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HIER AC! KR FRÅN TORNE LAPPMARK OCH NÄR- 
GRÄNSANDE OMRÅDEN

AF

H. DAHLSTEDT.

Under åtskilliga år har jag till granskning fått emottaga särdeles 
rikhaltiga Hieraciesamlingar från Torne Lappmark, hvilka hopbragts 
i främsta rummet af professor M. Sondén, kontorschefen G- Pe
ters och studeranden Sten Selander. Dessutom har jag till be
stämning erhållit Hieracier dels från Lule Lappmark, samlade af 
jägmästare O. Westerlund, med. dr. Th. Wolf och ingeniör K. 
Stkenhoff, dels frän arktiska Norge, insamlade af A. Notö, G. 
Peters, Sten Selander, C. O. Schlyter m. fl.

En granskning af dessa har gifvit vid handen, att om än i de
taljer Ilera anmärkningsvärda olikheter förefinnas, likväl i stort 
sedt så stor öfverensstämmelse råder mellan de nämnda trakternas 
Hieracium-flora, atl de tills vidare kunna sammanhållas såsom ett 
från trakterna i söder och väster rätt väl begränsadt område. Detta 
förhållande framgår med tydlighet af nedan anförda fyndorter. 
Mot öster synes området däremot vara mindre väl begränsadt, atl 
döma af J. P. Norrlins senast utgifna exsiecater och det kan 
ifrågasättas, om icke motsvarande delar af norra Finland böra 
medräknas.

Formrikedomen inom åtminstone norra delen af området är sär
deles stor. Af det rika material, som stått till mitt förfogande, är del 
emellertid ett mindre antal former, som förefinnas i tillräcklig individ
mängd eller från tillräckligt många lokaler, atl jag redan nu skulle 
våga gifva en fullständigare framställning af områdets Hieracium- 
flora. Jag måste därför i denna uppsats inskränka mig till att i 
närmaste anslutning till M. Sondéns uppsats i Svensk botanisk tid
skrift 1907, Bd. I, s. 215 (Anteckningar om floran inom Torne-
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javreområdet) endast beskrifva några af de där uppräknade for
merna med uteslutande af sådana som äfven anträffats i Jämtland 
och Härjedalen, och hvilka skola behandlas i annat sammanhang. 
För jämförelses skull ha likväl några former, hvilka hittills blott 
påträffats i Lule Lappmark medtagits-

I. ALPINA Fr.

1. Eualpina.

H. includens Dahlst. n. sp.

H. cleistogamum J. P. Norrlin, Hieracia exsicc., Fase. VII, 
n. 18—21 (1906).

Ab H. alpino L.; Baekh., cui hahitu, foliorum forma et invo- 
lucri fabrica valde est simile et affine, squamis latioribus, exteri-' 
oribus longioribus nec non flosculis omnibus marginibus involutis 
satis differt. Ab H. cleistogamo Dahlst. subsimili foliis brevioribus 
latioribus, ± obtusis, angustius et longius petiolatis, statura hu- 
miliore nec non stylo luteo v. luteo-cerino satis est diversum.

Utan tvifvel har denna form utvecklat sig ur H. alpinum L.; 
Backh., med hvilken den har de flesta karaktärer gemensamt. Från 
denna är den emellertid konstant skild genom sina inrullade ligulae.
1 motsats mot H. cleistogamum Dahlst., från hvilken den lättast 
skiljes genom stiftens färg och den mindre täta men mjukare hå
righeten samt bladens mer eller mindre spadlikt-tunglika form, äro 
stiften ej alltid inneslutna inom det inrullade brämet utan utskjutna 
isynnerhet i korgens midt mer eller mindre långt. Brämet är ej 
heller alltid så fullständigt inrulladt, som hos H. cleistogamum 
Dahlst. Synes ha en ganska vidsträckt utbredning inom det skan
dinaviska floraområdet.

Sverige: Torne Lappm., Abisko—Abiskosuolo (M. Sondén); Lule 
Lappm., Kvickjock, Tjakeli (C. Indebetou); Jämtland, Ströms sn, 
Skalfjället (E. A. Sf.hlberg), Åreskutan (I. J. Beurling och C. La
gerheim); Norrbotten, Muonionlusta (J. Montell i Norrl. Hier, 
exs., fase. VII, n. 2l). — Norge: Tromsö (A. Notö), Flöjfjeldet (C. 
Lindman); Vestfinmarken, Hasvig å Sörö (C. Lindman), Nordreisen, 
Sörkjosen (G. Peters). — Finland: Kemi Lappm. flerstädes (J- P. 
Norrl., Hier, exs., fase. VII). — Ryssland: Ryska Lappm. (J. P. 
Norrl., Hier, exs., fase. VII).
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Caulis humilis — sat elatus, 10—25 cm. altus, strictus v. l'lexu- 
osus, foliolis bracteiformibus linearibus instructus, monocephalus 
v. ± ramosus, caulibus secundariis ssepe evolutis, inferne parce, 
superne densius pilosus, usque a basi glandulosus, glairdulis api- 
cem versus majoribus et crebrioribus, inferne sparsim, apice den- 
siuscule floccosus.

Folia basalia plurima longissime petiolata, exteriora ovalia 
obovato-spathulata, obtusa, interiora magis lingulato-lanceolata, in 
tima ± acuta, omnia ± crebre et irregulariter runcinato-dentata, 
longe pilosa, in margine et subtus densiuscule glandulosa.

Involucrum sat longum latiusculum fusco-canescens, basi ovato- 
turbinata in caulem apice ± incrassatum et bracteosum descen- 
dens, squamis exterioribus longis — longissimis, linearibus, laxis, 
interioribus linearibus acutis, intimis subulatis, omnibus ± como- 
sis, dense et longe canescenti-v. fuligineo-pilosis et glandulis mi- 
nutis crebris obsitis.

Calathium subradians, c. 35 mm. diametro. Ligulce apice longis
sime dentatge, sat longe ciliatse. Stylus luteo-citrinus.

Denna form står rätt nära //. alpinum L.; Backh., och lägre, en- 
blomstriga exemplar likna den habituelt rätt mycket, men den är 
i hvarje fall lätl skild genom längre holk med nedlöpande bas och 
isynnerhet genom de smala holkfjällen och de smalt och långt 
skaftade bladen med sin karaktäristiska täta och oregelbundna 
tandning och sina mellan tänderna nedvikna kanter. Den varierar 
från enblomstrig och lågväxt till grenig och högväxt och erinrar 
i senare fallet habituellt ej obetydligt om H. pramiaturum Elfstr., 
från hvilken den emellertid bland annat är lätt att skilja genom 
sina ljusa stift. Hos enblomstriga individer utbildas oftare bistjäl
kar. Flerblomstriga exemplar äro vanligen grenade ända från mid- 
ten och en nedåt mycket obegränsad inflorescens med mycket 
långt akladium (från 20—60 mm. i längd) bildas härigenom. 
Stjälkens eller akladiets öfversta del är i allmänhet klädd af tämli
gen närsittande, ofta talrika (ända till 7) smala, syllika brakteer, 
som utan gräns ölvergå i de löst tilltryckta eller något frånstående 
smala och långa yttre holkfjällen.

Sverige: Torne Lappm., Kiruna (M. Sondén).

H. Lundbotnii Dahlst. n. sp.
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Caulis 20- 25 cm. altus, crassiusculus, inferne densiuscule pilo- 
sus, sparsim stellatus, superne sparsius pilosus et ± dense flocco- 
sus, inferne glandulis raris, superne sparsis obsitus, 1—2-folius, a 
basi ramosus.

Folia basalia plurima, exteriora + ovali-lanceolata v. lanceolata 
lineari-lanceolata, crebre et anguste subulato-dentata v. ad ba

sin haud raro longe subulato-dentata, dentibus longis angustis 
(curvatis) liberis ssepe ig petiolis evolutis; caulimim infimum line- 
ari-lanceolatum in inferiore parte anguste dentatum, summum li- 
neari, subintegrum v. integrum; omnia longe pilosa, in marginibus 
et subtus glandulis minutis sparsis obsita.

Inflorescentia 2—3-cephala, ob ramos ex axillis fol. exortos inde- 
terminata, ramo v. ramis brevibus acladium 10—15 mm. longum 
aequantibus v. paullum superantibus, dense canofloccosis, inferne 
sparsim superne sat dense glandulosis, pilis canescentibus, sparsis 
immixtis.

Involucra brevia, fusco-canescentia, basi ovato-turbinata, squamis 
exterioribus angustis linearibus laxe adpressis, interioribus ± line- 
aribus, omnibus acutis, intimis subulatis, apicibus piceis, ± como- 
sis, glandulis brevibus — mediocribus, sat densis et pilis medio- 
criter longis, basi brevi nigra, apice canescentibus, densiusculis— 
sparsis obtéctis.

Calathium parvum, sat plenum. Ligulce apice pilosiusculse v. 
fere glabrse. Stylus luteo-cerinus.

Utmärkt genom korta, grå—gråsvarta holkar, kort akladium, 
vanligen ända till basen grenad stjälk och hvasst syltandade, mot 
basen oregelbundet långtandade blad, hvilkas skaft upptill ofta 
bära fria, smala och långa, sylhvassa tänder. Ofta äro bladen 
karakteristiskt veckade. Stjälkens öfre grenar nå knappt eller icke 
i jämnhöjd med korgställningen, de nedre sällan längre än till dess 
bas, och bistjälkarna föga öfver hufvudstjälkarnas midt. Svnes ej 
närmare besläktad med någon af här beskrifna eller förut kända 
former af Alpina, men har dock ofta rätt stor likhet med H. Lund- 
bomii Dahlst., från hvilken den bland annat skiljes genom korta 
holkar med rikare glandelhårighet och betydligt mindre samt tätare 
korgar; stundom liknar den äfven H. mniarolepium Dahlst., från 
hvilken den bland annat skiljes genom ljusa stift.

Sverige: Torne Lappm., Kiruna (M. Sondén).

H. Sondenii Dahlst. n. sp.
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Caulis c. 20 cm. altus, gracilis, flexuosus, simplex v. rarius ± 
ramosus, inferne densiuscule, superne sparsim pilosus, usque a 
basi glaudulosus et ± floccosus.

Folia basalia 4—6, exteriora spathulata — ovalia, obtusa, spar
sim et obtuse dentata, v. obtuse undulato-dentata — subintegra, 
interiora lingulata — lingulato-lanceolata, sparsim et minus obtuse 
dentata, interiora lanceolato-linearia, parce et acutius dentata, in 
margin i bus sat crebre ciliata, in utraque pagina sparsius pilosa, 
subtus ± stellata, caul i na 1—2, linearia.

Involucra longa, fusco-atra, basi ovato-turbinata, squamis exteri- 
oribus linearibus sublaxis, interioribus ± lineari-lanceolatis, in api- 
cem acutum vix v. parum comosum sensim attenuatis, creberrime 
canescenti- v. fuligineo-pilosis et glandulis minutis, sparsis — den- 
siusculis, ob pilos densos segre conspicuis vestitis.

Calathium c 40 mm. latum, radians. LiguUc apice ± ciliolata;. 
Stylus mere luteus.

Utmärkt af sina breda trubbtandade yttre och glest och skarpt 
tandade inre blad, enblomstrig eller stundom upptill grenad stjälk 
samt lång mörk holk med basen mer eller mindre nedlöpande i 
det förtjockade skaftet. Holkfjällen äro ganska tätt klädda af små 
glandler, som till följd af de täta mörkbasiga håren äro svåra att 
upptäcka utom på de mera hårfria spetsarna, där de tydligt fram
träda. Stiftet har alltid en rent gul färg.

Såväl häri som i öfriga karaktärer visar formen en otvetydig 
släktskap med H. crispum Elfstr.

Sverige'- Torne Lappm., Kiruna (M. Sondén). Norge: Finnmar
ken, Nordreisen 11. st. såsom vid Sörkjosen, Vinnelys, Sappen och 
Potkavarre (G. Peters).

//. crispiforme Dahlst. n. sp.

//. cleistogarnum Dahlst. n. sp.

H. Dahlstedt, Herb. Hier. Scand., Cent. XV, n. 0 (1903), Cent.
XVII, n. 2 (1904).

Caulis 25—35 cm. allus, 2—5-folius, 1-cephalus, inferne densius
cule, superne dense, longe — longissime pilosus, basi sparsim, 
supra medium sat dense, apice dense floccosus, usque a folio caul, 
infimo glandulosus, glandulis inferne sparsis, parvis, superne den- 
siusculis, validis vestitus.
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Folia basalia plurina, extima ± spathulata, reliqua lingulata — 
lanceolato-oblonga v. lanceolata, obtusiuscula — subacuta, intima 
pauca, acuta, subintegra — parce dentata v. interioria haud raro 
± longe et anguste etiam in petiolo dentata, dentibus inferioribus 
saepe magnis unguiculatis, in petiola lata sensim decurrentia, ubique 
longe et densiuscule pilosa, in marginibus dorsoque minute glan- 
dulosa; fol. caul, inferiora ± oblongo-lanceolata — lineari-lanceolata, 
superiora magis magisque linearia, acuta, decrescentia.

Involucrum magnum, crassum, subglobosum, squamis exterioribus 
latiusculis, i foliaceis, laxis, interioribus latiusculis, in apicem co- 
mosum, acutum attenuatis, densissime, et longe albidopilosis et 
glandulis minutis, crebris, apicem versus magis conspicuis vestitis.

Ligula• marginibus involutae, apicem versus praesertim pilosae. 
Stylus semper inclusus, nigrescens v. livido-nigrescens.

Liknar mycket, isynnerhet i späda exemplar, H. includens Dahlst. 
genom de inrullade ligulae, men skiljes från densamma genom mera 
utdragna spetsigare, ofta långtandade blad, hvilkas skifva utan gräns 
öfvergår i det breda och jämförelsevis korta skaftet samt genom 
flerbladigare stjälk, öfverallt längre och rikare hårighet, större, 
mera rundade holkar och mörka nästan svarta stift, som äro svagt 
utvecklade och alltid inneslutna inom det ständigt inrullade brä
met. Ar utan tvifvel besläktad med II. frondiferum Elfstr., med 
hvilken den har åtskilliga likheter i bladen och holkens byggnad.

Sverige: Torne Lappm., Wassijaure (M. Sondén). Norge: Tromsö 
(A. Notö), Finmarken, Nordreisen på fl. st. (G. Peters).

H. polysteleum Dahlst. n. sp.

Caalis 20—30 cm. altus, a basi vulgo valde ramosus et saepe 
caules secundarios, plurimos edens, parce pilosus et stellatus, usque 
a basi glandulosus, glandulis in apice caulis crebrioribus et longio- 
oribus, pilis atris sparsis immixtis.

Folia basalia plurima, exteriora obovata — lingulata crebre, et 
irregulariter, ± obtuse dentata, interiora angustiora et longiora, ma
gis acuta, saepe acutius et angustius dentata, longe pilosa, in mar
ginibus et subtus in nervo dorsali densiuscule et breve glandulosa; 
fol. caulina 2—3, linearia v. anguste lingulata, inferiora ± dentata, 
summa subintegra.

lnflorescentia oligocephala, ob ramos ex axillis fob omnium exor- 
tos indeterminata, ramis ± arcuatis, acladium 3—10 mm. longum
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+ superantibus, obscuris, glandulis nigris sat validis crebris et pilis 
fuscescentibus, sparsis obtectis, densiuscule stellatis.

Calathium parvum. Lignin• glabre v. parce ciliatse. Stylus ni- 
grescens.

Denna form står onekligen mycket nära H. expansiforme Dahlst. 
från Härjedalen, men är bland annat skild genom större och bre
dare holkar, rikligare hårighet på holkskaften, rikare förgrening 
och tätare tandade blad. Vanligen utbildas ur alla bladveck 1—2- 
blomstriga grenar, af hvilka de öfre nå öfver korgsamlingen. Där
jämte äro talrika bistjälkar ofta utvecklade, och hos frodiga exem
plar äro ej sällan rhizomen rikt förgrenade, hvarigenom exemplaren 
ofta (helst på ruderatmark) bilda små tufvor. Akladiet växlar i 
längd från ettt par ända till trettiofem mm. och de öfversta gre
narna, som äro mer eller mindre bågböjda, nå ofta långt öfver 
toppholken, isynnerhet då akladiet är kort.

Sverige: Lule lappm., Gellivare-dundret (G. Andersson och Selim 
Birger); Torne Lappmark, Kiruna (M. Sondén). Norge: Finnmar
ken, Nordreisen på fl. st. (G. Peters).

