansidan 
starkt skrofliga yta. Denna skroflighet orsakas af tätt och ore
gelbundet slingrande låga kammar, som i hög grad öka skottets 
assimilerande yta och bör icke förväxlas med den hos alla Rama- 
lina-arter uppträdaixde verkliga nervigheten. Jag kallar dem assi- 
milationslameller. De bestå af lokala utsprång på medullar- och
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gonidiallagren, ofvan hvilka kortikallagret följt med i tillväxten 
utan att förtjockas. De egentliga nerverna1 äro mekaniska och vat
tenledande organ samt bildas, som i det följande skall visas, genom 
lokala förtjockningar i kortikalskiktet. Vanligen äro de längsgående.

För denna nu behandlade form skulle jag vilja reservera Acha- 
rius’ gamla namn ampliata och torde därmed stå i öfverensstäm- 
melse med de flesta lichenologer. Särskildt vill jag framhålla 
Stizenbergers1 upplysande diagnos 1. c. p. 18: »F. ampliata (Ach. 
Meth. ]). 259) L. U. S. 608 von Schaer., Hepp., Müll. Sie erreicht 
bei einer Länge von 4—8 cm. eine Breite der einzelnen Lappen 
von 3—7 cm. und darüber und wird im Verbreitungsbezirk der 
typischen R. fraxinea da und dort getroffen». — Jag anser nu, att 
de karakteristiska tillväxtsfenomen, som utmärka ampliata, möjli
gen äro att inrangera under fasciationsföreteelserna.

Som nyss framhållits, stöter det naturligtvis på betydliga vansk
ligheter att afgöra, om en bandförmig skott-typ hos en laf visar 
fasciationer eller ej. Det är naturligtvis farligt att utan vidare an
taga en osedvanlig ökning af bredden, såsom i det nu skildrade 
lallet, lör ett fasciationsmärke. Det finns emellertid några andra 
härmed kombinerade karaktärer af samma natur som hos Alectoria 
vexillifera, som i viss mån tala i samma riktning. Den ena ligger 
däri, att understundom genom lokala olikheter i de interkalära till
växtsfenomenen bålen här och där kommer att genomdragas af 
hål, till sin uppkomst påminnande om dem hos Ramalina reticulata 
Krempelhuber, om dock icke på långa vägar så stora, så regel
bundet uppträdande och så lagbundet fördelade som hos denna 
art." (Sådana hål har jag dock sällsynt funnit hos andra former af
R. fraxinea.) Den andra tar sig uttryck i några egendomligheter i 
de nj^ss nämnda nervsträngarnas förlopp. Dessa gå som nyss 
antyddes i skottets längdriktning och med starkt spetsvinkliga för
greningar. Hos gamla ampliata-skott har jag funnit en ganska af- 
sevärd afvikelse härutinnan. I marginalzonerna kastar nämligen 
riktningen af nerverna med mer eller mindre hastig öfvergång om, 
så att nervaturen här i hufvudsak kommer att gå vinkelrät mot 
den i skottets centrala del.

Dessa egendomliga omkastningar i nervaturens förlopp äro po- 
tentierade hos en egendomlig Ramalina fraxinea, som jag nu går 1 2

1 Schwendeners »Markstränge», Untersuchungen I p. 155—156.
2 Bemerkungen zu der Ramalina-Arten Europas.
8 Peirce, opus citatum.
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att beskrifva, och hvars bildningsafvikelser antagligen hafva med 
fasciations-egenskapen att göra. Det är ell starkt förgrenadt jätte- 
exemplar med skott i torrt tillstånd af ända till 24 cm. längd, som 
jag i slulet af 1880-talet iakttog på stammen af en Populus tremula 
i björkbacke, Klockarhyttan, Lerbäcks socken, Närke. Den tillhör 
troligen en annan serie inom fraxinea än ampliata. Assimilations- 
lameller saknas. Trots det att skotten nått en sådan längd, hade 
de ännu i sin form den lansettlika grundtypen. Midtdelen från 
hvilken proximaldelen mera jämnt afsmalnar mot basen, kan bli ända 
till 4 cm. bred. Distaldelen är mycket oregelbundet utvecklad. 
Ibland visar det ampliata-artad utbildning, vanligen orsakad däraf, 
att skottspetsen skadats, eller alt ett af de stora missbildade apo- 
thecierna, om hvilka sedermera skall talas, liksom hämmat längd
tillväxten. Ibland och oftast upplöser det sig efter ell långsamt 
afsmalnande från centralpartiet räknadt hastigt från en relativt bred 
bas i smala jämnbreda flagellskott, som ännu 3 cm. nedom spetsen 
kunna hålla endast 1—2 mm. i bredd. Hvad som kanske faller 
mest i ögonen är den kraftiga och egendomligt förlöpande nervatu- 
ren. Själfva margo består af en särskildt mot ofvansidan fram
springande kraftig nerv eller komplex af sådana. På skottets ena 
sida gå nerverna som vanligt i hufvudsak i skottets längdutsträck
ning, på andra sidan lå de ett alldeles afvikande, mycket egendom
ligt förlopp. Hufvudriktningen går tvärsöfver skottet, så att mar
ginalnerverna komma i direkt kommunikation med hvarandra. 
Nerverna äro emellertid så greniga och här liksom på skottet i sin 
helhet så upphöjda öfver dess yta, att denna förefaller oregelbundet 
retikulerad. Taflan IV.

Nerverna hos /fama/nia-skottet tolkas, som nyss antyddes, af 
Schwendener som bildningar af märgen. Han stöder sig härvid 
på följande skäl 1. c. p. 156: »Die im Vorhergehenden ausgespro
chene Ansicht, dass die Vorsprünge der Rindenschicht nach innen 
als solide Markstränge zu betrachten seien, stützt sich auf folgende 
Thatsachen. Der Innenrand der Rinde springt nicht selten so 
plötzlich und weit in das lockere Markgewebe vor, dass die Vor
aussetzung eines ungleichmässigen Wachsthums bei einer solchen 
Dickenzunahme ungenügend erscheint. Zuweilen beobachtet man 
auch Fortsätze, welche der Rinde im Querschnitt mit verschmäler
ter Basis aufsitzen, in selteneren Fällen sogar Stränge, welche voll
kommen isoliert zwischen beiden Rindenlamellen liegen, etwas 
höher oder tiefer sich aber ebenfalls an die eine oder andere an
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legen. Es unterliegt somit keinem Zweifel, dass solide Markstränge 
Vorkommen und mit der Rinde verschmelzen.» Emellertid tilläggei 
han omedelbart härpå: »ob aber ausserdem noch ein ungleichmäs- 
siges Dickenwachstum der Rindenschicht stattfindet, welches für 
sich allein die Bildung kleinerer Vorsprünge verursachen könnte, 
habe ich nicht genauer untersucht». Enligt min åsikt äro nerverna 
på den nu behandlade Ramalina-formen sådana kortikalskikts- 
bildningar. De utgöra ansvällningar al kortikalskiktet, hvilka vanli
gen framtränga utåt som åsar, mera sällan intränga i gonidial- och 
medullarlagren. De utgöras af i nervens längdriktning sträckta, tätt 
förenade hyfer med litet lumen och tjocka väggar. Hvad nu själtva 
anläggningen beträffar, är del lätt att se, att denna äger rum genom 
interkalära tillväxts- och sträckningsfenomen i barkens såväl yngre 
som äldre partier. Redan 0,5 mm. under skottspetsen kan man 
under mikroskopet i kortikalskiktet skönja en tydlig ådring, be
roende på att zoner af hyfer få en mera parallelltrådig struktur, 
och omkring 2 mm. under densamma framstå på såväl öfver- som 
undersidan dessa zoner som med blotta ögat synliga emergenser. 
Gränsen mot de egentliga kortikalskikts-elementen är ej stark, då 
äfven dessa i hufvudsak gå i samma riktning som de nerver, intill 
hvilka de gränsa. Om understundom gonidialskiktets hyfsystem 
genom interkalär inlagring får kortikalskiktsnatur, lämnar jag oal- 
gjordt; jag har åtminstone ej som hos Alectoria vexillifera funnit 
sådana partier med inlagrade gonidier. Tidigast anläggas de två 
marginalnerverna. Yttersta spetsen af skottet visar ett virrvarr al 
med hvarandra hopflätade hyfspetsar. På öfvergången mellan topp- 
hvälfningen och långsidornas kanter anta de emellertid ett longi- 
tudinalt förlopp och öfvergå nedåt mycket hastigt till starka, run
dade lister, mellan hvilka ena sidan af skottet, medan detta ännu 
står på flagellstadiet, kommer att ligga som i bottnen al en 
stundom sluten — ränna. Under sin vidare utveckling kunna de 
bitvis uppdela sig i två eller tre liksom ock fläckvis sammanflyta 
med öfver- eller undersidans nervatur. De liksom inrama skottet 
och utöfva ett bestämdt inflytande på dess form och habitus. Från 
dem utgå vinkelrätt mot moderskottet ställda apothecier och kortskott. 
Tillväxten på skottets tvärnerviga sida är starkare, hvarigenom 
partier komma att båtformigt hoprullas. Dessutom inträda stundom 
svaga torsioner kring skottets längdaxel, hvarvid sträckor al mar
ginalnerverna mekaniskt verka som det band, hvilket samman
binder bladfötterna på stänglar med Zwangsdrehungen. De hop
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rullade lafskottspartierna, hvilkas utsida har sina hufvudnerver 
sträckta tvärsöfver skottet, komma då att förete en ytlig likhet 
med sådana tvångsvridna stänglar, på hvilkas yta som bekant rib
borna äro sträckta i sned eller vågrät riktning.1 Genom dessa 
torsion er, som på del hela taget sätta skottets båda sidor under 
lika belysningsförhållanden, utveckla sig apothecier oftare äfven på 
båda sidor än hvad vanligen plägar vara fallet. Hos en del kortskott 
på såväl margo som själfva bålytan komma egentligen endast mar
ginalnerverna till utveckling. Dessa skott likna med sin triangulära 
omkrets och marginalnervernas utlöpande i en skarp spets tornar.

" De öfriga nerverna, som upptaga väl hälften af skottets yta, ha 
också en bestämmande utvecklingshistorisk betydelse. Spännings- 
fenomenen i bålens massa utlösas mycket ofta genom att delar af 
vålnaderna sönderslitas. Liksom hos Alectoria vexillifera bestämma 
då nerverna riktningen af sprängningarna, och dessa kunna antingen 
sträcka sig endast genom den ena sidans kortikallager med under
liggande lösare skikt eller ock gå genom hela skottet. Ingenting 
är också vanligare än att se bålen genomdragen af perlorationer, 
orienterade efter nervaturens förlopp. Genom interkalär sträckning 
af perforationens sidor och adventivskottbildning från dessa kunna 
mycket bisarra bildningar uppstå. Nerverna sträcka sig äfven upp 
i amphithecium Jfr öfre delen af Tall. IV. Den starka utbild
ning, som de äfven här ernå, medför en mycket karaktäristisk för
ändring af de gamla apothecierna. I dem inträda nämligen samma 
slags sprängningsfenomen. Amphitheciet har formen af en platt 
skål. Denna vidgar sig dels i radial, dels i tangential riktning. Theciet 
kan icke hålla jämna steg med denna tillväxt utan spränges sön
der, hvarigenom amphitheciets insida blottas på allt större och större 
fält. Vid de spänningar, som inträda genom såväl de radiala som 
tangentiala sträckningarna, springa dessa fält sönder, så att hela 
amphitheciet upplöses till ett hufvudsaldigen af runda nerver bildadt 
nät, på hvars ofvansida maskorna här och där bära fragment af 
theciet. Utseendet blir än mera bisarrt då liksom hos Physcia 
ciliaris (L) DC.2 adventivgrenar utväxa från margo. Apotheciets

1 Jfr t. ex. figurerna 121 ocli 122 i De Vries, Die Mutationstheorie II, p. 509—570.

- Acharius (Methodus p. 250) uppställer på grund af denna nästan normalt upp
trädande företeelse en särskild varietet ctctinota, »scutellis confertis amplis ciliatis 
foliolisque laciniatis radidso-fimbriatis».
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skaftdel genomdrages under denna utveckling af kraftiga nerver 
och tilltager betydligt i volym.

Hos ilera lafvar äro egendomliga interkalära uppsvällningar kända, 
hvilka vid närmare undersökning kanske skola visa sig vara fascia- 
tioner och hvilka i hvarje fall förtjäna att närmare studeras till sin 
genesis.

En sådan är t. ex. Usnea articulata (L.) 1 Ioffm. Denna till sitt 
yttre ganska afvikande form, som sällsynt anträffats på vidt skilda 
punkter, ådrog sig redan de gamla botanisternas särskilda upp
märksamhet. Så afbildas den förträffligt af Morison1 och Dil- 
lenius.1 2 Den utmärker sig genom att hufvudskottets axel zonvis 
är ansvälld. Vid anatomisk undersökning har jag funnit att det 
är den väfnad, som Fr. Schulte3 kallar »Durchlüftungsgewebe», 
som särskildt tilltager i volym och orsakar denna ansvällning. Som 
en potentiering af denna form torde U. iniestiniformis Ach. få anses. 
Enligt Acharii beskrifning möta flera drag som påminna om typ 
A af Alectoria vexillifera. Så säger han i Lichenographia universalis 
p. 625—626: »Ex Anglia hane singulärem et monstrosam varieta- 
tem ad me misit Sollertissimus Observator D. Turner. Thallus 
(ramum tantum majorem offert, uti videtur, Specimen quod coram 
habeo) uncias circiter octo longus, crassitie est pennte anserime, 
per totam longitudinem haud abruptus sed quasi totus inflatus, 
quibusdam in locis coarctatus et per intervalla magis ventricosus 
et parum llexuosus, at non articulatus ut in prioribus (cc, ß, y). 
Substantia corticalis magis cartilagineo-membranacea quam Crusta
cea, textura bombycina parum densa intus referta et supra ltevigata 
nuda, foveolis sen scrobiculis irregularibus hinc inde impressa. 
Passim intus omnino inanis reperitur thallus. Rami sparsi versus 
superiora egrediuntur patentissimi breves ramulosi flexuosi atte- 
nuati, ut in Usneis solito constructis.» Enligt Th. Fr.4 kan bålen 
på denna märkliga form nå en diameter af ända till 8 mm.

1 sin klassiska Historia miiscorum 1741 inför Dillenius p. 188 i 
liclienologien en egendomlig växt, som han kallar »Lichenoides 
tinetorium glabrum vesieulosum». Särskildt utmärkande för den

1 Historia plantarum III, Sect. XV, Tab. 7, Fig. 11.
2 Historia muscorum, Tab. XI, Fig. 4.
:| Zur Anatomie der Flechtengattung Usnea.
4 Lieh. Scand. p. 18.
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samma är dess egendomliga »scu/eZ/ce». Dessa äro »pro plant;« ra- 
tione rnagnse, vesiculosae, glabrae, foramine in summo parvo prse- 
dit;e, multis rugis insequales, cinerei extus, intus obscure purpurei 
coloris». Angående förekomsten säges: »Rich. Richardson in pascuis 
montanis, Emmot-Pasture dictis prope Coin in Lancastriensi 
Comitatu invenit raram & elegantem hane speciem». Tab. XXIV, 
Fig. 82, meddelar han arbildning af två små bitar af den nya lafven.

År 1786 ger Jaquin i sina Collectanea I Tab. 4, Fig. 3 c en ny 
färglagd figur af originalexemplaret i Dillenii herbarium i fuktigt 
tillstånd.

Hoffmann, som reproducerar såväl Dillenii som Jaquins figurer, 
visar 1790 i sina Lichenes I,p. 69, att lafven i fråga, hvilken ännu 
ej anträffats på några nya lokaler, är en Platisma, hvilken, då 
Linné i Species plantarum 1753, p. 1146, upptagit den som »Lichen 
ampullaceiis», kallas Pl. ampullaceum.

Först 1803 pekade Acharius i sin Methodus p. 297 i anslutning 
till ett bref från Smith, som tydligen studerat originalexemplaret,1 
på samhörigheten med Cetraria glauca (L.) Ach.: »est hujus Liche- 
nis varietas monstrosa, cujus laciniai inflato-bullaUe pro apotheciis 
habitae & descriptse fuere».

Redan förut hade emellertid dess samband med Cetraria glauca 
blifvit insedt. I Flora Danica, Fasciculus decimus 1771 afbildas 
Tab. 598 en »Lichen glaucus f. 1 tuberculosus», helt säkert efter 
ett danskt eller norskt exemplar. På denna afbildning är det lätt 
att öfvertyga sig om identiteten med ampullacea.

Sedan man emellertid genom Smith och Acharius fått klart för 
sig att ampullacea endast var en »monstrositet», har man ägnat 
den föga uppmärksamhet.

Själf har jag lyckats finna den på tvenne ställen i naturen. Det 
ena är: Närke, Lerbäck, Klockarhyttan på döda grankvistar i 
skuggig granskog (1902 och 1903); del andra: Uppland, Alsike, 
Kungshamnsmossens strand på grankvistar i barrskog (l 9f<]04). 
Bildningsafvikelsen tog sig i bägge fallen tvenne slags uttryck:

l) På en begränsad punkt af den för öfrigt släta ytan och ett 
stycke från margo börjar bålen hvälfva sig, så att på undersidan 
en liten grop, på öfversidan motsvarad af en knöllik upphöjning, 
kommer till synes. Hvälfningen tilltar i omfång och höjd. Då 
den nått ett par mm. i diameter, börjar ofvandelen att tillväxa

1 År 1792 skrifver emellertid Withering i British plants p. 189: » 
is to be found in the Dillenian herbarium. Mr. Woodward».

A figure only
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starkare än underdelen, och en skattad blåsa med vägg af bålens 
normala byggnad uppkommer. Genom olikformig tillväxt veckas 
denna blåsa, som kan nå 12 mm. eller mera i diameter, i starka 
oregelbundna veck.

2) Hvälfningen inträder invid själfva margo. En kupolformig 
ansvällning uppstår, som genom olikformig marginal och interkalär 
tillväxt snart uppdelas i en mängd också hvälfda flikar. Hela 
gyttringen, som kan bli ända till 25 mm. i diameter, påminner 
om den »dicht büscheliges, fast blumenkohlartig verzweigtes Gebilde, 
dessen Aestchen kurz bleiben und glatt kuppelförmig abgerundete 
Enden besitzen», hvilken Bitter1 beskrifver och afbildar för Evernia 
furfuracea.

Det är möjligt att här föreligger ett cecidiologiskt fenomen. Jag 
har nämligen på några af Klockarhytte-exemplarens blåsor funnit 
perithecierna af en pyrenomycet. Men det finnes också möjlig
heter för en verklig bildningsafvikelse (eventuellt utlöst genom en 
svampinfektion), hvilken i så fall har analogier med de på olik
formiga interkalära tillväxtföreteelser grundade bildningar, som jag 
i det föregående sökt tyda som fasciationer. Särskildt vill jag 
nämna att jag på de fascierade exemplar af Alectoria cincinnata, 
som p. 32 nämndes som 1850 insamlade af R. Hartman på Snasa- 
högen, funnit flera blåsor af alldeles samma natur som typ l) hos 
Cetraria glauca.

Besläktade med den eventuella fasciation, som nu skildrats, äro 
möjligen de egendomliga uppblåsningar af podetieskottet, som af 
Th. Fries1 2 iakttagits hos Cladonia uncialis (L.) Fr.: »Monstrositä
ten! podetiis apices versus nodis subglobosis impresso-punctatis v. 
foveolatis dense obsitis et varie tortis insignem ad Witulfsberg pr. 
Upsaliam legimus. Subsimilem in Hekkefjeld Norvegke invenit
N. O. Abnfelt». — Hvad Vitulfsbergsformen beträffar, bar jag på 
snitt genom blåsorna ej kunnat upptäcka någon parasit. I korti
kal] agret finnas klotformiga, ihåliga ansvällningar till större delen 
omgifna af gonidiallagret. De mynna utåt genom en tydlig por. 
Man skulle kunna misstänka gröpper efter utfallna perithecier, men 
intet spår af sådana kunde skönjas.

1 Variabilität einiger Laubflechten p. 446 & Tat'. XI, Fig. 47.
2 Lieh. Scand. p. 63.



KAP. IV. Knoppvariationer och vegetativa mutationer.

De märkvärdiga företeelser, som i litteraturen vanligen gå under 
namnet knoppvariationer, ha från att fordom ofta endast ha be
traktats som kuriositeter, genom De Vries och mutationsteorien 
fått ett alldeles särskildt intresse från utvecklingshistorisk synpunkt. 
Hvad lafvarna beträffar har jag, allt från att H. De Vries Die Mu
tationstheorie började utkomma, bland dem letat efter sådana fall 
och sökt ägna mina fynd en kritisk granskning speciellt ur syn
punkten, om vegetativa mutationer eller, som jag hellre vill kalla 
dem knopp- eller skottmutationer förelegat eller ej.

I själfva verket torde inom växtriket mycket få verkliga sådana 
vara kända. Problemet är ännu ej angripet på experimentell väg, 
och de företeelser, som till det yttre alldeles öfverensstämma med 
de vegetativa mutationerna utan att vara det, äro ej lätta att skilja 
från desamma.

De Vries — och efter honom Cramer' — skiljer som bekant pä 
Ire slag af knopp variationer: »Erstens die vegetativen Spaltungen 
der Bastarde, zweitens den vegetativen Atavismus der Mittelrassen, 
wie er sich namentlich bei den gestreiften Blumen zeigt, drittens 
die eigentlichen vegetativen Mutationen, welche meist atavistischer 
Natur sind, bisweilen aber auch im Sinne des Fortschrittes statt
linden».1 2

Till knoppvariationerna och de atavistiska vegetativa mutatio
nerna hänför man stundom de hos heteroblastiska arter ej sällan 
förekommande återslagen af följformen till ungdomsfonnen, Goebei.s 
»Rückschläge der Folgeform zur Jugendform». Liksom själfva 
heteroblastien ej kan anses som en skottvariation, lika litet anser 
jag, att ett sådant till den individuella variationen hörande återslag 
kan göra det, än mindre räknas som en vegetativ mutation.

I anslutning till denna uppfattning hafva vi till en början att ut
rangera de falska knoppmutationer, som enligt min tanke äro att 
tolka som ett återslag till ungdomsfonnen inom ett heteroblasti.skt 
skottsystem. — Heteroblasti hos lafvarna är, om man undantar de

1 Knopvariatie, p. 26.
2 Die Mutationstheorie II, p. 674.
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uppslag, som lämnas i Bitters »Ueber die Variabilität einiger 
Laubflechten», mycket litet uppmärksammad. Den är dock ganska 
utpräglad hos några blad- och busklika former. I allmänhet tar 
den sig uttryck så, att ungformen har mera breda, plagiotropa, ut- 
prägladt dorsiventrala skott, följformen mera smala, ortotropa och 
mer eller mindre radiära skott, och det är de senare som företrä
desvis bära organ stående i reproduktionens tjänst: apothecier, so- 
raler och isidier. De skott-typer, som i den deskriptiva lichenolo- 
gien vanligen uppmärksammas, tillhöra följformerna. Detta beror 
på, att dessa till sitt förekomstsätt dominera och dessutom genom 
skottaflösning ej sällan reproducera sig som sådana. Som exempel 
på inassutveckling af följformens skott kan Parmelia encausta (Sm.) 
Nyl. framhållas. Ungdomsformen breder ut sig på stenen genom 
relativt breda och något plattade skott. Dessa höljas snart af de 
från densamma utgående följformerna och dess smala i genomsnitt 
bikonvexa skott, hvilka visa en tydlig cladomani, så att hela bål
ytan täckes med ett tjockt virrvarr af dess trådar. Exempel på 
specialskottsafläggning — fullständigt analog med den som konst
produkt vanliga Hedera »arborea», hvilken en gång på Gottland 
genom en naturlig afläggning individualiserats från ett exemplar 
med båda de allbekanta skott-typerna2 —. erbjuda Parmelia lanata 
(L.) Wali.r/ och P. furfuracea (L.) Ach.1 Hos dessa fixeras de ge
nom yttre agentier lösgjorda följskotten snart på sitt nya underlag 
genom utveckling af hapterer.1 —■ Nåväl, från dessa följformer ut
vecklas understundom ungdomsformer. Den yttre anledningen kan 
naturligen ej utan experiment med bestämdhet påvisas, men det 
förtjänar framhållas, att alla de 4 mera prägnanta fall af fenomenet 
i fråga, som jag lyckats uppspåra, haft karaktären af regeneration 
från ett af olika anledningar till sin vitalitet 1'örsvagadt skottsystem. 
Analogien är sålunda tydlig med Goebels viktiga experiment öf- 
ver framkallande af ungformer och står i full samklang med hans 
uttalande:" »Vor allem hat sich bei einer Anzahl von Beispielen 
gezeigt, dass ein Rückschlag zur Jugendform namentlich dann 1 2 * * 5

1 Heteroblastin först påvisad af Bitter.
2 Wittrock, Om höstväxter, p. 25—26.

Heteroblastin redan känd och afbildad hos Meyer, Entwickelung der Flechten, 
Erste Tafel. Han tolkar sambandet mellan de båda skottformerna som »Parmelia 
sttjgia, transiens in Cornicalariam lanatam».

1 Sernander, Lafvarnas hapterer, p. 13.
5 Goebel, Organographie I, p. 148.



eintritt, wenn die Vegetationsbedingungen ungünstig beeinflusst 
werden». De fall jag funnit äro följande:

Parinelia furfuracea (L.) — Bitter 1 karaktäriserar de olika skott-ty
perna sålunda: »Die jugendlichen, noch nicht mit Isidien besetzten 
Thalluszweige — — liegen dem Substrat ziemlich dicht an, sind 
mit demselben durch zerstreute Rhizinen verbunden und unterschei
den sich durch ihre rein hellgraue Farbe von den schmutzig dun
kelgrauen, Isidien tragenden, älteren Zweigen, die meist mehr oder 
weniger nach unten gebogen sind».

1. Dalarna, toppen af Bispbergs klack, torra grenar af gran i 
barrskog. Leg. B. Sern ander 19 g2 04. — Följskott voro ytterst 
smala, ofvansidan mörkgrå, zonvis täckt med isidier, zonvis glatt; 
dess flanker tillbakaböjda, så att ett snitt tvärsöfver skottet bildar 
hälften, stundom mera af en cirkelperiferi. (Utgör sålunda närmast
P. ceratea Ach. Methodus, p. 255). De bildade ett lätt och mäktigt 
komplex af följ forms-skott. I detta hade regeneration inträdt från 
några skottspetsar, som fullständigt dolts af sina grannskott samt 
Cetraria glauca. Skottsystemen hade utan vidare växt ut till plat
tade ungdomsskott med blåhvit slät ofvansida. Tre sådana skott 
anträffades i komplexet. Ett af dessa med flikar af 2/> mm. bredd 
utgick från etl 0,8 bredt följskott. Tall. V. Fig. 1.

2. Södermanland, Östra Vingåker, Sjöholm, på en gärdesgård. 
Leg. R. Sernander 19?§04. — Följskotten voro relativt hreda 
med halfcirkelformigt tvärsnitt. Ofvansidan fullständigt täckt af 
papillartade isidier. Exemplaret, i hvilket skotten voro väl expo
nerade och icke täckte hvarandra, var tydligen gammalt och stadt
1 utdöende. Så hade här och där isidierna bortfallit och den blott
lagda ytan antagit en kolsvart färg. På liera punkter hade ung- 
domsformer brutit fram, dels i form af adventivskott på godtyck
liga platser af skotten, dels som fortsättning af skottspetsarna. Den 
komplex, som är afbildad på Tallan V. Fig. 2, består af 3 små och
2 större adventivskott, som redan antagit karaktären af f. platy- 
phyllina Flotow. De äro utbildade på ofvansidan af ett skott 
rakt ofvan en kraftig hapter på undersidan.

Parmelia physodes (L.) Ach., Bitter. — Bitter2 framhåller, att 
hos denna art de vegetativa bålflikarna ofta äro bredare än de 
soralbärande. Enligt min tanke, hvilket också bestyrkes af unga * 2
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' Variabilität, p. 441—442.
2 1. c., p. 428.



exemplar, som uppväxt ur soredier, är den första skottformen att 
anse som en Jugendform, den andra som en Folgeform. 1 ill Bit

ters distinktion är endast att lägga, att ofvansidan af de vegetativa 
bålflikarna är plan och ljust blågrå, hos de soralbärande konvex 
och mörkt smutsgrå. — Följande återslag i skottföljden har jag 
konstaterat:

1. Närke, Lerbäck, Klockarhyttan, björk i granskog. Leg. R. 
Sernander 19 g8 02. — Individet var tydligen gammalt och döende. 
En del hjälmsoraler hade afslutat soredieproduktionen och voro i 
det närmaste tömda. På bålens ofvansida funnos talrika partier, 
där kortikalskiktet var svartfärgadt; särskildt hade taket till flera 
soraler förändrats på detta sätt. En 0,75 mm. bred bålflik fortsat
tes af ett rikt förgrenadt lifskraftigt ungskotlskomplex. Taff. V. Fig. 3.

2. Närke, Lerbäck, Klockarhyttan, tämligen fristående björk i 
björkbacke. Leg. R. Sernander 19g03. — Ett litet skottparti 
med några soraler hade tydligen försvagats genom en mycket riklig 
produktion af apothecier. Som hos föregående fortsatte en smal 
bålflik utan vidare i ett kraftigt ungskottskomplex. Tall. V. Fig. 4.

Som knoppvariationer, men icke som verkliga vegetativa ata- 
vistiska mutationer uppfattar De Vries som nämndt medelrasernas, 
de ständigt omslående varieteternas atavism, vare sig denna tar ut
tryck i uppträdandet af hela skott, som öfverensstämma med huf- 
vudarten, eller genom sektorial variation.

Efter denna uppfattning hafva vi sålunda att som knopp variatio
ner räkna de med hufvudformen öfverensstämmande skotten i de 
fascierade formernas skottsystem, t. ex. de normalcylindriska späda 
skotten hos de fascierade d/ec/o/'/a-formerna o. s. v.

En särskild ställning komma C/adoma-depigmentationerna att in
taga. Som redan i kapitlet om depigmentationerna som retro- 
gressiva mutationer framskymtat, kunna på samma podetium före
komma apothecier med såväl färgadt som ofärgadt hymenium, dels 
i samma apothecium vissa partier af hymeniet vara färgade, andra 
icke. Analogien med de strimmiga bladen och blommorna hos 
fanerogamerna är ganska påfallande. Nu äro meningarna om deras 
natur tämligen delade, men Hugo De Vries’ åsikt om att hybridi
sation ingalunda behöfver ligga till grund för deras uppkomst, utan 
att i flera fall verkliga mutationer hörande till de ständigt omslå
ende yarieteterna föreligga, är ytterst plausibel och står i full sam
klang med de omfattande undersökningar, som Louis Vilmorin äg
nat de strimmiga blommornas uppkomst. Vilmorin utgår, som De
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Vries1 förträffligt preciserat hans uppfattning, från den iakttagelsen, 
»dass gestreifte Blumen nur an solchen Arten Vorkommen, welche 
selbst gefärbt sind, daneben aber eine weisse Abart besitzen. Oder 
wenn die Blüthenfarbe aus roth und gelb zusammengesetzt ist, so 
verhält sich die einförmig gelbe Varietät in diesen Fällen wie die 
weisse (Mirabilis, Antirrhinum). Zuerst entsteht die weisse (bezw. 
gelbe) Varietät, viel später soll aus dieser, durch Rückschlag zu 
der Mutterart, die gestreifte sich bilden.» Då nu i det följande 
efter Wainio en sammanställning af dylika knopp- och sektoriala 
variationer hos Cladonia lämnas, fatta vi dem också som ständigt 
omslående varieteter, hvilka antagligen uppstått ur de retrogressiva 
depigmentationerna.

A. Cocciferce.
Cladonia digitata Schzer. f. albinea WaiNio. — Tyckes endast en 

gång vara funnen och då med knoppvariation. Wainio säger i sin 
monografi II, p. 443: »Apothecia pallida (pro parte in iisdem po- 
detiis etiam coccinea). Ad truncum putridum loco umbroso in 

I iirismaa in Hollola Fennise a. 1873 legi (una cum Cl. fimbriata 
o" ochrochlora).»

Cladonia coccifera (L.) Willu. — Såväl ochrocarpia Floerke som 
cerina (N^gel) Th. Fr. äro anmärkta med sektoriala variationer. 
Om ochrocarpia säger Wainio i sin monografi I, p. 167: »Apothe
cia pallida vel testaceo-pallida (vel maculis aurantiaco — ru- 
hentihus)» och om cerina 1. c., p. 173: »Hymenium — parte supe- 
riore passim pallidum, passim rubescens et hydrate kalico nubes 
violaceas effundens, parte inferiore decoloratum». Intressant är hans 
uppgift på samma ställe om pykniden, nämligen att de understun
dom föra något krysofansyra, hvilket visar att den sektoriala varia
tionen äfven i detta organ tagit sig uttryck.

B. Ochroplucecc.
Cladonia fimbriata (L.) Fr. v. ochrochlora (Floerke, Wainio). —- 

Wainio säger i sin monografi II, p. 319, om denna varietet: »Apo
thecia testacea aut pallida aut in eodem specimine testaceo— et 
rufescenti—vel fuscenti — variegata».

Det låter naturligtvis tänka sig ett annat uppkomstsätt för dessa 
sektoriala variationer, nämligen att de orsakats genom en Mendel- 
spaltning. Vi ha nu i vår undersökning kommit fram till den 
vanskliga frågan om lafvarnas sexualitet och dess betydelse för art

1 Die Mutationstheorie I, p. 492—493.
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bildningen. Att befruktning, förmedlad af spermatier och trikogyn- 
ascogonapparaten, såsom Stahls klassiska undersökningar lärde oss 
känna den, förekommer, måste nu betraktas som ett faktum. Hvad 
Cladonia beträffar, har som bekant den man, som ägnat detta 
märkliga släktes utvecklingshistoria de mest omfattande undersök
ningarna, nämligen Krabbe, i sitt stora arbete »Entwicklungsge
schichte und Morphologie der polymorphen Flechtengattung Cla
donia» kommit till det resultatet, att de ascogena hyferna i apothe- 
cierna, till hvilka han räknar hela podetiet, uppkommit utan någon 
befruktningsprocess. Emellertid ha i spetsen at själfva podetierna 
påträffats såväl ascogon som trikogyn, hvadan Krabbes teori om 
podetiet som apothecium måste falla och tillvaron af en befrukt
ning åtminstone ifrågasättas. Skulle emellertid ascosporerna bos 
Cladonia ha bildats genom befruktning — i detta dessutom mellan 
en mutant och dess moderart —, är det, med kännedom om den 
kolossala betydelse den rent vegetativa förökningen spelar inom 
släktet, tämligen ringa utsikt för att i naturen verkligen finna indi
vider, uppkomna ur groende ascosporer som påträffat den behöfliga 
näralgen. Då dessutom sekto rial variation, framkallad som Mendel- 
spaltning, till och med bland fanerogamerna ännu måste anses som 
ganska sällsynt, förefaller det säkrast att åtminstone tills vidare 
låta denna förklaringsgrund bortfalla för de blandade färgerna hos 
bägarlafvarna.

Frågan om sexualiteten kvarstår emellertid för de andra knopp
variationerna, till hvilka vi nu komma, fenomen, hvilka annars 
torde falla inom de vegetativa mutationerna. För hvarje särskildi 
fall måste den upptas till ompröfning.

Det möter ofta vanskligheter att öfverflytta skottbegreppet, bil
dadi som det egentligen är för kärlväxternas morfologiska uppdel
ning, på svamparna. Oftast är det af en mångfald hyfer bildade 
komplexer som kallas skott, men äfven de enskilda hyferna kunna 
ibland på grund af sin individualiserade utveckling beläggas med 
detta namn. I ett apothecium har t. ex. hvarje ascus, utbildad 
som den är som spetsen af en individualiserad ascogen hyf, om 
man så vill, betraktas som ett skott, likaså parafyserna. De blan
dade C/adon/a-depigmentationerna kunna sålunda i stället för sek- 
toriala variationer helt enkelt kallas knoppvariationer. Detsamma 
gäller om följande mycket egendomliga sektoriala variation i vissa 
lafvars hymenium, som jag tills vidare uppfattar som en vegetativ 
mutation.

Svensk Botanisk Tidskrift. 12
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Under det jag var sysselsatt med några undersökningar öfver släk
tet Rinodina, påträffade jag ett exemplar af R. turfacea (Wnbg.) 

Th. Fr. a nuda Th. Fr., som jag 18g589 insamlat i Jämtland, 
Frösön på Juniperus, med skottmutation af ofvan antydd natur.

De med artens normaltyp öfverensstämmande sporerna voro 25— 
30 /i långa och 10—12,5 /i breda samt lågo i sina asci antingen 
alla 8 i en rad eller hopade ett par i bredd. I förra fallet var 
ascus smal och lång (12X108 /j) och trängde upp till parafys- 
spetsarna, i senare fallet mera tjock och kort (20 X 72 /x) och låg 
innesluten af parafysmassan. Detta är naturligtvis endast en till- 
växtsmodilikation, betingad af det olikartade tryck, sporerna under 
tillväxten utöfvat på ascusväggen. Det är samma förhållande som 
redan 1869 anmärktes af Nyländer1 hos Psorotichia pictava Nyi..: 
»Sporse in thecio cylindraceis (una serie ordinata-.) vel fusiform i - 
clavatis (serie duplici).» Öfvergångar mellan de olika aseusformerna 
äro också mycket vanliga. Men i några apothecier fanns därjämte 
en afvikelse af helt annan art. I vissa asci — som för öfrigt höllo 
medelvägen mellan de två nämnda ytterligheterna — voro sporerna 
20—-21 /J långa och 7,5—9 /1 breda, men fullt normala och utbil
dade. Nu är att märka att denna sporstorlek utmärker en annan 
art inom släktet: Rinodina laevigata (Ach.) Malme. — Fältet ligger 
ganska fritt för hypoteser öfver hvad denna öfverensstämmelse kan 
betyda. En eventuell hybridisation kan direkt eller i sinafkomma 
taga olika former; en event, knoppmutation kan vara af progressiv 
eller atavistisk natur-. Huru saken förhåller sig, är språnget i denna 
knoppvariation ganska märkligt. Rinodina-arternas sporer ge med 
sina föga fluktuerande variationer i måttförhållandena distinkta ka
raktärer. Malme1 2 säger om de båda arternas släktskap: »klyftan, 
hvad sporstorleken beträffar, fylles, för så vidt kändt är, icke genom 
några mellanformer.» En enkel fluktuerande variation är därför 
ej sannolik, hvarjämte i Frösö-formens apothecier inga mellanformer 
funnits, som förbinda de olikstora sporslagen.

Då jag i mikroskopet fick se denna bild af de tvenne sporslagen, 
erinrade jag mig att Th. Fries anmärkt något liknande hos en 
Bnellia, som Hellbom för länge sedan hittade i Närke. Det är 
B. dives Th. Fries, om hvilken dess namngifvare3 säger: »I alla

1 Flora 1869 p. 82.
1 Rinodina sophodes och Rinodina exigua p. 14.
3 Bidrag till Skandinaviens Laf-flora p. 272—273.
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de undersökta frukterna (med undantag af en enda).. . sporse 
12—16:na; ellipsoidese 1. oblongie ... dyblastie ... 0,014—16 mm. 
longse et 0,00 5—6 mm. latse. — I en bland de öfriga befintlig 
frukt visade sig deremot sporerna vara blott 8 till antalet, elongato- 
oblongse, nästan dubbelt större (0,02 2—2 6 mm. långa, 0,oio mm. 
breda) samt stundom tetrablastse.» Det är tydligt, att denna Bu- 
ellia dives, som både Fries och Hellbom framhålla, utvecklingshi- 
storiskt är nära förbunden med någon elementarart af B. parasema 
(Ach.) Th. Fr. Den skiljer sig från denna endast genom ett högre 
antal sporer i hvarje ascus samt genom dessas litenhet. Nu inne
håller den af Fries funna afvikande ascus-typen just sporer, som 
till antal och storlek öfverensstämma med B. parasema. Äfven att 
sporerna äro tetrablastse, är också en karaktär, som ofta möter hos 
denna. B. dives är aldrig, ehuru eftersökt, funnen mer än en gång 
och i ett litet antal exemplar. Den är troligen en mutation af
B. parasema med ett som knoppvariation — efter beskrifningen att 
döma omfattande ett helt apothecium — uppträdande atavistiskt 
återslag till moderarten.

Cyphelium Notarisii (Nyl.) är en sällsynt art, som egentligen en
dast genom murformiga sporer skiljer sig från den vanliga C. tigil- 
lare Ach. med sporse dyblastse. Blomberg 1 har på ett exemplar 
af den förra ett eller liera apothecier, som utom asci med normala 
sporer höll sådana med sporer, som alldeles öfverensstämde med
C. tigillare. Enligt min tanke är en atavistisk knoppmutation med 
tigillare-karaktärer den enklaste förklaringen på detta fenomen.

Då uppmärksamheten blifvit riktad på dessa märkliga sektoriala 
eller knoppvariationer, komma troligen flera dylika fall att fram
dragas, speciellt af dem som för bestämningsarbeten genomgå större 
mängder laf-apothecier mikroskopiskt. Sällsyntheten af de nu nämnda 
fallen har gjort mig mest hågad för knoppmutationshypotesen, men 
det är gifvet att liknande företeelser kunna falla inom den fluktu
erande variationen. Ökad anledning att antaga sådana föreligger 
naturligtvis, då den ifrågavarande knoppvariationen visar sig vara 
ett ofta återkommande fenomen. Ett sådant fäll föreligger kanske 
hos Lecidea ameibospora Hedl. Hedlund 2 säger: »In den meisten 
Schläuchen sind die Sporen zahlreich und elliptisch, aber immer 
werden jedoch eingemischte Schläuche angetroffen, die eine gerin- 1 2

1 Lafvarnas utbredning i Skandinavien p. 101,
2 Kritische Bemerkungen p. 65.
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gere Zahl von Sporen besitzen, die dann länger und oft zweitheilig 
sind und den Sporen von Lecidea globulosa sehr ähnlich sehen.»

Gyrophora polyphylla (L.) Fw. ß deusta (L.) Fw. skiljer sig Iran lin 1 
vudarten — a glabra (Westr.) Fw. — på ungefär följande sätt:

glabra
Bålen läderartad. 
Ofvansidan glatl. 

Undersidan mycket mörkare 
än ofvansidan, slät. 

Växer på torra klippor.

deusta
Bålen hinnartad. 

Ofvansidan täckt af isidier. 
Undersidan af ungefär samma 

lärg som ofvansidan, lint gropig. 
Växer på fuktiga klippor.

Ej sällan utväxa deusta-isidierna kvarsittande på bålen till själf- 
ständiga individ. Jag har funnit sådana, hvilka till alla karaktärer 
utom växtplatsen öfverensstämma med den ofvan lämnade beskrif- 
ningen af glabra. Särskildt ligga framför mig två stora deusta-bå
lar, som jag insamlat i Finland, Nyland, Lojo s:n, del ena 18^80 
vid Gerknäs på Kohagsberget, det andra 182/86 på Bällby- 
landet, klippa midtemot Jalansaari, på hvilka ungefär midtmellan 
gomphus och margo ligga — på det förra en liten, på det senare en 
större —- mycket tät gyttring af på nyss skildrad! sätt uppkomna 
(//afcra-individ. Dylika skottvariationer äro nog ej så sällsynta. Tyd
ligen är det på dem, Th. Fries hänsyftar, då han i sin Licheno- 
graphia p. 165 säger: »E diverso habitationislocomagnoperevariat; 
a. & ß. variis notis gravibus adeo se invicem recedunt, ut distinctas 
species facile haberemus, nisi in eodem specimine haud raro inve- 
nissemus lacinias formse glabra; e thallo ß. deusta; progredientes.» 
Om de skola tolkas som vegetativa mutationer eller som ett åter- 
slag till ungdomsformen, är ej så lätt afgöra. De få unga deusta- 
individ jag iakttagit, innan isidierna kommit till utveckling, erinra 
habituellt om glabra, hvadan den senare tolkningen har ett visst 
berättigande. Emellertid är att märka, att det största gJaftra-skottet 
på Gerknäs-exemplaret nått en längsta diameter på 11 mm. utan 
att ett spår närma sig deusta, hvilket visar att dessa återgångsskott 
knappast med tiden öfvergå till deusta.

Krabbe1 och Lindau,2 som ägnat Gi/ro/i/iora-apotheciets utveck
lingshistoria synnerligen omfattande studier, förneka tillvaron af 
någon befruktningsprocess. Tillvaron af trikogyner — man må kalla 
dem »terebratorer», »respirationsorgan» eller hvad man vill — samt 1 2

1 Entwicklung einiger Flechtenapothecien.
2 Zur Kenntniss der Gattung Gyrophora.



171

pyknokonidier, som kunna vara spermatier, lämna dock enligt min 
tanke frågan öppen. Emellertid förökas deusta troligen nästan ute
slutande genom sina isidier (möjligen ock genom pyknokonidier). 
Åtminstone äro apothecier sällsynta och, då de finnas, dåligt utbil
dade. Utsikten för en hybridspaltning efter en korsning med glabra, 
som ju genom den nu beskrifna atavismen tyckes vara stamformen, 
är sålunda för liten att motsvaras af dessa knoppvariationers fre
kvens.

Elias Fries’ gamla kollektivart Usnea barbata ha senare forskare, 
delvis återgående till Linnés artbegränsning, uppdelat i flera ar
ter. Allmänt håller man nu i sär Usnea plicata (L.) och U. dasypoga 
(Ach.). Den knoppvariation af den senare, som jag i Närke, Ler
bäck, Klockarhyttan 18g799 funnit utgå från den förra, är så
lunda högst märklig. Ett skott från ett c. 13 cm. långt individ 
af plicata med alla dess särmärken: subdikotomiskt starkt förgre- 
nadt skottsystem utan hufvudaxel, skotten utgående i spetsiga vink
lar, zonvis glatta, zonvis tätt klädda af soraler, men alldeles saknande 
fibriller, öfvergick utan vidare i ett 17 cm. långt skottparti af all
deles afvikande utseende. Den starkt framträdande hufvudaxeln var 
glest försedd med i räta eller trubbiga vinklar utgående sidogrenar af 
långskottsnatur, men i stället med talrika rakt utstående fibriller af 
några millimeters längd. Sidoskotten voro också på samma sätt 
glest förgrenade, men besatta med talrika fibriller. Sålunda, om vi 
t. ex. ur Th. Fries’ Lichenographia p. 16 låna diagnoserna för 
plicata och dasypoga, få vi fullständig öfverensstämmelse för de resp. 
skottpartierna: plicata: »thallus elongatus, pendulus, subdichotome 
ramosus, parce vel non fibrillosus, lsevigatus» och dasypoga: »thallus 
elongatus, pendulus, parce ramosus, fibrillis brevibus patentibus 
crebris vestitus.» Tati. V. Fig. 7.

Något återslag till en ungdomsform föreligger ej, då ung plicata icke 
har något af c/asypopa-karaktärer i sig. Hybridspaltning är uteslu
ten af följande skäl. Schulte,1 som undersökt Usnea-apotheciets 
utvecklingshistoria kommer (l. c. p. 12) till följande resultat: »Es 
nimmt seinen Ursprung nicht — von einem sogenannten Carpogon 
sondern es entsteht durch Sprossung und Verflechtung von Hyphen 
des Durchluftungsgewebes.» Spermogon —- eventuellt pyknid - 
äro ytterst sällsynta inom släktet. Dessutom har jag i min hem
bygd, där fyndet gjordes, aldrig under de tvenne decennier jag här 
ägnat lafvarna, ej minst Usnea, min uppmärksamhet, lyckats på nå

1 Zur Anatomi der Flechtengattung Usnea.
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gon af dess arter finna ett enda apothecium. Jag har sålunda all 
anledning att antaga en vegetativ mutation. Om denna varit af 
atavistisk eller progressiv natur kan ännu icke afgöras.

