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Till tidskriftens medarbetare!

Samtliga manuskript till Svensk Botanisk Tidskrift skola in
lämnas i fullt tryckfårdigt skick till tidskriftens redaktör, docenten
O. Rosenberg, Stockholm, Tegnérlunden 4. Redaktionskommittén af- 
gör om insända afhandlingars intagande i tidskriften. Antalet plan
scher och figurer till hvarje afhandling, som kunna af tidskriftens 
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1) Auktorsnamn sättas med vanlig stil.
2) Personnamn i texten sättas med Kapitaler (dubbelt understru

ket i manuskriptet).
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AFVIKANDE TAL- OCH STÄLLNINGSFÖRHÅL
LANDEN I BLOMMAN HOS GENTIANA 

CAMPESTRIS L.
AF

GUST. O. A:N MALME.

Antalet blad i blommans olika kransar är, som bekant, hos många 
växter underkastadt betydliga växlingar. Naumburgia thyrsiflora (L.) 
Reich., Trientalis europcea L. och Semperviuum tectorum L. erbjuda 
i det hänseendet allbekantä exempel. Oftast förhåller det sig så, 
att ett bestämdt antal, t. ex. 7 hos Trientalis, 5 hos Fragaria vesca 
L., 4 hos Potentilla erecta (L.) Hampe, uppträder i de llesta blom
morna hos samma art och därför betraktas som det för densamma 
normala; andra tal betecknas som (vanligare eller sällsyntare) af- 
vikelser.

Afvikelserna kunna i vissa fall gruppera sig i det närmaste lik
formigt på båda sidorna, på + sidan och —sidan, t. ex. hos Fra
garia vesca1 och Pgrola uniflora L., eller hufvudsakligen samla sig 
på den ena, t. ex. på + sidan hos Potentilla erecta, Campanula ro- 
tundifolia L. och Solanum tuberosum L., på —sidan hos Myrtillus 
nigra Gilib., Myrtillus uliginosa (L.) Drej. (hos hvilka båda 5-talet är 
det vanligaste) och Sedum sexangulare L. När blommorna äro samlade 
i blomställningar, kunna de förhålla sig olika i olika delar af dessa. 
Hos Menyanthes trifoliata L.1 2 3 t. ex. gruppera sig afvikelserna i topp
blomman och de nedersta blommorna i inflorescensen (särskildt i 
toppblommorna i partialinflorescenserna, om såsom ofta är fallet, blom

1 Som exempel anföras här växter, dem jag själf varit i tillfälle att undersöka i
ett stort antal exemplar.

3 Afvikelserna i blommans byggnad hos denna växt hafva under sistförflutna 
sommar undersökts af fröken M. Geher; det är att hoppas, att resultaten snart 
skola offentliggöras.
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mor utveckla sig i förbladens axiller i nedre delen af inflorescensen 
och denna sålunda i verkligheten blir sammansatt) på + sidan, 
under det att de i öfre delen af inflorescensen gruppera sig hufvud- 
sakligen på —sidan. Med andra ord uttryckt, hos vissa växter leda 
afvikelserna än till polymeri, än till oligomeri, hos andra öfvervä- 
gande till polymeri, hos åter andra öfvervägande till oligomeri.

Finner man t. ex. hos Potentilla erecta, som ju typiskt har fyra- 
taliga blommor, att en hög procent (mera än en tredjedel) utgöres 
af antingen normalt femtaliga blommor eller sådana, som i ett eller 
annat afseende tendera mot 5-talet, ligger det nära till hands att 
antaga, att afvikelsen beror på atavism, då ju artens samsläktingar 
hafva typiskt femtaliga blommor. Jag vill visserligen ej förneka, 
att så möjligen kan vara fallet, men enligt min öfvertygelse vore 
det förhastadt och oriktigt att bestämdt påstå, att så nödvändigtvis 
är fallet. Hos andra växter tendera afvikelserna lika otvetydigt 
bort från släktets eller gruppens grundtyp. I korthet vill jag här 
påpeka ett exempel, som belyser detta mitt påstående och på samma 
gång uppvisar ett och annat af intresse äfven i andra afseenden.

Under kortare besök i min hembygd, St. Malms skogsbygd i syd
västra Södermanland, i slutet af juni och början af juli 1905 och 
vid samma tid 1907 ägnade jag någon uppmärksamhet åt den där
städes ymnigt förekommande Gentiana campestris L.1 Det frappe
rade mig därvid mycket snart, att de från bladvecken utgående 
blommorna ofta hade treflikad krona. En undersökning visade, att 
dessa blommor vanligen voro normalt tretaliga äfven i fråga om 
foder och ståndare. Toppblommorna däremot företedde mera sällan

1 Den vid denna tid undersökta och insamlade växten tillhör elementararten
*suecica (Froel.) Murb. Vid ett tillfälligt besök i trakten i augusti 1905 insamlades 
äfven * *germanica (Froel.) Murb., men någon undersökning af afvikelser hos denna 
medhanns icke.

En skillnad mellan dessa båda elementararter, som ej med tillräcklig skärpa 
framhållits, ligger i akladiets olika längd; hos suecica är detta i allmänhet lika 
långt eller längre än blomman, hos germanica däremot betydligt kortare. Hos den 
förra liar jag observerat blad endast på de biaxlar, som utgå från den basala blad
rosetten och hvilka alltså kunna vara 3-, någon gång flerblommiga. Hos germa
nica finnas i regeln blad äfven på de grenar, som utgå upptill på stjälken (däraf 
„rami pauci- v. pluriflori»), hvilket i hög grad bidrager att förläna den en annan 
habitus.

Germanica (Froel.) Murb. som namn på en elementarart torde enligt de inter
nationella nomenklaturreglerna näppeligen få bibehållas (jfr art. 53), då det, redan 
innan den Froelichska varieteten upphöjdes till art, fanns en Geniiana germa
nica Willd.
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några afvikelser, och jag lyckades icke anträffa någon enda, som 
var normalt tre- eller femtalig. Egendomligt nog tyckes denna af- 
vikelse i de axillära blommornas byggnad hafva så godt som full
ständigt undgått uppmärksamheten. Hvarken i Penzig’s Pflanzen
teratologie (1894) eller i C. Houard’s Revue des travaux de téra- 
tologie végétale (i Revue générale de botanique. 1905) finns någon 
uppgift om trimera blommor hos någon Gentiana. I vårt land har 
växtteratologien ej varit föremål för någon synnerlig uppmärksamhet; 
de iakttagelser, som gjorts på det området, hafva i allmänhet ej 
publicerats eller också endast i korthet omnämnts i floristiska och 
systematiska arbeten. Hvad nu ifrågavarande art beträffar, upp- 
gifves i Hartman’s Handbok i Skandinaviens flora (l 1 :te uppl.), p. 
100, att kronan har »4-, säll. 5-deladt bräm»; och i F. W. C. Are- 

schoug’s Skånes flora (andra uppl.), p. 94, säges, att blommorna 
äro »vanligen 4-taliga», och något längre ned på samma sida på
pekas, att kronan är »stundom endast 3-klufven». S. Murreck, som 
monografiskt behandlat de skandinaviska Gentiana■ af gruppen En- 
dotricha [Studien über Gentianen aus der Gruppe Endotricha Froel. 
(Acta Horti Bergiani. Band 2. N:o 2. 1892)], skrifver utan all in
skränkning »corolla 4-fida» och synes alltså icke hafva observerat 
den ofvan anmärkta, åtminstone i sydvästra Södermanland inga
lunda sällsynta afvikelsen.

Diagrammet för de axillära blommorna hos Gentiana campestris 
är i korthet följande. Förblad saknas. De båda större foderbladen 
falla i transversalplanet eller med andra ord äro sidoställda (deras 
kanter löpa ned på blomskaftet, hvilket därför är försedt med fyra 
skarpa åsar eller lister); de mindre stå mediant. De fyra kronbla
den alternera med foderbladen och ståndarna i sin tur med kron
bladen, så att två komma att stå mediant. Fruktbladen stå i de 
allra flesta fall mediant; de intaga alltså den ställning, som enligt 
A. W. Eichler (Blüthendiagramme. I, p. 248) skall utmärka fyra- 
taliga gentianacéblommor med förblad.3 I endast fyra fall har jag 1 2

1 Redan A. W. Roth [Tentamen Florae germanica“, II: 1 (1789), p. 290] säger om 
Gentiana campestris: »Variat calyce quinquepartito, laciniis tribus minoribus; co
rolla quinquefida; staminibus quinque, sed rarius.» Hufvudsakligen afsåg han G. 
ballica Murb., hvilket framgår af hans fyndortsuppgifter (»ad margines viarum 
Holsatiae»); vid Elbingrode förekommer dock äfven G. campestris *suecica (Froel.) Murb

2 Eichler framhåller dock att denna regel lider af åtskilliga undantag.
Enligt Döll, Flora des Grossherzogthums Baden. II (1859), p. 797, stå frukt

bladen i de fyrataliga axillära blommorna hos Gentiana cruciata L. i transversal
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funnit axillära, fyrataliga blommor med i transversalplanet stående 
fruktblad. Två af dessa anträffades på ett och samma individ, 
hvars öfriga blommor i detta hänseende voro af vanlig beskaffen
het. De två andra förekommo på individ, hvilkas toppblomma vi
sade samma afvikelse, i det att de båda fruktbladen stodo innanför 
de större foderbladen; de öfriga axillära blommorna hade däremot 
mediana fruktblad.

Mycket ofta finns mellan blomskaftet och stödjehladet en blomma, 
som kommer till utveckling senare. Dess orientering i förhållande 
till hufvudaxeln äfr densamma. Man har här således att göra med 
i (longitudinell) serie anordnade knoppar, som utveckla sig i basi- 
petal följd. När hos ett undersökt individ i två hvarandra mot
satta bladveck denna blomma satt fäst på den först utvecklades 
skaft, förelåg således en sammanväxning. Hade ej delta varit fallet, 
skulle nödvändigtvis dess större foderblad legat i medianplanet i 
förhållande till axeln af första ordningen. 1 tre dylika sig senare 
utvecklande blommor har jag funnit i transversalplanet liggande frukt
blad; i intet af dessa fall uppvisade de tidigare utvecklade blom
morna i samma bladveck denna afvikande fruktbladsställning.

Toppblommans diagram är i tillämpliga delar detsamma, frukt
bladen stå i regeln innanför de båda mindre foderbladen. Dock 
synes det motsatta förhållandet här vara något vanligare än i de 
axillära blommorna. I det betydligt mindre (vid pass en fjärdedel 
så stora) antal toppblommor, som undersökts, hafva anträffats fyra 
normalt fyrataliga med innanför de större foderbladen stående frukt
blad. Denna fruktbladens växlande ställning är något synnerligen 
egendomligt, det jag konstaterar utan att kunna pa något sätt för
klara detsamma.1

planet, vare sig förblad finnas tillstädes eller icke. Wydler uppger (Flora. I860), 
att förblad städse saknas hos denna art.

Enligt Wydler (Flora. 1857, p. 25) stå i de ej så sällan förekommande fyra
taliga axillära blommorna hos Gentiana pneumonanthe L. fruktbladen än i median-, 
än i transversalplanet.

' Något bindande skäl, hvarför fruktbladen borde intaga den ställning, den Eich- 
lerska regeln angifver, föreligger icke, därest man ej vill antaga, att den fyrataliga 
kronan och de fyra ståndarna uppkommit genom klyfning af två blad. Men till stöd 
för ett dylikt antagande föreligga icke några iakttagelser. Emot ett sådant synas 
mig däremot de här beskrifna tretaliga blommorna bestämdt tala.

Hvad Gentiana campcslris beträffar, som på grund af foderbladens ställning kan 
med bestämdhet sägas redan till anlaget sakna förblad, kan möjligen den tidiga och 
starka utvecklingen af de sidoställda foderbladen hafva betingat den ställning, som
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Såsom redan ofvan påpekades, anträffas hos Gentiana campestris 
ej sällan axillära blommor, som äro tretaliga i krona och androe- 
ceum; mer än ett hundra sådana hafva undersökts. Många gånger 
visade sig de llesta blommorna på samma individ vara så beskaf
fade; i andra fall förhöll sig endast en eller annan på detta sätt 
och då hufvudsakligen sådana, som sutto vid de öfversta bladparen. 
Fruktbladen voro hos dessa blommor alltid två och mediana. 1 
fodret var det städse det ena af de båda mindre bladen, nämligen 
det bakre (in emot hufvudaxeln sittande), som undergått reduktion. 
Än saknades det helt och hållet, och i så fall var blomskaftet en
dast försedt med tre åsar, af hvilka dock den bakre var mer eller 
mindre tydligt dubbel; än var det tillstädes i form af ett större 
eller mindre rudiment eller åtminstone betydligt mindre än det 
främre, och i så fall var visserligen blomskaftet försedt med fyra 
åsar, men de båda bakre voro mer eller mindre närmade hvar
andra. De tre kronbladen voro vanligen lika stora, och ett af dem 
var städse vändt mot hufvudaxeln. Dessa tretaliga blommor följa 
alltså i fråga om orienteringen den allmänna regeln för blommor 
utan förblad (jfr Eichler, Blüthendiagramme. I, p. 31).

Frånsedt foderbladen, visade sig öfvergångar mellan tre- och fyra- 
talighet i de axillära blommorna skäligen sällsynta. I ett par fall 
hade i blommor med fyratalig krona den bakre mediana ståndaren 
slagit fel eller var förkrympt. I några andra fall var i tretaliga 
blommor det bakre kronbladet större än de öfriga, och ett par gånger 
fann jag detta kronblad grundt klufvet och innanför detsamma en 
fjärde fullständig eller rudimentär ståndare.

Tretalighet i de ofvan omnämnda framför stående, senare sig ut- 
vecklande blommorna visade sig vara lika vanlig som i de tidigare 
och stod ej i något beroende af tretalighet i dessa; det kan hända 
att båda blommorna i samma bladveck äro tretaliga (lika väl som 
båda fyrataliga), eller att den tidigare är tretalig, den senare fyra
talig och vice versa.

Afvikelser i riktning mot tretalighet i toppblomman har jag iakt
tagit mycket sällan. På ett individ, som hade mellanbladen ord
nade i krans med tre i hvarje och en eller två blommor i hvarje

fruktbladen i mer än nittionio fall af hundra intaga. En tanke i den riktningen 
synes hafva föresväfvat E. Gilg, när han [Engleu & Prantl, Die natürl. Pflanzen- 
fam. IV: 2 (1895), p. 57] säger: »Ich möchte glauben, dass wir es hier mit Druck. 
Wirkungen der einzelnen Blütenteile auf einander zu thun haben, welche ja häufig 
in gewisser Weise zu variieren pflegen.»
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bladveck, funnos i toppblomman endast tre foderblad, och dessa 
alternerade med de tre öfversta mellanbladen. De voro sins emellan 
lika stora och erinrade till formen om de båda större foderbladen 
i en normalt utvecklad blomma. Krona och androeceum voro tre- 
taliga med normal anordning i förhållande till fodret. De båda 
fruktbladen intogo samma ställning som i de tretaliga axillärblom- 
morna, d. v. s. det ena stod rakt innanför ett af kronbladen. På 
ett annat individ med motsatta mellanblad saknades blommor vid 
det öfversta bladparet. Det ena bladet hade, utan att förändra stor
lek eller form, ryckt upp till blomman, där det intog samma ställ
ning som det ena af de mindre foderbladen, dock så att dess kanter 
lågo utanför de båda större foderbladens. Det foderblad, som borde 
haft sin plats innanför detsamma, saknades helt och hållet; del 
andra mindre foderbladet var däremot normalt utveckladt. Androe
ceum och krona voro regelbundet tretaliga och anordnade på samma 
sätt som i de tretaliga axillärblommorna. Fruktbladen voro två 
med vanlig ställning. Tillägges, att några gånger i eljest normala 
fyrataliga blommor ståndaren saknades innanför det ena mindre 
foderbladet, är allt omnämndt, som jag observerat i fråga om tre- 
talighet i toppblommor.

Lika sällsynt synes öfvertalighet i toppblommor vara. Jag har 
icke lyckats anträffa någon enda, som fullt öfverensstämmer med 
Roth’s ofvan citerade beskrifning. En toppblomma har jag dock 
funnit regelbundet femtalig i krona och androeceum. Fodret var 
fyrataligt, men ett af dess mindre blad var större än vanligt. Det 
öfvertaliga kronbladet stod innanför det minsta foderbladet. Frukt
bladen voro två och orienterade på vanligt sätt i förhållande till 
fodret. En annan toppblomma hade fyrataligt foder af för arten 
typisk beskaffenhet men stämde i öfrigt fullständigt öfverens med 
den nyss skildrade.

I axillära blommor har jag icke funnit öfvertalighet mer än hos 
ett (för öfrigt normalt byggd t) individ. I ett bladveck stodo, såsom 
så ofta är fallet, två blommor. Den bakre, tidigare utvecklade hade 
endast tre foderblad, i det att det bakre mindre saknades. Kron
bladen voro lika stora och fem till antalet; det bakersta stod i me- 
dianplanet. Ståndarna voro likaledes fem och normalt anordnade 
i förhållande till kronbladen. Fruktbladen voro två och mediana. 
Den främre blomman var regelbundet sextalig i krona och androe 
ceum; två af ståndarna stodo i medianplanet. Fodret var af vanlig 
beskaffenhet, fyrataligt och fruktbladen två, mediana.
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Såsom framgår af nu lämnade skildring, tendera afvikelserna hos 
Gentiana campestris *suecica otvetydigt bort från släktets grundtyp, 
som ju är femtalet. Äfven i ett annat hänseende gå de i en be
stämd riktning; reduktionen i fråga om hyllebladens och ståndarnas 
antal inträder alltid i den bakre, mot hufvudaxeln vända sidan af 
blomman Det är emellertid endast den ena af de båda elementararter- 
na af Gentiana campestris, jag i föreliggande afseende haft tillfälle att 
undersöka och detta dessutom endast inom ett mycket ringa område. 
Jag måste därför lämna oafgjordt, huruvida arten förhåller sig på 
samma sätt äfven annorstädes. Vissa individ visade en afgjord ten
dens att utbilda tretaliga axillära blommor. Om det föreligger en 
åt tretalet tenderande ras, blir dock en öppen fråga, då inga od- 
lingsförsök anställts.

Ehuru det visserligen icke kan anföras såsom något med före
liggande fall analogt, då ju Gentiana campestris är hapaxanthisk, 
vill jag dock framhålla, att bildningsafvikelser kunna vara rhizom- 
beständiga, om detta uttryck får användas. Två exempel ur min 
egen erfarenhet må anföras. År 1886 anträffade jag vid Brännkärr 
i St. Malm en Anemone nemorosa L. med fyllda och äfven i andra 
afseenden missbildade blommor. Samma missbildning uppträdde 
sedan under ett tiotal år på samma fyndort och uppenbarligen från 
samma underjordsstam, ända tills växten till följd af yttre åverkan 
på växtplatsen gick ut. I samma nejd fann jag år 1905 Carex 
hirta L. med vackert förgrenade honax (med »Schoenoxiphiumlik- 
nande utväxter från fruktgömmena»). Under de båda följande som
rarna har jag återfunnit denna bildningsafvikelse på samma plats 
och utan allt tvifvel utvecklande sig från samma underjordsstam- 
system, under det att endast ett par meter därifrån och under all
deles samma yttre förhållanden växande individ hade normalt byggda 
honax.

ABWEICHENDE ZAHLEN- UND STELLUNGSVERHÄLTNISSE 

IN DER BLÜTE VON GENTIANA CAMPESTRIS L.
ZUSAMMENFASSUNG.

Pentamere Blüten von Gentiana campestris sind längst bekannt; 
sie sind z. B. schon im J. 1789 von A. W. Roth (Tentamen Flora» 
germanicse. Tom. II, p. 290) erwähnt und beschrieben worden. 
Trimere sind dagegen fast vollständig unbeachtet geblieben.
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In den Jahren 1905 und 1907 untersuchte der Verf. (in der schwe
dischen Provinz Södermanland) eine grössere Anzahl Individuen 
von Gentiana campestris *suecica (Froel.) Murb., und es stellte sich 
dabei heraus, dass wenigstens bei dieser elementaren Art die tri
meren Blüten viel häufiger Vorkommen als die pentameren. Er 
konnte sogar keine durch Kelch, Krone und Andröceum vollständig 
pentamere Blüte ausfindig machen. Dagegen hatte er Gelegenheit 
mehr als hundert zu untersuchen, die regelmässig trimer waren, 
nur dass oft das vierte Kelchblatt in mehr oder weniger verküm
merter Form vorhanden war.

Die Seitenblüten von Gentiana *suecica sind immer vorblattslos; 
die beiden äusseren, grösseren Kelchblätter stehen deshalb quer 
(transversal). Die beiden Fruchtblätter sind dagegen mit sehr sel
tenen Ausnahmen median; ihre Stellung stimmt also nicht mit der
jenigen überein, die nach A. W. Eichler (Blüthendiagramme. I, p. 
248) in den vorblattslosen Gentianacee-Blüten die gewöhnliche sein 
soll. Auch in den terminalen Blüten fallen die Fruchtblätter fast 
immer in die Richtung der inneren Sepala.

Trimerie kommt fast ausschliesslich in den Seitenblüten vor. Das 
hintere Kelchblatt fehlt (oder ist verkümmert); eins von den Petala 
steht median, gegen die Abstammungsachse. Die beiden Frucht
blätter sind median. Wenn man von dem Vorhandensein eines 
mehr oder weniger verkümmerten vierten Kelchblattes absieht, sind 
Übergänge zwischen trimeren und tetrameren Blüten sehr selten.

Vollständige Trimerie in terminaler Blüte hat der Verf. nur ein
mal angetroffen, und zwar an einem Individuum mit in dreizähligen 
Quirlen stehenden Blättern. Die drei Kelchblätter, die breit waren, 
hatten dieselbe Grösse und Form und wechselten mit den Gliedern 
des obersten Blattquirles ab.

Polymere Blüten fand der Verf. sehr selten, und zwar nur einige 
pentamere in Krone und Andröceum und eine hexamere in den
selben Quirlen.

Die hier beschriebenen Abweichungen gehen hauptsächlich in der 
Richtung von dem pentameren Typus der Gattung weg; es liegt 
deshalb kein Grund vor, von atavistischen Bildungen zu sprechen.



POLYCARPON TETRAPHYLLUM L. I SVERIGE.
A I-'

VEIT BRECHER WITTROCK.

Af föreståndaren för Sorunda sockens folkskola å Fagervik i östra 
Södermanland, Gustav Söderberg, sändes mig i midten af novem
ber 1907 en honom okänd växt till bestämning. Denna visade sig 
vara kosmopoliten Pohjcarpon tetraphyllum L.

De uppgifter herr Söderberg, med anledning af framställda frå
gor, lämnat om växten äro följande. Lokalen är »Fagerviks skol- 
täppa, där den växer å ömse sidor om en smal, hårdt tilltrampad 
gång bland björnbärsbuskar å ena och odlade törnrosbuskar å andra 
sidan, tillsammans med Poa annua, som den besegrar[l]. Vet mig 
aldrig såtl något på den platsen». Växten har funnits där »minst 
5 år. Var första året liten och blek, är nu stor och mörk samt 
ökats från omkring 10 till hundratal exemplar. Framkommer i 
slutet af maj och börjar blomma i förra hälften af juli och fort
sätter till denna tid [november], men öppnar blommorna blott mycket 
varma dagar, exempelvis de hetaste i juli förra året; innevarande 
år har blott en och annan halföppen blomma iakttagits.1 Det för 
mig antagligaste sättet, hur Polycarpon kommit hit, är genom fåglar, 
ty dessa — af olika slag — hålla gärna till här i buskarna.»