II. mniarolepium Dahlst. n. sp.

Gaulis 20—30 cm. altus, flexuosus, simplex v. superne ramosus, 
2—3-folius, interne sparsim pilosus et floccosus, superne sat dense 
pilosus et floccosus, fere a basi glandulosus, glandulis apice caulis 
majoribus, densiusculis.

Folia basalia plurima, sat longe petiolata, exteriora spathulata - 
obovata, obtusa, parce et obtuse, vulgo haud longe dentata, inte- 
riora lanceolata — oblongo-lanceolata, ± acuta, crebrius et acutius, 
saepe longe dentata, in marginibus et in petiolis dense et longe, caete- 
rum sparsim — densiuscule pilosa, subtus in nervo ± stellata, mar
ginibus sparsim glandulosa; fol. caulina vulgo parva, linearia, parce 
dentata — subintegra, inferiora saepe ± lanceolata, sparsim subulato- 
dentata; fol. omnia margine ± plicata.

Inflorescentia oligocephala, indeterminata, ramis acladium 5—50 
mm. longum + superantibus, dense floccosis et densiuscule glandu- 
losis pilisque sparsis, apice canescentibus vestitis.

Involucrum sat latum, fusco-canescens, basi ovata—rotundata, squa- 
mis exterioribus linearibus, laxis, interioribus late linearibus, e basi 
lata sensim in apicem acutum — subulatum attenuatis, pilis molli-
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bus, canescentibus, longis glandulisque minutis, inter pilos segre 
conspicuis vestitis.

Calathium sat plenum c. 35 mm. latum. Ligukv apice ciliata;. 
Stylus livescens, fusco-liispidulus.

Till holkarna erinrar denna form ganska mycket om H. euglos- 
sum Dahlst., med hvilken den äfven torde vara närmast besläktad, 
men skiljes bland annat genom deras betydligt tätare hårighet, 
smärre och på grund af hårens täthet föga framträdande glandler 
samt smalare och talrikare fjäll. Habituellt liknar den däremot 
mera högväxta exemplar af H. globiceps Dahlst. Denna är dock 
lätt skild genom ljusa stift och klotrunda holkar med håren på 
dessas bas starkt bakåtriktade. Torde äfven vara besläktad (ehuru 
mera aflägset) med H. Sondéni Dahlst., från hvilken den är skild 
genom större holkar, längre ligulse och betydligt tätare hårighet.

Sverige: Torne Lappm., Kiruna—Loussavara (M. Sondén), Uine 
Lappm., Blajkljäll i Dorotea s:n (C. O. Schlyter). Norge: Finn
marken, Nordreisen på fl. st. (G. Peters).

2. Nigrescentia Elfstr.

H. continuum Dahlst n. sp.

Laulis c. 20 cm. altus, gracilis, 1 —2-folius, inferne sparsim pilosus 
et floccosus, superne densiuscule pilosus, sat dense lloccosus, apice 
sparsim—densiuscule glandulosus.

Folia basalia 4—6, anguste petiolata, parva, exteriora ovalia, den- 
ticulata, obtusa, intermedia + ovata, basi saq>e subsagittata, irregu- 
lariler et acute dentata, acuta, interiora ovato-lanceolata—lanceolata, 
sparsim, anguste et acute dentata, apice sat longo integro acuta, in 
marginibus et in petiolis densiuscule pilosn, supra parce, subtus 
sparsim pilosa, in marginibus glandulis minutis, raris obsita; fol. 
caulin. inlimum petiolatum Ianceolato-lineare v. lineare, subulato- 
dentatum, summum lineare, integrum, subulatum.

Inflorescentia oligocephala, s:epe e ramis ex axillis fol. exorlis 
aueta, ramis brevibus, acladium 3 10 (— 25) mm. longum ;equan-
tibus v. paullum superantibus, dense canofloccosis, glandulis parvis, 
densis et pilis brevibus, fuscis dense vestitis.

Involucrum parvum, fusco-atrum, basi ovato-turbinata, squamis 
exterioribus linearibus, aeutiuseulis, interioribus latiusculis, e basi
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lata sensim in apicem acutum — subulatum piceum, le vi ter comosum 
attenuatis, pilis brevibus, fuscis, crebris et glandulis minutis, den- 
siusculis, apicem versus magis conspicuis et paullo longioribus 
vestitis.

Calathium parvum, c. 2ö mm. latum. Ligulce parce et breve 
ciliatte. Stylus livescens, fusco-hispidulus.

Af späd växt med små spetsiga skarptandade blad erinrar den 
till bladen något om H. brachypodarium Dahlst., men är för öfrigt 
tämligen fristående inom gruppen Nigrescentia. I bladform och 
habitus påminner den äfven rätt mycket om H. eumorphum Dahlst.

Sverige: Torne Lappm., Kiruna—Luossavara (M. Sondén), Lule 
Lappm., Jockmock, Västerfjäll (O. Vesterlund).

H. mierocomum Dahlst.

H. mierocomum Dahlst. apud N. A. Svensson: Om den fanero- 
gama och kärlkryptogam a vegetetationen kring Kaitumsjöarna i 
Lule Lappmark, Bih. till K. Svenska Vet.-Akad. Handl. B. 21. Afd. 
HL N:o 1. — H. gyratifrons Dahlst. in sched. et apud M. Sondén: 
Anteckningar om lloran inom Tornejavreområdet, Svensk. Bot. Tid- 
skr. 1897. Bd. 1.

Caulis 20 40 cm. altus, gracilis — erassiuseulus, ± flexuosus, 0—2-
tolius, inferne parce pilosus, sparsim floccosus v. fere etloccosus, 
glandulis minutis raris obsitus, medio sparsim pilosus et stellatus, 
vix glandulosus, apice glandulis minutis parcis—sparsis et pilis raris 
vestitus, sparsim—densiuseule stellatus.

Fo/iabasalia 4—6, exteriora ovato-rotundata—late ovata v. ovalia- 
obovata, subintegra — parce et late angulato-dentata, basi ovata — sub- 
cordata, ± obtusa, intermedia ovato-ovalia v. ± ovata, rarius sub- 
oblonga, erebrius, magis insequaliter et paullo acutius dentata, obtu- 
siuscula subacuta, basi contracta, cuneata v. subsagittata saepe 
obli([ua, intima magis elongata, lanceolato-ovalia v. saepe suboblonga, 
vulgo breve acuta, apice ± plicato, acutius et magis irregulariter 
dentata, basi contracta, sa?pe obliqua subsagittata, dentibus longiori
bus curvatis, srepe in petiolum liberis descendentibus instrueta, supra 
parce pilosa subglabra, subtus parce — sparsim, in nervo dorsali 
parce sparsim stellato pilis sparsis — densiuseulis longioribus vestita, 
in marginibus brevius et sat dense ciliata et glandulis minutissimis 
parcis obsita, in petiolis sa t densiuseule — dense et longe pilosa; fol.
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caul, inferius ± longe usque breve petiolatum, ovato-lanceolatum 
—lanceolatum, ± acutum, basi contracta, ± acute et s®pe subulato- 
dentatum, summuni lineare subintegrum, subtus parce, in nervo 
sparsim v. densiuscule tloccosa.

Inflorescentia laxa furcata v- furcato-paniculata—contracta pani- 
culata ob ramos ex axillis folium omnium ssepe exortos ± indeter
minate, ramis sat erectis, ± curvatis, acladium 5( —10—30)—70 mm. 
longum vulgo paullum superantibus, dense canofloccosis, glandulis 
tenuibus, nigris, mediocriter longis, parvis immixtis, inferne sparsio- 
ribus, superne densis et pilis sat brevibus — mediocriter longis tenellis, 
fuscis, apice ± longo albescente, inferne raris, superne sparsis 
obtectis.

Involucrum breve, crassiuscuium, sal latum, basi ovato-rotundata 
—rotundata, fusco-atrum v. fusco-viride, squamis exterioribus elongate 
triangularibus v. linearibus, obtusiusculis, interioribus e basi latiore 
lineari-lanceolatis, sensim in apicem obtusiusculum — acutum,piceum, 
± comosum attenuatis, intimis paucis subulatis, pilis tenuibus, 
l)asi brevi nigra, apice canescentibus, brevibus — mediocriter longis 
densis — sat crebris obtectis, microglandulis glandulisque parvis et 
minutis, sat densis, inter pilos fere occultis vestitis.

Calathium parvum c. 35 mm. latum, plenum, obscure luteum. 
Liguhv apice glabne v. levissime ciliatae. Stylus obscure livescens, 
fuscohipidulus.

Den ganska stora habituella olikheten, den olika utbildade korg- 
ställningen och de bredare bladen, ha föranledt att afskilja formen 
från Kiruna och Jockmock under namn af H. gyratifrons från Gelli- 
vara-formen, II. microcomum, ehuru likheten i holkarnas beklädnad 
onekligen var mycket stor. Sedan jag emellertid varit i tillfälle att 
granska ett rikhaltigare material, finner jag, att båda formerna icke 
kunna särhållas, utan måste anses som olika ståndortsformer af 
samma art. Jag har därföre här meddelat en ny och mera om
fattande beskrifning. Det mest karakteristiska hos arten äro de 
korta och breda, af täta fina hvitspetsade hår och små täta, af håren 
nästan dolda glandler klädda holkarna. För öfrigt är utseendet 
tämligen växlande, beroende dels på bladens individerna emellan 
högst växlande bredd, dels och i ännu högre grad på det olika ut
seende, korgställningen kan antaga. Hos små och svagt utvecklade 
exemplar kan den vara enkelt eller upprepadt gaffelgrenad med 
ofta mycket långt akladium (ända till 70 mm.) och mycket späda
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exemplar kunna bli enblomstriga. Men från dessa finnas alla öfver- 
gångar genom individ med kvastlikt-gaffelgrenad fill sådana med 
hopdraget kvastlik intlorescens med mera bågböjda grenar och kort 
akladium. Längden af det senare kan likväl växla såväl hos få- 
blomstriga som flerblomstriga individ.

De yttre bladen äro vanligen breda, hos exemplar från denuderad 
mark ofta nästan rundadt äggrunda. På gräsmark bli bladen i 
allmänhet mera utdragna och på samma gång längre tandade. Hos 
småväxta saknas stjälkblad eller är ersatt af brakteliknande blad 
eller är det mera utveckladt men linjesmalt. Hos frodiga individ 
utbildas ofta 2 blad, af hvilka det nedre blir väl utveckladt, långt 
skaftadt och af mer el. mindre äggrundt-lancettlik form. Ofta äro 
dylika, men ej sällan älven småväxta fåblomstriga exemplar, gre
nade från alla bladveck. Grenarna äro vanligen 1—2-blomstriga; 
de nedre nå sällan till den egentliga inflorescensens bas, vanligen 
äro de kortare.

1 Hieracia cxsiccata, Fase. VII har I. P. Norrlin under namn 
af H. lignyotum (n:r 42—48) utdelat en form från nordliga Finland, 
hvilken i många afseenden öfverensstämmer med H. microcomum. 
Till holkarnas form och beklädnad och korgställningen öfverens
stämmer den alldeles med senare, i synnerhet med formen från 
Gellivara, men de linska exemplaren, i synnerhet de frodigare, afvika 
genom betydligt smalare blad, af hvilka de yttre äro omvändt ägg
runda, de inre nästan tunglikt-aflånga och de innerst samt stjälkbladen 
smalt lancettlika med längre och glesare, mera hvassa tänder. Detta 
gör mig tveksam, huruvida denna form är fullt identisk med den 
svenska, men då exemplar, som synas ha växt på torrare lokal, i 
sin bladform föga eller knappt afvika från dylika exemplar från 
Gellivara, synas mig dock de båda formerna åtminstone böra be
traktas som varieteter af samma art. De finska exemplaren äro 
insamlade i Enontekis’ och Torne Lappmarker, sålunda i nära an
slutning till en del de af svenska fyndorterna för H. microcomum.

Sverige: Torne Lappm., Abisko och ön i Abiskojokks mynning 
(M. Sonden), Kiruna (G. Peters); Lule Lappm., Jockmock (Th. 
Woi.e), Gellivara, Dundret (N. A. Svensson).

H. nautanense Dahlst. n. sp.

H. nautanense Dahlst., Herb. Hier. Scand., Cent. XIX, n. 5 (1906). 
— H. fraudans Norrl., Hier, exs., Fase. VII, n. 56 (1906).



Gaulis 25—50 cm. altus, gracilis — crassiusculus usque crassus, 1—2- 
folius, inferne densiuscule v. ut plurimum sparsim pilosus, raris- 
sime stellatus, ± rubescens, superne rare pilosus — epilosus, medio 
sparsim, apice densiuscule stellatus, supra folium caulinum inferne 
rare, superne sparsim et apice ssepe densiuscule glandulosus.

Folia basalia 4—5, exteriora rotundato-ovalia v. ovalia — ovata basi 
nunc lata nunc ± contracta ± cordulata-truncata, apice rotundato- 
obtusa, jequaliter et latiuscule dentata, interiora ovalia — elliptica, ± 
obtusa-acutiuscula, ± dense et acute dentata, basi contracta v. sub- 
truncata paullo longius et acutius dentata, longe petiolata, in petiolis 
dense pilosis et densiuscule, in marginibus parce et minute glan- 
dulosis, supra fere glabra v. parce pilosa, subtus parce — sparsim et 
in nervo dorsali vix stellato densiuscule pilosa, in marginibus den
siuscule ciliata; fol. caul, infimum prope basin affixum oblongo- v. 
elliptico-lanceolatum, vulgo breve acutum, insequaliter et acute ad 
basin sa;pe sat longe (interdum sublaciniato-) dentatum, in petiolum 
breve v. mediocre, late — latiuscule alatum, subamplectens sensim 
descendens, summum vulgo parvum, sessile v. subsessile, lineari- 
lanceolatum v. lineare, denticulatum — integrum.

Inflorescentia oligo- v. polycephala, sape sat ampla, sat determi- 
nata v. in spec, majoribus ramis ± distantibus aucta, umbellata 
— paniculata, ramis mediocriter longis, ± approximatis et arcuatis 
sat dense lloccosis, glandulis longis brevibus immixtis densiusculis, 
pilis brevibus solitariis obtectis, acladium 10—20 mm. longum 
paullum superantibus, pedicellis sat brevibus densius floccosis et 
glandulosis, pilis brevibus fuscis immixtis.

Involucra c. 12 mm. longa et 6 min. lata, atroviridia, squamis 
interioribus elongato-triangularibus margine, ± dilutis et lloccis 
parcis limbatis, interioribus latiusculis, lineari-lanceolatis, e basi 
lata sensim in apicem acutum — subulatum piceum, leviter comosum 
attenuatis, marginibus ± late fusco-virescentibus, omnibus glandulis 
mediocribus et longis, sat dense et pilis atris apice breve canescen- 
tibus sparsim obtectis, intimis parcius v. vix glandulosis, magis 
virescentibus, subulatis.

Calathium obscure luteum, 35—45 mm. latum. Liguhv apice 
glabra1. Stylus livescens v. luteo-ferrugineus, fusco-hispidulus.

H. nautauense utmärker sig genom sina breda, vackert och mörkt 
något lökgröna, fasta, trubbiga basalblad med särdeles tydligt mar
kerad nervatur, det bredskaftade nedre stjälkbladet, vanligen med
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största bredden ofvan midten och med oregelbunden skarp, endast 
vid basen något djupare tandning samt i det breda, något omfat
tande skaftet långsamt nedlöpande bas och de mörkt grönsvarta 
holkarna, som äro klädda af täta olikstora glandler och spridda, 
någon gång tätare, föga längre mörka hår med ytterst kort och 
knappt märkbar ljus spets. Habituellt påminner den ej så litet om 
H. kirunense, men är bland annat lätt skild genom trubbigare och 
mörkare gröna blad samt genom förekomsten af hår på holkfjällen. 
Den erinrar äfven ej obetyoligt om H. melanocrcinum, men denna 
har betydligt mörkare, nästan svarta och mera glänsande samt 
större holkar med talrikare glandler och inga eller svagare utbil
dade, glesa hår samt skarpare landade och spetsigare blad.

Den af I. P. Norrlin under namn af H. fraudans utdelade for
men skiljer sig något från de svenska och norska exemplaren ge
nom smalare blad med nedlöpande bas, mycket rikblomstrig och 
tätare inflorescens samt mera utpräglad ludd på de yttre holk
fjällen och möjligen något rikligare hår på holken, men den torde 
knappt vara att uppfatta på annat sätt än såsom en mera utpräglad 
ståndortsform (skuggform).

Sverige: Torne Lappm., Kiruna—Luossavara (M. Sonden); Lule 
Lappm., Jockmock (Th. Wolf), Nautanen, ymning i björkskog 
(K. Stéknhoff).