Ett släkte, som man på grund af den mängd hvarandra närstå
ende former, hvilka åtminstone i Europa växa blandade om hvar
andra, har en viss anledning misstänka som befinnande sig i en 
mutationsperiod, är Ramalina. På denna grund har jag ägnat myc
ket arbete åt att här söka efter knoppmutationer. Jag tror mig också 
ha funnit 2 dylika fall. Inom /rarznea-gruppen med dess svårt 
hegränsbara och med hvarandra intimt förbundna arter anses Ra- 
malina fraxinea (L.) Ach. och R. farinacea (L.) Ach. stå väl och skarpt 
begränsade från hvarandra. Så mycket mer öfverraskande var det, 
att båda dessa fall hestodo i en knoppvariation af R. farinacea på 
exemplar af R. fraxinea.

Det ena R. fraxinea-exemplarel växte på Popuhis tremula, Närke, 
Lerbäck, Klockarhyttan (19|03). Från en grof gomphus utgingo 
en mängd skott, bildande en rakt utstående buske af 4—5 cm. 
höjd. Skotten voro kraftigt byggda, svagt förgrenade med tämligen 
rikliga apothecier. De fiesta topparna voro svarta och tydligen 
stadda i afdöende. Från sidorna af dessa mörknade partier ut
gingo på 5 fraxinea-skott de nämnda farinacea-mutationerna. De 
sutto i tämligen täta samlingar och hade alla dimensioner mellan 
0,6—10 mm. De största voro tätt dikotomiskt eller subdikotomiskt 
förgrenade. Grenarna smala, jämbreda, plattade. Här och där 
hade på flankerna soraler utbildat sig. De öfverensstämde i allt 
med vanlig farinacea. Tafl. V. Fig. (i.

Det andra fallet hittades på stammen af en i Klockarhyttans 
trädgård odlad Salix alba 1914/803. Här växte fraxinea och fari
nacea blandade om hvarandra. Ett tämligen rikligt apotheciebä- 
rande /rarc/nea-exemplar, hvars skottkrona höll 3—4 cm. i höjd, 
var stadt i utdöende. De sparsamt förgrenade skotten voro i sin 
helhet mera mörkfärgade än andra exemplar på trädet. På den 
nedersta centimetern af så godt som hvarje skott, hvilket utgick 
från gomphus, hade farinacea-skott i sådan mängd brutit 1'ram, att 
de bildade en halfklotformig buske kring moderexemplarets bas. 
De voro af olika storlek, men de fiesta c. 12 mm. höga. Troligen 
hade de frambrutit ungefär samtidigt. Förgreningen var mycket 
tät, dikotomisk eller subdikotomisk. Den öfverensstämde med fari- 
wfcea-exemplaren på ' .Su/zir-stammen med del undantag, att flank- 
soraler ännu ej kommit till utveckling. Tall. V. Fig. 5.
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Vi komma nu till den svåra frågan om dessa knoppvariationers 
natur.

De äro morfologiskt att anse som adventivskott, ungefär öfver- 
ensstämmande med dem jag i ett par fall (Klockarhyttan, aspstam 
(l9'g903) och Södermanland, ö. Vingåker, Sjöholm (l9f§04) funnit 
hos R. farinacea, men där dessa varit af samma natur som 
moderskotten. Dessa adventivskott hade, liksom hos Alectoria ni- 
dulifera Norrlin, utgått från kanten af soralerna och hildat om
kring dessa täta buskar, hvilka gifva exemplaren ett ganska karak
täristiskt utseende. Äfven äkta sorediegrenar (Schwendener) fun- 
nos. Någon försvagning i moderindividens vitalitet kunde ej kon
stateras.

Någon återgång till en ungdomsform kan icke af samma skäl 
som hos Usnea sättas i fråga. Unga /Wm/iea-individ hafva intet 
af /arinaceo-karaktär.

De återstående förklaringsmöjligheterna måste diskuteras med 
hänsyn äfven tagen till de /?«;;;«//na-skottvariationer, öfver hvilka 
Hue1 redan 1898, utan att tolka dem som sådana, lämnat synner
ligen omsorgsfulla beskrifningar, som dock i litteraturen hittills blif- 
vit alldeles förbisedda. Hue insamlade sommaren 1897 i ett myc
ket stort antal »plusieurs centaines» — alla de Ramalina-for
mer, som växte på de höga popplarna utmed en väg ej långt från 
Nancy. Hans samlingar visade sig kunna fördelas på de lie arterna 
farinacea, fastigiata och fraxinea, hvardera representerad af ett antal 
olika former. Men dessutom fann han ett antal exemplar af en 
ny form, som han kallar R. fastigiato-fraxinea Hue. Hithörande 
exemplar bestå till en del af fastigiata-, till en del af fraxinea-skott. 
Att denna beteckning af de olika skotten är riktig, styrker han ge
nom undersökning af deras sporer och kortikallager. De som fa
stigiata betecknade skotten hade t. ex. i allmänhet krökta, fraxinea- 
skotten raka sporer o. s. v. Det sätt, på hvilket det ena skottslaget 
är förenadt med det andra, tyder enligt min tanke på sammanväx- 
ning mellan tvenne individ af de resp. arterna. Antingen äro näm
ligen de olika skottslagen förenade med hvarandra enbart med 
gomphus; eller ock med gomphus + ett gemensamt skottparti af 
1—4 mm. höjd; så fattar jag åtminstone hans ord (l. c. p. 26): 

.fe les diviserai d’abord en deux catégories: 1. Ceux dont les la- 
ciniures primaires parten! d’un meine point de 1’écorce et par con- 
séquent ne sont soudées qu’a la base. II. Ceux qui attachés å 1’écorce

1 Les Ramalina ;i Richardmesnil.
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par une sorte de trone, élevé au moins d’un aux deux millini.,1 
émettent de ce trone des laciniures de formes spécifiques ou com- 
plétement ou plus ou moins distinctes.»

Att för /drinacea-knoppvariationerna tillämpa denna sammanväx- 
ningsteori, sålunda tyda dem som falska sådana, hvilket jag nu för
slagsvis antagit som förklaring till dessa Hues fastigiato-fraxinea- 
former, är omöjligt, då farinacea-skotten tydligen frambrutit från en 
mängd punkter af fraxinea-bålen, då denna ungefärligen nått de 
dimensioner den hade vid insamlingen. Den eventuella saminan- 
växningen mellan fraxinea och fastigiata måste ha ägt rum mellan 
ungefär jämnstora individer — och tydligen på ett tidigt ungdoms- 
stadium — ty de resp. skottsystemshälfterna hade, med det plau- 
sibla antagandet af en något mindre tillväxtsintensitet för fastigiata, 
ekvivalent höjd. De mått Hue meddelar för 3 exemplar äro:

Fraxinea-skottsystemet. Fas/i^ia/a-skottsystemet.

N:o 1 (Typ I) ...................... 3 cm. 2 cm.
N:o 2 (Typ II) ...................... B » 4 »
N:o 3 (Typ II) ...................... 3,5 » 2,r, >

Det linnes en möjlighet — gällande också de nyss behandlade 
f/s/iea-formerna — som dock med vår nuvarande kännedom om 
svampindividens uppkomst knappast behöfver på allvar diskuteras. 
Det är den, att groddslangarna från en fraxinea-spor, hvilka nyss 
funnit en näralg, inträngt i en groende farinacea-soredie, eller vice 
versa, och att ett sammansatt individ uppkommit, där fraxinea 
blifvit den morfölogiskt bestämmande, men att farinacea-hyferna på 
vissa punkter lyckats bryta fram som knoppvariationer.

Hue själf, som icke tänkt sig möjligheten af en sammanväxning, 
tager en eventuell hybridisation som den närmaste förklaringsgrun
den till uppkomsten af sin blandade Ramalina-iovm. Det skulle 
sålunda i dessa lall ha förelegat hybridspaltning. Gifvetvis borde 
äfven en sådan förklaring, om den är riktig, kunna utsträckas till 
/arinacea-knoppvariationen. Då man ännu endast obetydligt kän
ner Ramalina-apotheciets utvecklingshistoria, skulle väl den fastaste 
utgångspunkten för en sådan hypotes ligga i att de eventuella han
organen, spermogonen-pykniden, ej äro sällsynta hos någon af de 
ifrågavarande arterna. Visar det sig emellertid vid framtida under
sökningar som fullt säkert, att ascosporerna endast alstras på kön-

P. 27 anföres ett fall på 4 mm.
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lös väg, måste man antaga vegetativ mutation som förklaring till de 
af mig funna knoppvariationerna. Om denna varit alavistisk eller 
progressiv återstår också att afgöra. Den rikliga produktionen af 
soredier, som ersätta apotlieciernas sällsynthet, talar onekligen lör 
alt farinacea är yngre än den ymnigt apotheciebärande fraxinea, 
som saknar soredier. I sä fall skulle det märkliga lallet af en 
verklig progressiv knoppmulalion föreligga.

För min del tror jag, alt knoppmutationer spelat och fortfarande 
spela en framträdande roll vid lafvarnas artbildning. För de blif- 
vande undersökningarna på detta område gäller det närmast all i 
naturen uppsöka nya sådana. De fynd, som redan äro gjorda, tala 
ett tydligt språk för all arbetsfältet är både rikt och lönande.

.lag tillåter mig slutligen rekommendera del genom Bitter så 
intressant vordna undersläktet Hypogijnmia af släktet Parmelia till 
studier i delta hänseende. Den mångfald af soral-former, som här 
kommit till uttryck, medan andra karaktärer förblifvit jämförelse
vis oförändrade, talar för alt Ilgpogymnia nyligen spaltat och fort
farande spaltar sig i en viss riktning. Har denna spallning försig
gått genom knoppmulalion, borde sådana fall kunna anträffas, där 
från ell bål parti utginge skott med en annan arts soraltyp. Mina 
efterforskningar i delta hänseende, och jag har sedan 1902 under
sökt hundratals och åter hundratals exemplar, ha visserligen hit
tills utfallit negativt — dock rikligen belönats genom upptäckten 
af återslagsskolt, nya soralformer, troligen nya deinen tararter o. s. 
v. —, men vikten af ett positivt fynd af den natur jag nu antydt 
bör sporra lill nya försök. Dessutom tyckas, efter Parmelia phy- 
sodes all döma, af hvilken man på olikartade substrat och under 
skilda yttre förhållanden kan finna massor af från soredier utveck
lade unga individ, de tekniska svårigheterna för kulturer vara 
jämförelsevis lätta alt öfvervinna. Och ined ett antal planmässigt 
ordnade sådana hade man beträd t den väg, som förr eller senare 
måste beträdas, om man vill rycka den utomordentligt viktiga frå
gan om sättet för lafvarnas art- och varietelsbildning närmare in 
på lifvel.

Hulvudmassan af del material, som ligger lill grund för denna 
studie, har jag 'dels själf insamlat, dels undersökt i Uppsala uni
versitets storartade lafherbarium, med livilket nu också Tu. Fries’ 
bekanta samlingar äro införlifvade. Un del material har jag fått
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låna från de botaniska museerna vid Helsingfors universitet och 
Stockholms högskola. Till de vederbörande institutionernas pre
fekter och till Dr K. Hedbom samt Kand. Thore Fries, hvilka båda 
ställt sina värdefulla fynd — bland annat det bästa material af 
Lecanora gelida som väl någonsin en lichenologisk forskare haft för 
sina ögon — till mitt förfogande, frambär jag mitt hjärtliga tack.

För de präktiga fotografier, som reproducerats på sidan 105, står 
jag i tacksamhetsskuld till Professor O. Juel.

ÜBER EINIGE FORMEN DER ARTEN- UND VARIE
TÄTEN BILDUNG BEI DEN FLECHTEN.

RESÜMEE.

KAP. I. DKM BEGRIFF FLECHTENART UNI) GON11)1 UNSUINSTITU
TION ALS ARTBILDENDEM FAKTOR.

Die bei mehreren Lichenologen übliche Auffassung von der Flech- 
lenarl als der Vereinigung einer gewissen Algenart mit einer gewis
sen Pilzart ist unhaltbar. Der Konsorliumbegriff ist biologisch, nicht 
systematisch. Wenn man aus praktischen Gründen von Flechten
art und Flechtengaltung sprechen muss, muss man sich darüber 
klar sein, dass man Flechtenpilzarl und Flechlenpilzgallung meint.

Wenn Flechten mit äusserst nahestehenden oder identischen Pil
zen, aber mit verschiedenartigen Algen zu verschiedenen Gattungen 
gerechnet werden, so ist dies aus rational systematischem Gesichts
punkt völlig unrichtig. Verl'., der in dieser Arbeit einige Beiträge 
dazu milteilen will, wie die Arten- und Varietätenbildung bei den 
Flechtenpilzen vor sich geht, sucht auch die Bedeutung einer Go- 
nidiensubslilution als artbildenden Faktors einzuschränken.

Besonders lehrreich in dieser Hinsicht sind die Biologie und Ent
wicklungsgeschichte der Cephalodien.

Die Cephalodien bei Lecanora gelida (L.) Ach. werden einer aus
führlichen Prüfung unterzogen, welche Verf. zu einer ganz anderen 
Auffassung ihrer Entwicklungsgeschichte führt, als sie von dem 
Monographen der Cephalodien, Forssell, dargestellt worden ist.

Unter bei Enaforsholm eingesammelten, auf Glimmerschiefer wach
senden, besonders schönen, grossen Exemplaren von Lecanora gelida
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(Fig. 1 und 2) wurden zwei Arten von sehr kleinen Hechtenthalli enl 
deckt, die sich als die ersten Entwicklungsstadien der fraglichen I* lechte 
erwiesen. Die eine Art enthielt gewöhnliche Palmelia-, die andere 
Chroococcus-Gohidien (Tat. I 8 und 9). Wenn diese I halli in Kon
takt mit einander kamen, hörte sofort das Wachstum zu beiden 
Seiten der Kontaktpunkte aut (Taf. I 10 und ll). Indessen schlies- 
sen sich die Lappen des Grünalgenthallus, der ein bedeutend kräfti
geres Wachstum hat, vollständig um den Cyanophyceenthallus herum, 
welch letzterer demnach als das zentrale oder primäre Cephalodium 
(»verruca centralis» auctorum) mitten in der runden Scheibe des 
ersteren zu liegen kommt (Taf. 1 12 15). Der Cyanophyceenthallus
quillt indessen während des Wachstums über den Grünalgenthallus 
hinüber, tötet die überwachsenen Teile und sendet in sie kurze, 
breite Rhizine (Taf. II l). Während der weiteren Entwicklung des 
Grünalgenthallus werden neue Cyanophyceenthallus als exzentrische 
oiler sekundäre Cephalodien eingeschlossen.

Die Grünalgenthalli sind aus Soredien entstanden, die in zahl
reichen, regelmässig angeordneten Sorale erzeugt werden. Die 
Cyanophyceenthalli sind wahrscheinlich dadurch gebildet worden, 
dass Soredialkonidien (Taf. I 1—5) in C/iroococcus-Kolonien (Taf. I 
ti —7) gekeimt haben.

An Exemplaren aus Kaitesuolo bestand die Alge in den Gepha- 
l°dien aus einer Stigonema. Die Entwicklung ist hier völlig gleich
artig. Indessen wurden hier keine frei lebenden liclienisierten 
S%one/na-Kolonien bemerkt Sollten wider Erwarten solche nicht 
anzutreffen sein, so müssten Hyphen vom unteren Rande des Grün
algenthallus in die Stigonema-Kolonien eingedrungen sein.

Lecanora gelida ist demnach eine Flechtenart, die sowohl Pal- 
mella als Cyanophyeeen als Nähralgen nehmen kann. Diese ver
schiedenen Arten von Flechtenthallus, die vom Gesichtspunkt der 
Konsortiumdoktrin aus mit verschiedenen systematischen Gattungs
namen zu belegen sind, leben mit einander in antagonistischer 
Symbiose.

KAP. If DKPIGMENTATIONEN ALS RETROGRESSIVE VARIETÄTEN.

Von den Depigmentationen, die nach dem Verf. als echte retro
gressive Varietäten anzusehn sind, hat man dem Äusseren nach 
analoge und durch denselben totalen oder partiellen Verlust von 
Flechtensäuren oder Flechtenfarbstoffen entstandene Depigmentations-
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formen zu unterscheiden, welch letztere vielmehr in den Bereich 
der fluktuierenden Variation fallen.

Ein schönes derartiges Beispiel bietet Xanthoria parietina (L.) Tn. 
Fr. Der Gehalt an Chrysophansäure wird durch die Belichtungs
verhältnisse bedingt, weshalb die verschiedenen Varietäten aureola, 
Hindu etc., die auf Grund der Thallusfärbung unterschieden worden 
sind, nicht aufrechterhalten werden können. Auf der Oberseite eines 
sonnenbelichteten Zweiges kann derselbe Thallus der Varietät au
reola angehören, auf den Seiten und der Unterseite der Zweige aber 
in die Varietät livida übergehn.

Verf. liefert darauf eine kritische Erörterung aller der Depigmen- 
tationen von Cladonia, die seiner Meinung nach retrogressive Muta
tionen sind. Ihr sporadisches Auftreten ohne Zwischenformen, bis
weilen mitten unter anderen Exemplaren der Mutterart, spricht für 
ihre Mutantennatur. GZ. carneola Fr. wird u. a. als eine Mutation 
innerhalb der CI. coccifera{L.) -Serie gedeutet.

KAP. Ill FASCI ATI O N E N.

Die Verbänderungen hei gewissen Flechten, die Verf. für analog 
mit den phanerogamen F'asciationen hält, unterscheiden sich von 
diesen durch ihre interkaläre Natur.

Alectoria vexillifera Nyl. Diese Art ist eine fasciierte Form von
A. cincinnata (Fr.), die mehr oder weniger ausgesprochen in Russisch 
Lappmarken, Finmarken, Jämtland und auf dem Chimborasso an
getroffen worden ist. Die Fasciation erscheint in zwei Formen:

Typ. A, Taf. III rechts. Der Spross behält der Hauptsache nach 
seine zylindrische F'orm hei, wird aber um ein vielfaches grösser, 
bis zu 3,5 mm im Durchmesser. Die Oberfläche kräftig loveoliert. 
Die Medullarsehicht hat auf dem Querschnitt die Form einer ge
falteten Scheibe. Sie ist sehr lakunös. Die Zunahme der Dicke und 
Foveolierung des Sprosses wird dadurch bedingt, dass alle Schich
ten, vor allem aber das Innere der Kortikalschicht durch interka- 
läres Eindringen neuer Hyphenzweige stark und ungleichmässig an- 
wachsen.

Typ. B, Fig. 3, Taf. Ill, z. B. unten links. Wird dadurch ge
kennzeichnet, dass die Tendenz der Hyphenbündel, von der Bich- 
tung der Sprossachse abzuweichen, zunimmt, wodurch die wirk
lichen bilateralen Verbänderungen entstehen. Die Breite kann bis 
über 3 cm betragen. Die Dicke beträgt 1—2 mm, wovon das Meiste
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auf die Innenschicht der Kortikalschicht, und nur 0,5—0,7 mm 
auf die zu einer lakunösen Scheibe ausgewalzte Gonidial-medullar- 
schicht entfällt. Besonders charakteristisch ist die Äderung, die auf 
den beiden Seiten der Verbänderung hervortritt (Fig. 4).

Viele Analogien linden sich demnach mit dem Fasciationsphäno- 
men bei den Phanerogamen, mit den Abweichungen aber, wie sie 
durch das Zurücktreten des Spitzenwachstums gegenüber dem in- 
terkalären bedingt sind. Wie bei den Phanerogamen die Fascia- 
tion nicht bei allen Trieben eintritt, oll erst, wenn diese ein ge
wisses Alter erreicht haben, und in den meisten Fällen am deut
lichsten am Hauptstamm, so tritt hei Alectoria die Fasciierung 
regional und am stärksten ausgeprägt bei der relativen Hauptachse 
auf. Der unregelmässige Verzweigung, die bei den Phanerogamen 
durch die Spaltung des kammförmigen Vegetationspunktes entsteht, 
und der vermehrten Sprossproduktion, die eine Folge der vermehr
ten Blattanzahl ist, entspricht hei Alectoria die Durchlöcherung der 
verbänderten Sprosspartien (Fig. 4) und die reichliche Adventiv
sprossproduktion. Auch Torsionsphänomene, analog denen des Pha- 
nerogamenstengels, sind beobachtet worden (Fig. 5).

Ähnliche Fasciationen sind auch bei Alectoria ochroleuca (Ehrh.) 
Nyl. v. sarmentosa (Ach.) Nyl. angetroffen worden.

Verwandt mit den AZecfoWa-Fasciationen ist wahrscheinlich die 
Bildungsabweichung von Ramalina fraxinea (L.) Ach., wie sie S. 152— 
158 und Taf. IV bezüglich ihrer Anatomie und Entwicklungsgeschichte 
ausführlich beschrieben worden ist. Auf der Oberfläche eines R. 
fraxinea-Sprosses treten zwei Arten von Rippen hervor: Assimilations
lamellen und mekanische Strenge. Die letzteren geben dem Sprosse bei 
dieser Bildungsabweichung eine charakteristische Nervatur. Der 
Margo des Sprosses besteht aus einem besonders nach der Ober
seite hin kräftig hervorragenden Nerv oder einem Komplex von 
solchen. Auf der einen Seite des Sprosses gehen die Nerven haupt
sächlich in der Längsrichtung des Sprosses, auf der anderen Seite 
haben sie einen völlig abweichenden, sehr eigentümlichen Verlauf. 
Die Hauptrichtung geht quer über den Spross, sodass die Margi
nalnerven in direkte Kommunikation mit einander kommen.

Als Fasciationsphänomene werden einige andere interkaläre An
schwellungen des Flechtensprosses aufgefasst, z. B. bei Usnea »ar- 
ticulata» und Usnea »intestiniformis»,

»Falsche Fasciationsphänomene» (S. 148) werden durch periodische 
Submersion hervorgerufen. Hohlzylindrische Sprosse rollen sich auf
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und wachsen stark in die Breite (besonders deutlich bei einigen 
Cetraria-Arten). Möglicherweise kann jedoch diese Submersion wirk
liche Fasciationen auslösen.

KAP. IV. KNOSPENVARIATIONEN UND VEGETATIVE MUTATIONEN.

Verf. schliesst zunächst von den echten Knospen-(Spross-)Muta- 
tionen — vegetativen Mutationen eine Reihe »Knospenvariationen» 
aus, die mit den vegetativen Mutationen nichts zu schaffen haben.

Als solche falschen Knospenmutationen, die auch kaum noch 
Knospenvariationen genannt werden können, werden zunächst re
generative Rückschläge der Folgeform zur Jugendform innerhalb 
eines heteroblastischen Sprosssystems aufgefasst. Beispiele für solche 
geben die auf Taf. V, Fig. 1—4 abgebildeten Sprosssysteme von 
Parmelia furfuraeea (L.) und P. physodes (L.) Ach., Bitter.

Als Knospenmutation in eigentlichem Sinne kann kaum der Ata
vismus der ständig umschlagenden Variationen bezeichnet werden, 
ob dieser nun in dem Auftreten ganzer Sprosse, die mit der Haupt
art übereinstimmen, oder in sektorialer Variation zum Ausdruck 
kommen. Beispiele hierfür unter den Flechten liefern die normal- 
zylindrischen Triebe bei den fasciierten Alectoria-Formen und die 
sektorialen Variationen bei gewissen Apof/iecünn-Depigmentationen 
in der Gattung Cladonia. Sie kommen nach Wainio bei Cl. digitala 
Schaer f. albinea Wainio, Cl. coccifera (L.) Wiled, f. ochrocarpia 
Floerke und f. cerina (Nagel) Th. Fr. und Cl. fimbriata (L.) Fr. 
v. ochrochlora (Floerke, Wainio) vor.

Als echte Knospenmutationen werden u. a. folgende vom Verf. 
bei Klockarhyttan (Lerbäck, Nerike) gemachten Funde (S. 171—175) 
aufgefasst:

Usnea plicata (L.) mit Knospenmutation von U. dasypoga (Ach.). 
Ein Spross von einem c. 13 cm langen Individuum von plicata mit 
allen ihren Kennzeichen: subdichotomisch stark verzweigtes Spross
system ohne Hauptachse, die Sprosse in spitzen Winkeln ausgehend, 
zonenweise glatt, zonenweise mit Soralen bekleidet, völlig aber 
Fibrillen entbehrend, ging ohne weiteres in eine 17 cm lange Spross
partie von ganz abweichendem Aussehn mit allen Charakteren von 
dasypoga über. Die stark hervortretende Hauptachse war spärlich 
mit in rechten oder stumpfen Winkeln ausgehenden Seitenzweigen 
und mit zahlreichen geradeausstehenden Fibrillen von einigen Milli
metern Länge versehen. Die Seitensprosse waren auch in dersel-
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ben Weise spärlich verzweigt und mit zahlreichen Fibrillen besetzt 
(Taf. V, Fig. 7).

Ramalina fraxinea (L.) Ach. mit Knospenmutation von R. farinacea 
(L.) Ach.

1) Auf Populus tremula. Von einem groben Gomphus gingen eine 
Menge Triebe aus, die einen geradeausstehenden Busch von 4—5 cm 
Höhe bildeten. Die Triebe waren kräftig gebaut, schwach verzweigt 
mit ziemlich reichlichen Apothecien. Die meisten Spitzen waren 
schwarz und offenbar im Absterben begriffen. Von den Seiten dieser 
dunkel gewordenen Partien gingen an 5 fraxinea-Sprossen die er
wähnten farinacea-Mutationen aus. Sie sassen in ziemlich dichten 
Haufen und hatten alle Dimensionen zwischen 0,5—10 mm. Die 
grössten waren dicht dichotomisch der subdichotomisch verzweigt. 
Die Zweige schmal, gleichmässig breit, abgeplattet. Hier und da 
hatten sich auf den Flanken Sorale ausgebildet. Sie stimmten in 
allem mit der gewöhnlichen farinacea überein (Taf. V, Fig. 6).

2) Auf Salix alba. Hier wuchsen fraxinea und farinacea mit ein
ander gemischt. Ein ziemlich reichlich apothecientragendes fraxinea- 
Exemplar, dessen Sprosskrone 3—4 cm in der Höhe mass, war im 
Absterben begriffen. Die spärlich verzweigten Triebe waren in ihrer 
Gesamtheit dunkler gefärbt als andere Exemplare auf dem Baum. 
An dem untersten Zentimeter so gut wie jedes Triebes, der von dem 
Gomphus ausging, waren farinacea-Triebe in solcher Menge hervor
gebrochen, dass sie einen halbkugelförmigen Busch um die Basis 
des Mutterexemplars herum bildeten. Sie waren von verschiedener 
Grösse, die meisten aber c. 12 mm hoch. Wahrscheinlich waren sie 
ungefähr gleichzeitig hervorgebrochen. Die Verzweigung war sehr 
dicht, dichotomisch oder subdichotomisch. Sie stimmten mit farinacea- 
Exemplaren auf dem Sa/fx-Stamm überein, nur dass die Flankensorale 
noch nicht zur Entwicklung gekommen waren (Taf. V, Fig. 5).
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FIGURFÖRKLARING.
Taflan I.

Lecanora gelida (L.) Ach.; Fig. 1—5, Torne Lappmark, Västra Kaitesuolo, 
Leg. Thore G. E. Fries 1927f’06; Fig. 6—15, Jämtland, Enaforsholm 
Leg. K. Hedbom, Juli 1904.
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Fig. 1—3, Soredier med konidietrådar; Seibert Obj. Imm. -/j, Oku
lar I, utdragen tub.

Fig. 4, 5, Isolerade konidier, som Fig. 1, men Ok. III.
Fig. 6, Parti af på underlaget fritt växande CAroococcus-koloni; som 

Fig. 1.
Fig. 7, Del af sådan koloni, hvilken börjat genomträngas af groende 

konidier; som Fig. 1.
Fig. 8, Ung grönalgsbål, som ännu ej träffat cyanofycébål, 2I3.
Fig. 9, Ung cyanofycébål, som ännu ej träffat grönalgsbål, 2T3.
Fig. 10, 3 cyanofycébålar, som träffat hvarandra,
Fig. 11, Tvenne unga grönalgs- och cyanofycébålar, som nyss träf

fat hvarandra, 2js.
Fig. 12—14, Något äldre bålar af samma slag, f.
Fig. 15, Komplex af gamla Lecanora gelida-hk\ax med primära och 

sekundära cefalodier, delvis med epifytiska grönalgsbålar, f.

Taflan II.
Lecanora gelida (L.) Ach., Jämtland, Enaforsholm. Leg. K. Hedbom, Juli 

1904.
Fig. 1, Primärt cefalodium, utbredande sig öfver grönalgsbålen, 1|° 
Fig. 2, Dito, men täckt af epifytisk grönalgsbål, 1f°.

Taflan III.
Alectoria cincinnata ^Fr.) f. fasciata. Ost-Finmarken, Tanafjorden, Kje- 

skelviken. Leg. Th. M. Feries 182t957. Förminskad.

Taflan IV.
Ramalina fraxinea (L.) forma. Närke, Lerbäck, Klockarhyttan. Leg. R. 

Sernander.
a) Den längsnerviga sidan.
b) Den tvärnerviga sidan.

Förminskad.
Taflan V.

Fig. 1. Parmelia fnrfuracea (L.) Ach. Dalarne, toppen af Bispbergsklack. 
torra grenar af gran i barrskog. Leg. R. Sernander 1925204. Återslag 
af ungdomsform.

Fig. 2. Parmelia fnrfuracea (L.) Ach. Södermanland, Östra Vingåker. 
Sjöholm, på en gärdesgård. Leg. R. Sernander 19|§04. Återslag af ung
domsform.

Fig. 3. Parmelia physodes (L.) Ach, Bitter. Närke, Lerbäck, Klockar
hyttan, björk i granskog. Leg. R. Sernander 19g302. Återslag af ung
domsform.

Fig. 4. Parmelia physodes (L.) Ach., Bitter. Närke, Lerbäck, Klockar
hyttan, tämligen fristående björk i björkbacke. Leg. R. Sernander 19|03 
Återslag af ungdomsform.
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Fig. 5. Ramalina fraxinea (L.) med knoppmutation af R. farinacea (L.). 
Närke, Lerbäck, Klockarhyttan, Salix alba. Leg. R. Sernander HR-HJo.

Fig. 6. Ramalina fraxinea (L.) med knoppmutation af R. farinacea 
(L.). Närke, Lerbäck, Klockarhyttan, asp. Leg. R. Sernander 19|03.

Fig. 7. Usnea plicata (L) med knoppmutation af U. dasypoga (Fr.). 
Närke, Lerbäck, Klockarhyttan. Leg. R. Sernander 18)799.

Fig. 1—4 omkring naturlig storlek; fig. 5—6 svagt, fig. 7 något mera 
förminskade. Fig. 5 upp- och nedvänd!



ÜBER DIE BLÜTE VON VIOLA MIRABILIS
VON

TORSTEN LAGERBERG.

Das der folgenden Untersuchung zu Grunde liegende Material 
stammt aus einer schönen Laubwiese bei Harparbol, unfern der Eisen
bahnstation Länna, etwa 2 Meilen östlich von Uppsala. Nach diesem 
Platz machte Verf. den 14. Mai im Jahre 1905 einen Ausflug, und 
ein solcher lohnt sich wirklich in hohem Grade, denn die Vegeta
tion, die daselbst dem interessirten Besucher begegnet, ist auffallend 
reich und kräftig. An und auf einigen grösseren Hügeln findet sich 
eine grosse Menge der für die nordische Frühjahrsflora charakteri
stischen Elemente zusammengebracht, und manche Arten treten in 
so einer Fülle auf, dass sie von selbst die Aufmerksamkeit auf sich 
lenken. Hier kommen u. a. ungewöhnlich kräftige Exemplare 
von einer der schönsten Zierden des Frühlings vor, Viola mirabilis, 
und sie war eigentlich die Veranlassung, dass ich meine Schritte 
dahinaus richtete.

Was das Vorkommen von V. mirabilis an den fraglichen Stellen 
betrifft, war es insbesondere auffallend, dass diese Pflanze fast aus
schliesslich auf die Säumen der Böschungen beschränkt war, — die 
Hügel grenzten an offene Äcker — und indem man noch weiter 
innen unter Eichen und Haselsträuchern andere Pflanzen z. B. 
Orobus vernus finden konnte, bildete V. mirabilis speziell an einer 
Stelle einen deutlichen Gürtel am Waldsaum mit darunter gemisch
ten Exemplaren von Pulmonaria officinalis, Corydalis fabacea, Adoxa 
u. a. m.

Bei einer oberflächlichen auf der Stelle vorgenommenen Unter
suchung ergab es sich, dass Mittelbildungen und übrigens fast 
jede denkbare Abstufung zwischen kleistogamen und chasmogamen 
Blüten sich in reichlicher Menge vorfanden, und da dies bei der 
fraglichen Pflanze für mich etwas Neues war, sammelte ich eine 
möglichst grosse Anzahl der so ausgestatteten Individuen ein, um 
bei Gelegenheit eine eingehendere Untersuchung vornehmen zu
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können. Es stellte sich indessen dabei heraus, dass diese Samm
lung ein Paar Exemplare enthielt, die auch in anderer als der oben 
erwähnten Hinsicht von besonderem Interesse waren, und ich er
laube mir daher, zuerst einige Worte über diese zu sagen.

1.

Die beiden erwähnten Individuen waren durch überzählige Sporn
bildung in den Blüten ausgezeichnet, die in einem Falle den Cha
rakter einer Pelorie herbeigeführt hatte. Pelorien scheinen bei 
Viola-Arten keine seltene Erscheinung zu sein. Bei einem Blick in 
Penzigs »Pflanzenteratologie» (S. 281—285) findet man, dass solche 
Abweichungen von verschiedenen Verfassern bei mehreren Arten 
beschrieben worden sind, z. B. V. canina, hirta, odorata und rotho- 
magensis. Vor einigen Jahren beobachtete auch v. Treskow ein 
ähnliches Verhalten bei V. uliginosa (Verh. Brandenburg, 37, Berlin 
1896, S. VI).

Pelorien können bekanntlich bei gespornten Blüten auf zwei ver
schiedene Art und Weisen entstehen, entweder wird der zuvor be
findliche Sporn reduzirt oder aber es treten Sporne auf den zuvor 
ungespornten Kronenblättern auf. Diese beiden Fälle finden sich 
auch bei der Gattung Viola. Bei V. mirabilis indessen scheint jede 
Pelorienbildung oder überzählige Spornbildung überhaupt unbekannt 
zu sein, und ich werde daher im folgenden die mir vorliegenden 
Beispiele etwas näher besprechen.

Es waren nur zwei Blüten, die diese ab
weichende Organisation aufweisen konnten, 
beide grundständig. Die erste entsprosste 
demselben Stocke wie drei andere chasmo- 
gamen Blüten und war mit zwei Spornen 
versehen; ausser dem typischen und nor
mal ausgebildeten war noch einer auf dem 
rechten der zwei unteren Kronenblätter 
vorhanden (Fig. l). Dieser war ziemlich 

lang und nach oben zwischen das obere schmale und das untere 
breite Kelchblatt hervortretend. — Man hätte möglicherweise erwarten 
können, im Zusammenhang mit einer solchen Spornbildung eine 
Zunahme in der Zahl der Nektarienanhängsel zu finden, dies war 
indessen in dem diesbezüglichen Falle nicht wahrzunehmen.

Die zweite Blüte war bedeutend mehr umgestaltet (Fig. 2, a—c). 
Sie entsprang demselben Stocke wie eine typische chasmogame Blüte.

Fig. 1.
Blüte mit zwei Spornen (3/2).
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Die Spornbildung war hier noch weiter gegangen und ohnedies 
mit anderen Anomalien vereint. Die zygomorphe Ausbildung war 
indessen noch zu sehen und ging deutlich aus der Gestalt des 
Griffels und der Kelchblätter hervor. Dementgegen war betreffs des 
Andröceums eine Umbildung eingetreten, die es bewirkt, dass die 
Blüte eben in diesem Wirtel dem aktinomorphen Typus näher kommt.

Von vorn gesehen ist die Blüte ein wenig links gedreht, wodurch 
eines der zwei oberen Kelchblätter zu oberst zu stehen kommt. 
Für die Kelchblätter im allgemeinen ist es bezeichnend, dass sie 
breiter und mehr quer zugespitzt sind; ihre über den Insertions
punkt entspringenden basalen Anhänge sind sehr spärlich entwickelt. 
Diese gehen an dem oberen Paare fast völlig ab, bei den übrigen 
sind die Anhänge nur zu den Seiten des Insertionspunktes aus- 
gebildet, am unteren rechten beiderseits, doch sehr schwach, an 
den zwei linken nur einseitig.

Die Kronenblätter sind von einem völlig fremden Typus. Ausser 
den fünf normal vorkommenden sind noch drei accessorische hinzu
gekommen innerhalb derselben. Diese Blätter, die dieselbe Grösse 
wie die übrigen haben, sind im Vei'hältnis zu den drei oberen 
Kelchblättern gegenständig und mögen als ein unvollständiger in
nerer Wirtel von Kronenblättern aufgefasst werden, die mit den 
äusseren regelmässig abwechseln. In ihrem unteren Teil sind sie 
rinnenförmig und zeigen an der Basis eine schwache Andeutung von 
Spornbildung.

Mehr oder weniger gefüllte Blüten sind bei mehreren anderen 
Viola-Arten beobachtet worden z. B. V. grandiflora, odorata und der 
kultivirten Form
von V. tricolor (Pen- 
zig a. a. <).); bei der 
letzteren scheint in
dessen die Füllung 
»durch seriale Ver
doppelung der Pe- 
tala» erreicht zu 
werden. Fig. 2. Pelorie, a von oben, b von unten gesehen (3/2), 

c die zwei unteren verwachsenen Staubblätter, 
von innen gesehen (6/i).Die zwei oberen

Kronenblätter sind
mit einem abgeplatteten, horizontal liegenden Sporn versehen, von 
denen der rechte ein wenig ausserhalb des medianen Kelchblattes 
zum Vorschein kommt (Fig. 2 a). Die Sporne des unteren Kronen
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blattpaares sind desgleichen kurz und abgeplattet (Fig. 2 a und b), 
aber kräftiger ausgebildet. Sie sind auch ursprünglich horizontal 
aber durch Umbiegung nach oben im rechten Winkel zur Längs
achse des Blattes mit ihren Enden vertikal orientirt und beiderseits 
zwischen den lateralen Kelchblättern hervortretend. Das untere 
mediane, normal sporntragende Blatt ist längs der Mittellinie ge
spalten und der Sporn hat dabei eine Verdoppelung erlitten (Fig. 2 h). 
Die somit entstandenen beiden Sporne sind indessen bedeutend 
kürzer als der einer normalen Blüte. In einer solchen ist der von 
aussen her ersichtliche Teil des Spornblattes mit 12—15 scharf ge- 
tärbten Honigstreifen versehen; das gespaltene Spornblatt dieser 
Pelorienform trägt auf seinem einen Lappen 7 und auf dem anderen 
8 Honigstreifen.

Die zwei Hallten sind bis an den Anfang der Sporne von ein
ander getrennt, und aus dem vorderen Rande ihrer gemeinsamen 
niederen Partie sprossen zwei kleine unregelmässig gefaltete, zuge
spitzte Anhängsel heraus (Fig. 2 b), von denen das eine länger ist und 
als ein scharf abgeplatteter, flügelartiger Saum bis an den Inser
tionspunkt des Blütenstieles fortsetzt (das andere auf der Fig. nicht 
sichtbar). Dieser Saum scheint selbst rinnenförmig zu sein, und 
bildet am Ende eine äusserst kleine sackförmige Ausbuchtung.

Die durch die Spaltung enstandenen beiden Sporne sind fast gleich 
kräftig wie die zwei zunächst darüber stehenden und gerade, der 
linke ist an der Spitze etwas verdickt und abgestutzt, der rechte 
seitlich abgeplattet und spitzer.

Wie ich es schon erwähnt habe, zeigte das Andröceum in seiner 
Organisation eine radiäre Ausbildung. Diese ist auf die Weise er
reicht worden, dass die beiden Nektarienanhängsel an den zwei 
unteren Staubblättern völlig verschwunden sind. Indessen ist dies 
nicht die einzige Veränderung, die man hei denselben beobachten 
kann. Die Antheren sind nämlich längs der Berührungsfläche zu
sammengewachsen und diese Vereinigung hat dazu Anlass gegeben, 
dass die beiden Pollensäcke der einander zugewandten Antheren- 
hälften teilweise reduzirt und ohnedies unregelmässig zerstückelt 
und mit einander verschmolzen sind (Fig. 2 c). — Die übrigen Staub
blätter sind völlig normal ausgebildet.

Was die Entstehung dieser Pelorie betrifft, so halte ich es wenig 
wahrscheinlich, dass dieselbe den Ausdruck eines Atavismus bilden 
sollte. Es mag sein, dass die Blüte durch die Organisation der 
Korolle und der Staubblätter sich dem aktinomorphen Typus ge
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nähert hat, die zygomorphe Ausbildung ist in dem Griffel und den 
Kelchblättern noch beibehalten und wird durch das Auftreten der 
drei accessorischen Kronenblätter noch mehr hervorgehoben. Wahr
scheinlich verdankt die Blüte der Einwirkung äusserer Faktoren, 
vielleicht Insekten oder Schmarotzerpilzen die ganze Metamorphose. 
Indessen waren Spuren davon in der ausgebildeten Blüte, die eine 
solche Annahme stützen konnten, nicht zu beobachten.

II.
Die zweite Organisation in den Blüten, auf die ich hier näher 

einzugehen beabsichtige, ist das gegenseitige Verhältnis von Kleisto- 
gamie und Chastnogamie bei dieser Pflanze. Es war eigentlich, wie 
ich schon vorher genannt habe, das häufige Vorkommen von Über
gängen zwischen den Blüten, die zu diesen verschiedenen Katego
rien gehören, das meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte.

Der Begriff Kleistogamie ist jetzt so allgemein benutzt, dass ich 
demselben liier kaum einige Worte zu widmen brauche. Er wurde 
zum erstenmal von Kuhn fixirt (Bot. Zeitg. 1867, p. 66) für knospen
ähnlich geschlossene, in irgendeiner Hinsicht reduzirte Blüten, die 
durch Selbstbefruchtung Samen- und Fruchtreife erreichen kön
nen (als Objekt diente ihm die Scrophulariacee Vandellia sessili- 
flora Bennett). Als einen Gegensatz hierzu stellte Axeli. den Be
griff Chasmogamie auf, die sich auf sämtliche Blüten bezog, »in 
denen die Anordnung der Hüllblätter und Generationsorgane der
artig ist, dass eine Geschlechtsvereinigung von zwei verschiedenen 
Blütenindividuen eintreten kann» (Om anordningarne för de fane- 
rogama växternas befruktning. — Stockholm 1869, p. 14).

Kuhn war indessen keinenfalls der erste, der das Vorkommen kleisto- 
gamer Blüten beobachtete. Die Entdeckung dieser interessanten 
Organisation war soweit bekannt der englischen botanischen 
Forschung Vorbehalten. Es war nämlich Dillenius (1732) und 
nach ihm Linné, der zum erstenmal solche Blüten erkannte, 
und es dürfte nicht ohne Interesse sein hier hervorzuheben, dass 
Viola mirabilis eben die zweite Pflanze war, bei der man kleisto- 
game Blüten konstatiren konnte (deshalb auch diese Benennung 
Linnés). Dies kann einen nicht besonders wundern, denn ein Fall, 
mehr geeignet die Aufmerksamkeit zu wecken ist kaum denkbar, 
indem dies teils auf der zeitlichen Verteilung der verschiedenen 
Blütenformen beruht, teils auf der Stellung derselben an den 
Sprossachsen.
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Betreffs der Entstehung kleistogamer Blüten im allgemeinen sind 
von mehreren Verfassern verschiedene Ansichten ausgesprochen wor
den. Über dem gewöhnlichen Versuch, dieselben ganz teleologisch 
durch direkte Anpassung zu erklären, darf ich mich kurz fassen. 
Ein solcher Standpunkt scheint mir ganz unhaltbar zu sein, und es 
wird aus meiner folgenden Darstellung hervorgehen, dass er wenig
stens in dem vorliegenden Falle nicht zutreffend ist.

Die Auseinandersetzung, die uns Goebel in seiner Abhandlung 
Die kleistogamen Blüten und die Anpassungstheorien» (Biol. Cen- 

tralbl., 24, 1904) geliefert hat, scheint mir für die Klarlegung der 
Gesichtspunkte von besonderem Wert zu sein. Es wird dadurch 
gezeigt, dass es hauptsächlich unzureichende Ernährungsverhältnisse 
in irgendwelcher Hinsicht sind, die eine kleistogame Organisation 
Hervorrufen. Die kleistogamen Blüten sind Hemmungsbildungen einer 
besonderen Art, die als reine Korrelationserscheinungen entstanden; 
die vorhandene Nahrung wurde für die Entwicklung anderer Teile 
des Pflanzenkörpers beansprucht. Goebel macht auf die sehr auf
fällige Ähnlichkeit dieses Verhältnisses mit der allgemeinen Erschei
nung des Nanismus aufmerksam (Biol. Central!)]. 1904, S. 075).
Als ein einleuchtender Vergleich und nichts mehr mag dieser Hin
weis von Wert sein, denn die Ursache der hier beabsichtigten Ver
zweigung dürfte mit der der Kleistogamie nichts zu schaffen haben.

Die Hemmung in der Entwicklung kommt gewöhnlich in der 
Weise zum Vorschein, dass sämtliche Teile der Blüten bis zu einem 
gewissen Grade unterdrückt werden, dass aber die Möglichkeit zum 
Fruchtansatz dabei nicht schwindet.

Ganz anders zeigen sich die einfachen Hemmungsbildungen, die 
ii. a. dadurch charakterisirt werden, dass Blütenknospen, meistens 
in den Gipfeln der Blütenstände, in ihrer Entwicklung stehen bleiben, 
welken und ahfallen. Auch dies ist selbstverständlich durch unge
nügende Nahrungszufuhr bewirkt worden, und solche Hemmungs
bildungen findet man nicht selten auch bei kleistogam blühenden 
Pflanzen. Sie scheinen somit in vielen Fällen ein Stadium zu re
präsentieren, das jenseits desjenigen fällt, das die Entstehung kleisto
gamer Blüten gestattet. Indessen darf daraus nicht geschlossen 
werden, dass die zur Bildung kleistogamer Blüten erforderliche 
Nahrungszufuhr im allgemeinen kräftiger sein sollte als eine solche, 
die bisweilen ein Verwelken von Blütenknospen bewirkt; ich halte 
es nicht für unwahrscheinlich, dass sie manchmal sogar erheblich 
schwächer sein kann.
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Dass die Entstehung kleistogamer Blüten in nahem Zusammen
hang mit den Ernährungsverhältnissen stehen kann, lässt sich sicher
lich annehmen, aber wie sollen wir uns eine derartige Abhängigkeit 
vorstellenV Hier tritt demnach eine andere Frage in den Vorder
grund: worin besteht überhaupt die Ursache, dass nur gewisse 
Pflanzen die Möglichkeit besitzen, bei geringer Nahrung kleistogame 
Blüten entstehen zu lassen, währenddem andere dieser Fähigkeit 
entbehren? - Auf diese Frage gibt Goebel keine Antwort.