Pohjcarpon tetraphyllum L. är en Alsinacé, tillhörande en förut 
hos oss ej representerad grupp, Polycarpece. Liksom de flesta arter, 
som hafva en vidsträckt geografisk utbredning, är den pleomorf. 
Den form, som uppträdt hos oss, är den som betraktas såsom ar-

1 Dessa iakttagelser gifva en förklaring af differensen mellan A. Batalins och O. 
Kirchners uttalanden med afseende på blommornas natur af ständigt slutna eller 
öppna. Den förre har i Petersburgs botaniska trädgård sett blott slutna blommor, 
den senare i Hohenheims (Würtemberg) blott öppna. Värmemängden i Petersburg 
vid den tid — slutet af augusti samt september — då Batalin gjorde sina obser
vationer räckte ej till för att få blommorna att slå ut; men verksam befruktning 
ägde där, som vid Fagervik, ändock rum.
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tens hufvudform och som af Willkomm (Prodromus Florae Hispa- 
nicae, III, sid. 160) benämts a vulgäre. Dess utseende framgår af 
nedanstående fotografiska bild, som visar ett exemplar af växten 
från Fagervik i naturlig storlek.

Artens hemtrakt är Medelhafsländerna. Allra allmännast torde 
den vara i Italien, där hufvudformen af Arcangeli (Compendio della

Polycarpon tetraphyllum L. a vulgare Willk.

Flora italiana) angifves förekomma »communissimo» längs vägar 
och på odlade ställen; under det att arten på sandiga hafsstränder 
representeras af varieteten alsinifolium Biv.

Allmän är arten äfven i Spanien samt förekommer för öfrigt i 
nästan alla länderna kring Medelhafvet.

Af en del författare betraktas denna som särskild art.
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I Frankrike når den ända upp till Kanalen och har med några 
utposter öfverskridit denna, så att den finnes på ett fåtal lokaler i 
södra England.

Från Medelhafsområdet har arten ytterligare spridt sig — såsom 
det vill synas först under sistförflutna århundrade — till Schweiz, 
Tyskland, Belgien, Nederländerna och Polen. Dess nordligaste sta
tioner äro den i Nederländerna samt den vid Posen, å hvilka ställen 
arten iakttagits först åren 1896 och 1902.1

Men äfven i ej få extraeuropeiska länder har växten under de 
senare årtiondena visat sig; och detta nästan öfverallt vid hafsku- 
sterna. Så uti Asien i sydvästra Arabien;1 2 uti Sydamerika vid Uru
guays2 och Rio Grande do Suls3 kuster; samt i Australien flerstä
des, t. ex. på Nya Zeeland.2 Att spridningen i dessa fall förmedlats 
genom fartyg — medelst barlast o. d. — synes så godt som säkert.

Hvilket spridningssätt på kontinenten i Europa varit, är däremot 
ej så själfklart. Man skulle kunna gissa på spridning genom vinden; 
växtens frön äro nämligen mycket små och lätta. Men möjligheten 
af spridning genom fåglar är alls ej utesluten. Man erinre sig blott 
Darwins iakttagelse, att från en liten jordklimp, som af en Cacca- 
bis rnfa Gray (»Fransk rapphöna») medförts på benet, framkom vid 
odling ej mindre än 82 groddplantor.

Till sist må nämnas, att Polycarpon tetraphyllum L. sedan 10 år 
funnits i Bergielunds botaniska trädgård, första året odlad ur frön 
från Sydamerika, sedermera själfsådd. Någon spridning utanför 
det ursprungliga odlingsområdet har dock ej ägt rum.

1 Enligt Just’s Botanischer Jahresbericht för åren 1898 och 1902.

2 Enligt Just’s Botanischer Jahresbericht för åren 1896—1898.

3 Enligt muntligt meddelande af lektor G. O. Malme.



RÜGEN SOM EXKURSIONSORT FÖR SVENSKA 
BOTANISTER.

AF

SELIM BIRGER.

Ofta har jag af såväl yrkesbotanister, som botaniska amatörer, 
blifvit tillfrågad om en exkursionsort, där man kunde få se både 
de intressantare växtsamhällen och de sällsyntare växtarter, hvilka 
karakterisera sydligaste Sverige.

Kullen, Möens klint, Bornholm, Skanör och Falsterbo, alla utgöra 
hvar för sig utmärkta exkursionsorter, men af flera skäl kan, sär- 
skildt om man disponerar något längre tid, Rügen, ehuru det ligger 
utom det egentliga skandinaviska floraområdet, sättas främst.

Norr om det på öns nordöstra del belägna Sassnitz höjer sig 
Rügen till ett platåland af kalk, väl kändt under namnet: die Stüb
nitz. Som af fig. 1 och 2 framgår, stupar den skogbevuxna platån 
tvärbrant mot hafvet; strandklipporna nå en höjd af 100—120 m 
i nästan lodrätt stup.

Hafvet, som utanför Stübnitz är tvärdjupt, äter sig år efter år 
längre in, och särskildt under våren inträffa ofta stora ras, hvilka 
så småningom minska den skogbevuxna platåns yta. Nedanför 
kalkklipporna finnes en smal strandremsa betäckt af mer eller 
mindre rundsköljda kalkstensblock, stora massor af flinta samt här 
och hvar några flyttblock, det hela ofta doldt under mäktiga vallar 
af uppkastade hafsalger.

Stübnitz är lättast tillgängligt, om man bor i Sassnitz eller vid 
de å områdets norra del belägna orterna Stubbenkammer eller 
Lohme. Af de många exkursioner, som kunna göras på Stübnitz, 
redogöres här något närmare endast för den, som berör strand
klipporna mellan Sassnitz och Stubbenkammer. Afståndet är om
kring 9 km. Lämpligast följer man den nyanlagda strandvägen 
från Sassnitz norrut, sedan kan man efter behag på någon af de
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Fig. 1. Kustparti å Stübnitz (Rügen). Mellan kritklipporna synes rasmark 
med snårskog. I förgrunden ett stort bestånd af Hippophaé rhamnoides.

Selim Birger foto.

Fig. 2. Kustparti å Stübnitz (Rügen). Klipporna äro omkring 100 m. höga. 
Inåt land synes bokskogen täcka platån.
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många sidovägarna taga sig upp från stranden till bokskogen på 
platån och följa vägen längs dennas rand fram till Stubben- 
kammer.

Naturen på Stübnitz är verkligt vacker och förtjänar mer än väl 
stjärna i resehandböckerna. En solig sommardag, helst på våren,

Selim Birger foto.

Fig. 3. Wissowerkiinken å Stübnitz (Rügen).
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får man se Stübnitz i all dess prakt. Mer än hundra meter nere 
i djupet ligger Östersjöns klarblå yta. Närmast stranden har vatt
net fått en säregen färgton genom reflexer från den hvita bottnen 
samt den i vattnet uppslammade kalken och här och hvar utbreda 
sig algformationerna som stora svarta fläckar. Bländande hvita 
kalkklippor sticka öfverallt fram ur den mörkgröna bokskogen.
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Några al' dem ha i likhet med Königsstuhl och Wissowerklinken 
af vatten och vittring utformats i verkligt imponerande former. 
Uppe på klippornas krön stå bokskogens jättar, på deras slutt
ningar ölvergår den till snårskog, täckande ravinerna och rasmarken 
ända ned Lill hafsstranden. Under våren ökas färgrikedomen af 
talrika orchidéer och Primulor.

Nedan skildras floran sådan den möter på olika ståndorter under 
denna exkursion; uppräknats ha först och främst karaktärsväxterna, 
och de arter, som äro af särskildt intresse för den skandinaviska 
botanisten.

Den slutna bokskogen.
Uppe på platån sluta sig bokarnas kronor samman till ett hvalf, 

hvilket genomsläpper endast obetydligt ljus. Där öfverskuggningen 
är fullständig, är undervegetationens utomordentliga artfattigdom i 
ögonen fallande. Den består nästan enbart af Asperula odorata, 
hvilken växer så tätt, att en sammanhängande grön matta bildas. 
Härtill sällar sig den öfver allt fläckvis uppträdande Neottia nidus 
anis, ofta i ända till 50 cm. höga exemplar. Denna Fagus silva- 
tica — Asperula odorata — Neottia-formation är synnerligen ka
rakteristisk för det här ifrågavarande området.

Där öfverskuggningen ej är så stark, infinna sig en hel rad af 
arter. Dessa träffas enstaka eller fläckvis och bilda inga växtsam
hällen med konstant sammansättning, utan den ena arten före
kommer här, den andra där. Sådana aider äro:

Anemone hepatica 
Arenaria trinervia 
Alliaria of/icinalis 
Adoxa moschatellina 
Actcea spicala 
Aspidium cristatum 
Cardamine impatiens 
C. silvatica 
Carex digitata 
C. silvatica 
Festuca silvatica 
Galeobdolon luteum 
Geranium roberlianum

Lactuca muralis 
Melica uniflora 
Myosotis silvatica 
Phijteuma spicatum 
Pulmonaria *obscura 
Ribes grossularia 
Scrophularia nodosa 
Stellaria nemorum 
S. holostea 
Stachys silvatica 
Urtica dioica 
Veronica montana 
Viola mirabilis.

Rasmarkens och ravinernas vegetation.
På rasmarken och i ravinerna mellan de framspringande krit

klipporna blir öfverskuggningen sträckvis, tack vare den starkt
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sluttande marken, ej så stark. Boklöfven bortföras här af vind och 
vatten, därigenom blir ytskiktets humushalt mindre, helst som med 
det nedrinnande vattnet kalk i riklig mängd tillföres. Vegetationen 
får ibland typen af en löfäng med slutet trädbestånd, ibland af 
en snårskog, hvilkas mest framträdande drag är rikedomen på 
buskar och andra träd än boken samt mängden af örter och gräs, 
hvilka bilda en täckande matta. De flesta af föregående ståndorts 
arter återfinnas här; därjämte antecknades:

Buskar och träd:
Acer pseudoplalaiuis 
Cornus sanguinea 
Corylus avellana 
Crataegus oxyacantha 
C. monogyna 
Evonymus europceus 
Fraxinus excelsior 
Hedera helix
HippophaS rhamnoides (särskildt 

vid stranden)
Ilex aquifolium

Örter och gräs:
Anthoxanthum odoralum 
Anemone nemorosa 
A. ranunculoides 
Astragalus glycyphyllos 
Angelica silvestris 
Aspienium filix mas 
Campanula rotundifolia 
Carex glauca
Cephalanthera lönchophyllum 
Cerastium viscosum 
Chelidonium majus 
Convallaria majalis 
Cypripedium calceolus 
Dentaria bulbifera 
Equiselum silvaticum 
Fragaria vesca 
Geum urbanum 
Habenaria bi folia

Juniperus communis 
Populus tremula 
Prunus avium 
Ribes alpinum 
Rosa sp.
Rubus sp.
Salix aurita 
Sorbus aucuparia 
S. torminalis 
Ulmus montana 
Viburnum opulus.

Lathyrus pratensis 
Listera ovata 
Lysimachia nemorum 
Milium effusum 
Melampyrum silvaticum 
Orobus niger 
Orchis maculata
O. purpurea 
Oxalis acetosella 
Pteris aquitina 
Primula acaulis
P. etatior 
P. officinalis 
Polygala vulgaris 
Potenlilla erecta 
Phegopteris polypodioides 
Poa serotina
Rubus saxatilis



Vicia silvatica 
Veronica officinalis 
Viola silvatica.

Solidago virgaurea 
Torilis anthriscas 
Valeriana officinalis 
Vicia sepium

På en del ställen, särskildt där bokskogen blifvit afverkad, har 
en löfäng med öppet trädbestånd uppkommit, där bokarna stå 
i tätare eller glesare grupper. Här tillkomma särskildt följande arter:

Alchemilla vnlgaris *subcrenata 
Bellis perennis 
Clinopodium vulgare 
Erigeron acris 
Linaria vulgaris 
Pimpinella saxifraga 
Phijteuma spicatum

Plantago lanceolala 
Polentilla reptans 
Ranunculus acris 
Rubus idirus 
Silene nutans 
Trifolium medium.

Någon gång ingår Phijteuma så rikligt, att en verklig Phgteuma- 
äng uppstår.

Bäckloppen och kärren.
På ståndorter kring de små 

Cardamine amara 
Carex elongata 
C. riparia 
C. teretiuscula 
Circcea intermedia 
Chrysosplenium alternifolium

bäckarna växa särskildt:
Epilobium hirsutum 
E. montanum 
Nasturtium silvestre 
Ranunculus repens 
Tussilago farfara 
Veronica beccabunga.

Fig. 4 visar ett kärr af det här vanliga utseendet. En liten bäck 
har svämmat ned kalk, hvilken genomsilas af vattnet. Den yppiga 
metershöga vegetationen består af:

Carex pendula Eupatorium cannabinum
Crepis paludosa Equisetum maximum,

en formation som äfven är vanlig på andra ställen å Stübnitz.
Ute på de fritt exponerade kalkklipporna är floran fattig, dock 

förtjäna att nämnas:
Ajuga genevensis Carlina longifolia
Arabis arenosa Polygala vulgaris.

Ofvan har lämnats en redogörelse för en del af de arter, som 
man anträffar under en jämförelsevis kort exkursion på Stübnitz.

Svensk Botanisk Tidskrift. 26
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Vill man lära känna Rügens rika Strandflora utom kalkområdet, 
äro exkursioner till Arcona fyrplats på öns norra del och Sellin pä 
öns östra sida synnerligen lönande. Särskildt på stranden söder 
om Altenkirchen finnas mycket vackra dynlandskap. Tack vare 
det nät af smalspåriga järnvägar, som Rügen äger, äro de flesta de
larna af ön mycket lätt tillgängliga.

I den lilla staden Putbus finnes vid det furstliga slottet en syn
nerligen vacker trädgård, i hvilken man lätt nog kan tänka sig för-

Selim Birger foto.
Fig. 4. Equisetum maximum — Carex pendula—Eupatorium cannabinum 

formation i kalkkärr på Stübnitz (Rügen).

flyttad till långt sydligare breddgrader. Man bör ej försumma att 
här se det vackra trädet af Carpinus betulus f. incisa, på hvilket 
dock bladen på en stor del grenar äga hufvudartens bladform.

Nedan ha lokaler för en del arter, som särskildt kunna vara af 
intresse för skandinaviska botanister, sammanförts. De äro obser
verade på Rügen af förf. under besök åren 1898, 1899 och 1907.

Airopsis caryophyllea, Sellin; Binz; Putbus; f. pallescens Neum. 
förekommer på skuggrika lokaler vid Sellin.

Ajuga genenensis h. o. d. på Stübnitz.



371

Alsine uiscosa, nära Sellins östra bangård.
Arnoseris minima, Sellin.
Anemone nemorosa x ranunculoides, Stübnitz: Schloss Berg.
Cardamine pratensis, en form med dubbla blommor anträffades 

vid Sellin.
Carex pendula, denna art förekommer spridd öfver hela Stübnitz.
C. strigosa, iakttogs endast vid »Waldhalle» norr om Sassnitz och 

vid Stubbenkammer.
Carlina longifolia (Grab.) Rchb. Denna numera äfven från Sve

rige bekanta art förekommer på många ställen, särskildt på strand
klipporna å Stübnitz.

Cephalanthera lonchophyllum, Wissowerklinken å Stübnitz.
Cgpripedium calceolus, Stübnitz på flera ställen.
Epipogum aphyllum, Stübnitz.
Equisetum maximum, ganska allmän på Stübnitz.
Fagus silvatica. En form med bladkanten naggad genom de ut

löpande bladnerverna, påminnande om v. repanda Lge anträffades 
nära Stubbenkammer.

Festuca sciuroides, Sellin.
Geurn rivale ß pallidum, mellan Stubbenkammer och Lohme.
Hippophae rhamnoides, t. allm. på Stübnitz.
Hordeum murinum, Sellin.
Ilex aquifolium, Stübnitz samt i bokskogen söder om Dwasieden.
Linaria minor, på stranden norr om Sassnitz.
Lysimachia nemorum, h. o. d. på Stübnitz.
Onobrychis sativa, iakttogs alla åren rikligt i strandbranten ofvan- 

för Sassnitz’ hamn.
Orchis purpurea, h. o. d. på Stübnitz.
Ornithopus perpusillus, rikligt i skogen söder om Dwasieden; mel

lan Granitz och Sellin.
Orobanche Caryophyllacea Sm., denna art träffades i vidsträckta 

bestånd (växande på Galium mollugo) vid Sellins hafsbad kring 
Quitzlaser Ort.

Phyteuma spicatum, t. allm. på Stübnitz.
Populus tremula ß villosa, Stübnitz nära Wissowerklinken.
Potentilla opaca, strax norr om Sassnitz.
Poterium polygamum, strandbranterna kring Sassnitz’ hamn.
Pulmonaria offfcinalis L. (vera), mellan Stubbenkammer och Lohme.
P. officinalis * obscura (Dum.) är den på Stübnitz i öfrigt vanliga 

formen.



Sagina apelala f. coespitosa, Lohme.
Senecio vernalis, h. o. d. t. ex. Sassnitz: Dwasieden; Binz; Sellin, 

där äfven /'. monocephala förekommer.
Sonchus palustris, Stübnitz; Altefähr.
Sorbus torminalis, Wissowerklinken på Stübnitz.
Stellaria media *neglecta Weihe., Sellin.
S. apetala Ucria, flerstädes å Stübnitz, t. ex. Hagen.
Symphytum officinale f. patens (Sibth.f, Putbus’ bangård.
Veronica montana, t. allm. på Stübnitz.
Den intresserade hänvisas i öfrigt till L. M. Neumans: Botaniska 

anteckningar från norra Tyskland år 1890 och 1891. Botaniska 
Notiser 1894 s. 97—108, där bland annat lokaler för följande växter 
Unnas angifna: Galium mollugo x verum (Bergen; Naselow), Veronica 
aquatica (Erdmannshagen), Ligustrum vulgare (Lietzow; Ralswiek), 
Thalictrum minus (Göhren; Priswitz; Buschwitz), Tunica prolifera 
(Lietzow), Epilobium hirsutum x parviftorum (Lohme), E. parviflorum 
X roseum (Döbitz), Medicago minima (Västra Semper; mellan Lietzow 
och Hülsenkrug), Euphorbia esula (Rugard), Ononis campestris (Ar- 
cona), Ulex europams (på stranden mellan Dwasieden och Mucran), 
Herminium monorchis (Ralswiek), Juncus maritimas (Ralswiek), ,/. 
effusus x glaucus (Lohme), Koehleria glauca ß lobata Marss. (Fal
kenberg).

Af litteraturen i öfrigt förtjäna omnämnas: T. F. Marsson, Flora 
von Neu-Vorpommern, Rügen und Usedom. Leipzig. 1869; E. Boll, 
Die Insel Rügen. Schwerin 1858 (behandlar äfven fauna och ilora) 
samt för Rügens geologi: R. Credner, Rügen. Eine Inselstudie. 
Stuttgart 1893. En lämplig resehandbok, hvilken äfven innehåller 
talrika detaljkartor öfver ön är: Die Insel Rügen i Griebens rese
handböcker (pris 1.20 mark).

Hvad tiden för ett besök på Rügen angår, torde tiden kring mid
sommar eller något senare vara den lämpligaste. Vill man se Pri- 
mulor och andra vårväxter i fullt flor, bör man besöka ön senast i 
början af juni.



OROBANCHE ALBA Stephan "RUBRA Hooker 
OCH DESS FÖREKOMST PÅ GOTLAND.

AF

HENRIK HESSELMAN.

Under den förflutna sommaren hade författaren af denna upp- 
sats i uppdrag att för ett eventuellt skogslagsförslag undersöka 
hällmarkerna på Gotland. Dessa studier förde mig ut öfver om
råden och på trakter, som kanske icke så ofta besökas af bota
nisterna, då de ligga mera vid sidan af de allmänna stråkvägarna. 
Undersökningen tog sin början i augusti med Visby som utgångs
punkt. Ungefär en half mil öster om Visby, söder om stora 
landsvägen Visby—Hejdeby—Slite, utbreder sig ett tämligen stort 
hällmarksområde, kändt under namnet Hejdeby hällar. I närheten 
af en fordom använd kalkugn, som till en del tagit sitt vedbehof 
från de omgifvande hällarna, går kalkhällen inom stora områden 
alldeles i dagen eller är den täckt med ett mycket tunt lager af 
myllblandad vittringsjord. I springorna mellan kalkhällarna och 
i det tunna lagret med vittringsjord finns en sparsam, men artrik 
vegetation. Den har en starkt xerofil prägel, är utprägladt ljus- 
älskande och hyser en hel del just för Gotland och dess kalk
hällar mycket karakteristiska arter. Vegetationen hade här föl
jande sammansättning:1

Träd, spr.
Pinus silvestris, spridd, mycket låg, vidgrenig, talrika grenar 

utbredda utmed marken.
Buskar, spr.

Juniperus communis, spr.
Cotoneaster integerrima, spr.
Primus spinosa, e.
1 Nomenklaturen efter Neuman och Ahlfvengren, Sveriges tlora, Lund 1901.



374

Ris, spr.—str.
Arctostaphylos uva ursi, spr.—str.

Halfbuskar, str.—rikl.
Thymus serpyllum, str.—rikl.

Örter, str.—rikl.
Cynanchum vincetoxicum, str.—rikl.
Galium verum, str.
Helianthemum chamcecistus, str.
Asperula tinctoria, spr.—str.
Anthericum ramosum, spr.—str.
Arenaria gothica, spr., på mera naket vittringsgrus. 
Campanula rotundifolia, spr.
Geranium sanguineum, spr.
Globularia vulgaris, spr.
Hieracium pilosella, spr., fläckvis.
Linum catharticum, spr.
Potentilla arenaria, spr.
Pulsatilla pratensis, spr.
Scabiosa columbaria, spr.
Sedum album, spr.
Asplenium ruta muraria, e.—spr., i klippspringor. 
Orobanche alba Steph. *rubra Hook, e.—spr.
Allium schoenoprasum, e.
Arabis sudetica, e.
Artemisia campestris, e.
Anthyllis vulneraria, e.
Carlina vulgaris, e.
Cirsium acaule, e.
Crepis tectorum f. glabrescens, e.
Galium boreale, e.
Geranium robertianum, e.
Prunella grandiflora, e.
Polygonatum officinale, e.
Sedum rupestre, e.

» sexangulare, e.
Silene maritima v. petrcea, e.

» nutans, e.
Spircea filipendula, e.
Thalictrum minus f. Kochii, e.
Gräs, str.



Melica ciliata, str.—rikl. på mera naket grus.
Carex glauca, spr.—fläckvis rikl.
Agrostis vulgaris, spr.
Festuca ovina, spr.
Poa alpina, spr. på någon mera fuktig fläck.

» compressa, spr.

I marktäcket ingå hufvudsakligen lafvar, näml.:
Cetraria islandica, str.
Cladina rangiferina, str.
Cladonia alcicornis, spr.

375

J. Hamnek foto.
Fig. 1. Grupp af Orobanche alba *rubra å Hejdeby hällar.
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1 denna för Gotlands kala eller endast med ett tunnt lager vittrings- 
jord betäckta hällar karakteristiska vegetation ingick Orobanche alba 
*rubra som ett fullt normalt element. Den förekom spridd - 
.parasiterande på Thymus serpgllum — öfver ett ganska stort om
råde på flera tunnlands vidd. Tvenne visbybotanister, apotekaren
J. Hamner och telegrafkommissarien T. Lange, för hvilka jag visat 
växtplatsen, funno vid några efterföljande besök Orobanche utbredd 
inom ett vida större område, än hvad jag hade gjort. Det torde



icke vara för mycket att uppskatta de blommande Orobanche- 
individens antal på Hejdeby hällar till liera hundra, säkerligen 
omkring tusen, inom ett område af flera tunnlands vidd. Därtill 
komma talrika groddplantor på rötterna af Thymus serpyllum samt 
andra plantor, som ännu ej kommit till blomning. Af telegraf kom
missarien Lange blef den sedermera, längre fram under augusti 
månad funnen vid Ölbäck i Endre socken, ett par km. söder om 
fyndstället å Hejdeby hällar. Där fanns den blott i ett fåtal exem
plar. Växtsamhället var detsamma som å Hejdeby hällar.