Norge: Tromsö (A. Notö), Nordreisen (G. Peters).
Finland: Kemi Lappm., Ylimuonio (j. Montell i 1. P. Norrl., 

Hier, exs, Fase. VII. n, 56).

If. melanocrtmum Dahlst. n. sp.

Caulis 30—40 cm. altus, l(—2)-folius, gracilis — crassiusculus, in
terne parce pilosus, superne fere epilosus, apicem versus sparsim 
pilosus, inferne fere elloccosus, superne rare floccosus, basi parce 
et breviter, superne magis magisque glandulosus, apicem versus 
glandulis crassis, sparsis — densiusculis obtectis.

Folia basalia 5—6, exteriora ovata — ovalia, parce et breve dentata, 
X obtusa, interiora ovato-lanceolata—lanceolata, infra medium den- 
tibus sparsis longis, subulatis, superne brevioribus, acutis dentata, 
+ longe acuta, apice ± integro, basi ± cuneata in petiolum ± 
descendente, in petiolis sat longis — longis densiuscule et longe pilosa, 
in margine glandulis minutis raris obsita, breve et sparsim pilosa,
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supra subglabra, subtus in nervo dorsali densiuscule, cseterum spar- 
sim pilosa; fol. caul, parvum lineari-lanceolatum, longe acutum, ± 
petiolatum, integrum v. denticulatum.

Inflorescentia laxa, paniculata, e ramo ex axillo folioli stepe 
exorto ± indeterminata, ramis longis arcuato-patentibus, acladium 
3—10(—15) mm. longum longe superantibus, obscuris, sparsim 
canofloccosis, glandulis atris crassis brevibus et mediocribus, inferne 
densiusculis, superne crebris vestitis et in acladio pilis brevibus, 
atris ssepe inmixtis.

Involucra crassiuscula atra, 14—15 mm. longa et 8 mm. lata 
basi ovata— ovato-turbinata, squamis exterioribus elongate triangulai i- 
bus, obtusiusculis, interioribus latis, e basi lata ± lanceolatis, 
supra medium sensim in apicern acutiusculum—acutum, piceum atte
nuate, glandulis crassis nigris brevibus et mediocriter longis densis 
— crebris obtectis et ssepe, prsesertim in inv. primario, pilis paullo lon- 
gioribus, atris, parcis — sparsis obsitis.

Calathium parvum, 30—35 mm. latum. Liglilac breves, dentibus 
longis, insequalibus laceratis, apice glabrse. Stylus obscure livescens, 
fusco-hispidulus.

Utmärkt af sina smalt och glest skarptandade, mer eller mindre lång- 
spetsade blad med lång, helbräddad spets, ett litet sylspetsadt nästan 
helbräddadt eller glest fintandadt stjälkblad (hvartill komma 1—2 
lineära brakteliknande öfre blad) samt gles och vid korgställning 
med tämligen stora, svarta, tätt glandelhåriga holkar, i allmänhet 
utan hår utom på primärholken, som vanligen är försedd med glesa 
eller sparsamma till större delen svarta hår. Dessutom äro ligula; 
ganska korta med djupa olikstora tänder, och de mörka stiften 
skjuta tämligen högt upp öfver blomsamlingen. Tydligen tendera 
korgarna starkt att bli stylösa. Från de öfre små linjesmala bla
dens veck utgå ofta korta, i allmänhet enblomstriga grenar. Arten 
synes ganska nära besläktad med H. subnigrescens (Fr), från hvilken 
den bäst skiljes genom bladformen och de aldrig verkligt stylösa 
korgarna, samt med H. pycnadenium Dahlst., från hvilken den lättast 
skiljes genom betydligt smalare och spetsigare blad och de på 
primärholken och akladiet utvecklade mörka håren.

Sverige: Torne Lappm., Kiruna (G. Peters): Lule Lappm., Gelli- 
vara lappkyrkogård (K. Stéenhofe).



H. kirunense Dahlst. n. sp.

Caulis 25- 40 cm. altus, gracilis — crassiusculus, 1 —2-folius, inferne 
parce pilosus et fere efloccosus, superne epilosus v. sparsim pilosus 
et sparsim glandulosus.

folia basalia 4 (5, exteriora late ovalia, oblusa, denticulata, in
termedia ovalia—ovata v. ovato-oblonga, obtusiuscula, sequaliter, acute 
et late dentata, basi ovata v. ± subsagittata, interiora ± ovata

ovato-lanceolata, vulgo angustius et acutius ad basin saepe longe 
dentata, acuta, saturate viridia, in petiolis dense et longe, in mar- 
ginibus densiuscule brevius pilosa, in margine rarissime glandulosa; 
fol. caul, inferius petiolatum, ovato-lanceolatum—late lanceolatum, 
acute dentatum, ad basin ssepe subulato-dentatum, summum sessile 
lineare; omnia subtus vix stellata.

Inflorescentia oligo—polycephala, paniculata—umbellata, ramis acla- 
dium longum (15 35 mm.) sequantibus v. paullum superantibus,
pedicellis brevibus, densiuscule canofloccosis, glandulis longis in- 
ferne sparsis, superne densiusculis vestilis.

Involucra brevia, sat lata, atro-viridia, squamis exterioribus line- 
ari-lanceolatis, obtusiusculis, marginibus leviter stellatis, interioribus 
latiusculis, lineari-lanceolatis, omnibus in apicem acutum v. obtu- 
siusculum attenuatis, marginibus anguste fusco-virescentibus, inti
mis acutis— subulatis, margine late et apice toto virescentibus, omni
bus apice leviter comosis, glandulis longis atris, parvis et medio- 
cribus immixtis, dense veslitis, microglandulis parcis, intermediis 
margine ssepe levissime stellatis.

Calathium sat obscure luteum, subplenum, c. 35 mm. latum. 
Ligulce apice glabrae. Stylus livescens.

Tillhör onekligen Nigrescentia och star inom dessa närmast den 
grupp, som till hahitus och karaktärer mest närmar sig Siluatici- 
formia af subvulgatum-typen. Till holkarna närmar den sig isynner
het denna senare grupp genom de mellersta och inre holkfjällens 
breda gröna kanter samt genom de längre och finare glandlerna. 
Dessa, som äro långa och inörkknappiga öfvergå emellertid genom 
alla mellanformer i mycket sparsamma mikroglandler. Förekoms
ten al dessa liksom af de, om än sparsamma, glandlerna i bladens 
kanter gör mig benägen att hellre föra denna form till Nigrescentia 
än till Silvaticiformia. Dessutom har den en ganska stor och ej 
enbart habituell likhet med H. nautanense, som utan tvekan kan
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hänföras till den förra gruppen. Från denna art är den bland 
annat skild genom saknad af hår på holkarna.

Sverige: Torne Lappm., Kiruna (M. Sondén, G. Peters); Luossa- 
vara (M. Sondén); Björkliden—Nuolja, Abisko (M. Sonden).

II. VULGATA Fr.

1. Siivaticiformia Dahlst.

H. halsicurn Dahlst. n. sp.

Caulis gracilis flexuosus, 20—35 cm. altus, O^l-folius, inferne 
sparsim pilosus, fere efloccosus, superne fere epilosus et glandulis 
solitariis obsitus, sparsim tloccosus.

Folia basalia 4—5, longe petiolata, exteriora parva, ovata v. ovato- 
quandrangularia, basi ssepe truncata—subcordata et haud raro 
obliqua, subintegra v. obtuse, fere undulato-dentata, rotundato-ob- 
tusa, intermedia ovata— ovato-oblonga, sparsim, late et acute den- 
tata, acuta, interiora ± ovato-lanceolata, basi obliqua, subcuneata 
v. contracto-ovata, crebrius et acutius dentata, longius acuta, exte
riora, interdum omnia, subtus + violascentia; fol. caul, prope basin 
v. ad medium insertum (vulgo autem nullum), + louge petiolatum, 
anguste ovato-lanceolatum, acutum, sat crebre et acute denticulatum; 
omnia supra subprasino-viridia, subtus ± csesio-viridia, supra glabra, 
in margine et subtus rare—rarissime pilosa, in petiolis sparsim pi- 
losa, in nervo dorsali ± floccosa.

Inflorescentia oligocepbala, paniculata, ramis brevibus — sat lon- 
gis, acladium 5—30 mm. longum ssepe longe superantibus, ± arcu- 
atis, dense canofloccosis, pilis perbrevibus obscuris et glandulis 
parvis, raris, superne sparsis vestitis.

Involucra parva, sat lata, basi rotundata e floccis canescente, 
squamis exterioribus insequaliter longis, anguste triangularibus, ob- 
tusiusculis — obtusis, interioribus e basi lata lanceolatis, in apicem 
obtusiusculum — sat acutum, piceum, ± coinosum attenuatis, inti- 
mis subulatis, obscure fusco-virescentibus, ubique floccis sparsis - 
densiusculis pilisque brevibus, obscuris, apice brevi canescente 
sparsis vestitis.

Calatbium parvum, 25—35 mm. latum. Liguhv angustse, apice 
glabrae. Stylus livescens.
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Utmärker sig genom låg och späd stjälk, små, någol grågröna, 
tämligen breda korttandade basalblad med till större delen äggrund 
eller tvär, någol sned bas och föga utpräglad tandning, små korta 
brungråa vid själfva basen askgrå holkar, som äro klädda aföfver- 
allt spridda stjärnhår och små korta, mörka hår samt något talri
kare små glandler. Holkfjällen äro tämligen platta och tunna, grå
gröna med tjärfärgade, i spetsen ljust hårtofsade fjäll. Dessa äro 
tämligen breda och afsmalna i en trubbad (stundom bred) eller nå
got skarp spets utom ett fåtal inre, som äro sylspetsade. Vanligen 
aro bladens undersidor mer eller mindre violettfärgade. Inflore- 
scensen är fåblomstrig, ofta bestående af blott 1—2 korgar, sällan 
liera än fyra. Korgskaft och grenar variera från ganska korta till 
langt utdragna och öfverskjuta alltid, stundom betydligt, det än 
korta än ganska långa akladiet. Arten står närmast Subccesia af 
Silvaticiformia och närmar sig inom denna grupp sådana former 
som H. cordigerum och H. caudatulum Almqu.

Sverige: Torne Lappm., Abiskosuolo, Björkliden m. fl. st. (M. 
Sondén).

Sorge: Nordlanden, Salldalen, Hals (Schlegel och Arnell); 
Tromsö, Kvsenangen vid Gargovarre samt Oxfjorddalen (A. Notö); 
Nordreisen (G. Peters); Allen, Storgärdet nära Bosekop (C. O. 
Schlyter); Dovre, Högsnyta (A. Haglund).

IT poliosteleum Dahlst. n. sp.

Caulis 25—35 cm. altus, sat gracilis, flexuosus, 0—1-folius, in
lerne sparsim pilosus et stellatus, superne sparsim — densiuscule 
floccosus, epilosus v. pilis raris obsitus.

bolia basalia 4 (5, exteriora late ovata—ovalia, basi truncata—
subcordata parce et obtuse dentata, obtusa, intermedia anguste — 
sat late ovata, basi + cordata, crebrius, breviter et + acute, stepe 
subinaequaliter dentata, dentibus basalibus paucis. saepe longioribus 
cui\atis, obtusa acutiuscula, intima + ovato-Ianceolata, basi ovata 
v. paullum descendente, sat crebre et acutius dentata, dentibus 
basalibus baud raro longioribus, angustis, curvatis, ± acuta; foi 
caul, folio bas. intimo simillimum, vulgo angustius, basi magis irre- 
gulariter dentatum; omnia supra obscure lutescenti-viridia, sublus 
pallidiora, subcsesia et prsesertim exteriora in pag. inf. + hepatico- 
violascentia, supra glabra, subtus sparsim, in nervo dorsali ± stel-
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lato paullo densius pilosa, in petiolis densiuscule et longe pilosa, 
in marginibus sat dense ciliata.

Inflorescentia oligo- v. sat polycephala, liumilis, laxa y. subcon- 
tracta, paniculata, e ranio ex axillo folioli exorto scepe indetermi- 
nata, ramis mediocriter longis, arcuatis et pedicellis sat brevibus, 
acladium 5—15 mm. longum vulgo paullum superantibus v. £equ- 
antibus dense canofloccosis, glandulis brevibus, inferne rans, su- 
perne sparsis — densiusculis vestitis.

Involucra parva, brevia, canovariegata, squamis exterioribus line- 
aribus, obtusis, in margine ± floccosis, interioribus latioribus, line- 
aribus, supra medium sensim in apicem obtusiusculum — subacu- 
tum attenuatis, in marginibus prsesertim basin versus ± floccoso- 
marginatis, omnibus dorso sparsim — (inferne) densiuscule stellatis, 
glandulis parvis, densiusculis et pilis brevibus obscuris, apice brevi 
canescente, in involucro primario sparsis, in inv. reliquis raris ob- 

tectis.
Calathium obscure luteum, sat plenum, 30—35 mm. latum. Li- 

gulce breviter dentatai, sat latse, apice glabrae. Stylus livescens.

Denna vackra form utmärker sig genom sina mörkt gröna i gul
aktigt skiftande, fasta och breda, underfill blågröna och ofta äfven 
lefverfärgade blad med äfvervägande bred, ofta något hjärtlik has, 
den låga korgsamlingen med bågböjda askgrå, akladiet löga ellei 
icke öfverskjutande grenar och korta holkar, som äio biokiga af 
företrädesvis i holkfjällens kanter samladt stjärnludd, samt små 
mörkt gula korgar med breda korttandade liguler. Holkarna äro 
därjämte klädda af korta glandler med inblandade mörka och 
korta föga hvitspetsade hår, som äro talrikast på primärholken, 
men sparsammare på sidoholkarna, där de till följd al sin koithet 
lätt förbises. Stjälkbladet är fästadt än nära basen och är då större, 
än högt npp och är i så fall föga utveckladt. I detta fall och då, 
såsom stundom händer, ett litet brakteliknande blad (utom det 
nedtill befintliga stjälkbladet) är utveckladt i närheten af korgställ
ningen, blir denna ofta nedåt obegränsad genom en gren från detta 
bladveck. Äfven då bladet är fästadt nära stjälkens midt, utbildas 
ej sällan från dess veck en kort men vanligen enblomstrig gren. 
Delta förhållande tyder på släktskap med subcoesium-typens former. 
Holkarna påminna också till beklädnaden och sitt allmänna ut
seende ej så litet om föregående, men fjällen äro nästan jämnbreda 
och trubbiga eller kort spetsade utan den karaktäristiska tjärbiuna
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färgen i spetsen, och glandlerna äro rikligare, hvaremot håren äro 
sparsammare, och luddet är samladt till en tydlig rand i fjällens 
kanter. På sätt och vis sammanbinder denna form nyssnämnda 
subccesinm-artade former med sådana former af subvulgatum-typen, 
som H. albovittatum Dahlst., expallidiforme Dahlst. m. fl., med 
hvilka den till holkarnas byggnad och beklädnad har vissa likheter. 
Uppträder stundom stylös (såsom vid Sörkjosen i Nordreisen).

Sverige: Torne Lappm., Kiruna (M. Sondén).
Norge: Nordreisen, Potkavarre, Sörkjosen m. fl. st. (G. Peters).

H. decurrentidens Dahlst. n. sp.
H. farreilimbatum Dahlst. in sched. et apud M. Sondén, Anteck

ningar om floran i Tornejavreområdet.

Caulis 40 — 60 cm. altus, crassiusculus—crassus, 1-folius, inferne 
sparsim pilosus et stellatus, superne densiuscule — sat dense floc- 
cosus et glandulis sparsis — sat densiusculis obtectus, apice pilis 
paucis immixtis.

Folia basalia 4—6, exteriora parva, ovalia, subintegra — late 
denticulata, obtusa, interiora ovato — oblongo—lanceolata obtusius- 
cula — suabacuta, basi descendente ssepe obliqua v. sagittata, in- 
ferne longe et latiuscule, superne breve, ± acute dentata, dentibus 
stepo reversis, sape longis et curvatis, haud raro in peliolum de- 
scendentibus, intimis ovato-oblongis—ovato-lanceolatis ± acutis, 
basi ovata—sagittata irregulariter et longe sape laciniato et acute 
dentatis, cseterum sat crebre et argute dentatis, dentibus liberis 
angustis ± longis in petiolo sape evolutis, in petiolis dense et mol- 
liter pilosa, in marginibus sat dense ciliata, supra parce, subtus 
sparsim, in nervo dorsali longe, molliter et dense pilosa; fol. caul. 
± petiolatum, ± anguste ovato-lanceolatum, interdum nullum, acute 
dentatum, basi dentibus longis acutis paucis, sape subulatis, pa- 
tenlibus v. ± reversis, sape in petiolo liberis evolutis instructa, 
apice sat longe integro acuta.