Eine solche Eigenschaft ist, wie es scheint, nicht denkbar als Hin
durch direkte Einwirkung äusserer Faktoren entstanden, hier dürfte 
vielmehr an eine Umstimmung der inneren Konstitution der Pflanze 
zu denken sein, die eine direkte Wahrnehmung nicht zulässt. Und 
dann können wir somit die äusserst interessante Darstellung von 
W. Buhck hier anreihen, die dieser Verfasser über die diesbezüg
liche Frage geliefert hat (»Die Mutation als Ursache der Kleisto- 
gamie.»— Bec. Trav. Bot. Néerlandais, v. II, 1905, S. 37). Ich möchte 
aus dieser Abhandlung einige Punkte anführen.

Die Kleistogamie wird von Burck als durch Mutation entstanden 
erklärt. Bei Erwägung, auf welche Weise diese Eigenschaft hervor
getreten ist, kommt er zu dem Schluss, »dass eine Pflanze, deren 
Nachkommen aus selbstbefruchteten Samen an Stärke und Frucht
barkeit denjenigen aus gekreuzten Samen nachstehen, keine kleisto
game Pflanze werden kann, und umgekehrt, dass eine kleistogame 
Pflanze aus einer Kreuzung keinen Vorteil ziehen kann» (a. a. O.
S. 112), eine Folgerung, der ich unbedingt zustimme. — Man ver
gleiche hiermit Darwins Auffassung, dass die chasmogamen Blüten 
bei kleistogam blühenden Pflanzen eben dadurch unentbehrlich sind, 
dass sie durch ihre Organisation eine Kreuzbefruchtung ermöglichen, 
wodurch also die durch fortgesetzte Selbstbefruchtung vermeintlich 
abgeschwächte Natur in ihre normale Lage zurückgebracht werden 
konnte! — In den einfachsten Fällen sind die kleistogamen Blüten 
von den chasmogamen nicht wesentlich verschieden, das unterschei
dende Merkmal ist nur, dass sie geschlossen blühen. In vielen an
deren jedoch lassen sich Gestaltungsverschiedenheiten beobachten, 
und diese stehen offenbar mit dem eigentlichen Wesen der Kleisto
gamie in keinem Zusammenhang. »Wir haben also bei dieser Ka
tegorie zwei von einander unabhängige Erscheinungen zu beobach
ten: einmal die bloss bei kleistogamen Pflanzen auftretende Er
scheinung des Blütenschlusses, zweitens die allgemeinere auch 
ausserhalb des Gebietes dieser Pflanzen gar nicht seltene Erschein-
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ung, dass auf einem und demselben Pflanzenstock oder auf ver
schiedenen Stöcken derselben Art, Blüten verschiedener Form und 
Grösse Vorkommen können» (a. a. O. S. 128):

Betreffs dieser letzteren Frage wird die KMstogamie mit dem Di
oder Polymorphismus der Blüte im allgemeinen völlig gleichgestellt, 
z. B. Heterostylie, Diöcie, zwitterige und ungeschlechtliche Blüten, 
einfache und gefüllte Blüten u. s. w., welche sämtliche mitsamt den 
kleistogamen Blüten unter dem allgemeinen Namen Diaphorantlien 
(Versclriedenblütler) von Burck zusammengefasst werden. Alle diese 
Eigenschaften verdanken seiner Meinung nach ausschliesslich einer 
Mutation ihre Entstehung.

Die bei den Diaphoranthen häufigen Zwischenformen sind nur 
als ein Resultat des Kampfes zweier antagonistischer Merkmale auf
zufassen; es wird später allerlei äusseren Faktoren Vorbehalten zu 
entscheiden, welches Merkmal in den einzelnen Fällen dominirend 
wird.

Wie sei nun der Unterschied zwischen Pflanzen zu erklären, deren 
kleistogame Blüten nur durch ihren Verschluss von den chasmo- 
gamen abweichen, und Pflanzen, die sich ohnedies durch Rück 
bildungen in der Blüte gekennzeichnen? Die Antwort, die uns Burck 
hierauf gibt ist folgende: bei den ersteren handelt es sich um reine 
systematische Arten, bei den letzteren aber um diaphoranthe Varie
täten oder Zwischenrassen, die den Ausgangspunkt für das Mutiren 
bildeten. Bei den Veilchen u. a. m. haben wir somit noch eine frühere 
Mutation anzunehmen, wodurch eine kleinblütige Form entstand, 
welche ihrerseits durch Blütenverschluss kleistogam wurde (also die 
zweite Mutation). Dieser letztere schon von H. Müller (»Das Va
riieren der Grösse gefärbter Blütenhüllen». —Kosmos I, 1877, S. 136

137) angenommene, freilich aus dem Gesichtspunkte der indivi
duellen Variation dargestellte Entwicklungsverlauf dürfte somit in 
der Tat grössere Wahrscheinlichkeit für sich haben können, als Goe
bel zu glauben geneigt ist (Biol. Centralbl. 1904, S. 779- 780).

Dass durch mehrere Generationen fortgesetzte Selbstbefruchtung 
die Neigung kleistogam zu blühen sich bei einer Pflanze steigern 
kann, wie Borzi bei Kulturversuchen mit Oxalis corniculata gefun
den (»Biologin dell’ Oxalis corniculata, Contribuzioni alla Biologia 
vegetale», vol. II, läse. II, S. 33) ist eine interessante Tatsache, doch 
kann eine solche Erscheinung kaum der erste Anreger der Kleisto- 
gamie im allgemeinen gewesen sein. Es ist wohl zu merken, dass 
es sich hier ebenso wenig um einen Austausch einer alten Konstitu-
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tion gegen eine spezifisch neue, sondern nur um Steigerung einer 
schon in der Pflanze inhärenten Eigenschaft handelt; dass dadurch 
eine konstant kleistogame Form entstehen sollte, wie es Goebel 
in Aussicht stellt, lässt sich möglicherweise denken (»Chasmogame 
und kleistogame Blüten bei Viola». — Flora, Ergzbd 1905, S. 236). 
Wesentlich verschieden reagiren indessen gegen wiederholte Auto
gamie die Pflanzen, bei denen die Kleistogamie nicht vorkommt. 
Als ein derartiges Beispiel darf ich V. tricolor herausgreifen. Eine 
Selbstbefruchtung hat bei dieser Pflanze ein sehr beträchtliches 
Herunterkommen des ganzen Körpers schon in der ersten Genera
tion zufolge, und die Fruchtbarkeit wird zehnmal kleiner, als sie 
normal ist, wie Darwins Versuche darlegen. Schon aus diesen Tat
sachen sollte somit nach dem oben Gesagten eine kleistogame Orga
nisation bei dieser Pflanze als a priori völlig ausgeschlossen ange
sehen werden, und dass sie nicht vorkommt, bestätigt nur die 
BuRLK schen Theorien.

Nach diesen allgemeinen Erörterungen werden wir uns mit Viola 
mirabilis etwas eingehender beschäftigen. Bekanntlich sind bei dieser 
Art die ersten sich im Frühjahr entfaltenden Blüten grundständig, 
langgestielt und chasmogam mit wohlentwickelten Kronenblättern. 
Im Laufe des Sommers dagegen entwickeln sich nur Blüten an den 
beblätterten oberirdischen Sprossachsen, sämtliche mit seltenen Aus
nahmen kleistogam. Vom Gesichtspunkte der Zweckmässigkeit ist 
diese Erscheinung als leicht erklärlich angesehen worden. Die Früh
jahrsblüten treten auf, weil die Bäume noch nicht durch ihr Laub 
die niedere Vegetation beschatten; ihre schön gefärbten Kronen kön
nen somit die Aufmerksamkeit der pollinirenden Insekten ohne 
Schwierigkeit erregen. Als später im Sommer der Lichtgenuss 
durch das Wachstum der umgebenden Vegetation und die Dichte 
des Laubes der Bäume erheblich herabgesetzt worden ist und ohne
dies der Blütenreichtum unter anderen Arten bedeutend zugenom
men hat, würden die chasmogamen Blüten der Viola dadurch un
vorteilhaft situirt werden, dass sie die Insekten nicht oder nur 
wenig besuchten. Die Pflanze hat deshalb zu einem Mittel »gegrif
fen», um weiter Samen produziren zu können, nämlich die Aus
bildung von kleistogamen Blüten, die der gefärbten Krone nicht 
mehr bedürfen.

Eine solche Auffassung wird z. B. von Knuth gehegt (»Handbuch 
der Blütenbiologie», I Bd. 1898, S. 67) und wird von ihm speziell auf
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Oxalis acetosella und Viola mirabilis angewendet, indessen will ei
serne Regel keineswegs verallgemeinern, sondern hebt gleichzeitig 
hervor, dass man in jedem einzelnen Falle eine besondere Unter
suchung vornehmen möchte.

Diese Ansicht scheint jedoch nicht wohl übereinstimmend zu sein 
mit den bei V. mirabilis waltenden Verhältnissen. Wenn die chas- 
mogamen Frühjahrsblüten speziell die Insekten anlocken würden, 
dann würde wohl der Resultat ersichtlicher werden; Fruchtansatz 
kommt, wie bekannt, sehr selten vor (so wenigstens in unsren Brei- 
ten) und insoweit ein solcher eintritt, werden dessen ungeachtet 
kleistogame Blüten und Früchte gebildet, was auch Goebel beob
achtet hat. — In der Tat ist das wahre Verhalten, dass die chas- 
mogamen Blüten ihre Rolle im Lebensgeschichte der Pflanze einge- 
hüsst haben, sie sind nur als nutzlose Bildungen noch beibehalten, 
und können auch gelegentlich durch äussere Faktoren völlig aus
geschaltet werden, was uns Goebels Versuche u. a. lehren (Flora 
1905, S. 235—236).

Manche Verfasser haben die Organisation der kleistogamen Blüten, 
wodurch eine Autogamie gesichert ist, für eine spezielle Neubildung 
gehalten. Zu dieser Organisation gehören u. a. die eigentümliche 
Umbildung des Griffels und die Fähigkeit der Pollenkörner inner
halb der Antheren Schläuche treiben zu können. Indessen wird 
durch Goebels Untersuchungen festgelegt (bei V. biflora), dass keine 
von diesen beiden Tatsachen als etwas besonders Neues oder Er
worbenes zu betrachten ist. Die verschiedenen Griffelformen reprä- 
sentiren nur verschiedene ontogenetische Entwicklungsstadien, die 
beide in den chasmogamen Blüten auftreten und betreffs der Pollen 
körner, so ist ihre Fähigkeit in den Antheren zu keimen nicht 
lediglich für die kleistogamen Blüten charakteristisch; ähnliches 
beobachtet man bisweilen auch in chasmogamen Blüten (bei V. odo- 
rata: Goebel, Biol. Centralbi. 1904, S. 739, 775). Diese Fähigkeit 
wird im Gegenteil von Goebel als die erste Voraussetzung für 
die Möglichkeit der Bildung kleistogamer Blüten betrachtet. Es 
dürfte von einem gewissen Interesse sein hier zu erwähnen, dass 
die Pollenkörner bei mehreren Viola-Arten mit auffälliger Leichtig
keit bei Kulturversuchen zur Keimung gebracht werden können.1 - 
Dass eine solche in den Antheren der chasmogamen Blüten ohne 
allen Erfolg bleiben muss, brauche ich wohl kaum zu betonen; 
dass die Schläuche durch die Luft hindurch die lang ausserhalb 

’So z. B.bei V. hirta und V.odorata nach gefälliger Mitteilung des Herrn Prof. Dr. O. Joei..
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der zusammenschliessenden Konnektivanhängsel herausragende Narbe 
erreichen könnten ist nicht denkbar, zumal ein spezieller Reiz ihre Rich
tung nicht einmal in den kleistogamen Blüten zu beeinflussen scheint.

Nachdem es einmal konstatirt ist, dass wir bei dieser diaphoran- 
then Pflanze uns zwei antagonistische Merkmale vorhanden zu den
ken haben, Grossblütigkeit und Kleinblütigkeit, kombinirt resp. mit 
Chasmogamie und Kleistogamie, so darf es nicht wundernehmen, 
dass Zwichenformen oder Übergänge zwischen diesen beiden Blüten
kategorien auftreten können.

Schon Leclerc du Sablon macht darauf aufmerksam, dass die 
kleistogamen Blüten betreffs ihrer Grösse nicht fixirt sind (bei V. 
odorata), sondern dass alle Stufen von Rückbildungen auftreten kön
nen. (»Recherches sur les Fleurs cléistogames.» — Rev. Gén. Bot. T. 
XII, 1900, S. 306.)

Bei Viola mirabilis sind solche Rückschläge schon von Goebel 
nachgewiesen worden; durch ungenügende Nahrung konnte er das 
Auftreten kleistogamer Blüten an der Stelle der chasmogamen Früh
jahrsblüten herbeiführen, »und zwar, wie zu erwarten war, mit ver
schiedenen Übergängen zur normalen Gestaltung» (Flora, 1905, p. 235).

Die Zwischenformen, die ich selbst Gelegenheit gehabt zu unter
suchen, stammen alle, wie schon erwähnt, aus im freien unter gün
stigen Verhältnissen gewachsenen Individuen, und sind nicht als 
Ersatzbildungen für chasmogame Blüten aufgetreten; die Frage wird 
somit hier allerdings anderer Art, und ich bin geneigt zu glauben, 
dass die vorliegenden Übergänge nicht ungünstigen Ernährungs
bedingungen ihre Entstehung verdankten, sondern im Gegenteil 
eben durch besonders günstige Vex-hältnisse entstanden. — Allem 
Anschein nach ist die von Goebel in seiner Fig. 8, II (ßiol. Cen- 
tralbl. 1904, S. 740) abgebildete Frucht auf eine solche Blüte zu
rückzuführen.

Bei einer Erörterung der Zwischenformen von chasmogamen und 
kleistogamen Blüten ist es nötig sich klar zu machen, was man bei 
dieser Pflanze unter den beiden Benennungen versteht. Selbstver
ständlich wird hierbei die subjektive Auffassung zum grossen Teil 
bestimmend. Wie eine typische chasmogame Blüte aussieht, darüber 
ist man ja sich sofort im klaren; als solche ist die gewöhnliche 
Veilchenblüte zu nennen, wie sie uns im allgemeinen entgegentritt 
mit lebhaft gefärbter Krone und lang herausragendem Griffel; ein 
weiteres Merkmal findet sich auch in der Tatsache, dass jede An- 
therenhälfte zwei Pollensäcke trägt, sowie in dem Vorhandensein
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von Sporn und Nektarienanhängseln. Als eine typische kleisto- 
game Blüte darf ich eine solche ansehen, die abgesehen von der 
selbstverständlich vorhandenen »kleistogamen» Griffelform, gewöhn
lich in den oberen Achseln der oberirdischen Sprosse sitzend, eine 
bedeutend reduzirte, doch niemals völlig unterdrückte Krone besitzt, 
deren einzelne Blätter gleichförmig ausgehildet und oft quer ge
runzelt sind, — somit ohne jede Andeutung von Sporn — deren Staub
fäden niemals mehr als je zwei Pollensäcke tragen — was übrigens 
schon Michalet beobachtete (Bull. Soc. Bot. France, T. VII, I860, 
S. 466) — und deren Nektarienanhängsel vollkommen fehlen. Die 
Kronenblätter sind in den meisten Fällen viel kürzer als die Staub
blätter; in der Reduktion der letzteren wird es, soweit ich es unter
sucht habe, niemals dahin gebracht, dass die oberen in Staminodien 
transformirt werden, ein Verhältnis, das hei anderen Viola-Arten 
vorkommt (Goebel, Biol. Centralbi. S. 696, Fig. 6, IV). Betreffs 
des Kelchblattwirtels sind die Blätter des oberen Paares immer 
noch schmäler und innerhalb der drei übrigen versteckt, die ge
wöhnlich gerade sind und sich dicht an einander anschliessen 
(Fig. 5 a—d). — Die hier beschriebene Blüte wird somit eine Art 
Pelorie, analog mit den schon im Anfänge dieses Aufsatzes erwähn
ten, hei mehreren VioZa-Arten gefundenen, spornlosen Pelorienfor
men chasmogamer Blüten. Ein Best von Zygomorphie bleibt doch 
immer in der Ausbildung des Griffels und der Kelchblätter bewahrt.

Es ist nötig, die kleistogamen Blüten wie oben geschah zu defi- 
niren, denn tut man das nicht, so wird es überhaupt nicht möglich, 
von Zwischenformen zu sprechen; diese sind nämlich allekleistogam. 
Der eigentliche »kleistogame» Blütenverschluss der Veilchen ist 
meiner Meinung nach durch die Anordnung des Griffels und des 
Andröceums gekennzeichnet. Dass die Kelchblätter ohnedies in einer 
typisch kleistogamen Blüte zusammenschliessen, wird schlechter
dings davon verursacht, dass die Kronenblätter frühzeitig in ihrer 
Entwicklung stehen bleiben; je grösser diese bei den Übergängen 
auftreten, desto mehr öffnet sich die Blüte (hinsichtlich der Hüll
blätter). Dass ich jedoch eine solche ziemlich offene Blüte als 
geschlossen und kleistogam betrachte, wird dadurch erklärt, dass 
die gegenseitige Lage der Generationsorgane stets unverändert bleibt.

Wir sehen also, dass wir in der Tat nicht mit Zwischenformell 
kleistogamer und chasmogamer Blüten zu tun haben; wie eine der
artige intermediäre Organisation hei dieser Pflanze aussehen würde, 
dürfte schon allein schwierig sein, sich überhaupt klar zu machen.
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Das, warum es sich hier handelt, sind deshalb nur Übergänge zwischen 
grossblütigen und den durch Mutation entstandenen kleinblütigen 
Formen, was alles mit dem Wesen der Kleistogamie nichts zu tun 
hat. Sieht man dies klar ein, dürften die in dieser Darstellung 
mehr aus praktischen Gründen verwendeten Ausdrücke von Zwi
schenformen kleistogamer und chasmogamer Blüten in ihr rechtes Licht 
treten. Die Blüten können also zwischen den oben skizzirten Stufen 
verschiedener Entwicklungshöhe in ihrer Organisation schwanken, und 
es scheint, als oh die Übergänge in der Nähe des kleinblütigen 
Maximums am gewöhnlichsten wären, je mehr sie sich von denselben 
entfernen, um sich dem anderen Grenzpunkt der Kurve zu nähern, 
desto mehr schwinden sie.

Ehe ich zu den Zwischenformen übergehe, dürfte es geeignet sein 
nachzusehen, wie die chasmogamen Blüten auf die Sprossachsen 
verteilt sind. Meistens sind sie wie bekannt grundständig. Bis
weilen trifft man sie jedoch bis in die Blattachseln des oberirdischen 
Sprosses aufgerückt (f. axilliflora Neumann). Dabei scheinen sie am 
gewöhnlichsten in der zweite Achsel zu stehen. Auch in der ersten 
befinden sie sich bisweilen, und dann meistens länger gestielt. Sehr 
selten treten sie in der dritten auf, d. h. an dem Platze, wo sonst 
nur kleistogame Blüten erscheinen. Solche Individuen finden sich 
in dem von mir zusammengebrachten Material auch, jedoch ver
einzelt. Am schönsten ausgebildet habe ich die diesbezügliche Form 
im Herbar des hiesigen Museums beobachtet, aus Gottsunda, einer 
dem Botaniker wohlbekannten Stelle südlich von Uppsala, stam
mend. Ein Teil derer trug gleichzeitig grundständige chasmogame 
Blüten, an einigen schienen indessen diese ein wenig schwächer 
entwickelt zu sein und mit kleinerer Krone versehen, doch völlig 
chasmogam. — Die chasmogamen Blüten dieser Achsel sind stets 
sehr kurz gestielt oder fast ungestielt; in der vierten Achsel habe 
ich sie nicht angetroffen.

Nehmen wir uns somit eine ähnliche Untersuchung betreffs der 
Lokalisation der kleistogamen Blüten vor, so werden wir finden, 
dass diese meistens in der dritten und vierten Achsel zum Vorschein 
kommen; gibt es eine fünfte Achsel, was jedoch immer selten bleibt, 
so ist ihre Blüte ohne Ausnahme kleistogam.

Bisweilen findet man auch unter anderen Umständen und an 
anderen Stellen kleistogame Blüten, und ich erlaube mir in dieser 
Zusammenhang einige Worte über diese Tatsache zu sprechen. Aus 
der ersten Achsel des oberirdischen Sprosses wächst manchmal eine

Svensk Botanisk Tidskrift.
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vegetativ-florale Achse hervor; diese] trägt dann oft in ihrer zwei
ten Achsel eine kleistogame Blüte. Nicht überaus selten dürfte auch 
der Fall sein, dass ganze Achsen, die sich normal in oberirdische 
Sprosse verwandeln sollten, ihre Entwicklung auf dem Knospen
stadium einbüssen. Alle Blattanlagen eines solchen Sprosses kom
men nicht über den Niederblattypus hinaus, kleistogame Blüten werden 
dessen ungeachtet ausgehildet. Diese sind sehr klein, und weichen 
soweit untersucht von den typischen dadurch ab, dass sämtliche 
Staubfäden mit je vier Pollensäcken ausgestattet sind (Fig. .‘1 a, b). 
Ob ein Fruchtansatz in solchen Blüten auch eintreten kann, habe 
ich nicht Gelegenheit gehabt zu konstatiren.

Schliesslich können die kleistogamen Blüten 
noch auf eine abweichende Weise auftreten; dies 
wird jedoch immer als eine seltene Ausnahme 
anzusehen sein. Aus der Achsel eines auf dem 
Rhizom sitzenden Niederblattes sprosste eine ty
pische oberirdische Achse, aber ohnedies hinter 
derselben noch eine serial angelegte, kurzgestielte 
Blüte. Der Stiel war unten an der Mittellinie 
des Stützblattes angewachsen, so dass die Blüte 
in der Tat aus demselben auszugehen schienFig. 3. Fig. 4.

bBsteukbtetfeUinerakiefsto- (Fig. 4). Von einem gewissen Interesse war der 
?erdrückteiiC oberfrdkichen Umstand, dass die Pollenkörner, die sehr reich- 
anglfegtc^kielitögameBiü-lieh keimten, noch in den Pollensäcken einge- 
iomniederbiatTesCiDerRuni schlossen lagen; der ganze Fruchtknoten war 
raien"rSprossescersichtlich voii einem Gewirr von Schläuchen durchzogen. 
PIA Serial gebildete Knospen sind bekanntlich bei
der Gattung Viola im übrigen nicht fremd; solche kommen ja z.
B. in grosser Ausdehnung bei V. tricolor vor.

Um schliesslich die Zwischenformen zu berühren, treten diese in 
sämtlichen Achseln 1—4 auf, haben aber ein auffälliges Maximum 
in der dritten.

Ich darf vielleicht hier hervorheben, dass alle oben mitgeteilten 
Angaben betreffs des Auftretens der kleistogamen Blüten und der 
Übergänge ausschliesslich auf einer Untersuchung derartiger vegeta
tiv-floraler Achsen fussen, die sämtliche Blüten der letzteren Kate
gorie aufweisen konnten. Ich habe deren 45 studirt mit in allem 
77 Blüten, — die mehr als Ausnahmen oben berührten Fälle von 
kleistogamer Blütenbildung nicht mitgerechnet. Zur Erläuchterung 
der Stellungsverhältnisse wird hier folgende Tabelle mitgeteilt, welche



die Prozentzahlen der verschiedenen Blütenformen in den verschie
denen Achseln angibt.

R 1 ii 1 e n
Ach s e 1

1 2 3
1

4

Kleistogam 5.7 1 11,42 34,2 7 48.57

Zwischenformen........ 6,2 5 21,8 7 62,50 9,37

Chasmogam.............. 5,00 50,00 40,00 0

Die hier für die erste Achsel angegebenen Zahlen sind selbstverständ
lich von geringem Wert, wegen des spärlichen Vorkommens von 
Blüten in dieser Achsel überhaupt und dieselbe Anmerkung be- 
Irillt auch sämtliche Zahlen für die chasmogamen Blüten, da ja 
diese allerdings selten auf den oberirdischen Achsen auftreten. Aus 
der Tabelle geht indessen mit aller wünschenswerten Deutlichkeit 
hervor, dass je höher die Blüten auf den oberirdischen Sprossen 
sitzen desto grösser ihre Tendenz wird, sich dem kleinblütig
kleistogamen Höhepunkt zu nähern, und dass Zwischenformen am 
liebsten in einer Achsel zwischen denen zu finden sind, die am ge
wöhnlichsten die kleistogamen und chasmogamen Grenzpunkte der 
Blütenschwankung vertreten.

Mit anderen Worten, die Grossblütigkeit wird immer dominirender, 
je weiter die Blüten auf den Achsen herabrücken. Anzunehmen, dass 
die Nahrungsverteilung dabei als der auslösende Reiz wirksam ist, 
darf nicht zu gewagt sein. Die für die Bildung chasmogamer Blü
ten in den oberen Achseln nötigen Stoffe wird also auf andere 
Weise verwendet werden können, was in den meisten Fällen das 
gewöhnlichste zu sein scheint. Allem Anschein nach kommt we
nigstens anfänglich der grösste Teil den assimilirenden Blättern zu
gute, die dadurch zur Zeit der Entwicklung der kleistogam ent
standenen Freichte eine beträchtliche Grösse erreicht haben, und dies 
dürfte vielleicht für die schliessliche Ausbildung dieser Früchte not
wendig sein. Ihre Gruppirung nach Grösse ist auch in der Regel 
derartig, dass die Blattflächen grösser werden, je weiter herab die
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Blätter auf den Achsen inseriren. Eine Ausnahme macht indessen 
immer das erste Blatt, das stets als Niederblatt ausgebildet ist, bis
weilen auch das zweite, das jedoch manchmal grösser als das dritte 
sein kann.

Die grundständigen Blätter an den Enden der Rhizomzweige sind 
gewöhnlich bedeutend kräftiger als alle übrigen, ihre Spreiten kön
nen sogar die beträchtliche Grösse von 10X11 cm (Länge X Breite) 
erreichen. Im grossen und ganzen zeigt sich somit die oben be
hauptete Gruppirung der Assimilationsblätter völlig durchgeführt.

Das gegenseitige Verhältnis von Blattgrösse und Grossblütigkeit 
auf einer bestimmten Höhe der Achsen liegt also auf der Hand. 
Dass dann und wann chasmogame Blüten in den oberen Achseln 
auftreten können, ist als nur eine zufällige Ausnahme zu betrachten, 
die jedoch nicht auf die allgemeine Regel einzuwirken braucht.

Wir können somit allerdings annehmen, dass die Nahrungszufuhr 
in den meisten Fällen so schnell abnimmt, dass Zwischenformen 
nicht auftreten können; dass indessen solche an dem schon ge
nannten Fundort meines F/o/a-Materials so häufig waren, schreibe 
ich deshalb den besonders vorteilhaften äusseren Bedingungen zu, die 
dort vorliegen.

Betreffs der Exponirung der Blüten, lässt sich eine progressive 
Aufrichtung derselben wahrnehmen, je mehr sie sich den typisch 
kleistogamen nähern. Die chasmogamen Blüten sind horizontal, die 
kleistogamen dementgegen vertikal orientirt und gewöhnlich fast un
gestielt. Im Zusammenhang hiermit verändern auch die Kelchblätter 
ihre Form, speziell die beiden des unteren Paares. Bei den chas
mogamen Blüten sind sie ungleichförmig und geschwungen, diese 
Biegung schwindet indessen stufenweise hei den Zwischenformen, 
so dass die Kelchblätter der oberen (kleistogamen) Blüten gerade 
und symmetrisch, dem seiner Stellung nach oberen völlig gleich ge
staltet sind (Fig. 9 a, 8 a, 6 a und öa).

Um die Organisation der kleistogamen Zwischenformen etwas 
näher zu beleuchten, erlaube ich mir einige bestimmte Beispiele 
herauszugreifen.

1. Ich werde mit der schon vorher beschriebenen, typischen 
kleistogamen Blüte den Anläng machen, und möchte hier nur ei
niges über dieselbe hinzufügen (Fig. 5 a—e). Betreffs der mit nur 
je zwei Pollensäcken ausgestatteten Staubfäden lässt sich beobachten, 
wie die durch die Reduktion der äusseren Pollensäcke breiter ge
wordenen, zu beiden Seiten herablaufenden Konnektivsäume sehr
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kräftig und lang papillös sind (Fig. 5 c). Die Papillen wachsen bis
weilen zwischen die des benachbarten Staubblattes so fest hinein, 
dass man sie nur mit Überwindung eines gewissen Widerstandes 
von einander trennen kann. Dadurch kommt somit ein völlig ge
schlossener Raum rings um den Fruchtknoten zustande. Die klei
nen Lücken zwischen den basalen Teilen der Staubfäden werden 
ohnedies von den dicht anliegenden, schuppenförmigen Kronen
blättern bedeckt.

Eine solche Verzahnung, wie die oben erwähnte, kommt auch 
in den chasmogamen Blüten vor, aber weniger krältig ausgebildet.

Fig. 5# Glieder einer typisch kleistogamen Blüte. Fig. 0. Zwischenform. a Habitusbild der 
a Habitusbild der Blüte (3/0, /> Kronenblätter (•/,). Blüte (,3/2). /> Kronenblatter (6/x), c die zwei 
<• Staubblatt mit zwei Bollensacken und papil- unteren Staubblätter, das linke von hinten 
lösen Rändern ('»U), d Fruchtanlage C6/,), c Quer- gesehen («/0, d Fruchtanlage,
schnitt durch eine Anthere. die ein Rudiment 

eines äusseren Pollensackes trägt C38/i)-

Der Griffel (Fig. 3 a, Fig. 5 d) ist sehr kurz, last gerade oder ein 
wenig hakenförmig nach unten gebogen mit dreiseitiger Mündung.

2. Blütenstiel ca. 2 cm, von der dritten Achsel ausgehend. Das 
Spornblatt am grössten, der Sporn kurz sackförmig. Die zwei un
teren Staubblätter viel kräftiger als die übrigen, sämtliche vier Pol
lensäcke tragend, nur das linke mit einem sehr kurzen und breiten 
nach vorwärts gerichteten Nektarienlappen. Der Griffel dem in 
Fig. 7 b abgebildeten am ähnlichsten, an der Spitze offen, ohne er
sichtliche Narbenpapillen, die Mündung mit zahlreichen Pollenkör
nern gefüllt, von denen mehrere lange Schläuche in den Frucht
knoten trieben.
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3. Kommt der vorher als typisch bezeichneten kleistogamen Blüte 
am nächsten (Fig. 6 a—d). Blütenstiel 2 cm, von der dritten Achsel 
ausgehend. Kelchblätter zusammenschliessend. Kronenblätter mem
branartig, weisslich, am Antherenkegel dicht anliegend und über 
denselben ein wenig hinausragend. Die zwei oberen gleich gross
und
Das

kleiner als 
Spornblatt

die nächstunteren, die ihrerseits auch gleich sind, 
am grössten mit drei Honigstreifen und einem 

kurzen, sackförmigen, seitlich abge
platteten Sporn, der von aussen her 
kaum sichtbar ist. Sämtliche Staub
blätter mit vier Pollensäcken. Die 
Nektarienanhängsel sehr fein, ge
dreht und nach vorwärts gebogen, 
was durch den kurzen Sporn be
dingt wird. Griffel kurz, fast schon 
von der Basis ab eingerollt mit 
rückwärts gerichteter Narbenmün- 
dung.

4. (Fig. 7 a—b). Blütenstiel ca. 
3 cm lang, von der dritten Achsel aus
gehend. Kelchblätter von »chasmo- 
gamem» Typus, zusammenschliess
end. Die zwei oberen Kronenblät
ter membranartig, weisslich, länger 
als die Konnektivanhängsel, das 
linke ein wenig grösser. Die zwei 
unteren länger und breiter, ungleich
förmig ausgebildet, das linke etwas 
grösser als das rechte, beide schwach 
lila gefärbt. Das Spornblatt am 
grössten, die Spreite kürzer als die 

halbe Kelchblattlänge, der Sporn aufgebläht, dick und kurz, gerade 
nach hinten gerichtet und weil offen; das ganze Blatt erhält dadurch 
eine auffällige Ähnlichkeit mit dem Kapuzenblatt eines Aconitums. 5 6 
Honigstreifen ersichtlich. Sämtliche Staubblätter mit vier Pollensäcken, 
die Konnektivanhängsel zum Teil unregelmässig gefaltet. Die bei
den Nektarienanhängsel kräftig, kurz und stark abgeplattet, gleich
förmig gebogen, ihre absondernden Teile wohl ausgebildet. Griffel 
kurz, gegen das Ende nach unten gebogen, die Narbenmündung 
sehr deutlich.

Fig. Zwischenform, a Kronen-und Staub
blätter (6/x), b Fruchtanlnge (6/,).
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Fig. 8. Zwischenform, a Habitusbild der 
Blüte (3/2), b Spornblatt (3/2), c die zwei un
teren Staubblätter, von innen gesehen (8/i).

5. (Fig. 8 a—c). Blütenstiel ca. 4 cm lang von der ersten Achsel 
ausgehend. Kelchblätter typisch zusammenschliessend. Die zwei 
oberen Kronenblätter membranartig, quer gerunzelt, kürzer als die

Konnektivanhängsel, die zwei unte
ren von derselben Länge, das rechte 
mit einem schwach entwickelten Ho
nigstreifen. Das Spornblatt kurz, 
dessen Spreite mit zehn Honig'strei- 
fen versehen, von höchstens der 
halben Länge der Kelchblätter (die 
Basallappen nicht mitgerechnet). Der 
Sporn kurz und abgeplattet, ein we
nig nach hinten herausragend. Sämt
liche Staubblätter mit vier Pollen
säcken. Die Nektarienanhängsel fein, 
unregelmässig gebogen, ihre abson

dernde Partie schwach entwickelt, offenbar nicht funktionirend. 
Griffel dem in Fig. 9d am ähnlichsten.

0. (Fig. 9 a—d). Blüten
stiel ca. 5 cm lang von der 
zweiten Achsel ausgehend.
Kelchblätter mehr zusammen- 
schliessend als die einer chas- 
mogamen Blüte. Die oberen 
Kronenblätter fast gleichbreit, 
das linke am grössten schwach 
lila, beide deutlich quer ge
runzelt und kaum länger als 
die Konnektivanhängsel. Von 
den Blättern des unteren Paa
res ist auch das linke am 
grössten, unbedeutend kürzer 
als das Spornblatt, jedoch 
ohne die sonst vorkommenden 
Haarbildungen unterhalb der 
Spreite, beide deutlich gefärbl.
Das Spornblatt selbst ein we
nig kürzer als die Kelchblätter, 
der Sporn gerade, etwa 5 mm Pig. 9. orossbiütige zwischenform,

lang, seitlich abgeplattet und c Kronenblätter (3/2), d Fruelitanlage (6/i).
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zwei gul entwickelte, deutlich absondernde Nektarienanhängsel ein- 
schliessend, die jedoch ihrer ganzen Grösse nach kleiner sind, als 
die einer chasinogamen Blüte. Sämtliche Staubblätter mit vier Pol
lensäcken ausgestattet. Der Griffel ziemlich lang, in seinem oberen 
Teil gleichförmig gebogen, an der Spitze offen mit sichtbaren Nar
benpapillen in der Mündung. Die Pollensäcke entleert.

Aus diesen angeführten Beispielen sehen wir, dass die stufen
weise fortschreitende Rückbildung der Blüten in erster Linie in 
dem Kronenblattwirtel zum Vorschein kommt und danach auf das

Andröceum und die Fruchtanlage über
geht. Was den ersteren betrifft, ist es gleich 
ersichtlich, dass die Reduktion von unten 
nach oben zunimmt und zwar oft sehr 
rasch (Fig. 9 c), das Spornblatt ist immer 
das letzte, das seine ehemalige Natur auf
gibt. Dies gilt ausser von Form und 
Grösse selbstverständlich auch von der 
Farbe. In dem Staubblattwirtel ist des
gleichen eine ähnliche Rückbildung wahr
zunehmen. Der erste Schritt wird ge
wöhnlich durch eine im ganzen genom
men geringere Grösse der drei oberen 
Staubblätter gebildet (Fig. 10 a). Die vier 
Pollensäcke bleiben noch stehen, indes
sen erleiden auch sie allmählich eine Re
duktion, und man findet somit anfangs 

Staubblätter, deren äussere Pollensäcke zwar vorhanden sind, aber 
beträchtlich kleiner wie die zwei inneren und mit schwächer ent
wickeltem Endotheeium; die Zahl der Pollenkörner isl demgemäss 
auch bedeulend gesunken. Schliesslich fehlen sie völlig, aber ver
einzelte Spuren sind bisweilen noch zu sehen (Fig. 10 a).

In den als typisch bezeichneten kleistogamen Blüten trifft man 
nur ausnahmsweise mehr als je zwei Pollensäcke auf den Staub
blättern; ein Beispiel wird in Fig. 5e geliefert. In der Blüte, aus der 
dieses Staubblatt stammt, waren sämtliche restirende An Iberen mit 
je zwei Pollensäcken versehen und das hier abgebildete Rudiment 
eines äusseren fand sich auf dem unteren rechten.

Dass bei der Rückbildung die unteren Teile der Blüten am läng
sten Widerstand leisten, wird nicht wundernehmen, denn wir sehen

Fig. 10. Zwischenform. 
a Staubblätter, die die Grössenab- 
nahtnc von unten nach oben und 
ausserdem die Reduktion der äus
seren Pollensäcke aufweisen (6/j), 

b Fruehtanlage.
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ja wie auch in der chasmogamen Blüte diese Teile in ihrer Aus
bildung bevorzugt werden, mögen auch die Glieder succedan von 
unten nach oben angelegt werden oder simultan, welche beiden 
Fälle in der Gattung Viola Vorkommen.

Sehen wir dann die verschiedenen Griffelformen an, so stellt es 
sich heraus, dass dieselben eine fast kontinuirlige Serie bilden, von 
dem einfachen fast geraden röhrenförmigen Typus der kleistogamen 
Blüte ausgehend, um mit dem langen Griffel der chasmogamen zu 
schliessen (Fig. 3 a, öd, 6d, 7 h, 9d, 10 b, 11a—b). Dass also nicht 
nur die ersten Typen als eine besondere Anpassung für Kleisto- 
gamie aufzufassen sind, wird sofort klar; die Zwischenstadien dürf
ten als solche gleichwohl zu betrachten sein. Die an der Basis 
gewöhnliche knieförmige Biegung fehlt oft; wenn die Griffel länger 
werden rollen sie sich gern gleichmässig zusammen, wodurch die 
Mündung nach rückwärts gerichtet wird. Die Einrollung schwindet 
in dem Masse, als die Kniebiegung hervortritt.

Dass die Blüte ihren kleistogamen Charakter immer noch bewahrt, 
ohne darin auf irgend welche Weise von den Grössenschwankungen 
des Griffels gestört zu werden, deutet 
wie schon vorher betont wurde, aus
drücklich dahin, dass die Kleistogamie 
in der Tat mit den oben erwähnten 
Übergängen der Blütengrösse nichts zu 
tun hat.

Betreffs des Verhaltens des Pollens 
hei Viola inirabilis wissen wir, seitdem
D. Müller seine Beobachtung darüber 
mitteilte, dass diese Pflanze freies Pollen 
hat; Goebel hebt auch hervor, dass bei 
der nämlichen Art mitsamt V. biflora die Antheren wenigstens an der 
Spitze geöffnet werden (Biol. Centralbi., S. 738). Bei den Zwischen
formen habe ich stets die Antheren, soweit sie überhaupt geöffnet 
waren, fast ihrer ganzen Länge nach klaffend gefunden (Fig. 9 b); 
an den frischen Exemplaren war es unschwer zu sehen, dass der 
ganze Pollenvorrat entladen war.

Goebel erwähnt, dass nach seiner Beobachtung die Pollenkörner 
ihre Schläuche in fast allen Richtungen treiben können, sogar in 
die Antheren hinein, führt aber gleichzeitig an, dass er auch in un
geöffneten Antheren Schlauchbildung beobachtete (Biol. Centralbl., 
S. 238, Anmerkung), was übrigens auch ich an der vorher beschrie-

Fig. 11. a Fruchtknoten und Griffel 
einer chasmogamen Blüte (6/0, b die
selben einer kleistogamen Zwischen

form (6/0.
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benen, serial angelegten kleistogamen Blüte gesehen habe. Diese 
Beobachtung ist allerdings so zu deuten, dass die Dichtung der 
Schläuche von keinem Reiz beeinflusst werden, bevor sie, also zu
fällig, die Narbenmündung erreichen. Dass die Pollenkörner in
dessen mehrmals in direkte Berührung mit den Griffelenden kom
men, habe ich schon vorher erwähnt.

Sehen wir somit, dass die Reduktion in den verschiedenen Blüten
wirteln im allgemeinen etwa mit gleichen Schritten zunimmt. Hiervon 
gibt es jedoch mehrere Ausnahmen. Man findet also nicht so selten 
Blüten, in denen man der relativ gut entwickelten Kronenblätter 
wegen eine chasmogame Blüte zu erkennen glaubte; bei einer nähe
ren Untersuchung stellt es sich indessen heraus, dass der Griffel, 
obgleich gross und fast von chasmogamem Typus, von dem dicht 
verschlossenen Antherenkegel überdeckt ist, sehr kräftig im Knie 
gebogen und ohne dies in die Höhe gezogen (Fig 11b). Dass eben 
in der hier beabsichtigten Blüte eine Autogamie eingetreten war, 
könnte ich unschwer konstatiren. Die Pollensäcke waren sämtlich 
entleert und die Pollenkörner hafteten durch kürzere oder längere 
freie Schlauchstücke an der Spitze des Griffels, welche daselbst einen 
grossen Büschel bildeten; Narbenpapillen waren nicht ersichtlich.

Eine unregelmässige Rückbildung bieten auch die Nektarienan- 
hängsel. Die absondernde Funktion könnten sie ja selbstverständ
lich bei jeder kleistogamen Organisation sofort einbiissen; man findet 
sie jedoch oft in mehreren verschiedenen Zwischenformen noch tätig 
(Fig. 9 b, 7 a). Die rückgebildeten Formen sind oft beträchtlich de- 
formirt, gedreht und nach vorwärts gerichtet, oder an der Spitze 
gelappt und äusserst dünn (Fig. 10 a). Sogar in typisch kleisto
gamen Blüten, deren Kronenblätter jeder Spur von Spornbildung 
entbehrten, waren Rudimente noch vereinzelt zu sehen, weissliehe, 
breit rundliche schuppenähnliche Bildungen, die dem Rücken des 
Staubblattes dicht anlagen. Diese waren selbstverständlich ohne 
alle Funktion.

Wenn man geneigt ist, in der Kleistogamie als solcher einen durch 
äussere Faktoren entstandenen Anpassungscharakter zu sehen, müs
sen selbstverständlich bei Beurteilung des Wertes dieser Zwischen
formen die chasmogamen Blüten den Ausgangspunkt für die Meta
morphose bilden, und die Serie vom chasmogamen bis zu dem 
kleistogamen Grenztypus ist als eine kontinuirliche aufzufassen. Wir 
würden uns deshalb diesen Umbildungsverlauf sowohl phylogenetisch 
als auch bei den vorliegenden, mit Übergängen ausgestatteten Indi
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viduen als mit der chasmogamen Blüte angefangen zu denken haben, 
und die einzelnen Zwischenformen würden nichts als rückgebildete 
chasmogame Blüten sein. Man ist daher, wie oben mehrmals ge
schah berechtigt, bei einer Beschreibung dieser Zwischenformen von 
einer Reduktion und von reduzirten Bildungen zu sprechen.

Indessen scheinen mir die Zwischenformen in manchen Bezieh
ungen unzweckmässige Schöpfungen zu sein, und es würde meiner 
Meinung nach schwer zu denken sein, dass die Pflanzen eben durch 
solche unvorteilhaft organisirten Blüten den Weg zum schliesslichen, 
den Forderungen der Anpassung befriedigenden kleistogamen Blü
tentypus finden konnten.

Nehmen wir aber mit Burck an, dass die kleistogame Organisa
tion bei einem kleinblütigen Mutanten auch ihrerseits durch Mu
tation entstanden, so muss die typisch kleistogame Blüte bei Wert
bestimmung dieser Zwischenformen den Ausgangspunkt bilden. 
Selbstverständlich haben auch in diesem Falle die chasmogamen 
Blüten im phylogenetischen Entwicklungsverlauf das primäre Bil
dungsmaterial geliefert, die vorliegende Blütenserie aber ist von 
Gesichtspunkte der Mutation aus gesehen nicht kontinuirlich und 
muss deshalb von einem anderen Ausgangspunkt ausgehen. Wie 
ich schon oben betonte, bleibt zwischen der grossblütigsten kleisto
gamen Blüte und der chasmogamen immer ein Sprung bestehen 
und dies weist also darauf hin, dass die Zwischenformen nur Um
bildungen von typisch kleistogamen Blüten sind, mit anderen Wor
ten, es sind diese Blüten, die den Grund bildeten, auf dem sämtliche 
Zwischenformen fussen, und die vorliegende Serie endet somit mit 
einer Blütenform, die wir uns als derjenigen, durch Mutation ent
standenen, kleinblütigen und kleistogamen am nächsten ähnlich vor
zustellen haben. Und dann kann man von Reduktion und redu
zirten Bildungen eigentlich in keinem anderen als phylogenetischen 
Sinne sprechen. Es handelt sich vielmehr bei diesen Viola-Indi
viduen um Zusätze in der Ausrüstung der Blüten, die als das Re
sultat des gegenseitigen Kampfes zweier antagonistischer Merkmale, 
Gross- und Kleinblütigkeit, zum Vorschein kommen; die erstere 
Eigenschaft wird, wie es scheint, bisweilen durch günstige äussere 
Bedingungen dominirend und dadurch treten Blüten in die Erschei
nung, die nur durch die kleistogame Organisation ihren wahren 
Ursprung verraten.



TILL GOTSKA SANDÖNS FLORISTIK
AF'

K. JOHANSSON.

Med en kutter, livilken sommaren 1903 gjorde någorlunda regel
bundna turer mellan Fårösund och Sandön, företog jag öfverfärden 
till ön den 18 augusti. Under fem dagars vistelse där antecknade jag, 
i fråga om fanerogamfloran, hvad jag kunde i kamp med det rätl 
fula vädret. Återfärden erfordrade 28 timmar i stark motvind, och 
ändå kunde vi ej komma längre än till Ekeviken på Fårö, hvar- 
ifrån jag medelst skjuts i den omilda natten förflyttade mig till 
Fårösund. — Som jag ej besökt Sandön, då jag utgaf förteckningen 
öfver Gotlands kärlväxter (K. Vet. Ak. Handl. Bd. 29, 1897), är det 
helt naturligt, alt jag genom min färd dit blef i stånd att rätt an
senligt komplettera ifrågavarande förteckning. Något öfver 70 
arter utgöra ifrågavarande kompliment. Ett par intressantare for
mer må först nämnas.

Lathyrus maritimas (L.) Bigel. Om denna växt, som flerstädes i 
myckenhet växte vid basen af dynerna på västra sidan, kunde jag 
egendomligt nog på ön ej få bestämda upplysningar. Men jag 
antog, att den inkommit i samband med åtgärder för sandens däm
pande, hvilket nu bestyrkes i en uppsats i Skogsvårdsföreningens 
tidskrift,1 där författarinnan, som i den saken torde vara väl under
rättad, omtalar all så skett.

Växten trifves uppenbarligen förträffligt och torde liksom de in
planterade Ulex och Sarotliamnus för framtiden fa räknas till öns 
flora.