Växtsamhället, där Orobanche förekommer, har föga påverkats 
af människan. Tallbeståndet är i samband med den förut omnämnda 
vedafverkningen för kalkugnen något utglesnadt, men därtill in
skränka sig sannolikt de förändringar, som människan åstadkom
mit. Om något slags kultur är ej heller tal på en dylik plats.
1 den närmaste omgifningen finnas ej heller några ängar eller 
åkrar, endast gleshuggna låga tallskogar. Växplatsen ligger ganska 
högt ölver liatvet c:a 60 m. — och omkring en half mil från 
kusten. Man har sålunda ej någon närmare anledning att antaga, 
att växten på något sätt haft människan att tacka för sitt uppträ
dande på lokalen å Hejdeby hällar. Dess tämligen talrika före
komst inom ett ganska betydande område — flera tunnland 
dess uppträdande äfven på andra lokaler i närheten af Hejdeby 
hällar, individens fullständiga utveckling och de ytterst talrika 
groddplantorna, allt talar för, att man måste anse Orobanche 
alba *rubra såsom fullt hemmastadd på växplatsen och som en 
gammal medborgare i det växtsamhälle, där den uppträder. Det 
kan då väcka förvåning, att den förut förbisetts af botanister, men 
härtill ha säkerligen åtminstone tvenne faktorer kunnat bidraga.

Hejdeby hällar äro visserligen sedan gammalt bekanta som väx- 
plats för Arenaria gothica (Johansson 1897, pag. 192), och ej så få 
botanister torde här lia samlat denna för Gotlands flora egendom
liga växt. Växplatsen för Orobanche ligger dock något söder om 
den egentliga växplatsen för Arenaria gothica, och de torra, sterila, 
om sommaren ofta brunbrända hällarna torde i allmänhet ej ha 
lockat de växtsamlande botanisterna till några vidare ströftäg. 
Men hvad som framför allt torde ha bidragit till att Orobanche ej 
löiul blifvit upptäckt är dess oregelbundna uppträdande under 
olika år. Denna egendomlighet delar den sannolikt med de andra 
arterna af släktet inom Sverige. Orobanche major L., som upp
täcktes i Skåne af J. Leche i mediet af 1700-talet, (C. F. Nyman
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1867, pag. 183), finnes på ett flertal platser i södra och mellersta 
delen af provinsen, men i högst olika mängd olika år. Elias Fries 

(1842, pag. 147) säger om den »quibusdam annis sat copiose» och
F. W. C. Areschoug (1881, pag. 120) karakteriserar arten i afseende pä 
dess frekvens i Skåne såsom »sällsynt och, såsom det tyckes, plötsligt 
uppträdande och därefter åter försvinnande». Detsamma gäller den 
andra i vårt land uppträdande Orobanche-arten, Orobanche cirsii, som 
upptäcktes på Mösseberg år 1841 af J. Mathesius (1854, pag. 12), 
men som enligt anteckning å växtetiketten å exemplar i Lunds uni
versitets herbarium tagits redan flere tiotal år förut af Gyllenhaal, 

men af honom sammanblandats med O. major. Om växtens upp
trädande å Mösseberg anmärker Mathesius: »Växer hastigt upp och 
förvissnar snart — flera generationer efterträda hvarandra samma 
sommar — är talrikare och mera utbildad under torra och varma 
somrar, högst sällsynt under våta och kalla.» »Den har från och 
med 1841 t. o. m. 1853 tagits alla år på rötterna af Cirsium hetero- 
phyllum, å hvilken moderväxt den endast förekommit.» Om dess 
förekomst under senare år å Mösseberg har jag erhållit upplysning 
dels genom granskning af herbarierna, tillhörande Lunds och Upp
sala universitet samt Riksmuseet i Stockholm, dels genom skrift
ligt meddelande från d:r H. Witte i Svalöf. Enligt mig tillgäng
liga herbarieexemplar har den sålunda samlats å Mösseberg aug. 
1861 af G. Linnarsson, aug. 1865 af Euren, aug. 1876 af Sahlén 

samt aug. 1877 af N. E. Forssell och aug. 1878 af K. B. J. Fors

sell samt slutligen aug. 1887 af T. Odhner. Dessa uppgifter full
ständigas genom de upplysningar, som jag erhållit från dr. H. 
Witte, som år 1895 fann växten i tvenne exemplar å den klas
siska lokalen mellan Tinghögen och Jättened. Trots ifriga efter
spaningar såväl före som efter 1895 hade den icke något annat år 
hlifvit funnen af dr. Witte. Ännu mer nyckfulla i sitt uppträ
dande hafva tvenne andra arter visat sig vara. I början på 1800- 
talet togs sålunda Orobanche minor å Hallands Väderö af Ljung, 

(E. Fries 1843, pag. 59), men har sedermera aldrig återfunnits, och 
på 1700-talet anträffades af Chr. Ternström en Orobanche på Åland, 
som af Linné (1755, pag. 219) nämnes under Orobanche major, 
men som af E. Fries (Summa veget. Scand. 2, pag. 555) förmo
das ha varit Orobanche libanotidis Rupr., men som sedermera 
aldrig tagits på Åland. (Fries, Herbarium normale XIIL37.)

Som bekant är det ej första gången, som en Orobanche-axi blifvit 
funnen på Gotland. En sådan togs år 1841 af J. E. Zetterstedt på
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Torsburgen1 i juli månad; att döma efter en anteckning å det exem
plar, som tillhör Lunds universitets herbarium, måtte växten detta 
år uppträdt i helt ringa antal, endast 5 exemplar blefvo nämligen 
samlade. Den beskrefs af E. Fries (1843, pag. 59) såsom O. Epi- 
thymum DC., hvilken af Beck (1890, pag. 208) hänföres under O. alba 
Stephan. Uppgiften om att växten förekommit, utom på Thymus 
serpyllum, äfven på rötterna af Medicago lupiilina beror säkerligen 
på ett misstag. I Lunds universitets herbarium befintliga grodd
plantor växa utan tvifvel på Thymus serpyllum och en sådan väx
ling i värdväxt, som mellan Thymus serpyllum och Medicago lupu- 
lina, är ej känd hos Orobanche alba, som enligt Beck (1890) ute
slutande förekommer på Thymus-arter och labiater. A Torsburgen 
är den sedermera eftersökt af många botanister, men den har aldrig 
blifvit återfunnen (K. Johansson 1897, pag. 157). År 1903 blef 
den emellertid funnen på Gotska Sandön af C. O. Norén (1903, 
pag. 287), som lämnar en närmare redogörelse för sitt fynd. Han 
betraktar emellertid den af honom funna formen såsom ej fullt 
identisk med den, som samlades af Zetterstedt å Torsburgen. 
Till denna fråga skall jag sedermera återkomma. C. O. Norén 

fann Orobanche på Gotska Sandön i »ganska stort antal», enligt 
muntlig uppgift i ett 30-tal exemplar-

Det intressanta och märkliga med fyndet å Hejdeby hällar är i 
första rummet det stora individantal, hvari Orobanche alba upp
trädde, och den stora utbredning den äger. Man har svårt för att 
tänka sig, att växten icke här skulle vara fullt hemmastadd och här 
förekommit sedan gamla tider. Platsens belägenhet och växtens 
sannolikt sporadiska uppträdande ha gjort, att den icke förut 
har blifvit funnen. Efter den erfarenhet, som man äger om andra 
Orobanche-arter, bör den förflutna sommaren ej ha varit särdeles 
gynnsam för dess uppträdande i stor mängd. Enligt Mathesius 
(l. c.) förekommer O. cirsii å Mösseberg i större antal under varma 
och torra än under kalla och våta somrar, och i de berättelser om 
härjningar af Orobanche på kulturväxter, som intagits i Kochs 
stora arbete (1887) öfver släktet Orobanche, finner man uppgifter, 
som visa att Orohanc/ie-härjningarna äro svårare under varma och 
torra än kalla och våta somrar. I afseende på klimatet bör sålunda 
den förflutna ej sommaren ha varit särdeles gynnsam, den hör till 
de nederbördsrikaste, som Gotland haft i mannaminne. Möjligen

Botaniska Notiser 1841. pag. 160. Lund 1841.



är lokalen i och för sig själf så torr, att en våt sommar kunnat 
vara gynnsam för växtens utveckling.

De lokaler, där Orobanche alba hittills blifvit funnen på Gotland, 
ha varit torra, varma, solöppna platser. Å Torsburgen har den 
sannolikt tagits å det därstädes belägna lilla hällområdet. På Hej- 
deby hällar förekommer den tillsammans med utprägladt värme- 
och solälskande, xerothermiska växter, och man skulle möjligen 
därför kunna tänka sig, att Orobanche inkommit samtidigt med 
dessa, och att den, liksom flera andra af kalkhällarnas karaktärs
växter, invandrat till Gotland under en tid med varmare och mera 
kontinentalt klimat. Orobanche alba har emellertid icke någon ut
prägladt kontinental utbredning, den finnes sålunda äfven i England, 
Irland och Skottland. Med Here andra växter på Gotland, såsom Trago- 
pogon crocifolius, Ranunculus ophioglossifolius m. fl., delar Orobanche 
alba den egendomligheten att här förekomma utanför sitt egentliga 
utbredningsområde. Den närmaste fyndorten ligger eljes i mellersta 
Tyskland. De hållpunkter för att bedöma en arts invandrings- 
tid, som man stundom kan få genom studiet af de växtsamhällen, 
i hvilka arten uppträder, äro emellertid mindre tillförlitliga, när det 
gäller parasiter än autofyter. De förra ha säkerligen lättare att 
breda ut sig i ett växtsamhälle, där en lämplig värdplanta finnes, 
än en autofyt, som mera dii'ekt har att konkurrera med de andra 
arterna i växtsamhället. Från den synpunkten sedt skulle man så
lunda, liksom C. O. Norén för Orobanche alba "rubra å Gotska 
Sandön, kunna antaga, att arten helt nyligen inkommit till Gotland. 
Emellertid finnes ett skäl, som talar häremot.

Genom jämförelse med de exemplar af Orobanche alba, som in
samlades af J. E. Zetterstedt år 1841 på Torsburgen ocb som 
nu förvaras i Lunds och Uppsala universitets samt Riksmuseets 
skandinaviska herbarier, har jag kunnat konstatera, att den å Hej- 
deby hällar funna formen är fullt identisk med den, som Zet

terstedt insamlade å Torsburgen. Äfven färgen stämmer väl. 
Angående växten har nämligen Zetterstedt å det exemplar, som 
tillhör Lunds universitets herbarium, antecknat följande: »5 6
polic., sordide 1 utescens, purpureo suffusa ferrugineo viscide 
pilosa. Stigma purpurea.» Efter den granskning, som jag kun
nat underkasta de af Norén samlade exemplaren på Gotska 
Sandön, är jag af den åsikten, att äfven dessa tillhöra samma 
form, som individen från Hejdeby hällar och Torsburgen. C. O. 
Norén anger såsom den viktigaste skillnaden mellan Sandöexem-
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J. Hamner fnto. 
Fig. 2. Habitusbild af Oro- 
banche alba *rubra. Na
turlig storlek.

plaren och de från Törsburgen, att de 
förra hafva större, mera klocklika blom
mor, de senare däremot mer cylindriska, 
samt att de förra hafva mycket tätare ax och 
högre växt. Enligt de pressade exempla
ren skulle färgen på exemplaren från Tors- 
burgen hafva varit ljusare än hos dem från 
Sandön. Norén stödde sin jämförelse 
på granskning af det ringa material af 
Zetterstedts fynd, som förvaras i Upp
sala universitets herbarium. Genom mät
ning af blommorna på Zetterstedts exem
plar i universitetsherbarierna från Lund 
och Uppsala samt i Riksmuseet har jag 
funnit, att dessa ofta nå en längd af 17— 
18 mm., och att de endast äro helt obe
tydligt mindre än Sandöexemplarens. Äl
ven blomformen är densamma; å exemplar 
från Lund och Stockholm (Riksmuseet), 
som jag granskat, är blomkronan klock
lik liksom hos Sandöexemplaren. I al- 
seende på blommornas form fanns, i syn
nerhet var detta fallet på Hejdeby hällar, 
en liten variation mellan mera cylindriska 
och mera klocklika blommor; härvidlag 
spelar åldern en viss roll. Under postllo- 
rationen — kronorna kvarsitta länge, me- 
förvandlas kronans form från mera klock-

3). I samma ax kan manfig-
dan frukten mognar 
lik till mera rent cylindrisk (jfr 
därför finna i nedre delen cylind
riska, i öfre delen mera klocklika 
blommor. Detta synes hos mate
rialet från såväl Hejdeby hällar 
som Torsburgen. Hvarken blom
mornas storlek eller form be
rättigar sålunda att åtskilja Sandö- 
och Torsburgsexemplaren 
skilda former. Enligt Noréns be- 
skrifning voro blommorna röd
bruna med violett skimmer. Detsamma kan sägas om Hejdeby-

som Fig. 3. Blomformen hos Orobanche alba 
*rubra, a yngre, b äldre blomma. I)e 
ganska tydliga nerverna ej aftecknade. j.



individen och träffar äfven in på Zetterstedts exemplar, ly det 
torde ej vara någon skillnad mellan »rödbrun med violett skimmer» 
och »purpureo suffusa ferrugineo». Rödt med violett anstrykning 
är purpur. Noréns exemplar synas ha varit något mörkare än de 
från Hejdeby och Torsburgen. Härvidlag rådde emellertid en ej 
obetydlig variation å Hejdeby hällar, hvarför denna ringa skillnad 
ej torde kunna tilläggas någon betydelse för urskiljandet af olika 
former. Återstå sålunda som skiljaktigheter axens större täthet 
och den högre växten hos Sandöexemplaren. I detta fall råder 
en stor variation hos Orobanche från Hejdeby hällar. Många in
divid härifrån hafva vida tätare ax och högre växt än en del af 
Sandöexemplaren. För öfrigt är detta olikheter, som sannolikt 
närmast bero på olika näringsbetingelser. En pai'asit på en kraf
tig T hy mus-planta blir högre, kraftigare och rikblommigare än den, 
som växer på en svag. De medelstora individen från Hejdeby 
hällar öfverensstämma i afseende på höjd och axens täthet med 
dem från Torsburgen. Efter den granskning, som jag kunnat xid- 
taga på ett material, något l-ikare än det, som stod Norén till buds, 
anser jag det ulan tvifvel vara riktigast att betrakta Sandöexem- 
plaren såsom de krall igas te individen af den form af Orobanche 
alha, som hittills blifvit funnen på Gotland. För öfrigt stämmer 
Noréns beskrifning fullkomligt in på Hejdebyexemplaren — de se
nare äro endast i allmänhet något lägre. Liksom Norén tror jag 
det vax-a riktigast att efter Becks monografi benämxra växten Oro
banche alba Steph. *rubra Hooker.

Då det sålunda visat sig, att det är samma form, som på skilda 
tider och på olika ställen blifvit funnen på Gotland, finnes det en 
viss sannolikhet för att Orobanche alba har gammal medboi'gar- 
rätt i den gotländska floi'an, ehuru dess nyckfulla uppträdande, 
som den har gemensamt med andra Orobanche-arter, gjort, att den 
hittills i så hög grad undgått våra botanisters uppmärksamhet. I 
alla händelser är sannolikheten för detta antagande störi'e under 
dessa föx-hållanden, än om man vid de olika tillfällena anti'äffat olika 
former af den starkt variabla Orobanche alba. Säkei't kan ju aldi'ig 
frågan afgöras. Dess besvaraixde kommer alltid att ligga endast inom 
sannolikheternas område, men hvad man alltid bör kunna få ut- 
xedt, det är Orobanches framtida uppträdande i den gotländska floi'an.

Lokalen å Hejdeby hällar är lätt att nå, den ligger endast 0,5 mil 
från Visby. Man kan sålunda vänta att de för Gotlands floi-a så 
högt intresserade visbybotanisterna skola följa växtens uppträdande
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olika år, så att vi närmare kunna blifva bekanta med villkoren 
för dess uppträdande. Detta skulle ju ha ett icke ringa intresse.
Men då måste den också få skydd mot de stråtröfvarskaror af
växtsamlande skolpojkar, som då och då draga till Gotland, eller 
de växtkrämare, för hvilka en sällsynt växt endast har intresse 
såsom objekt för växtpressning och byte.

Vid den tidpunkt (början af augusti), som Hejdebyexemplaren 
först insamlades, funnos talrika groddplantor på Thgmus-rölterna. 
De befunno sig i ganska växlande utvecklingsstadier, dock fann jag 
inga så långt utvecklade plantor, att man kunde vänta, att de under 
den återstående delen af sommaren skulle gå i blom. De flesta 
groddplantorna hade utvecklat en liten stamknopp och talrika 
rötter. I detta tillstånd lära de öfvervintra enligt Koch (l. c. pag. 183),
men om de följande år nå blomning är osäkert, möjligen hafva
åtminstone en del individ pleiocyklisk utveckling. Äfven de äldre 
individens utveckling var ganska växlande; de flesta voro öfver- 
blommade, några hade nästan mogna frukter, ett fåtal stodo i 
blom; ännu i början af september påträffades några blommande 
individ. Förklaringen till den stora växlingen i individens ut
veckling ligger säkerligen däri, att Orobanche-frönas groning ej 
endast är bunden vid gynnsam temperatur och fuktighet. Härför 
fordras nämligen ett alldeles speciellt villkor. Fröna måste komma 
i beröring med Thymus-rötter, eljes förblifva de hvilande, äfven 
om öfriga villkor för deras groning äro uppfyllda. Då detta endast 
så småningom kan äga rum med de i jorden förekommande fröna, 
fortsätta dessa — som länge bibehålla sin grobarhet — att hela 
sommaren gro, allt efter som villkoren för deras groning blifva 
uppfyllda. De små fröna föras ned i jorden af det nedsipprande 
regnvattnet, af daggmaskar och insekter. En lycklig tillfällighet 
kan då föra dem i närheten af någon Thymus serpyllum-rot, hvar- 
vid de gro.

Men utom individbildning genom frö påträffades äfven ett annat 
slags individbildning, som förtjänar ett kortare omnämnande. Från 
de vid basen knölformigt ansvällda Oroåancåe-individen utgå åt olika 
håll talrika grofva rötter, som med haustorier fästa sig vid värdplantans 
här och där i jorden framstrykande rötter. På äldre dylika rötter 
funnos talrika små knoppar. Bland det insamlade materialet an 
träffades flera dylika rötter, som redan förlorat sin förbindelse med 
friska, lefvande Orobcmche-individ. Rötterna hade en mörkbrun 
färg, barken var dock fullt frisk och var rik på stärkelse. I syn-
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nerhet var detta fallet 
i själfva haustoriegre- 
narna.

Det är för öfrigt möj
ligt, att parasiterande 
rötter befinna sig i nä- 
ringsfysiologiskt hän
seende i gynnsammare 
läge än rötterna hos 
en autofyt, som måste 
helt uppbyggas på ma- pj„ 4 Rotskott hos Orobanche alba *nibra. O äldre
terial, som det öfver- rot af Orobanche, T rot af Thymus serpyllum, H yngre 
. ... . .... Orobanche-rötter med haustorier. ?jordiska skottet bere
der. Hos parasitroten hämtas näringen direkt från värdplantan, 
hvarför en dylik rot är i viss mån mindre beroende af det skott 
eller den stamdel, hvarifrån den utvuxit. Detta är möjligen anled
ningen till att knopparna, äfven om de icke anläggas, hvilket jag 
ej närmare studerat, så dock utvecklas å rötter, som förlorat sin 
förbindelse med skottet. De nya knopparna anläggas emellertid på 
det i näringsf3'siologiskt hänseende gynnsammaste stället, nämligen 
den korta rotled, som bildar föreningslänken mellan parasitroten och 
det i värdplantans rot nedsänkta haustoriet. Knoppens basala del 
utbildas redan tidigt som en liten knöl, som åt olika håll utsänder 
ganska grofva rötter. Genom djdika knoppar försiggick en ganska 
liflig individbildning hos Orobanche alba å Hejdebjr hällar. Skott- 
bildning från rötterna hos släktet Orobanche upptäcktes först af 
Solms-Laubach, som dock icke närmare redogjort för fenomenet. 
En mera ingående redogörelse har lämnats af Koch (l. c. pag. 
197—199).

Hos några af Orobanche-individen finnas vid basen af de blom
mande skotten flera knoppar i olika utvecklingsstadier, som under 
nästföljande sommar tjockas komma till vidare utveckling. Sanno
likt hafva dessa knoppar utbildats såsom sidoskott på den knöl, 
som bildas vid plantans groning. Orobanche alba skulle äfven på så 
sätt vara flerårig. Några individs beskaffenhet talar för den möj
ligheten, att nya skott kunna utvecklas från den intramatrikala 
delen i roten, en form för individbildning, som Koch beskrifvit 
hos Orobanche-arter. Emellertid må här betonas, att det material, 
som insamlades, hvarken var så rikligt, att det tillåter en närmare 
redogörelse för växtens lefnadshistoria, ej heller var det samladt i
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afsikt att åstadkomma en sådan. Det torde för öfrigt vara mycket 
svårt att på tillfälligt insamladt material utreda en sådan fråga. 
Härför erfordras det säkerligen att i kultur följa växtens lif.

Till slut vill jag uttrycka min tacksamhet till de personer, som 
gifvit mig upplysningar angående Orobanche-arterna, särskildt till 
f. adjunkten T. O. B. N. Krok, som genom sin grundliga känne
dom om den äldre floristiska litteraturen i vårt land lämnat mig 
många värdefulla upplysningar.
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LISTE OVER SVAMPE INDSAMLEDE UNDER 
SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGENS 

EXKURSION TIL BILLINGEN 1907.
AF

J. LIND.

Det var mig' en stor Glsede at faa Lov til at deltage i Svenska 
Botaniska Föreningens förste Exkursion, og jeg vil her tilläde mig 
at meddele nogle spredte Anmserkninger om de mere mserkelige 
Svampe, som jeg fandt paa Exkursionen foruden nogle enkelte, som 
jeg fandt i Göteborg paa Vejen derop.

Protomyces pachydermus Thüm. paa Taraxacum ved Göteborg.
Ustilago Tragopogi (Pers.) Schroet. i Kurvene af Trag, pratense, 

Sköfde.
Urocystis occulta (Wallr.) Schroet. Secale cereale. Sköfde.
Melanotaenium cingens (Beck) P. Magn. paa Linaria vulgaris ved 

Kastellet »Lejonet» nser Göteborg. Dr. Günther Beck fandt den i 
Juni 1880 paa Leopoldsberg ved Wien paa Linaria genistifolia (kun 
to angrebne Planter) og beskriver den som Ustilago cingens i »Oesterr. 
Bot. Zeit.» Oktober 1881. Schneider havde ganske vist fundet den 
allerede i Juni 1871 paa Linaria vulgaris ved Liegnitz i Schlesien, 
men hans Navn »Ustilago caulium» blev ikke publiceret förend i 
1889 i »Die Pilze Schlesiens, I» hvor Schroeter beskriver den P. 
285 som Melanotaenium caulium (Schneid.). Begge disse Beskrivel- 
ser genfindes i 7:de Bind af Saccardos »Sylloge», Schroeters P. 
497 og Becks P. 481, hvor den er omdöbt til Cintractia cingens 
(Beck) de T bni. P. Magnus har fundet den paa Calvarienberg ved 
Bozen i Tirol »nur in zwei Stöcken trotz eifrigen stundenlangen 
Suchens», han giver Beskrivelse og Af bildning af den i »Oesterr. 
Bot. Zeit.» Februar 1892. Foruden disse 3 sydtyske Steder er 
Svampen kun fundet 2 Gangei Norge nemlig af Schroeter 16 August 
1885, Näröfjord ved Gudwangen »reichlich» og publiceret under

Svensk Botanisk Tidskrift. 27
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Navnet Melanotaenium Linariae uden Beskrivelse i »Jahresbericht der 
Schles. Ges. für vaterl. Cultur» November 1885, og af Professor O. 
Juel ved Rösheim se »A. Blytt: Bidrag til Kundskaben om Norges 
soparter IV» og endelig en Gang för i Sverrig nemlig af Professor 
G. Lagerheim, Karön, Blekinge, August 1902, men ikke publiceret 
her fra.

Uromyces Geranii (de C.) Otth & Warth, st. I II—III. Geranium 
silvaticum. Sköfde og Skultorp i Västergötland.