Inflorescentia laxa, paniculata—subumbellata, ob ramum ex axillo 
folioli bracteiformi evolutum sape ± indeterminata, ramis acladium 
15—25 mm. longum sequantibus v. paullum superantibus, ± arcu- 
ato-patentibus, dense canofloccosis, glandulis longis, gracilibus, in- 
ferne sparsis, superne densiusculis obtectis.

Involucra 12 14 mm. longa, 7—8 mm. lata, basi ovata, squamis
exterioribus brevibus, ± linearibus obtusiusculis, interioribus lineari-
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lanceolatis obtusiusculis—subacutis, intimis paucis, margine ± vi- 
rescentibus, subulatis, omnibus apice ± piceo leviter comosis, glan- 
dulis longis et medioeribus gracilibus, densiusculis obtectis, floccis 
in marginibus (prsesertim in squ. ext.) inferne densiusculis superne 
sparsis, cseterum in dorso parcis vestitis.

Calathium sat lsete luteum, 40—45 mm. latum. Liguloe breviter 
dentatse. Stylus livescens, fusco-hispidulus.

Denna form erinrar såväl om H. proevarianum K. Joh. som om 
H. diminuens Norrl. och H. obtextum Dahlst. och är utan tvifvel 
nära besläktad med dem. Från den förra, hvilken den mest liknar 
till bladens mörka färg, är den bland annat skild genom längre 
och glesare glandler samt längre och gröfre holkar med mera mot 
basen samlad ludd. Till holkarnas allmänna beklädnad är den 
ytterst lik H. diminuens, men holkarna äro gröfre och något längre 
och fjällen bredare. Från typiska, korttandade exemplar af den 
senare skiljes den lätt genom de långa basaltänderna, de bredare 
bladen, hvilka ofta hafva mer eller mindre bakåtriktade baständer 
och äro tunnare, ljusare till färgen och rikligare hårklädda, men i 
nordliga trakter förekomma dock former af H. diminuens, hvilkas blad 
äro djupare tandade och bredare. I detta fall synes emellertid 
alltid holkarnas storlek vara en konstant skillnad. Utan tvifvel är 
H. decurrentidens en i sen tid ur H. diminuens utbildad nordlig 
form. Från H. obtextum, hvilken närvarande form mycket liknar 
till bladens form och tandning, skiljes den lätt genom mörkare 
bladfärg, mörkare och gröfre holkar med betydligt svagare ludd i 
fjällens kanter, hvilket dessutom ej går så långt upp mot spetsarna 
och där utbreder sig mot fjällets rygg. Till stjälkbladets tandning 
och form, isynnerhet med afseende på de långa sylhvassa utåt- eller 
bakåtriktade basaltänderna, erinrar den ej obetydligt om H. Nord- 
landeri K. Joh., som dock lätt skiljes genom de mörka korta håren 
bland holkfjällens glandler.

Den under namn af H. farreilimbatum urskilda formen har, sedan 
rikare material ställts till mitt förfogande, visat sig vara en stånd- 
ortsform, skild endast genom mera nedlöpande bladbas och kortare 
basaltänder.

Sverige: Torne Lappm., Abisko (M. Soxdén, C. F. Sundberg), 
Nuoljafjället (M. Sondén);

Norge: Tromsö (A. Notö, G. Peters); Nordreisen, Sörkjosen m. 
fl. st. (G. Peters).
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H. albovarium Dahlst n. sp.

H. albovarium Dahlst., Herb. Hier. Scand., Cent XIX, n. 54.

Ab H. obtexto diversum fol. basalibus angustioribus, basi magis 
cuneatis, omnibus minus acutis, dentibus crebrioribus, magis ob
scure viridibus, in pagina superiore vulgo ± maculatis; caulinis 
saepe 2 magis lanceolato-oblongis, ssepius angustius et crebrius den- 
tatis, minus acutis; inflorescenlia vulgo magis contracta, ramis mi
nus arcuatis acladioque breviore, ssepe brevissimo, glandulis longis— 
longissimus (ssepe 2—2,5 mm. longis), prsesertim in caule superiore, 
sub involucris et hinc inde etiam in basi involucri evolutis, nec 
non involucris longioribus, validioribus, floccis in margine sq. ex- 
teriorum et apicem versus sq. interiorum densius vestitis.

Genom ofvan anförda karaktärer synes denna art vara väl skild 
från H. obtextum. Får genom sina rikt tandade trubbiga, ofvan 
vanligen mörkfläckiga blad, den upptill täta inflorescensen med 
kort akladium och de i synnerhet på öfre delen af stjälken, på 
akladiet, här och hvar under holkarna och stundom på deras bas
fjäll ytterst långa glandlerna ett särdeles karaktäristiskt utseende. 
Är jämte H. obtextum insamlad från talrika lokaler i Lule Lappm. 
vid Jockmoek och är där konstant skild från densamma genom 
ofvan anförda karaktärer.

Sverige: Lule Lappm., Jockmoek (O. Vesterlund).
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De Vries’ mutationsteori för växtarternas uppkomst har liksom 
alla mera omhvälfvande vetenskapliga teorier icke enbart inskränkt 
sig till att vidga och fördjupa vår kunskap inom det mer speciella 
område, där den först tillämpats, nämligen sättet för huru arterna 
uppstå, utan den har äfven ställt i en klarare dager en hel del 
andra spörsmål i den botaniska vetenskapen. Så är fallet t. ex. 
med endemismen inom växtgeografien.

Sedan länge har endemismen eller vissa växtarters ytterst begrän
sade utbredning ofta varit ett ganska svårförklarligt fenomen att 
bringa i samklang såväl med teorien om många små, nyttiga egen
skapernas ackumulering som artbildande faktor likasåväl som 
med läran om selektionen. Vanligen tänker man sig ju endemism 
uppstå därigenom att en växtart med vid en viss tidsepok stor ut
bredning i ett sammanhängande areal på olika punkter af detta 
genom »anpassning» till olikartade klimatiska förhållanden ger upp- 
hof till olika, men hvarandra närstående arter. Den vidare utveck
lingen för kanske sedan med sig, att af olika anledningar stora 
luckor uppstå i den ursprungliga artens enhetliga utbredningsom
råde antingen då t. ex. genom olika fördelning af land och haf
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eller genom lokala klimatförändringar o. s. v. De nybildade arterna 
blifva så begränsade inom hvart och ett af de mindre, af dem be
bodda områdena, d. v. s. de äro endemiska. Och när deras respek
tive utbredningsområden utesluta hvarandra, plägar man äfven kalla 
dem vikarierande arter.

Men när det gäller växter med ytterst ringa utbredning blir ende- 
mismen med hittills rådande teorier om anpassning och selektion 
såsom artbildande faktorer betydligt mera svårförklarlig. Ty skulle 
dessa växter verkligen vara anpassade för yttre förhållanden, som 
endast verkade inom så snäfva gränser som dessa endemiska arter 
förekomma inom? Detta vore i många fall helt enkelt otänkbart. 
Man kunde då kanske ofta få en antaglig förklaring i själfva växt
områdets och florans utvecklingshistoria, i det att de yttre lefnads- 
förhållandena för en ursprungligen mycket utbredd art under jor
dens vidare utveckling blott bibehållit sig oförändrade inom en mycket 
inskränkt areal och härigenom har växtens utbredningsområde, i 
forna tider kanske vidsträckt, nu inskränkts till en obetydlighet. 
En sådan växt är då ett exempel på en s. k. reliktendemism. Otvif- 
velaktigt får på detta sätt många växtarters isolerade förekomst sin 
naturliga förklaring i florområdets forna utvecklingshistoria. Men 
härmed är naturligen ej all endemism förklarad. I många fall är 
en sådan fordomtima, på grund af föi'ändrade klimatiska eller andra 
förhållanden vidsträcktare utbredning med säkerhet icke påvisad 
eller ens tänkbar. Så är t. ex. endemism säkert iakttagen inom 
många tropiska florområden, där otvifvelaktigt inga klimatväxlingar 
eller andra förändringar inom ofantliga tidrymder ägt rum. Hur skall 
nu endemismen få sin förklaring där?

Det är ett bidrag till besvarandet af dessa frågor som direk
tören för den botaniska trädgården i Peradeniya Dr. Willis lämnat 
genom sina undersökningar öfver vegetationen å berget Ritigala på 
Ceylon och hvilka offentliggjorts i ofvan citerade publikationer.

Ceylons flora utmärker sig i sin helhet betraktad för en mycket 
stor procent endemiska arter, nämligen nära 30 % eller onikr. 800 
på 3,000 arter.1 Detta kan icke gärna tillskrifvas en ofullständig kän
nedom om vegetationen, ty så pass floristiskt utforskad i sina huf- 
vuddrag är dock icke blott Ceylon utan äfven grannområdena 
(Sydindien och malajiska arkepilagen), att denna endemism icke kan 
tillskrifvas bristande kännedom om arternas verkliga utbred ning i öfrigt.

1 Se Trimen, On the Flora of Cevlon, Journal of Botany, vol. 24 (London 1886) 
sid. 328!
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Innan jag öfvergår till redogörelsen för Dr. Willis’ undersök
ningar öfver endemismen på Ceylon, må emellertid lämnas en fram
ställning i största korthet af hufvuddragen af den ceylanska Horans 
sammansättning och härkomst. Genom ett bergigt högland i det 
inre afdelas Ceylon liksom i tvenne eller kanske snarare trenne kli
matiskt skarpt skilda områden, nämligen: l) det fuktvarma området 
i sydväst med endast obetydlig, knappt någon torrlid (under slutet 
af NO-monsunen); 2) det torra området i nordost med en regntid 
(under NO-monsunen) och mycket lång torrtid (under SW-monsu- 
nen) samt 3) höglandsområdet, som är fuktigt, med nederbörd nästan 
hela året om. Dessa olika klimatområden bero på monsunvindarna, 
i det att sydvästmonsunen, som är sommarmonsun (april—oktober), 
medför ymnig nederbörd åt landet i sydväst och åt höglandet. Det 
är just detta högland, som verkar afkylande på den fuktighetsmättade 
hafsvinden och som därför orsakar nederbörden. Men sedan atmos
fären så afgifvit sin fuktighet som regn öfver sydvästra Ceylon, har 
den intet till öfvers för landet i nordost, som därför under denna 
tid lider af ihållande torka och endast de uppsvällda floderna bära 
där vittnesbörd om de regnmängder, som falla i höglandet. Under 
nordostmonsunen åter äro förhållandena omvända. Nu kommer 
nederbörden öfver landet i nordost och torrtid infaller i sydväst. 
Men på grund af — bland annat — nordostvindens större fuktig
het räcker nordostmonsunen dock till att äfven medföra något 
regn öfver landet i sydväst, som äfven under nordostmonsunen får 
sina skurar och således aldrig blir helt utan nederbörd. Detta för
orsakar nu en stor olikhet i vegetationens sammansättning, i det att 
sydvästra Ceylon får en mera rent tropisk prägel och på sina ställen 
utbildar typisk regnskog, medan nordöstra Ceylon blir underkastadt 
en utpräglad, liktidig pei-iodicitet i sin utvecklingscykel, så att t. ex. 
många löffällande träd också ingå i dess skogar. Höglandet 
med sin under hela året tämligen likformigt fördelade nederbörd 
har den tropiska höglandsflorans typiska natur: låga, knotiga träd 
med små, läderartade, mångåriga blad med rikt epifytlif af mossor 
och orkidéer, på samma gång floran äfven är rik på örter.

Utvecklingshistoriskt och växtgeografiskt är området i sydväst 
nära besläktadt med det stora malajiska florområdet — det är så
ledes af sydostligt ursprung — medan åter vegetationen i nordost har 
fullständigt sydindisk karaktär af samma slag som på Coromandel- 
kustcn. Höglandsfloran åter med sin relativt stora rikedom på örter 
är en sydlig afläggare af den centralasiatiska höglandsfloran och
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har utanför Ceylon sina närmaste släktingar på de sydindiska höj
derna, t. ex. på Nilgiribergen.

Beträffande de endemiska arterna är det nu att märka, att dessa 
icke äro likformigt fördelade på de olika klimatområdena. Så före
komma så godt som inga endemister inom det torra området i nord
ost, däremot äro de talrika såväl inom höglandsfloran som inom 
vissa delar af det fuktvarma sydvästområdet, hvilket äfven hyser 
endemiska släkten (t. ex. af familjen Dipterocarpacece). Höglands
floran visar äfven endemismen mycket utprägladt. Men det är 
anmärkningsvärdt, att om också likheten med Sydindiens bergs- 
flora är stor beträffande släkten, är den ganska ringa beträffande 
arter, i det att endast ungefär hälften af den ceylanska höglands- 
florans arter äfven äro funna i Sydindien. Således kan om dessa 
höglandsfloror uttalas den paradoxen, att de både äro hvarandra 
mycket lika och mycket olika. Så t. ex. af släktet Strobilanthes, 
som ofta bildar undervegetationen i skogarna på höjderna, har Cey
lon 22 arter och Nilgiri-höjderna 29, men endast 2 äro gemensamma! 
Likaså af Impatiens äro endast 2 arter gemensamma, medan Ceylon 
har ytterligare 10 endemiska arter och Nilgiri-bergen 30 arter!

Nu har det sedan länge iakttagits, att många af Ceylons högsta 
berg och ofta just topparna hysa en stor mängd endemiska arter, 
hvilka där hafva en ytterst begränsad utbredning. Det är en dylik 
bergstopps vegetation som Dr. Willis nyligen undersökt och skild
rat i sitt arbete om floran på Ritigala.

Ritigala, beläget inom norra centralprovinsen å Ceylon, är ett 
isoleradt berg, som skjuter nästan direkt upp till en höjd af öfver 800 
m., således ungefär som Gellivara Dunder. Detta är ju ej någon 
så betydande höjd, men som berget är alldeles fristående och reser 
sig direkt från låglandet, gör det ett imponerande intryck. När
maste höjder i söder äro belägna minst 7 svenska mil därifrån och 
i norr träffas inga motsvarande höjder förr än i Sydindien på ett 
afstånd af ett 60-tal svenska mil. Ritigala ligger helt och hållet 
inom den torra zonen på Ceylon och detta område sträcker sig 6—7 
mil söder om berget, så att regionen nedanför toppen och rundt- 
omkring har regn under nordostmonsunen, men lider under den 
öfriga tiden på året af ihållande torka. Som monsunerna måste antas 
hafva blåst såsom nu under oändliga tidr}mider, så har klimatet 
också med all säkerhet varit så godt som oförändradt under ofant
liga tider. Några nivåförändringar af betydenhet hafva lika litet ägt 
rum, med säkerhet icke sen tertiärtiden.
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Hela landet omkring Ritigala liksom äfven dess fot intages af typisk 
låglandsflora af den torra zonens sydindiska karaktär. Men där
emot finnes på toppen en egendomlig vegetation af helt annan natur, 
närmast besläktad med den i det ceylanska höglandet. Men denna 
vegetation har på Ritigala en ytterst ringa utbredning, endast om
kring 30 m. i vertikalriktning, men med större horisontalutbred
ning, några engelska kvadratmil. Orsaken till att inom den torra 
zonen här kan lefva en flora af höglandskaraktär med dess större 
behof af fuktighet, beror på bergets höjd, som gör, att det skjuter 
upp så högt, att det äfven under tiden för sydvästmonsunen — då 
landet omkring lider af torka — kan uppfånga och kondensera en 
del vattenånga ur den fuktighetsmättade atmosfären, som då af syd
västen drifves in öfver Ceylon, men i regel redan i höglandet och i 
söder afgifvitså mycken nederbörd, att låglandet i nordost lider af ihål
lande torrtid. Också är berget nästan alltid molntäckt äfven under 
sydvästmonsunen, ehuru landet rundtorn torkar under en regnlös 
vind.

På Ritigala lefver nu icke blott en höglandsflora, utan äfven en 
sådan af det egendomligaste slag, i det den inrymmer i sig trots 
det begränsade omfånget ett icke ringa antal endemiska arter. Flo
rans allmänna karaktär är den typiska höglandsflorans: vegetatio
nen består af låga, knotiga träd med små, läderartade blad, behängda 
med mossor, lafvar samt epifytiska orkidéer och ormbunkar i massa. 
De sistnämnda äro äfven ytterst talrika i undervegetationen. Det 
faller genast i ögonen, att arter med vindspridning såsom orkidéer 
och ormbunkar äro mycket talrika liksom äfven en hel del träd, 
hvars frukter ätas och spridas af fåglar.