Vicia cassubica L. förekommer mängdvis vid Gården samt i 
skogen i dess närhet; äfven sedd vid en dyn nära södra fyren, i 
trädskolan och andra ställen nära norra fyren, vidare vid en dyn 
på nordvästra sidan. På sistnämnda ställe /'. glabrescens Halber, 
på andra ställen var det åtminstone öfvervägande f. pubescens Celak.

På Gotland upptäcktes denna art 1872 af leklor J. E. Zetter-

Ebua Sylvan, Gotska Sandön. Skogsvårdsför. tidskr. 1907, h. 3.
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STEDT jämte K. A. Th. Seth vid Lojsta, där den ännu sparsamt 
anträffas; några år senare påträffades växten al elt par andra al 
Zetterstedts lärjungar, nämligen af Ax. Magnusson vid Visby och 
af M. Östman vid Skogsholm, där den förekommer på några ställen. 
.Jag har äfven sett den vid Endre-vägen tre km. från Visby. Del 
synes vara förbehållet Zetterstedts forna lärjungar att ha ögon 
för denna växt. Ännu för kort tid sedan hade jag ej hört, att 
några andra botanister insamlat eller ens sett den på Gotland.

O.vytropis pilosa (L.) DC. är den art, som förekommer på Sandön 
vid Gården. Det finnes ej längre någon grund att hänföra ett af 
O. A. Westöö funnet sterilt exemplar till vår andra art.

Ononis repens L. är uppenbarligen den art, som afses i »Bidrag 
till kännedomen om Gotska Sandön» af Eisen och Stuxberg. Den 
förekommer talrikt vid Gården å grusblandade strandvallar.

Quercus sessiliflorci Salish. 1 O. A. Westöös efterlämnade her
barium befinner sig ett exemplar under detta namn. Bladskaften 
äro på tre olika långskott resp. högst lö mm., 11 mm. och 8 mm.; 
de unga frukterna äro nästan oskaftade; men bladen sakna stjärn
hår. Frukternas och bladens skaft ha varit afgörande vid före
gående bestämningar af detta exemplar. Men saken är ej så enkel, 
som man fordom trodde. Man känner t. ex. nu f. brevipes Heuff 
af Q. robur L., hvilken kan ha ganska korta fruktskaft. Till samma 
art räknas också af många en med stjärnhåriga blad utrustad form 
(f. pubescens Lasch), hvilken jag iakttagit t. ex. i Lummelunda 
ängar. Q. robur L. skulle sålunda kunna hafva snart sagdt hvar 
och en af den andra artens karaktärer. Däremot vill man ej med- 
gifva Q. sessiliflora så stort variationsområde. Ifall detta är riktigt 
torde man få räkna ofvannämnda Sandö-exemplar till Q. robur L

brevipes Heuff. Jag sökte förgäfves denna form i Stora Löfsko- 
gen. Däremot växte vid norra fyren ett snarlikt mindre träd. Det 
kan på grund af sin ringa storlek ej vara samma träd, hvaraf 
Westöös exemplar härleder sig.

På samma sätt förhåller del sig med exemplaren från det för 
länge sedan nedhuggna trädet vid Fride i Lojsta socken. Frukt- 
och bladskaft äro som hos Q. sessiliflora, bladskaften ända till 15 
å 19 mm. Men bladens form, tandning och bas äro som hos Q. 
robur och bladen sakna stjärnhår. Ett ark med denna växt be
finner sig i Elias Fries’ herbarium i Uppsala universitets bota
niska museum, ett annat i Visby läroverks museum.



Uppgiften att en vinterek skulle hafva funnits i Alfva har ej 
genom något herbarieexemplar bekräftats.

Det är sålunda troligt, att vintereken ej tillhör Gotlands flora, 
och det är ej bevisadt, att den någonsin gjort det.

Belysande för det värde, som bör tillmätas fruktskaftets längd å 
herbarieexemplar, är följande. I Othems socken sågs den 23 aug. 
1903 ett Iräd, som i riklig mängd bar oskaftade, ärtstora frukter, 
ofta flera tillsammans. Det såg vid hastigt påseende ut som en
Q. sessiliflora. Frukterna (jag medräknar för korthetens skull svepe- 
skålen under benämningen »frukt») sutto dock löst och voro kanske 
angripna af någon parasit. Men under trädet lågo gamla svepe- 
skålar med långa skaft — hoptals, och slutligen upptäckte jag 
i trädets krona åtskilliga frukter med mer än tre centimeter långa 
skaft. Trädet blef sedan nedhugget.

Koeleria glauca (Schkuhr) DC. Denna art, som ej blifvit sedd 
på det egentliga Gotland, förekommer på Sandöns n. ö. sida å en 
dyn, hvarå arbeten för sandens bindande blifvit utförda. Del kan 
därför anses tämligen säkert, all växten nyligen inkommit genom 
människans förvållande. Den öfverensstämmer tämligen väl med 
var. intermedia (Ahlqv.) Domin., hvilket lär vara den form, som är 
allmännast på Jylland.

Dessutom iakttogos på Sandön följande arter, som komplettera 
ofvannämnda växtförteckning för Gotland:

Matricaria inodora (enst.),1 
Artemisia campestris (Gården),
Antennaria dioica (Gården),
Solidago virgaurea,
Tussilago farfara,
Centaurea scabiosa (Gården),
Cichorium intybus (Trädskolan),
Sonchus asper (n. fyren),
Lampsana communis (n. fyren),
Hieracium Pilosella (Gården),

sabulosorum (n. fyren, Gården),

Nomenklaturen efter Nkumans och Ahlfvengrens flora.
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Hieraciuin caesium Fr. (St. Löfskogen),
vulgatum (Fr.) Almqu. (t. allni.),

Convolvulus sepium (i trädgården),
Anchusa arvensis (Gården, trädskolan),
Prunella vulgaris (trädskolan),
Lamium purpureum (n. fyren), 

amplexicaule (d:o),
Solanum nigrum (n. fyren),
Trientalis europaea (St. Löfskogen),
Plantago major (vid kyrkan),
Anthriscus silvestris (Gården, spars.),
Daucus carota (n. fyren, Garden, spars.),
Libanotis montana (Gården, enst.),
Papaver Argemone (n. fyren),

» dubium ( d:o ),
Turritis glabra (Gården),
(Crambe maritima fanns äfven 1903 på öns sydvästra sida), 
Isatis tinctoria (S:t Anna; udd),
Geranium molle (trädskolan),
Linum catharticum (strandvallar vid Gården),
Hypericum perforatum (Gården),
Viola canina (Gården),
Silene nutans (Gården),

var. glabra (Gården), 
noctiflora (trädskolan, enst.),

Stellaria media (n. fyren),
graminea (Gården, trädskolan),

Arenaria serpyllifolia (n. fyren),
Cratsegus »monogyna» (St. Löfskogen),
Potentilla minor (Gården),
Geum urbanum (trädskolan),
Orobus niger (trädskolan),
Vicia angustifolia (n. fyren),
Medicago falcata (vallar af strandgrus vid Gården),
Melilotus arvensis (Gården),
Anthyllis vulneraria var. coccinea (Gården, spars.),
Herniaria glabra f. subciliata (Gården, talr.),
Polygonum lapathifolium (trädskolan),

* persicaria (n. fyren),
Rumex Acetosa (trädskolan), f. velutina (Gården),
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Atriplex hastatum (södra stranden, spars.),
Goodyera repens,
Allium oleraceum, hvitblommig (trädskolan),
Convallaria Polygonatum (vid vägen till Säludden),
Luzula multiflora,
Lolium perenne (n. fyren),
Secale cereale (på stranden),
Dactylis glomerata (Gården),
Festuca elatior (n. fyren, spars.),

» rubra var. arenaria,
Briza media (Gården),
Poa trivialis (trädskolon i busksnår),
Avena pubescens (Gården),
Holcus lanatus (n. fyren),
Calamagrostis epigejos (öster om Tärnudden),
Apera spica venti (n. fyren),
Picea excelsa, odlad,
Polystichum filix mas. (k.) Roth (St. Lötskogen).

Att utan vidare lägga dessa växter till dem, som lörut iakttagits 
på Sandön, skulle naturligtvis leda till oriktigt resultat. Tv många 
arter äro eller hafva varit blott tillfälliga gäster på ön.



ANTECKNINGAR OM FLORAN INOM 
TORNEJAVREOMRÅDET

AF

MÅRTEN SÜNDEN.

Innan den högnordiska järnvägen kom till stånd, var det ett 
ganska stort och mödosamt företag att göra en resa till Torne 
lappmark och trakterna omkring Tornejanre.

Ue botanister, som i äldre tider besökt dessa nejder, äro också 
icke många.

Oi.of Rudbeck d. y. reste år 1695 på Konung Karl den elftes 
befallning i lappmarkerna. Han åtföljdes af två unga herrar Gyl- 
eenborg och två ritare; en af dessa var doktor Anders Holtsbom, 
hvilken skall halva varit den, som åstadkommit det stora ller- 
talet af de berömda färglagda bilderna af Ol. Rudbecks lapska 
växter äfvensom af de kanske ännu mer prisade fågel- och insekt- 
bilderna, hvilka liksom de förra tillhöra frih. de Geer och för
varas i biblioteket vid Leufsta. Att Rudbeck besökt Torne lapp
mark och följt Torne älf uppåt synes framgå af en hans anteck
ning, att han vid Paurangekoski — en fors mellan Jukkasjärvi 
och Vittangi insamlat Saxifraga oppositifolia. Huruvida han 
nådde Tomejavre och fjällen, är mig obekant.

Linné besökte aldrig Torne lappmark.
Sam. Liljeblad leste år 1788 och besökte då fjällen omkring 

Tornejavre. 1 förbigående må här nämnas, att Wahlenberg i 
Flora Svecica förmodligen genom något missförstånd af Liljeblads 
uppgift anger, att Hierochloa alpina och Woodzia glabella etc. växa 
»ad Torne träsk in alpe Kärpile». Nu ligger visserligen fjället Kär- 
pile inom Torne lappmark, men alls icke vid eller nära Torneträsk 

där Fristedt också under sin resa förgäfves sökte att få reda 
därpå. — Det ligger nämligen en dryg dagsresa söder om Sjangeli 
näia saYäl norska giänsen som gränsen till Luleå lappmark. Egen- 
domligt nog ange Backman och Holm (i Elementarflora öfver Ves- 
terbotten och Lappland 1878) just angående Hierochloa alpina, att
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den växer på ljället Kärpile och andra högfjäll vid Kåbdojavre, 
en sjö som ligger nära norskå gränsen men ett godt stycke in i 
Lule lappmark i en trakt som få eller inga botanister efter Lilje- 
blad besökt. Vill man räkna detta fjäll till Tornejavreområdet, så 
måste detta område tagas i en alltför vidsträckt bemärkelse och 
med samma skäl skulle då räknas dit Kebnekaise och hela det 
omgifvande högfjällspartiet.

G. Wahlenberg kom aldrig under sing berömda resor i Lapp
land åren 1800 och 1802 till dessa trakter.

j. W. Zetterstedt följde under sin resa år 1821 Torne älf 
uppåt till Tornejavre, gick därifrån öfver till Norge och återvände 
öfver Alten, Kautokeino och Muonio älf.

L. L. L.f.stadius, som under 22 år ägnade sig åt omfattande 
undersökningar af växtligheten i Karesuando socken, hai förmod
ligen äfven besökt Tornejavreområdet. Lejonparten af hans arbeten 
gälla likväl Karesuando och Enonlekis, hvilkas flora i åtskilliga 
punkter visar sig afvikande.

IL F. Fristedt och F. .1. Björnström gjorde sommaren 1852 
en för kännedomen om växtligheten omkring Torne älf, Tornejavre 
och de kringliggande fjällen särdeles lärorik resa. De följde Torne 
älf, passerade Vittangi, Jukkasjärvi, Kurravaära och nådde Torne
javre vid Tarrakoski. Efter att hafva undersökt Laimollahti och 
bergen Opisoive, Någerolka och Ripanes, besökte de det vid sjöns 
norra sida belägna ljället Waivanenlaki (= Majvatjåkko), rodde 
därifrån lill sjöns nordvästliga ända (Pålrtoviken) och gingo öfver 
fjällryggen lill Norge, hvarifrån de dock snart återvände för att 
egna Abiskodalen och Nuljälaki (= Nuoljafjället) särskild uppmärk
samhet.

K. P. Hägerström besökte dessa trakter år 1880. b rån fager
näs vid Bej sijord i Norge gick han öfver Pahtajärvi till Abisko och 
Nuolja, drog därifrån österut och besökte de förut af Fristedt och 
Björnström undersökta fjällen, följde sedan Rautasälfven och Rau- 
tasjärvi och gick öfver Sjangeli till Elvegaard i Norge för att där
ifrån anträda hemresan till Sverige.

År 1003 invigdes den högnordiska järnvägen och därmed in
trädde en ny era för dessa trakter, till hvilka man nu kan komma 
bekvämt, fort och billigt. Samma år öppnades den naturvetenskap
liga stationen vid Vassijaure för botanister och andra forskare. 
Ungefär samtidigt härmed hade Svenska turistföreningen både vid 
Vassijaure och vid Abisko anordnat turiststugor, hvilka snart togos
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i anspråk af turister och bland dessa ett rätt stort antal botanister 
eller botaniskt intresserade. Ryktet om Tornejavres och de om- 
gifvande fjällens och fjälldalarnas storslagna nordiska skönhet, här
liga luft och rika flora spred sig hasligt och turistströmmen kom 
också snart i snabb tillväxt. Mer än det ödsliga Vassijaure visade 
sig Abisko lockande. Turistföreningen lät därför därstädes upp
föra ett rymligt turisthotell, som öppnades 1906 och under som
maren och hösten delta år hade talrika gäster. Älven vid andra 
järnvägsstationer halva bostäder börjat uppväxa och det kan icke 
dröja länge, innan Björkliden, Kaisepakte m. fl. stationer i grann
skapet af Tornejavre komma att erbjuda härbärgen ål turister 
under sommarmånaderna. Tills vidare står dock Abisko främst, 
ej blott såsom en god utgångspunkt för fjällturer utan älven såsom 
ett centrum för botaniska undersökningar.

Tornejavre är en härlig sjö. Träsk, i den mening, som detta 
ord vanligen tages i södra och mellersta Sverige, är den alls icke, 
huru ofta den än skrifves och benämnes Torne träsk. Dess namn 
på linska är Tornejärvi och på lapska Tornejavre, det namn som 
förf. här med förkärlek använder. Klart och rent är dess vatten 
och det uppröres ofta våldsamt af de från de omgifvande fjällen 
nedbrusande kastvindarne. En vacker öfverblick af sjön och dess 
omgifningar kan man erhålla från den högländta ön Abiskosuolo, 
som ligger framför Abisko ett par kilometer ut i sjön. Då det är 
lugnt ser man därifrån nästan ål alla håll väldiga fjällmassor spegla 
sig i den blåaktiga kristallspegeln. Österut sänka sig och försvinna 
fjällen, men blickar man åt söder skymta (från öster till väster 
räknadt) efter hvarandra Kaisepaktes svårtillgängliga terrasser, 
Tjuonatjåkkos tvära stup, Nissontjåkkos mäktiga isrygg, Palim- 
tjåkkos rundade kupol, Somaslakis hvitglänsande hjälm, Kieronas 
kärlva branter och det tunga, mörka, h. o. d. hvitstrimmiga Nuolja 
(eller Nuljalaki), allesammans väldiga storfjäll, några nående en 
höjd af inemot 1,800 meter. Ännu mera västerut glindra gräns
fjällen mot Norge. Älven sjöns norra sida omgärdas af snötäckta 
toppar, däribland det ståtliga högfjället Tuoplertjåkko med dess 
förberg, det för sin växtlighet bekanta Majvatjåkko (eller Vaiva- 
nenlaki).

I Tornejavre utmynna en stor mängd större och mindre vatten
drag, som under sin väg från is- och snöregionerna göra vattenfall 
på vattenfall och flerestädes genom klippan skurit sig ned i djupa 
klyftor af ytterst pittoreskt utseende och, där stenarten utgöres af
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kalkskiffrar eller dolomit, med en rik och växlande flora. En så
dan canon, den af dem alla mest bekanta, känd för sin skönhet 
och yppiga växtlighet är den, som Abiskojokk bildar nära sitt ut
lopp och vid hvilken den gamla turiststugan vid Abisko fått sin 
plats. Ännu ståtligare canonbildningar finnas emellertid vid sjöns 
norra sida, där Snuorajokk och Ortojokk skära sig ned genom 
klipporna, och äfven vid andra ällvar möter man liknande klyftor. 
Det med älfvarna nedförda gruset har llerestädes utanför flodmyn
ningarna samlat sig i sandreflar, som omsluta laguner; både sand- 
reflar och laguner af eminent botaniskt intresse.

Floran inom Torne lappmark företer i olika trakter rätt anmärk
ningsvärda olikheter. 1 synnerhet synes, om än gränserna ännu 
icke kunna uppdragas, skillnaden mellan den västliga och östliga 
lloran vara rätt betydlig. Man kan sluta härtill af C. P. L^estadii 
»bidrag till kännedomen om växtligheten i Torneå lappmark», 
hvilka hufvudsakligen hämtats från L. I>. L^estadii och hans egna 
undersökningar af Karesuando och Enontekis socknar; däri om
talas näml. ss. tillhörande dessa trakter en mängd växter, hvilka 
längre västerut eller inom det af mig (något oegentligt) ss. Torne- 
javreområdet betecknade gebitet antingen alls icke påträffats eller 
endast anmärkts i enstaka exemplar. Enligt C. P. Lvkstadius är, 
för att anföra exempel, Veronica longifolia rent af en karaktärsväxt 
för Torne lappmark och lär nog vara så i dess södra och östra 
del. Enligt Fristedi går den dock ej längre västerut än till Kurra- 
vaara. Af mig är den icke påträffad inom Tornejavreområdet. Mul- 
gedium sibiricum skall, för att anföra ännu ett exempel, enligt L. 
L. L/!-; st a mes vara allmän vid älfstränderna i Torne lappmark. 
Icke heller denna är mig veterligen sedd inom området väster om 
Jukkasjärvi. Enahanda synes förhållandet vara med Saxifraga 
Hirculas, Ledum palustre, Salix tetrandra, caprea, depressa, mgrtilloi- 
des, Potamogeton gramineus och perfoliatus, Carex laxa, limosa, tenui- 
folia, heleonastes m. fl., m. fl.

Västra delen af Torne lappmark — hvilken i denna uppsats be
tecknats såsom Tornejavreområdet (i vidsträcktare bemärkelse) 
företer redan för en ytlig betraktare inom skilda delar i'ätt märk
bara olikheter. Särskildt den nordvästra delen — Riksgränsen, 
Vassijaure, Kopparåsen — utmärkes af ett hårdt klimat och får 
därigenom ett helt annat utseende och en mera arktisk flora än 
det egentliga Tornejavreområdet och Torne- och Rautasälfvarnas 
floddalar. Såsom karakteristiska för detta kalla område må an-
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föras Luzula Wahlenbergii och hyperborea, Juncus biglumis, Carcx 
lagopina, och en särdeles intressant Sa/ix-vegetation hufvudsakligen 
bestående af Salix polaris, herbacea, hastata, lanata, lapponum, 
glauca, reticulata, samt hybriderna lanata X hastata, lanata X 
herbacea, hastata X herbacea, lapponum X herbacea förutom flera 
svårbestämda former, troligen af hybridogen natur, i växlande for
mer.

Torneälfvens dal från Jukkasjervi till Tarrakoski besöktes år 
1852 af Fristedt och Björnström, som ägnade Jukkasjervi och 
Kurravaara särskild uppmärksamhet. Efter den tiden torde den 
knappast hafva besökts för botaniska studier, förrän järnvägen 
nådde del nu blomstrande Kiruna, därifrån en och annan botanist 
i likhet med författaren under de sista åren gjort exkursioner.

Vid en promenad från Kiruna till Kurravaara påträffar man 
redan på Luossavaaras sluttningar och ännu ymnigare i de täta 
gräsvallarna vid Kurravaara samt vid Jukkasjervi Carex festiva, som 
veterligen icke iakttagits annorstädes inom Torne lappmark.

Tornejavre och dess omgifning — det egentliga Tornejavreområ- 
det är ännu ganska ofullständigt undersökt. Kattovuoma, Lai- 
molahti, fjällen Ripainen och Njallåive besöktes visserligen af Fri
stedt och Björnström och sedermera af Hägerström, hvilka funno 
dessa trakter erbjuda föga intresse, men sedan hafva de, såvidt 
jag vet, icke blifvit besökta i botaniskt syfte. Endast ett fåtal bo
tanister hafva älven efter nyssnämnda forskare haft tillfälle att 
taga kännedom om de vid sjöns södra sida från dess utlopp vid 
Tarrakoski västerut liggande platserna: fjället Oppisåive, där de 
funno Carex pedata (hvilken äfven 1905 där insamlades), fjället 
Nakerivara (= Nagerolka) och Nakerijokidalen, där de skördade 
Trisetum agrostideum (som förgäfves söktes år 1904) och Kaisepakte, 
nedanför hvars branter de funno den för dessa nejder sällsynta 
Cryptogramma crispa.

Allt sedan järnvägen år 1903 öppnades, slogo sig botanister ned 
dels vid Vassijaure naturvetenskapliga station och dels vid Abisko 
i dess turiststuga — de enda platser där man då kunde erhålla 
tak öfver hufvudet — och det säger sig själft, att exkursioner 
gjordes till omgifvande trakter. Abiskodalen och dess bidalar 
Nuoljafjället, Björkliden och närliggande strand af Tornejavre genom
söktes och exkursioner företogos till sjöns norra sida, Pålnoviken, 
Snuorajokks, Pesisjokks och Ortojokks floddalar och Majvatjåkkos 
sluttningar samt öarna Jeprinsuolo, Abiskosuolo etc. Från Vassi-
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jaure var tillgången till ljället Vasitjåkko lått och maikerna och 
fjällen kring Riksgränsen likaså. En och annan utflykt till mera 
aflägsna fjäll ha nog äfven gjorts, men ännu alltjämt torde hittills 
gjorda undersökningar böra betraktas endast såsom lekognoseiingai 
af strödda punkter, viktiga såsom sådana men otillräckliga att 
gifva en full bild af dessa trakters vegetationsförhållanden.

Af särskildt intresse är att tillse järnvägsbyggnadens och järn
vägstransporternas inflytande på vildmarksflorans uppblandning 
med främmande element; ett viktigt bidrag till kännedomen om 
växtimporten under järnvägens byggnad har N. Sylvkn, som som
maren 1903 arbetade vid den naturvetenskapliga stationen vid 
Vassijaure, lämnat (Botan. Notis. 1904 H. 3).

Mången gång har jag mött den föreställningen, alt vegetationen 
i dessa högnordiska fjälltrakter hutvudsakligen skall lörete löi- 
krympta former. Uppe på fjällen eller på vindiga ställen ellei däi 
vegetationen lefver på en tunn jordskorpa, hvilande på bottenliusen 
mark, är det nog så, men på mera gynnade ställen t. ex. vägen 
mellan Abisko och Björkliden finnes i Nuoljas bäckdalar en syn
nerligen rik och kraftig växtlighet och i ännu högre grad är detta 
förhållandet å sjöns norra sida, där sluttningarne vetta mot söder, 
naturligtvis äfven här, hutvudsakligen i flod- och bäckdalar. En 
kännare af dessa trakter, Otto Sjögren, säger (Turistfören. årsskr. 
1905): »Så vackra skogsängar som vid Snuorajokk, Pesisjokk och 
Pålnoviken får man leta efter pa sydsidan», och han lilläggei. 
»Vegetationen är ovanligt krallig säge man ej fjällen, skulle 
man tro sig vara någonslädes pä ostkusten al mellersta Sverige. 
Och Sjögrens omdöme gäller äfven till fullo om Ortojokksdalen 
och Majvatjåkkos sluttningar. Där liksom vid Snuorajokk nå björ
karna en höjd och en lummighet, som säkert föga understigei, 
hvad man kan se i mellersta Sverige. Björkstammar, som mättes, 
visade ett omfång af mera än 1 meter. Rönnar och häggai växte 
högt och visade en blomsterrikedom, hvartill jag aldrig söderut 
sett maken. Geum rivale, Trollius europceus, Spiriva ulmaria /. de- 
nndata, Mulgedium alpinum, Cirsium heterophyllum, Milium effusmn, 
Polystichum spinulosum ß dilatatum, Onoclea Struthiopteris, Cystop- 
teris montana m. fl. nådde en höjd och en frodighet, stöire än i 
allmänhet i sydligare trakter. Å dessa gynnade lokaler möter man 
äfven Ruhus idieus, Fragaria vesca, Activa spicata, Paris quadrifolia, 
Viola montana o. s. v.

Under de 3 somrarna 1903, 1905 och 1906 har jag tillbragt några
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veckor ut juli manad i 1 orne luppmurk. Dürunder liur jag van- 
lifien först vistuts någru dagar i Kiruna och liar därifrån gjort van
dringar i Kirunavaras och Luossavaras sluttningar samt till Kurra- 
vaara med ty följande båtfärd lill Jukkasjärvi. Därefter har jag 
haft Abisko lill hufvudstation.

Fullt medveten om, att mina anteckningar äro ofullständiga, har 
jag sökt komplettera dem med uppgifter af Fristedt, Hägerström 
och Sylvén och har i hvarje fall anmärkt, när så skett. Eljest 
har jag i min förteckning endast upptagit växter, soin jag antingen 
själf insamlat eller som jag sett i friskt tillstånd, nyss hemförda af 
någon lyckligare finnare från angifven växtplats. Då jag ofta stått 
inför diagnostiska svårigheter och då jag aldrig haft tillfälle att 
följa en hel vegetationsperiod, har jag varit i hög grad tveksam, 
om mina anteckningar borde offentliggöras. Då det nu sker, är 
det i förhoppning att de, trots alla fel, i någon punkt kunna kom
plettera andras iakttagelser och framför allt tjäna en eller annan, 
som besöker dessa trakter, till ledning.

Att aldrig lita på minnet har för 111ig varit princip; vid mina 
utflykter har jag vandrat med annotationsboken i hand och livad 
som icke annoterats med exemplar af växterna för ögonen har 
lämnats åsido.

Vid min ankomst till Abisko d. 6/7 1903 hade våren börjat. Sjön 
hade strax före midsommar befriat sig från sitt ishölje. Björkarna 
höllo just på att spricka ut. Rhododendron, som detta år var sär
deles rik på blom, stod nere i dalen i fullt flor; likaså Andromeda 
tetragona. Hieracierna voro föga utvecklade och hunno under de 
veckor som jag var där uppe endast helt undantagsvis till blomning. 
Carices och gräs voro nästan utan undantag ganska outvecklade. 
Väderleken var detta år vanligen regnig och kall.

Annorlunda var förhållandet år 1905. Med flit kom jag då först 
hit d. /7. Redan mer än 1 vecka dessförinnan var Rhododendron 
öfverblommad i dalen och den hade detta år blommat sparsamt. 
För att få se Andromeda tetragonas klockor i sin fulla fägring måste 
man ge sig upp i fjället. Vid min ankomst stodo björkarna redan 
i full sommargrönska; Hieracier blommade rikligt. Carices och 
gräs hade (på ett och annat undantag när) hunnit rätt god utveck
ling. Vädret var nästan hela tiden vackert, en och annan dag 
t. o. m. besvärande varmt.

År 1906 liknade förhållandena mera 1905.
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Följande förkortningar hafva blifvit använda:
Ab. = Abisko: Na. = Nuoljafjället; Bj. = Björkliden; Ort. — Ortojokk och Majvat-

jåkkos sluttningar; Sn. = Snuorajokk; Påln. = Pålnoviken: Wass. — Wassijaure;
Riks. = Riksgränsen; Kir. = Kiruna; Luoss. = Luossavara.

* Asterisk framför växtnamnet antyder, att förf. icke sett växten på angifven
plats utan anför efter andras uppgifter.

* Hidens tripartita L. Wass. ruderat. Sylvén.
Chrysanthemum Leuchanthemum L. Ab. vid järnv. i svaga ex. 1905 ocli 

1906. — Sylvén fann den vid Ab. Bj. Wass. med blomkorgar, 7,5 
cm i diameter i Aug. 1903.

* Matricaria inodora L., anmärkt af Sylvén vid Ab. Bj. Wass. med blom
korgar af 7,5 cm diameter (ett jätteexemplar med »åt sidorna ut
med marken nedböjda grenar, upptagande en cirkelyta af öfver 1 
meters diam.» funnet vid Wass.). Såsom ett särdeles vackert ex. 
på att växterna i dessa trakter ha benägenhet att utveckla stora 
blommor anför Sylvén just M. inodora.

Matricaria inodora ß borealis Hn. är den form, som förf. funnit täml. 
allm. Kir., Luoss. Ab. Na. Bj. Åtminstone utmärkas alla ex. han 
sett af stora holkfjäll med bred svart hinnkant. Flera uppmätta 
blommor 7,4 cm i diam.

* Matricaria Chamomilla L. Wass. ruderat (Sylvén).
Achilhra Millefolium L. Ab. Kir. i allm. späda exemplar. Ett par kraf

tiga ex. tätt långhåriga togos vid Materialvägen, Ab. Jukkasjärvi. 
Hägerström fann vid Kattovuoma två konstanta former, en stor
växt, hvitblommig med korta blomställningsaxlar, en liten ej öfver 
20 cm, med litligt röda blommor och de nedre blomställningsaxlarna 
utdragna. Bj. Wass. (Sylvén).

Achilhra ptarmica L. Ab. vid järnv. på afskrädeshög. — Wass. (Sylvén).
* Artem isia vulgaris L. Ab. ruderat (Sylvén).

Arnica alpina Olin. Ab. på en klippa i älfvcn räknades 9/7 1903 om
kring 70 individ, däraf omkring 25 blommande. 1905 11/7 fanns 
å denna plats icke ett enda blommande ex. Längre upp åt Abisko- 
jokk nära »marmorbrottet» och i Nissonjokks delta sågos ett och 
annat ex., till en del — lyckligtvis nästan oåtkomliga! — Vid Orto- 
jokks canon anträffades några ex. u/7 1905. Äfven uppe i Na. är 
ett och annat ex. funnet och likaså vid »Silfverfallet», Bj. Otto 
Sjögren anger (Turistf. Årsskr. 1905) att Arnica finnes massvis vid 
bäckstränder nedom Tjuonajavre; ett par botanister funno den icke 
vid exkursion till denna trakt. De ex. jag sett, hafva vanligen haft 
3 korgar, någon gång blott 1 och en gång 5 korgar, den öfversta 
korgen alltid betydligt tidigare än de parvis följande. Öfverallt 
synes Arnica förekomma sparsamt och genom sin praktfulla färg 
lyser den lätt i ögonen. Faran för att den skall alltför hårdt 
skattas, synes stor.

*Senecio silvalieus L. Ab. ruderat (Sylvén).
Gnaphalium supinum L. Na. (2 5 3 cm höga ex.), Bj. (stora tufvor öfver 

10 cm höga) Wass. Luoss.
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Gnaphalium norvegicum Gunn. Ab. Na. Bj. Ort. Kir. (stora, frodväxta ex.). 
Peskan Jarka, Pålno.

Antennaria dioica (L.) Grnrtn. Ab. Na. Ort. Kir. — En 3 å 4 cm hög 
dvärgform förekom å kalkstenshällar vid Abiskojokk.

Antennaria dioica f. corymbosa Hn. Ab. vid bäck i Na., vacker och 
riklig. Förut anmärkt af Hägerström.

* Antennaria dioica f. hyperborea Netim. Vacker, tätt tufvad fjällform 
med på båda sidor silfverhvita och tlockigt ullig stjälk, 18 å 20 cm 
hög, fann Hägerström på Oppisåives högsta platå. (Mer eller 
mindre därmed likartade former äfven funna i Na. 'af förf.).

Antennaria alpina (L.) R. Br. Q allmän. Ab. Bj. Na. Ort. Kir.
Antennaria alpina f. corymbosa. Na. vid första bäcken, ej sällsynt.
Antennaria carpatica (Wg.) R. Br. Tjuonajokk (endast 3 individ funna 

af trädgårdsdirektör E. Almquist 1905). Na. bland samsläktingar 
(ett fåtal ex. funna af lektor J. Skärman 1906).

Bellis perennis L. Kir., nära järnvägen, på en plats, där söderifrån kom
met hö varit upplagdt. Blommade rikligt 7/7 1905.

Erigeron elongatus (Ledeb). Na. invid första bäcken från Ab. Riklig 
och i växlande och egendomliga former, som synas förtjäna att 
grundligare studeras. Hägerström anser sig på samma ställe hafva 
funnit E. rigidus och en hybrid af denna och E. elongatus; förf. 
är oviss, hvad som menats med dessa former. Spädare former 
förefalla att vara E politus Fr.

Erigeron neglectus Kerner. Ab. Na. Ort.
Erigeron neglectus v. leucocephalus Fr. Na. vid första bäcken. Ort.
Erigeron uniflorus L. Na. Ort. m. fl. ställen, täml. allm. Peskan Jarka.
Erigeron pulchellus DC. Na. i den första bäckens (från Ab.) delta, Pe- 

sisjokk, Ort. En mängd öfvergångsformer synas finnas, utmärkta 
genom olika grofva, olika utstående och olika färgade hår på holk
fjällen — från gredelina till rent svarta.

Solidago virgaurea L. Allm. Kir. Luoss. Pålno. Snuor. Pesisjokk. Stor- 
blommig och med få korgar. Den öfvergår i fjällen och kallare trakter i

Solidago virgaurea f. arctica Hn. Allm. Na. Wass. m. fl. ställen.
Petasites frigida (L.) Fr. Na. Bj. Ort. vid laguner. Kir. Snuor.
Tussilago farfara L. Ab. (Materialvägen) Snuor. Bj. Ort., vanligen steril. 

I Pålnodalen var den ymnig vid en bäck och stod i praktfull blom
ning och hade samtidigt utvecklade blad den ls/7 1906.

*Centaurca cyanus L. Ab. Bj. ruderat (Sylvén).
Saussnrea alpina (L.) DC. Allmän (t. o. m. i turiststugans torfbeläggning) 

Kir. Luoss. Ort. Snuor. Pålno.
Saussnrea alpina f. subacaulis Lsest. Na. (högt uppe i fjället).
Carduus crispus L. Ab.—Bj. invid järnvägen 1906. Jukkasjärvi ‘ii/1 1905.
Cirsium heterophyllum (L). Allmän Ab. Na. Bj. Ort. Snuor. Pålno. Kir. 

Luoss. Pesisjokk.
Mulgedium alpinum (L) Less. Bj. Na. Ort. Luoss. Pålno. Snuor.
Lactuca muralis (L.) D. Don. Wass., funnen af rektor C. J. Neuman 1906.

*Lampsana communis L. Bj. Wass. ruderat (Sylvén).
Crepis teclorum L. Ab. Kir. å järnvägsbanken.
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Crepis paludosa (L.) Moench. Pålno. Ort.
Hieracium1 alpinum (L.) typicum. Ab. Bj. Na. Ort.
Hier, amaurostylum Dahlst. Ab. Na. Ort. Kir.
Hier, cleislogamum Dahlst. Wass.
Hier, crispiforme Dahlst. Kir.
Hier, extrorsifrons Elfstr. forma. Kir.
Hier, leptoglossnm Dahlst. Abiskosuolo, Abiskojokks stränder.
Hier, leploglossum j rancinosum Dahlst. Abiskosuolo. Wass.
Hier. Lundbotnii Dahlst. Kiruna inom köpingens område.
Hier, melanomgllum Dahlst. forma. Ab.—Na.
Hier, mniarolepium Dahlst. Kir.—Luoss.
Hier. Sondenii Dahlst. Kiruna inom köpingens område, sparsamt.
Hier, poliosteleum Dahlst. Kir.
Hier, bipes. Dahlst. forma. Wass.
Hier, concinnum Dahlst. Kir.—Luoss.
Hier, ggratifrons Dahlst. Ah. Ön i Abiskojokks mynning.
Hier. Kirunense Dahlst. Ab. Bj. Na. Kir.—Luoss.
Hier, naulanense Dahlst. Kir.—Luoss.
Hier, pgcnadenium Dahlst. Bj.
Hier, subnigrescens Fr. Kir.
Hier, albovarium Dahlst. exs. Ab.—Nuolja.
Hier, cultratum Norrl. Abiskosuolo.
Hier, deeurrentidens Dahlst. Ort.
Hier, diminuens Norrl. Na.
Hier, expallidum Norrl. Ab.—Na.
Hier, farreilimbahim Dahlst. Ab.—Na.
Hier, halsicum Dahlst. Bj. Abiskosuolo.
Hier, legnodes Dahlst. forma. Ad.—Na.
Hier, lepistoides K. Job. Na. vid första bäcken.
Hier, maculosum Dahlst. Ort.
Hier, obtextum Dahlst. exs. Ab. vid Materialvägen till tunneln. Kir. 
Hier, pendulum Dahlst. Ab.—Na.
Hier, phicocenlrum Dahlst. Ort.
Hier, placerum Dahlst. exs. Ort.
Hier, prcetenerum Almqu. Kir.—Luoss.
Hier, signatum Dahlst. exs. Ab.—Na. (vid järnvägen).
Hier, viridescens Dahlst. exs. forma. Ab.—Na.
Hier, lapponieum Fr. Jukkasjärvi kyrkbacke.
Taraxacum2 officinale (Web.) Wigg. formte varite. Ab. Bj. Wass. ruderat 

(Sylvén).
Tarax. opacum Dahlst. Bj. Ort.
Tarax. spectabile Dahlst. Bj. Wass.
Tarax. tornense Th. Fr. fd. Na.

1 Hieraderna äro bestämda af Aman. Hugo Dahlstedt. Några af dessa äro ej 
förut beskrifna, men beskrifvas af Dahlstedt i nästa häfte af Sv Bot. Tidskr.

En del af inom området insamlade Hieracia ha på grand af otillräckligt material 
etc. för närv. icke kunnat bestämmas.

- Taraxaca bestämda af Aman. Hugo Dahlstedt.
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Tarax. melanostylum Th. Fr. fil- Bj. Na. Wass,
Tarax. ncevosum Dahlst. Na. (nära järnvägsbanken).
Tarax. croceum Dahlst. Allmän i växlande former, än upprätt (på lägre 

fuktigare ställen), än med nedliggande, endast närmast blomkorgen 
uppåtböjd stängel (i fjällen), än med helbräddade, än med flikiga blad). 

*Leontodon autumnalis L. Wass. ruderat (Sylvén).
*Leont. autumnalis f. nigrolanatus Fr. Wass. ruderat (Sylvén).
* Leant, autumnalis f. aureo-lanatus. Wass. ruderat (Sylvén).
*Leont. autumnalis f. coronopifolius. Wass. ruderat (Sylvén).

Leon t. autumnalis ß Taraxad (L.). Ab. Materialvägen, sparsamt. 
Valeriana offidnalis L. Na. i första bäckens delta. Ön i Abiskojokks 

mynning. Kir.—Luoss. Pålno. Snuorajokk (på taket af den därv. 
torföfvertäckta stugan) Pesisjokk.

Valer. offidnalis f. tenuifolia Vahl. Pålno. (dir. E. Almquist 1905). 
Galium trifidum L. Ab. vid järnvägen. Endast ett par större tufvor, 1905. 
Galium uliginosum L. Kir. vid sjön. Jukkasjärvi.

* Galium Aparine $£ Vaillantii DC. Ab. Wass. ruderat (Sylvén).
Linncea borealis L. Allmän. Ganska växlande former, dels storblommig

dels med små blommor, dels med mörkare dels med ljusare färg. 
En vacker, småblommig form togs i Kir. inom köpingens område; 
den öfversändes till prof. V. Wittrock.

Campanula rotundifolia L. Ab. Na. första bäcken. Ort. Kir. vid järnvägen. 
Campanula rotundifolia ß arctica Lgc. Na. vid bäcken. Ab. flerestädes. 

Peskan .farka. Öfvergångsformer mellan denna och hufvudformen 
synas förekomma. Blommorna mycket stora.

Campunula uniflora (L). Na. Abiskojokks canon (särdeles stor och vacker, 
t. ex. ett exemplar med 22 blommor utom flera sterila skott och 
fjorårsstänglar). Palimjakks canon (dir. E. Almquist).

*Anchusa offidnalis L. Ab. ruderat (Sylvén). Endast steril.
*Myosotis cwspitosa C. .1. Schultz. Bj. ruderat (Sylvén).

Myosotis silvatica Hoffm. (1. ß alpestris Schm.). Allm. Ab. Bj. Snuor. 
Ort. Kir. Luoss. Pålno.

Myos. silvalica f. lactea Boenn. Nuolja, sluttningarna mot Ab.
Myosotis arvensis (L.) au. Ab. Invid första banvaktstugan, några få ex. 

Kir. — Af Sylvén funnen såsom ruderatväxt vid Ab. Bj. Wass.
* Cynoylosum vulgare L. Ab. ruderat (Sylvén).
*Ecliinospermum Lappula (L.) Lehm. Ab. Wass. ruderat (Sylvén).

Echinospermum deftexum (Wg.) Lehm. Na. (lektor J. Skärman).
*Asperugo procumbens L. Jukkasjärvi. Wittangi (Fristedt).
* Scutellaria galericulata L. Laimolahti (Fristedt). 1 enda ex.
* Stadigs palustris L. Wass. ruderat (Sylvén). Steril.
*Stachys annua L. Ab. ruderat (Sylvén).
*Galeopsis ladamim L. Ab. ruderat (Sylvén).

Galeopsis tetrahit L. Ab. Kir. Jukkasjärvi. — Bj. Wass. (Sylvén).
* Galeopsis tetrahit bifida Boenn. Ab. Wass. ruderat (Sylvén).
* Galeopsis versicolor Cast. Ab. ruderat (Sylvén).

Polemonium coeruleum L. Kir. nära disponentbostaden. — Kaisepakte 
(Fristedt.) (Månne ej följande?)
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Polemun. coeroleum ^ campanulatum Th. Fr. Vid Abiskojavre, ymnig. 
(Kaisep. och nära Sjangeli, Hägerström).

Diapensia lapponica L. Alim. Ab. Na. Bj. Luoss. Koprosuolo. T. o. m. 
vid stranden af Tornejavre.

Gentiana nivalis L. Na. närmaste bäckens delta. Ort. Jukkasjärvis 
kyrkobacke.

Gentiana tenella Rottb. Ab. sparsamt. Vid Abiskojokk (ofvan fallet).
Menyanthes trifoliata L. Na. vid fjällets fot i kärr. Kir.-—Luoss. Pålno.
Solanum tuberosum L. Kir. (kult). Jukkasjärvi. (Enl. Sylvén ruderat 

Wass. (steril).
* Linaria vulgaris L. Wass. ruderat (Sylvén). Endast årsplantor.
* Veronica longifolia L. (Går enl. Fristedt så långt västerut som till

Kurravaara.)
Veronica saxatilis Seop. Nuolja (sparsamt). Ort.
Veronica alpina L. Na. allmän. Bj. Ort. Wass. m. fl. st. såsom Pålno.
Veronica alpina /'. lasiocarpa Hn. Såsom föreg. allmän. Mellan Wass. 

och Riksgr. i en solbelyst backe fanns 20/; 1905 i både blom och 
frukt en särdeles utmärkt form, som torde böra räknas hit. Den före
kom i kraftiga ex. med talrika, dels nedliggande dels uppstående 
täthåriga stjälkar af 15—20 cm höjd, utgående från en gemensam 
rotstock. Blommor djupblå (såsom bos V. alpina) men större och 
talrikare. Högbladen och stundom äfven öfriga blad mörkt pur 
purfärgade, likaså blomfoder och de håriga frukterna. De nedre 
bladen nästan runda. Liknande, ehuru ej så yppiga ex. förekommo 
i nedre sluttningarna af Wassitjåkko, där blandad med Ver. alpina 
af vanligt utseende.

Veronica serpyllifolia L. Ab. Materialvägen. Wass. på samma lokal som 
föreg. (i särdeles kraftiga, stora ex.). Kir. Af Sylvén anm. så
som ruderat vid Ab. Bj. Wass.

*Limosella aquatica L. Anm. af Fristedt vid Wittangi.
Bartsehia alpina L. Allmän. Ab. Bj. Na. Kir. Luoss. Ort. Peskan Jarka, Pålno.

* Euphrasia brevipita Burn & Gremli. Ab. Wass. ruderat (Sylvén).
Euphrasia tenuis (Brenn.) Wettst. Väg till Kurravara. Jukkasjärvi. Vid

Nissonjokks utlopp (Sten Selander). Ab. såsom ruderat (Sylvén).
Euphrasia latifolia Purseh. Ab. Na. Synes täml. allmän.
Euphrasia latifolia f. eglandulosa Wetlst. Med föreg.
Euphrasia minima Jacq. Ab. Nedom turiststugan. Invid Abiskojokk. 

Na. vid första bäcken. (Euphrasia-formerna synas vara vida flera 
än de här anförda.)

*Rhinanthus major Ehrh. Ab. ruderat (Sylvén).
Rhinanthus minor Ehrh. Ab. nära järnvägen. Pålno. Jukkasjärvi (en 

lågväxt form med kolossalt, stora, uppblåsta blomfoder). Enl. Sylvén 
ruderat vid Ab. och Wass.

Sceptrum Carolinum (L.) Hn. Ön i Abiskojokks mynning. Ort. i lagunerna.
Pedicularis palustris L. Kir.—Luoss.
Pedicularis lapponica L. Ytterst allmän. Kir. -Luoss. (Särdeles stora, 

frodiga ex.)
Pedicularis hirsuta L. Na. högt uppe i fjället ymnig. Går dock ned
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ända till stranden af Tornejavre (stora, frodiga ex.). Majvatjåkko. 
Vid Tjuonajokk (Dir. E. Almquist).

* [Pedicularis flammea L. Angifven af Hartman såsom växande vid Torne-
träsk. Månne efter Wahrenberg, som säger, att den förekommer 
i Lulefjällen, »nec non in similibus alpibus Tornensibus usque ad 
Torneåträsk»? Förgäfves sökt!]

Melampyrum pratense L. Ab. Materialvägen, ön i Abiskojokks mynning 
Kir.—Luoss.

Melamp. pratense purpurea Hn. Ab. (Materialvägen). Luoss. sluttning 
Melampyrum silvaticum L. Ab. Na. Kir. Luoss., Peskan Jaika. 1 ålno. 

Snuor. Allmän.
Melampyrum silvaticum f. alpinum A. Bl. Ab. Ort. Kir.: Luoss. (former, 

ganska växlande till blommornas storlek och färg, förekomma häl 
(såväl af M. silvaticum som af M. pratense .

* Utricularia vulgaris L. (FRISTEDT.)
*Utricularia intermedia Ilayne. (Fristedt.)

Pingvicula vulgaris L. Ab. Pålno. Kir.—Louss. Peskan .farka, Pålno. 
Pesisjokk.

* Pingvicula vulgaris y bicolor Nordst. I trakten al Rautasjärvi (Häger
ström).

Pingvicula alpina L. Ab. allmän. Na. Bj. Ort. Peskan Jarka. Pålno. 
Pingvicula alpina f. bimaculata Wg. Bland föreg. (Vanl. högre upp i 

fjället, i allm. med mindre blommor).
Pingvicula villosa L. Na, flerstädes i myrar. \ id Abiskojavre. Kir. i myr. 
Trienlalis europcea L. Mycket allmän Ab. Kir. Pålno. Snuor. Pesisjokk 

m. fl. st. Ofta purpurröda blad.
Trientalis europcea f. foliosa Neum. På mera myllrika ställen. Ab. Kir. 