Uromyces Orobi (Pers.) Plowr. st. I—II. Orobus tuberosus. Sköfde.
Puccinia Caricis montanae E. Fischer, st. I paa Centaurea Sca- 

biosa (Aecidium Centaureae Scabiosae P. Mg.) og st. II—III paa Carex 
montana, Västergötland, Dala, Varholmen. Den er ikke fundet i 
Sverrig för og kun kendt fra 0strig-Ungarn og Schweiz, det var 
derfor ganske maerkvEerdigt, at finde den netop her i Selskab med 
Stipa, Dracocephalum og de andre Växter som heller ikke lindes 
andetsteds indenfor mange Miles Omkreds.

Puccinia Karstenii Lindr. Angelica silvestris. Dala.
Puccinia Lolii Nielsen, st. I paa Rhamnus cathartica. Sköfde.
Puccinia Pringsheimiana Kleb. st. I var overordentlig almindelig 

överalt i Haverne omkring Göteborg og Västergötland paa Blade og 
Bser af Ribes Grossularia.

Puccinia Violae (Schum.) de C. Viola hirta. Dala.
Phragmidium subcorticium (Schrank) Wt. Caeomastadiet paa Rosa 

canina. Mange Steder. Jeg har iagtaget, at disse Caeomahobe paa 
Grenene bli ve meget större og af süerkere Farve i Sverrig end i 
Danmark.

Triphragmium Filipendulae Pass. paa Filipendula hexapetala og
Ulmariae (Schum.) Link paa Filipendula Ulmaria,

begge ved Dala.
Chrysomyxa Lecli (A.+ S.) de By. Ledum palustre. Västergötland, 

Hornborgasjön. Röde Mose.
Pirolae (de C.) Schroet. Pirola minor. Dala.

Melampsora Ribesii-viminalis Kleb, paa Ribes alpinum. Västergöt
land, Skultorp.

Exobasidium Vaccinii (Fuck.) Woron. Vaccinium uliginosum. Röde 
Mose.

Vaccinii uliginosi Boud. Andromeda poliifolia. Röde 
Mose. Boudiers Navn er vildledende, thi man kan i Virkeligheden 
finde begge disse Exobasidiumarter paa alle de samme Vsertplanter 
af Ericaceae og Vacciniaceae; de kendes meget let fra hverandre



paa at Fuckels Art har 10—14 ji lange og 2 /'i brede Sporer og 
danner begriendsede Pletter paa Bladene, mens Boudiers Art har 
dobbelt saa lange og dobbelt saa brede Sporer og danner Hexekoste 
paa Vsertplanterne.

Solenia stipitata Fuck. Salix caprea. Sköfde.
Taphrina epiphylla (Sad.) Sacc. Alims incana. Sköfde.
Nectria ditissima Tul. Sorbus aucuparia. Sköfde.

punicea (Kze. & Schm.) Fries. Rhamnus Frangula. Sköfde.
Dothidella Geranii (Fries) Rehji. Syn: Stigmatea confertissima 

Fuck. Geranium silvaticum. Skultorp.
Leptosphaeria dolioloides Awd. var. Cirsii Karst, Cirsium palustre. 

Dala.
Leptosphaeria marcyensis (Peck) Sacc. paa Lycopodium annotinum 

i Röde Mose. Ny for Sverrig. Optrseder som en segte Parasit, der 
draeber de levende Blade og udvikler sine Sporehuse paa dem, naar 
de ere döde.

Ophiobolus tenellus (Awd.) Sacc. paa törre Stsengler af Solanum. 
Västergötland, Axvall.

Pleospora vulgaris Niessl. Campanula persicifolia. Dala.
Eutypa Acharii Tul. Acer platanoides. Sköfde.
Pseudovalsa Betulae (Schum.) Schroet. med sin Conidieform Cory- 

neum Notarisianum paa Betula ved Sköfde.
Valsa Auerswaldii Nitschk. med sin Conidieform Cytospora perso- 

nata Fries paa Grene af Frangula ved Sköfde.
Cenangella radulicola (Fuck.) Rehm paa törre Grene af Betula, som 

vare dsekkede af »Radulum aterrimum Fries». Röde Mose. Ny for 
Sverrig. Er hidtil kun kendt fra Oestrich i Rhinprovindsen (Fuckel: 
Symbolae mycol. P. 278) og fra den friesiske Ö Sylt (Jaap i Schriften 
d. Nah Vereins für Schleswig-Holstein 1907) hver Gang paa denne 
»Radulum». Dens Sporer fandt jeg noget större end af Fuckel 
angivet, nemlig indtil 33 /i lange og 9 p brede, oftest udelte, men 
undertiden med en Skillevajg. Naar Rehm (Discomycetes P. 231) 
angiver at Minks skulde have fundet »die Sporen deutlich vier- und 
mehrtheilig» er det en Misforstaaelse, Minks taler i sin Symb. lich- 
myc. I P. 57 om Oliedraaber og ikke om Celler.

Septoria Hepaticae Desm. Hepatica triloba. Sköfde.
Gloeosporium deformans (Schroet.) Lind. Salix caprea. Sköfde.
Gloeosporium radiosum Rostrup. Aquilegia vulgaris ved Kyrke- 

torp. Hidtil kun kendt fra Danmark.
Bostrichonema alpestre Ces. Polygonum viviparum. Dala.
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Monilia cinerea Pers. optraadte paa Grund af det vaade Vejr i 
Aar meget ödelseggende paa Kirsebsertrseerne överalt i Vg.

Ovularia aplospora (Spec.) P. Magn. Alchemilla vulgaris. Kyrke- 
torp. Pletterne bredt purpurrandede, Ba?rerne 32—45 p lange og 
4 n brede med 2—6 Mserker. Conidierne ovale 15x7 p eller 
kuglerunde 8,5—11,6 p i Diameter.

Ramularia Calthcie Liro. Caltha palustris. Axvall.
Ramularia punctiformis (Schlechtend.) Höhnel (Annales Mycolo- 

gici 1907 P. 268) paa Epilobium angustifolium ved Axvall. Exemp
larer herfra vil blive uddelte i Vestergrens Exsiccatvserk: »Micro- 
mycetes rariores selecti». Der findes paa Epilobiumarterne en Gruppe 
af Ramulariaarter, der ligne hverandre meget, de har ufarvede Co- 
nidier og röggraa Bierere, der danne punktformede Höbe, som sidde 
t jet sammen i udstrakte Pletter paa Undersiden af Bladene. De var 
forhen ansete som en enkelt Art og Navnene: Fusidium punctiforme 
Schlecht., Cercospora Epilobii Schneider, Ramularia montana Speg.= 

Cercospora montana Sacc, Ramularia Ejnlobii Karsten = Ramularia 
Karstenii Sacc, Ramularia enecans Magn. og Ram. cercosporoides Ell. 

& Ev. har hidtil vmret brugte i Flamg, först Lindau har i »Fungi 
imperfecti» (VIII Afdeling af Rabenhorsts »Pilze») skildt dem ad 
og givet hver Epilobium-avt sin Ramularia.

Arthrinium Morthieri Fuck. Care.r panicea. Ved Dala Station. 
Ny for Sverrig.

Coniothecium complanatum (Nees) Sacc. Sali.v caprea. Axvall.
Trichothecium roseum (Pers.) Link. På törre Lappastaengler. Göte

borg.
Radulum aterrimum Fries paa törre Grene af Betula verrucosa. 

Röde Mose. En mserkvserdig sclerotieagtig Svampedannelse, som 
aldrig er fundet med nogenslags Formeringsorganer og hvis Plads 
i Systemet derfor endnu er ubestemt.



OM VÄXTLIGHETEN Å NÅGRA TÅNGBÄDDAR I 
NYLÄNDSKA SKÄRGÅRDEN I FINLAND.

AF

CARL SKOTTSBERG.

Vattnets betydelse för våra skandinaviska växters spridning har 
förut genom Sernanders undersökningar (Den skandinaviska vege
tationens spridningsbiologi. Uppsala 1901) blifvit klar. Den s. k. 
driften medför livarje vår och höst mängder af frukter, frön och 
vegetativa skottdelar, hvilka ha all utsikt att vidare utveckla sig, 
ifall de landa på ett lämpligt ställe.

Under en vistelse i somras i trakten öster om Hangö kom jag 
att ge akt på den flora, som uppblomstrat å uppkastad tång, och 
som vid närmare påseende visade sig kunna vara rätt artrik. Då 
den ena af de bägge lokaler jag undersökte — belägna vid Björk
skär ej långt från Tvärminne lotsstation — syntes mig kunna ge 
anledning till några reflexioner af allmännare art, och den andra 
var förknippad med en rätt intressant växtförekomst, har jag velat 
offentliggöra min lilla undersökning.

Lokal 1 utgöres af en liten bukt med långgrund sandstrand, be
gränsad å ena sidan af ett klipp-parti, å den andra af en stenstrand 
med större och mindre block. Ärligen drifva tången och Zostera i 
land här och ordnas af vågorna till mer eller mindre tydliga vallar. 
I början af augusti kunde man urskilja tvenne tångbäddar, som 
jag betecknar med a, b och c; de tvenne sistnämnda äro svårare 
att hålla isär och flyta delvis ihop, men äro tydligen afsatta vid 
olika tillfällen. Figur 1 visar lokalens utseende samt de olika tång
bäddarnas läge. Den öfversta tångbädden, a, är 2—3 cm. mäktig 
och belägen ungefär 3 m. från stranden och '/* m- öfver vatten
ytan. Denna tångbädd är en gammal bildning, hvarifrån vinden 
årligen bortför en del torr tång, men som åter får nya tillskott från
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hafvet. Detta sker emellertid utan att växttäcket, som icke är slutet 
mer än fläckvis, skadas. Når sjön hit upp, sker det först så sent på 
hösten, att vegetationsperioden är förbi, eller tidigt på våren, innan 
den börjat. Under sommaren 1907, som åtminstone under senare 
hälften utmärktes af högt vattenstånd, nådde aldrig vågorna till 
bädden a.

Vegetationen hade ll/s 1907 följande sammansättning.

>>■'~:r

;>:S£
—ji IJ -

Fig. 1. Sandstrand med vid olika tillfällen uppkastade tångvallar. Endast 
den öfversta är bevuxen med stadigvarande vegetation. — Björkskär, 

Tvärminne, Finland, aug. 1907. Förf. foto.

Rikliga:
Galium palustre1 
Polenlilla anserina 
Sonchus arvensis (som mer eller min

dre utpräglad f. integrifolia H. D.) 
Strödd:

Vicia cracca 
Spridda:

Agrostis vulgaris

Atriplex litorale 
Baldingera arundinacea 
Cakile maritima 

Enstaka:
Angelica silvestris 
Atriplex hastatum 
Calamagrostis neglecta 
Carex Goodenoughii 
Festuca rubra

' Nomenklatur enligt Neuman, Sveriges flora, Lund 1901.
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Galeopsis tetrahit 
Leontodon autnmnale 
Lythrum salicaria
Peucedanum palustre (groddplantor)
Plantago maritima
Polygonum aviculare
Rumex acetosella
Scutellaria galericulata (individ)

Sedum acre 
Spergula arvensis 
Trifolium pratense 
Triticum caninum 

repens
Valeriana officinalis 
Veronica longifolia

Af Angelica silvestris, Atriplex hastatum, Baldingera arundinacea, 
Leontodon autnmnale, Potentilla anserina, Rumex acetosella och Son- 
chus arvensis förekommo äfven groddplantor eller unga plantor.

1 hvilken utsträckning hafvet bidrager till denna vegetations för
ökande och bibehållande är ej godt att säga. Alt frön verkligen 
kastas hit upp för att sedan utveckla sig visas däraf, att Cakile 
maritima, som år 190(5 icke förekom vare sig här eller i omgif- 
ningarna, innevarande år uppträdt rätt allmänt planterad i vackra 
rader utefter tångbäddarna.

C:a 5 dm. från a och närmare vattnet låg bädden b, ett tunnt 
lager af några dm. bredd, antagligen afsatt hösten 1906 eller senast 
våren 1907. Såsom jag fick tillfälle erfara, är dess tillvaro 
högst osäker: första höststorm vräker tång, sand o. s. v. öfver den 
eller rycker med sig delar af densamma. Vegetationens utseende 
den V8 visade, att den fått vara orubbad hela sommaren, ja utan
för densamma hade en tredje bädd afsatts.

De funna arterna kunna lämpligen delas i tvenne grupper.
1. Arter, som under vegetationsperioden hunnit till blomning och 

delvis äfven till fruktsättning.

Riklig:
Spergula arvensis 

Strödd:
Polygonum aviculare 

Spridda:
Polygonum lapathifolium 
Triticum repens 

Enstaka:
Anthoxanthum odoratnm (dvärgartad)

A triplex hastatum 
litorale 

Juncus bufonius
Nasturtium palustre (dvärgartad) 
Potentilla anserina 
Ranunculus replans 
Sagina nodosa 
Salsola Kali (dvärgartad) 
Stellaria media

2. Arter, som uppträda i form af groddplantor — något mera 
avancerade årsplantor.
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Riklig:
Plantago maritima

Gateopsis sp. 
Hieracium pilosella 
Leontodon autumnate 
Lythrum salicaria 
Matricaria maritima 
Peucedanum palustre 
Potentilla anserina 
Ranunculus repens 
Ribes grossularia 

— nig rum

Strödd :
Galium palustre

Spridda:
Angelica silvestris 
Baldingera arundinacea 
Festuca rubra 
Sonchus arvensis 
Viola canina

Enstaka:
Ammodenia peploides 
Antennaria dioica 
Betula sp.
Bidens tripartitus 
Campanula rotundifolia 
Cirsium lanceolalum

rubrum
Rumex acetosella 
Sedum acre 
Sorlms aacuparia 
Spiraea ulmaria 
Trifolium pratense 
Valeriana officinalis.

Festuca ovina

Flertalet af de fåtaliga blommande arterna äro, såsom ju ock är 
att vänta, annuella. Potentillans refvor och rhizomen hos Triticum 
repens äro ju ganska motståndskraftiga och kunna för resten sändas 
ned till b från längre upp växande exemplar. Hvad Sagina nodosa 
och Ranunculus reptans beträffar så är det väl ej uteslutet att de 
kunna komma till blomning första året — men möjligtvis ha de 
landat som unga plantor och endast haft att fortsätta sin utveckling å 
den nya, gynsamma lokalen. De små dvärgplantorna af Anthox- 
anthum gjorde fullkomligt intryck af att vara ettåriga. Gruppen 2 
är som synes vida större än den första; dess medlemmar hade alla 
troligen grott på våren. Med undantag af Bidens tripartitus, som 
är annuell, och Cirsium lanceolatum, som är bienn, men af hvilken 
endast små groddplantor funnos, äro samtliga arter perenna.

Den nedersta tångbädden, c, är belägen c. V2 meter närmare vatt
net än b, d. v. s. 1 —1,5 meter från detta vid normalt vattenstånd. 
Den är mycket tunn och endast få dm. bred samt flyter invid 
berget ihop med b. Kvarlämnad af vårens högre vattenstånd, 
sköljdes den under sommaren då och då af vattnet.

Grupp 1 innehöll Vs följande arter:

Spridda: Cakile maritima
Atriplex litorale Polygonum lapathifolium
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Potentilla anserina (refvor från 
öfre tångbädden)

Spergula arvensis 
Enstaka:

Atriplex patutum 
Galeopsis bifida 
Jun ens bufonius

Atriplex hastatum
Polygonum aviculare 
Secale cereale (1 individ)

Grupp 2 bestod af:

Baldingera arundinacea

Angelica silvestris 
Elymus arenarius

Spridd:

Enstaka:

Galium palustre 
Leontodon autumnale 
Matricaria maritima 
Plantago maritima 
Sedum acre.

Om man bortser från de allestädes närvarande Potentilla-refvorna, 
finner man grupp 1 uteslutande bestå af annuella arter, grupp 2 
endast af perenna.

Hvarifrån har nu de nedre tångbäddarnas flora kommit? Troli
gen på skilda vägar. Somliga arter ha kommit från land och funnit 
en passande grobädd i tången, andra åter äro födda på platsen 
eller ha drifvit iland; de senare möjligheterna tillkomma väl i all
mänhet de arter, som i trakten äro mer eller mindre bundna vid 
stränderna, såsom Angelica silvestris, Ammodenia peploides, Atriplex- 
arterna, Baldingera arundinacea, Cakile maritima, Matricaria maritima, 
Plantago maritima, Salsola Kali o. a. Men äfven andra arter, så
dana som Ribes-arterna, kunna förmodas vara gåfvor från hafvet. 
Vilda förekomma de knappast i grannskapet, odlade äro de mycket 
sparsamma. Det är ju löga sannolikt att de fåglar, som till älven- 
tyrs förtära den, ha för vana att aflasta sina exkrementer å tången 
vid vattenkanten.

Man skulle nu kunna tycka, att lokalerna b och c borde regel
bundet rekryteras från lokalen a ocb stranden ofvanför denna. 
Men då måste man märka att lokalen b med dess nyinkomna llora 
är dubbelt så artrik som lokal a. Hade den förra fått sin llora 
hufvudsakligen inifrån land, borde man ju finna en minst lika rik 
llora å lokal a, som ligger längre från stranden. Det motsatta tör- 
hållandet talar ju för att lokalerna b och c befolkats hufvudsak
ligen från hafvet. En fråga, som ju härvidlag alltid kommer i be
traktande, är flytförmågan hos frukter och frön. I detta hänseende 
förhålla sig de här ofvan uppräknade arterna säkerligen mycket 
olika. Det var mig ej möjligt att undersöka mer än 5 arter; hos
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Spergula arvensis och Juncus bufonius var flytförmågan = 0, hos 
Galeopsis bifida och Polygonum lapathifolium bättre samt hos Po- 
tentilla anserina mycket god. Märkas bör emellertid, att små frön, 
sådana som hos Spergula eller Juncus, simma på vattnet ända till 
dess de blifvit vätta; dessutom kunna de följa med tången eller 
andra föremål.

Intresset med denna obetydliga undersökning ligger egentligen i 
det öde, som, efter hvad jag fann, redan samma höst öfvergick tång
bäddarna b och c, ett öde som regelbundet bör drabba platser af 
deras beskaffenhet. Redan den u/8, då originalet till bild 1 togs, 
hade högt vatten i förening med böljslag åstadkommit en förändring 
i förhållandena. Bädden c var fullständigt derangerad och täckt af 
nyuppkastad Zostera marina, och äfven b var betydligt skadad af ' 
tång och sand. I slutet af augusti var platsen fullkomligt oigen
kännlig. En del af de annuella arterna hade väl då hunnit fulf- 
ständiga sin utveckling och sprida sina frön. Men hela skaran af 
perenna, som jag anträffade såsom späda, delvis mycket ömtåliga 
plantor, voro med största sannolikhet dömda till undergång. Vore 
ej så fallet, borde jag väl funnit en hel del öfverlefvande från före
gående år — nu fanns ju af perenna plantor, äldre än 1 år, endast 
Triticum repens, Potentilla anserina samt ett par andra arter, som 
ofvan diskuterats.

Det synes mig, som om förhållandena å lokalerna b och c skulle 
kunna berättiga till några slutsatser af allmännare art beträffande 
effektiviteten af vattenspridningen.

Hvarje höst föras frukter och frön af strandväxter i stor mängd 
ut i vattnet. Men vi kunna väl antaga, att minst lika många spri
das i moderplantans omedelbara närhet eller sköljas upp på stranden 
ett stycke. Af dem som föras ut och bort till andra stränder är 
det återigen endast en del, kanske en ringa procent, som hamnar 
å sådana platser, där groningsmöjligheter finnas, och icke ens då 
gro alla frön af en art, om ej dess groningsprocent är lika med 
100. Såsom vi ha sett af det föregående, är afståndet från vattnet 
af stor betydelse för utvecklingsmöjligheterna. Endast de annuella 
arterna äro mer eller mindre oberoende häraf; under sommaren 
med dess lägre vattenstånd och lugnare väder hinna de väl ofta 
genomgå hela sin utveckling och kunna lämna efter sig frön på 
platsen. Men med öfriga arter är det klent beställdt — de hinna 
nätt och jämnt påbörja sin utveckling, förrän de finna sig upp
ryckta med rötterna och begrafda bland sand och tång. Endast
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de få, som kastats så högt upp att hafvets inflytande är försvagadt, 
kunna beräkna att få i lugn växa vidare. Hafvet förstör alltså kall- 
blodigt den vegetation det själft skapat - onekligen ett föga 
ändamålsenligt arrangemang.

Lokal 2. I en bergskrefva, belägen l1/2 meter öfver medel vat
tenståndet å en udde ett litet stycke från föregående plats, har sjön 
kastat upp en del tång, som hvilar på en flat häll och som af om- 
gifvande bergkanter hindras från att åter bortspolas. Största delen 
af tångbädden ditkom hösten 1906. Dess längd var in/8 1907 unge
fär 5 m., dess bredd varierade mellan 1 och 21/2 m. Den hvilar 
direkt på klippan och hade en mäktighet af 3—15, vanligen 5—10 
cm. Bild 2 ger en god föreställning om tångbäddens läge, bild 3 
är en detaljbild från densamma, där flera arter med lätthet kunna 
urskiljas. Följande arter förekommo:

Sonchus aruensis: ett 30-tal exemplar, hvaraf några just hunnit 
i blom.

Polygonum lapathifoliiun: en fläck jämte några enstaka individ; 
blommande.

Potentilla anserina: ett tiotal individ, spännande sina refvor till 
ett glest nät öfver tången; tvenne buro blommor.

Galium palustre: en fläck vid bergfoten, blommande.
Festuca rubra: tvenne afblommade exemplar.
Sedum telephium: tvenne individ i knopp.
Leontodon autumnale: ett äldre individ i blom, en groddplanta.
Triiicum repens: ett sterilt individ.
Crambe maritima: en årsplanta.
Angelica silvestris: en groddplanta.
En undersökning gaf vid handen, att de flesta arterna voro äldre 

än tångbädden; de växte i skrefvor och rämnor, som nu doldes af 
densamma. Dessa arter hade förut troligen fört en mycket prekär 
tillvaro i de obetydliga rämnorna, tills tången gjorde platsen frukt
bar. Nu buro de en prägel af synnerlig välmåga och frodighet. 
Nya förvärf på platsen utgjorde blott Polygonum lapathifolium, An
gelica silvestris och Crambe maritima. Fyndet af den sistnämnda 
är icke utan sitt intresse. Enligt den tillgängliga littei'aturen har 
denna art följande utbredning i Finland: Sattunga på Åland; flere- 
städes i Åbo skärgård; funnen en gång i Nyland i Ekenäs skärgård
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Fig. 2. Tångsamling, uppkastad i en klipprämna. — Björkskär, Tvärminne, 
Finland, aug. 1907. — F’örf. foto.

Fig. 3. Detaljbild från den å figur 2 afbildade lokalen. De bäst framträ
dande växterna äro Sonchus arvensis, Polygonum lapathifolium och Sedum 

telephium. — Förf. foto.
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på Skomakarskär vid Tvärminne, där den dock dötl ut för några 
år sedan. Ett exemplar insamlades 1885 i Lovisa på barlastplats, 
men ej vidare återfunnen.

Den har alltså förr vid ett par tillfällen anträffats i Nyland, men 
därifrån åter försvunnit, till dess nu plötsligt ett individ dykt upp 
vid Björkskär, den östligaste nuvarande fyndorten.

Huruvida den lyckas bibehålla sig här, är en annan fråga. Dess 
läge synes mig tämligen gynnsamt, men naturligtvis är det icke 
omöjligt, att höst- och vinterstormarna komma att taga lifvet af den, 
innan den hinner blomma och sätta frukt.

✓



ZUR KENNTNIS DER PRÄSYNAPTISCHEN ENT
WICKLUNGSPHASEN DER REDUKTIONSTEILUNG.

VON

O. ROSENBERG

(hierzu Tafel 7).