En af Willis gjord förteckning hå Ritigalas växter omkring och 
på toppen upptager 144 arter. Hvarifrån härstamma de och huru 
hafva de kommit dit upp? Då få vi naturligtvis först utesluta de 
arter, Ritigala har gemensamt med låglandet rundt ikring och hvil- 
kas förekomst där uppe utan vidare är förklarad; 41 arter äro så
dana och af dem finnes blott en Thunbergia-xarietet, som kan anses 
endemisk. Anmärkas bör i detta sammanhang, att släktet Thun- 
bergia har en frötyp, som är mycket dåligt organiserad för sprid
ning på längre afstånd.

När nu dessa 41 arter uteslutits, så är resten af floran på Riti
galas topp — naturligtvis med undantag af endemisterna arter, 
som å Ceylon endast äro funna inom höglandsområdet och hvilka 
ha sina närmast angränsande stamförvanter minst 7 mil därifrån,
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åtskilda likväl af torr låglandsskog. Då nu alla nivå- och klimat
förändringar äro ur räkningen, måste alla dessa växter på Ritigala 
alltså åtminstone hafva i ett sträck tillryggalagt minst 7 mil.

Bland dessa märkas nu en hel del, som uppenbarligen tran
sporterats af fåglar. Deras antal är 24. Anmärkas hör, att de, som 
inkommit med läglar, alla äro utmärkta af mycket grant färgade, i 
ögonen fallande frukter. Bland dem finnes endast en endemisk form 
och denna mycket svagt begränsad, till och med ganska tvifvelaktig 
som art betraktad.

Därefter må uteslutas sådana, som transporteras och spridas af 
vinden. Härvidlag är man praktiskt taget nästan uteslutande be
gränsad till orkidéer och ormbunkar jämte ett fåtal arter hörande 
till familjerna Composite, Asclepiadacese och Apocynaceae, emedan, 
äfven om organisation lämplig för vindspridning finnes, den dock 
i regel icke kommer i tillfälle att transportera fröna så särdeles 
långt i ett klimat sådant som Ceylons, där vinden alltid är ganska 
svag. Ön ligger för nära ekvatorn för att komma inom området 
lör cyklonerna, och inga skäl föreligga för att antaga, att vindarna 
varit starkare någon gång förr än de äro nu. Arter, som spri
das med vind, uppgå till ett antal af 49.

Som ofvan nämnts äro ormbunkar dominerande bland dessa, 
och härigenom bekräftas den ofta gjorda iakttagelsen, att ormbunkar 
ganska lätt kunna spridas på stora sträckor. Också förekomma de 
mycket allmänt på oceaniska öar, förutsatt alt förhållandena i öfrigt 
äro gynnsamma lör deras fortkomst. Ritigalas topp är nästan den 
enda plats på hela norra Ceylon, som skulle kunna passa för orm
bunkar och de hafva också talrikt lyckats komma dit och där gjort 
sig hemmastadda. Af de nu nämnda, af vinden transporterade arterna 
äro 3 endemiska, nämligen 2 orkidéer och en Trichomanes-art. Men 
dessa märk väl — lefva på för vinden ganska otillgängliga lo
kaler. Trichomanes t. ex. i djupa klyftor och klipphålor och orki
déerna inne i jungeln, där vinden icke har så lätt att nå dem.

Anmärkas bör, att vinden synes sprida ett större antal arter än 
något annat spridningsagens. De vindspridda arterna på Ritigalas 
topp representera nämligen 10 X af Ceylons alla dylika arter, de 
med tåglar spridda 3,6 % och slutligen de med okändt spridnings- 
sätl endast 1,7 %.

Vi hafva nämligen nu till sist omkring 30 arter på Ritigalas topp, 
hvilkas spridningsmetod o. s. v. är okänd eller osäker. Om man 
nu undersöker dessa något närmare, skall man finna ett ganska
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anmärkningsvärdt förhållande. Af dessa 30, eller — om vi utesluta 
några (6) såsom eventuella lågland sarter, hvilka möjligen kunna tän
kas i stånd att hafva vandrat steg för steg — af dessa således 24 
äro icke mindre än åtminstone 8 endemiska antingen som arter 
eller varieteter och det på ett så ytterst begränsadt område om några 
kvadratkilometer som toppen af Ritigala. Af dessa med osäker eller 
okänd spridningsmöjlighet äro således icke mindre än 33,3 % ende
miska d. v. s. en större procent endemister än Ceylon i dess helhet 
kan uppvisa (jfr ofvan sid. 322).

Alltså hafva vi på Ritigala bland växter från torra området i nordost, 
hvilkas närvaro där naturligen är lättast förklarad, följande antal ende
miska arter: nämligen 1 på 49 (2, ] %); bland öfriga, från andra om
råden dittransporterade: förda med fåglar: 1 på 24 (4,2 %); förda med 
vinden: 3 på 49 (6,1 %) samt slutligen bland dem med okända eller för
svårade spridningsmöjligheter: 8 på 24 (33,3 %). Dessa fakta synas 
visa, att endemism, om öfriga förhållanden äro lika, står ungefär 
i proportion till svårigheten för en växt att blifva spridd och komma 
bort från en viss växplats.

Detta bekräftas också af hvad man känner från andra håll, sär- 
skildt beträffande öflororna.1 Så äro ju t. ex. såväl Azorerna med 
deras utprägladt europeisk-nordvästafrikanska flora likasom Bermu- 
dasöarna med deras nordamerikansk-västindiska flora utmärkta af 
obetydlig endemism. Rägge dessa ögrupper ligga också inom om
rådet för starka hafsströmmar och vindar, hvilkas transport af fruk
ter, frön o. dyl just utgör förklaringen till dessa öars floristiska 
öfverensstämmelse med angränsande kontinenter. A andra sidan äro 
sådana öar som Galapagosöarna, S:t Helena och Mauritius utmärkta 
af mer eller mindre skarpt framträdande endemism. Men Galapa
gosöarna ligga å andra sidan också inom ett vindstilla bälte, där 
stormar och starka vindar äro sällsynta. Dessa öars flora med de 
många central-amerikanska arterna trots närheten af Sydamerika 
antages däremot hafva invandrat före Panamanäsets bildning på en 
tid, då denna ögrupp ännu sköljdes af en västlig gren af Golfström
men från det stora hafvet mellan Nord- och Syd-Amerika. Såväl 
S:t Helena som Mauritius slutligen äro ytterst isolerade öar. Yi se alltså 
af denna jämförelse, att just endemism och försvårade spridnings- 
och invandringsmöjligheter liksom hålla jämna steg med hvarandra.

Samma sak framgår äfven af andra omständigheter. Det är 
ju ett påfallande drag i de tropiska strandflororna, att de öfver-

1 Se närmare härom A. R. Wallace, Island Life, Third edition. London 1902.
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allt inom de bägge stora oceanområdena (det atlantiska och det 
indisk-pacifika) visa stor öfverensstämmelse med hvarandra alldeles 
oberoende af de floristiska växlingar de olika inlandsvegetationerna 
än må visa. Mangrovevegetationen t. ex. i Indiska—Stilla Oceanen är 
ju så godt som likartad inom hela detta väldiga område och några 
endemiska mangrover äro ju icke kända. Att detta till öfvervägande 
del får tillskrifvas just strandflorornas gynnsammare spridningsmöj- 
ligheter äfven långa hafsvidder lider väl intet tvifvel.

Man kan således vänta sig, att inom växtgrupper, som antagas 
gifva upphof till nya arter, vi skola inom ett visst område finna 
sådana företrädesvis bland sådana familjer och släkten, som äga 
svåra spridningsmöjligheter, mindre däremot bland de andra, som 
lätt kunna transporteras af vind eller fåglar. Om detta är riktigt, är 
det också antagligt, att endemism skall vara vanligare inom sådana 
grupper eller släkten, som äro sällsynta och begränsade till små 
utbredningsområden äfven på andra håll. Detta är också fallet. 
Så hafva t. ex. tvenne sällsynta Peperomia-arter bägge endemiska 
varieteter eller elementararter på Ritigalas topp, medan däremot två 
andra mycket vanliga Peperomia-arter icke hafva sådana. Men äfven 
en annan sak är anmärkningsvärd och pekar i samma riktning. De 
endemiska formerna på Ritigala höra just till sådana familjer, som upp
visa det största antalet endemister äfven på andra håll på Ceylon.

Då nu alla Ritigalas arter måste hafva inkommit och transpor
terats från de omkringliggande höjderna med spridningsagentier af 
just samma slag, som verka ännu i denna dag, och Ritigalas ende
miska arter icke finnas annorstädes och vidare icke heller några 
nivåförändringar eller klimatväxlingar hafva ägt rum, som kunna 
antagas hafva splittrat förut mera utbredda arter, så måste alltså 
dessa endemiska former antagas hafva uppstått på Ritigala och orsaken 
till deras endemism ligger i deras stora svårighet att blifva spridda.

Om det således är uppenbart, att floran på Ritigala har invandrat 
dit på ett sätt, som verkar än i denna dag och alltså också de 
endemiska arterna uppstått där och icke annorstädes, så frågas: i 
enlighet med hvilka artbildningsteorier måste detta tänkas hafva 
skett? Man har då egentligen endast att välja mellan teorien om 
naturligt urval ur ett ofantligt antal* oändligt små variationer eller 
ock mutationsteorien.

När det nu gäller att förklara en arts uppkomst, måste med an
tagandet af den första teorien om urval hvarje enstaka artkaraktär 
hafva:
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1) någon praktisk nytta nu,
2) eller haft det fordom antingen i dess nuvarande form eller i för

ändrad (rudimentära organ),
3) eller vara eh korrelationsföreteelse i samband med någon nyttig

organisation.
Mutationsteorien däremot fordrar inga sådana nyttiga egenskaper. 

Mutationerna verka i det hänseendet blindt, fast väl genom urval 
förr eller senare de alldeles lifsodugliga formerna gå under. Huru 
ställer sig nu floran på Ritigala med hänsyn till dessa olika teorier? 
Del har förut visats, att då de yttre förhållandena måste antagas 
hafva varit oförändrade sen evärdliga tider, de endemiska arterna 
måste hafva uppstått där på platsen oeh således alls icke kunna 
tänkas vara resterna af någon splittrad flora, hvars skilda former 
nu lefva isolerade. Om således teorien om naturligt urval af de 
nyttigaste bland ett ofantligt antal fluktuationer skulle tillämpas på 
Horan på Ritigala, så måste de endemiska arternas karaktärer vara 
speciellt nyttiga just på toppen af Ritigala.

Låt oss då försöksvis från denna synpunkt undersöka ett special
fall t. ex. Coleus elongatus Trimen, som är endemisk på Ritigala. 
Af de fyra CoZeus-arter, som finnas på Ceylon, kommer denna när
mast intill C. barbatus Benth., som också — märk väl! finnes 
på Ritigalas topp. De två andra äro betydligt mera aflägset be
släktade. Men nu äro karaktärerna, som skilja C. elongatus och 
C. barbatus, så pass stora, att något tvifvel ej kan råda därom alt 
C. elongatus är en »god art», mycket väl skild från C. barbatus. 

Några af de olika karaktärerna må för jämförelse här anföras :
Coleus barbatus Benth.

(Bot. Mag. t. 2318.)

Tämligen allmän på Ceylon och 
i Indien.
Stam cylindrisk, men fyrkantig i 

blomregionen.
Stam med långa hår.
Blad ganska tjocka.
Bladskaft kort.
Blommor skenbart kransställda, sit

tande i tvenne motsatta omkr. 5- 
blommiga oskaftade knippen. 

Blommor stora (omkr. 20 mm. långa).

Coleus elongatus Trim. 
(Trimen, Handb to the Flora of 

Ceylon, Pl. 74.)
Endemisk på Ritagala.

Slam öfverallt fyrkantig.

Stam med korta hår.
Blad tunna.
Bladskaft längre och spensligare. 
Blommor i tvenne ensidiga, klase- 

liknande, långt utdragna knippen.

Blommor små (högst 12 mm. långa).
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Foder långhårigt. Foder korthårigt.
Foderblad olikstora, bestående af en Foderblad alla likstora, den öfre ili- 

öfre stor och fyra smärre foder- ken icke större än de fyra andra, 
flikar.

För öfrigt äro arterna ganska lika. Nu frågas: äro de yttre för
hållandena på Ritigala sådana, att man verkligen kan tro, att en 
Coleus-art med likstora foderflikar och blommorna skenbart i klasar 
skulle Aaia bättre utrustad i »kampen för tillvaron» därstädes än 
en art med olikstora 1'oderllikar och kransställda blommor? Samma 
fråga kan uppställas om alla de andra karaktärerna och svaret kan 
icke gärna bli annat än nekande. Slutligen, hur skulle en gradvis, 
steg för steg gående utveckling ens kunna tänkas mellan dessa 
bägge typer af blomställningar? Och kan man verkligen tro, att 
konkurrensen mellan dessa arter på toppen af Ritigala skulle vara 
så stark, då faktiskt båda två där förekomma ytterst sparsamt, en
dast i enstaka exemplar? Och vidare förekomma ju bägge arterna 
där, såväl C. elongatus som äfven C. barbatus, från hvilken den 
förra måste anses härstamma. Vore nu verkligen kampen för till
varon mellan dem så hard, sa skulle ju, om den enas karaktär här
vidlag vore gynnsammare, man väl icke vänta, att den andra arten 
också funnes där? Men, då nu så är fallet, synes detta antyda, 
att någon »kamp» dem emellan icke äger rum och att således C. 
elongatus’ karaktärer icke kunna anses hafva uppstått genom något 
konkurrensurval bland talrika, små variationer.

Vi kunna vidare icke gärna antaga, att C. barbatus och C. elon
gatus utvecklats från en gemensam, nu utdöd stamform, ty i så 
fall skulle ju detta ha skett på Ritigala och hvarför skulle då en
dast C. barbatus ha spridt sig så vidt omkring både på Ceylon och 
i Sydindien, men däremot C. elongatus förblifvit kvar?

Huru vi än resonera, måste vi således till slut liksom drifvas 
till det resultatet, att C. elongatus’ utpräglade karaktärer icke kunna 
tänkas hafva uppstått genom någon stegring af småvariationer, gyn
nade i kampen för tillvaron, utan de måste hafva uppstått genom 
diskontinuerlig variation d. v. s. mutation.

Samma resonemang kan nu föras om nästan alla de andra 800 
ceylanska endemiska arterna och till sist måste framhållas: om 
verkligen de karaktärer, som utmärka de olika endemiska arterna, 
vore värdefulla för dem, värdefullare än stamarternas, hvarför äro 
da endemisterna i allmänhet sa sparsamma? Alan skulle ju annars 
i stället vänta, att de skulle vara allmänna, om karaktärerna



verkligen varit gynnsamma för de lokala förhållandena. Men ende
miska arter äro nästan alla utmärkta för sällsynthet, ofta äro de på 
Ceylon begränsade till någon enstaka lokal i en skog eller på en 
isolerad bergstopp eller dylikt. Särskildt det sistnämnda är mycket 
vanligt och nästan hvarje litet mera afsides belägen ceylansk bergs
topp hyser någon för den toppen karakteristisk endemist.

Orsaken hvarför just bergstoppar företrädesvis hysa endemiska 
arter, får på grund af hvad ofvan anförts nu sin förklaring i den 
försvårade spridningen eller ofta rent utaf omöjligheten för en växt 
att genom successiv vandring, steg för steg, komma från dylika plat
ser. De yttre förhållandena, vegetationsbetingelserna t. ex. vid ber
gets fot och landet omkring, äro nämligen så olikartade dem på 
toppen, att en växt utbildad för klimatiska förhållanden o. s. v., 
som råda på toppen, helt enkelt icke kan existera i låglandet. En 
successiv spridning blir då absolut utesluten och äger icke växten 
i fråga särskild organisation för spridning på långa sträckor (genom 
vind eller djur), så måste den förbli på den plats, där den en gång 
uppstått, d. v. s. den blir en endemisk art för platsen i fråga. På 
detta sätt förklaras ju också lätt öarnas endemism.

Nu ger mutationsteorien en naturlig förklaring å alla dessa feno
men. Endemisterna hafva icke uppstått genom urval ur många 
små variationer, de äro icke heller »anpassningar» till några kli
matiska förhållanden, som härska just inom de ofta mycket små, 
begränsade områden, där de förekomma, utan de äro helt enkelt 
mutanter, hvilkas begränsade utbredning beror på deras ringa sprid- 
ningsmöjligheter. Detta framgår tydligt af Willis’ undersökning af 
Horan på Ritagala.