(storväxt).
Trientalis europcea f. rosea Neum. Kronblad rosenröda, hela växten för 

öfrigt purpurröd. Ab. Kir. här och där på solbelysta platser. 
Peskan Jarka. Snuor.

Primula stricta Horn. Tornejavres stränder flerstädes. Ab. Ort. Abisko- 
suolo. Pesisjokk. Den föreliggande formen synes i flera afseenden 
afvika från Primula stricta, tagen i Jämtland (Snasahögarna). 
Kraftigare ex. motsvara möjligen beskrifningen på Pr. stricta y obesior. 
Norm. Blommande ex. 10 till 12 cm höga med blomskaft af 4—5 
mm; fruktexemplar 18—35 cm höga med blomskaft af 25—35 mm:s 
längd. Blommor täml. små, ljusgredelina, pipens mynning bjärt 
gul. Flocken 4—8-blommig. Blad bredare än hos Pr. stricta (från 
Jämtland. Fullgod frösättning).

Plantago major L. Ab. (vid järnvägen). Kir.
* Plantago major f. intermedia Lge. Wass. ruderat (Sylvén).
* Plantago major y agrestis Fr. Ab. ruderat (Sylvén).

Plantago media L. Ab. vid järnvägen (på afskrädeshög).
Cornus suceica L. Ab. Bj. Ort. Wass. (Å sistnämnda lokal anmärktes 

ex. med vackert röda svepeblad.) Koprosulo. Kir.—Luoss. Peskan 
Jarka, Pålno, Snuor.

Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. Na. Bj. Pålno, Snuor, Pesisjokk, Kir.
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*Pastinaca sativa L. Wass. ruderat (Sylvén).
* Angelica silvestris L. Nakerivara (Fristedt).

Angelica Archangelica L. Na. Pålno. Snuor. Ort. Koprosuolo. I'esis- 
jokk. Allmän.

Carum Carvi L. Ab. Kir. — Anmärkt såsom ruderat af Sylvén vid 
Ab. Bj. Wass.

Carum Carvi v. alrorubens Lge. Såsom föreg. h. o. d. (både ljusare och 
mörkare röda blommor).

*Nymphwa alba f. biradiala Som. Wittangi (Fristedt).
*Nuphar intermedium Ledeb. Wittangi (Fristedt).

Ranunculus glacialis L: Na. Wassitjåkko, Majvatjåkko m. fl. fjäll. Ort. 
Enstaka ex. nere vid Tornejavre.

Ranunculus hyperboreus Rottb. Ab. Nedom turiststugan och vid Material
vägen. Kir. i myr. — Nedom Kaisepakte (Fristedt). Jukkasjärvi 
(Fristedt).

* Ranunculus flammula L. Fristedt. Lokal ej angifven. (Skogsreg.) 
[Ranunculus flammula ß replans (L.). Vid banvaktstugan n:o 343 nära

Torne träsks station sågs från järnvägståget sannolikt denna växt. 
(Enligt L;est. allmän i Torne lappmark.)]

Ranunculus pygmwus L. Ab. Bj. Na. Wass. Riks. (I Abiskojokks canon 
stora ex:)

Ranunculus nivalis L. Na. Olvanför Bj. Wassitjåkko. Ort.
Ranunculus acris L. Ab. Bj. Kir. Pålno. Snuor. Pesisjokk. Såsom ru

derat anmärkt af Sylvén vid Ab. Bj. Wass.
Ranunculus acris forma; varia; (pumilus Wg. nothus Lsest. squarrosus 

Laest. etc.). Na. Wassitjåkko m. 11. fjäll. Lågväxta former dels med 
stora, vanligen ensamma blommor, starkt ludna blomfoder, dels med 
små blommor, och nästan glatta blomfoder och blad.

Ranunculus repens L. Ab. Bj. Wass. Ruderat. Kir. (bl. annat i en s. k. 
Vatta).

Batrachium peltatum (Schrank) Gelert. Torne älf nära Jukkasjärvi. 
Thalictrum alpinum L. Mycket allmän. Riks.—Kir. Pålno. Snuor. 
Caltha palustris L. Na. i kärr. Ort. Kir.—Luoss. Pålno. Förekommer 

stundom rotslående.
Trollius europwus L. Na. i sluttningarna. Bj. Snuor. Ort. Peskan Jarka. 

Pålno. Pesisjokk. Ofta högväxt och kraftig. Mellan Kir. och Luoss. 
var den högre och kraftigare än jag sett annorstädes. Exemplar 
med 5 blommor förekommo och med 3 blommor voro vanliga. 

Aetna spicata L. Snuorajåkk och Ort. Wittangi (Fristedt).
Papavcr radicatum Rottb. Sandrefvel utanför Abiskojokks mynning. 

Ett fåtal ex.; lätt utrotade.
Brassica campestris L. Jukkasjärvi. Snuor. såsom ruderat; anmärkt äfven 

vid Ab. Bj. Wass. af Sylvén.
Sinapis arvensis L. Kir. i odling; såsom ruderat vid Ab. Bj. Wass. (Sylvén).

* Sisymbrium Sophia L. Ab. ruderat (Sylvén).
’■Braya alpina Sternb. & Hoppe. Enligt uppgift funnen vid Pålnovara. 
Erysimum cheiranthoides L. Ab. Material vägen. Kir. Enligt Sylvén 

ruderat vid Ab. Wass.
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Erysimum hieracifolium L. Snuor. Ort.
Cardamine pratensis L. Ab. Na. Bj. Pålno. Koprosuolo. \ anligen 10 a 

12 cm hög, stundom högre. Rikblommig med stora blommoi. 
Stjälk styf, tjock, kraftig. Stora, prydliga bladrosetter. Småblad 
vanligen köttiga, på en del förvandlade till groddknoppar, som lätt 
affalla vid pressning (f. propagulifera Norm.).

Cardamine bellidifolia L. Bj. Na. Wass. m. 11. fjäll. Abiskosuolo, 1 esis- 
jokk. Går ned till Tornejavres stränder, blir då stor.

Arabis alpina L. Ab. Na. Bj. Ort. Snuor. Kir. Pålno. Tämligen allmän. 
Koprosuolo.

Arabis alpina f. glabrata A. Bl. Ort. (Sten Selander.)
Arabis arenosa (L.) Scop. Ab. vid järnvägen. Kir. vid järnvägen, bil

ligt Sylvén ruderat vid Ab. Bj.
Arabis sp. (möjligen Arab. pendula L'?). Kir. på järnvägsbanken såsom 

ruderat. Ej fullt utvecklad.
Barbarea vulgaris R. Br. Ab. Bj. Kir. Äfven vid Wass. anmärkt såsom 

ruderat (Sylvén).
Barbarea stricia Andrz. Na. Ort. Kir. Enligt Sylvén ruderat vid Wass.
Nasturtium palustre (Leyss) BC. Ab. Bj. Kir. (och Wass.. Sylvén).
Capsella bursa pasloris (L ). Ab. Bj. Kir. Jukkasjärvi (och W'ass, Sylvén).
Capsella bursa pastoris f. pygmcea. Jukkasjärvi bl. föreg.
Thlaspi arvense L. Ab. Kir. Jukkasjärvi (äfven Bj. ÄVass., Silvén).

*Subularia aquatica L. Enligt L.est. allmän i Torne lappmark.
*Berteroa incana DC. Ab. ruderat (Sylvén).

Draba incana L. Na. vid den närmsta bäcken m. fl. ställen. (Ort. Hä
gerström.)

Draba hirta L. Ab. Na. Peskan Jarka. Ort. Pålno.
Draba rapestris R. Br. Na., högt uppe.
Draba incano-hirta Hn. Ab. Nuolja ända ned till Tornejavre. Huruvida 

det angifna namnet borde ersättas med D. dovrensis Fr. eller D. 
arctica J. Vahl. eller ännu ett annat lämnas därhän. Liksom D. 
dovrensis är den ofta frodig, har stora bladrosetter, har stora 
blommor af helt ljusgul färg, hvilka vid blomningen äro lutande, 
och är såväl genom färgen som det böjda blomskaftet på långt 
håll lätt att skilja från den på samma lokaler växande D. incana, 
som har små, krithvita blommor och äfven vid blomningen är upp
rätt. Hårigheten liknar den hos Draba nivalis.

Draba fladnizensis Wulf. Abiskojokks canon, sparsamt. Na. Blom och 
frukt 10/7 05.

Draba fladnizensis X nivalis — brachycarpa (Lindbl.) E. Zett. Abisko
jokks canon. Ganska sparsamt. 18/7 05.

Draba nivalis Liljebr. Abiskojokks canon. Na. I fjället små, förkrympta 
former. I dalen stora luxurierande exemplar med glesare stjärnhår. 
Äfven funnen af Fristedt vid Ort., men där förgäfves sökt af 
Hägerström.

Draba nivalis X hirta. Ab. Ett par individ, som möjligen kunna så 
bestämmas. 1906. De vid Ab. förekommande Draba-formerna synas 
förtjänta af grundligare undersökning.
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Draba alpina L. Wassitjåkko. (Uppe i fjället.)
* Malva borealis Wallm. Ab. Wass. Ruderat (Sylvén).

Geranium silvaticum L. Ab. Na. Bj. Kir. — Luoss. Allmän. Ofta stor
vuxen och rikblommig, stundom i dvärgexemplar. (Peskan Jarka.)

Geranium silval. f. albiflorum A. Bl. Samma vackra, konstanta form, 
som är vanlig vid Handöl och Storlien. Blommorna hvita eller 
svagt lilafärgade med lint strierade blomblad. Blommor 2-könade 
mindre än hos den vanliga, rödvioletta formen. Ab. Na. Kir.— 
Luoss. H. o. d. Pålno. Snuor.

Geranium silval. f. parviflorum A. Bl. Ab. Na. Honblommor med för
krympta ståndare.

Viola epipsila ft suecica (Fr.) Ab. nära sjön. Tjuonajokk (Dir. E. Almquist) 
Kir.—Luoss.

Viola palush-is L. Riks.
Viola armaria (DG.) Fr. Na. Vid första bäcken. (1906.)

* Viola montana L. Ort. (Fristedt och senare Hägerström.)
Viola biflora L. Allm. Ab. Bj. Na. Kir. Luoss. Peskan Jarka, Pålno, 

Koprosuolo.
Viola tricolor L. (forma). Ab. vid turisthyddan. Kir. (Sylvén: såsom 

ruderat vid Ab. Wass.)
Parnassia palustris L. Ab. Na. Kir. Luoss.
Parnassia palustris ft tenuis Wg. Ab. Na. Allmän.
Silene in/lata Salisb. Ab. Na. Kir. (vid järnvägen). Jukkasjärvi. (Sylvén : 

såsom ruderat Ab. Wass.)
Silene acaulis L. Ab. Bj. Na. Wass. Pesisjokk, Pålno. Allmän.
Melandrium album (Mill.) Garche. Ab. — Bj. (vid järnvägen ss. ruderat växt). 

Kir. Enligt Sylvén äfven vid Wass. (Steril.)
Melandrium rubrum (Weig.) Garche. Ab. Na. Bj. Pålno, Snuor, Ort. 

Luoss. En af de skönaste prydnaderna omkring järnvägen mellan 
Ab. och Bj. Blommorna djupt purpurröda, stora. Kan med skäl 
betraktas såsom karaktärsväxt.

Melandrium rubrum f. lacteum C. Hn. Nuolja vid första bäcken, spar
samt. 17/7 05.

Wahlbergella apetala (L.) Fr. Ab. Na. Bj. Peskan Jarka, Mellisuolo, 
Abiskosuolo, Stordalen; Allmän.

Wahlbergella affinis (J. Vahl.) Fr. Flerstädes utmed Abiskojokks stränder, 
å öar och sandreflar i Tornejavre, i Nissonjokks delta, Nuolja nära 
tunneln. Öfverallt tämligen sparsamt.

Viscaria alpina (L.) G. Don. Ab. Na. Bj. Wass. Allmän.
Lychnis flos Cuculi L. Ab. Strax nedom turiststugan. (Ett par ex. 

19A 05.)
*Agroslemma Githago L. Ab. Bj. Wass. ruderat (Sylvén).

Stellaria media (L.) Cyrill. Ab. (vid turiststugan). Kir. Snuor. Enligt 
Sylvén såsom ruderat vid Ab. Bj. Wass.

Stellaria media f, spoliata. Ab.
Stellaria nemorum L. Ab. Na. Bj. Pålno. Snuor. Ort. Allmän i bäck

dalarna.
Stellaria graminea L. Ab. Materialvägen. Kir. Icke allmän.



Stellaria longifoliu Mühlenb. Ab. Materialvägen, Na. vid närmsta bäc
kens utlopp. Luoss.

Stellaria alpestris Hn. Ab. Nära den första banvaktstugan.
Stellaria alpestris /'. calycantha (Ledeb.) Allmän. Ab. Bj.—Kir.
Stellaria alpestris X longifolia. Ab. Nära första banvaktstugan. 18/7 05. 
Cerastium triggnum Vill. Ab. Na. (jätteex. i bäckdalarna vid järnvägen). 

Pålno. Ort. Snuor.
Cerastium Edmonstonii (Wats.) Murb. Ab. Na. (Sparsamt.) ljuonajokk. 

(C. .1. Neuman & Dir. E. Almquist.) Ripainen. (Fristedt.) Bj. Ort. 
Vid laguner, ymnigt. u/7 05. Men 1906 fanns därstädes endast ett 
fåtal ex. La gunsträndern a voro näml. skadade genom vårfloden. 

Cerastium Edmonstonii x alpinum. Nuolja vid Kopasjokk (Sten Selander). 
Cerastium alpinum L. Na. Ab. Luoss. Kir. (vid järnvägen). Peskan Jarka. 

Pålno.
Cerastium alpinum f. lanata (Lam.). Na. Mindre vanlig. Wass. 
Cerastium alpinum /’. glabrata Bets. Ab. Matcrialvägen. (Storartade ex.)

Nuoljasluttningarna ända ned till Tornejavre. Ort. Peskan Jarka. 
Cerastium vulgare C. Hn. Ab. Kir. Enligt Sylvén ruderat vid Ab. Bj. 

Wass.
Cerastium vulgäre f. glandulosa Boenn. Bj. ruderat (Sylvén).
Cerastium vulgäre C alpestre (Lindbl.) Hn. Ab. Nuolja, Kurravara, Snuor.

Kir. Luoss. Allmän. Visar sig i ganska växlande former. 
Arenaria ciliata f. norvegica (Gunn.) Ort. vid stranden af en lagun. Tal

rika tufvor med många och långa stjälkar och riklig fruktsättning 
14/7 1905. 13/7 1907 funnos endast få ex. Lagunens strand skadad
af vårfloden.

Arenaria serpgllifolia L. Kir. .några små förkrympta ex. i en odling). 
Alsine biflora (L.) Wg. Ab. (nedom turiststugan) Abiskojokks canon. Na 

Ort. Tämligen allmän.
Alsine stricta (Sw.) Wg. Ab.—Bj. Na på fläckar, där torfven bottagits el

ler rasat bort och myllan blottats, ofta särdeles frodig.
Alsine hirta f. rubella (Wg.) Ab. Sandreflar utanför Abiskojokks mynning, 

mycket sparsamt och i små ex. Funnen å Abiskosuolo (Sten Se
lander) 1906. Äfven funnen af Fristedt å Na och Ort., men sparsamt. 

*Sagina nodosa Presl. Fristedt.
Sagina nivalis (Lindbl.) Fr. Na. högt upp å flytjord å fjällets ostliga 

sluttningar. Af Fristedt äfven funnen å fjället Ripainen.
Sagina saxatilis Wiman. Ab. nära första banvaktstugan. (Ett fåtal ex.) 

Snuor.
* Sper gula arvensis f. sativa (Boenn). Ab. Bj. Wass. ruderat (Sylvén). 

Spergularia campestris (L.) A(ch.). Kiruna, ruderat (å afstjälpningsplats). 
Ribes rubrum ß piibcscens Sw. Na., i första bäckens delta. Ön i Abisko

jokks mynning (tillsammans med följande), Snuor. Ort.
Ribes rubrum f. glabellum Hedl. Na, nära första bäckens utlopp. Ön i 

Abiskojokks mynning. Snuor. Pesisjokk.
*{Saxifraga Cotyledon L. Enligt Wahlenberg »ad Torneåträsk», en upp

gift som äfven Hartman lämnar (Ed. 11). —- Veterligen här icke 
funnen, åtm. i senare tid.)
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Saxifraga stellaris L. Na. h. o. d. i bäckdalar. Wass. Riksg. Peskan 
Jarka.

Saxifraga stellaris ß comosa Retz. Na, på de öfversta platåerna (ymnigt). 
Tjuonajokk (Dir. E. Almquist).

Saxifraga nivalis L. Ab. Abiskojokks canon, Na. ända ned tili Torne- 
javre. Ort.

Saxifraga nivalis f. tenuis Wg. Na. Wass. Riksgr. Peskan Jarka, Pålno. 
Saxifraga oppositifolia L. Allmän. Ab. Na. (Blom och frukt 1S/T 05.)

Ort. Frukt 14/7 05. Peskan Jarka, Pålno.
Saxifraga aizoitlcs L. Ab.—Bj. Na. Pålno.
Saxifraga aizoides ß aurantia Hn. Na, nära tunneln.
Saxifraga aizoides '( atrorubens Bert. Nära Nissonjokks inllöde i Abis- 

kojokk.
Saxifraga granulata L. Ab. vid Materialvägen, få ex. (Sten Selander) 

Kir. vid järnvägen.
Saxifraga cerium L. Allmän. Na. Abiskojokks canon. Ort. Pålno. 
Saxifraga cernua ß racemosa Hn. Na. i bäckdalar. Abiskojokks canon 

där den når en sällspord yppighet; Koprosuolo. Snuor.
Ah. Na. Ab’s canon, (där den når 10 å 12 cm iL

Allmän. Ab. Na

Saxifraga rivularis 
höjd), Wass.

Saxifraga ccespitosa 
Chrgsosplenium tetrandrum (Lund). 

Jepprisuolo, Melissuolo, bland 
funnen af Fristedt på stranden 
Troligen ej sällsynt vid steniga 

Rhodiola rosea L. Na. Ab i canon. 
*Sedum annuum L. Na (Lektor J 
Epilobium angustifolium L. Ab.

Ort.
Th. Fr. Abiskosuolo, Koprosuolo 
strandstenarna. Sparsamt. (Åfven 

vid Kurravara, »några få individ».) 
stränder af Tornejavre.
Ort.

Skärman 1906), Ort. (Fristedt).
-Bj. Na. Snuor. Ort. Kir. Pålno. All

man.
Epilobium
Epilobium

Vid Kir. å torra, steniga marker blott 15 å 20 cm hög.
Allmän. 

Ab.—Bj. Na. Allmän. Katt(

(Stora, frodiga tufvor.) 
Ort. Tjuonajokk (Dir. Fl. Alm

Pålno.

Pålno. Kir.

palustre Ab.—Bj. Kir.—Luoss. 
palustre ß lapponicum Hausskn. 

vuoma (Fristedt).
Epilobium davuricum F’isch. Ab. Na. Bj.
Epilobium anagatlidifolium Lam. Wass.

QUiST). Kir. Jukkasjärvi.
Epilobium lactiflorum Hausskn. Ab. Na.
Epilobium alsinifolium Vill. Kir. Pålno.
Epilobium Hornemanni Rchb. Na. Ort. vid lagunerna.

*Hippuris vulgaris L. Kattuvuoma (Fristedt).
*Pyrus malus L. Wass. ruderat (SylvÉn). Blott såsom grodd-årsplantor. 

Sorbus Aucuparia L. Na. Ab. Pålno. Snuor. Pesisjokk. Peskan Jarka. 
Ort. Luoss. Vägen till Kurravara. Allmän, oerhördt rikblommig, så 
att träden h. o. d. syntes hvita.

*[Rosa cinnamomea L. Wittangi, steril. (Fristedt.)]
Alchemilla alpina L. Ab. vid järnvägen. Troligen införd.

* Alchemilla vulgaris ^ subcrenata (Bus.). Wass. ruderat (SylvÉn). 
Alchemilla vulgaris acutidens (Bus.). Na. Snuor.
Alcaemilla vulgaris ^ alpestris (Schm.) Ab. Na. Kir.—Luoss. Pålno. Pes-
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kan Jarka. Antagligen förekomma liera Alchemilla-former, som ej 
beaktats af förf.

Rubus ida-us L. Na. vid första bäcken. Snuor. Pålno. Ort. (Öfverallt 
sparsamt.) Enligt Sylvén såsom ruderat, Wass.

Rubus saxatilis L. Na. Ön i Abiskojokks mynning (ymnig), Pålno, Snuor.
Pesisjokk Peskan Jarka. Kir.—Luoss. Allmän.

Rubus arclicus L. Ön i Abiskojokks mynning. Ab. vid Materialvägen. 
Kir. (allmän).

Rubus arcticus x saxatilis. Ön i Abiskojokks mynning (Sten Selander), Ort. 
(Hägerström).

Rubus Chamasmorus L. Allmän i myrarna. Ab. Na. Ort. Kir. Pålno. 
Peskan Jarka, Koprosuolo. Snuor.

Fragaria vesca L. Na. vid första bäcken. Ort. (Hägerström) Sällsynt. 
Comarum palustre L. Ab. Kärren nedåt Tornejavre, Na. Kir.—Luoss. 
Potentilla venia L. forma. Ab. Kir. Kurravara m. fl. ställen.
Potentilla verna ^ ambigua Gaud. Ab. vid älfven. Na.
Potentilla vernal gelida C. A. Mey. Ab. vid älfven. Na. Bj. Peskan Jarka. 

Koprosuolo.
Potentilla norvegica L. Ab. vid Materialvägen. Na. Wass. Kir.
Potentilla nivea L. Abiskojokks canon och stränder (sparsamt). Na., 

högt uppe, (små ex.).
Sibbaldia procumbens L. Na. Ab. (canon) sparsamt. Wass. Riksgr.
Geum rivalc L. Ön i Abiskojokks mynning, Bj. Pålno. Snuor. Kir.— 

Luoss.
Dry as octopelala L. Na. Allmän ända ned till Tornejavre. Ab. Bj. Wass. 

Peskan Jarka etc.
*Spircea Vlmaria L. Omnämnd af Fristedt. Hufvudarten synes icke fin

nas här men väl underarten:
Spircea Ulmaria /'. denudata (Presl.). Ön i Abiskojokks mynning. Bj. Kir. 

Peskan Jarka, Pesisjokk. Pålno.
* Prunus sp. Wass. ruderat (Sylvén). Blott såsom grodd-årsplantor. 

Prunus Padus L. f. borealis (Schüb). Vid Abiskojokk. Nissonjokk. Na.
Ort. Snuor. (Praktfullt blommande).

*Pisum sp. Wass. ruderat (Sylvén). Tidigt plantstadium.
Vicia Cracca L. Ab.—Nuolja vid järnvägsbanken. Blott ett par ex. Äf- 

ven såsom ruderat anmärkt af Sylvén från Bj. Wass.
Vicia sepium L. Ab. nära järnvägen 16/? 190(5. -— Ort. (Hägerström). 

Enligt Sylvén ruderat vid Wass.
* Vicia sativa L. Wass. ruderat (Sylvén). Tidigt plantstadium.

Vicia angustifolia (L.) Reichb. Ab. vid järnvägen. (Dir. E. Almquist.) Blott 
ett par ex.

*Ervum hirsutum L. Ab. Wass. ruderat (Sylvén).
Astragalus alpinus L. V. om Abiskoälfven. (Ej allmän.) Kir.—Luoss. 
Astragalus alpinus L. f. arctica. Ab. Bj. Nuoljas sluttningar, Peskan Jarka, 

Snuor. Ort. Pesisjokk. Den form, som jag betecknat såsom 
»arctica», förekommer här vida allmännare än den vanliga, som 
dock finnes på några ställen, sparsamt. I riksmuseum finnas ex-



emplar tagna vid Torne älf, i Finnmarken, i Finska lappmarken, 
som synas fullt öfverensstämma med den föreliggande formen. 
Denna utmärker sig genom blommor af mörkt blåviolett färg med 
föga ljusare vingar. Bladen såsom hos hufvudformen, men vanli
gen djupare gröna. Från den grofva rotstocken utgå vanligen ett 
stort antal stjälkar med kortare grenar, hvarigenom exemplaren 
blifva mera tufartade och synas kraftigare än hufvudformen.

Phaca frigida L. Ab. Na. Bj. Luoss.
*[Oxgtropis lapponica (Wg.) J. Gray. Nuolja, »storvuxen (Fristedt). Trots 

ifrigt letande ej funnen],
*Medicago lupulina L. Ruderat. Wass. (Sylvén).

Melilotus sp. Ab. å afskrädeshög, 1906. (I knopp.) Enl. Sylvén rude
rat vid Ab. Wass.

Trifolium agrarium L. Kir. ruderat vid järnvägen.
Trifolium repens I,. Ab. vid turiststugan och vid Materialvägen 1906. 

Kir. Enligt Sylvén ruderat vid Ab. Bj. Wass.
Trifolium hybridum L. Ab. ruderat nedom turisthyddan (få ex.). Enligt 

Sylvén ruderat vid Wass.
* Trifolium arvense L. Ab. ruderat (Sylvén).

Trifolium pratense E. Ab. vid Materialvägen 1906, Kiruna. Enligt Syl
vén ruderat Al). Bj. Wass.

Oxycoccus microcarpus Turcz. Na. i sphagnumkärr. Kir.
Myrtillus nigra. Gilib. Ab. Kir.—Luoss., Peskan Jarka, Pålno, Kopro- 

suolo, Pesisjokk m. fl. ställen.
Myrtillus uliginosa (L.) Drej. Allmän Ab. Koprosuolo, Pesisjokk, Pålno 

ört. Kir. Luoss.
Myrtillus uliginosa f. microphylla Lge. Ab. Na. Wass., högt upp i fjäl

len, li. o. (1.
Vaccinium nilis idcea L. Allmän Ab. Na.—-Kir. Uppe i fjällen är den 

ofta liten med små, nästan runda blad — en f. microphylla.
Arctostaphylos uva ursi L. Spreng. Abiskosuolo (ymnig). Ort.
Arctostaphylos alpina L. Spreng. Allmän öfverallt i fjällheden och 

fjällen.
Andromeda polifolia L. Na. i myrar. Kir. i myr. Åtskilliga, äfven större 

myrstackar voro byggda af bladen af Andr. polifolia och af föl
jande.

Andromeda polifolia f. acerosa C. Hu. Ab. Na. i myrarna. (Allmännare 
än föreg.) Kir.—Luoss. men mindre vanlig.

Andromeda tetragona L. Ab. Na. (allmän), Bj. Vid Abiskojokk.
Andromeda hypnoidcs L. Na. Wass. Riks. Bj. Abiskosuolo. Koprosuolo.

*Calluna vulgaris (L.) Salisb. Jukkasjärvi (Fristedt).
Phyllodoce coerulea (L. Bab. Ab. Na. Peskan Jarka. Pålno, Bj. Kir.
Azalea procumbens L. Bergbackar omkring Ab. Na. m. fl. fjäll.
Rhododendron lapponicum (L. Wg. Ab.—Nuolja. Fjällheden öster om 

Abiskojokk, Ripainen och Majvatjåkko Fristedt).
* Ledum palustre L. Fristedt.

Pyrota rotundifolia L. Ab. vid Materialvägen. Na. Bj. Luoss. Peskan 
Jarka, Pesisjokk Snuor.
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Pyrola media L. Vägen till Lapporten i björkskogen Dir. E. Almquist).
Pyrola minor L. Ab. Na. Luoss. Peskan Jarka, Snuor, Pålno, Pesisjokk.
Pyrola secunda. L. Ab. ört. Koprosuolo, Pålno (ej allmän), Snuor.

* Pyrola uniflora L. Jukkasjärvi (Fristedt).
Empetrum nigrum L. Ab. Peskan Jarka, Koprosuolo, Snuor, Pesisjokk, 

Pålno, Kir. (Vid Ort. med ovanligt rik fruktsättning.
Monlia fonlana a minor C. C. Gmel. Ab. vid första banvaktstugan, Kir.; 

såsom ruderat vid Bj. Wass. anförd af Sylvén.
Polygonum Bistorta L. Kir. nedom järnvägsstationen vid sjön. (Dir. 

E. ALMQUIST).
Polygonum uiviparum L. Allmän Ab.—Kir. Peskan Jaska, Pålno., Snuor.
Polygonum uiviparum f. alpina Wg. Mycket allmän. Ab.—Kir.—Luoss.
Polygonum amphibium L. Kir. (Haukijärvi).

* Polygonum lapathifolinm Ait. Ab. Bj. Wass. ruderat (Sylvén).
* Polygonum Persicaria L. Ab. ruderat (Sylvén).

* Polygonum Hydropiper L. Ab. Bj. Wass. ruderat (Sylvén).
Pylygonum aviculare L. Ab. vid turiststugan. Kir. Jukkasjärvi. Enligt 

Sylvén ruderat vid Bj. Wass.
Polygonum aviculare f litoralis Link.). Jukkasjärvi.
Polygonum aviculare f. heterophylla (Lindm.) Jukkasjärvi.
Polygonum Convolvulus L. Ab. å afskrädeshög vid järnv. Enligt Syl

vén ruderat vid Ab. Bj. Wass.
Rumex domesticus Hn. Ab. Kir. Enligt Sylvén ruderat vid Ab. Bj. Wass.
Rumex crispus Hn. Ab. på järnvägsvallen.
Rumex arifolius All. Na. Bj. (nära tunneln) Snuor. Ort. Kir.—Luoss. 

Pesisjokk, Pålno, Koprosuolo.
Rumex Acetosa L. Na. Ab. Bj. Kir. Snuor. Enligt Sylvén ruderat vid 

Ab. Bj. Wass.
Rumex Acetosella L. Ab. allmän. Na. Bj. Kir. Enligt Sylvén ruderat 

vid Ab. Bj. Wass.
Rumex Acetocella f. integrifolia Wallr. Ab. vid Materialvägen. Enligt 

Sylvén ruderat vid Wass.
Oxyria digyna (L.) Hill. Na. Wass. Riks. Pålno. Koprosuolo, Snuor.
Koenigia islandica L. Abiskodalen nära fjället Kierona (Stud. Ankar

svärd), Abiskodalen mellan Torne träsk och Sjangeli (Hägerström).
Urtica dioica L. Ab. Kir. (invid järnvägen) Pålno. Snuor. Enligt Syl

vén ruderat vid Ab. Wass.
Urtica dioica f. glabra Hn. Kir. (Haukijärvi. En liten egendomlig form, 

10—15 centimeter hög. Har endast ett och annat hrännhorst. Sy
nes fullt hemma på växtplatsen och förekom tämligen ymnigt. Re
dan på afstånd var den lätt att skilja från den h. o. d. såsom ru
derat på sophögar etc. växande hufvudformen.

Urtica dioica f. Snuor, vid en liten bäck. Den här föreliggande formen 
är nästan glatt. Den utmärker sig genom de egendomligt formade 
bladen, de nedre med endast 2 å 3 djupa tänder på hvardera si
dan af medellinjen samt frånvaro af uddblad; de öfre med endast 
5—8 djupa tänder (1. flikar) på hvar sida.

Chenopodium album L. Ab. vid .turiststugan och vid järnvägen. Kiruna. 
Jukkasjärvi. Enligt Sylvén ruderat vid Ab. Bj. Wass.



Populus tremula L. Na. Smior. Ort. (Mycket sparsamt.)
*[Salix pentandra L. Wittangi. (Fristedt .

Salix caprea L. Kir.—Luoss.
* [Salix myrtitloides L. Wittangi. (Fristedt.)]

Salix Lapponum L. Kir.—Luoss. Wass. Koprosuolo, Riks. (Å Nuoljas 
norra och östra sluttningar och vid Ah. och i Abiskodalen är den, 
om den ens förekommer, sällsynt).

* Salix Lapponum x myrtitloides (= versifolia Wg.). Alajärvi (Fristedt).
Salix lanata L. Na. Bj. Peskan Jarka, Wass. Pålno.
Salix hastata L. Ab. Na. Bj. Kir. Ort. Peskan Jarka. Pålno.

*Salix hastata ß alpestris Andsn. Ort. (Fristedt).
Salix hastata x herbacea. Riksgr. Wass. Ort. (Fristedt.)
Salix hastata x lanata. Na. vid första bäcken. Wass. Riks.
Salix nigricans Sm. Na. Ab. Bj. Peskan Jarka, Kir., Pesisjokk, Kopro

suolo, Snuor.
Salix nigricans X phylicifolia. Förekommer i ilera former i Nuoljaslutt

ningarna mellan Ab. och Bj.
Salix phylicifolia L. Ab. Bj. Na, Peskan Jarka, Pålno, Koprosuolo, Abisko- 

suolo. Snuor.
Salix Arhuscula L. Ab. Na. Synes saknas vid Riksgr.
Salix Arbuscula-phylicifolia. Ab.-tunneln, nära järnvägen.
Salix glauca L. Ab. Bj. Na., Pesisjokk, Peskan Jarka, Pålno, Kopro

suolo.
Salix glauca X nigricans. Ab.-—Na.
Salix glauca X phylicifolia. Ab.—Na. (Mellan Ab. och tunneln.)
Salix glauca x myrsinites. Ab.—Na.
Salix myrsinites L. Ab. Na. (Riksgr.)
Salix myrsinites X nigricans. Ab.—Na.
Salix myrsinites X phylicifolia. Ab.
Salix reticulata L. Ab. Na. Bj. Wass. Peskan Jarka m. 11.
Salix herbacea L. Allmän. Ab. Na. Bj. Wass. Riks. Kir. Kopsosuolo.
Salix herbacea X lanata. Wass.—-Riksgr.
Salix herbacea X Lapponum. Riksgr. och markerna mot Wass. Rikliga 

bestånd af flera olika former.
Salix herbacea X polaris. Riksgr. Wass. Ymnig. Äfven sedd på Na., högt 

uppe.
Salix polaris Wg. Ab. Na. (ända ned till Tornejavre), Wass. Riks., Pes

kan Jarka.
Betula odorata Bechst. Allmän. En mängd olika former, dels buskar- 

tade, dels träd i Abiskodalen och å Nuoljas sluttningar mot Torne
javre och vid Björkliden. Mest storvuxen vid Pålno, Snuor. Pesis
jokk och Ort. på sjöns norra sida.

Betula nana L. Allmän. Ab. Na. Bj. Wass. Peskan Jarka.
Betula nana X odorata. Ab.—Nuolja (mellan järnvägen och Tornejavre) 

och vid Materialvägen (mellan Ab. turiststuga och Ab. station) flera 
buskar och småträd, än stående närmare Bet. odorata än närmare 
Bet. nana.

*Alnus incana (L.) Willd Jukkasjärvi. (Fristedt.)
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Ainus pubescens Hn. Nuoljas nedre slutning mot Abiskojokk, Pålno.
Orchis maculata L. forma. Ab. Na. Kir.—Luoss. Pålno.

’? Orchis maculata f. sudetica Pöch. Na. Pålno.
Habenaria conopea (L.) R. Br. Kir.—Luoss. Kanske snarare tillhörande 

följande:
Habenaria conopea f, lapponica Zett. Abisko och Nuoljas sluttningar. I 

allm. 12” 20 cm hög; blommor praktfullt röda, med stark vällukt; 
sporre kort.

Habenaria eonopea /'. lapponica jiore albo. Na. Kir.-—Louss. (Några lå 
individ).

Habenaria albida (L.) R. Br. Ab. Na. Bj. Ort. Luoss.
Hobenaria albida X eonopea. Na. (1 individ, funnet af Lektor J. SKÅRMAN1906).
Habenaria viridis (L.) R. Br. Ab. Bj. Na. Pålno. Kir.
Habenaria viridis f. subalpina (Neum.). Vanligare än föregående på min

dre skyddade lokaler. Ab. Bj. Na., Peskan Jarka.
Habenaria oblusata (Banks) Rich. Nuoljas norra sluttning. Hägerström 

fann 2 individ år 1880. Sedan dess ej funnen förr än 1906, då s/7 
hr F. O. Westerberg fann den på ett ställe. Af förf. m. il. fanns 
den sedan 9/7 på ännu ett par ställen, tillsammans med Chamorchis, 
Pedicularis hirsuta etc. Sparsam och trol. lätt utrotad.

Chamorchis alpina (L.) Rich. Na. Bj. Nedanför Ripainen (Fristedt).
* Goody era repens (L.) R. Br. Kurravara (F'ristedt).

Listera cordata (L.) R. Br. Na., nära tunneln. Bj.—Pålno (Dir. E. Alm- 
QUIST).

Epipogum aphyllum Jschm.) Sw. »Mellan turisthyddan och Kårsevagge- 
jokk på en öppen gräsrygg» (Apot. Westling) (Endast några få ex.)

Coralliorrhiza innata R. Br. Ab. Na.
Paris quadrifolia L. Ön i Abiskojokks mynning. Na. i första bäckens 

delta, Pålno, Snuor. Kir.—Luoss., Peskan Jarka; Jukkasjärvi Fri
stedt).

*Scheuchseria palustris L. Wittangi (Fristedt .
Triglochin palustre L. Nuolja i myr nedom järnvägen. Kir.- Luoss. i 

myr.
To/ieldia palustris Huds. Ab. Bj. Ort. Wass. m. fl. ställen. Allmän.
Juncus aretieus Willd. Ab. (Materialvägen till tunneln. Vid Abiskojokk 

(ofvan bron). Ort. vid lagunerna.
Juncus [iliformis L. Ab. (Materialvägen), Luossavara. (Vägen till Kurravara.)
Junens bufonius L. Ab. nära turiststugan. Enligt Sylvén ruderat vid 

Ab. Bj.
Juncus triglumis L. Ab. Na. Bj. Luoss. i sumpmark vid bäckrännilar.
Juncus biglumis L. Ab. Na. Wass. Vid Riksgr. förekom den i stora, täta, 

särdeles frodväxta tufvor.
Juncus tri/idus L. Allmän. Ab. Na. Ort. Luoss.
Luzula pilosa (L.) Willd. Na. Ort. Kir. Luoss. Pålno.
Luzulä pai-viflora (Ehrh.) Desv. Ab. Na. Bj.—Kir.—Luoss.
Luzula glabrata (Hop.) Koch. Nuoljas nedre sluttning mot norr. Sparsamt.
Luzula Wahlenbergii Rupr. Na. (högre upp). Bj. Wass. Riksgr. (öfvergån- 

gar mellan L. parviflora och L. Wahlenbergii synas förekomma.)



Luzula multiflora ^ nigricans Koch. Na. Ab. Bj. Kir.—Luoss. Ort. Wass. 
Peskan Jarka.

Luzula pallescens Wg. Mellan turiststugan och Nya hotellet Ab.
Luzula hyperborea R. Br. Ab. Bj. Ort. Wass. Stora, högväxta tufvor.)

Luossavara (på höjden . Uppe i fjällen ofta dvärgartad.
Luzula spicala (L.) DC. Nuolja m. fl. tjäll. Luoss. Lågväxt och ej allmän. 

*Potamogeton graminea L. Wittangi (Fristedt).
*Potamogeton perfoliala L. Kattovuoma Fristedt .
* Potamogeton natans L. Wittangi (Fristedt .
*Sparganium submuticum Hn. Jukkasjärvi och Kattovuoma Fristedt). 

Scirpus ccespitosus L. Ab. Pålno. Kir.
Kriophorum angustifolium Roth. Ab. Materialvägen), Pålno, Kir.

*Eriophorum gracile Koch. Kurravara (Fristedt).
Eriophorum vaginatum L. Ab. Wass. Kir. Xa.
Eriophorum Callithrix Chain. Xa. Materialvägen). Sparsamt.

* Eriophorum russeolum Fr. Tarrakoski, Wittangi, ymnigt. (Fristedt.) 
Eriophorum Scheuchzeri Hoppe. Ab. Bj. Wass. Riksgr.
Eriophorum alpinum L. Ab.—Na., nedom järnv. (Ej allmän.

*Carex vesicaria L. Nakerijoki i göl (Hägerström).
Carex vesicaria f. alpigena Fr. Ab. Wass. — Den afsedda formen synes 

identisk med en i Jämtl. (Enafors, Storlien m. fl. st.) ej ovanlig 
vesicaria-form, som bildar en öfvergång till följande:

Carex saxatilis iRl Bl. & Fr. = Car. Pulla (Good Ab. Sandreflar i 
Tornejavre, Na. Bj. Ort. i lagunerna.

* Carex ampullacea Good (Fristedt).
Carex rotundala Wg. Na. Wass. Riksgr. Ort.

* Carex flliformis L. (Fristedt.!
Carex capillaris L. Allmän. Ab. Na. Bj. Kir. Luoss. Pålno.

* Carex laxa Wg. Jukkasjärvi, Wittangi (Fristedt).
Carex uslulata Wg. Ab. Bj. Xa.
Carex fuliginosa Schkuhr. Nuoljas västra sluttningar ymnigt).

* Carex limosa L. (Fristedt.
Carex irrigua (Wg). Sm. Kir. i myr.

*(Carcx rariflora (Wg.) Sm. Vid Abiskojokk och vid Rautasjärvi(HÄGERSTHÖM).
Carex flava L. Ab. Vid Nissonjokk.

*Carex pedala Wg. Opisåive (F’ristedt 1852, Hägerström 1880). Fanns 
åter 1905.

Carex vaginata Tausch. Ab. Bj. Na., Kir. Peskan Jarka, Pålno.
* [Carex globularis L. Wittangi (Fristedt).]

Carex Buxbaumi Wg. Na. Snuor. Ort. (ymnig).
Carex Buxbaumi f. alpicola Ands. V. om Abiskojokk i kärr vid vägen 

till Kårsevaggejokk.
Carex alrata L. Na., Bj.
Carex alpina (Sw.) Liljebl. Allmän. Ab. Bj. Xa. Wass. Ort. etc.

* Carex aquatilis Wg. Ort. (Fristedt).
Carex aquatilis ß stans Drej. Ab. Pålno, Snuor. Kir.

* Carex epigejos Liest. Ort. (Hägerström.)
Carex rigida Good. Na. Bj. Wass. Riksgr. Allmän i alla fjäll och ända
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ned till stranden af Tornejavre. Hybrider eller öfvergångar till föl
jande (Abisdodalen).

Carex Goodenoughi J. Gav. Kir. Abiskodalen. Na. Peskan Jarka. ört. 
Pålno.

8'Carex ccvspitosa I.. Nakerijoki (Hägerström.)
Carex bicolar All. Ort. på västra sidan af älfvens utlopp. Fanns ym

nig 1905 af förf. 1906 stod större delen af växtlokalen under vat
ten, dock funnos alltjämt talrika om än skadade exemplar och of- 
vanfftr vattensamlingen vackra, oskadade sådana.

* Carex canescem B. (Fristedt.)
* Carex canescens ß subloliacea Last. Nakerivara (Fristedt.)
* Carex canescens X lagopina (helvola). Ort. ymnig (Fristedt). Vid Na

kerijoki (Hägerström).
Carex Persoonii Sieb. Allmän. Ab. Na. Ort. Kir. Pålno.

'■ Carex tenniflora Wg. (Fristedt.)
Carex loliacea L. Na. Ort.

* Carex tenella Schkuhr. Ort. »sparsamt i björkregionen». (Fristedt.)
Ej funnen af Hägerström eller följande.

Carex lagopina Wg. Na. Wass. Riksgr. Pålno.
* Carex helionastes Ehrh. Jukkasjårvi (Fristedt).

Carex festiva Dewey. Kir.—Kurravara. Jukkasjårvi. Vid Nakerijärvi 
(Hägerström).

Carex rupestris All. Ab. Bj. Na. Pålno.
Carex capitata Soland. Ab. Bj. Na.
Carex dioica L. (Fristedt.)

* Carex dioica f. androgyna. Anmärkt af Hägerström.
Carex paralella Brest. Bj. Na. Luoss. m. fl. ställen.
Ely na Bellardi All. Vid Abiskojokk, ofvanför fallet.
Triticum repens L. Kiruna i odlad mark.
Triticum violacenm Horn. Ab. nära bron. Särdeles stor, frodig form.

* Triticum caninum L. Nedom Nuoljafjället (Fristedt).
Secale cereale L. Kir. (såsom ruderat).
Hordeum vulgare L. Kir. såsom ruderat. Af Syi.vÉn anmärkt vid Ab. 

*Festuca elatior B. Bj. Wass., ruderat (Sylvén).
Festuca rubra B. Ab. Bj. Kir
Festuca rubra ß fallax (Thuill.). Na. Bj.
Festuca rubra f. nigrescens B. Sandreflar utanför Abiskojokks mynning. 
Festuca ovina B. Allmän. Ab. Bj. Na. Ort. Kir. Peskan Jarka. Snuor. 
Festuca ovina B. y supina (Schur.) Na. Bj.
Festuca ovina /'. vivipara B. Ab. Nära turiststugan. Na. Bj.

*Bromus mollis L. Wass. ruderat (Sylvén).
Poa trivialis B. Ab. Na. Bj. (vid Materialvägen).
Poa pratensis B. förekommer i flera former, såväl bred- som smalbla- 

diga. Äfven en vivipara-form. Bj. Ab„ Na. Kir.—Euoss. Peskan 
Jarka.

Poa pratensis g angustifolia (B.) Na. Bj.
Poa pratensis a Ipest ris Andsn. Na (på de högsta platåerna).
Poa nemoralis B. Ab. Na. Ort. Pålno.
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Poa nemoralis Y glaucantha (Gaud.)- Ab. Na. Pålno. Ort. Snuor. 
Poa alpina L. Ab. Bj. Wass. Na. Peskan Jarka, Pålno, Kir. Snuor. 

Allmän.
Poa alpina f. vivipara L. Ab. (vid turiststugan,) Na.

* Poa cenisia ß flexuosa (Wg.). Nuolja och Nakerivara (Fristedt).
Poa ccesia Sm. Ab. Kir. Wass.
Poa ccesia ß glauca (M. Vahl.). Ab. Bj.
Poa ccesia V Balfourii (Parn.). Vid Abiskojokk, i kalkstenssprickor.
Poa annua L. Ab. Bj. Kir. Enl. Sylvén ss. ruderat vid Ab. Bj.

Wass.
Catabrosa algida (Soland. Fr. Na. (stud. B. Meisner): Vid Katarak-

sjön (Th. Fries J:R).
Molinia caerulea (L.) Moench. (Fristedt.)
Avena sativa L. Kir. (odlad). Jukkasjärvi (odlad på större fält).

* Trisetum agrostideum (Liest.) Fr. Vid Nakerijoki (Fristedt). Sedan fun
nen på samma lokal af Hägerström. — Förgäfves sökt 1904. 

Trisetum subspicatum (L.) PB. Ab. Bj. Na. Wass. Ort.
Trisetum subspicatum f. interruptum Norm. Ab. Na. Kir. Denna form 

påminner om Tr. agrostideum, med skenaxen afbrutna, uppåt och 
nedåt afsmalnande, men är kraftigare, ända till 30 cm hög och 
däröfver och med liårighet ss. hufvudformen. Växer sparsamt bland 
denna.

Aira alpina L. Ab. Na. Wass. Bj.
Aira ccespitosa L. Ab. Kir. Bj. Ss. ruderat anmärkt af Sylvén vid 

Ab. Bj. Wass.
*Aira ccespitosa f. pallida Koch. Wass. ruderat (Sylvén .

Aira ccespitosa f. vivipara S. F. Gray. Ab. Kir.
Aira flexuosa L. Kiruna. Allmännare är följande.
Aira flexuosa ß montana L. Ab. Na. Bj. Ort. Kir. Peskan Jarka, Kopro- 

suolo, Snuor.
* Vahlodea atropurpurea (Wg.) Fr. Nuolja, Ripainen, Nakerivara, Rautas-

joki (Fristedt).
Melica nutans L. Bj. Na. Ort.