Wenn man die ResuRate der vielen Arbeiten der letzten Jahre 
über das Reduktionsproblem überblickt, scheint es, als ob besonders 
zwei Phasen der Reduktionsteilung Anlass zu Kontroversen gegeben 
hätten. Erstens ist die Auffassung' des präsynaptischen Zustandes 
des Kerns verschieden, und zweitens sind die näheren Vorgänge 
bei dem als »second contraction» genannten Stadium kurz vor der 
Diakinese umstritten.

Betreffend den ersten Punkt haben Grégoire (i) und Berghs (i) 
gefunden, dass die Chromosomen in der Synapsis ebenso wie in 
den vorangehenden Stadien als mehr oder weniger wohl abgegrenzte 
Chromatinfäden auftreten, die sich in der Synapsis der Länge nach 
paarweise vereinigen.

Andererseits wurde durch die späteren Untersuchungen von 
Strasburger (i), Allen (I), Miyake (I) und Overton (i) gefunden, 
dass in dem zur Reduktionsteilung sich anschickenden Kern der 
Gonotokonten die Chromatinkörner oder Pangenosomen sich kurz 
vor der Synapsis um gewisse, Gamozentren genannte Zentren grup
pieren. Die dichteren Chromatinanhäufungen werden Gamosomen 
oder Prochromosomen genannt. Dieselben treten in paarweiser 
Anordnung auf; die Zahl der Gamozentren entspricht ungefähr der
jenigen der reduzierten Zahl der Chromosomen. In einigen Fällen 
konnten Overton und Miyake die Gamosomen schon in den ersten 
Prophasen des Mutterkerns beobachten, die Zahl derselben konnten 
sie jedoch nicht mit Bestimmtheit feststellen; sie schien indessen 
ungefähr doppelt so gross wie die reduzierte Chromosomenzahl
zu sein.
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Gamosomenähnliche Gebilde sind dann später von anderen For
schern bei anderen Objekten gefunden worden, so z. B. von Tisch

ler (i) in Bryonia, von Lagerberg (I) in Adoxa und von mir (ll) 
in verschiedenen Hieracium-Arten. Eine genaue Feststellung der Zahl 
der Gamosoraen wurde im allgemeinen nicht ermittelt, doch scheint 
sie in der Synapsis mit der reduzierten Chromosomenzahl mehr 
oder weniger übereinzustimmen.

Neulich sind indessen Grégoire (II) und Mottier (i) ganz be
stimmt gegen die Gamosomen-(Prochromosomen-)Theorie aufge
treten. Die Kritik von Grégoire bezieht sich allerdings nur auf 
die Angaben von Gamosomen in den Monokotyledonen, er lässt 
vorläufig die Existenz derselben unter den Dikotyledonen noch 
dahingestellt sein, da seine Untersuchungsobjekte nicht zu dieser 
Gruppe gehören. Er kommt durch seine Nachuntersuchung eini
ger schon von Miyake untersuchten Pflanzen zu dem Ergebnis, 
dass Gamosomen, wie sie Miyake und Strasburger gesehen ha
ben, hier nicht existieren. Eine Erklärung seiner abweichenden 
Auffassung sucht er so zu formulieren: Miyake hat seine Hämatoxy- 
lin-Präparate bei der Differenzierung allzu stark entfärbt, und da
durch sind mehr oder weniger gut abgegrenzte Chromatinanhäu
fungen in einem ungefärbten Gerüstwerk verteilt zum Vorschein 
gekommen, sie stellen in Wirklichkeit aber nur die Knotenpunkte 
der sich kreuzenden Chromatinfäden dar.

Mottier (I) ist in einer neuen Arbeit ganz entschieden gegen die 
»prochromosome theory» aufgetreten. In denselben Pflanzen, bei 
denen Overton und Miyake Gamosomen beschreiben, konnte er 
nur Chromatinklumpen sehen, deren Zahl jedoch nicht mit der 
Chromosomenzahl der jeweiligen Pflanze übereinstimmte: »there is 
no definite relation existing between the number of these lumps 
and the number of somatic chromosomes» der untersuchten 
Pflanzen.

Ehe ich auf meine eigenen Untersuchungen eingehe, möchte ich 
kurz noch auf die verschiedenen Ansichten von einer anderen, zur 
Reduktionsteilung gehörigen Frage hinweisen, die freilich nicht di
rekt mit dem etwaigen Vorhandensein von Gamosomen in Beziehung 
steht.

Nach Grégoire, Berghs, Strasburger und seinen Schülern 
paaren sich die Chromosomen in oder kurz nach der Synapsis der 
Länge nach, d. h. es werden vom Standpunkte der Gamosomen- 
Theorie die »vereinten Klümpchenpaare» mit Hilfe des Linins zu



einem Doppelfaden ausgesponnen. Nach dem Spiremstadium tritt 
die »Längsteilung» wieder auf, wird immer deutlicher und konsti
tuiert die Teilungsebene der Chromosomenpaare in der Diakinese.

Farmer und Moore (I) dagegen finden, dass in einer späteren 
Phase des Spiremstadiums die Chromatinschlingen sich umbiegen 
und paarweise umeinander drehen, wobei gleichzeitig die Längstei
lung, die im Synapsisstadium sichtbar wurde, zurückgeht, dass somit 
die Teilungsebene der Chromosomen I nicht durch eine »Längstei
lung», sondern durch eine Umbiegung der mit den Enden paar
weise vereinigten Chromosomen angegeben wird.

Die erstere Theorie wird zweckmässig mit Häcker (i) als Junk- 
tionstheorie, die letztere als Faltungstheorie (Strasburger) zu be
zeichnen sein.

Für die letztgenannte Auffassung des Reduktionsvorganges ist 
nun auch Mottier in seiner genannten Arbeit eingetreten, und 
zwar auf Grund seiner Untersuchungen über die Pollenzellbildung in 
Lilium und Podophyllum. Es ist sehr auffallend, dass dieselben 
Untersuchungsobjekte, die immer wieder von verschiedenen For
schern untersucht werden, fast immer könnte man sagen, neue 
Deutungen erfahren. Die Figuren von Mottier sind überaus schön 
und klar; gleichzeitig und unabhängig von ihm erscheint eine Arbeit 
von Grégoire (II), ebenfalls über Lilium, wo die Faltungstheorie 
ebenso entschieden bestritten wird, wie sie von Mottier gestützt 
worden ist.

Es ist klar, dass unter diesen Umständen noch viele Unter
suchungen nötig sind, ehe man auch nur einigermassen zur Er- 
kennsnis selbst der Hauptphasen der Reduktionsteilung kommen 
kann.

Ich werde im Folgenden besonders auf die Gamosomen-Theorie 
eingehen, u. a. weil ich vor einigen Jahren etliche Untersuchungen 
publiziert habe, die in gewisser Hinsicht von Overton mit der 
genannten Theorie in Beziehung gebracht worden sind.

Bei der genannten Arbeit (i) zeigte ich, dass bei einigen Pflanzen, 
besonders Dikotyledonen, die früher als Pseudonukleolen bezeicli- 
neten Chromatinkörner in einer für jede Pflanze bestimmten Anzahl 
Vorkommen, die jedesmal der Chromosomenzahl gleich ist. Eine 
Bestätigung dieser Angaben erfolgte später von Overton (i) und 
Laibach (I), und ich habe bei erneuerten Untersuchungen gefunden, 
dass sich sehr oft unter den Dikotyledonen Pflanzen mit ähnlichem

400
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Verhalten des Chromatins der Kerne finden können. Andererseits 
muss ich betonen, dass besonders unter den Monokotyledonen die 
Feststellung der Zahl der »Chromatinklümpchen» mit grossen Schwie
rigkeiten verbunden ist und in vielen Fällen überhaupt nicht ge
lingt. In dieser Hinsicht sind die Angaben von Miyake (i) und 
Mottier (i) interessant. Bei Lilium fanden sie in den Pollenmutter
zellkernen eine viel grössere Anzahl von Chromatinansammlungen, 
als die Zahl der Chromosomen erwarten liess. Ich selbst habe 
u. a. Arum untersucht, wo in den somatischen Kernen grosse, wohl 
abgegrenzte Chromatinklumpen vorhanden sind, die aber in keinem 
Verhältnis zu der Chromosomenzahl zu stehen scheinen.

Es scheint mir nicht ganz ausgeschlossen zu sein, dass die Ga- 
mosomen, die Strasburger, Miyake und Overton in den präsy
naptischen Stadien angegeben haben und die nach den beiden letzt
genannten Forschern zuerst in einer der somatischen Chromo
somenzahl ähnlichen Menge auftreten, ihrer Natur nach ganz die
selben Gebilde sind wie die genannten Chromatinaklümpchen der 
somatischen Kerne. Besonders deutlich tritt dies zu Tage in den 
Zellen junger Antheren von Hieracium und anderen Kompositen, 
wo die »Prochromosomen» der Tapetenzellkerne denjenigen der 
benachbarten jungen Pollenmutterzellkernen täuschend ähnlich sind, 
ln vielen Kernen, wenn sie auffallend chromatinreich sind, fällt es 
oft schwer, die Zahl derselben zu ermitteln, was auch bei den 
Monokotylen der Fall ist. Auch unter den Dikotylen treten diese 
Körper nicht immer deutlich hervor. Viele Kerne zeichnen sich 
dadurch aus, dass das Chromatin im Liningerüst in grössere und 
kleinere Klümpchen verteilt vorkommt. Aber ich möchte hervor
heben, dass in demselben Objekt auch die meisten ruhenden Kerne 
ein Kerngerüst zeigen, in welchem die »Prochromosomen» sehr 
scharf und deutlich zu unterscheiden sind und die Zahl derselben 
mit ziemlicher Genauigkeit festgestellt werden kann.

Die Bedeutung dieser Gebilde ist noch unklar. Overton meint, 
dass die Prochromosomen »die Chromosomen andeuten» und eine 
Art Zentren für die Chromatinanhäufung bei der Herausdifferenzie
rung der Chromosomen sind. Strasburger (i p. 36) meint von 
Overtons Prochromosomen, sie seien solche Teile der Chromoso
men aus dem vorausgegangenen Teilungsschritt, »die nicht ganz in 
dem Gerüstwerk aufgingen». Dem gegenüber möchte ich hervorhe
ben, dass in den von mir untersuchten Objekten die konstante 
Zahl dieser genannten Cbromatinklümpchen sich dann am deut-
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lichsten ermitteln liess, wenn Kerne aus mehr oder weniger vollkom
men ausgewachsenem Gewebe Vorlagen.

Der Hauptzweck meiner Arbeit ist der wegen der neueren Kritik 
der Gamosomentheorie die Resultate, zu denen ich schon gelangt 
bin, einer nochmaligen Prüfung zu unterwerfen. Es ist dabei 
zweckmässig, ein durch niedrige Chromosomenzahl charakterisiertes 
Untersuchungsobjekt auszuwählen. Ein solches fand ich in Hiera- 
cium venosnm und II. auricula, deren Chromosomen in den hetero
typischen Teilungen ich auf 7 und 9 bestimmt hatte. Eine genaue 
Untersuchung zahlreicher Mitosen veranlasste mich dazu, für diese 
Objekte eine schwankende Chromosomenzahl anzunehmen. In H. 
venosum war die häuftigste Zahl 7, aber Kerne mit 8 und 9 Chro
mosomen kamen auch ziemlich oft vor. In H. auricula war um
gekehrt 9 die gewöhnlichste Zahl, während 8 und 7 nur selten 
auftraten (Rosenberg II).

Das Material wurde mit Alkohol-Chloroform-Eisessig (nach Car- 
noy) fixiert und nach Heidenhains Hämatoxylin-Metode gefärbt. 
Eine Nachfärbung mit Fuchsin oder dgl. erwies sich für diese Un
tersuchung nicht als angebracht, da die »Chromatinkörper» hierbei 
weniger scharf von den übrigen Restandteilen des Kerns abgegrenzt 
werden.

Fig. 1 (Taf. 7) zeigt zwei Zellen aus dem Archespor eines jungen 
Antherenfaches; der Kern der unteren Zelle befindet sich im Ruhe
stadium, sein Kerngerüst besitzt nur sehr wenig chromatische Sub
stanz. Auffallend ist die einseitige Lagerung sowohl des Kerngerüsts, 
wie auch die des Zytoplasmas. Diese Erscheinung erinnert sehr 
an ein Synapsisstadium, rührt hier aber sicherlich von der Fixie- 
rungsflüssigkeit her. Eine derartige einseitige Lagerung des Kern
gerüsts somatischer Zellen ist schon mehrmals von anderen For
schern beschrieben worden, wie z. R. bei Alchemilla, nach Mur
beck (i) und Strasburger (i). Die untere Zelle in Fig. 1 ist in 
der Teilung begriffen, die zur Rildung der Pollenmutterzellen führt. 
Wenn das sporogene Gewebe fertig ausgebildet ist, zeigen die Kerne 
ungefähr den Rau wie in Fig. 2. Das Kerngerüst stellt ein dünn- 
maschiges, vom Hämatoxylin fast ungefärbtes Netzwerk dar; an 
einer Seite des Kerns liegt eine Anzahl fast gleich grosser, vom 
Hämatoxylin intensiv gefärbter Körner, die wahrscheinlich den Pro
chromosomen Overtons entsprechen. Die Anzahl derselben habe 
ich bei einer grossen Anzahl Kerne durch Untersuchung aufeinander
folgender Schnitte auf ungefähr 14—18 feststellen können. Im all-
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gemeinen verteilt sich bei 5 [L dicken Schnitten in diesem Stadium 
der Kern auf zwei oder seltener drei Schnitte; die Kernhälften wur
den mit Hülfe des Zeichenprismas abgezeichnet und dann die durch 
die Hämatoxylinfärbung sehr deutlich unterscheidbaren Chromatin
körner möglichst genau eingetragen.

Ich habe nun das Verhalten dieser Chromatinklümpchen während 
der weiteren Ausbildung des Pollenmutterzellkernes bis zum Sy- 
napsisstadium verfolgt. Der Kern selbst wird allmählich grösser; 
die Chromatinklümpchen lassen sich stets unterscheiden und neh
men fast immer eine einseitige Lagerung im Kern ein. Es scheint 
ein beginnendes Synapsisstadium vorzuliegen, das aber früh beginnt 
und sehr lange andauert. Auf einem Längsschnitt durch das Blü
tenköpfchen von Hieracium, wo also in einem Schnitt zahlreiche 
Blüten verschiedenen Alters vorliegen, sieht man mehrere Blüten 
mit dieser einseitigen Anordnung der Chromatinklümpchen. Das 
Synapsisstadium ist ja von mehreren Forschern als ein Artefakt 
aufgefasst worden, das durch die eindringende Fixierungsflüssig
keit verursacht sein solle. Vielleicht spricht diese Erscheinung in 
den frühen Prophasen dafür, dass die einseitige Anordnung des 
Chromatingerüsts wenigstens zum Teil kein Artefakt sei. Die Chro- 
matinklümpchen sind ja schon in einem Stadium einseitig gelagert, 
wo in dem Liningerüstwerk noch keine Andeutung einer Kontrak
tion zu sehen ist. Ich möchte jedoch bemerken, dass erst in spä
teren Stadien, wo der Kern in das eigentliche Synapsisstadium 
eintritt, das Kerngerüst dünnfädig wird, während dasselbe zuvor 
als ein dünnmascbiges Netzwerk erscheint; die Konsistenz des 
Kerngerüsts ist also vor und in der Synapsis verschieden, und 
eine Folge davon ist wohl, dass seine Widerstandsfähigkeit gegen 
die eindringende Fixierungsflüssigkeit ungleich gross sein muss. 
Dass das Synapsisstadium die wichtigste Phase der Beduktions- 
teilung ist, wie Strasburger sagt, ist vom Standpunkte der Juxta- 
positionstheorie aus klar, unabhängig davon, ob die einseitige La
gerung des Kerngerüsts auch im lebenden Zustand für die Synapsis 
charakteristisch sei.

Die Nukleolen sind zuerst zwei oder drei an Zahl, später verei
nigen sie sich zu einem einzigen grossen Nukleolus, wie schon 
Miyake für andere Pflanzen dargetan hat. Fig. 3 stellt einen 
Schnitt durch den Kern dar; hier treten die Chromatinklümpchen 
besonders scharf hervor. Dasselbe ist auch der Fall in Fig. 4 a 
und b, die zwei aufeinander folgende Schnitte durch zwei Pollen-
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mutterzellen darstellten. In den beiden Kernen sind ungefähr 
14—16 Chromatinklümpchen zu sehen. Einige von diesen sind 
paarweise angeordnet, was noch deutlicher in Fig. 5 zu sehen ist. 
Hier liegt ausserdem ein Beispiel davon vor, dass einige der Chro
matinklümpchen bedeutend grösser sind als die übrigen. Für 
Hieracium habe ich schon hervorgehoben, dass die Chromosomen 
der heterotypischen Spindelfigur deutlich von ungleicher Form und 
Grösse sind. Vielleicht sind diese beiden Erscheinungen derselben 
Natur.

In Fig. 6 und 7 sind zwei Kerne von H. auricula abgebildet, 
die eben in das Synapsisstadium eingetreten sind. Das achroma
tische Kerngerüst ist gerade deutlich in Fäden ausgezogen und die 
Chromatinklümpchen sind fast überall paarweise angeordnet. Der 
Nukleolus zeigt das für das Synapsisstadium charakteristische Aus
sehen. Dass die Chromatinklümpchen hier den Gamosomenpaaren 
in den von Strasburger, Miyake und Overton beschriebenen Fäl
len entsprechen, scheint mir ganz klar zu sein. Ich halte mich 
also für berechtigt, die in füheren Stadien der Mutterkerne vor
kommenden mehr oder weniger isoliert liegenden Chromatinklümp
chen auch als Gamosomen zu bezeichnen. Ein Unterschied zwischen 
diesen Gamosomen und den Chromatinklümpchen der ruhenden 
somatischen Kerne scheint wenigstens morphologisch nicht zu be
stehen. Ich möchte daher die Vermutung ausdrücken, dass weitere 
umfassende Untersuchungen über diese Frage zeigen werden, dass 
auch diese derselben Natur sind wie die Gamosomen. Aber man 
kennt bis jetzt zu wenig von der Natur dieser Chromatinklümpchen, 
um deren Zusammengehörigkeit mit den Gamosomen sicher zu be
urteilen. Soviel steht jedenfalls fest, dass die Zahl derselben be
sonders in den ruhenden Kernen gleich der Chromosomenzahl ist. 
In Fig. 6 ist schliesslich ein Kern von H. venosum im Synapsis
stadium abgebildet; die Gamosomen sind hier und da zu Paaren 
vereinigt und haben ausserdem an Grösse und Länge zugenommen.

Die oben angeführten Tatsachen sind also im Grossen und Gan
zen eine Bestätigung der früheren Angaben von Miyake, Overton 
u. a., nur konnte ich hier meistens mit grosser Sicherheit die Zahl 
der Gamosomen derjenigen der Chromosomen gleich setzen. Die 
Ermittelung der Gamosomenzahl war hier durch die geringe An
zahl derselben erleichtert.

Wie schon oben angeführt, hat Grégoire das Vorhandensein von 
Gamosomen in den von ihm und auch von Miyake untersuchten
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Objekten geleugnet Er sagt, die Gamosomen seien nur die stärker 
gefärbten Knotenpunkte der Chromatinfäden. Wenn Miyake deut
lich differenzierte Chromatinkörper unterscheiden konnte, so soll 
dies nach Grégoire davon abhängen, dass er seine Schnitte 
wahrscheinlich zu stark differenziert habe. Die Kritik Grégoires 

ist allerdings nicht gegen das Vorhandensein dieser Körper bei den 
Dikotyledonen gerichtet, es war jedoch wichtig für mich, die Trag
weite seiner Einwendungen auch auf diese Pflanzen zu prüfen. 
Es scheint mir dabei sehr unwahrscheinlich zu sein, dass die Gamo
somen hier nur als Knotenpunkte von Chromatinfäden aufgefasst 
werden könnten. Meine Präparate waren durchaus nicht stärker 
differenziert als gewöhnlich; in denselben Präparaten, wo die Ga
mosomen deutlich zum Vorschein kamen, waren die Gewebekerne 
oft zu stark überfärbt und der Spiremfaden sehr scharf gefärbt; 
dabei waren keine Spuren von etwaiger Spiegelfärbung in den 
Chromosomen und Nukleolen zu bemerkten. Ferner ist die Zahl 
der Gamosomen in dieser Pflanze ziemlich konstant. Im allge
meinen schwankt dieselbe um denselben Wert wie die der Chromo
somen der somatischen Kerne. In einigen Fällen betrug die Zahl 
der Gamosomen 17, 18 oder etwas mehr. Das könnte aber auch 
darauf beruhen, dass einige Gamosomen, besonders wenn sie grösser 
sind, zu zwei Schnitten gehören.

Sein- deutlich war oft die Paarung der Gamosomen zu sehen, und 
gerade dieser Umstand spricht, meiner Ansicht nach, dagegen, diese 
Gebilde nur als Knotenpunkte zu deuten. In der Synapsis sollen 
zwar die Chromatinfäden mehr oder weniger parallel nebeneinander 
verlaufen, man müsste dann aber eine weit grössere und sehr vari
ierende Anzahl von gepaarten Knotenpunkten erwarten. Die Zahl 
der Gamosomen ist aber in diesem Stadium sehr leicht zu ermit
teln und beträgt gerade die Hälfte der früheren Anzahl. In eini
gen Fällen war die Ermittelung der Gamosomenzahl fast unmög
lich, da die Kerne zu stark gefärbt waren, jedoch nicht etwa aus 
dem Grunde, dass eine grössere Zahl von Chromatinklümpchen 
die Zählung erschwert hätte, sondern weil das Kerngerüst ziemlich 
gleichmässig diffus durchfärbt war und gleichzeitig intensiv gefärbte 
Körper darin wahrgenommen werden konnten, die sich jedoch 
weniger scharf von dem gefärbten Gerüstwerk unterschieden.

In früheren Stadien des Mutterkerns liegen, wie schon gesagt, die 
Gamosomen mehr oder weniger isoliert, doch kann man im allge
meinen eine Andeutung von paarweiser Annäherung der Gamoso-
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men bemerken. Die paarige Anordnung wird jedoch später deut
licher und ist schliesslich im Synapsisstadium fast bis zur voll
kommener Vereinigung vorgeschritten. Oft nehmen die Gamosomen 
hierbei eine hantelförmige Gestalt an, wie nach Lagerberg (i) bei 
Adoxa.

Häcker (i) hat neulich die Richtigkeit der Deutung dieser dop
pelten Chromosomenanlagen als durch Aneinanderlegen ursprünglich 
selbständiger Elemente entstanden bezweifelt. Die paarige An
ordnung der Gamosomen könnte auch auf eine frühzeitige Längs
spaltung hindeuten. HäcKER findet noch eine weitere Berechtigung 
seiner Zweifel in dem Umstande, dass nach Strasburger (II) eine 
solche paarige Anordnung der Chromosomen auch in den soma
tischen Kernen vorkommt, ja, Overton beschreibt die Prochromo
somen der Mutterkerne als schon von Beginn an paarig angeord
net. Dagegen konnte Miyake in den frühesten Stadien des Mut
terkerns »die Zahl der Sammelpunkte» sicher auf mehr als die re
duzierte Zahl der Chromosomen feststellen. Die frühzeitige Paarung 
ist wohl ein Ausdruck für die von Strasburger (ill) gemachte Be
obachtung, dass in den Äquatorialplatten die homologen Chromo
somen einander genähert erscheinen. Wie schon gesagt, kann 
man auch in Hieracium Andeutungen der paarigen Anordnung fin
den. Doch liegen im allgemeinen die Gamosomen im Beginn der 
Prophasen weit mehr voneinander entfernt als später, und eine 
Paarung derselben in späteren Phasen scheint unverkennbar zu 
sein.