Nu blir det också litet mera förklarligt, hvarför de endemiska 
arterna på Ceylon företrädesvis förekomma i höglandet samt i de 
spridda regnskogsområdena i sydvästra Ceylon, däremot alls icke i 
låglandet i nordost. Såväl på bergen i höglandet, hvilka ofta äro 
skilda åt af vegetationsbälten af helt annan karaktär som inom de 
rent tropiska skogsområdena i sydväst, hvilka icke bilda ett sam
manhängande helt, utan äro insprängda mellan vegetation af annan 
natur, förefinnas de bästa betingelserna för endemism, emedan just 
de erbjuda så talrika växtlokaler med alla förutsättningar att för- 
blifva isolerade. Här inom dessa områden ha vi äfven den del af 
Ceylons vegetation, som längst har gått sina egna utvecklingsvägar 
och hvars närmaste stamförvanter äro mest aflägset belägna. Den 
tropiska regnskogen är nämligen af indo-malajisk natur liksom hög-
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landsfloran å topparna är af centralasiatiskt ursprung. Floroni- 
rådet i nordost däremot är åter af rent sydindisk natur, uppenbar
ligen relativt sent invandrad från det närbelägna Indien och hela 
detta vegetationstäcke bildar ett mera sammanhängande helt, där 
inga yttre förhållanden framkalla isolerade växtlokaler. Däraf dess 
brist på endemiska former.

Om således de af Willis undersökta, af mig nu skildrade fallen 
af endemism å Ceylon få sin naturliga förklaring genom antagandet 
af en artbildning genom af yttre förhållanden oberoende mutationer, 
så må dock icke alldeles förbises, att en del svstematisk-växtgeo- 
grafiska undersökningar gifva stöd för att en artbildning äfven synes 
kunna försiggå på ett annat sätt, hvarvid man icke alldeles får 
bortse från yttre faktorers inflytande på artkaraktärerna.

Ett arbete i denna riktning är professor Murbecks studier öfver 
Rumex vesicarius L., R. roseus L. och några dem närstående arter. 
Dessa bägge linnéanska arter — med utbredning från Norra Afrika, 
Arabien till Asien bortåt Indus — hafva af Murbeck kritiskt under
sökts, hvarvid de visat sig böra uppdelas uti flera distinkta under
arter och varieteter. Hvad som nu särskildt gifver denna under
sökning ett allmännare intresse är användandet af den af Wett- 
stein införda geografiska metoden vid den systematiska forskningen 
och de resultat, som däraf framgått.

Murbeck uppvisar på såväl morfologiska som växtgeografiska 
grunder, att de till ifrågavarande grupp hörande Rume;r-formerna 
sönderfalla i följande arter och varieteter: först R. vesicarius L., 
hvars hufvudform (a typicus Murb.) har vidsträckt utbredning i 
Norra Afrika (undantagandes Marocko!)—Arabien och länderna 
kring Persiska viken boråt Indus, medan däremot en annan sido- 
ordnad form (y rhodophysa Bali.) är inskränkt till sydvästra Ma
rocko jämte Canarieöarna- Dessa bägge formers geografiska utbred
ningsområden utesluta således hvarandra. Detta är däremot icke 
fallet med den R. vesicarius L. närstående R. planivalvis Murb., som 
är inskränkt ungefär till området Algeriet—Tunis. Vidare hafva 
vi R. simpliciflorus Murb., likaledes med en hufvudform, a typicus 
Murb., med sammanhängande utbredningsområde i Norra Atrika 
(Sahara-regionen) — Egypten, Arabien samt med tvenne sidoordnade 
former, ß maderensis Murb., inskränkt till Madeira, och y libycus 
Murb. endast i öfre Egypten. Dessa sistnämda trenne former hafva så
ledes geografiska utbredningsområden, som utesluta hvarandra. Slut
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ligen urskiljas R. roseus L. med utbredning uti Egypten, norra Ara
bien, Palestina, Syrien jämte Cypern samt södra Persien och den 
R. roseus närstående R. cyprius Murb., endast känd från Cypern, 
samt R. vesceritensis Murb. endast från Biskra.

Nu framhålles af Murbeck särskildt följande förhållanden: R. cyprius, 
som är närbesläktad med R. roseus, intager med afseende på geogra
fisk utbredning så att säga ett hörn af R. roseus’ utbredningsområde. 
Samtidigt uppträder denna sistnämnda art, som alltså också förekom
mer på Cypern, just på denna ö i former, som närma sig R. cyprius.

Vidare finna vi R. simpliciflorus ß maderensis och R. simpliciflorus y 
libycus med utbredningsområden, som gränsa intill, men falla utom 
utbredningsområdet för hufvudformen R. simpliciflorus a typicus.

Detsamma är slutligen också fallet med R. vesicarius y rhodophysa 
i jämförelse med dess hufvudformer.

Då således inom ett stort klimatiskt likformigt område det just 
är pa gränserna, där de klimatiska förhållandena begynna ändra ka
raktär, som underarterna uppstå, så synes detta tala för att de 
morfologiska afvikelserna hos underformerna i jämförelse med huf- 
vudformens i detta fall äro att tillskrifva klimatiskt verkande fak
torer. Ett stöd härför är då också, att just på gränsområdena mel
lan hufvudarterna och de respektive underarterna dessa äro relativt 
svagast differentierade, med talrika öfvergångsformer. Det är just 
häri som ett af sannolikhetsbevisen för artbildningen under infly
tande af yttre klimatiska faktorer skulle ligga.

Men i de fall, där den nya arten förekommer tillsammans med 
stamarten, d. v. s. där de respektive arternas utbredningsområde 
icke utesluta hvarandra (såsom förhållandet är med R. roseus och R. 
cyprius samt R. vesicarius a typicus och R. planivatvis), där kan det 
väl ändå knappt nekas, att man måste fråga sig, hvarför icke de 
klimatiska faktorerna då skulle verkat likformigt artombildande på 
alla, utan som nu tillåta såväl den nybildade arten att trifvas som 
att stamformen lefver kvar. Man skulle väl snarare vänta sig att 
alla former ombildades och så till sist stamformen åtminstone ge
nom selektion doge ut, för så vidt ej en ständig nyinvasion af den
samma från angränsande områden måste tänkas alltjämt äga rum. 
Det kan ju heller icke nekas, att just det förhållandet, att de nya 
underarterna förekomma på små öar (R. cyprius på Cypern, R. 
simpliciflorus ß maderensis på Madeira och R. vesicarius y rhodophysa 
på Canarieöarna och angränsande kustremsa) i viss mån skulle sna
rare tala för en uppkomst genom mutation och endemismen skulle
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sen bero på just försvårande spridningsmöjligheter såsom förut 
ofvan framhållits på tal om endemismen på Ceylon. Men å andra 
sidan synes närvaron just af öfvergångsformer strida emot detta 
antagande att här mutationer skulle föreligga.

Det viktigare skälet emellertid för antagandet, att klimatiska fak
torer spela in artombildande, är likväl den parallellism, som Mur- 
beck påvisar i karaktärer mellan olika arter och former, som hafva 
likartad utbredning. Så äro ju bägge de västliga varieteterna såväl 
af R. vesicarius (j rhodophgsa) som al' R. simpliciflorus [ß maderen- 
sis) skilda från sina respektive moderformer genom likartade karak
tärer, nämligen: tillspetsade blad, större inre hylleblad samt större 
frukter. Detta är i full analogi med hvad man förut känner från 
andra dylika fall af arter med likartad geografisk utbredning. Så äro 
ju t. ex. de bägge som man antager klimatiskt utbildade Gentiana 
baltica Murb. och Gentiana uliginosa Willd., som hafva ungefär samman
fallande geografiskt utbredningsområde, äfvenledes utmärkta af lik
artade karaktärer. Och detta gäller icke blott den biologiska karak
tären, e nårigheten i motsats mot respektive stamformers tvåårighet, 
utan äfven rent morfologiska karaktärer t. ex. bladform, i det såväl G. 
baltica som G. uliginosa bägge hafva de nedersta bladen äggrundt- 
lancettlika, under det att likaledes bägge stamformerna hafva motsva
rande blad tunglika. Den klimatiska artbildningen skulle således 
kunna karakteriseras så: att likartade yttre faktorer framkalla lik
artade karaktärer. Att denna regel gäller inom vissa gränser för 
en massa arters ackommodationsformer är sen länge bekant. T. ex. 
på sådana växter, som kunna växa såväl på land som i vatten 
(Polygonum amphibium o. dyl.) framkallar vattenlif likartade form
förändringar t. ex. sträcka internodier, flytblad o. v. s., liksom olika 
växters sol- och skuggblad förete likartad byggnad, men dessa egen
skaper äro inga fixa karaktärer, utan endast utslag för växtartens 
s. k. ackommodation eller plasticitet, d. v. s. dess förmåga af regu
lativ reaktion mot olikartade förhållanden. Dylika förändringar 
hafva ju också därför kallats regulationer (Dktto) och dessa kunna 
icke gifva upphof till några nya arter.

Men att klimatiska faktorer kunna inverka på typers eller modi
fikationers (Hedlund) egenskaper vid deras uppkomst är dock icke 
därför alldeles uteslutet. Vissa iakttagelser öfver vinterhärdiga hvete- 
sorters uppkomst peka ju åt det hållet.1

1 Se härom Tedin, Ytterligare bidrag till kännedomen om hösthvetesorternas 
vinterhärdighet. (Sveriges Utsädesförenings Tidskrift 11, 1901) samt Hedlund, Om 
skilnaden mellan Lactuca Chaixii Vill. och L. quercina L. Bot. Not. 1906.
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l)et ligger ju da också ganska nära till hands att möjligen an
taga, att likartade klimatiska förhållanden äfven skulle kunna gifva 
upphof till likartade arter. Murbecks undersökningar såväl öfver 
Gentianorna som nu öfver Rumex vesicarim-gruppen syfta ju otvif- 
velaktigt därhän.

Tydligt är i hvarje fall, att Murbeck genom studiet af dessa nord
afrikanska Rumex-arter och deras geografiska utbredning väsentligt 
ökat de fakta, den W e t t stein’ska skolan förut hopbragt, som styrka 
antagandet, att artbildningen i naturen i hvarje fall synes kunna 
äga rum på olika vis.

Detta var ju äfven Darwins åsikt, fäst omständigheterna fogade, att 
hans efterföljare mera komrno att fästa sig vid den långsamt ske
ende omvandlingen. Nu ligger problemet annorlunda och med de 
Vries’ mutationsteori har åter den plötsliga, af de yttre förhållan
dena skenbart oberoende artbildningen ryckt fram i förgrunden som 
den viktigaste artbildningsmetoden. Huru de olika fakta, som äro 
hämtade från ett studium af endemismen och som synas tala till 
förmån för det ena eller det andra af dessa sätt för växtarters 
uppkomst, skola bringas in till förklaring under en enhetlig art- 
bildningsteori, det blir väl den kommande forskningen förbehållet 
att uppvisa.



NÅGRA ORD OM DE I STOCKHOLMSTRAKTEN EÖ- 
REKOMMANDE PARMELIA-ARTERNA AE UNDER 

SLÄKTET HYPOGYMINA.
AF

GUST. O. A:N MALME.

I tidskriften Hedwigia offentliggjorde Georg Bitter1 år 1901 re
sultaten af en omfattande och synnerligen noggrann undersökning 
af de till undersläktet Hypogymnia hörande Parmelia-arterna, till 
hvilken undersökning han fått uppslaget genom sina studier öfver 
bladlafvarnas variabilitet. Han beskrifver i denna afhandling 19 
arter; sju af dem förekomma i Europa, nämligen P. farinacea Bit
ter, P. tubulosa (Seiner.) Bitter, P. obscurata (Ach.) Bitter, P phijso- 
des (L.) Ach., P. vittata (Ach.) Nyl., P. encausta Ach. och P. alpicola 
Th. Fr., och dessa äro samtliga anträffade äfven i Skandinavien. 
Det material från vårt land, som stått till Bitter’s förfogande, synes 
emellertid hafva varit ganska ringa, och uppgifterna om deras ut
bredning i Sverige äro därför mycket fragmentariska.

Värdet af Bitter’s arbete och de af honom uppställda i Sverige 
förekommande arterna har dragits i tvifvel af Birger Nilson,2 som 
synes hålla före, att P. tubulosa och P. farinacea icke äro någon
ting annat än genom afvikande belysnings- och fuktighetsförhållan- 
den frambragta individuella modifikationer af P. physodes. Anmär
kas bör, att Nilson stöder sitt uttalande så godt som uteslutande 
på teoretiska spekulationer och att han icke ens sett P. farinacea, 
långt mindre underkastat den en erforderlig undersökning i natu
ren. Alt under sådana förhållanden hans omdöme är utan reell 
betydelse, torde ligga i öppen dag.

För att i någon mån fylla den lucka, som förefinnes i känne
domen om de ifrågavarande växternas utbredning och frekvens i

1 Zur Morphologie und Systematik von Parmelia, Untergattung Hypogymnia
3 Die Flechtenvegetation des Sarekgebietes (1907), pp. 12—13.
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yårt land, äfvensom för att skaffa mig en på iakttagelser i naturen 
grundad uppfattning af desamma ägnade jag dem sistförflutna som
mar min uppmärksamhet. Då de till följd af sin storlek och sin 
karakteristiska habitus lätt kunna urskiljas och igenkännas älven 
af den, som ej speciellt sysslat med lafvar, har jag ansett det icke 
vara ur vägen att för Svensk botanisk tidskrifts läsare i korthet 
påpeka resultatet af mina iakttagelser.

I Th. M. Fries’ Lichenographia scandinavica (18-71) betraktas P. 
encausta och P. alpicola som väl skillda arter. P. vittata hänföres 
som varietet under P. physodes, och P. obscurata anses vara en 
obetydlig form af samma art. P. farinacea och P. tubulosa om
nämnas i korthet (p. ILS), dock utan att erhålla något namn. Till 
den senare hänför sig uppenbarligen uttrycket »Forma monstrosa, 

Lieh, ampullaceo» Cetrariae glaucae analoga, rarius invenitur , till 
den förra »Variat preeterea thallo toto (praeter apices) pulvere suifuso, 
ad rupes prope Halmbyboda reg. Upsaliens.». Denna uppfattning 
af de ifrågavarande formerna beror otvifvelaktigt dels på författa
rens benägenhet att i fråga om bladlafvarna fatta arterna kollektivt, 
dels därpå att han själf och de talrika botanister, han lyckats in
tressera för lichenologien och som försågo honom med rikligt laf- 
material från skillda delar af vårt land, mindre uppmärksammade 
de sterila formerna af dessa lafvar. Hade ett rikligare material 
förelegat t. ev. af P. farinacea, skulle helt säkert denna hafva er
hållit en högre systematisk rang, i likhet med den i viss mån ana
loga P. fraudans Nyl.

Efter Nyländers föredöme har P. vittata af senare svenska liche- 
nologiska författare, t. ex. J. Hulting, behandlats som särskild art. 
P. tubulosa har hos E. Wainio1 rangen af var.; och enligt Bitter 
har samma finska lichenolog på etiketter benämnt P. farinacea »P. 
physodes f. sorediata», men huruvida detta namn offentliggjorts, 
har jag ej lyckats utröna.

Mina undersökningar sistförflutna sommar inskränkte sig till St. 
Malms skogsbygd i sydvästra Södermanland och till Stockholms 
omgifningar, särskildt trakten kring Hasseludden och Kummelnäs 
på Värmdön. Genom följderna af ett olycksfall var jag urståndsatt 
att göra några längre ströftåg under sommaren. Såväl i St. Malm 
som på Värmdön nödgades jag begränsa mina exkursioner till ett 
litet område med föga mer än tre kilometers radie. På hösten

1 Adjumenta ad lichenographiam Lapponise fenniese atque Fenniae borealis (1881)
p. 126.
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företogos några andra exkursioner i Stockholmstrakten, t. ex. till 
Staket (Almarestäket), Järfva och Nackanäs. Endast tre af de för 
Sverige uppgifna arterna anträffades, men dessa äro just de, om 
hvilka meningarna varit mest delade, nämligen P. physodes (i in
skränkt bemärkelse), P. tubulosa och P. farinacea.