* Phragmites communis Trin. Wittangi (F'ristedt). Lågväxt. 
Calamagrostis lapponica (Wg.) Hn. Ab—Na. Ort.
Calamagrostis strida (Timm) PB. Ab. vid järnvägen. Kir. allmän. 
Calamagrostis phragmitoides Hn. Ab. Na. Kir.
Agrostis vulgaris With. Ab. Kir.
Agrostis borealis Hn. Ab. Na. Ort. Kir.
Milium effusum L. Ab. Bj. Na. Pålno, Snuor. Ort. Kir.—Luoss. Pesis- 

jokk.
Alopecurus pratensis L. Kir. Ab. — Ss. ruderat anm. af Sylvén vid Bj. 

Wass.
Alopecurus geniculatus L. Ab. Kir. Anm. ss. ruderat vid Ab. Bj. Wass. 

af Sylvén.
* Alopecurus fulvus Sm. (Fristedt.)

Phleum pratense L, Ab. Af Sylvén funnen ss. ruderat vid Ab. Bj. 
Wass.
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Phleum alpinum L. Allmän. Ab. Bj. Na. Ort. Snuor.
Hierochloa borealis (Schrad.) Rcem & Sch. Bj. Na. Ort. Pålno. 
Hierochloa alpina (Liljebl.) Rcem & Sch. Na. högt uppe) ymnig. Maj- 

vatjåkko m. fl. fjäll.
Anthoxanthum odoratum L. Ab. Ort. Kir.—Pålno, Snuor.

*Nardus strida L. (Fristedt.)
Pinus silvestris ß lapponica Fr. Abiskodalen, en mindre dunge 2 kilom.

från Abisko. Kir. Kurravara. Torne älfdal.
Picea Abies (L.). Kurravara.
Juniperus communis L. Ab. Pålno. Kir.---- Luoss.
Juniperus communis ß nana (Willd.). Ab. Allmännare än hufvudformen. 

Kir. Luos.
* Poly podium vulgare L. Ab. Ort. Sjangeli (Hägerström).

Phegopteris polypodioides Fée. Na i bäckdalarna. Ort. Luoss. Pålno.
Snuor. Pesisjokk.

Phegopteris Drgopleris (L.) Fée. Na. Ort. Luoss. Snuor. Peska Jarka. 
Pålno. Snuor. Pesisjokk.

Phegopteris alpestris (Hoppe) Mett. Na. Pålno. Snuor.
Aspidium Lonchitis (L.) Sw. Bj. (vid stationen). Pålno. Ort. 
Polystichnm Fili.r mas (L.) Roth. Pålno. Ort. (Hägerström). 
Polgstichum spinulosum fRetz.) DC. Bj. Snuor. Ort. Möjl. tillhörande 

följande:
Polgsticum spinulosum ß dilatatum (Hoffm.) DC. Bj. Snuor. Ort. Peskan 

Jarka. Pesisjokk.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. Allm. I Abiskojokks canon i bergsprickor 

små, egendomliga former.
Cystopteris montana (Lam.) Bernh. Na. flerstädes, ss. nära tunneln. 

Snuor. Ort. Pålno. Pesisjokk.
Woodsia hyperborea Liljebl.) R. Br. Na. östra sluttningen. Opisåive. 

(Fristedt.)
Woodsia glabella R. Br. Ab. i canon, sparsamt förekommande, men 

vacker, ända till 10 etm hög. Ort. Bj.; Kurravara. Fristedt. 
Asplenium viride Huds. Na., nära Bj., sparsamt.
Onoclea Struthiopteris (L.) Roth. Snuor.

* Cryptogramma crispa (L. R. Br. Kajsepakte (Fristedt;.
Botrychium Lunaria (L.) Sw. Na (vid första bäcken).

* Equisetum arvense L. (Fristedt) sparsamt.
Equiselum pratense Ehah. Ab.
Equisetum silvatieum L. Ort. Kir.—Luoss. Peskan Jarka, Pålno. 
Equisetum palustre L. Ab. (Materialvägen). Pålno.

* Equisetum /tuviatite L. Torneträsk (Fristedt).
* Equisetum hiemale L. Ponolahti (Fristedt).
Equisetum tenellum (Liljebl.) Krok. Ab. vid Materialvägen. Luossavara. 
Equisetum scirpoides Michx. Ab. vid Abiskojokk. Vid Tornejavre. 
Lycopodium Selago L. Na. Wass. Kirunavara, Luossavara, etc. 
Lycopodium Selago f. adpressa Desv. Na. Wass. m. fl. fjäll. 
Lycopodium annotinum L. Ab. Ön i Abiskojokks mynning. Kir. Luoss. 

Kurravara. Snuor. Pesisjokk. Allmän.
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Lycopodium annotinum f. alpestris Hn. Bj. Na. 
Lycopodium clavatum L. Na. (Dir. E. Almquist 
Lycopodium clavatum f. lagopus Laest. Na. Ort. 
Lycopodium complanatum L. Na.
Lycopodium alpinum L. Allmän. Kir. Luoss. 
Selaginella selaginoides L. Link. Abiskojokk vid

Luossavara.

(Dir. E. Almquist).

marmorbrottet.



ÖFVERSIKT AF VÅRA VÄRDVÄXLANDE 
ROSTSVAMPAR

AF

O. JITEL.

Den som sysslar med rostsvampar, kan ej gärna undgå att sär- 
skildt intressera sig för de värdväxlande (hetereciska) formerna af 
denna grupp. Klebahn’s vidlyftiga arbete, Die wirtswechselnden 
Rostpilze (Berlin 1904), torde väl endast få vara i tillfälle att an
vända, och den knapphändiga behandlingen af dessa svampar i 
Krok och Almquists skolflora upptar blott inemot tjugu sådana 
arter. Jag har därför trott, att det för en och annan kunde vara 
välkommet att få en någorlunda fullständig, om också naken sam
manställning af de hittills kända fallen af hetereci.1

Jag uppräknar här de värdväxlande rostarter, hvilkas båda värd
växter tillhöra vår flora, ehuru jag i många fall ej vet, om de an
förda rostarterna anträffats hos oss.

På grund af den nära släktskapen mellan släktena Uromyces 
och Puccinia, hvilken äfven framträder vid betraktandet af värd
växt-kombinationerna inom dessa släkten, har det synts mig lämp
ligt att här sammanföra dem.

UROMYCES OCH PUCCINIA.

Hostarten :

A) uredo- och
1 U. Pisi (Pers.) De By 

U. striatus Schröt. 
2) U. Rumicis (Schum.) 

Wint.
P. septentrionalis 

Juel

Aecidiets värdväxt:

teleutosporform på
Euphorbia cyparissias

» »
Ficaria

Thalictrum alpinum

Uredo- och telentosporfor- 
mens värdväxt:

Dikotyledoner.
Pisum
Trifolium agrarium
R. obtusifolius

Polygonum viviparum

1 lltom bland Uredineerna är hetereci känd blott lios en Discomycet, Scleroti
nia heteroica Wor. et Nawasch., som bildar sklerotier i fruktämnet af Ledum och 
konidiestadiet på Vaccinium uliginosum.
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Rostarten: Aecidiets värdväxt: Uredo- och teleutosporfor- 
mens värdväxt:

3) P. bistort® (Strauss) Bunium flexuosum Polygonnm bistorta
Sopp.

P. Angelic®-bistort® Angelica silv., (Carum?) » >
Kleb.

P. Polygoni vivipari » » » viviparum
Karst.

P. mammillata » » » bistorta
Schrot.

4) P. Polygoni amphibii Geranium palustre, pra P. amphibium
Pers. tense

5) P. argentata (Schultz) Adoxa Impatiens noli tangere
Wint.

6) P. Pruni spinos® Anemone ranunc., ne- Pr. spinosa
Pers. morosa1

B uredo- och teleutosporform på Liliillorae.

7) P. obscura Schröt.2 Bellis perennis Luzula pilosa

C) uredo- och teleutosporiörm på Cyperaeeer.

8) U. Scirpi (Cast.) Lgh. a) Hippuris Sc. maritimus
b) Sium latifolium » »

U. Berul®-Scirpi » angustifolium » »
Kleb.

U. Pastinac®-Scirpi P. sativa (Oenanthe » »
Kleb. aquat.)

U. maritim® Plow. Glaux » »
9) (P. Scirpi DC. Limnanthemum nym- » lacustris)

ph®oidcs
10) P. Eriophori Rostr.3 Cineraria palustris E. angustifolium

P. tenuistipes Rostr. Centaurea jacea Carex muricata
P. arenariicola Plow. nigra t arenaria
P. Caricis montan® scabiosa, » montana

Fisch. montana
P. Serratul®-Caricis S. tinctoria » flava

Klcb.
P. dioic® Magn. Cirsium palustre m. fl. » dioica
P. vaginat® Juel Saussurea alpina » vaginata
P. rupestris J uel » » » rupestris
P. vulpin® Schröt. Tanacetum, Achillea » vulpina

Ptarm.?
1 Ej det vanliga iecidiet, hvilket tillhör Ochropsora Sorbi.
2 Hiir må äfven nämnas två utländska arter med liknande värdkombination:

U. Junci (Desm.) Tub Pulicaria dysenterica J. obtusiflorus
U. Veratri DC. Adenostyles alpina V. album

3 Kombinationen ej bevisad genom experiment.
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Rostarten:

P. secidii-Leucan- 
themi Fisch.

P. silvatica Schrot.

P. Schoeleriana 
Plow, et Magn.

P. ligericae S3^d.
P. extensicola Plow. 
P. Opizii Bub.
P. sp.

11) P. uliginosa Juel
12) P. paludosa Plow.
13) P. limosae Magn.

P. karelicaTranzsch.
14) P. Caricis (Schum.)

Reh.
15) P. Pringsheimiana

Kleb.
P. Ribis nigri-acutae 

Kleb.
P. Magnusii Kleb.

I’. Ribesii-pseudocy 
peri Kleb.

P. Ribis nigri-pani- 
culatae Kleb. 1

Aecidiets värdväxt:

Leuc. vulgare

Taraxacum

Senecio jacobaea

silvaticus 
Aster tripolium 
Lactuca muralis 
Crepis biennis 
Parnassia
Pedicularis palustris 
Lysimachia vulg.,thyrsi- 

llora
Trientalis 
Urtica dioica

Ribes grossularia m. fl.

» nigrum m. fl.

» » » »

» » » »

» » » »

Uredo- och leleutosporfor- 
mens värdväxt:

Carex montana

arenaria, Schre- 
beri
arenaria, ligerica

ligerica 
extensa 
muricata 
pallescens 
Goodenoughii 

» »
» limosa

» »
hirta, acuta m. fl.

acuta m. fl.

acuta, stricta

riparia, acutifor- 
mis
pseudocyperus

paniculata, para 
doxa

1) uredo- oeh teleutosporform på Gramineer.

16) U. Dactylidis Otth 

U. Po;c Rab. a)
b)
c)
d)

U. Festucae Syd.
P. perplexans Plow. 
P. MagnusianaKörn.

P. Agrostis Plow.
P. borealis Juel 
P. persistens Plow. 
P. Elymi (Westend.) 
P. Actseae-Agropyri 

Fisch.

Ranunc. bulbosus, po- 
lyanth.

Ficaria
Ranunc. repens 

» »
auricomus
bulbosus
acer
repens, bulbo

sus
Aquilegia
Thalictrum alpinuni 

flavum 
minus

Actaea

D. glomerata

P. pratensis, nemoralisV 
» nemoralis 
» trivialis 
» pratensis 
F. ovina
Alopecurus ]>ratensis 
Phragmites

Agr. alba, vulgaris 
» borealis 

Triticum repens
E. arenarius 
Triticum caninum
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Aecidiets värdväxt:
Uredo- och leleutosporfor-

Rostarten: mens värdväxt:

17) P. Phragmitis Rumex, Rheum Phragmites
(Schum.) Körn.

P. Trailii Plow. acetosa »
18) P. obtusata Otth Ligustrum vulgare »
19) (P.longissima Schrot. Sedum acre, reflexum Koeleria cristata)
20) P. graminis Pers. Berberis vulgaris, aquif. Gramineae

P. Arrenatheri Kleb. » » Avena elatior
21) P. dispersa Erikss. Anchusa arvens., offlc. Secale

P. bromina Erikss. Symphytum, Pulmona- 
ria

Bromus

22) P. coronata Cda Rhamnus frangula Agrostis, Calamagrostis, 
Baldingera

P. Lolii Niels. eathartica Avena sat, Lolium per.,
Festuca elat.,Alop. 
prat.

23) P. sessilis Schneid. Album ursinum Baldingera
P. Convallariae-Di- C. majalis »

graphidis Kleb.
P. Smilacearum-Di- Polygonatum m. fl. »

graphidis Kleb.
P. Paridi-Digraphi- Paris »

dis Kleb.
(P.Schmidtiana Diet. Eeucoium » )
P. Orchidearum- Orchis, Platanthera, bis- »

Phalaridis Kleb. tera
P. Ari-Phalaridis A. maculatum

Kleb.
24) P. Molinhe Tul. Melampyrum pratense M. coerulea

P. Brunellarum-Mo- B. vulg., grandifl. » »
linke Cruehct

25) P. Festucie Plow, a) Lonicera periclymenum F. ovina, dunuscula
1») nigra » rubra

26) P. poarum Niels. Tussilago

GYMNOSPORANGIUM.

Poa

27) G. juniperinum (L.) 
Fr.

G. clavariiforme

Sorbus aucuparia Juniperus communis

Crataegus, Pyrus comm. » »
(Jacq.) Rees m. fl.

G. tremelloides Hart. Pyrus malus, Sorbus 
aria

» »

G. sabin;e (Dicks.) Pyrus communis sabina
Wint.

G. confusum Plow. Crataegus oxyacantha
m. fl.

» »
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Hoslarten :

28) M. Rostrupii Wagn. 
28' M. Magnusiana 

Wagn.
29' M. Euonymi-capreea- 

rum Kiel).
20 M. alpina Juel

M. Ribesii-aurita' 
Kleb.

M. Ribesii-purpureie 
Kleb.

M. Ribesii-viminalis 
Kleb.

21 M. Allii-fragilis Kleb. 
M. Allii-salicis albse

Kleb.
M. Galanthi-fragilis 

Kleb.
M. Orchidi-repentis 

Kleb.
32 M. Allii-populina

Kleb.
33 M. pinjtorqua Rostr. 
34) M. Larici-tremula;

Kleb.
M. Larici-populina 

Kleb.
35 M. Larici-caprtea- 

rum Kleb.
M. Larici-pentandrm 

Kleb.
M. Larici-daphnoides 

Kleb.
M. Larlci-epiteaKleb. 

30 M. betulina (Pers.) 
Desm.

37 P. Padi(KzeetSchm.)
Diet.

38 C. aselepiadeum
(Willd.) Fr.

C. ribicola Dietr.

Aecicliets värdväxt:

MELAMPSORA.
Mercurialis perennis 
Chelidonium, Corydalis

Euonymus

Saxifraga oppositifolia 
R. alp., gross., nigrum

R. gross., rubr., alpinum 

Allium

Galanthus

O. maculata, latifolia 

Allium

Pinus silvestris 
Larix

PUCCI NIASTRU M 
Pieea excelsa1

CRONARTIUM. 
Pinus silvestris2

strobus2 
strobilinum.

Uredo- och teleutosporfor- 
mens värdväxt:

Populus tremula

Salix einer., aur., caprea

lierbacea 
aurita, cinerea

purpurea

viminalis

fragilis, pentandra 
alba

fragilis, pentandra 

repens

Populus nigra, balsa- 
mifera

Populus tremula, alba

nigra, balsa- 
mifera 

Salix caprea

pentandra

daph noides, acutif.

aurita, einer, vimin. 
Betula

Prunus padus

Cynanchum, Paeonia 

Ribes nigrum m. 11

1 7

Det på kottefjällen växande Aec 
På stamdelar.

Svensl: Hotanisk Tidskrift.



Roslarten Aecidiets värdväxt Uredo- och tcleutosporfor
mens värdväxt:

39 C. Ledi (Alb. etSclnv.) 
I)c By

40) C. Senecionis (Pers.)
Fr.

C.Tussilaginis(Pers.)
Kleb.

C. Sonchi (Pers.) Lév. 
C. Inulae (Kze)Fisch.

41) C.Campanulse(Pers.)
Lév.

42) C. Euphrasiie
(Schum.) Wint.

C. Melampyri (Heb.) 
Kleb.

43) C. Pulsatillie
(Strauss) Lév.

44) O. Sorbi (Oud.)Diet

CHRYSOMYXA. 
Picea excelsa1

COLEOSPORIUM 
Pinus silvestris2

» »

» »

» »

OCHROPSORA. 
Anemone nemorosa

Ledum

Senecio

Tussilago, Petasites

Sonchus 
I. salicina 
Campanula

Euphrasia, Rhinantluis

Melampyrum

P. vulgaris, pratensis

S. aucuparia

1 På barren af utvuxna skott. Det uppgifves, att Aec. coruscans Fr., som to
talt angriper de utväxande årsskotten hos granen, hör till en annan art af samma 
släkte, C. Woronini Tranzsch'., som också bildar sina öfriga former på Ledum.

2 Hos alla arterna på barren.



FAZENDA SANTA ALBERTINA.
BILDER FRÅN EN BRASILIANSK KAKFEPLANTAGE

ERNSrI’ HEMMENDORFF.

Enligt Sveriges officiella statistik införes årligen till vårt land 
omkring 30 millioner kg. kaffe till ett värde af mellan 20 och 30 
millioner kronor Den årliga konsumtionen af kaffe belöper sig 
också i Sverige till 4,8 kg. per individ, under det att för Europa i 
dess helhet motsvarande siffra endast går upp till knappt 1,2. Af 
alla Europas länder är det endast Holland, som kan uppvisa en 
starkare kaffeförbrukning än Sverige.1

Dessa få data visa till fylles, hvilken betydande roll kaffet spe
lar i vårt folks ekonomi och dagliga lif. Jag har därför tänkt, att 
en på egen åskådning grundad framställning af kaffeodlingen i 
världens förnämsta kaffeproducerande land, Brasilien, skulle kunna 
försvara en plats i »Svensk Botanisk Tidskrift». Dock skall jag 
här inskränka mig till en kort skildring af de olika kaffesorter, 
som odlas i Brasilien, samt deras fordringar i afseende på klimat, 
jordmån m. m., vidare en summarisk redogörelse för naturförhål
landena i kaffedistrikten samt hufvuddragen af kaffeodlingens och 
kaffeprepareringens teknik. Många andra frågor, som vore nog så 
frestande att beröra, l. ex. de sociala förhållandena i kaffestaterna, 
orsakerna till den svåra ekonomiska krisen för några år sedan o. 
s. v., falla ej inom ramen för en botanisk tidskrifts program och 
måste därför här lämnas å sido. För den händelse någon skulle 
intressera sig för dessa saker, her jag alt få hänvisa till en serie 
resebref från mig till Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, pu
blicerade d. 23 febr., 2, 9, 16, 23 och 30 mars samt 6 april 1900. 
Åtskilliga partier al dessa resebrel har jag i föreliggande uppsats 
återgifvit i nästan oförändrad form.

1 Gustav Sundbärg. Aperjus statistiques internationaux. Dixiéme année. 
Stockholm 1906, page 238.
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Materialet såväl lör resebrefven som uppsatsen utgöres förnäm
ligast af egna iakttagelser samt muntliga och genom studiet af tid
ningar inhämtade upplysningar under en vistelse i Brasilien åren 
1897—1901. Största delen af denna tid tillhragte jag på fazendan 
(landtegendoinen) Santa Albkrtina i del inre al staten S. Paulo. 
Del är där, jag hufvudsakligen gjort mina studier i ämnet, och 
det är förhållandena där, som beskrifvas i denna uppsats, hvilken 
därför också bär fazendans namn. Del är gifvet, att metoden för 
odlingen och tillgodogörandet af kalleträdet, liksom för andra kul
turväxter, uppvisar åtskilliga olikheter pä skilda platser, äfven i 
samma land. Dock vågar jag tro, att det kan äga något intresse 
att veta, huru denna odling faktiskt bedrefs på en bestämd punkt 
i jordens största kaffedistrikt vid öfvergången mellan det nittonde 
och det tjugonde århundradet.

Jag begagnar här tillfället att uttrycka min tacksamhet lör inånga 
värdefulla upplysningar, som gifvits mig af två bland mina vänner 
på fazenda Santa Albertina, D:r Sanc.ho dk B. Bkrknguek Cesar 
och D:r Joaquim de Castro Fonceca. Tre af bilderna (n:ris 5, 8 

och 9) i denna uppsats är reproducerade eller fotografier, som D:r 
Fonceca välvilligt ställt till mitt förfogande.

Af de talrika böcker och broschyrer, som behandla kaffekulturen, 
har jag hufvudsakligen begagnat följande:

C. F. van Delden Laörne: »Le Brésil et Java . La Haye 1885;
Max Fuchs: Die geographische Verbreitung des Kalleebaumes . 

Leipzig 1886;
Karl Karger: 'Brasilianische Wirtschaftsbilder». Berlin 1892;
samt F. W. Daferts båda arbeten: »Über die gegenwärtige Lage 

des Kaffeebaus in Brasilien . Amsterdam 1898. och »Erfahrungen 
über rationellen Kaffeebau». Berlin 1899.

Öfriga använda källor äro särskildt citerade lör hvarje gång.

Af släktet Coffea L. känner man f. n. omkring 25 arter, alla till
hörande gamla världens tropiska delar, särskildt Afrika. Af dessa 
komma emellertid endast två i betraktande såsom kulturväxter, 
nämligen C. arabica L. och C. liberica Bull. Det är den lörra,

t Albrecht Froehner: »Die Gattung Coffea und ihre arten». Engters Jahr
bücher. Rand 2.r>. Leipzig 1898.
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Fig. 1. Ungt, blommande exemplar af Cofj'ea arabica, ras »commum*, 186 cm. högt, 
sannolikt 4 år gammalt. Fazenda Santa Albertina.
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Fig. 2. Fullt utvuxen cafesal i torrtiden. Has »commum». Fazenda Santa Albertina.
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som al’ ålder odlats. De härjningar, som en rostsvamp, Hemileia 
vastafrix Brkl. et 13r., anställt på kaffeplanteringarna i Asien, ha 
emellertid på många ställen där nödgat ägarna att ersätta C. ara
bica med den betydligt motståndskraftigare C. liberica. Brasiliens 
kaffeplanteringar ha hittills blifvit förskonade för Hemileia, h varför 
C. liberica i Brasilien blott odlas i enstaka exemplar såsom ett 
kuriosum.

C. arabica härstammar, som bekant, icke från Arabien, såsom 
man af dess namn kunde förmoda, utan dess hemland är det tro
piska Afrika, i synnerhet området från Victoria Nyanza till Abes
sinien.' Däremot är del sannolikt, all bruket att odla och dricka 
kaffe kommit till Europa från Arabien. Surinam var det första 
land i nya världen, där kaffe planterades (år 1718). Därifrån för
des det några år senare Lill Cayenne. Från Cayenne kom det 1741 
till Parå vid Amazonflodens mynning, vidare 1761 till Maranhäo, 
hvarifrån slutligen 1770 två små träd fördes till Rio de Janeiro." 
Numera odlas kaffeträdet i alla Brasiliens stater från Amazonas 
och Parå i norr ned till Rio Grande do Sul i söder. Dock lyckas 
odlingen i de längst i norr och söder belägna staterna endast på 
särskild! gynnsamma lokaler. Bland nordstaterna kunna endast 
Cearå och Bahia förete någon nämnvärd kaffeexport. Den egent
liga kaffezonen är belägen mer söderut, inom staterna Espirito 
Santo, Minas Geraes, Rio de Janeiro och S. Paulo. Bland dessa 
äro de två sistnämnda ojämförligt viktigast. Fordom lämnade Rio 
de Janeiro betydligt mer kaffe än S. Paulo, men har nu öfver- 
llyglats af den senare staten, som därmed ryckt upp till rangen af 
Brasiliens och jordens förnämsta kaffedistrikt.

Coffea arabica tillhör, som kändt torde vara, Rubiacéernas stora, i 
tropikerna talrikt företrädda familj. Den är ett ständigt grönskande 
litet träd, i kultur vanligen hållet i buskform, hvilket når en höjd af 
3—6 meter. Bladen äro lansettlika, 10—15 cm. långa och mot
satta, (ill färgen mörkt gröna och glänsande. Blommorna sitta i 
täta, kranslika blomställningar i bladvecken (Fig. l), äro till färgen 
snöhvita och ha en mild doft, påminnande om jasminens. Tre 
olika gånger, med några veckors mellanrum, blommar kaffeträdet 
under månaderna augusti —oktober i S. Paulo. Egendomligt nog 
stå alla träd i samma trakt liktidigt i blom, hvarvid planteringarna, 1

1 Froehner: »Die Gattung Coffea», pag. 264.
2 »Der Kaffee. Herausgegeben vom Kaiserlichen Gesundheitsamt.» Berlin 1903.
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så långt ögat kan nå, lysa hvita af sirliga, välluktande blommor 
(Fig. 5). Men blott en å två dagar räcker detta tjusande skåde
spel för hvarje gång. Lika plötsligt som det kommit, lika snabbt 
och fullständigt är det förbi. Fram i april och maj börja fruk
terna mogna. Till form och storlek kunna de närmast liknas vid 
ett något a flängt körsbär. Deras färg är i början grön, därpå 
mörkt körsbärsröd och slutligen svart. Undersöker man en mogen 
frukt, träffar man ytterst ett tämligen segt, läderartadt skal och 
där innanför etl slemmigt fruktkött af sötaklig smak. Innerst bil
das frukten af två pergamentliknande hylsor, som hvardera inne
sluta ett frö, själfva kaffebönan. l)e båda hylsorna ha samma form 
som kaffebönorna, d. v. s. de äga en konvex och en plan yta, den 
senare på midien försedd med en långsgående fåra. De ligga mot 
hvarandra med de plana sidorna, men äro icke hopvuxna. Bönans 
egen yta klädes af ett mycket tunt fröskal, som liknar ett lint 
silkespapper och benämnes sidenhinnan eller silfverhinnan. Bester 
af detta »silkespapper» kunna ofta iakttagas på den i handeln ut
bjudna varan, emedan det är tämligen svårt att aflägsna.

Den nu lämnade beskrifningen är gjord eller den i Brasilien all
männast odlade formen af Coffea arabica, benämnd »café. cominum». 
(vanligt kaffe) eller »café national» (nalionalkaffe) (Fig. l). En annan 
sort, som mycket odlas, kallas »café bourbon», emedan den anses 
härstamma från ön Bourbon (= Réunion). Den påstås gifva tidi
gare och rikare skördar än commum, men också förr trötta jorden 
och själf aftaga i produktionsförmåga. Dessa olägenheter äro dock 
en naturlig följd af den snabbare och rikare fruktsättningen bos 
bourbon och skulle helt säkert ej visa sig, om man genom lämp
lig gödning gåfve jorden åter, livad den salunda förlorat. En så
dan skötsel af kaffeplanteringarna var dock ännu långt ifrån all 
män i Brasilien vid den tidpunkt, som denna uppsats alser.

En ytterligare olägenhet med bourbon är att den vid tröskningen 
lämnar en stor procent trasiga bönor. Dessa skola dock ej vara 
sina prydligare kamrater underlägsna i arom, hvarför bourbon 
gärna köpes af de praktiska yankees, som, klokt nog, lästa mer 
afseende vid smaken än vid utseendet. En typisk bourbonplanta 
skiljes lätt från commum genom att bladen äro mer krusiga i kan
ten samt därpå, alt de nedre grenarna äro betydligt längre än de 
öfre, så alt hela växten får ett slags pyramidform, medan hos com
mum exemplaren äro mer jämntjocka. I många fall är det dock



253

hart när omöjligt att kunna angifva någon distinkt skillnad mellan 
dessa två raser.

En annan ras benämnes »maragogipe* efter dess hemort i staten 
Bahia. Dess utmärkande egenskap är att blad, frukter m. m. ofta 
äro mycket, stundom dubbelt större än hos andra raser af C. ara-

Fig. 3. »Café amarello» (gult kaffe) i frukt.

mM

mm

bica. Den odlas dock mer sällan, emedan fruktsättningen är täm
ligen sparsam.

En form, som numera rätt allmänt odlas, härstammar från di
striktet Botucatü i S. Paulo och kallas därför café botucatu '. (Fig
3). Lika ofta användes benämningen café amarello (gult kalfe , 
emedan frukterna under mellanstadiet bli gula i st. f. röda. Denna



2Ö4

ras anses vara rikare än någon annan på kaffets stimulerande be
ståndsdel, koffeinet.

En i afseende på bladen förkrympt form är den s. k. »ca/e 
mur ta» eller myrtenkaffe, som h. o. d. träffas. Denna sort ut
märker sig genom sina ovanligt små blad samt den stora procenten 
af små runda frön i frukterna, s. k. »mocka».

Såväl maragogipe som holucatu synas spontant ha uppkommit 
i Brasilien på de orter, b vilkas namn de bära, och torde därför 
enligt de Vries’ teori kunna betraktas som brasilianska mutanter 
af Co/fea arabica.

Ehuru kaffeträdet är en utprägladi tropisk kulturväxt, trifves del 
dock ej rätt väl på de ständigt fuktig-varma lågslätterna mellan 
vändkretsarna, utan föredrager bergländer med måttligare värme. 
En årlig medeltemperatur af omkring +20° C. utan alltför stora 
extremer synes vara den gynnsammaste. Att denna siffra dock be
tecknar ett ganska bett klimat, visar en jämförelse med Stockholm, 
där årets medeltemperatur är + 5,s° samt mediet för årets var
maste månad, juli, endast + 16,4°. Ingen punkt af Europa når 
för öfrigt upp till ett årsmedium af + 20°. För frost är kaffeträ
det ganska känsligt; dock utgöra lindrigare nattfroster en eller 
annan gång icke något absolut hinder för kaffeodling.

Stark blåst verkar mycket skadligt pä kaffeträdet, hvarför om
råden, som åro utsatta lör ihållande starka vindar, icke lämpa sig 
för kaffekultur.

Djup jord är ett hufvudvillkor för växtens trefnad, ty om dess 
pålrot påträffar läst berg, dör trädet bort.

Bevattningen bör visserligen vara riklig, men marken får under 
inga omständigheter vara sumpig. Däremot fördrager kaffeträdet 
med lätthet en Here månaders torrtid med rätt obetydlig nederbörd.

Staten S. Paulos kust har närmast hafvet ett smalt låglands- 
bälte med sand eller sumpig mangrove-mark. Därinnanför stiga 
kustbergen, Serra do Mar, tvärt upp till en höjd af omkring 1,000 
meter. Den höga värmen och den rikliga, jämnt fördelade neder
börd (3 å 4 meter per år), hvilken sydostpassaden fäller ut på de 
branta sluttningarna mot hafvet, underhålla där en yppig vegeta
tion af äkta tropiska regnskogar.

Innanför kustbergen begynner ett vidsträckt högland, hviikel 
långsamt sänker sig mot Paranafloden i väster och nordväst. Det
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är pä detta högland, i nordlig och nordvästlig riktning från S. 
Paulos hufvudstad, som de stora kaffedistrikten äro belägna i en 
höjd af 800—600 meter öfver hafvet.

Vid anläggandet af en kaffefazenda måste man laga hänsyn till 
de klimatiska förhållandena, till jordmånen samt till möjligheten 
att erhålla nödig mängd rinnande vatten för kaffets preparering.

I)e klimatiska förhållandena äro i S. Paulos inre de bästa möj
liga. Såsom exempel skall jag längre fram anföra några data från 
Santa Albertina. Del gäller blott att se till, alt ej höjden öfver 
hafvet är för stor, ty da blir vintertemperaturen för låg. Endast i 
de nordligaste, således närmare ekvatorn belägna trakterna kan 
därför kaffeodlingen med fördel bedrilvas så högt som 1,000 m. 
öfver hatvel. Eljes anläggas, som sagdt, planteringar ej gärna pä 
större höjd än 800 m. ö. h. Inom hvarje trakt åter planterar man 
alltid kaffet på kullarna och bergen, aldrig i dalarna. Ty i hän
delse af frost,1 c/eacla», samlar sig den tunga, kalla luften i 
dalbottnarna och anställer där betydlig skada på ömtåligare 
växter.

I afseende på jorden urskiljas många olika slag. Sämst är »arein 
branca» eller hvit sand. Den täcker stora områden i S. Paulos 
inre och gör en lärd i dessa trakter mycket besvärlig, emedan 
människor och djur vid hvarje steg på de s. k. vägarna sjunka 
djupt ned i den mjuka massan. Den bästa kaffejorden är »lerra 
roxa , en mörkt tegelröd, nästan violett djup lera, uppblandad med 
fin sand. Den har uppkommit genom förvittring af starkt järnhal- 
tiga yngre eruptiver såsom dioriter, diabaser o. d. Mellan dessa båda 
ytterligheter urskiljas Here andra slags jord, mörkare eller ljusare 
röd, mer eller mindre sandblandad etc. »Massapé» och »terra 
vermelha» äro de vanligaste benämningarna på dessa mellansorter, 
hvilka uppkommit ur bergarter, tillhörande urformationen, paläo- 
zoiska lager eller trias. Alla dessa röda förvittringsprodukter kunna 
hänföras till den grupp af egendomliga tropiska jordarter, som 
geologerna benämna lateriter.

Vid bedömandet af jordens lämplighet blott efter färg och sand
hall kan man dock lätt bedraga sig. Brasilianaren, fäster därför 
stor vikt vid den naturliga växtligheten, som därjämte ger värde
fulla upplysningar om de klimatiska förhållandena. Den bästa jor
den är alltid bevuxen med hög skog.

Tillgången på rinnande vatten är i S. Paulos inre nästan öfver- 
allt riklig. Svårigheten härvidlag, liksom vid egendomsförvärf i



allmänhet, är blott att få visshet om äganderätten, som i Brasilien 
ofta hvilar ])å mycket osäkra grunder.

Midi inne i kafferegionen, omkring 275 km. i rak linie NNW 
från Santos, som är närmaste punkt vid kusten* ligger en liten 
stad, Santa Rita no Passa Quatro, och -4 km. väster om denna 
är fazenda Santa Ai.hkrtina belägen.

Fig. 4. Typiskt landskap från S. Paulos inre: (lampos de S. Sim åo», sedda 
från Santa Albertina. Sluttningen med palmen till vänster i förgrunden tillhör ett 
kaffeberg med röd jord; höjden till höger i midtplanet likaså. Äfven höjderna, 
som svagt skymta i fonden, äro dylika berg, xscrrcts». Slätterna halsan djord, be

vuxen med »campos cerrados».

Några astronomiska ortbestämningar från denna trakt Unnas 
icke, men enligt kartornas uppgifter torde fazendans läge ungefär
ligen kunna angifvas till lat. 21° 44 S., long. 4J 1(5 W. Iran Rio 
de Janeiro (= 47° 27' W. från Greenw.) Höjden öfver hafvet be
stämde jag genom barometerobservationer till 726 meter lör ett 
termometerhus, som jag hade uppställt i närheten at fazendans 
lnifvud byggnad.
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Nejden kring Santa Albertina är ett öppet platålandskap med 
vidsträckt utsikt åt alla håll (Fig. 4). Öfver ett böljande högslätt- 
land med långa, mjuka vågor af hvil trias-sand höja sig talrika 
platta »öar» af bjärtröd laterit, bildad genom förvittring af en järn
rik diabas. Landskapets nötta former äro resultatet af årtusendens 
destruktion. Sitt starkaste uttryck har denna funnit i de djupa 
dalar med branta väggar, som det rinnande vattnet skurit ned 
mellan många af »öarna» (Fig. 5). Alla dessa små vattendrag söka 
sig förr eller senare alltid fram till någon af Paranås stora käll- 
tloder, hvilka i nordvästlig riktning genomdraga S. Paulos hög
land. Den närmaste af dessa är Mogy Guassii, från hvars högra 
strand Santa Albertina ligger ungefär 11 km. fågelvägen.

De meteorologiska observationer, jag året 1899 anställde på lä- 
zendan, gåfvo följande resultat:

T e m p e r a t u r:

Minimum (18 juni) -f 2,4°; maximum (5 okt.) + 34,3°; medium 
för den kallaste månaden (juni) + 16,3, alltså nästan alldeles lika 
med Stockholms varmaste månad (juli); medium för den varmaste 
månaden (mars) + 23,5°; årsmedium + 21,3°. Under tiden om
kring minimum var marken åtskilliga dagar om morgnarna ställvis 
betäckt med rimfrost.

Nederbörd:

De regnrikaste månaderna voro:
januari: 334 mm. på 24 regndagar;
november: 278 » 27
december: 378 1 25
De torraste månaderna voro:
Maj: 11 mm. på 5 regndagar, hvaraf endast 2 med någon nämn

värd nederbörd, samt september: 8 mm. på 5 regndagar, hvaraf 
blott 3 med nämnvärd nederbörd. Afven juni, juli och augusti 
utmärkte sig genom relativt obetydlig regnmängd. Förhållandena 
växla dock något under olika år, så att t. ex. juli kan vara den 
torraste månaden och februari den regnrikaste. Totalnederbörden 
för 1899 uppgick till 1,700 mm.

Vindstyrkan var i allmänhet mycket ringa och uppgick i medel
tal endast till (),*.» efter skalan ()- 6.

Temperaturen, som ganska noga motsvarar kaffeträdets fordrin
gar, den ringa vindstyrkan, den rikliga nederbörden under fruktens
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utveckling och den torra väderleken under skördetiden (maj—sep
tember), allt sammanlagdt skapar ett för kaffeodling nästan idea
liskt klimat.

Vegetationen på sand»vågorna» utgöres af glesa torrskogar med 
låga, krokiga träd, en formation, som brasilianaren kallar »campo 
cerrado» (Fig. 4, midtpartiet). På de bördiga lateritkullarna och 
längs vattendragen åter har vuxit präktig högskog (Fig. 5, bakgrun
den till höger), dock ej så kraftig och rik som kustbergens. Har 
vuxit, ty skogen är mestadels borthuggen och ersatt af kaffeplan
teringar, hvilkas snörräta buskrader på afstånd ge höjderna utseen
det, af jättestora potatisåkrar (Fig. 9).
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Anblicken af en kaffefazenda i gammalbrasiliansk stil är ej någon 
glad och inbjudande syn. Ägarens bostad är ett simpelt hvitrap- 
padt trähus med rödt tegeltak (Fig. 5 i bakgrunden till vänster 
samt fig. 9, midtpartiet). Ofvan en jordvåning med kök m. m. 
ligga boningsrummen. Utanför dem är husets ena långsida försedd 
med en veranda. De närmaste oingifningarna äro tröstlöst kala: 
icke ett träd har lämnats på rot, något som dock har sin förkla
ring i önskan att ej lämna »mosquitos», myggorna, några lämpliga 
tillflyktsorter i människornas omedelbara närhet. Alldeles intill 
boningshuset utbreda sig »terreiros» (Fig. 6), d. v. s. torkplatserna 
för kaffet, med tillhörande maskinhus, så att »fazendeiron» 
(godsägaren) bekvämt kan öfvervaka arbetet. Något längre bort 
ligga en fruktträdgård, stall, ladugård och arbetarebostäder (Fig 6), 
vidare några sockerrörsfält och betesmarker med enstaka träd. 
Fazendans ekonomibyggnader ligga alltid jämförelsevis lågt för att 
man må kunna begagna sig af det vattendrag, som finnes i bottnen 
på hvarje dal. På de omkringliggande höjderna dominera öfveralll 
kaffebuskarnas enformiga rader, ur hvilka döda trädstammar höja 
sig. Sällan har en mindre skogsdunge lämnats kvar på någon 
höjd eller brant sluttning. För att vara rättvis måste man dock 
nämna, att del numera gifves åtskilliga fazendor, som äro väl be
byggda och förskönade af smakfulla trädgårdsanläggningar. Ett 
exempel på en sådan i allo modern fazenda är Santa Albertina 
(Fig. (5).

Sedan man utsett en plats, lämplig för anläggandet af en kaffe
plantering eller cafesål , såsom brasilianaren uttrycker sig, börjar



arbetet med borthuggandet af alla lianer ocli buskar. Därpå fällas 
träden, utom de allra största. Detta sker vanligen mot regntidens 
slut i api'il—maj eller åtminstone före utgången af juni. Man låter 
sedan »derrubadan» (fallet) torka. Vid torrtidens slut i augusti 
september sättes eld på derrubadan, som nu förvandlas till en 
»queimada» (svedjeland). Under denna tid är hela S. Paulos inre 
veckor igenom förpestadt af brandrök och himlen upplyses hvarje
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Fig. 6. Fazenda Santa Albertina, sedd från NW. I fonden den livita liufvud- 
bvggnaden, uppförd af tegel i italiensk villastil. Närmast framför den till vänster 
nya terreiros, belagda med cement. Vid sidan af dessa till höger en arbetarbostad 
och framför denna äldre terreiros med golf af stampad röd jord. De fyra husen 
på bildens högra sida äro ladugården. Det stora ensamma trädet till vänster är 
en »figueira», d. v. s. ett slags fikonträd, som utvecklats från en färsk stock, livil- 
ken för knappa femtio år sedan här nedsattes i jorden för att tjäna såsom grind
stolpe. Det högsta huset i längan framför figueiran är tröskhuset. De öfriga äro 
smedja, snickarverkstad o. s. v. samt arbetarebostäder. De två höga träden på be
tesmarken framför ladugården äro Araucaria brasiliana Lamb. I förgrunden en 
kaffeplantering, där de unga kaffeplantorna döljas af den uppväxande majsen. Tal

rika stubbar finnas kvar efter den borthuggna skogen.

kväll af väldiga eldsken i olika riktningar, ty man bränner då 
också af betesmarkerna för alt ge bättre plats åt del unga gräs,



som med regnen spirar upp. T. o. m. i Rio de Janeiro har jag 
märki brandröken från det inre. Efter afbrännandet rödjer man 
upp en smula på queimadan, men låter de största stammarna och 
stubbarna, hvilka elden ej förtärt, stanna kvar och planterar mel
lan dem (Fig. ö). De träd, som lämnats på rot, ha naturligtvis 
dödats af elden och höja sig nu som sotiga ruiner mot himlen. 
Planteringen af kaffet börjar i september och tillgår så, att man 
upptager långa, snörräta rader af gropar med ett afstånd af 3—31/) 
meter såväl mellan groparna i hvarje rad som mellan de olika ra
derna. I hvarje grop nedläggas 3—4 hela kaffefrukter, som sär- 
skildt för detta ändamål torkats i skugga. Det är detta planterings- 
sätt, som gör, att de tättstående kaffeträd, hvilka uppkommit ur 
samma grop, gemensamt få utseendet af en buske.

Öfver groparna läggas korsvis några trästycken eller majsstrån 
för att skydda de unga plantorna mot solstrålarna. Däremot gör 
det relativt tempererade klimatet särskilda skuggträd obehöfliga. 
1 detta afseende är det till fylles med majsen, som i oktober de 
första åren planteras i enkla rader mellan de unga kaffebuskarna 
och sedan skyddar dem under den heta årstiden ända till slutet 
af april, då majsskörden börjar. De kaffeplantor, som gå ut, er
sättas med andra, tagna från särskilda plantskolor, hvilka anord
nas i djup skugga på uppröjd skogsmark. På stora fazendor bruka 
dock tillräckligt antal ersättningsindivid uppkomma genom själf- 
sådd i planteringarna.

Fem gånger om året måste såväl de unga som de redan utbil
dade cafesaes befrias från ogräs. Detta utföres med en långskaftad 
järnhacka, »enxada». Andra redskap för jordens bearbetning an
vändas icke. Man kan därför säga, att kaffeodlingen hittills 
varit ett uteslutande för hand bedrifvet trädgårdsarbete i jättestil.

Vid 4 års ålder börjar kaffet gifva afkastning och fortfar därmed 
20—30 år, allt efter omständigheterna. Jag har på Santa Albertina 
l. o. m. sett en cafesal på nära 60 år, hvars underhåll ännu lö
nade sig. Under den kraftigaste åldern ge träden år efter år goda 
skördar; sedan börjar en skillnad att visa sig: efter ett mycket godl 
år plägar följa ett eller två mindre goda. — För sjukdomar är S. 
Paulos kaffe tämligen förskonadt. Däremot anställer frosten stun
dom skada. Hvad fazendeiron mest af allt fruktar är »chuva dc 
pedra», »stenregn», d. v. s. de våldsamma hagelbyar, som emellanåt 
bryta lös och på en kort stund kunna slå hela årets skörd till 
marken eller rent af förinta cafesalen. Lyckligtvis bruka dessa
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oväder draga fram i smala, strängt begränsade banor, så att lörö- 
delsen ej går ut öfver hela trakten.

Skörden begynner i maj och räcker vanligen till fram i septem
ber, således under den torra tiden, sedan frukten haft alla regn
månaderna oktober april på sig för sin utveckling. Då ju blom
ningen försiggår i tre repriser, bli också frukterna mogna på olika 
tider. Härtill tar man emellertid i S. Paulo ingen hänsyn, utan 
afplockar på en gång alla frukter på samma träd. Detta tillgår

Fig. 7. Kaffeskörd på Santa Albertina. Arbetarna aro italienare. Pä marken synes 
ett skynke, hvarpå man låter de afrepade frukterna falla. Till vänster om kvinnan 

i förgrunden ligger på jorden ett rensningssåll, -»peneira*. Träden till 
vänster i bakgrunden äro apelsinträd.

helt enkelt så, atL man under trädet på marken utbreder ett skynke, 
på hvilket man låter de afrepade frukterna falla (Fig. 7). Afrepan- 
det af frukterna underlättas i hög grad dels af dessas täta anhop
ning på de långa, spensliga kvistarna, dels af den omständigheten 
att bladen under torrtiden falla bort på grenarnas äldre delar, där 
frukterna sitta. Planteringarna ha därför under denna tid ett torrt 
och risigt utseende (Fig. 2). Om trädet är högt, nedböjas de öfver- 
sta grenarna försiktigt med krokiga käppar, eller också slår man



ned frukterna. Stegar användas mycket sällan. När trädet är ren- 
plockadt, tas skynket iliop, blad och kvistar, som kommit med, 
rensas bort och frukterna ruskas i en sikt, »peneira», (Fig. 7) för 
att aflägsna sand och jord. Sedan tömmas de i en säck eller korg. 
När denna är full, skyndar arbetaren till en af de stora kärror, 
som hålla vid korsvägarna i cafesalen. Vid kärran står utom för
mannen den kontrollör, »fiscal», som öfvervakar plockningen på 
vederbörande afdelning. Fiskalen mäter upp det lämnade kaffet 
och ger för hvarje mått af femtio liter, »alqueire», åt den plockande 
ett märke, som vid veckans slut inlöses af fazendeiron. När kärran 
är fullastad, köres den med mulåsnor hem till fazendan och ersättes 
med en annan. På mycket stora fazendor har man i stället ång- 
spårvagnar för kaffets transport.

Framme vid fazendan vräkes kaffet att börja med ned i en stor 
tvättbassäng, »lavadör» eller »tanque», genomdragen af rinnande 
vatten. På detta sätt icke blott aflägsnar man ännu befintlig sand, 
utan delar äfven kaffet själft i två kvaliteter. Det goda, fullmatade 
kaffet, »café cereja» (— körsbärskaffe) sjunker till botten och kallas 
därför äfven »fundo de tanque» (= bassängbotten), medan det sämre 
håller sig flytande, »boiante», och föres med strömmen till en annan 
plats. Den relativa mängden af cereja och boiante är dock all
deles olika vid skördens början och slut. I början, när frukterna 
ännu äro saftiga, öfverväger cereja; mot slutet af skördetiden åter, 
då nästan alla frukter äro torra, erhålles mest boiante.