Schliesslich möchte ich noch kurz die weiteren Veränderungen 
der Chromosomen besprechen. In dem als Strepsinema bezeich- 
neten Stadium sind die Chromatinfäden längsgespaltet, was auch 
von Mottier für die von ihm untersuchten Objekte angegeben 
wird. Gleichzeitig soll eine Umordnung der Chromatinschlingen 
eintreten, die zu dem als »second contraction» yon Farmer und 
Moore (i) sowie von Mottier bezeichneten Stadium führt. Figu
ren aus diesem Stadium zeigen im allgemeinen die Chromosomen
schiingen von einem gemeinsamen Zentrum nach der Peripherie des 
Kerns hin ausstrahlend. An der Peripherie sind die Chromosomen 
mehr oder weniger vollständig umgebogen. Ein mit der »second 
contraction» übereinstimmendes Stadium habe ich mehrmals bei 
der Pollenbildung der Kompositen angetroffen, nur konnte ich 
keine Bilder finden, die unzweideutig für eine Faltung der Chro
matinschlingen sprechen. Es ist wahr, dass man oft einen Verlauf
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der Chromosomen verfolgen kann, der stark für die Umbiegungs
hypothese spricht. Ich habe jedoch auch andere Kernfiguren ge
sellen, die sich nur schwer, ja unmöglich mit einer solchen Auf
fassung vereinigen lassen. In Tanacetum, bei dem die Mutterkerne 
ziemlich gross sind, ist das Spiremstadium durch dicke Chromatin
fäden ausgezeichnet (Fig. 9—10), die hier und da eine Andeutung 
von Längsspaltung erkennen lassen. Diese Längsspaltung wird in 
späteren Stadien immer deutlicher, in denen die Längshälften in 
gewöhnlicher Weise umeinander gedreht erscheinen. Die Chromo
somen verkürzen sich mehr und mehr, und ich habe eine unun
terbrochene Serie von dem in Fig. 9 abgebildeten Stadium bis zur 
fertigen Diakinese verfolgen können. Das in Fig. 11 dargestellte 
Stadium stimmt ungefähr mit der »second contraction» überein; es 
ist hierbei zu bemerken, dass die Längshälften der Chromoso
menpaare viel dünner sind als die Chromatinschlingen des vor
hergehenden Spiremstadiums (Fig 10). Sollte hier wirklich ein Fal
tungsprozess stattgefunden haben, so würden die Längshälften der 
Chromosomen in Fig. 11 mindestens ebenso dick sein, wie die 
Chromatinschleifen in Fig. 10. Das ist aber entschieden nicht der Fall.

Ich glaube also, dass in Tanacetum ein Faltungsprozess der Dop
pelchromosomen nach den Spiremstadien kaum angenommen wer
den kann.

SAMMANFATTNING.

De senaste årens många undersökningar öfver reduktionsfrågan 
tyckas ingalunda ha resulterat i ett »gemensamt schema» åtminstone 
hvad växterna beträffar. Det är dock hufvudsakligen på tvenne 
punkter meningarna divergera. Den ena är frågan om s. k. gamo- 
somer uppträda i kärnans presynaptiska stadier, den andra huru
vida kromosomparen efter spiremstadiet bildats genom en omböj- 
ningsprocess, eller om kromosomerna redan i synapsis förenat sig 
på längden två och två.

Beträffande den första punkten är att märka, att Strasburger 
m. fl. hålla före att i synapsis kärnans »kromatin» samlar sig 
kring vissa punkter i form af mer eller mindre tydligt afgrän- 
sade kromatinklumpar, hvilkas antal är lika med det oreducerade 
kromosomtalet. Kromatinklumparna kallas gamosomer och upp-
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träda i synapsis två och två mer eller mindre fullständigt förenade. 
Gamosomparens antal är alltså lika med antalet kromosomer vid 
reduktionsdelningen. Gamosomerna spinnas sedermera ut till fina 
trådar, som då vanligen förete en parig struktur, hvilken förut upp
fattats som en längsdelning, men enl. Strasburgkr är ett uttryck 
för löreningen mellan gamosomerna i synapsis.

Mot denna teori ha nyligen Grégoire och Mottier uppträdt. De 
hålla före att kärnans kromatin redan från början förekommer i 
form af trådar, och gamosomerna äro enl. Grégoire ej annat än 
knutpunkterna, där liera trådar korsa hvarandra och där färgen 
därför längre kommer att hålla sig kvar vid differentieringen af 
preparaten.

Förf. har i Hieraciam venosum och //. auricula funnit synnerligen 
lämpliga undersökningsobjekt, då dessa växters kärnor utmärkas af 
relativt lågt krompsomtal: i pollenmodercellkärnorna 7, resp. 9 kro
mosomer. I de unga pollenmodercellernas kärnor förekomma tyd
ligt afgränsade kromatinklumpar och deras antal kunde utan syn
nerligt stor svårighet fastställas variera omkr. 14—18. I yngre sta
dier förekomma de mer eller mindre tydligt isolerade, men senare 
törenade de sig två och två, och parens antal kunde i tidiga synap- 
sisstadier ganska säkert bestämmas till 7 å 9, d. v. s. det reduce
rade kromosomtalet. Undersökningen utgör alltså en bekräftelse på 
de af Strasrurger, Miyake, Overton, Lagerberg och förf. förut 
påvisade förhållanden; då kromosomtalet här var ganska lågt, blef 
bestämmandet af antalet »gamosomer» lättare och säkrare. Huru
vida dylika gamosomer, till antalet lika med kromosomerna, före
komma hos Lilium och andra monokotyledoner är väl ännu osä
kert, då enl. Grégoires och Mottiers undersökningar antalet kro
matinklumpar här är mycket varierande och ofta talrikare än kro- 
mosomerna. Det nämnda förhållandet att i pollenmodercellkärnorna 
kromatinklumpar förekomma i mer eller mindre lika antal med 
kromosomerna står sannolikt i samband med det af förf. förut 
påvisade faktum, att de s. k. pseudonukleolerna hos en del växters 
vegetativa kärnor förekomma i lika antal med kromosomerna.

Med afseende på den andra punkten, huruvida den af Mottier 
och andra försvarade »omböjningsteorien» har sitt berättigande, 
visade det sig att åtminstone hos den af förf. undersökta Tanacetum 
vulgäre ett dylikt bildningssätt för kromosomerna ej gärna låter sig 
antaga.
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TAFELERKLÄRUNG.

Die Figuren sind mit dem AßBE schen Zeichenprisma gezeichnet, unter 
Benutzung von Zeiss’ Ap. Hom. Imm. 1.5 mm und compens. ocular 12. 
Die Figuren 1—6 beziehen sich auf Hieracium venosum, 7 u. 8 auf H. 
auricula und 9—12 auf Tanacetum vulgare.
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Fig. 1. Zwei Archesporzellen eines Antherenfaches; in der unteren Zelle 
ist der Kern für die Bildung von zwei Pollenmutterzellen in der 
Teilung begriffen.

Fig. 2. Zwei aufeinander folgende Schnitte durch einen sehr jungen 
Pollenmutterzellkern.

Fig. 3. Schnitt durch eine etwas ältere Pollenmutterzelle mit einseitig 
gelagerten Chromatinklümpchen.

Fig. 4 a und b. Zwei aufeinanderfolgende Schnitte durch zwei Pollen- 
mutterzellcn; älteres Stadium als in Fig. 3.

Fig. 5. Zwei Schnitte durch einen Pollenmutterzellkern mit beginnender 
Synapsis.

Fig. 6. Kern in der Synapsis.
Fig. 7. Zwei Schnitte durch einen Kern in der Synapsis; hier treten die 

Gamosomen-Paare deutlich hervor.
Fig. 8. Dasselbe.
Fig. 9 und 10. Spiremstadium mit beginnender »Längsspaltung».
Fig. 11. Verkürzung der Chromosomen; die »Längsspaltung» wird deut

licher.
Fig. 12. Weitere Verkürzung der Chromosomen kurz vor der Diakinese. 

Die meisten Chromosomen sind im Querschnitt abgebildet.



SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.
Föreningens årsmöte.

Föreningen sammanträdde till årsmöte den 27 november 1907, hvarvid 
förekom val af styrelse, revisorer och revisorssuppleanter. De afgående 
funktionärerna omvaldes, med undantag af d:r K. Johansson, som afsagt 
sig ledamotskap i stjmelsen.

Föreningens styrelse för 1908 utgöres af: professor V. B. Wittrock, 
ordförande; docenten R. Sernander, vice ordförande; docenten O. Rosen
berg, sekreterare och redaktör; fondmäklare G. Indebetou, skattmästare; 
samt öfriga ledamöter: läroverksadjunkten J. Berggren; lektor K. Boh- 
lin; professor O. Juel; professor G. Lagerheim ; lektor G. Malme ; pro
fessor Hj. Nilsson; professor M. Sondén.

Redaktionskommitté lör 1908: lektor K. Bohlin, professor G. Lager- 
heim, docenten O. Rosenberg, docenten N. Svedelius, docenten R. Ser
nander.

Revisorer för 1908 års förvaltning:
hofkamrer H. Hafström; l:e aktuarie E. Söderberg. 

Revisorssuppleanter:
docenten H. Hesselman; doktor N. Sylvén.

Docenten R. Sernander höll föredrag om »Stipa pennata och Horn- 
borga-sjön, några minnen från föreningens sommarexkursion.» Redo
görelse för föredraget kommer att inflyta i ett senare häfte.

Professor \. B. Wittrock höll föredrag om »Polycarpon tetraphyllum 
L. i Sverige.» Se sid. 361 i detta häfte.

Styrelsen har till ledamöter af föreningen invalt: 
på förslag af doktor F. R. Aulin:

direktör E. Almquist, Skara; 
på förslag af läroverksadjunkten J. Berggren:

stationsföreståndaren A. Arven, Mullsjö; 
på förslag af lektor K. Bohlin:

läroverksadjunkten E. Yretlind, Enköping; 
på förslag af läroverksadjunkten E. Collinder:

läroverksadjunkten C. Lundberg, Sundsvall; 
på förslag af doktor E. Haglund och doktor K. Johansson:

lektor C. O. von Porat, Jönköping; 
på förslag af professor G. Lagerheim: 

apotekaren H. Samsioe, Stockholm;
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på förslag af docenten O. Rosenberg:
f. d. rektor A. Arrhenius, Lundsberg, Nässundet,
ingenjör A. Bagge, Floda,
fru Carolina Benedicks-bruce, Visby,
fröken H. Leijonmarck, Stockholm,
apotekare E. Lundström, Stockholm,
doktor C. H. Ostenfeld, Köpenhamn,
fröken Signe Österlund, Stockholm,
studerande Tor Bergeron, Lundsberg, Nässundet;
fröken Hildur Ljungdahl, Stockholm,
fil. stud. Henrik Lundegårdh, Stockholm,

> Ragnar Sandegren,
Einar Teiling,
Gustaf Törnblom,

på förslag af docenten R. Sernander: 
fil. stud. Erik Bergström, Uppsala,

» Fredrik Dahlstedt, Uppsala,
> Fritz Jonsson,
» Thore Lindfors, »

Olof Smedberg,
Harry Smith,

på förslag af docenten N. Svedelius:
lektor J. B. Halt, Växjö; 

på förslag af apotekaren A. S. Trolander:
apotekare M. Eriksson, Sollebrunn; 

på förslag af professor V. B. Wittrock: 
professor E. Almquist, Stockholm, 
godsägare H. Örtengren, Ekestad, Helmershus; 

på förslag af byråchefen T. Örtenblad: 
jägmästare Carl Ekman, Luleå,

David Frykman, Wilhelmina,
M. G. Jernberg, Luleå,

» O. Kollberg, Leksand, 
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öfverjägmästare W. Teden, Leksand, 
löjtnant Lennart Wahlberg, Umeå, 
förvaltare L. Wallerstedt, Anundgård, 
fröken Anna Öberg, Stockholm.

Förening-ens sommarexkursion 1907.

Under loppet af den 28 juni 1907 samlades följande föreningsmedlem
mar på hotell Billingen i Sköfde som deltagare i den exkursion, hvilken 
beslutits på vårsammankomsten och annonserats i junihäftet af vår tid
skrift: Johan Berggren, Ottonie Rosenberg, Otto Rosenberg, Govert
INDEBETOU, GUNNAR SCHOTTE, KARL AfZELIUS, STEN SELANDER, CARL MALM-
ström. Kurt Falck, Jens Lind och Rutger Sernander. Sernander
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hade sedan den 25 juni varit på platsen för att göra förberedande under
sökningar och anordningar till Hornborgasjönsfärden. Sina erfarenheter 
från dessa undersökningar och föregående somrars erfarenhet från Skul- 
torps-kalktuffen och Shpa-lokalerna meddelade han i ett par små föredrag 
under aftonsamkvämen denna och följande dag.

På morgonen den 29 reste vi med tåget till Skultorps station, där A. S. 
Trolander tillstötte. På aftonen möttes vi i Sköfde af T. G. Halle.

Nära intill stationen låg första målet för dagens utflykt- den väldiga 
kalktufTen.1 En god stund ägnade vi åt att i de tvärbranta skärningarna

G. Indebetou foto.
Exkursionsdeltagarne vid tuffen i Skultorps kalkbrott. 29/e 1907.
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studera lagerföljd och flora. I de mäktiga atlantiska bankarna återfunno 
vi en dryg del af de växter, Hulth härifrån anger; särskildt talrika voro 
Con/Zus-bladen. I de subarktiska lagren (Hdlths Lager f, blattführender 
Tufi) hittades aftryck af ett Salix reticulata-blad. Särskild uppmärksam
het ägnades den ihållande mjdlrand, betecknande ett distinkt afbrott i 
tuffafsättningen, som Hulth identifierat med Blytt-Sernanders subboreala 
period.

Innan vi med tåget fortsatte till Stenstorp, tågade vi upp till Skultorpa 
nabbe på Billingens trapp-platå och från dess karga vegetation ner genom

1 J. M. Hulth, Über einige Kalktuffe aus Westergötland. Bull. oftheGeol. Inst, 
of Upsala No. 1. Vol. IV. Part. I. 1898. Upsala 1899.
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Kalktuffen vid Skultorp. 29/6 1907.
G. Schotte foto.
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G. Indebetou foto.
Utsikt från Varholmen mot alfvarslätterna kring Dala kalkbrott. 29/6 1907.
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G. Indebetou foto.
Hornborgasjön nära Dagsnäs. Nuphar luteum-samhälle. S0/6 1907.
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de yppiga kinderna på gränsen mellan trappen och lerskiffern. Öfver 
deras viktigare konstituenter gjorde några af deltagarna en skisserad upp
teckning.

Vid Stenstorp åto vi middag på järnvägsrestauranten och en treflig 
och grundlig middag. I ån insamlades Potamogelon crispus. Med ett 
eftermiddagståg foro vi till Dala station på Hjobanan. Härifrån gingo vi 
till den bekanta Linnarssonska Skpa-lokalen Varholmen i Dala socken. 
Det enda exemplar af Slipa pennata, som nu, inne i en enbuske, stod i 
frukt, blef fotograferadt, och hela den xerotermiska associationen med 
Dracocephalum Ruyschiana, Potentilla rupestris, Lathyrus heterophyllus,

G. Indebetou foto.
Hornborgasjön nära Dagsnäs. 30/6 1 9 0 7.

■
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Inula salicina och Pulmonaria angustifolia studerades noga, men med 
iakttagande af stor försiktighet, så att intet af denna lilla märkliga relikt
förekomst från en tid med helt andra klimatförhållanden än de nuva
rande skulle i onödan nedtrampas. Att inga växter här fingo uppgräfvas 
och insamlas föll af sig själft.

På orthocerkalkplatån norr om Stenåsen iakttogo vi alfvarvegetation med 
Lecanora bracteata, Lecidea decipiens, Poa alpina o. s. v.

Efter en strålande vacker och varm dag kommo vi på aftonen åter 
till Sköfde.

Redan kl. 6,54 följande morgon sutto vi åter på tåget på färd till Brodde- 
torp via Axvall, där vi frukosterade. Det ösregnade, men himlen klarnade 
just som vi stego ur vid Broddetorps station. Här möttes vi af vagnar,
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som herr Jesper Swedenborg välvilligt anskaffat, och foro med dem till 
Sätuna vid Hornborgaån. Äfven här blefvo vi omhändertagna af herr 
Swedenborg, som anskaffat roddare och båtar, som vi nu använde för 
en roddtur öfver hela Hornborgasjön.

Då vi efter en lång rodd genom den af sanka kärrmarker omgifna ån 
kommo ut i sjön, låg en grupp af 17 svanor gungande på vattnet fram
för oss. Öfver det grunda vattnet, där här och hvar C/wracé-bestån den, 
uppblandade med Elodea, stucko upp till ytan och säfbänkarna voro jämnt 
utströdda, gick färden till de stora > llorsumpene» och Xnphar-bestånden 
i Dagsnäsviken. Här hade ett större antal former — bl. a. Nymphaea

!£$£■'; y *''V : .
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G Schotte foto.

Höde mosses erosionsbrant vid norra stranden af Hornborgasjön. 80/6 1 907.

Candida — stämt möte, än hvad vanligen är fallet i Hornborgasjöns mera 
på massbestånd än på arter rika vatten.

Vid Flian landade vi ett stycke upp i ån för att studera lagerföljden 
och förhållandena vid detta sjöns utflöde. Under den öfre sjötorfven, som 
genomgi'äfts vid de celebra sänkningsarbetena, upptäcktes ett stubblager 
af samma beskaffenhet som det vi nyss haft tillfälle att iakttaga under 
den sandblandade kärrsjötorfven i maderna kring Hornborgaåns utlopp. 
Vid detta stubblager fäste vi i anslutning till föregående undersökningar 
alldeles särskildt vår uppmärksamhet. Det visade sig nämligen, att det
samma utgjorde resterna af en skog, som en gång betäckt Hornborga- 
sjöns-depressionen, såväl den del, som nu är upptagen af torfmossvidder, 
som den, hvilken nu upptages af vatten, och här ut till ett sådant djup, att

Svensk Botanisk Tidskrift. 29
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dåtidens Hornborgasjö var inskränkt till en mindre, under större delen 
af året afloppslös sjöhåla i centralpartiet. Sedan gammalt äro botten
fasta stubbar angifna från sjöns södra del. I nordvästra delen, öfver hvilken 
vi nu foro, äro sådana också vanliga, och vi lyckades äfven att ur det grum
liga vattnet på c. 1 meters djup upptaga en tallstam med sin rotkrona.

Vid Röde mosse och dess höga erosionsbrant, som visade en lagerföljd 
af Sphagnum-torf och Scirpus-Phragmites-torf, åtskilda af den nyss om
talade gamla skogsbottnen, lämnade vi båtarna och fortsatte till fots 
öfver mossvidderna till Härlingstorps gård och åter till Axvalls station. I en 
ljungmosse hittade vi till vår sekreterares alldeles särskilda glädje i flera 
hundra exemplar hybriden mellan Drosera rotundifolia och Dr. longifolia 
bland föräldrarna, af hvilka den förra växte mera på de flacka tufvorna, 
den senare i sänkorna mellan dem.

I torftagen vid bränntorfsfabriken bestod skogsbottnen under Sphagnum- 
torfven af grofva tallstubbar. Vi hade nu det sista tillfället att studera 
vittnesbörden om denna torra period, som en gång nästan uttorkat Horn- 
borgasjöns vattenvidder och hvars verkan vi under gårdagen skådat som 
den myllrand i Skultorpstuffen, hvilken blef en följd af källornas utsi
nande under det varma, nederbördsfattiga klimatet. Sernander identi
fierade denna tid med Blytts subboreala period, som han förlägger så 
sent, att bronsåldern troligen faller därinom. Under denna period skulle 
också xerotermiska växtsamhällen ha fått en stor utbredning i vårt land, 
men genom en senare kall och våt period, då Hornborgasjöns vatten åter 
steg, och källorna ånyo började afsätta kalktuff vid Skultorp, blifvit i hög 
grad inskränkta. En hithörande reliktförekomst vore S/zpa-samhället på 
Varholmen. — Under stubblagret kommo sjöbildningar, som visade att 
Hornborgasjön under den atlantiska perioden, de mäktiga Skultorpstuff- 
bankarnas tid, varit betydligt mera omfattande än i nutiden.

Vid Axvall skildes exkurrenterna åt. Afzelius, Falck, Selander och 
Malmström fortsatte till Kinnekulle, men de andra återvände efter en ani
merad Drosera-middag till Sköfde för att under aftonens och nattens lopp 
skingras åt olika håll.

Rutger Sernander.



SAMMANKOMSTER.

Botaniska sällskapet 1 Stockholm.
Den 4 november 1907.

Professor C. Lindman föredrog om »Naturhistoriska riksmuseets linné- 
lierbarium.» Föredraganden redogjorde härvid i korthet för Linnés växt- 
samlingars öde efter Linnés död. Linnés »herbarium minus» hade tack 
vare Claes Alsteömers energiska vidhållande af ett honom gifvet löfte om 
dettas erhållande kommit i Alsteömers ägo och efter Alströmers död 
tillika med hans växtsamling i öfrigt hamnat i riksmuseets ägo och så
lunda stannat inom landet. Ur Alströmers herbarium samt ur herbarier 
tillhörande Linnés lärjungar Montin och Solander hade föredraganden 
sammanställt ett LiNNÉ-herbarium bestående af ej mindre än omkring 
2 000 arter, samlade eller bestämda af Linné. En del af dessa Linné- 
växter demonstrerades af föredraganden.

Docenten H. Hesselman föredrog om »Orobanche på Gotland». Se sid. 
373 i detta häfte.

Professor C. Lindman förevisade exemplar af Equisetum trachyodon 
från Norge, där denna sällsynta, för Norge nya Equisetum-art sistlidna 
sommar påträffats af J. Düring vid Baerum väster om Kristiania. E. 
trachyodon A. Br. är närmast släkt med E. variegatum Schleich., från 
hvilken den skiljes genom gröfre stjälk, slidorna tätt slutna intill stjälken 
och slidtänder långsamt utdragna i en sylformig spets. Hos E. variegatum 
äro slidorna upptill frånstående från själken och tänderna från en bred 
bas hastigt hopdragna till en lång spets. E. traychodon har stundom blifvit 
förväxlad med vissa former af E. hiemale L., men skiljes från denna art 
genom att slidans fåror liksom hos E. variegatum fortsätta ut på tänderna, 
hvilket ej' är fallet med E. hiemate. Hos den senare bortfalla för öfrigt 
slidtänderna tidigt. E. trachyodon växer på torr sandmark. Den är förut 
känd endast från stränderna af Rhen i dess öfre lopp, Skottland (Aber
deen), Irland (Belfast).

Därefter förevisade professor Lindman pressadt och spritlagdt material 
af den från Berge i Smaalenene i Norge stammande förmodade ymphy- 
briden mellan päron och hagtorn.

Den 7 december 1907.
Lektor G. Malme föredrog om »de internationella botaniska nomen

klaturreglerna.»
Fil. stud. G. Törnblom redogjorde för en del af de »blombiologiska 

studier på Ölands alfvar», han såsom sällskapets resestipendiat sommaren 
1906 där utfört.



420

Professor G. Lagerheim höll föredrag om »ultramikroskopet», därvid 
demonstrerande ett d^^likt tillhörande Stockholms högskola.

Professor V. Wittrock höll ett -meddelande om och förevisade för säll
skapet en del nyutskilda former af Hedera helix.

Botaniska sektionen af Naturvetenskapliga studentsällskapet
i Uppsala.

Den 17 september 1907.
Professor O. Juel demonstrerade en samling mikroskopiska preparat 

af fossila växter.

Den 1 oktober 1907.
Lektor H. W. Arnell lämnade några meddelanden om följande mos

sor, af hvilka de tre första härmed för första gången angifvas för Sverige:
1) Moltia Wimmeriana (Sendtn.) Lindb., som af föredraganden och apo

tekaren C. Jensen den 19 juli detta år blifvit insamlad på Åreskutan. 
Den förekom där rikligt fruktbärande på jord i Lillskutans björklider. 
Denna art står mycket nära den sydliga Moltia viridula, från hvilken den 
dock lätt skiljes förutom genom sin alpina förekomst äfven genom blom
ställningen, som kan växla polygam, men dock vanligast är paroik.

2) Aongstroemia longipes (Somf.) Br. eur., hvilken sällsynta mossa af 
apotekaren J. Persson påträffats äfven i Sverige, nämligen flerestädes i 
Mora socken i Dalarna (så t. ex. på en vägkant vid Utmeland och frukt
bärande i en sandgrop vid Hemulå kvarn) och i Hede socken i Härje
dalen, på sista stället i sällskap med Scalia Hookeri.