Redan under mina första exkursioner i St. Malm anträffades P. 
farinacea mångenstädes, men alltid i ringa individmängd, på gamla 
gärdesgårdar, ofta tillsammans med P. physodes, så att båda växte 
under samma belysnings- och fuktighetsförhållanden. Senare fann 
jag den älven på gamla tallar, företrädesvis mer eller mindre fri
stående. På Värmdön förekommer den ymnigt på glest stående 
tallar på de breda, med renlaf och islandslaf beklädda bergsryg
garna eller hedartade platåerna; mera sällan och i svagt utvecklade 
exemplar anträffades den på sten och på gamla björkar. Redan 
på något afstånd igenkännes den lätt på sin af tätt intill hvarandra 
liggande flikar bildade bål, som smyger sig tätt intill underlaget 
och tränger ned i sprickorna på detsamma samt äfven på vertikalt 
substrat utbreder sig tämligen likformigt åt alla sidor. Härtill 
kommer, att diffus sorediebildning tidigt inträder på bålens cen
trala delar, under det att flikarnas spetsar ständigt sakna sådan. 
Under höstexkursionerna anträffades arten äfven vid Järfva och 
Nackanäs samt annorstädes i Stockholmstrakten, men endast i ringa 
mängd. Apothecier funnos icke, och de äro öfverhufvud ej alls 
kända hos artens hufvudform från Europa. För sin spridning sv- 
nes den här vara uteslutande hänvisad till soredierna.

P. physodes (i inskränkt bemärkelse) visade sig öfverallt vara den 
\anligaste och på samma gång den, som kunde fortkomma under 
de mest olikartade yttre förhållandena. Bålen smyger sig mindre 
tätt till underlaget än hos P. farinacea. Dess flikar ligga vanligen 
ganska nära intill hvarandra, kunna dock stundom vara rätt långt 
åtskillda och äro (liksom hos P. farinacea) städse i torrt tillstånd 
tillplattade. ^ äxande pa horisontellt underlag utbreder den sig lik
formigt åt alla sidor. Ofta växa yngre bålflikar öfver äldre, och 
en eller annan höjer sig snedt upp ifrån substratet. På vertikalt 
undeilag utbreder den sig tämligen likformigt uppåt och åt sidorna; 
pä den nedre sidan ställa sig däremot flikarna mer eller mindre 
rent horisontellt, blifva korta och brytas ganska tidigt utaf. Rålen 
antager därför där mer eller mindre tydligt formen af en lialfcirkel. 
Soiediei bildas endast apikalt på bålflikarna, företrädesvis på så
dana, som höja sig från underlaget; spetsen på fliken spricker upp,
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och på undersidan af den mer eller mindre tillbakaböjda öfver- 
läppen af den sålunda bildade öppningen alstras soredierna. I ett 
par fall har jag dessutom funnit sorediebildning äfven på apotheci- 
ernas bålkant. Understundom anträffar man visserligen soredier 
strödda på bålens öfversida, men dessa äro ditförda af vinden och 
hafva ej alstrats, där de ligga, något som otvetydigt framgår däraf, 
att barklagret där är sammanhängande. Apothecier anträffas mång
enstädes, men i allmänhet i ringa mängd.

P. tubulosa insamlades mångenstädes, men i ringa mängd, såväl 
i St. Malm som i Stockholmstrakten och undgår lätt uppmärksam
heten, då den oftast uppträder i enstaka och små exemplar till
sammans med P. physodes. Vanligen anträffas den på gamla, mer 
eller mindre fritt stående björkar med sprickig bark, mera sällan 
på brädtak o. d. De tlesta bålflikarnä äro snedt uppåtriktade; en
dast få utbreda sig på substratet, och dessa äro alltid ganska långt 
skillda från hvarandra. Samtliga äro i torrt tillstånd starkare upp
blåsta än hos P. physodes och de uppstigande nästan alldeles cy
lindriska. Sorediebildningen försiggår på skarpt begränsade, stora 
fläckar på den mer eller mindre uppblåsta, men ej sönderbristande 
spetsen af uppstigande bålflikar. Apothecier äro ej anträffade i 
Stockholmstrakten; i ,St. Malm lyckades jag finna ett enda fertilt 
exemplar.

I korthet kunna de vid vanlig lupförstoring märkbara olikheterna 
mellan de ofvan skildrade arterna sammanfattas på följande sätt, 
hvarvid bör anmärkas, att de alla tre hafva ihåliga bålflikar, som, 
när de äro tillplattade, vid anfuktning svälla upp särskildt i spetsen.

P. farinacea Bitter.

Bål smygande tätt intill underlaget, med tätt intill hvarandra 
liggande, tillplattade flikar, som äfven på vertikalt substrat utbreda 
sig likformigt åt alla sidor. Sorediebildning på bålens centrala 
delar, diffus.

P. physodes (L.) Acharius (excl. varr. nonnullis).

Bål smygande mindre tätt till underlaget, med vanligen tätt in
till hvarandra liggande, tillplattade flikar, som på vertikalt substrat 
utbreda sig likformigt endast uppåt och åt sidorna. Sorediebildning 
inuti den sig öppnande spetsen af vanligen snedt uppåtriktade eller 
uppstigande bålflikar.



1P. tubulosa (Hagen) Bitter.

De flesta bålflikarna uppstigande eller snedt uppåtriktade, nästan 
cylindriska; de nedliggande långt åtskillda från hvarandra. Sore- 
diebildning på skarpt begränsade fläckar, ytligt på den uppblåsta, 
ej uppbristande spetsen af uppåtriktade bålflikar.

Några öfvergångar mellan dessa tre former har jag ej anträffat. 
Härmed vill jag dock icke hafva förnekat, att mycket unga, svagt 
utvecklade exemplar stundom kunna vara rätt svåra att igenkänna. 
När, såsom ofta är fallet, P. physodes och farinacea växa bredvid 
hvarandra, förtränger vanligen den förra den senare; någon gång 
händer det dock, att de till en tid kämpa med växlande lycka 
och flikar af den enas bål förekomma insprängda bland den and
ras. Vid en ytlig undersökning kan man då lätt komma till den 
uppfattningen, att i fråga om sorediebildningen olika flikar tillhöra 
samma bål. En noggrann iakttagare bör dock ej kunna vilseledas 
af sådant, lika litet som af samma företeelse, när P. saxatilis och 
P. physodes kämpa om utrymmet.

Olikheterna i fråga om bålens förhållande till underlaget göra, 
att P. farinacea och P. physodes, när de växa på samma substrat, 
gärna välja något olika delar af detsamma. Den förra är ogynn
sammare ställd på mera sönderklyftad och tätare sprickig yta och 
dukar där förr under. Detta torde kunna förklara, hvarför P. fa
rinacea är så vanlig på platåerna på Värmdön, där tallarna hafva 
mindre förklyftadt flarn än på annorlunda beskaffade ståndorter, 
och att de individ, som slagit sig ned på gamla sprickiga björkar, 
ej komma till någon yppig utveckling.

Anmärkningsvårdt är, att sistnämnda art, som att döma efter 
förhållandet i Stockholmstrakten ingalunda är sällsynt i vårt land, 
så godt som fullständigt undgått de svenska lichenologernas upp
märksamhet. Förutom det ofvan anförda omnämnandet af den-

1 Bitter anför som auktor för varietetsnamnet tubulosa Sch erer och citerar Enu- 
meratio; där citerar dock Sch.erer själf Spicilegium, hvilket arbete alltså är källan 
för namnet, om Sch.erer skall betecknas som auktor.

Emellertid torde växten redan år 1782 hafva namngifvits af C. G. Hagen (Ten" 
tamen historiie lichenum. p. 71): Lichen laciniatus var. tubulosus, hvilket namn af 
Acharius hänföres som synonym till Lichen physodes (= Parmelia physodes). I
beskrifningen säges bland annat: »Foliola tubuliformia seu fistulosa». ..........................
»Apices lobulorum.......................... farina concolore adspersi sunt», hvilket ju särdeles
väl passar in på P. tubulosa. Om Lichen physodes heter det däremot (p. 77): 
»Ramuli tubuliformes in juniori plantula elausi deprehenduntur, dum vero adul- 
tior fit, foraminulo rotundo perforantur et hiant».
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samma i Th. M. Friks’ Lichenographia föreligger, för så vidt jag 
kunnat finna, ingen annan uppgift om dess förekomst i Sverige 
än den, som lämnats af Bitter; han hade funnit den inblandad 
hland P. physodes i det exemplar af E. Fries’ Eichenes exsiccati, 
som han haft tillfälle att undersöka, och kan icke meddela någon 
upplysning om fyndorten. Det synes mig visserligen mycket san
nolikt, att den åtminstone till någon del legat till grund för Acha- 
rii beskrifning på P. physodes var. platyphylla, men då Acharius 
ingenting nämner om soredierna — han jämför den dock med 7'. 
scortea — har han antagligen därmed sammanblandat former af 
P. physodes. Sådana torde han hafva inlagt i sitt herbarium. En 
så skarpsynt granskare som Th. M. Fries, som undersökt exem
plaren i Acharii herbarium, nämner ingenting om förekomsten af 
soredier hos nyssnämnda Acharianska varietet. Att Nyländer 
dit hänfört exemplar af P. farinacea, påpekar redan Bitter.



OM FÖREKOMSTEN AF BETA MARITIMA 
PÅ SVERIGES VÄSTKUST.

AF

GUNNAR ANDERSSON.

Under ett uppehåll vid Skeldervikens (Engelholmshamn) badort 
sistlidne sommar (1907) meddelade mig en dag häradshöfding L. 
Améen, att hans flicka funnit en växt på stranden, som han icke 
var i stånd att bestämma med tillhjälp af floran. Då jag blef i 
tillfälle att se densamma, visade det sig, att ett stånd af Beta mari
tima L. anträffats. Detta fynd af en för Sveriges flora ny art har 
ett ganska stort växtgeografiskt intresse och är därjämte i sin mån 
egnadt att bidraga till kännedomen om växternas spridning genom 
strömmar i hafvet, hvadan detsamma här torde i korthet böra om
nämnas. Detta är så mycket mera fallet sedan jag från prof. E. War
ming erhållit underrättelse, att den 8 sept. d. å. vid en exkursion 
till Kullen »stud. mag. Gunnar Teglberg fandt et Exemplar af Beta 
maritima på sydsiden i Strandgruset».

Till Red. af tidskriften har ock från telegrafassistenten herr Th. 
Lange ingått nedanstående meddelande angående ett högst intres
sant fynd af arten i Bohuslän:

»Under en utflykt i Göteborgs skärgård sistlidne september an
träffade jag å en af de yttre öarna, Vargö, en del exemplar af Beta 
maritima växande hland gruset vid själtva hafsstranden tillsam
mans med andra hafsstrandväxter, såsom Atriplices, Sua?da m. 11.: 
den tycktes trifvas utmärkt, hvarför det är att hoppas, att den hör 
kunna fortvara. 1

En närmare beskrifning af de punkter, på hvilka fynden gjorts, 
bör här ej lämnas af hänsyn till att rofgiriga växtsamlare lätt 
då kunde uppsnoka och borttaga exemplaren och dessas afkomma, 
som då icke finge tillfälle att spontant föröka sig, om de det 
mäkta.

Enligt meddelande af kand. S. Birger är Beta maritima 1890 tagen som ballast- 
växt af J. A. Holm vid Skönvik i Medelpad.



343

Angående lokalen vid Skelderviken må dock ytterligare något 
nämnas. Utmed Skeldervikens norra sida utgöres stranden i stor 
utsträckning af en erosionsterrass, i hvilken vågorna bortsköljt fin
materialet i moränen, hvadan ytan utgöres af en blockstrand, som 
mellan låg- och högvatten har växlande bredd, vanligen dock ett 
par tre tiotal meter samt i vertikal riktning enligt skattning c. 2—3 
m. Markytan intages här af hufvudstora eller större block.

Under ett ungefär meterstort. sådant block, hvars ena kant snedt 
utsköt träffades ett ganska stort exemplar af Beta maritima. Det 
växte vid c:a 2/3 af skillnaden mellan hög- och lågvatten, 1/8 under 
det förras gräns något mera än 1 m. öfver medelvatten. Typen är 
den vanliga; köttiga, rombiska stjälkblad — rotbladen voro bort
vissnade — samt nedliggande, starkt grenig blomställning c:a 1 m. 
lång. Oaktadt ilrigt letande i omgifningarna kunde endast detta 
enda exemplar anträffas. Den öfriga vegetationen utgjordes af mel
lan stenarna spridt växande individ af nedanstående arter. Det 
lider intet tvifvel, att växternas rötter mellan blocken lätt nog 
kunna söka sig ned i underliggande outtvättade leriga morän, 
hvilken här och hvar utmed stranden på grund af utglidning 
i grund vattensnivån är synlig.

Bland blocken lefde Equisetum arvense rikl., Atriplex hastata str., 
Tussilago farfara spr., Taraxacum officinale spr., Rumex crispus spr., 
Triticum arvense spr. — fläckvis rikl., Cirsium arvense enst., Bromus 
mollis enst., Cerastium vulgatum spr., Corynephorus canescens enst., 
Agrostis stolonifera str. (ngt längre bort), Cakite maritima enst. Art
beståndet är en blandning af traktens ruderat- och hafsstrandsflora; 
något som man har anledning att vänta med hänsyn till människo
boningars närhet. Hafsvågorna förmedla här uppenbarligen en 
rätt omfattande stranddrift af frön.

Nu beskrifna lokal, blockstrand upp mot högvattensgränsen, är 
uppenbarligen alldeles likartad den där Beta maritima träffas inom 
sitt egentliga utbredningsområde i det skandinaviskt-danska flor
området, nämligen utmed stränderna af Stora bält. — Vid ett be
sök i Köpenhamn genomgick jag i Botaniska museet befintliga 
samlingar af Beta maritima och genom vänligt biträde af museiin- 
spektör C. H. Ostenfeld kunde jag upprätta en karta, som här återgifves 
öfver de danska fyndorterna enligt exemplar i museet och enligt upp
gifterna i de danska floristiska arbetena, i främsta rummet Langes.1

1 Utom Langes flora 4:de uppl. har användts Rettelser og tilföjelser til Haand- 
bog i den danske Flora. Köpenhamn 1897, sid. 15.
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I Danmark har Beta maritima som sagdt en väsentligen till 
Stora Bält begränsad utbredning, i det att alla de omkring 24 kända 
lokalerna träffas utmed dettas stränder; enda undantag är Hirtsholms- 
ögruppen (Tyvholmen) utanför Fredrikshavn på Jyllands NO-sida.

Vid Stora Bält är den nordostligaste lokalen, således den närmast 
de skånska lokalerna belägna, Gniben på Sjsellands NV-udde, 
c:a 100 km. från Engelholms hamn och c:a 80 km. från Mölle. 
Sedan följer en hel rad lokaler, nedan uppräknade från N. till 
S. Sejerö, utanför Sjaelland; Refsnses halfön, Sjsellands längst i 
NV. utskjutande parti, å hvilken lokalerna, uppräknade från öster 
mot väster äro: Vröj, Mulen, Saltbsek samt flera ställen längs syd
sidan af halfön. Utmed Sjsellands västkust längs bältet ligga loka
lerna äfvenledes tätt. Från norr mot söder räknadt: Svallerup, 
Rersö, flerstädes från Mullerup till Blidsö, Korsör, Aggersö (invid 
kusten). Utmed sydkusten träffas arten omkring 20 km. mot öster 
på flera punkter: Sevedö, Frölunde fed och Gumperup.

På Bältets västra sida är den nordligaste lokalen Aarhus, där J. 
Lange själf sett den, ehuru exemplar saknas i hans i Botaniskt 
museum i Köpenhamn förvarade herbarium". Längre i söder är 
arten funnen på östra och södra sidan al Samsö (Stavns fjord och 
liera ställen å ostkusten, Vestborg fyr). På Fyen är den tagen fler
städes utmed NO-hörnet (Hindsholmshalföns nordspets och väst
sida: Korshavn, Langö, Midskov). Däremot har arten ej anträffats 
utmed det egentliga Fyens kust, men däremot på Vresen, ett skär 
norr om Langelands nordspets, äfvensom flerstädes på sistnämnda 
ös sydspets (Dimesodde, Bagenkop) samt till sist på Ärö (Halen vid 
Marstal och Ourehoved).

Nu omtalade ganska spridda utbredning torde nog delvis åtmin
stone ha sin förklaring i att arten är rätt bunden till de jämförelsevis 
sällsynta blockstränderna och helt saknas på sandstränderna, hva
dan ock uppgiften om förekomsten på Jyllands västkust är föga 
sannolik.

Om sättet för dess spridning lämna några af M. J. Mathiassen' 
gjorda iakttagelser ganska intressanta upplysningar. Han fann (l

1 1 Langes flora uppgifves äfven att arten skulle finnas på »Vestkanten» af Jyl
land, dock utan närmare lokaluppgift. Intet exemplar härifrån finnes i Botanisk 
Museums samlingar i Köpenhamn.