Tvättbassängen är alltid belägen vid öfre sidan af terreiros, hvilka 
utgöras af långsamt sluttande, mycket breda terrasser, uppdelade i 
stora rutor, som äro belagda med stampad terra roxa, tegel eller 
bäst med cement (Fig. 8 och 9). Genom kanaler med rinnande 
vatten, som gå i skiljemurarna mellan de särskilda rutorna, kan 
kaffet från tvättbassängen distribueras till hvilken ruta man beha
gar för att där uppsamlas i ett slags brunn med gallerbotten och 
sedan utbredas till torkning.

Det i bassängerna tvättade kaffet behandlas efter två metoder. 
Enligt den äldre, den s. k. »torra» metoden, utbredes det, sådant 
det är, på terreiros för att fullständigt torka. Detta fordrar en tid 
af 10—14 dagar, allt efter väderleken. Det till torkning utbredda 
kaffet måste dagligen röras om med stora trärakor, »rodus», och 
vid hotande oväder skottas ihop under pressenningar. Tack vare 
det gynnsamma klimatet kommer det senare ganska sällan i fråga.

- En massa försök ha gjorts att konstruera rationella torkmaski-
Svensk Botanisk Tidskrift, 18
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ner, som skulle kunna göra den långvariga och besvärliga proce
duren i fria luften obehöflig. Problemet är dock synnerligen svårt 
och hade åtminstone vid den tidpunkt, som denna skildring alser, 
icke funnit någon verkligt praktisk lösning.

Sedan kaffet fullständigt torkat, inbäres del i maskinhuset för 
att tröskas (Fig. 8). Tröskverket utgör en kombination af Here 
olika maskiner. Genom elevalorer, liknande de rörliga skoporna 
på ett mudderverk, flyttas kaffet automatiskt från den ena rnaski-
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Foto. J. de Castro Fonceca.
Fig. 8. Inbärning af färdigt, torrprepareradt kaffe från de nedre, äldre terreiros 
på Santa Albertina. I förgrunden högar af torra frukter. Till vänster synes trösk- 
huset delvis. Arbetarna dels skjuta ihop det torra kaffet i högar med hjälp af 
trärakor och kvastar, dels bära de in det i tröskhuset medelst flätade korgar, »6a- 

laios». I bakgrunden fazendans fruktträdgård. Till höger figueiran.

nen till den andra. Först allägsnas ännu befintliga främmande 
föremål, därpå krossas fruktskalen och skiljas med en fläktmaskin 
såsom agnar från bönorna, hvarefter dessa sorteras efter form och 
storlek. Några af sorterna anses bättre än de öfriga och rensas 
ytterligare för hand. En bland dessa utgöres af mycket stora bönor och 
benämnes »chato grosso». Ett par andra kallas »mocka» och läm
nas af de små, starkt rundade bönor, hvilka emellanåt uppträda i
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spetsen på de frukthärande grenarna. Den nästan klotrunda for
men på dessa små bönor uppkommer därigenom, att blott ett frö 
utbildas i hvarje frukt i stället för två. (jfr sid. 254, rad 3 ofvanifrån 
och följ.).

I handeln ser man dock aldrig till dessa fazendasorter af kaffe, 
emedan affärsmännen genom blandningar af olika fazendors leve
ranser framställa artificiella typer, efter livilka prisen uppgöras.

Det andra och nyare behandlingssättet för kaffet är den s. k. 
»våta» metoden (Fig. 9). Enligt denna ledes kaffet från tvätt- 
hassängerna antingen genast eller efter ett å två dygns uppblötning 
in i en skalningsmaskin, »despolpadör», där fruktköttet, men ej 
pergamenthylsan afslites och bortföres. De sålunda skalade fruk
terna låter man jäsa 24—48 timmar i särskilda bassänger vid sidan 
af despolpadoren, hvarvid kvarblifna rester af fruktköttet upplösas. 
Jäsningsprodukterna bortspolas genom en ström af friskt vatten, 
som därefter slappes på genom bassängen. Frukterna hindras af 
gallerverk att följa med vattnet. Efter rensköljningen dras galler
luckorna upp och det sålunda tvättade »pergamentkaffet» distribue
ras till torkning på terreiros på samma sätt som det andra. Nu 
erfordrar emellertid torkningen endast 4—5 dagar. Enligt denna 
metod erhållas redan vid skalningen olika slag pergamentkaffe, 
som skiljas åt på hylsornas storlek, färg och form, mängden af 
inblandade tomma skal o. s. v. Hvar och en af dessa sorter be
handlas under den följande prepareringen särskildt för sig. Den 
sämsta sorten, som innehåller massor af frukter, hvilka på grund 
af sin litenhet gått hela genom despolpadoren, torkas och prepa
reras efter den torra metoden. De bättre slagen rensas i fläkt- 
maskiner och säljas sedan i det tillstånd de befinna sig eller — 
hvilket är mindre allmänt — sluttröskas på fazendan efter torr
metoden.

Fördelarna af den våta metoden äro en betydlig besparing af tid 
och arbetskrafter samt högre försäljningspris för det sålunda be
handlade kaffet. Det sistnämnda beror endast på vackrare och 
jämnare utseende, ty enligt kännares utsago har det torrpreparerade 
kaffet bättre arom. Mot skördetidens slut, när kaffet redan vid 
plockningen är mycket torrt, föredrages i alla händelser den torra 
metoden.

Färdigprepareradt insys kaffet i säckar och afskickas till kom- 
missionären i Santos eller Rio. Fordom måste denna transport 
helt och hållet ske på mulåsneryggen, och det berättas, att man
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vid tiden för kaffesändningarna kunde få se ända till 22,000 mul
åsnor dagligen trafikera vägen mellan S. Paulos hufvudstad och 
Santos. Nu äger staten ett vidt utgrenadt järnvägsnät, så att trans
porten med djur i vanliga fall inskränker sig till några få km. till 
närmaste järnvägsstation.
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En fazendas omfång uppskattas alltid efter hur många tusental 
kaffeträd den äger, och afkastningen beräknas i »arrobas», en gam
mal portugisisk viktenhet, som numera afrundats till jämnt 15 kg. 
På en säck (hal) kaffe går det fyra arrobas, alltså 60 kg. En fa
zenda af betydenhet äger åtminstone 300,000—400,000 träd.

För plantager i godt stånd kan man i S. Paulo påräkna i medeltal 
800—900 gram torra bönor per träd och år. (i staten Rio de Janeiro 
med dess ogynnsammare klimat och mer uttröttade jord är afkast
ningen betydligt mindre.) Denna siffra gäller dock endast plan
tager, skötta enligt gammal slentrian, utan tillförande af gödnings
ämnen. Flera försök visa, att med rationellare metoder, i synner
het användande af lämpliga gödningsämnen, produktionen med för
del kan åtminstone fördubblas. Enstaka träd kunna ge ända till 
20 kg. bönor under en längre tid åtminstone hvart annat eller 
hvart tredje år.1 Mängden frukter, som åtgår till en arroba färdigt 
kaffe, växlar naturligtvis mycket efter olika år, årstider och kaffe
sorter. 100 liter frukter för hvarje arroba bönor torde vara ett 
något så när riktigt medeltal.

Tillgripandet af vetenskapliga metoder för en intensiv kaffekultur 
blir numera en tvingande nödvändighet. I den gamla goda tiden 
öfvergaf man helt lugnt sin cafesal, när den började minska i af- 
kastning, och tog upp en ny. Odlingen var, kan man säga, no
madiserande. Nu går ej detta längre. Den goda jorden i de nutida 
kaffedistrikten är redan upptagen, och kulturen har framskridit så 
långt mot det inre, att man snart nått gränsen för exportmöjlig
heten, åtminstone under nuvarande förhållanden. Man måste där
för vända sin uppmärksamhet åt att vidmakthålla jordens fruktbar
het och förlänga trädens produktiva ålder samt att på samma mark 
kunna ersätta de utdöende planteringarna med nya.

Dafbrt, »Erfahrungen», S. 2.
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Kaffet infördes, som sagdt, under 1700-talet till Brasilien. Under 
sitt första århundrade i det nya landet spelade det emellertid en 
särdeles blygsam roll. Ännu år 1810 berättas totalutförseln ha upp
gått till — 12 säckar. Men redan år 1820 visar en export af nära 
100,000 säckar. År 1840 har summan stigit till öfver 1 million 
och 1851 till mer än 2 millioner. Med vissa fluktuationer gick 
det sedan upp till 5 å 7 millioner, tills plötsligt under de sista åren 
på 1800-talet en våldsam stegring inträdde. 1 rundi tal kan man 
anslå Brasiliens kaffeproduktion för 1897 till öfver 11 millioner 
säckar (oberäknadt hvad som konsumerades inom landet), medan 
världsproduktionen samtidigt utgjorde mellan 15 och 16 millioner. 
Brasilien lämnade således öfver två tredjedelar af allt kaffe, som 
producerades på jorden. Och af dessa 11 brasilianska millioner 
gick mer än hälften öfver Santos. Man får härvid icke glömma, 
att det kaffe, som exporteras öfver Santos, uteslutande kommer 
från S. Paulo, medan dessutom en betydande kontingent S. Paulo- 
kaffe utskeppas öfver Bio. Under lider af höga kaffepris komma 
fyra femtedelar och däröfver af den brasilianska exportens total
värde på kaffet. Om det i en viss mening kan vara riktigt, livad 
en kännare af brasilianskt lif har yttrat, nämligen att »Bio de Janeiro 
är Brasilien och Rua do Ouvidor är Bio de Janeiro», så kan man, 
ekonomiskt sedt, med ännu större skäl påstå, att S. Paulo är Bra
silien och kaffet är S. Paulo.

Om nu Brasilien intager en så dominerande ställning hland de 
kalfeproducerande länderna, må det med skäl väcka undran, att 
brasilianskt kaffe dock tämligen sparsamt utbjudes till salu. För
klaringen är mycket enkel: den »Mocka», »Java» etc., som driekes 
i Europa, härstammar i de flesta fall från Brasilien. De brasilian
ska namnen reserveras för de sämre kvaliteter, som Brasilien ju 
också producerar i betydlig mängd. Det är på detta sätt, som allmän
heten kvarhålles i den falska tron, att brasilianskt kaffe alltid är af 
sämre beskaffenhet. Fordom låg det ett visst berättigande i denna 
åsikt, emedan beredningen af det brasilianska kaffet då var mindre 
omsorgsfull. Numera kan en dylik mening endast betraktas som 
en inrotad fördom hos den europeiska allmänheten till lika stor 
skada för denna allmänhet själf som för de brasilianska producen
terna. Brasilianska patrioter ha därför på senare år gjort ansträng
ningar att träda i direkt förbindelse med konsumenterna för att 
utan mellanhänder kunna sälja godt brasilianskt kaffe under bra
silianska namn. De vilja på detta sätt skaffa det brasilianska kaffet
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det anseende det förtjänar och räkna på att genom direkt försälj
ning kunna lämna konsumenten en god vara för bättre pris än 
förut, men ändå skaffa producenten högre vinst. Det ligger i dessa 
brasilianska sträfvanden något att taga vara på älven för vårt land. 
Sydamerika, och särskildt Brasilien, har under senare år varit ett 
fält, där svenska naturforskare med framgång arbetat. Måtte denna 
rent vetenskapliga gemensamhet snart följas af rikare och mång
sidigare förbindelser de båda länderna emellan, det är den önskan, 
hvarmed jag slutar dessa minnesblad från fazenda Santa Alber
tina.



NÅGRA BILDNINGSAFVIKELSER I BLOMMAN HOS 
PYROLA UNIFLORA L.

AF

GUST. O. A:N MALME.

I en liten uppsats1 i Öfversigt af Kungl. Vetenskapsakademiens 
Förhandlingar 1900 (pp. 31 37) framhöll jag den närmast liggande
orsaken till den redan af Linné påpekade växlande ställning, stån
darna intaga i förhållande till kronbladen i den utslagna blomman 
hos Pyrola uniflora L. Denna orsak är att söka i kronbladens olika 
knoppläge. Egendomligt nog lämnar kronan hos denna växt exem
pel på alla de olika fall af tegellagdt knoppläge, som äro tänkbara 
för en femtalig hyllekrans.

Det är emellertid icke blott knoppläget, som varierar i denna 
blomma; äfven blombladens antal är underkastadt talrika växlingar. 
Normalt har visserligen Pyrola uniflora femtaliga, pentacykliska, 
obdiplostemona blommor, men den uppvisar ofta mer eller mindre 
ingripande bildningsafvikelser. Närmare studerade hafva dessa dock 
hittills ej blifvit. För så vidt jag kunnat finna, är J. Roeper2 den 
enda, som skänkt dem någon uppmärksamhet; och det är huf- 
vudsakligen endast blommor med ett reduceradt antal ståndare, 
som han beskrifver. Inalles omnämner han blott fyra blommor 
med afvikande antal hylleblad, nämligen en fyratalig, två sextaliga 
både i foder och krona samt en med femtaligt foder och sextalig 
krona.

Redan sommaren 1899 iakttog jag åtskilliga bildningsafvikelser 
i blomman hos ifrågavarande växt; 1905 ägnade jag den ytterligare 
uppmärksamhet och undersökte icke mindre än ett sextiotal blom-

1 Kronbladens knoppläge och ståndarnas definitiva ställning hos Pyrola uni/lora L.
2 Botanische Zeitung, herausgegeben von Hugo von Mohl und D. F. L. von 

Schlechtendal. 1 Orter Jahrg. (1852), pp. 444—448.
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mor, som i fråga om hyllebladen uppvisade afvikelser. Min afsikt 
är att fortsätta undersökningen. Redan nu vill jag dock i korthet 
redogöra för de hittills gjorda iakttagelserna för att rikta uppmärk
samheten på denna i flera afseenden egendomliga växt.

Den bildningsafvikelse, som oftast uppträder hos Pyrola uniflora 
leder till en normalt byggd fyratalig blomma. Icke mindre än 10 
af de undersökta fallen höra utan allt tvifvel till denna kategori. 
I en fyratalig krona äro fyra olika tegellagda knopplägen tänkbara. 
Bladen kunna ligga så, att hvart och ett har den ena kanten öppen, 
den andra täckt (vridet knoppläge af samma beskaffenhet som i den 
femtaliga blomman). I ett annat fall hafva två blad båda kanterna 
öppna, de andra två däremot båda täckta (man jämföre förhållan
det hos crucifererna!). I ett tredje fall ligger ett blad fullständigt 
öppet, det midt emot stående har båda kanterna täckta; de båda 
öfriga måste då hafva den ena kanten öppen, den andra täckt (jfr 
fodret hos Nymphcea!). Slutligen kan det fullständigt täckta bladet 
ligga bredvid det öppna (spiralformigt knoppläge af samma beskaffen
het som i den femtaliga blomman; man jämföre äfven förhållandet 
i de fyrataliga blommorna hos Monotropa!). Som nu ståndarnas 
definitiva ställning hos Pyrola uniflora står i beroende af kronbla
dens knoppläge, äro fyra olika ståndarställningar möjliga i den 
normalt utvecklade fyrataliga blomman, nämligen:1

ABC»
I. 2 2 2 2

II. 1 3 1 3
III. 12 3 2
IV. 1 2 2 3.

Typerna I och II hafva iakttagits endast en gång hvardera och 
i blommor, som afveko genom femtaligt foder; III har anträffats 
sex gånger och IV fjrra gånger.

En blomma anträffades, som i öfrigt var fyratalig men hade fem 
fruktblad; i fråga om ståndarnas ställning tillhörde den typ III.
I nio blommor fanns en öfvertalig ståndare; sju af dem hade fyra 
fruktblad, de två öfriga fem. Med afseende på kronans knoppläge 
tillhörde en typ II, de öfriga typerna III och IV. Fyra blommor 
afveko från den normala fyrataliga genom närvaron af ett femte

1 A, B, C och D beteckna kronbladen, siffrorna antalet ståndare vid hvarje kron
blad i den utslagna blomman. Där ståndarna äro tre, äro kronbladets båda kanter 
täckta; där de äro två, ligger den ena kanten öppen; där endast en ståndare finns, 
ligga båda kanterna öppna i knoppen.
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foderblad, hvilkel dock var mindre än de öfriga; ståndarnas ställ
ning i två af dessa är nyss omnämnd, de båda öfriga tillhörde typ IV.

Samtliga nu anförda exempel synas mig vara att tolka såsom 
redan till anlaget och byggnadsplanen fyrataliga blommpr. Man 
kan näppeligen påstå, att afvikelsen från femtalet beror på samman- 
växning; det finns i verkligheten ingenting, som skulle kunna be
rättiga till en sådan tolkning. Kronbladen (liksom också ståndarna) 
äro lika stora, och deras nervatur antyder icke heller någon sain- 
manväxning hos någol al dem. De stundom uppträdande öfver- 
laliga ståndarna kunna ej heller anses bevisa någon dylik; sådana 
finnas äfven bos i öfrigt normala femtaliga blommor. Och frukt
bladen stå, att döma efter förhållandet hos andra Bicornes, t. ex. 
Vacciniam och Ledum, i fråga om antal i mindre intimt samband 
med blommans öfriga blad än dessa sinsemellan.

En eller annan gång träffar man dock blommor, som med afse- 
ende på foder eller krona eller hvad båda dessa kransar beträffar 
äro till utseendet fyrataliga, men i hvilka en sammanvävning uppen
barligen föreligger. För två sådana, som fullständigt öfverensstämde 
med hvarandra, har jag antecknat: foderblad 5, al hvilka två äro 
sammanvuxna med hvarandra ungefär till midien; kronblad 4, al 
hvilka det, som står snedt innanför de båda med hvarandra sam
manvuxna foderbladen, är bredare än de öfriga och urnupeti spetsen; 
ståndare 10 (1 — 2 — 3 — 4; de sistnämnda innanför det stora kron
bladet); fruktblad 5 (två innanför det stora kronbladet). 1 en annan 
blomma funnos fem foderblad, al hvilka ett slod midt utanför det 
nedan omnämnda stora kronbladet; kronbladen voro lyra, etl större 
än de öfriga och klufvet i spetsen; ståndare it [3 (borde efter 
kronbladets knoppläge vara 2) — 2 — 3 (en har förskjutits bit från 
vidliggande kronblad) — 3 (innanför det stora kronbladet; enligt de 
öfriga kronbladens knoppläge borde här slå 4)]; fruktblad a (två 
innanför det stora kronbladet). Dessa blommor äro uppenbarligen 
afvikande i helt annan grad än de förut skildrade och kunna med 
fog betecknas såsom abnorma.

Något mindre ofta än de fyrataliga förekomma blommor, som 
äro normalt sextaliga, d. v. s. hafva 6 foderblad, 6 kronblad, 12 
ståndare och 6 fruktblad. Åtta sådana halva undersökts. I en sex- 
talig hyllekrans äro gifvetvis ganska många olika fall af legellagdt 
knoppläge tänkbara. Dessa åtta blommor representera också icke 
mindre än fem olika typer, hvilka bäst kunna karakteriseras genom 
ståndarnas ställning:
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I. 2 
II. 1

III. 1
IV. 1 
V. 1

B C D E 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 3 
2 2 3 1 
2 3 2 1

F
2
3
2
3
3.

Typerna II, III och IV hafva observerats hvar och en två gånger,
1 och V hvardera en gång. En i öfrigt sextalig blomma hade endast 
fem fruktblad; ståndarnas ställning i densamma var: 2 — 2 — 2
2 — 2 — 2 (alltså typ I).

Atl nu senast omnämnda blommor redan till anlaget och bygg- 
nadsplanen äro sextaliga, synes mig ligga i öppen dag. De afvika 
visserligen från den hos arten vanligast förekommande femtaliga 
typen, men äro uppenbarligen ett uttryck för variation, icke några 
anomalier. Detsamma gäller, ehuru med någon restriktion, om 
trenne blommor, som visserligen hade endast fem foderblad, men 
hos hvilka ett af dessa var större än de öfriga och mer eller mindre 
djupt klufvet i spetsen. En af dem var föröfrigt fullständigt sex
talig och hörde, hvad ståndarnas ställning beträffar, till typ II. De 
båda andra hade endast 11 ståndare och hörde efter kronbladens 
knoppläge den ena äfvenledes till typ II (hvarvid dock blott två 
ståndare funnos vid det kronblad, som borde omfatta tre), den andra 
till typ IV (men innanför ett kronblad saknades här helt och hållet 
ståndare).

Sex andra blommor, som i vissa kransar voro sextaliga, i andra 
däremot femtaliga, skulle behöfva beskrifvas hvar för sig. Endast 
en af dem vill jag här i korthet skildra, emedan den sextaliga 
kronbladskransen visade ett knoppläge, som ej iakttagits hos någon 
annan. Fodret var sextaligt, men ett af bladen var mycket smalare, 
dock ej märkbart kortare än de öfriga. Kronbladen voro som 
nämndt likaledes sex; de två, som stodo till höger och till vänster 
innanför det smala foderbladet, voro smalare än de öfriga; tre af 
dem hade båda kanterna täckta i knoppen. Ståndarna voro endast 
10, nämligen 1 — 3 —• 1 — 1 (borde efter kronbladets knoppläge 
vara 3) — 1 — 3. Fruktbladen voro fem, ett dock större än de 
öfriga.

Af andra afvikande blommor, som anträffats hos Pyrola uniflora, 
synas mig särskildt fyra förtjäna att omnämnas. En hade sex 
foderblad, af hvilka två (skilda af ett normalt utveckladt) voro 
mycket mindre än de öfriga samt stodo midt under hvar sitt kron-
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blad, och endast fyra kronblad, två (innanför de små foderbladen) 
större än de öfriga och klufna i spetsen. Ståndarna voro 11, näm
ligen 1 — 2 — 4 — 4 (de senare antalen innanför de stora kron
bladen), fruktbladen sex, två innanför hvardera af de två stora 
kronbladen. Närmast ansluter sig denna blomma otvifvelaktigt lill 
de sextaliga. En annan hade fem normalt utvecklade foderblad och 
fem sinsemellan lika, men ovanligt stora kronblad; ståndarna voro 
12, nämligen 1 — 3 — 2 — 1 — 5 (borde efter kronbladets knopp
läge vara 3), fruktbladen sju. Här hade sålunda inträdt ett för- 
ökadt antal blad i blommans inre kransar. En tredje hade fyra 
sinsemellan lika stora kronblad. Foderbladen voro likaledes fyra, 
af hvilka två hade normal storlek och ställning, ett var betydligt 
mindre och stod midt utanför det kronblad, som betäckte luckan 
mellan de båda normala foderbladen; det fjärde (motsatt det lilla) 
var mycket större än de öfriga och klufvet ända till midten samt 
stod midt utanför ett kronblad. Ståndarantalet var 11, nämligen 
3 (innanför det klufna foderbladet) — 3 — 3 (innanför det lilla 
foderbladet) — 2. Fruktbladen voro fem, två (innanför det lilla 
foderbladet) mindre än de öfriga. Egendomligast af alla är en 
blomma, som insamlades redan 1899. Förblad (högblad på blom
skaftet) saknas här helt och hållet. Endast fyra foderblad äro ut
vecklade och dessa af ganska olika storlek; mellan två af dem finns 
en lucka, lagom stor för att rymma ett femte foderblad. Kron
bladen äro 10, fem i en yttre krans och fem i en inre krans, 
båda kransarna med kvinkuncialt knoppläge. Ett i den inre kransen 
är osymmetriskt och nedtill förtjockadt i ena kanten; uppe på skif- 
vans öfversida närmare ena kanten än den andra sitter en half 
ståndarknapp, hvilken dock saknar hornlikt bihang. Tretton fullt 
utbildade ståndare finnas, nämligen 1 (innanför det osymmetriska 
kronbladet) — 3 — 2 — 3 — 4; en af de sistnämnda fyra stån
darna är i spetsen försedd med ett tunt, bladlikt, nästan cirkel- 
rundt, 2,5 mm. bredt bihang, sannolikt en förlängning och vidare 
utveckling af knappbandet. Fruktbladen äro sex. Denna blomma 
är en otvifvelaktig anomali och undandrager sig hvarje säker mor- 
fologisk tolkning.

I min redan inledningsvis omnämnda uppsats framhöll jag, att 
kronans knoppläge hos öfriga af mig då undersökta Pyrola-arter 
(P. chlorantha Siv., P. rotundifolia L, P. minor L. och P. secunda 
L.) icke är underkastadt så stora växlingar som hos P. uniflora; 
de äro i detta afseende mera fixerade. Detsamma gäller, för så



vidi jag kunnat linna, äfven oin antalet blad i blommans olika 
kransar. Att döma etter i litteraturen förekommande uppgifter och 
efter mina egna iakttagelser, äro afvikelser från femtalel hos dem 
mycket sällsynta. Därmed vill jag naturligtvis icke hafva sagt, att 
dessa båda förhållanden stå i något orsakssammanhang med hvar
andra. Annorlunda ter sig P. media Sw., hos hvilken öfvertalighet 
är synnerligen vanlig särskildi nedtill i blomställningen. Till denna 
växt torde jag blifva i tillfälle att framdeles återkomma.
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Kjellman vid 32 års ålder.

FRANS REINHOLD KJELLMAN.
* 4/n i846 t 22A 1907-

Den 22 april 1907 afled i Upsala professorn i botanik därstädes Frans 
Reinhold Kjellman. Dödsbudet kom icke så alldeles öfverraskande, ty 
allt sedan Kjellman år 1905 drabbades af ett slaganfall hade hans hälsa 
varit undergräfd och det var ett förnyadt anfall, som nu ändade hans 
verksamma lif.

Frans Kjellman föddes den 4 nov. 1840 på Torsö, Skaraborgs län. 
Föräldrarna voro bruksägaren Johan Kjellman och hans maka Lovisa 
Creutzer. Efter afslutade skolstudier i Arvika och Karlstad aflade Kjell
man studentexamen i Upsala 1868 och inskrefs i Värmlands nation. Efter 
att år 1871 aflagt filosofie kandidatexamen disputerade Kjellman för graden 
år 1872 och efter att ha promoverats, blef han samma år förordnad till 
docent i botanik vid Upsala universitet. Hans gradualafhandling »Bidrag 
till kännedomen om Skandinaviens Ectocarpeer och Tilopterider» var en 
systematisk utredning af dessa växtgruppers skandinaviska arter.

Samma år Kjellman disputerade, anträdde han sin första resa till 
polartrakterna såsom deltagare i A. E. Nordenskiölds Spetsbergsexpedition 
1872 och härmed inleddes nu hans arktiska forskningsbana, som sedan 
för alltid knutit hans namn samman med den svenska polarforskningens 
historia. Den första färden blef långvarigare än beräknadt var, ty af 
motiga vindförhållanden blockerades fartygen af isen och så tvingades
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hela expeditionen, äfven den del, som afsetts skola återvända, till en ofri
villig öfvervintring i Mosselbay. Men denna blef af stor vetenskaplig 
betydelse, emedan det var då Kjellman kom att göra sina iakttagelser 
öfver växtlifvet i hafvet under den långa polarnatten. Det visade sig 
nämligen, att äfven under vinterns mörker, när ett mäktigt istäcke höljer 
hafvet, det dock där på djupet finnes en växtvärld af mäktiga algformer, 
lefvande under yttre omständigheter, som skulle tyckas omöjliggöra hvarje 
rikare växtlif. Öfvervintringen å Spetsbergen 1872—73 är skildrad af Kjell
man i »Svenska polar-expeditionen år 1872—73 under ledning af A. E. Nor
denskiöld». De botaniska resultaten af denna resa har Kjellman framlagt 
i: »Förberedande anmärkningar om algvegetation i Mosselbay etc.» samt i 
tvänne afhandlingar om »Spetsbergens marina, klorofyllförande thallo- 
phyter» I ocb II.

Aren 1874 och 75 fortsatte Kjellman sina studier af den Bohuslänska 
algfloran, hvilka studier nu utsträcktes äfven till vintern.

År 1875 finna vi Kjellman som deltagare i Provens färd till Novaja- 
Semlja och Jenisseis mynning och sedan Nordenskiöld med Lundström 
och Stuxberg uppför Jenissei fortsatt hem landvägen öfver Ryssland, an
trädde Pröven under Kjellmans befäl sjövägen tillbaka till Tromsö. Resul
taten af denna resa föreligga i: »Bidrag till kännedomen om Kariska 
hafvets Algvegetation» samt i det viktiga arbetet »Ueber die Algenvege- 
tation des Murmanschen Meeres an der Westküste von Novaja-Semlja 
und Wajgatsch». Här uppdelar Kjellman algvegetationen vid Novaja-Semljas 
västkust i tre »Gebiet», en indelning, som vidare utförts i det lilla arbetet 
»Über Algenregionen und Algenformationen im östlichen Skager Rack etc.» 
och som sedan upptagits och med smärre modifikationer följts af nästan 
samtliga algologer. Den nutida allmänt brukliga uppdelningen af hafs- 
algvegetationen i litoral-, sublitoral- och möjligen slutligen elitoralregion 
framställdes af Kjellman för första gången i dessa arbeten.

Åren 1876—77 gjorde Kjellman smärre resor till svenska västkusten 
och Finmarken för att slutligen 1878—1880 såsom botanist deltaga i Vega- 
expeditionen med dess mödor och triumfer under den långa resan hem 
rundt Asien. De botaniska iakttagelserna under Vega-expeditionen har 
Kjellman publicerat i en mängd specialafhandlingar från början af 1880- 
talet i »Vega-expeditionens vetenskapliga iakttagelser».

Resultaten af sina mångåriga, omfattande algologiska studier i de arktiska 
trakterna har Kjellman sammanfattat i det stort anlagda arbetet »Norra 
Ishafvets algflora» (1883), på engelska »The algse of the arctic sea» äfven 
tryckt i Vetenskapsakademiens Handlingar. Denna monografi är ett 
klassiskt arbete. Förutom med rent systematisk beskrifning och utredning 
af de funna arterna, sysselsätter sig Kjellman här ingående äfven med 
frågor af mera allmän natur, biologiska, växtgeografiska och utvecklings- 
historiska spörsmål. »Norra Ishafvets algflora» är Kjellmans största bo
taniska arbete.

Sedan Kjellman 1883 tillträdt den e. o. professuren i botanik vid 
Upsala universitet, har hans vetenskapliga verksamhet varit knuten till 
Upsala och dess botaniska institutioner. I sällsynt grad intresserad af sin 
botaniska lärareverksamhet har Kjellman sedan delat sina krafter mellan
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undervisningen och det vetenskapliga bearbetandet at sina under de långa 
resorna gjorda samlingar och iakttagelser.

Af algologiska arbeten, utgifna under hans professorstid, må anföras 
»Beringhafvets algflora» (1889), hans bearbetningar af den japanska alg
vegetationen, publicerade i arbetena »Om Japans Laminariaceer» (1887), 
»Japanska arter af slägtet Porphyra» (1897) och »Marina Ghlorophycéer 
från Japan» (1897). Dessutom planlade han nu en hafsalgflora öfver Skan
dinavien, hvaraf dock endast första delen omfattande fukoidéerna har 
utkommit 1890. Såsom förarbeten för fortsättningen har han publi
cerat »Studier öfver chlorophycésläktet Acrosiphonia etc.» (1893) samt har 
vidare i föreläsningsform (läsåret 1903) offentliggjort de tortsatta resultaten 
af sina arbeten på denna »Handbok i Skandinaviens halsalgllora», som 
det aldrig blef honom förunnat att fullfölja.

Af öfriga algologiska arbeten må vidare anföras bearbetningen af 
provinserna Phajophycese och Dictyotales (för Engler och Prantl, Die 
natürlichen Pflanzenfamilien), »Zur Organographie und Systematik der 
Aegagropilen» samt Om Floridé-släktet Galaxaura». Dessutom har han 
författat en hel del smärre algafhandlingar. De sista arbeten, som föreligga 
af hans hand »Om främmande alger ilanddrifna vid Sveriges västkust» 
samt Zur Kenntnis der marinen Algenflora von Jan Mayen >» publicerade 
så sent som 1906, röra sig också just om den växtgrupp, åt hvilken han 
ägnat sitt lifs bästa krafter.

Såsom algolog ansluter sig Kjellman värdigt till den rad af lysande 
namn på algforskningens område vårt land förut haft att uppvisa. Men 
såväl C. A. Agardh, algologiens grundläggare, som sonen J. G. Agardh 
voro nästan uteslutande systematici, för hvilka artutredningen och grupp- 
beskrifningen blef nästan allt. Detta torde kanske liufvudsakligen berott 
på att de icke så mycket själfva samlat och i naturen studerat de växter, 
de beskrefvo, utan de fingo sitt material sig tillsändt till bearbetning från 
andra. Icke så Kjellman, som ju själf genom sina vidsträckta färder sett 
och iakttagit den växtvärld, han skildrar. Men däraf följde, att Kjellman 
aldrig blef ensidig florist, utan i hans algologiska arbeten finner man 
systematik alltid gå hand i hand med andra grenar af den botaniska 
vetenskapen. Han lämnar så noggranna iakttagelser öfver algformernas 
förekomstsätt och utbredning, deras samlif i formationer — Kjellman har 
grundlagt den algologiska formationsläran för de nordiska hafven — 
deras periodicitet o. s. v. Det vill säga Kjellman var som algolog icke 
blott artbeskrifvare, utan i fullt lika hög grad organograf, biolog och växt
geograf. På grund häraf kan Kjellman rättvisligen påstås hafva fört ve
tenskapen om hafvets växtvärld ett mycket långt stycke fram till ett dju
pare förstående.

Som systematiker hade Kjellman kanske mer öppet öga för mång
falden än för enheten. Han älskade »små» arter och har nedlagt 
mycket ingående arbete på utredandet af formrikare arters varieteter och 
former. Man iakttage t. ex. hans behandling i hans »Handbok» af Fucus 
vesieulosus’ många skandinaviska former o. s. v. Men systematiken 
isolerad för sig hade i Kjellman ingen beundrare. Under det att han 
nedlade så mycken möda på urskiljandet af sina talrika former, så släppte
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han likväl aldrig ur sikte utbredning, förekomst och växsätt och han sökte 
alltid så vidt möjligt att kombinera systematik med biologi och växtgeografi.

Dessa Kjellmans rent biologiska synpunkter framträda ännu mera i hans 
arbeten öfver den högre växtvärlden. Det var väl egentligen under Vega- 
färden, som han mera ingående kom att sysselsätta sig med den arktiska 
fanerogamfloran. En hel del floristiska notiser och utredningar föreligga 
så i Vega-expeditionens vetenskapliga iakttagelser. Men sina mest ingående 
studier öfver den arktiska landvegetationen har han offentliggjort i den 
målande skildring af den högnordiska floran, han lämnat i arbetet »Ur 
polarväxternas lif». Han redogör här för organisationen och utveck
lingsförloppet af denna växtvärld, som bildar utposterna mot polens 
isöken och som där har att kämpa en hård kamp för lifvet och som 
knappt hinner att komma i ordning för att lefva upp under den korta 
sommaren, förrän den åter öfverraskas af snön, kölden och mörkret. Men 
det är liksom om denna växtvärld legat Kjellman alldeles särskildt om 
hjärtat, och denna hans skildring af polarväxternas lif blir stundom 
nästan gripande. Man läse t. ex. hans målande jämförelse mellan den 
afslutade hösten hos oss och den hastigt påfallande i polarländerna:

»Det synes mig kunna sägas, att öfver vegetationen i våra nejder under 
hösten ligger utbredt ett drag af lugn, frivillig, eftersträfvad hvila. 
Växternas blad hafva fullgjort sitt värf. De hafva beredt den näring, 
som växfen för sin utveckling behöfde, och skaffat sådan i förråd för 
användning vid den kommande vegetationsperiodens början. De äro nu 
affällna eller bortvissnade. Deras kraft var uttömd. Blommornas värf 
är slutadt. Frukten är mogen, fröna oftast redan fallna till marken. 
Knopparna för nästa år äro färdigbildade. Växten har efter fulländadt 
arbete gått till hvila, tryggad mot den kommande vintern och rustad att, 
då den är slut, återtaga sin lifsverksamhet. Den polära höstvegetationen 
är i väsentlig grad olika. Frid och lugn hvilar ej öfver den; den bär 
snarare förödelsens prägel. Ett arktiskt landskap vid vinterns inbrott 
liknar närmast en häftig frostnatt, innan ännu hösten var att vänta. 
Många växter hafva lagts i dvala, medan de ännu voro stadda i full 
utveckling. De stå där med förfrusna lifskraftiga blad, med svällande 
blomknoppar i blomställningarna, med halföppna blomknoppar, utslagna 
blommor, halfmogna eller nästan mogna frukter. Hvilan har ej inträdt 
efter förberedelse. Under det de voro som bäst verksamma, förlamades 
de af den stelnande kölden. De göra intryck att hafva jäktat för att nå 
ett mål, oroligt arbetat in i sista stund. — — —»

Några större arbeten öfver den fanerogama växtvärlden publicerade 
aldrig Kjellman, utan de ingående undersökningar —- särskildt organogra- 
(iska han öfver den under en lång följd af år bedrifvit, har han endast 
meddelat i sin vetenskapliga undervisning. Ett par populärvetenskapliga 
skrifter »Om Nordens vårväxter» och »De nordiska trädens arkitektonik» 
vittna likväl för eftervärlden om att hans idékrets icke var begränsad 
endast till hafvets växtvärld, utan äfven omfattade problem, som rörde de 
högre växternas lif. I dessa skrifter framträder Kjellmans förkärlek för 
organograflska utredningar, men särskildt äfven hans spekulativa läggning. 
När han så t. ex. vill förklara våra vårväxters utvecklingscykel, sen han
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i deras snabba, tidiga utveckling funnit en motsvarighet till polarväxternas 
jäktande lif under den korta arktiska sommaren, så är det på organo- 
grafiskt utvecklingshistoriska grunder han drager sina slutsatser. En 
yngre generation, i hvars botaniska utbildning ingått mer al experimentell 
metod, kanske icke kan till fullo godkänna de resultat, hvartill Kjellman 
i dessa frågor kommit, men ingen skall någonsin förneka, att just denna 
Kjellmans spekulativt botaniska läggning verkat i högsta grad sporrande 
till ett allt djupare inträngande i och förstående af den växtvärld, i 
hvilken vi lefva. Och det var ändå just dit han innerst själf syftade 
med hela sin forskning.

Ofullständig skulle den bild af professor Kjellman som vetenskapsman 
blifva, som icke särskildt berörde hans verksamhet som akademisk lärare vid 
Upsala universitet. Alltsen han 1883 utnämndes till e. o. professor i botanik 
för att sedan från 1899 bekläda den Borgströmianska professuren i botanik 
och praktisk ekonomi har han som botanisk lärare utöfvat ett mycket 
stort inflytande på alla de generationer af botanister, som utgått från Upsala 
universitet. I högsta grad intresserad af sin lärareuppgift, sträfvade han 
att genom planmässig och metodisk undervisning, genom kurser och 
öfningar bereda sina lärjungar en säker, allsidig grund för egna, själf- 
ständiga studier. De praktiska öfningarna i botanik, sådana de nu sen 
ett halftannat tiotal år ledts i Upsala, äro alla planlagda och utarbetade 
af Kjellman. Åt sina föreläsningar ägnade han mycket arbete och visade 
i dem alltid en själfständig och genomtänkt uppfattning af sina ämnen, 
liksom han i dem lade sig mycken vinn om en konsekvent vetenskaplig ter
minologi. Många af dessa termer, som varit välkända för dem, som be
vistat Kjellmans föreläsningar och öfningar, hafva sedan kanske inkommit 
i den vetenskapliga facklitteraturen först genom hans lärjungar.

Särskildt väckande voro alltid hans försök att konsekvent tillämpa en 
viss uppfattning och åskådning hela växtriket igenom. Så t. ex. sökte 
han under sina under åren 1893—94 hållna föreläsningar öfver »Individ 
bildningen i växtriket» att påvisa generationsväxling inom nästan alla 
växtgrupper som en slags genomgående naturlag. Kanske mången gång 
hans förklaringar och tolkningar då syntes litet sökta, men rättvisligen 
måste nu erkännas, att äfven om Kjellmans uppfattning i detalj icke alltid 
hållit streck, så har dock grundtanken visat sig riktig, ty öfverallt där 
befruktning finnes, där träffar man ju tvänne generationer, en med ore- 
duceradt och en med reduceradt kromosomtal. Och när man således i 
våra dagar finner en sträfvan att för hvarje växtgrupp utreda hvad som 
är haploid och diploid generation eller, för att tala med Lotsy, hvad som 
är x-generation och hvad som är 2x-generation, då kan det kanske icke 
vara ur vägen att erinra om att Kjellman (utan att äga någon ingående 
kännedom om histologlitteraturen) med framsynt vetenskaplig blick redan 
i början på 90-talet företrädt en likartad uppfattning, då han sökte finna 
en gamofyt- och en sporofylgeneration i alla växters utveckling.

Att Kjellmans akademiska lärareverksamhet också burit rika frukter, 
därom vittnar det uppsving de botaniska studierna under hans ledning 
fått. Ett synbart och påtagligt uttryck af huru uppburen och afhållen 
han var som lärare är också den festskrift, »Botaniska Studier tillägnade
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F. R. Kjellman den 4 november 1906», som på hans förra året firade 
60-årsdag ägnades honom af forna och nuvarande lärjungar.

Alltid intresserad för alla botaniska spörsmål, var Kjellman in i det 
sista outtröttligt verksam som lärare och prefekt för den botaniska in
stitution, där han nu stupat på sin post såsom främste representant vid 
Upsala universitet för den vetenskap, som förblef hans djupaste lifs- 
intresse.

Talrika vetenskapliga utmärkelser hade kommit professor Kjellman till 
del. Så var han ledamot af Vetenskapsakademien, Vetenskapssocieteten 
i Upsala, Fysiografiska Sällskapet i Lund, Vetenskaps- och Vitterhetssam
hället i Göteborg, Videnskabs-Selskabet i Kristiania, korresponderande 
ledamot af Deutsche Botanische Gesellschaft i Berlin, Linnean Society i 
London m. 11. vetenskapliga samfund. Såsom en af Vegamännen blef 
han äfven korresponderande ledamot af Örlogsmannasällskapet i Karls
krona.

F. R. Kjellmans tryckta skrifter i tidsföljd.

1872. Bidrag till kännedomen om Skandinaviens Ectocarpeer och Tilop- 
terider. — Gradualafhandling. Stockholm.

1874. Några tillägg till kännedomen om Spetsbergens plantse vasculares. 
— K. Vet. Akad. Öfversigt. Årg. 31. Stockholm.

1875. Svenska polar-expeditionen år 1872—73 under ledning af A. E. Nor
denskiöld. Stockholm.

» Förberedande anmärkningar om algvegetationen i Mosselbay enligt 
iakttagelser under vinterdraggningar anställda af svenska polarexpe- 
tionen 1872—73. — K. Vet.-Akad. Öfversigt. Årg. 32. Stockholm.

» Végétation hivernale des Algues å Mosselbay (Spitzberg), d’aprös 
les observations faites pendant 1’expédition polaire suédoise en 
1872—1873. -— Comptes rendus des sciences de L’Académie des 
sciences. T. 80. Paris.

» Végétation hivernale des Algues de Mosselbay, d’apres les observa
tions faites pendant les draguagés d’hiver de 1’expédition polaire 
suédoise en 1872—1873. — Bull, de la Société Botanique de France
T. 22. Paris.

» Om Spetsbergens marina, klorofyllförande thallophyter I. — K.
Vet.-Akad. Bihang. Bd. 3. Stockholm.

1876. Svenska polarfärden 1875. (Icke afslutad.) Land och Folk. Stock
holm.

1877. Redogörelse för Provens färd från Dicksons hamn till Norge samt 
för Kariska hafvets växt- och djurverld. — Redogörelse för en ex
pedition till mynningen af Jenissej och Sibirien år 1875 af A. E 
Nordenskiöld i K. Vet.-Akad. Bihang. Bd. 4. Stockholm.

» Bidrag till kännedomen af Kariska hafvets Algvegetation. — K. 
Vet.-Akad. Öfversigt. Årg. 34. Stockholm.

» Om Spetsbergens marina, klorofyllförande thallophyter II. — K.
Vet.-Akad. Bihang. Bd. 4. Stockholm.
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1877. Ueber die Algenvegetation des Murmanschen Meeres an der West
küste von Xovaja Semlja und Wajgatsch. — Nova Acta Reg. Soc. 
Sc. Ups. Ser. 3. Vol. extra ord. Upsala.

1878. Über Algenregionen und Algenformationen im östlichen Skager Rack 
nebst einigen Bemerkungen über das Verhältniss der Bohuslän’schen 
Meeresalgenvegetation zu der Norwegischen. — K. Vet.-Akad. Bi- 
hang. Rd. 5. Stockholm.

1879. Om algvegetationen i det Sibiriska Ishafvet. Förutgående medde
lande. K. Vet.-Akad. Öfversigt. Årg. 36. Stockholm.

1879—80. Bidrag lill kännedomen om Islands hafsalgflora. Bot. Tid
skrift, R. 3. Bd. 11. Köpenhamn.

1880. Charace® och Algae. — I Pointsförteckning öfver Skandinaviens väx
ter. 1. Lund. (Anonym.)

1882. Om algvegetationen i det sibiriska ishafvet. Förutgående meddelande.
- Vega-exp. vetensk. iakttagelser. Bd. 1. Stockholm.

Om växtligheten på Sibiriens nordkust. — Vega-exp. vetensk. iakt
tagelser. Bd. 1. Stockholm. (Förut publicerad i K. V. A. Öfversigt. 
Årg. 36. 1879.)
Sibiriska nordkustens fanerogamflora. — Vega-exp. vetensk. iakt
tagelser. Bd. 1. Stockholm.
Fanerogamer från Novaja Semlja, Wajgatsch och Ohabarova. (I 
förening med A. N. Lundström.) — Vega-exp. vetensk. iakttagelser 
Bd. 1. Stockholm.

» Fanerogamfloran på Novaja Semlja och Wajgatsch. Växtgeografisk 
studie. — Vega-exp. vetensk. iakttagelser. Bd. 1. Stockholm, 
öm tschuktschernas hushållsväxter. — Vega-exp. vetensk. iakttagelser. 
Bd. 1. Stockholm. (Omtryckt i Ymer. Årg. 2. 1882.)

» Asiatiska Berings-sunds-kustens fanerogamflora. — Vega-exp. vetensk. 
iakttagelser. Bd. 1. Stockholm.
Om Japans trädgårdskonst. -— Svenska Trädg.-Fören. Tidskrift. 
Stockholm.

1883. Fanerogamfloran på S:t Lawrenee-ön. — Vega-exp. vetensk. iaktta
gelser. Bd. 2. Stockholm.
Fanerogamer från Vest-eskimåernas land. — Vega-exp. vetensk. 
iakttagelser. Bd. 2. Stockholm.
Norra Ishafvets algflora. — Vega-exp. vetensk. iakttagelser. Bd. 3. 
Stockholm.
The alg® of the arctic sea. A survey of the species, together with 
an exposition of the general characters and the development of 
the llora. — K. Vet.-Akad. Handlingar. N. F. Bd. 20. Stockholm. 

1883(—84). Ur polarväxternas lif. — A. E. Nordenskiöld: Studier och 
forskningar föranledda af mina resor i höga Norden. Stockholm. 