3) Polytrichum gracile Dicks. var. anomalum (Milde) Hag., funnen af före
draganden vid Storåns utlopp i Ockesjön och på strandängar nära Rista- 
fallet i Jämtland samt af apotekaren C. Jensen i Sarekområdet i Lule 
Lappmark. Denna mossa är en extrem, på tidtals öfversvämmade ställen 
förekommande form, som skiljer sig från hufvudformen genom de myc
ket tunnare bladen, hvilkas celler äro omkring dubbelt större och tunn- 
väggiga, och genom de färre bladlamellerna, blott omkring 20 på hvarje 
blad, medan deras antal hos hufvudformen är omkring 40. Hos en vid 
Storsjö kyrkby i Härjedalen insamlad öfvergångsform äro de äldre skot
tens blad fullt normala, årsskottens blad däremot som hos varieteten.

4) Scalia Hookeri (Lyell) B. Gr., i Sverige förut känd endast från ett 
ställe, Hessleholm i Skåne,1 har under de senare åren af apotekaren C. 
Jensen påträffats flerestädes, öfverallt dock blott sparsamt, i södra Sverige, 
nämligen: Uppland, Dalarö; Dalarna, Domnarfvet på sidorna af Care.x- 
tufvor på Dalälfvens strand, Mora på vägkanter och på Orsasjöns strand; 
Härjedalen, Sveg vid Prästbäcken, Lillherrdal och Hede; Småland, Tranås. 
På sistnämnda ställe anträffades den under sistlidne september månad på 
en skogsstig, insprängd i en tät mossmatta af Cephalozia bicuspidala, 
Pellia sp., Pohlia nutans, P. annotina, Stereodon arcuatus o. s. v., en för 
denna art ovanlig växtlokal; vanligen förekommer den på fuktig och lucker 
sandjord, på hvilken annan mossväxtlighet saknas eller är mycket sparsam.

Se Bot. Not. 1882, s. 27.
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Docenten N. Svedelius föredrog om endemisinen och de nyare art- 
bildningsteorierna. Se sid. 321 i denna tidskrift.

Den 15 oktober 1907.
Docenten R. Sernander föredrog öfver ämnet: Ilar Sverige haft stäpp

klimat i postglacial tid?
Fil. stud. Th. C. E. Fries meddelade fynd af Racodium rupestre Fr. 

på stenar vid Flottsund (3/$ mil från Uppsala).
Docenten R. Sernander meddelade, att i Uppsala botaniska trädgård 

en Oenothera lata De Yries uppkommit ur frö af Oe. Lamarckiana. De 
utsådda fröna hade af föredr. och H. de Vries år 1903 insamlats från 
vinterståndna fruktställningar (»vinterståndare» Sernander) af Oe. Lamarc
kiana å den genom de Vries’ arbeten ryktbara fyndorten vid Hilversum 
nära Amsterdam.

Den 29 oktober 1907.

Docenten R. E. Fries föredrog om malvacésläktet Wissadula. På grund 
af sina undersökningar, som bragt i dagen flera för uppfattningen af 
släktet belysande former, ville föredr. från Wissadula utbryta ett antal 
arter och hänföra dem till ett särskildt släkte med anknytningspunkter 
till Abutilon.

Docenten N. Svedelius demonstrerade frukter af sydasiatiska kultur
växter.

Den 15 november 1907.
Fil. d:r C. O. Norén redogjorde för utvecklingshistoriska studier öfver 

podocarpéen Saxegothaea conspicua.

Den 26 november 1907.
Fil. lic. T. Lagerberg meddelade iakttagelser öfver blomningens eko

logi hos representanter för fjällfloran kring Torne träsk, särskildt legu- 
minoser och scrophulariaceer.

Fil. kand. G. Samuelsson föreläde kvistar af Pinus silvestris med hvit- 
gula årsskott och meddelade, att han på två skilda punkter inom Älf- 
dalens socken i Dalarna anträffat yngre tallar med årsskotten så beskaffade.

Vetenskapsakademien.

Den 13 april 1907.
Professor A. G. Nathorst redogjorde för sina undersökningar om ett 

nytt fossilt växtsläkte Pseudocycas från Grönlands kritlager. De hithörande 
formerna hade förut betraktats som Cycas-arter.

Till införande i Handlingarna antogs: »Paläobotanische Mitteilungen. 1. 
Pseudocycas, eine neue Cycadophytengattung aus den cenomanen Kreide
ablagerungen Grönland’s. 2. Die Kutikula der Rlätter von Dictyozamites 
Johnstrupii Nath.» af professor A. G. Nathorst.
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Till införande i Arkiv för botanik antogos följande afhandlingar: 1) »A 
Linnean Herbarium in the Natural History Museum in Stockholm» af 
professor C. A. M. Lindman. 2) »Ueber die Anwendung von Kollodium
abdrücke bei der Untersuchung fossiler Pflanzen» af professor A. G. Nat- 
horst.

Den 8 maj 1907.
Till införande i Vetenskapsakademiens handlingar antogs en afhandling 

af professor A. G. Nathorst: »Ueber abweichend gebildete Blätter der 
Rotbuche» samt i Arkiv för botanik: »Einige krautige Lycopodiaceen pa- 
heozoischen und mesozoischen Alters» af amanuensen Th. Halle.

Den 12 juni 1907.
Sir Jos. Dalton Hooker hade i bref till Akademien uttalat sin tack

samhet för den honom vid Linnéjubileet tilldelade nya större Linnéme- 
daljen i guld. Akademien beslöt att till sir Hooker afsända ett lyck- 
önskningstelegram vid dennes den 30 juli inträffande 90:de födelsedag.

Till införande i Arkiv för botanik antogs en afhandling af amanuensen 
dr. H. Dahlstedt: »Taraxacum palustre und verwandte Arten in Skan
dinavien.»

Den 11 sept. 1907.
Akademien hade som gåfva från Linnean Society i London erhållit en 

reproduktion af ett måladt porträtt af sir J. D. Hooker; samt från frih. 
de Geer å Leufsta en fotolitografisk reproduktion af en i biblioteket på 
Leufsta förvarad handskrift af Linné: »Adonis Uplandicus.»

Till införande i Handlingarna antogs: »Die fossilen Hölzer von König 
Karls Land» af W. Gothen, samt i Arkiv för botanik: »Några anmärk
ningar om Skånes mesozoiska Equisetaceer» af kand. Th. Halle.

Den 9 okt. 1907.
Till ledamot af Akademien i ledigheten efter professor F. R. Kjellman 

invaldes professor Sv. Murbeck. Akademiens äldre Linnémedalj i guld 
tilldelades lektor S. Almquist. Densamme hade till Akademien skänkt 
en rikhaltig samling svenska Äosa-former.

Den 13 nov. 1907.
Till införande i Handlingarna antogs: »Studien in der amerikanischen 

Columniferen-Flora» af docenten Rob. E. Fries och i Arkiv för botanik: 
»Sur le développement et la classification de Gloeosporium» af cand. 
pharm. Jens Lind från Danmark.

Den 4 dec. 1907.
Till Handlingarna antogs: »Zur Kenntnis der mesozoischen Equisetales 

Schwedens» af amanuensen Th. Halle och till Arkiv för botanik: 1) 
»Anmärkningar om några växters trichomer» af lektor P. G. E. Theorin,
2) »Zur Kenntnis der Algenflora der schwedischen Westküste» af docenten 
H. Kylin.

jt
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Den 8 jan. 1908.

Berättelser öfver med understöd af Akademien inom landet företagna 
resor hade inlämnats af lektor Joh. Erikson, som erhållit understöd för 
afslutande af sina studier öfver strandfloran i Blekinge skärgård, och af 
kand. G. Samuelsson öfver fortsatta hieraciologiska studier i norra Dalarna.

I Arkiv för botanik intogs en af handling af Aug. Heintze: »Växtgeo- 
graflska anteckningar från ett par färder genom Skibotndalen i Tromsö amt.»
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

Pilularia gdobulifera L. funnen i Närke.

Den 29 augusti 1901 fann jag vid västra stranden af sjön Tisaren, Ler
bäcks socken i södra Närke, mängdvis Pilularia globulifera L. Den är 
ej förut känd från Närke, hvadan mina då gjorda anteckningar om dess 
förekomstsätt kanske äro på sin plats i vår tidskrift, så mycket mer som 
dess synekologi ännu är ofullständigt känd, och som det för våra bota
niska institutioner kan vara af värde att veta, hvar de säkert kunna 
hämta friskt undersökningsmaterial af denna i så många hänseenden 
märkliga vattenormbunke.1

Florornas mera specificerade lokaluppgifter tyckas ange Pilularia dels 
som förekommande i sjöar och äfven åar med lugnt vatten i den region, 
som under högsommaren torrlägges, dels i mindre vattensamlingar, som 
lätt uttorkas: diken, gröpper i eller vid mossar etc. Så säger Aspegren 
i Blekingsk flora p. 73: »På d\7aktiga stränder»; om Skåne anför Areschoug 
(1866 p. 222 samt 1881 p. 564) »på öfversvämmade ställen» och Lilja p. 
786: »Insjökanter, måsar, diken, — — lergropar», och om Södermanland 
Thedenius p. 492: »på öfversvämmade stränder». I Danmark växer den 
enligt Lange p. 770 »I Lyngmoser, Soer og Vandhuller» och om Bornholm 
säges: »alm. i smaae, om Sommeren udtorrede Soer i Hoilyngen.» I Norge 
är enligt Blytt p. 33 växstället »paa oversvemmede Steder». Krok 
sammanfattar dess skandinaviska förekomster sålunda p. 21: »Öfversvämm. 
stränd., grundt vatt.» Intressant är att Wahlenberg p. 687 uppfattar de 
växställen han har sig bekanta från Skåne, Blekinge, Halland och Got
land som belägna »in pascuis limosis a fluvio quodam in mare mox ex- 
eunte inundatis per provincias extimas non raro.»

I hvilket sällskap Pilularia växer på detta slag af lokaler och hur den 
här uppträder, angifves icke i Hororna. Den enda notis härom, som jag 
i den svenska litteraturen l\7ckats upptäcka, föreligger hos Linné, som 
på sin skånska resa (p. 395—397) den 28 juli (gamla stilen) 1749 upptäckte 
Pilularia vid Isternäset utanför Kristianstad som en ny medborgare för 
vår flora. »Är en af de raraste örter, som förnögt wår tids snällaste 
Botanister. Sedan denna örten blifvit mig fordom wist af den namn
kunniga Botanisten Herr Professor Bernhard Jussieu vid Fontainebleau 
1738, har jag den samma med all flit i Swerige eftersökt, men förgäfves,

1 Exemplar inflyttade samma sommar i Uppsala Botaniska Trädgård fortlefva där 
ännu.
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intil des jag nu kom til Isternäset, där jag stannade i förundran, då jag 
såg, at nästan alt det låga gräset, som wäxte där som wattnet stått öfver 
wintern, inom förenämde Blåstarr, war helt och hållit af denna rara 
örten, som gjorde dyen helt grön, och wäxte hundradefalt ömnigare än 
i Frankriket. De små bladerna, som först upwuxo woro artigt hop
rullade, såsom en ormbunke eller rullfjäder, och de små ärt-lika glober, 
som lågo vid roten, woro inuti afskilda med 4 wäggar.» Utom »blåstar
ren» (Carex acuta) uppräknar Linné som Pilularias stolta sällskap:

Senecio paludosus Ranunculus Lingua
Helosciadium inundatum Oenanthe Phellandrium
Subularia aquatica Sium latifolium.

Pilularia förekom sålunda här beståndsbildande på dy- eller gyttjebotten 
i den zon, som under en kort tid af sommaren torrlägges, men annars 
står under en mycket lugn vattenyta. Växtsamhället synes ha varit en 
öfvergångsform mellan ett Grandicaricetum Hult Försök p. 49) och någon 
af de växtformationer1 bland Warmings Rorsumpe, hvilka kännetecknas 
af högväxta örter och som äro så karakteristiska för vindskyddade strän
der af näringsrika vatten på Götalands och Svealands slättbygder.2

Men Pilularia förekommer äfven i en del sjöar långt under den linje, till 
hvilken högsommartorkan sänker vattenståndet. En närmare kännedom om 
denna submersa forms uppträdande i de småländska sjöarna erhöll man 
1902 genom G. W. F. Carlson. Han meddelar (p. 14 och 25) ett par 
upplysande anteckningar från Toftasjön, där han på sandbotten fann den 
dels i en »fältskikts form a tion», nämligen ett Phragmites-samhälle, dels i 
en »bottenskiktsformation», nämligen ett Lobelia-samhälle, i båda gående 
ner till mer än 2 meters djup (1921/601). Vidare har han (p. 26 och 36) 
några anteckningar om dess uppträdande i en /soétes-formation på lös, 
dyig botten och 0.5—1 m. djup i en vik af sjön Öijen.

1 tredje upplagan af Liljeblads flora p. 512 står under Pilularia 
globulifera följande form upptagen: »A) — fluitans Fr. med alnslånga 
något plattade och flytande blad. V. i Smol.» Denna upplaga är enligt 
elfte upplagan af Hartmans flora p. IX »till större delen utarbetad af 
J. H. Wallman». Wallman har med all säkerhet erhållit beskrifningen 
af denna märkliga form från Elias Fries själf, som i förordet nämnes 
bland utgifvarens medhjälpare. Th. M. Fries, hvilken sommaren 1851 i 
sin faders fotspår undersökte Femsjöfloran, säger i Bot. Not. p. 93 om 
troligen just samma form: »Af Pilularia fann jag till följe af årets reg
niga väderlek endast en forma fluitans, lång, utdragen, med mycket små 
frukter, flytande i bäcken, som utrinner från Bastesjöns n.-ö. hörn.»

Vid Tisaren ingick den efter de nyss omnämnda anteckningarna i 5 
olika formationer, af hvilka ingen öfverensstämmer med de ofvan skildrade:

1) På en kortare sträcka strax söder om lastkajen nära Asbro station 
var den långsluttande stranden, som här består af fin sand med en ojämn,

1 Formationsbegreppet tages i detta meddelande med samma omfattning som i 
Ragnar Hults senare arbeten (särskildt Die alpinen Pflanzenformationen). — Frekvens
graderna äro också Hults.

■ Jmf. t- ex. Sernander, Sveriges växtvärld.
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tunn dy-gyttjebetäckning, nu barlagd. Denna breda barlagda remsa var be
växt af koloniartad vegetation1 af växlande sammansättning. I densamma 
förekom Pilularia ända upp till en zon af Carex slricta, Solanum Dulcamara 
och Siam latifoliiim närmast strandsnåret. Frekvensen var växlande, men 
på en fläck, hållande c. 10 m. af en linje dragen vinkelrät mot stranden och 
c. 10 m. i bredd, var den ymnig och formationsbildande tillsammans med:

Alisma Plantago tunnsådd 
Eqnisetum limosum 
Glycerin flintans enstaka 
Hollonia palustris >
Juncus articulatus tunnsådd

Sparganium sii

Juncus supinus tunnsådd 
Myosotis patustris enstaka 
Ranunculus Flammula enstaka 
Scirpus acicularis tunnsådd 

» lacustris fläckvis strödd 
'.x enstaka.

2) Utåt hopslöt sig Scirpus lacustris till en formation, i hvars lägsta 
skikt funnos fläckar af en eller annan kvadratmeters storlek, på hvilka 
Pilularia med bladtopparna uppskjutande långt öfver vattnet växte ymnig. 
Vattenståndet hade under den ovanligt heta och torra högsommaren varit 
ännu lägre. Formationen bestod af:

Alisma Plantago 
Batrachium peltatnm 
Butomus umbellatus 
Juncus articulatus

Myriophyllum alterniflorum 
» verticitlatum

Nuphar luteum 
Polygonum amphibium 

Scirpus lacustris riklig.

3) Längre söderut bildade Pilularia lägsta skiktet i en Equisetum limo- 
sam-formation och i en

4) Scirpus palustris-formation. Här växte den riklig med den vanliga 
formen af Scirpus palustris, Potamogeton gramineus, Ranunculus reptans 
och Scirpus acicularis.

5) Strax norr om kajen bildade Scirpus palustris L. v. major Beck1 2 
ett bestånd i en gles Phragmites communis-formation med Scirpus lacustris. 
Vattnet var nu 10—20 cm. djupt; bottnen fin sand, täckt af ett tunnt dylager. 
I detta bestånd växte ymnig Pilularia.

Pilularia har alltså ett ganska växlande uppträdande i den skandina
viska vegetationen. Förekomsterna i mindre vattensamlingar äro ännu 
ej studerade, men däremot känna vi nu tämligen väl hur Pilularia växer 
i våra sjöar. — Den ingår i lägsta fältskiktet eller i bottenskiktet efter 
Carlsons terminologi. Genom sitt krypande, förgrenade axelsystem med 
tätt ställda blad kommer den vanligen att här breda ut sig i täta mattor. 
Den är sålunda beståndsbildande, men dessa bestånd genomträngas alltid 
af växter från högre, ofta äfven från samma skikt. Emellertid kan den 
sägas vara formationsbildande i anteckningen 1) från Tisaren. Annars 
ingår den — öfverensstämmande med några andra vattenväxter — som

1 Några år förut hittade jag i densamma sparsam Carex Pseudocyperus.
2 De grofva stråna ända till 84 cm. långa. Exemplar inplanterades i Uppsala 

Botaniska Trädgård och utvecklade där de år, de höllo sig vid lif, likaledes mycket 
grofva och höga strån.
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en mer eller mindre viktig konstituent i ett stort antal växtsamhällen, 
nämligen örtrika grandicciriceta, Phragmites-, Scirpus lacustris-, Equisetum 
limosum- och Scirpus palustris-formationer med mer eller mindre slutna samt 
Lobelia- och /soé/es-formationer med mera öppna eller rent af felande högre 
fältskikt. — Hvad det djup beträffar, på hvilket Pilularia förekommer, 
växlar detta mellan medelvattenlinjen ner till öfver 2 meter under denna. 
Härvid har vattnets klarhet troligen mycket att betyda. De sjöar, i hvilka 
Pilularia växer under högsommarens lägsta strandlinje, tyckas utmärka 
sig för ganska klart vatten. — Bottnens beskaffenhet kan växla från lös 
dy eller gyttja till fin sand.

Bladens form och struktur är beroende af det vattendjup, på hvilket 
de äro utbildade. Hvad Tisar-exemplaren beträffar, var skillnaden mellan 
de verkliga luft- och verkliga vattenbladen ganska betydlig, men talrika 
öfvergångar funnos i den zon, där vattenståndet under sommaren oscil- 
lerat. Yattenbladen äro hos Tisar-formen längre än luftbladen. Emeller
tid får man akta sig att generalisera detta förhållande. Visserligen tyc
kes vattnet utöfva samma inflytande på den nyss beskrifna formen ftui- 
tans Fr. med alnslånga blad. Då öfre delarna af dessa flyta på vattnet, 
måste djupet under någon del af året vara mindre än 1 aln. Men Carl
son har funnit två slag af submersa former, af hvilka den ena förhåller 
sig väsentligen olika. Han säger p. 36—37:

»Den ena, som iakttogs blott i Öijen, i den ofvannämnda viken (se 
sid. 26), på dybotten och 0,5—1 m. djup, bland Isoétes lacustre, Ranun
culus reptans, Subularia, Nitella, Nuphar o. s. v., var af typiskt utseende 
och hade, liksom de flesta af mig sedda submersa exemplar af Pilularia 
globulifera, tämligen långa blad i (allmänhet 10—15 cm.).» Detta är också 
dimensionerna på Tisar-formens submersa blad.

»Den andra formen (se fig. 1) hade endast 1,5—3 cm. långa blad; in- 
ternodierna voro högst 1,3 cm. långa; tillväxten tycktes vara mycket 
långsam, enär späda blad med ännu inrullad spets sällan träffades. 
Hela växten var habituellt mycket lik den submersa formen af Scirpus 
acicularis och skulle lätt kunna förväxlas med denna; — — anmärktes 
på sandbotten i Toftasjön och Helgasjön (i Phragmites- och Lobelia-forma
tioner, se sid. 14 och 25) ända till öfver 2 meters djup.»

Det återstår att se, om dessa tre former äro genom olika yttre för
hållanden framkallade individuella variationer af samma elementarart, eller 
om särskilda sådana föreligga.

De submersa former, som jag varit i tillfälle att se i Tisaren och som 
pressade från andra delar af Sverige, ha alltid varit sterila — däremot 
funnos bland de för tillfället torrlagda exemplaren väl utbildade sporo- 
karpier — och samma erfarenhet har Carlson från de småländska sjö
arna. Schenck säger också p. 110: »In tiefem Wasser ohne Früchte.» 
Allt talar för att sporokarpier anläggas på torrlagda exemplar. Th. M. 
Fries fann sommaren 1851 »mycket små frukter» (1. c. p. 93) på sin 
forma fluitans i bäcken från Bastesjön. Året utmärktes enligt författaren 
af en regnig väderlek; möjligen ha sporokarpier anlagts i luften, men 
sedan blifvit hejdade i sin utveckling af submersion.



Hur Pilularia sprider sig känner man föga. Att den genom de ut
löpande skottsystemen, i hvilka individualisering genom skottaflösning snart 
inträder, kan aktivt utvidga sitt område högst väsentligt, syntes tydligt 
vid Tisarstranden. Carlson har iakttagit individ, troligen lösgjorda från 
bottnen genom fiskars rotande, i Toftasjöns sommardrift (1. c. p. 26).

Pilularia går i Europa upp till Skottland, västra Norge, Svealand och mel
lersta Ryssland. I öfverensstämmelse med denna mot öster sjunkande gräns
linje blir den i den skandinaviska floran en sydlig växt med tydlig drag
ning åt väster. Tisarlokalen ger endast ett mera detaljeradt förlopp åt 
dess öfre begränsning. De 2 förut kända förekomsterna i Svealand: 
Möckeln i Värmland och Yiren-Gölen i Södermanland ligga nämligen ej 
så aflägset, och Viren tillhör samma vattensystem, Nyköpingsån, som i 
Tisaren har sin första större källsjö. I Finland saknas den, de gamla 
lokalerna för Gotland äro enligt Johansson mycket tvifvelaktiga, och på 
det svenska fastlandet går gränsen mot öster genom Viren, Sommentrak- 
ten, Ljuder i södra Småland ut till Torhamn på Blekinges östligaste udde. 
I Norge är den funnen i Kristianssands stift och vid Bergen. I Danmark 
är den enligt Lange vanligare på Jylland än på öarna, men finnes äfven 
på Bornholm,
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Rutger Sernander.

Om växternas utbildning i rinnande vatten.

Under de sist förflutna somrarna hade jag tillfälle att närmare studera 
vegetationen i ett par floder och smärre vattendrag. Särskildt Dalälfven 
och Trosaån erbjödo rikliga tillfällen till att taga kännedom om våra 
vattenväxters, och speciellt vattenfanerogamers biologi. Härvid kom jag 
att närmare fästa mig vid vissa organisationsförhållanden hos de under
sökta växterna, som med all säkerhet stodo i samband med dessas före
komst i mer eller mindre starkt strömmande vatten. I det följande skall 
jag i korthet redogöra något för en del egendomligheter jag därvid på
träffade. På senare tid har ju genom en serie undersökningar utförda 
af Jönsson, Berg, Juel och Newcombe1 hos rötter och svampmycelier 
påvisats en rheotropisk känslighet, karakteriserad däraf att en vatten
strömning utlöser en tropistisk reaktion: rötterna böjde sig mot strömmen. 
Dessa iakttagelser hafva gjorts å laboratorier, där experimenten naturligen 
kunna underkastas lämplig kontroll. Ute i naturen borde liknande feno
men kunna iakttagas, om också här undersökningsresultaten måste räkna 
med en viss grad af osäkerhet, då ju flera olika faktorer där samtidigt 
inverka på objektet och i obekant grad kunna göra sitt inflytande gällande 
på fenomenet.