2 Möjligen kan det här vara fråga om exemplar af B. vulgaris, träffad som ru 
deratväxt.

3 Dansk Botan. Tidskrift 22 (1898—99) sid. XIV (i Medd. fra Botanisk Förening).
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okt. 1891) unga exemplar af B. maritima från Mullerups hamn 
långs Bältets strand förbi Drösselberg till Blidsö skog »i saadan

Kartskiss visande Beta maritimas utbredning kring Stora Bält och Kattegatt. Lo
kalerna i Göteborgs skärgård och på Hallands Väderö ha ej kunnat utsättas.

Msengde, at jeg talte over hundrede Planter paa en Strsekning af 
mindre end en halv Mil». Detta förundrade M. mycket, då han 
sedan 1886 hade passerat denna sträcka ett par gånger om året, 
utan att finna något exemplar. Alla de funna voro unga plantor
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och icke enda var i frukt. Större delen förstördes för öfrigt vid en 
följande stormflod. M. anser, att alla dessa plantor med en storm
flod spridts »fra det nserliggende Rersö eller Musholm og besaaet 
Kysten». Han företog också försök angående flytförmågan hos 
torra och fuktiga frukter af strandbetan och fann att de förra 
»to Dage efter, at jeg havde lagt en del Frugter i Vand, sank 
de dog nsesten alle til Bunds, da jeg rystede Flasken». Våta frukter 
sjönko i regel efter c:a 18 timmar, några höllo sig dock flytande 
i öfver två dygn. Om man har rätt att generalisera dessa försök 
till alla mogenhetsgrader och alla salthalter i vattnet är kanske 
osäkert.

Det synes mig ytterst sannolikt att Beta maritima spridts från 
sitt centrum kring Stora hält under särskildt gynnsamma förhållan
den dels mot norr till öarna vid Jyllands nordspets, dels till Kullen, 
Skelderviken och Göteborgstrakten. Ett omsorgsfullt eftersökande 
på Hallandsåshalföns blockstränder och framför allt på Hallands 
Väderö och kringliggande skär skulle möjligen låta oss lära känna 
flera lokaler för dennaart, som har sin egentliga utbredning utmed 
Europas sydligare kuster, ända bort till Kaspiska hafvet och In
diska oceanen.

Tillägg. Dagen innan ofvanstående skulle gå i präss, erhöll 
jag från docenten H. Simmons i Lund meddelande,* att äfven han 
sommaren 1907 anträffat Beta maritima vid Mölle, att arten 1906 
af E. Brodoeson funnits vid Skelderviken, dock »säkert icke vid 
Engelholms hamn», att i Lunds universitets botaniska instituts her
barium finnes »ett ungt, sterilt exemplar från Hallands Väderö, 
taget af L. Holmström».

De ej få iakttagelser, som nu föreligga, synas göra det sannolikt 
att 1905 hafsströmmarna varit särdeles ägnade att förmedla frö
spridning från Bälten mot NO till den svenska västkusten. Någon 
granskning af de hydrografiska och meteorologiska förhållandena 
under denna tidsperiod har jag emellertid ej medhunnit.



TILL KÄNNEDOMEN OM YMPHYBRIDER.
HEFERAT

AF
O. ROSENBERG.

Den kände bömiske cytologen B. Némec har i ett par under de 
senare åren publicerade arbeten framlagt resultaten af en del för
sök att framkalla dubbelkärnor i växtcellen. Under vissa betin
gelser kunde en pågående celldelningsprocess på så sätt påverkas, 
att de redan utdifferentierade dotterkärnanlagen hastigt öfvergingo 
i hvilstadium under det att en dem afskiljande cellvägg ej kom till 
utbildning. En svag vattenlösning af kloralhydrat visade sig i 
detta hänseende synnerligen verksam. På detta sätt erhöllos celler 
med 2 kärnor, hvar och en med det för arten karakteristiska kro- 
mosomtalet. Némec experimenterade särskildt med groddplantor 
af Pisum, hvars kärnor hafva 14 kromosomer. Vid bildningen af 
könscellerna reduceras detta tal, som bekant, till hälften, 7; för att 
beteckna dessa båda kärnslag har Strasburger infört uttrycken 
diploida, resp. haploida kärnor. Kromosomtalet 14 är alltså ka
rakteristiskt för de diploida kärnorna hos Pisum.

Finge nu dylika rötter, som vuxit i kloralhydratlösning, växa 
under normala förhållanden en längre eller kortare tid så visade 
det sig, att i de två-kärniga cellerna kärnorna förenade sig till 
en stor dubbelkärna och vidare att normala förhållanden såtill
vida inträdde, att cellerna i rotspetsen åter började dela sig, hvar- 
vidj äfven de nämnda »dubbelkärnorna» delade sig karyokinetiskt. 
Dessa ha bildats genom förening af två diploida kärnor, (s. k. syn- 
diploida kärnor, enl. Strasburger), ha alltså i detta fall kromosom
talet 28. Némec fann vidare att efter en tids förlopp dylika syndi- 
ploida kärndelningar blefvo allt sällsyntare och slutligen alldeles 
upphörde; alla kärndelningar i de kloraliserade rötterna voro slut
ligen normala, med det diploida kromosomtalet. Enligt Némecs 

åsikt kan detta ej förklaras uteslutande genom antagandet, att de
Svensk riofanisl: Tidskrift. 04
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syndiploida cellerna kommit in i rotens sträckningsregion, utan 
han antager att i dylika celler en särskild delning al cellkärnan 
kan äga rum, hvarigenom kromosomtalet återföres till det diploida- 
Han afbildar ett fall, som enligt hans åsikt skulle kunna ge an
ledning till antagandet, att en reduktionsdelning förekommer i dessa 
kärnor.

Dessa synnerligen intressanta undersökningar ha haft sin stora 
betydelse vid diskussionen af det s. k. ymphybrid-problemet. Man 
liar trott sig genom dessa undersökningar få en förklaring till det 
egendomliga förhållandet att vid ympning af en art på en annan 
från ympningsstället i en del fall skott växa ut, som visa sig vara 
hybrider mellan arter, som lämnat ympkvisten, resp. underlaget. 
Det oftast anförda exemplet på dylikt är Laburnum Adami, som 
anges vara hybrid mellan Laburnum vulgare och Cytisus purpureus. 
Holmboe har nyligen beskrifvit en annan liknande form, som han 
uppfattar som hybrid mellan Crataegus monogyna och Pirus com
munis. Ett bland de noggrannast undersökta fallen är det af Noll 

beskrifna mellan Crataegus monogyna och Mespilus germanica. Möj
ligheten af uppkomsten af ymphybrider har en viss betydelse för 
uppfattningen af cellkärnans roll med afseende på ärftliga anlags 
fortplantning. Antaget, att verkliga ymphybrider kunna bildas, 
så kan detta knappt förklaras på annat sätt, från cellteoriens nu
varande ståndpunkt, än genom antagandet att vid ympstället kär
nor från de bägge arternas celler förenat sig med hvarandra och 
gett upphof till nya skott, som då kunna visa sig som hybrider. 
Ett förhållande, som tyckes tala härför är, att ymphybriden skjuter 
ut just från ympstället. Weisman söker sålunda förklara uppkom
sten af Laburnum Adami, genom antagandet att vid ympstället 
tvänne kambiumceller sammansmält och dessas kärnor förenats 
till en dubbelkärna, hvarifrån hybridens kärnor härleda sig. Man 
borde alltså kunna kontrollera detta antagandes riktighet genom 
en undersökning af kromosomtalet hos hybriden, resp. stamarterna; 
hybriden borde ha dubbelt så många. Laburnum Adami under
sökte Strasburger, men fann att någon skilnad i kromosom
talet ej fanns mellan hybriden och arterna. Under sådana förhål
landen blefvo Némecs här i korthet refererade undersökningar af 
stort intresse: han hade ju trott sig kunna påvisa en slags reduk
tionsdelning, hvarigenom det syndiploida kromosomtalet bragtes ner 
till det diploida. Mot det nämnda antagandet af en kärnsamman- 
smältning vid ympstället fanns alltså ännu ej något skäl att anföra.
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Strasburger har nu företagit en omfattande undersökning af 
kloraliserade rötters cytologiska förhållanden, men därjämte en 
granskning af de uppgifter som finnas om förekomsten af ymphy- 
brider, både från cytologisk och historisk synpunkt.

De resultat han därvid ernått äro i korthet följande:
Némecs uppgifter om kloralhydrats inverkan på Pisum bekräftades 

såtillvida att syndiploida delningsstadier till en början voro mycket 
vanliga; omkring 27 tim. efter kloralbehandlingen aftogo dylika 
delningar märkbart, någon reduktionsdelning eller dylikt kunde 
Strasburger dock, trots undersökning af 100-tals kärndelningar, 
aldrig påträffa och han anser att uppgifter om dylika helt enkelt 
höra strykas ur litteraturen. Hur skall man då förklara det för
hållandet, att i senare stadier endast diploida kärnor förekomma? 
Strasburger påvisar då att mycket snart de syndiploida kärnorna 
börja visa tecken till upplösning; kärndelningarna börja bli anor
mala, dotterkromosomgrupperna sprängas sönder till talrika smärre 
kärnor och slutligen visa sig på flera ställen i dylika rötter celler, 
som förete alla tecken till upplösning. En typisk spole kan nog 
utbildas af en syndiploid kärna, men i det ögonblick dotterkromo- 
somerna vandra mot polerna tycks sammanhållningen sluta och 
det kommer mera sällan till bildning af en ny syndiploid kärna. 
»Es ist, als wenn mit Schwund der Spindelpole der zentrierende 
Einfluss schwände, der alle die vorhandenen Chromosomen ein
heitlich zusammenhielt.» Såsom en följd af dessa förhållanden, 
visar det sig också att kärndelningsfigurer uppträda med mycket 
varierande kromosomtal. Strasburger finner alltså på grund af 
ett noggrannt studium af dessa förhållanden att celler med syndi
ploida kärnor förr eller senare visa tecken till degeneration och 
slutligen upplösas. Någon reduktionsdelning kunde aldrig påvisas.

Hvad speciellt beträffar den af Némec som bevis för en reduk
tionsdelning publicerade figuren, så har nog Strasburger ganska 
rätt i sin uppfattning att den bevisar skäligen litet. Det enda 
märkvärdiga med densamma är, att cellen är så mycket större än 
kringliggande och man därför väntar sig ett större kromosomtal än 
hvad figuren anger.

Vidare söker Strasburger, genom en ganska ingående gransk
ning af de historiska dokumenterna beträffande uppträdandet af 
ymphybrider visa att ännu så länge är dessas ursprung åtminstone 
ganska tvifvelaktigt. Och frågan är om ej i vissa fall ympkvisten 
själf redan varit en hybrid. En utförlig behandling ägnas den
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egendomliga Citrus-formen Bizarria, hvarur till full evidens framgår 
att densamma ej är att uppfatta som en ymphybrid, utan enligt 
alla tillgängliga historiska källor är en verklig fröhybrid mellan 
apelsin- och citron-former (»cedrat» m. fl.).

Särskildt egendomlig är den af Noll undersökta »ymphybriden» 
mellan Crataegus monogyna och Mespilus germanica som växer i 
Bronvaux i närheten af Metz. Underlaget för densamma är en 
mer än 100-årig Crataegus monogyna. Omedelbart under det ställe, 
där en kvist af Mespilus germanica inympats, utgå från olika håll 
omkring stammen 4 kvistar, som förete en blandning af de nämnda 
arternas egenskaper. Strasburger är ej böjd att anse dessa skott 
som ymphybrider, utan han försöker en annan förklaring. Man 
kunde tänka sig att ursprungligen en kvist af en verklig hybrid 
ympats på Crataegus monogyna, och, äfven om det ej just är san
nolikt att denna slog tillbaka i en Mespilus germanica, så kunde 
man tänka sig att denna art ympats på hybriden vid dess bas 
och att denna sedermera bortskurits så när som till ympstället. 
»Das mag unwahrscheinlich sein, lässt sich nicht erweisen, ist aber 
sicher nicht ganz ausgeschlossen.» Anmärkningsvärdt är just att 
här detta eljest så ytterligt sällsynta fenomen skulle visat sig ej en 
gång utan flera gånger under årens lopp.

Strasburgers tvifvel på möjligheten af ymphybrider i allmänhet 
synas berättigade »so lange als für das Zustandekommen von Pfropf
hybriden nur nachträglich gemachte Wahrnehmungen angeführt 
werden können, so lange es in einem Worte nicht gelang, Pfropf
hybride willkürlich hervorzubringen und in ihrer Entstehung zu 
verfolgen».

Hvilken ställning man än intager till den nämnda frågan, är det 
i alla fall klart att resultaten af Nemecs undersökningar af klorali- 
serade rötter ej lämna något stöd för uppfattningen att en kärn- 
sammansmältning med efterföljande reduktionsdelning vid ymp
stället kan vara upphofvet till »ymphybrider».

Strasburger tillägger: »Bei alledem ist es klar, dass wenn auch 
alle theoretischen Erwägungen, die auf Grund bekannter Tatsachen 
sich jetzt anstellen lassen, gegen die Annahme von Pfropfhybriden 
sprechen würden, sie den Tatsachen sich zu fügen hätten, mit dem 
Augenblick, wo die Existenz derartiger Hybriden erwiesen wäre. 
Dann läge eben der Beweis vor, dass die vorhandenen Theorien 
nicht zutreffen, oder nicht für alle Fälle reichen, und dass sie ent
weder aufgegeben oder erweitert werden müssen.»
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Erythraea vulgaris (Rafn) Willd. ånyo funnen i Medelpad.
Denna växt, som 1863 upptäcktes af F. Kempe i Tynderö sn i nord

östra Medelpad, har därstädes under många år förgäfves eftersökts och 
måst betraktas som utgången ur landskapets flora. För 3 år sedan an
träffades den emellertid i sydöstra delen af landskapet af Stig Eriksson, 
elev vid Sundsvalls h. allm. läroverk. Vid granskning af ett privat her
barium i vintras lick jag reda på detta fynd och besökte den 1 dennes 
fyndstället, holmen Väster-Haren i Björköfjärden, Njurunda sn, samt 
anträffade fem individ af växten. Af dessa var ett ännu i blomning 
och de öfriga i frukt, men öfversvämmade af det ovanligt långvariga hög
vatten, som under stor del af den gångna sommaren här varit rådande.

Xågra bladrosetter af groddplantor kunde ej upptäckas, och det skall 
bli intressant att ett följande år få se, huruvida växten på denna plats 
kan bibehålla sig efter de og3mnsamma förhållanden, hvarunder den i 
år lefvat

Vegetationen på Väster-Haren har ett relativt sj'dligt utseende. Holmen 
är klädd af ett tätt bestånd af klibbal med en ymnig undervegetation 
af Triticum caninnm och Milium effusum samt Valeriana o/ficinalis (huf- 
vudformen). som är långt ifrån allmän i Medelpad. På holmens norra 
sida anträffades i ett litet, stenigt snår af klibbal Ophioglossum vulgatuni 
samt i den närbelägna Hummelviken Scirpus Taberncemontani, båda nya 
för landskapets flora.

Sundsvall i sept. 1907.
E. COLLINDER.

Främlingar på Kalmar hamn.
På utfyllningarna inom Kalmar hamnområde hafva i år infunnit sig 

åtskilliga främlingar, hittills sällan eller ej alls påträffade på svensk 
mark. Till namnet har undertecknad kunna bestämma följande:

Caucalis lalifolia L., blott enstaka exemplar, på grund af den magra 
växtplatsen obetydliga, men blommande med vackert rödlätta blommor 
och fruktificerande.

Nasturtium austriaeum Crantz. Sannolikt blott ett exemplar, men med 
talrika stjälkar, fruktificerande.

Salvia sylvestris L. Ett exemplar.
Kapistrum rugosum All. Frodig och i tämligen talrika exemplar. Först 

iakttagen af tandläkare Haglund.
Polciitilla canescens Besser. Ett exemplar, redan under fjolåret iakt

taget af kandidat Medelius.
Dessutom har iakttagits en Aster i frodiga exemplar, men ej blom

mande på grund af den regniga sommaren.
Ytterligare må nämnas Sisymbrium altissimum, numera allmän på ut

fyllningarna, Sisymbrium Locselii, Lepidium Druba, Erigeron canadensis 
och Brassica juncea (?).

Dr. Albert Atterberg.
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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 författaren 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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