1886. Skandinaviska fanerogamflorans utveeklingshistoriska element efter 
föreläsningar vt. 1886. (I autograf! utan tryckort och årtal.) Upsala. 
Om växtligheten under vintern i hafvet vid Sveriges vestra kust. — 
Bot. Notiser.
Om anatomiska karaktärers föränderlighet. — Bot. Notiser.



1886. Über das Vordringen der Ausläufer im Boden. - Botan. Central
blad. Bd. 25.

» Über das Pflanzenleben während des Winters im Meere an der 
Westküste von Schweden. — Bot. Centralblatt. Bd. 26.

1887. Pyrola secunda’s af skottbyggnaden betingade s. k. vandring.
Bot. Notiser.

» En für Skandinavien ny Fucoidé, Sorocarpus uvseformis. — Bot. 
Notiser.
Über die durch den Sprossbau bedingte sogennante »Wanderung» der 
Pyrola secunda. — Botan. Centralblatt. Bd. 30.

» Über Veränderlichkeit anatomischer Charaktere. — Botan. Central
blatt. Bd. 30.

» Om Japans Laminariaceer (i förening med J. V. Petersen). — Vega- 
exp. vetensk. iakttagelser. Bd. 4. Stockholm.

» Om Kommandirski-öarnas fanerogamflora. — Vega-exp. vetensk. 
iakttagelser. Bd. 4. Stockholm.

1889. Om Beringhafvets algflora. — K. Vet.-Akad. Handlingar. N. F. 
Bd. 23. Stockholm. (Häraf är afd. »Beringhafsflorans förhållande 
till Ochotska hafvets flora» öfversatt i Bot. Centralbl. Bd. 41. 4890.'

» Undersökning af några till slägtet Adenocystis Hook. fil. et Harv. 
hänförda alger. — K. Vet.-Akad. Bihang. Bd. 15. Stockholm.

1890. Handbok i Skandinaviens hafsalgflora. I. Fucoide;e. Stockholm. 
» Über die Beziehungen der Flora des Bering-Meeres zu der des

Ochotskischen Meeres. — Bot. Centralbl. Bd. 41. Cassel. (Äf- 
ven i Sitzungsberichte. Bot. Sekt, af Naturvet. Studentsällskapet. 
Dritter Jahrgang 1888.)

1891—93. Phaeophyceaj (Fucoidese). — Engler u. Prantl, Die natürlichen 
Pflanzenfamilien, T. 1. Abt. 2. Leipzig.

1892. Om en ny organisationstyp inom slägtet Laminaria. — K. Vet.- 
Akad. Bihang. Bd. 18. Afd. III. Stockholm.

1893. Studier öfver chlorophycéslägtet Acrosiphonia J. G. Ag. och dess 
skandinaviska arter. — K. Vet.-Akad. Bihang. Bd. 18. Stockholm.

» Om fucoidéslägtet Myelophycus Kjellm. — K. Vet.-Akad. Bihang. 
Bd. 18. Afd. III. Stockholm.

1895. Om Nordens vårväxter. Föredrag vid doktorspromotionen i Upsala 
den 31 maj 1895. — Föreningen Heimdals Folkskrifter. Nr. 31. 
Stockholm.

1896. Dictyotales. — Engler u. Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien, 
T. 1. Abt. 2 Leipzig.

1897. Om en Ceramiumform från Gotland. Ett bidrag till hafsalgernas 
biologi. — K. Vet.-Akad. Öfversigt. Årg. 54. Stockholm.

» Japanska arter af slägtet Porphyra. — K. Vet.-Akad. Bihang. Bd. 
23. Afd. III. Stockholm.

» Blastophysa polymorpha och Urospora incrassata. Två nya chloro- 
phycéer från Sveriges vestra kust. — K. Vet.-Akad. Bihang. Bd. 23. 
Afd. IIT. Stockholm.

» Derbesia marina från Norges nordkust. — K. Vet.-Akad. Bihang. 
Bd. 23. Aid. III. Stockholm.



1897. Marina Chloropliycéer från Japan. — K. Vet.-Akad. Bihang. Bd. 23. 
Afd. III. Stockholm.

1898. Zur Organographie und Systematik der Aegagropilen. — Nova Acta 
Reg. Soc. Sc. Ups. vol. 17. Upsala.

1900. Om Floridé-släktet Galaxaura, dess organografi och systematik. — 
K. Vet.-Akad. Handlingar. Bd. 32. Stockholm.

» De nordiska trädens arkitektonik. Nordisk Tidskrift utg. af Letterst. 
Fören. Stockholm.

1901. Om arten och omfattningen af det uppbyggande arbete, som under 
groningsåret utföres af svenska vårgroende, pollakantiska växter, 
särskildt örter. — Bot. Notiser.

1902. Über die Meeresalgen-Vegetation von Beeren-Eiland. — Arkiv för 
Botanik. Bd. 1. Stockholm.

» Om algvegetationen i Skelderviken och angränsande Kattegatsområde.
-— Meddelanden från K. Landtbruksstyrelsen N. 80. Stockholm.

» De nordiska trädens arkitektonik. — Föreningen Heimdals folk
skrifter Nr. 77. Stockholm.

1904. Om pollenexpositionen hos några svenska Gampanula-arter. — Bot. 
Notiser.

» Linnéminnen som lefvat — och dödats. — Bot. Notiser.
Linnéminnen i Uppsala botaniska trädgård. — Arkiv för Botanik. 
Bd. 3. Stockholm.

1906. Om främmande alger ilanddrifna vid Sveriges västkust. — Arkiv 
för Botanik. Bd. 5. Stockholm.

» Zur Kenntnis der marinen Algenflora von Jan Mayen. — Arkiv för 
Botanik. Bd. 5. Stockholm.

Referat och anmälningar m. m.

1874. F. Hildebrand, Die Verbreitungsmittel der Pflanzen. (Bef.) — Bot. 
Notiser.

1878. A. Blytt, Forsög til en Theori om Invandringen af Norges Flora 
under vexlende regnfulde och törre Tider. (Anmälan.) — Nordisk 
Tidskrift utg. af Letterst. Fören. Stockholm.

» Biografi öfver Elias Fries. — Allehanda för folket. Nr. 8.
1881. R. Hult, Recherches sur les phénomenes périodiques des plantes. 

(Referat.) — Ymer. Stockholm.
» J. G. Agardh, Florideernas morphologi. (Referat.) —- Botan. Cen- 

tralblatt. Bd. 00.
1896. Gunnar Andersson, Svenska växtverldens historia. (Anmälan.) — Nor

disk Tidskrift utg. af Letterst. Fören.

1873. En serie korrespondensartiklar från svenska polarexpeditionen 1872— 
73 i Ny Illustrerad Tidning. Stockholm.

1875. Korrespondensartiklar från Novaja Semljafärden i Göteb. Hand- 
och Sjöfartstidn. (Ombr. i »Sv. färden t. Novaja Semlja . . . Med- 
del. t. O. Dickson fr. A. E. Nordenskiöld». Göteborg 1876.)



1878—80. Korrespondensartiklar i Stockholms Dagblad från Vegafärden. 
Ig99__1906. Årsberättelser från Botaniska Institutionen. I K. Universite

tets i Uppsala Redogörelser afgifna af Universitetets Rektor.

Artiklar i Nordisk Familjebok (uppl. 1 och 2). Mindre uppsatser, an
mälningar och referat i Botaniska Notiser, Bot. Sekt. Sitzungsberichte 
och Botan. Centralblatt, Nordisk Tidskrift och Ymer. — (Sign. F. K—n. 
F. R. K.)

Nils Svedelius.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Den 20 april 1907.
Det af föreningens styrelse utarbetade stadgeförslaget antogs med några 

smärre ändringar. Svenska botaniska föreningens stadgar ha enligt af 
föreningen fattadt beslut följande lydelse:

Stadgar för Svenska Botaniska Föreningen
antagna den 20 april 1907.

Om föreningens ändamål.
§ 1. Föreningens ändamål är att samla och främja de botaniska in

tressena i landet.
§ 2. Sitt ändamål söker föreningen förverkliga l:o genom utgifvande 

af Svensk Botanisk Tidskrift, 2:o genom åtgärder till befordrande af kän
nedomen om landets växtvärld, 3:o genom anordnande af gemensamma 
exkursioner i skilda botaniska syften uti olika delar af landet, 4:o genom 
vetenskapliga sammankomster.

Ledamöter.
§ 3. Föreningen består af ordinarie ledamöter, korresponderande leda

möter och hedersledamöter.
§ 4. Till ordinarie ledamöter kunna väljas botaniskt intresserade 

svenskar eller utlänningar.
§ 5. Till korresponderande ledamöter kunna utses sådana i utlandet 

bosatta personer, hvilka kunna antagas vara villiga att verka för före
ningens syften.

§ 6. Till hedersledamöter kunna utses särskildt framstående svenska 
eller utländska botanister eller för öfrigt personer, som på verksamt sätt 
visat sitt intresse för föreningen och dess ändamål.

§ 7. Medlemsafgiften för ordinarie ledamot är 10 kronor för år eller 
100 kronor en gång för alla.

§ 8. Ordinarie ledamöter och hedersledamöter erhålla föreningens 
publikationer afgiftsfritt.

§ 9. Föreningar, institutioner och korresponderande ledamöter erhålla 
Svensk Botanisk Tidskrift till ett pris lika med ordinarie ledamots års- 
afgift.
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Arbetsordning-,
§ 10, Föreningens ärenden handläggas af en styrelse och en redak

tionskommitté.
§ 11. Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, utgöres af 11 perso

ner, bland hvilka äro ordförande, vice ordförande, sekreterare, redaktör 
och skattmästare. Samma person kan bekläda sekreterare- och redak- 
törsposterna.

§ 12. Styrelsen handlägger följande ärenden:
l:o. Inväljer ledamöter, enligt §§ 21, 22.
2:0- Utlyser föreningens sammanträden och anordnar dess exkursioner.
3:o. Förvaltar föreningens ekonomi och vårdar dess tillhörigheter.
4:o. Beslutar om tidskriftens årsbudget.
5:o. Handlägger i öfrigt alla frågor, som af föreningen hänskjutas till 

behandling af styrelsen eller som den vill förelägga föreningen.
§ 13. Styrelsen sammanträder på kallelse af ordföranden, så ofta 

ärendena det kräfva, eller när minst tre medlemmar af styrelsen hos 
ordföranden därom anhållit.

§ 14. För besluts fattande inom styrelsen är minst fem styrelsemed
lemmars närvaro nödvändig. Vid lika röstetal har ordföranden utslags- 
röst.

§ 15. Styrelsen äger rätt att vid förberedande af exkursionerna, om 
den så finner lämpligt, med sig adjungera andra personer.

§ 16. Redaktionskommittén består af fem personer och sammanträder 
på redaktörens kallelse minst en gång före utgifvandet af hvarje häfte 
af föreningens tidskrift.

§ 17. Redaktionskommittén beslutar:
l:o. om intagande i tidskriften af till redaktionen inkomna afhand- 

lingar;
2:o. i öfrigt inom ramen af den för tidskriften af styrelsen bestämda 

årsbudgeten, om alla ärenden som röra tidskriftens utgifvande.
§ 18. F'öreningen sammanträder till årsmöte i november och till re- 

visionssammanträde under första halfåret samt för öfrigt å andra tider, 
då styrelsen så finner lämpligt eller då minst 25 ledamöter till styrelsen 
inlämnat skriftlig anhållan om mötes utlysande i Stockholm till viss dag. 
Kallelse till sammanträde utfärdas minst en vecka i förväg.

§ 19. \ iktigare ärenden skola i god tid hos styrelsen anmälas, innan
de vid en löljande sammankomst till afgörande företagas. Begär minst 
en tiondel af de vid ett sammanträde närvarande ledamöterna en fråga 
på bordet till följande sammanträde, må bordläggning ej nekas. Dock 
må samma ärende ej mer än en gång på detta sätt bordläggas.

Val.
§ 20. På november-sammankomsten väljas lör det följande kalender

året styrelse och redaktionskommitté samt två revisorer och två revisors
suppleanter för granskning af styrelsens förvaltning. Afgående styrelse
medlem kan omväljas.

§ 21. Ordinarie ledamöter inväljas af styrelsen på skriftligt förslag af 
ledamot i föreningen.
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§ 22. Korresponderande ledamöter väljas af styrelsen på skriftligt 
förslag af minst tre ledamöter i föreningen.

§ 23. Hedersledamöter väljas af föreningen efter det motiveradt skrift
ligt förslag af minst tre ledamöter därom till styrelsen inkommit och 
styrelsen tillstyrkt detsamma.

§ “>4 Den som blifvit till ledamot antagen, underrättas därom al 
sekreteraren genom skrifvclse, enligt af styrelsen fastställdt formulär, och 
erhåller samtidigt sig tillsändt ett exemplar af föreningens stadgar.

§ 25. Alla val ske med slutna sedlar; dock må de, när föreningen 
det för hvarje särskildt fall enhälligt beslutar, ske genom acklamation.

Stadgeändring.
§ 26. Ändrings- och tilläggsförslag till föreningens stadgar skola vara 

inlämnade till styrelsen före september månads utgång, och åligger det 
styrelsen att till nästa sammanträde därom afgifva yttrande, föreslagen 
ändring bordlägges till beslut vid följande sammanträde.

§ 27. För att föreslagen ändring må anses beslutad, fordras bifall al
minst två tredjedelar af de afgifna rösterna.

§ 28. Beslutade ändringar af stadgarna träda i kraft, därest de gälla 
val, vid nästa valtillfälle, i andra fall med ingången af följande kalenderår.

§ 29. Upplösning af föreningen må ske endast efter därom fattade 
samstämmande beslut på tvänne på bvarandra följande årssammantraden.

pn kommitté tillsattes för att undersöka möjligheten al anordnandet 
af en exkursion i sammanhang med Linné-jubiléet; till ledamöter af kom
mittén utsagos professor .1. Eriksson, lektor E. Hemmendorff, fond
mäklare G. Indebetou, professor G. Lagerheim och docenten O. Ho
senberg. .

Ett förslag hade väckts att under sommaren anordna en exkursion till
Kinnekulle och Billingen. Med anledning däraf uppdrogs at styrelsen 
att närmare utreda frågan, hvarvid äfven möjligheterna af en ytterligare 
exkursion eventuellt i Stockholms skärgård borde undersökas.

Vid sammanträdet hade A.-B. Elmqvistska Gjutningsmetoden utställt 
dels en byst i brons af Linné efter professor .1. Börjesons modell, dels 
en LiNNÉ-vas i brons, komponerad af skulptören H. Elmqvist. A.-B. 
Elmqvistska Gjutningsmetoden hade erbjudit sig att åt medlemmar al 
Svenska botaniska föreningen lämna 20 % rabatt å LiNNÉ-vasen, om 
minst 20 medlemmar före den 15 juni till Svenska botaniska föreningen 
(adress Stockholms högskola) insändt beställning.



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sällskapet 1 Stockholm.

Den 18 mars 1907.
Assistenten dr Th. Wulff höll ett af talrika skioptikonbilder belyst 

föredrag om »Japanska trädgårdar och dvärgträd».
Professor G. Lagerheim demonstrerade första fascikeln af det af A. 

Y. Grevillius och J. Niessen i Kempen (Rhein) utgifna exsiccatverket 
»Zoocecidia et Cecidoza imprimis provincise Rhenanse. Sammlung von 
Thiergallen und Gallenthieren insbesondere aus dem Rheinlande. Coin 
1906.»

Lektor J. A. O. Skärman meddelade några af honom sistlidne sommar 
vid Abisko i Torne lappmark gjorda växtfynd: Gijmnadenia conupea X 
albida, Antennaria carpatica, Echinospermum deflexum och — Papaver 
nudicaule, den sistnämnda funnen utplanterad i björkskogen i närheten 
af en banvaktstuga.

Den 15 april 1907.
Dr P. DusÉN höll föredrag om »minnen från en resa i Patagonien», 

hvilken resa han företagit såsom deltagare i den af dr A. Thesleff 
ledda expeditionen till Patagonien, afseende en undersökning af områdets 
koloniseringsmöjligheter. Efter att i korthet hafva redogjort för expedi
tionens gång öfvergick föredraganden till en af talrikt pressadt växtma- 
terial belyst skildring af de genomresta trakternas växtvärld.

Docenten H. Simmons förevisade en talrik samling skioptikonbilder 
från Grönland och arktiska Amerika. De flesta bilderna härstammade 
från den af Sverdrup ledda norska polarexpeditionen åren 1898—1902, 
i hvilken föredraganden deltagit som expeditionens botanist. I anslutning 
till bilderna lämnades meddelande om de besökta trakterna i botaniskt 
afseende.

Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den 19 mars 1907.
Fil. kand. S. G:SON Blomqvist föredrog om ungdomsstadier hos Ber

beris vulgaris. Utvecklingen från groddplantsstadiet till växtens öfvergång
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i buskform utgjorde, enligt hvad föredragandens i Västergötland insam
lade material visade, en karakteristisk utvecklingsperiod, som omfattade 
ungefär ett 10-tal år och utmärktes af en i ansatser skeende, i allmänhet 
terminal skottutveckling. Ofta kunde ungplantan en eller Here vegeta
tionsperioder å rad frambringa endast toppställda bladrosetter. Efter en 
sådan tid af relativ hvila uppträdde — i regeln ur skottets spets — det 
första typiska långskottet med tornar och proleptiskt utvecklade kort
skott. Under en följande vegetationsperiod utvecklades långskott ur ba- 
sala lågbladsknoppar, hvarigenom ungplantan ernådde buskform. Fruk
terna af Berberis vulgaris vore hos oss ej föremål för någon särskild 
form af spridning, och ungplantorna vore i allmänhet bundna vid en 
med hänsyn till belysningen illa lottad ståndort, hvarmed sattes i för
bindelse dels långsamheten i utvecklingen, dels såsom speciella tillpass- 
ningsföreteelser bladens form och ställningsförhållande hos ungdoras- 
formerna.

Fil. stud. Th. C. E. Fries meddelade iakttagelser öfver laffloran i trak
ten af Torne träsk. Följande voro i litteraturen ej angifna för Sverige: 
Cetraria islandica (L.) Ach. f. sorediata Scilkr. (ex. häraf, tagna vid 
Knifsta i Uppland 1900 af R. Sernander, finnas dock i Uppsala univer
sitets samlingar), Gyrophora reticulata (Sch.kr.) Th. Fr., Lecanora sub- 
fusca (L.) Ach. var. sorediifera Th. Fr., Pertusaria trochiscea Norm. (an
sågs af föredr. endast vara en form af P. glomerata (Ach.) Sch.ek., 
Bueltia parasema (Ach.) Th. Fr. var. papillata (Smrft) Th. Fr., Rhizo- 
carpon chioneum (Norm.) Th. Fr., Collema ceranoides (Borr.) Muiid.; 
dessutom två ännu obeskrilna former af Alectoria nigricans (Ach.) Nyl. 
och Gyrophora anthracina (Wulf.) Körr. Anmärkningsvärda voro också 
Acarospora molybdina (Wnrg) Mass., Pannaria eleina (Wnbg), P. Hookeri 
(Sm.) m. (1.

Den 9 april 1907.
Docenten R. Sernander föredrog i anslutning till Raunki^r om eko

logiska typer i växtgeografien.
Fil. lic. C. Skottsberg föredrog om inre assimilationsväfnad hos 

phaeophyceer. 1'örutom hos de i detta afseende förut kända Desmarestia- 
arterna hade föredr. funnit en kring de inre ledningsrören lagrad assi
milationsväfnad äfven hos Here för vetenskapen nya phaeophyceer från 
antarktiska och subantarktiska haf. Föredr. anslöt sig till WlLLES teori, 
enligt hvilken en lillig andning försiggår i ledningsrören och den därvid 
bildade kolsyran kommer växten till godo genom de angränsande assi- 
milationscellernas verksamhet.

Den 7 maj 1907.
Professor O. Juel lämnade en öfversikt öfver våra värdväxlande rost

svampar. Se sid. 243 i denna tidskrift.
Fil. kand. T. Lagerberg föredrog om blomman af Viola mirabilis. 

Se sid. 187 i denna tidskrift.



SMÄRRE MEDDELANDEN.

Typha angustifolia L. x latilolia L.

I Neumans flora, pag. 813, angifver författaren två exemplar af denna 
liybrid, det ena från Ner. Lännäs vid Hjälmaren (Hamnström), och det 
andra från Srm. Bogsta (A. Lindström). Därjämte säges: »Möjligen höra 
äfven två ex. i Lunds universitets herb, från Stångby (J. Agardh) och 
Karaby (A. Falck) hit.»

Sommaren 1901 tillbragte jag i Stockholms skärgård på Hysingsvik, en 
gård i Länna församling af Roslagen, ej långt från det gamla godset 
Penningby. Här inskjuter åt väster från Saltsjön en ungefär 2 km. lång 
hafsvik, benämnd Edsviken. Vid västra ändan af denna vik utfaller vid 
gården Fiskarudden Penningbyån, som kommer från en del rätt stora 
sjöar, belägna längre in på fastlandet.

Vid denna ås utlopp, alldeles vid Fiskaruddens båtbrygga, observerade 
jag vid mitt första besök på platsen den 27 juli 1901 ett stort bestånd 
af en egendomlig Typha-form, som vid första påseendet visade betjrdliga 
afvikelser både från T. angustifolia och T. latifolia, men genom interme
diära karaktärer gaf sig tillkänna som en hybrid mellan båda. Rörande 
de båda hufvudarternas förekomst kan meddelas, att T. angustifolia fanns 
i massa icke blott i Edsviken utan äfven i andra hafsvikar, af hvilka 
flera, som höllo på att igengrundas, voro uppfyllda af denna art. T. 
latifolia däremot förekom, efter livad jag såg, mycket sparsamt dels i 
spridda exemplar högre upp i Penningbyån dels i en mindre skogstjärn, 
Båtdraget, strax söder om Edsviken, där båda hufvudarterna växte om 
hvarandra. Vid Penningbyåns utlopp i Edsviken växte på södra sidan 
om båtrännan stora bestånd af T. angustifolia, men på norra sidan om 
samma båtränna växte mellanformen i ett stort bestånd, som säkerligen 
räknade tusentals individer.

Beskrifning på den hybrida mellanformen. Rotstocken och rotsystemet 
starkt utvecklade med talrika sid oknoppar, tydande på stark vegetativ 
fortplantning. Stängeln 2 å 3 meter hög, ungefär dubbelt så hög som 
den ej långt från beståndet stående T. angustifolia; stängeln dessutom 
grof som hos T. latifolia, hvilken den liknar till det vegetativa systemet. 
Bladslidor och blad blågröna i ännu högre grad än hos T. latifolia, hvil
ken karaktär har föranledt Godron att i sin Fl. Lorr. ed. 1. II 20 (1843) 
gifva denna form namnet T. glauca. Bladen ofta längre än blomställ-
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ningen, till bredden intermediära mellan de båda hufvudarterna, ännu i 
torrt tillstånd 9—13 mm. breda.

Honaxet, på 0—10 mm:s afstånd från hanaxet, är betydligt tjockare 
än hos T. angustifolia, men ej fullt så tjockt som hos T. latifolia, ända 
till 33 cm. långt, till färgen likt T. angustifolia men med djupare brun 
färg. Blommans hår bruna i spetsen, men i allmänhet icke förtjockade, 
såsom fallet är hos T. angustifolia. Pistillens märke brunt, långt ocb 
trådsmalt som hos T. angustifolia. I)å jag den varma sommaren 1901 
för första gången den 27 juli såg denna hybrid, var Irömjölet i allmän
het borta. På de pollenkorn, som ännu voro fastade vid ståndarna, 
tyckte jag mig märka, att pollenkornen dels voro isolerade dels såsom 
hos T. latifolia sammanhängande, dock ej 4 och 4 utan mera 2 och 2 
eller 3 och 3. Fruktsättningen dålig eller ingen.

Senare på hösten visade både hybriden och T. angustifolia den gemen
samma egenskapen, att öfverallt på axet framsköto de gröna, i spetsen 
förtjockade, till s. k. pistillodier (Engler) ombildade ofruktbara blom
morna.

Såsom viktigt kännemärke mellan de båda hufvudarterna angifves i 
flororna, att blomfästets utlöpare hos T. angustifolia äro mycket korta, 
kägelformiga, 0,5—1 mm. långa, medan däremot hos T. latifolia dessa 
utlöpare äro ända till 2 mm. långa, trådsmala och slaka. Hybriden 
visade härutinnan den egenskapen, att dessa utlöpare på några ax voro 
korta och styfva, på andra långa och slaka, ja, till och med samma ax 
kunde hafva båda dessa slag af utlöpare blandade om hvarandra.

Ascherson och Gr^rner, som i Synopsis der Mitteleuropäischen Flora, 
I, pag. 278, lämna en beskrifning på denna hybrid, anföra dessa skilj
aktiga utlöpare hos fruktfästet såsom hybridens viktigaste karaktär. 
Genom att göra fästet fritt från blommor och hår har jag på många ax 
konstaterat denna karaktär hos den af mig funna hybriden.

Såsom sammanfattning af karaktärerna kan anföras, att hybriden till 
de vegetativa delarna liknar T. latifolia, men till axet och blommorna erinrar 
om T. angustifolia, vid första påseendet synes den vara en mycket krattig 
T. angustifolia.

Genom tillfälliga besök på växtplatsen i början af september månad 
under de flesta af de följande åren har jag haft tillfälle att följa denna 
hybrid och alltid funnit densamma väl utvecklad. Hösten 1903 var den 
till större delen steril med endast få blommande exemplar, hvilket möj
ligen kunde bero på kall och ogynnsam väderlek sommaren 1902.

Sistlidna sommar observerade byråchefen i Domänstyrelsen Tu. ÖR- 
TENRLAD enstaka exemplar af hybriden växande vid östra ändan af Eds- 
viken omkring 2 km. från det stora beståndet.

I sammanhang härmed kan nämnas, att då jag sommaren 1905 vista
des i Söderköping, observerade jag vid Storåns utlopp i Slätbaken vid 
Mem en Tgpha-lorm, som genom sin höga växt, grofva form, blågröna 
färg samt de närstående han- och honaxen mycket liknade den vid Pen
ningbyån funna hybriden. Då jag den 27 juli 1905 såg denna form, var 
den så litet utvecklad, att frömjölet var knappt färdigt, medan hanaxen 
på alla i närheten stående exemplar af T. angustifolia voro affallna ocb
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älven T. latifolia, som likaledes förekom öfverallt i ån, var långt kom
men i sin utveckling. Vid undersökning af frömjölet hos denna mellan
form kunde jag ej se några sammanhängande korn. Denna mellanform 
vore förtjänt af en närmare undersökning.

Johan Berggren.

Gymnadenia eonopea (L.) R. Br. x Gymnadenia albida (L.)
Rieh, från Torne lappmark.

Under en exkursion på fjället Nuolja vid Tornesjön1 den 23 juli lör- 
lidet år anträffade undertecknad ett exemplar af ofvanstående sällsynta 
orkidéhybrid. Såvidt jag har mig bekant är endast en fyndort iörut 
angifven för växten i fråga från vårt land, nämligen Åreskutan, »i videregio
nen invid Blåsten», hvarest den sommaren 1884 erhölls, likaledes i blott 
ett exemplar, af Läroverksadjunkten E. Collinder i Sundsvall. I Bota
niska Notiser för 1882 har dåvarande fil. kandidaten K. IIedrom lämnat 
en tämligen utförlig beskrifning på ett af honom funnet individ af samma 
hybrid från Kongsvold på Dovre i Norge.

Det af mig funna exemplaret växte å Nuoljas östra sluttning i öfre 
delen af björkregionen ej långt från den för alla Abiskoturister välbe
kanta bäcken, som högt uppe i fjället bildar det från turiststationen syn
liga lodräta fallet. Som det uppträdde i sällskap med åtskilliga individ af 
Gymnadenia eonopea, tog jag detsamma i förstone för en egendomlig färg- 
varietet af denna art och utan att närmare granska mitt fynd, hvars 
underjordiska del i orubbadt läge kvarlämnades på stället, inlade jag 
detsamma i portören. Jag hade emellertid ej hunnit många steg från 
platsen, förrän jag fick anledning något grundligare uppmärksamma min 
Gymnadenia och det blef då genast klart för mig, att här förelåg en 
otvetydig hybrid mellan de båda på Nuolja rätt vanliga arterna G. cono- 
pea och G. albida. Denna upptäckt medförde naturligtvis, att jag efteråt 
höll skarp utkik, men trots allt sökande på flerfaldiga lokaler kunde 
icke ett enda individ af frybriden ytterligare anträffas.

Stjälken jämte axet mätte nära 20 cm. i längd och uppbar tre väl ut
vecklade blad förutom tvenne längst ned sittande bladslidor. Af bladen hade 
det nedersta en skifva med en längd af 5 cm. och en bredd af 1 cm., det 
mellersta visade en något längre (5,5 cm.) men ej fullt så bred bladskifva; 
det öfversta bladet höll 4 cm. i längd och 0,4 cm. i bredd (ofvan detta 
funnos ytterligare ett par helt små blad). Bladskifvorna voro alltså betydligt 
mera långsträckta än hos G. albida utan att dock antaga den hos G. 
eonopea rådande jämnbreda eller smalt lansettlika formen; till såväl 
storlek som form kunna de sägas förhålla sig intermediärt.

Blomställningen visade ett något mer än 3 cm. långt ax af ganska tätt 
och allsidigt riktade blommor. Dessas färg var en svagt gulröd med drag
ning åt violett.

1 Alias »Torneträsk»; jag instämmer till fullo med professor S. Jolin — se Sven
ska Turistföreningens Årsskrift för innevarande år! — m. fl., hvilka påyrkat ett 
mera tilltalande namn på vårt lands största oeh stoltaste fjällsjö.
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Af blommans delar äro särskildt läppen, sporren och de 2 sidoställda 
yttre kalkbladen af intresse. Hos G. conopea är läppen grundt klufven 
i 3 smånaggade, trubbiga tlikar, medan G. albida har läppen tämligen 
djupt klufven i likaledes 3 men spetsiga och helbräddade flikar. Hos 
hybriden äro inskärningarna grunda men skarpa och (likarna tydligt 
trubbspetsiga samt helbräddade. Sporren är som bekant hos G. conopea

Fig. A. Gymnadenia albida (L.) Rich.; Fig. B. Gymnadenia conopea (L.) U. Br. X G. albida 
(L.) Rich.; Fig. C'.. Gymnadenia conopea (L.) R. Br.; alla exemplaren från Nuolja i Torne 

lappmark; figurerna förminskade V2.

lång (minst 11/2 gånger längre än fruktämnet), trådsmal, spetsig och höjd 
framåt, hos G. albida åter helt kort (omkring 1/8 af fruktämnets längd), 
rak och jämntjock. Hos hybriden befanns den vara nästan lika lång som 
fruktämnet samt något ehuru obetydligt krökt. De båda yttre sidoställda 
kalkbladen ha likaledes ett annat utseende än hos stamarterna. Hos G. 
conopea äro de riktade rakt utåt, hos G. albida däremot äro de liksom
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det öfversta samt de två sidoställda i den inre kransen böjda framåt, 
hvarigenom alla dessa fem blad tillhopa bilda ett ståndarknappen öfver- 
täckande parti. Hybriden hade de förstnämnda två kalkbladen visserli
gen riktade utåt som hos G. conopea, men de voro helt små, mycket 
kortare än hos denna art; de öfriga kalkbladen intogo samma ställning 
som hos G. albida.

Med det af d:r Hedbom från Kongsvold beskrifna exemplaret synes 
detta från Nuolja mycket väl öfverensstämma.

Ett par andra växter från samma trakt må här samtidigt få omnäm
nande, helst som mig veterligen ingendera förut därstädes blifvit obser
verad. På samma östrå sida af Nuolja men ofvan björkregionen har 
jag inom ett helt obetydligt område funnit omkring ett dussin individ 
af Antennaria carpatica (Wg.) R. Br. och söder därom å en smal terrass- 
formig afsats på en Tsasinnjaskatjåkko tillhörande lodrät brant Echino- 
spcrmum deflexum (Wg.) Lehm växande i 30 å 40 ex. af mycket växlande 
storlek.

J. .1. O. Skärman.

Utnämningar och förordnanden.
Vid Uppsala universitets LlNNÉ-fest blefvo följande botanister utnämnda 

till hedersdoktorer:
inom medicinska fakulteten,

I. P. Borodin, St. Petersburg, A. Engler, Berlin. C. H. M. Flahault, 
Montpellier, E. C. Hansen, Köpenhamn, V. 1. Palladin, St. Petersburg, 
C. P. S. Sommier, Florens, .1. Wiesner, Wien, J. N. F. Wille, Kristiania; 

inom filosofiska fakulteten,
A. Borzi, Palermo, W. Carruthers. Lvndon, C. de Candolle, Généve, 
F. Darwin, Cambridge, G. A. H. Dahlstedt, Stockholm, W. G. Farlow, 
Cambridge, Mass., .1. A. Henriques, Coimbra, B. 1). Jackson, London, 
K. Johansson, Visby, B. Lazaro É Iriza, Madrid.

Under vårterminen ha vid Uppsala universitet följande botaniska dispu- 
tationsaf.handling ar ventilerats:
C. O. NORÉN: Zur Entwicklungsgeschichte des Juniperus communis.

Uppsala universitets Årsskrift 1907. 64 s. 8:o.
H. KYLIN: Studien über die Algenflora der schwedischen Westküste.

Uppsala 1907. 288 s. 43 textfig., 7 pl. 4:o.
C. SKOTTSBERG: Zur Kenntnis der subantarktischen und antarktischen 

Meeresalgen. I. Phaopliyceen. Ur: Wissenschaftliche Ergebnisse der 
schwedischen Südpolar-Expedition 1901—1903. Bd. IV. Stockholm 1907.

Till assistent vid Botaniska afdelningen af Statens Skogsförsöksanstalt 
har K. Domänstyrelsen förordnat den 17 maj 111. doktor N. Sylvén.

Svensk Botanisk Tidskrift. 20



Nyutkommen litteratur med anledning1 at Linnéjubiléet.

N. BECKMAN, Karl von Linnes Västgötaresa i utdrag. För skola och 
hem: 25. Svensk Bokskatt, utgifven af J. A. Lundell och Ad. Noréen 
79 pag.

C. BENEDICKS, Linnés Pluto suecicus. 48 pag. 3 planscher. Invitation 
pour assister å la promotion des docteurs juris utriusque dans la 
cathédrale d’Uppsala le 24 Mai 1907 publiée par le promoteur Hugo 
Blomberg.

------  Carl Linnsei Beskrifning öfver stenriket. Ibid. 91 pag.
KARL BLINK, Carl von Linnés lefnadssaga. Samlade anteckningar.
OVE DAHL, Carl von Linnés förbindelse med Norge. (Udgivet af det 

Kongl. Norske Videnskabers Selskab i anledning af 200-aarsdagen for 
Linnés födsel 23 mai 1907.) Trondhjem 1907. 4:o. 41 + 71 pag.

S. .1. ENANDER, Studier öfver Salices i Linnés herbarium. Invitation 
pour assister å la promotion des docteurs en théologie dans la 
cathédrale d’Uppsala le 24 Mai 1907 publiée par le promoteur J. A 
Ekman.

I. FEHR, Linnés Svenska resor. Ymer 1906. Pag. 221—250.
BOB. E. FRIES, Carl von Linné. Zum Andenken an die 200:ste Wieder

kehr seines Geburtstages. Engler, Botan. Jahrbücher 1907. 54 pag.
Linné, Ur: I)e största märkesmännen. IV. Hugo Gebers förlag. 

Stlilm. 1907.
H. HARMS, Carl von Linné. Sein Leben und seine wissenschaftliche 

Bedeutung (Naturwissensch. Wochenschr. N. F. Bd. VI, no. 20, p. 
305—312, 2 portr.).

II. HESSELMAN, Carl von Linné, ett tvåhundraårsminne. Skogsvårds!'. 
Tidskr. 1907. Pag. 225—238. 2 portr.

JENS HOLMBÜE, Carl v. Linné. Et 200-aarsminde (1707 1907). (Naturen
1907, no. 4, pag. 97—106, 2 portr. .

WILHELM JUNK, Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie. 
Festschrift. Berlin 1907. W. Junk. 4°, 19 pag., 2 portr.

J. G. LAUBELL, Bibelns liljor i ord och bild. Bidrag till blomster
konungen Carl von Linnés 200-åriga tödelseminne. Strängnäs 1907 
64 pag. Pris 1 krona.

OSCAR LEVERTIN, Carl von Linné. 8°, 107 pag., 9 pl., hvaraf 5 portr., 
Stockholm 1907 (Albert Bonnier, Svenskar, no. 1 Pris 1.50 kr.

A. O. LINDFORS, Några Linné-Studier. 8°, 59 pag. Uppsala & Stock
holm 1907. Almqvist & Wiksell. Pris 1 kr.

Linnés Dietetik på grundvalen al' dels hans eget originalutkast till 
föreläsningar: Lachesis naturalis qua tradit disetam naturalem och 
dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar: Collegium 
diéctcticum. 248 pag.
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C. A. M. LINDMAN, Carl von Linné. En minnesteckning. Heimdals 
småskrifter. N:o 1. 1907.

A Linnean herbarium in the natural history museum in Stock
holm. I. Monandria — Tetrandria. Arkiv för Botanik. Bd. 7. N:o 
ii. 1907.

CARL VON LINNE. Ett minnesblad med anledning af tvåhundra-årsdagen 
af hans födelse. Djurskyddets expedition. Meddelande från N:r 39.
E. A. Wingborgs Boktr. Sthlm 1907. 16 pag.

CARL VON LINNÉS Öländska Resa, Ur: De Bästa Böckerna, Alb. Bonniers 
förlag. Med förklarande anmärkningar af C. Forsstrand. Sthlm 
1907. 152 pag.

CARL VON LINNÉS betydelse såsom naturforskare och läkare. Skildringar 
utgifna af Kungl. Svenska Vetenskapsakademien i anledning af två
hundraårsdagen af Linnés födelse. Uppsala 1907. 8°.

Innehåller:
Otto E. A. Hjelt, Carl von Linné såsom läkare och medicinsk för

fattare, 244 pag.
Einar Lönnberg och Ghr. Aurivillius, Carl von Linné såsom zoolog, 

80 pag.
C. A. M. Lindman, Carl von Linné såsom botanist, 116 pag.
A: G. Nathorst, Carl von Linné såsom geolog, 80 pag., 2 tall.
H.i. Sjögren, Carl von Linné såsom mineralog, 38 pag.

SKRIFTER AF CARL VON LINNÉ, utgifna af Kungl. Svenska Vetenskaps
akademien.

1. Flora lapponica, öfversatt till svenska språket af Th. M. Fries, 
Uppsala 1905, 381 pag., 12 pl.

II. Valda smärre skrifter af allmänt naturvetenskapligt innehåll. 
Uppsala 1906, 296 pag.

III. Classes plantarum, opus denuo editum, Uppsala 1906, 656 pag. 
CAROLI LINN7E1 Systema Naturae. Ed. 1. MDGCXXXV. Ad memoriam 

primi sui prsesidis eiusdemque e conditoribus suis unius Caroli Linneei 
opus illud quo primum systema naturm per tria regna dispositae 
explieavit Regia Academia Scientriaum Svecica biseculari natali aucto
ris denuo edidit Holmise MGMVII. Fol., 19 onumr. pag., 1 portr., 
1 pl.

Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné, med understöd af svenska 
staten utgifna af Uppsala universitet. Första afdelningen. Del. 1. Stock
holm 1907, 8°, 341 pag.

E. LÖNNBERG, Caroli Linnsei med., hotan. & zoolog, cult. Methodus 
avium sueticarum. Invitation pour assister å la promotion des docteurs 
en Philosophie dans la cathédrale d’Uppsala le 24 Mai 1907 publiée 
par le promoteur Tycho Tullberg. 97 pag. 1 Tafla.

M. B. SWEDERUS, Linné och växtodlingen. Uppsala Universitets Års
skrift, 1907. Linnéfest-skrifter. 6. 102 pag.

Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflanzen. 107 pag. Uni- 
versité Royale d’Uppsala. Invitation du Recteur pour assister aux 
fetes du Bicentenaire de Linné le 23 et le 24 Mai 1907.
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TULLBERG, TYCHO, Linnéporträtt. Vid Uppsala universitets minnesfest 
på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse. Stockholm 1907. 
Aktieb. Ljus. 21 Tall. 39 Fig. 1 färgtryckspl. 187 pag.

N. WILLE, En Linnérelikvie (Nord. Tidskr., 1907, h. 3, p. 157—166).
------  Carl von Linné. 23:de Mai 1707—10:de Januar 1778. »Samtiden»

for 1907. 11 pag.
Carl von Linné. Tidskrift for kemi, farmaci og terapi (Pharmacia, 

IV) 1907, pag. 145—160.
V. B. WITTROGK, Några ord om Linné och hans betydelse för den bo

taniska vetenskapen. Med 3 taflor. Acta Horti Bergiani. Rd. IV. 
Dessutom hela Band IV af:

Acta Horti Bergiani. Tom. IV. Meddelanden från Kungl. Svenska 
Vetenskaps-Akademiens Trädgård Bergielund. Vid Vetenskaps-Akade- 
miens tvåhundraårsfest till minne af Carl von Linnés födelse, utgifna 
af Bergianska Stiftelsen af Veit Brecher Wittrock, Professor Ber- 
gianus.

Till redaktionen inlämnade tidskrifter oeh afhandlingar.

Acta 11orti Bergiani. Tom. IV. Stockholm 1907.
Arkiv för Botanik, utgifvet af K. Svenska Vetenskapsakademien i Stock

holm. Bd. 6, häfte 1—2, Uppsala & Stockholm 1906.
»Haven», Medlemsblad for de samvirkende danske Haveselskaber. Aarg. 7. 

N:ris 1—10. 1907.
Laurel], J. G., Bibelns liljor i ord och bild. Strängnäs 1907.



Botanisk exkursion till Billingen
anordnas af Svenska Botaniska Föreningen den 29 oeh 30 Juni 1907 

efter följande program:

Samling' i Sköfde den 28 Juni på aftonen.
Den 29 Juni. Med morgontåg från Sköfde till Skultorp. Ett par 

timmar användas till studium af den nära stationen belägna kalktuffen, 
hvilken tack vare J. M. Hulths undersökning utgör en af Nordeuropas 
intressantaste växtfossilförande kvartäraflagringar. Tvärs öfver hela den 
mäktiga bildningen är en skärning upptagen, som bekvämt tillåter besö
karen att studera hela lagerföljden från bottentuffen med Salix reticulata 
upp till den ovanligt rikt utbildade ekfloran. Utbildade spår af den kli
matiska period, under hvilken troligen Sf/pa-formationerna i trakten 
konstituerades.

Omedelbart ofvan tuffen går vägen upp till Skultorpa nabbe med en 
härlig utsikt. Nedanför vackra löfängar.

Middag i Stenstorp.
På eftermiddagen till Dala, där Stipa pennata växer i en rik flora af 

sydosteuropeisk prägel (Dracocephalum Ruyschianum, Potentilla rupestris, 
Lalhi]rus heterophyllus etc.). Alfvarvegetation på de omgifvande kalk
platåerna.

På kvällen med tåg åter till Sköfde.
Den 30 Juni. Med tåg tvärs öfver Billingen till Värnhem, hvar- 

ifrån på f. m. en tur göres utmed Billingen till Öglunda grotta, där ut
sikten öfver Vallehärad beses och under vägen tillfälle gifves att taga 
någon kännedom om Billingens flora.

Tidigt på e. m. fortsättes färden med tåg från Värnhem till Hornborga- 
sjöns nordända. Denna sjö är bekant för sin rika vattenvegetation och 
egendomliga utvecklingshistoria (stubblager på stora sträckor af sjöbott
nen). Inflytandet af sjösänkningen på växt- och djurvärld studeras. - 
Middagsproviant måste troligen medtagas från Sköfde.

På aftonen återfärd till Sköfde.
För de, som önska besöka äfven Kinnekulle, färd med kvällståg till 

Skara. Nästa morgon från Skara till Kinnekulle.
Anmälningar till deltagande i exkursionen torde snarast möjligt insän

das till
O. ROSENBERG,

för:s sekreterare,
adr. Falsterbo.



BOTANISKA STUDIER
tillägnade

F. R. KJELLMAN

UPSALA 1906.

Bohlin, Über die Kohlensäureassimilation einiger grünen Sa
menanlagen. - Borge, Süsswasser-Chlorophyceen von Feuerland und 
Isla Desolacion. — Carlson, Über Botryodictyon elegans Lemmerm. 
und Botryococcus braunii Kütz. — Dahlstedt, Einige wildwachsende 
Taraxaca aus dem Botanischen Garten zu Upsala. — Fries, Mor
phologisch-anatomische Notizen über zwei südamerikanische Lianen.

Hedlund, Über den Zuwachsverlauf bei kugeligen Algen während 
des Wachstums. Juel, Einige Beobachtungen an reizbaren Staub
fäden. — Kylin, Zur Kenntniss einiger schwedischen Chantransia- 
Arten. Lagerberg, Über die präsynaptische und synaptische Ent
wicklung der Kerne in den Embryosackmutterzellen von Adoxa 
moschatellina. — Lindman, Zur Kenntnis der Corona einiger Passi
floren. — Norén, Om vegetationen på Vänerns sandstränder (Mit 
einem deutschen Resumé). — Rosenberg, Erblichkeitsgesetze und 
Chromosomen, — Samuelsson, Om de ädla löfträdens forna utbred
ning i öfre Öster-Dalarna. — Sernander, Über postflorale Nektarien.
- Skottsberg, Observations on the vegetation of the Antarctic Sea. — 

Svedelius, Über die Algenvegation eines ceylonischen Korallenriffes 
mit besonderer Rücksicht auf ihre Periodizität. — Sylvén, Jämfö
rande öfversikt af de svenska dikotyledonernas första och senare 
förstärkningsstadier. Witte, Über das Vorkommen eines aéren- 
chymatischen Gewebes bei Lysimachia vulgaris L.

Pris: IO Kr. (11 MarK).

ALMQVIST & WIKSELL, Upsala 

R. FRIEDLÄNDER & SOHN, Berlin (11 Carlstr ).

PORTRÄTT af Professor F. R. KJELLMAN
(i ljustryck)

Pris: 1 Kr.
genom Botaniska Sektionens sekreterare, Upsala.



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

4) Spärrad stil tillätes icke.
Citeringar böra ske genom hänvisningar till en afhandlingen 

bifogad litteraturförteckning. Noter under texten böra så vidt möj
ligt undvikas.

Det är redaktionens mening att, efter det redaktionskommittén 
antagit en afhandling till införande i tidskriften, omedelbart be
fordra densamma till trycket, så att författaren kan erhålla separat 
af densamma äfven innan det häfte utkommit, i hvilket afhand
lingen inflyter.

Det är önskvärdt, att större afhandlingar af allmänt veten
skapligt innehåll äro författade på engelska, franska eller tyska 
eller åtminstone äro försedda med en sammanfattning på något af 
dessa språk. Växtnamn och dylikt måste vara tydligt skrifna för 
undvikande af dyrbara korrekturändringar. Omkostnader för kor
rekturändringar mot manuskriptet öfverstigande 10 % af trycknings
kostnaden bestridas af författaren.

Korrektur och andra handlingar, som röra tidskriften, insändas 
direkt till redaktören. Direkt förbindelse mellan förf attar en och tryc
keriet får ej äga rum.

Hvarje författare erhåller 100 särtryck med omslag afgifts- 
fritt af sin i tidskriften intagna afhandling; större antal efter öfver- 
enskommelse. Af smärre meddelanden intagna i tidskriftens borgis- 
afdelning lämnas separat endast efter särskild öfverenskommelse.
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