I det följande skall redogöras för några af de iakttagelser jag gjort.
Fig. 1, A framställer ett individ af Sagittaria från Trosaån, växande 

på ett ställe nedanför en liten fors, där ån flöt tämligen lugnt fram. Ty
värr anställde jag ej några observationer för att utröna strömhastigheten, 
så att i det afseendet äro mina iakttagelser osäkra. Emellertid företer 
individet i fråga alldeles tydliga förhållanden, som visa att växten reagerat 
i en viss riktning mot strömmande vatten. Figur 1, A visar individet 
från sidan, pilen anger strömriktningen. Det framgår däraf att bladskaf
tens nedre och mellersta delar äro upprätta eller mer eller mindre till- 
bakaböjda med strömmen, under det bladskaftets öfre del är riktad fram
åt mot strömmen; en böjning i bladskaftet har här inträdt, som gjort

. ‘ JÖNSSON, B., Ber. D. Bot. Ges. Bd 1, 1883, s. 512; Berg, A., Lunds Univ. 
Årsskrift. Bd 35, 1899; Juel, O., Jahrb. wiss. Bot. Bd 34, 1900; Newcombe, F., 
Bot. Gaz. Bd 33, 1901.
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att bladskifvan hos några blad blifvit riktad mer eller mindre vertikalt 
uppåt. Till en del är nog denna böjning orsakad af en geotropisk ret
ning, alldenstund bladskaften genom strömmens mekaniska inverkan bragts 
något ur sitt normala läge och alltså sträfva att genom en böjningsrörelse 
återtaga detsamma. En annan faktor som influerar är väl ock, att genom 
bladens böjning med strömmen en slitning inträder i bladskaftets konvexa 
del, hvilket åter har till följd att tillväxten här är långsammare än i den 
undre konkava sidan af bladskaftet.

Särskildt tydligt visar sig strömmens inverkan på växten vid en detalj
granskning af vissa blads ställning. Fig. 1, B, C, D föreställer ett blad

Fig. 1.

märkt i fig. A med *, aftecknadt framifrån, ofvan- och underifrån; pilarna 
ange strömriktningen. Det framgår däraf, att bladskifvan riktats snedt 
in mot strömmen genom en vridnings- och böjningsrörelse i skaftets 
öfversta del. På detta sätt blefvo flera blad mer eller mindre starkt 
riktade in mot strömmen, som fig. 1, A visar. Detta framgår också af 
fig. 1, E, som föreställer individet sedt ofvanifrån, med blott angifvande 
af bladskifvornas ställning. Individ, som företedde liknande böjningar 
hos bladskaften, voro ganska vanliga på den nämnda lokalen.

Hos de nedsänkta utlöparskotten af Lysimachia thyrsiflora visade sig 
äfven dylika fenomen. Bladen sitta här mer eller mindre tydligt korsvis mot 
satta och äro som bekant oskaftade. Jag observerade några blad, hvars 
medelnerv var riktad vinkelrätt mot strömmen. Bladskifvan visade en
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böjning mot strömmen (fig. 2, A) på så sätt att hvarje blad blir tydligt 
skärformigt och båda bladen i ett par alltså mer eller mindre tydligt 
halfmånformiga; den emot strömmen vända kanten var tydligt konkav, 
den frånvända konvex.

Myriophyllum spicatum. Ett rikligt bestånd af denna växt undersöktes 
i Dalälfvcn, växande på omkr. 1 meters vatten nedanför en fors, på ett 
ställe där strömmen dock var tämligen svag. Stjälkarna voro c:a 2 meter 
långa, de öfre delarna af skotten voro mer eller mindre horisontellt rik
tade med strömmen. Från skottaxlarnas nodi utgå rötter, som här vi
sade en alldeles tydlig sned växtriktning mot strömmen, särskildt i de 
kortare rötterna (fig. 2, B, C). När rötterna voro längre, visade de sig
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för svaga att motstå strömmen. Ett par skott öfverflyttades kl. 3 e. m. 
i stillastående vatten, i såvidt möjligt den ställning de förut intagit (flg. 
2, C) och observerades kl. 6 e. m. då rötterna böjt sig vertikalt nedåt 
(flg- 2, C).

En del af de anförda iakttagelserna äro säkerligen att hänföra till 
yttringar af rheotropism. Då jag emellertid ej arbetat med några nog
grannare försöksanordningar, är det klart, att det ej med säkerhet låter 
sig afgöra, i hvilken grad rheotropismen kan anses vara orsak till de 
nämnda företeelserna. Så mycket förefaller mig dock vara klart, att i 
naturen växterna reagera mot strömmande vatten, och särskildt anmärk- 
ningsvärdt är, att strömmens inriktande inflytande ej sträcker sig endast 
till rötter, som man hittills påvisat, utan äfven till öfriga delar af de 
undersökta växterna, såsom blad och bladskaft. Det anförda kan ju 
möjligen ge anledning till att närmare iakttaga denna »tropism» ute i 
naturen.

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1. Sagittaria sagittaefolia. A, Eine Pflanze in einem ziemlich 
ruhig strömenden Flusse (Trosa-ån) wachsend, von der Seite gesehen; 
der Pfeil deutet die Stromrichtung an; die Pflanze war im Wasser 
ganz untergetaucht; die oberen Teile der Blattstiele sind gegen die Strom
richtung gebogen; B, C, D, ein Blatt (in Fig. A mit* bezeichnet) von 
vorne, von der Ober- und Unterseite gesehen; durch eine Drehung des 
Blattstieles ist die Blattspreite gegen die Stromrichtung eingestellt; E; die
selbe Pflanze von oben gesehen, nur die Blattspreiten sind angegeben.

Fig 2, A. Lysimachia thyrsiflora; ein untergetauchter Spross von oben 
abgezeichnet; das quer zur Stromrichtung gestellte Blattpaar ist sichel
förmig geworden.

FTg. 2, B, C. Myriophyllum spicatum; B, oberer Teil eines Sprosses 
mit zwei gegen die Stromrichtung stark gebogenen Wurzeln; C, ein anderer 
Spross mit rheotropisch reagirenden Wurzeln; das Spross-Stück wurde 
in ruhigem Wasser übergeführt und nach 3 Stunden abgezeichnet: die 
Wurzelspitzen hatten sich vertikal gebogen (bei den Wurzeln in Fig. C 
links abgezeichnet).

0. Rosenberg.



REFERAT.

C. A. M. Lindman: Lycopodium complanatum L. fmoniliforme n 
subsp. (mit 2 Textfig.). Hedwigia, Band XLVII, 1907, pag. 131—132.

Lycopodium complanatum är — enligt förlis på stu
dium af ett stort antal exemplar från olika delar af 
Europa grundade uppfattning — en synnerligen konstant 
art. Intressant är därför fyndet af ofvanstående väl ut
präglade form, hvilken förf. uppställer som subspecies. 
Den skiljer sig från typen hufvudsakligen därigenom att 
kantbladens yttre kontur, bildad af det kölformiga bladets 
medelnerv, är nästan halfcirkelformigt utbuktad (fig. a), 
hos hufvudformen (fig. b) betydligt rakare.

Den nya underarten har förf. funnit 1895 i en skog 
nära Tumba i Södermanland, där den förekom i stor 
mängd. Afvikelsen från hufvudarten var synnerligen tyd
lig och konstant hos alla de undersökta individen.

Kosenberg.

Dr. Erwin Janchen, Helianthemum canum (L. Baumg. und seine 
nächsten Verwandten. — Abh. d. k. k. Zool.-botan. Gesellseh. in 
Wien. Band IV, Heft 1. Jena 1907. 68 pagg. 8:o.

Förestående afhandling utgör en utförlig monografi öfver den formkrets 
af Helianthemum. subgenus Plectolobum, sectio Chamaecistus Willk., hvil
ken för svenska botanister är mest känd genom Helianthemum oelandi- 
eum och dess varietet canescens. Beträffande nomenklaturen kommer förf. 
till resultat, som afvika från de af W. Grosser i hans 1903 utkomna 
bearbetning af Cistaceerna i Engler’s Pflanzenreich uttalade åsikterna. 
För de svenska formerna upptager förf. de af Hartman, Fries, Ahlquist 
m. fl. använda namnen.

Helianthemum oelandicum (L.) Willd. (1809), syn. Cistus oelandicus L., 
Spec, plant. ed. I (1753) tillhör en grupp af sinsemellan svårbegränsade 
arter. Af Willkomm (1856) sammanfattades de också alla till en enda mång- 
formig art: Helianthemum montanum Visiani (1852). Förf. uppdelar grup
pen i 5 formkomplexer, »hvilka kunna uppfattas som arter», nämligen 
II. canum (L.) Baumg., H. oelandicum (L.) Willd., H. italicum (L.) Pers., 
II. rupifragum Kern, och H. alpeslre (Jacq.) DC. Dessas kännetecken äro 
nästan uteslutande hämtade från de vegetativa organen, hvilka på grund 
af individuell variation och tillpassning till ståndorten äro underkastade
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betydlig växling. Äfven om arterna i sina typiska former äro väl skilda, 
blir dock artbegränsningen svår på grund af talrika öfvergångsformer. 
Därtill kommer, att arterna i allmänhet -ej utesluta hvarandra i fråga om 
sin geografiska utbredning.

Gruppen Helianthemnm montanum Vis. har en vidsträckt utbredning 
öfver nästan hela Europa med undantag af Portugal, Belgien, Nederlän
derna, norra delarna af Storbritannien, Tyskland och Ryssland samt den 
skandinaviska halföns fastland. Dessutom är gruppen representerad i 
Mindre Asien, Armenien och Kaukasusländerna. Förekomsten på Öland 
är således — som bekant — särdeles isolerad. En uppgift hos GROSSER
1. c. att Helianthemnm oetandicum skulle förekomma på Spetsbergen (leg. 
Ricks), torde med skäl kunna betraktas som apokryfisk.

Alla hithörande arter synas vara bundna vid kalkhaltig grund.
Helianthemum oelandicum (L.) Willd., hvilken nu mest intresserar oss, 

anses af författaren direkt härstamma från H. canum (L.) Baumg., en 
art, som ej skulle förekomma i vårt land. Den förra betraktas som ein 
in Anpassung an das nordische Klima verkahlter Descendent» af den se
nare. Åsikten om vår nordiska arts härstamning förefaller mycket trolig, 
men att förlusten af håren skulle kunna betraktas som en tillpassning 
till ett nordiskt klimat, torde återstå för förf. att bevisa.

Den sydliga Ölands-formen canescens Hartm., utmärkt genom på under
sidan filtludna blad och senare blomningstid, betraktas af förf. som den 
ursprungliga formen, från hvilken den glattare formen härstammar. Vid 
granskning af ett rikhaltigt herbariematerial har förf. funnit alla öfvergångar 
emellan dem båda. De svenska författarnes uppgift att formen canescens 
skulle blomma senare (i slutet af juli och i augusti; den ej filtludna 
formen blommar i juni) betraktar han med en viss misstro. »Ein der
artiger durchgreifender Unterschied scheint mir in Anbetracht der be
stehenden kontinuierlichen Uebergangsreihen und des Umstandes, dass 
sich kaum ein glaubwürdiger Grund für das Zustandekommen einer der
artigen Differenzierung finden liesse, wenig wahrscheinlich.» Här borde 
förf. haft större skäl att tänka på det nordiska klimatet. Ty en sydlig 
växt, som denna, hvilken blommar i ett nordligt klimat, torde ha större 
utsikt att erhålla den för frömognaden nödiga värmemängden, om den 
blommar redan i juni, än om den uppskjuter med blomningen till au
gusti. En annan rätt trovärdig orsak till att en tidigt blommande form 
utbildat sig, torde vara den, att alfvarmarken, på hvilken H. oelandicum 
växer, fram på sommaren blir mycket torr, hvarför det torde vara af en 
viss betydelse för växten att medhinna blomningen, innan torkan blir 
alltför svår. Huruvida den sentblommande formen canescens förekommer 
på något fuktigare mark eller åtminstone en mindre utpräglad alfvar- 
mark än den andra, är mig emellertid obekant.

Helianthemum oelandicum (L.) Baumg. uppdelar förf. i följande former:
1. f. canescens Hartm.: folia subtus leviter cano-tomentosa, supra vi- 

ridia, sparse strigoso-pilosa vel prope glabra.
Det är denna form som blifvit kallad II. marifolium Miller, H. canum L.)
2. f. praecox Fries: folia utrinque viridia, plus minus praecipue mar- 

gine nervoque mediano strigoso-pilosa vel omnino glabra.
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Denna form motsvarar H. oelandicum hufvudarten i våra iloror. Den 
delas i tvenne underformer:

2 a. subf. constriction (Ahlquist) Grosser: folia strigoso-pilosa.
2 b. subf. denudatnm (Ahlquist) Grosser: folia fere omnino glabra.
Hvad den geografiska utbredningen af Helianthemum oelandicum be

träffar, så förekommer den — frånsedt den otroliga uppgiften om Spets
bergen — utom Öland endast i mellersta England (Yorkshire). Därifrån 
känner förf. endast formen canescens, hvilken där »står i direkt samman
hang med äkta H. canum».

Hvad är då skillnaden mellan H. canum och H. oelandicum v. cane
scens? Som bekant har den filtludna Ölandsformen i Neuman-Ahlfven- 
GRENS Flora erhållit namnet H. canum. Svaret torde blifva: ingen alls 
hvad vissa former af H. canum beträffar. I sina utpräglade lormer är 
emellertid H. canum, som förekommer utbredd öfver nästan hela form- 
komplexens utbredningsområde, väl karaktäriserad. Den är högväxtare 
(ända till 3 dm.), bladen tydligt skaftade, längre (ända till 3 cm. — hos 
oelandicum högst 1 cm.) och bredare, bladkanten oita bakåtrullad. Bla
den ha på båda sidor tilltryckta borsthår, som, om de uppträda talrikt, 
förläna bladen sidenglans. Frön täthåriga (hos H. oelandicum f. canescens 
gleshåriga, hos f. praecox glatta). Blommor större. Hela växten mer hå
rig. Men ingen af dessa karaktärer är konstant. Bladen variera i högsta 
grad. Förf. säger, att om borsthåren saknas eller endast finnas i ringa 
mängd, om därtill bladen äro små och tjockare med platta kanter, så 
kunna dylika former ej skiljas från den filthåriga H. oelandicum. En 
sådan form af H. canum anför förf. från Karlstadt i Unterfranken. Han 
anser emellertid, att det skulle vara onaturligt att särskilja den flitludna 
och den icke filtludna formen på Öland som tvenne arter i anseende till 
de af honom iakttagna öfvergångsformerna. Men å andra sidan torde 
det vara lika onaturligt att, som förf. gjort, afsöndra en form från H. 
canum i England under namn af H. oelandicum f. canescens.

Det tyckes således vara en smaksak, till hvilken af de båda arterna 
man för den filthåriga formen på södra Öland. Möjligen kan härvidlag 
den olika blomningstiden tala för den af Neumans Flora representerade 
åsikten.

Denna floristiska svårighet är emellertid just det intressanta i saken. 
Den visar, att det var H. canum — den enda art, med hvilken H. oelan
dicum genom öfvergångar är förbunden —, som kom till Öland, för att 
där vandra sin egen väg: att blomma tidigt och förlora hårbeklädnaden.

Vestergren.
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NOTISER.

E. o. professuren i botanik i Uppsala. Den efter professor Juels 
utnämning till ordinarie professor i botanik i Uppsala lediga e. o. pro
fessuren är nu anslagen ledig till ansökan, före kl. 12 på dagen den 17 
februari 1908.

Utnämningar. Till docenter i botanik vid Uppsala universitet hafva 
utnämnts fil. doktorerna C. Skottsberg och H. Kylin.

Till redaktionen inlämnade afhandlingar och tidskrifter.
Birger, S., Om Tuber Salep. Ark. f. Bot. 1907.

Birger. S., Über den Einfluss des Meerwassers auf die Keimfähigkeit der 
Samen. Beih. Bot. Centralbl. Abt. I, 1907.

Birger, S., Die Vegetation einiger 1882—1886 entstandenen schwedischen 
Inseln. Englkr's Bot. Jahrb. 1906.

Jenssen, J., Ordbog for Gärtnere og Botanikere og Vejledning til For- 
staaelse af de ved Planternes Betegneise forekommende graeske og 
latinske Slaegts-, Arts- og Varietetsnavne samt botaniske Kunstudtryk. 
Anden omarbejdede og forögede Udgave. Köbenhavn 1907. 8:o. Pris 
7 kronor.

Nämnda bok, som, att döma af dess titel, i första hand tyckes 
vara ämnad för trädgårdsfolk, kan dock i hög grad rekommenderas 
äfven för botanister af facket. På c:a 370 sidor har förf. samlat 
öfver 8,000 grekiska och latinska släkt- och artnamn samt en stor 
mängd speciellt inom den beskrifvande morfologien och systematiken 
förekommande termer, jämte kortfattade förklaringar för dessas be
tydelse.

Arkiv för Botanik. Bd 6. H. 3—4. Stockholm 1907.

Boiletino del R. Orto Botanico e Giardino coloniale di Palermo. Fasc. 
1—3. Palermo 1907.

Botanisk Tidsskrift. Bd 28. H. 1 o. 2. Köbenhavn 1907.

»Haven . Medlemsblad for de samvirkende danske Haveselskaber, Aarg. 
7. Nr 11—24. 1907.

Bulletin du Jardin Imp. Bot. de St. Pétersbourg, 1906. 1907. 1 —3. 
Naturen. Udg. Bergens Museum, aarg. 31, 1907.

Nyt Magazin f. Naturvidenskaberne. Bd. 40—45, 1902—1907.
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RÄTTELSER.

Pag. 105, fig. 1 står lås ‘/i-
» » ■ 2 * Vi. * 7x-
> 109, rad 9 uppifrån sfår 6, fäs 102.

112, »5 » » partier, läs gonidier.
114, » 16—17 underifrån står Sådana äro, läs En sådan är.
157, » 9 uppifrån står framtränga, läs framträda.
161, » 15 underifrån står 32, läs 148.
336, • 3 uppifrån står Hypogymina, läs Hypogymnia.
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VÄXTFÖRTECKNING.

I denna förteckning upptagas endast de växter, som blifvit i något af- 
seende utförligare omnämnda. Växter, upptagna i rena uppräkningar, 
återfinnas i regel icke här. Jämför sidd. 14, 212, 222, 243, 367!

För vetenskapen nya former äro tryckta med fetstil.
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Alectoria divergens 148.
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scorodoprasum 79. 
ursinum 79.

Amphiloma murorum 102. 
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Antennaria dioica f. monocephala 124. 
Anthemis arvensis X tinctoria 124. 
Anthriscus silvestris 70. 
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Artemisia absinthium 52. 

laciniata 51. 
maritima 51.
maritima v. suffruticosa 

52—55.
vulgaris 51, 53.

Arthonia 98.
Aster tripolium 63.
Asterella Lindenbergiana 123.

Bacidia 98.
Berberis vulgaris 74, 289.
Beta maritima 342—346.
Buellia dives 168.

» parasema v. papillata 290.
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Calluna vulgaris 69.
Campanula persicaefolia 65.
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Centaurea jacea 63.
Cephalozia bicuspidata v. atra 123.

» divaricata var. grimsu-
lana 123.

» striatula 123.
Cesia revoluta 123.

» varians 123.
Cetraria cucullata 149.

glauca 160, 161.
» hiascens 148, 151.
» islandica 98, 149, 150.

islandica f. sorediata 290.
» nivalis 149.

Chlorella communis 44.
conductrix 42.

» infusionum 41.
» parasitica 42.
» protothecoides 44.
» pyrenoidosa 44.
>- variegata 44.
» vulgaris 33—48.

Chroococcus 101, 109.
Chrysanthemum leucanthemum 63.
Cirsium arvense 64.

heterophyllum 64.
» lanceolatum 64.

palustre 64.
Cladonia alpestris 150.
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Hypericum qudrangulum 70. 
Hypochaeris maculata 65.
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» elongata 123.
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Lathyrus maritimus 210.
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Leontodon autumnale 64.
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Linaria vulgaris 66.
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» linicola 132.
» perenne 132.
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Lonicera xylosteum 65.
Lotus corniculatus 73.
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Lythrum salicaria 70, 80.

Macrocystis 124.
Majanthemum bifolium 80. 
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» paludosa 123.
» purpurascens 123.
» sarekensis 123.
» spitsbergensis 123.

Melampyrum nemorosum 66.
» pratense 66.

Melandrium rubrum 76, 93. 
Melanotaenium cingens 385. 
Mespilus germanica 348.
Mollia Wimmeriana 420. 
Mycarthonia 98.
M}'cobacidia 98.
Mycocalicium 98.

Nasturtium austriacum 352. 
Nereocystis 124.
Nostoc 101.

Odontoschisma Macounii 123. 
Oenothera lata 421.
Ononis repens 211.
Orchis maculata 78.

mascula 76, 93. 
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Origanum vulgare 66, 80. 
Orobanche alba *rubra 373. 
Oxytropis pilosa 211.

Paris quadrifolia 80.
Parmelia centrifuga 141. 
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Pedicularis palustris 66.
Peltidea 113.
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Peltolepis sibirica 123.
Peperomia 327.
Pertusaria communis 98.
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Physcia ciliaris 136.
Pilularia globulifera 424.
Pimpinella saxifraga 69.
Pirus communis 348.
Pisum 347.
Plantago lanceolata 65.
Platisma ampullaceum 160. 
Polycarpon tetraph}Tllum 361. 
Polycoccus punctiformis 112. 
Potygala vulgare 72.
Polygonatum multiflorum 79. 
Polytrichum gracile var. anomalum 

420.
Potentilla anserina 74.

» canescens 352.
» erecta 73.

Prasanthus suecicus 123, 124. 
Primula officinalis 67, 88, 93.

» farinosa 68, 93.
Psorotichia pictava 168.
Puccinia Caricis montanae 386. 
Pyrenopsis meladermia 114.

pulvinata 100.
Pyrola media 275.

» uniflora 270—275.

Quercus sessilillora 211.

Ramalina 98.
» farinacea 172, 181.
» fraxinea 153—159, 172, 179.
» fastigiato-fraxinea 173.

Ranunculus acer 74.
Rapistrum rugosum 352. 
Rhizocarpon chioneum 290. 
Rhododendron 221.
Ricasolia amplissima 112.
Rinodina laevigata 168.

turfacea 168.
Rosa 122.
Rubus caesius 73.
Rumex roseus 332.

» simplicillorus 332.
» vesicarius 332.

Salvia silvestris 352.
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Scalia Hookeri 420.
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» maximum 74.
Silene nutans 74, 93.
Solidago virgaurea 63.
Solorina crocea 100.

» crocoides 100. 
saccata 113.

Solorinina 100.
Sonchus arvensis 80.
Spiraea ulmaria 74.
Stachys palustris 66.
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Strobilanthes 324.

Tanacetum vulgare 63, 407. 
Taraxacum 122.

confertum 122. 
Thunbergia 325- 
Trentepohlia 98.
Trichomanes 326.
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Trifolium pratense 73.
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Usnea articulata 159.
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» plicata 171.

Valeriana officinalis 65.
Vicia cassubica 210.
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Viola mirabilis 187—209.
Viscaria viscosa 76.

Xanthoria parietina 135, 178.

Zoochlorella 32.
» conductrix 41.
» maxima 42, 43.

parasitica 41. 
Zooxanthella 32.



FÖRENINGENS LEDAMÖTER OCH INSTITUTIONER, SOM 
ENL. § 9 ERHÅLLA TIDSKRIFTEN.

* Anger ledamot, som erlagt afgift (med 100 kronor) en gång för alla.

Abelin, R., Trädgårdsdirektör, Båstad 
Adlerz, E., Lektor, Örebro 
Afzelius, K. R., Fil. studerande, 

Rimbogatan 8, Sthlm 
Ahlström, N., Läroverksadjunkt, 

Borås
Almgren, K. G., Hofrättsråd, Öster

malmsgatan 48, Sthlm 
Almquist, E., Professor, Karlavä- 

gen 20, Sthlm
Almqvist, E., Trädgårdsdirektör, 

Skara
Almquist, S., Lektor, Nybrogatan 

11 C, Sthlm
Aminoff, F., e. Jägmästare, Statens 

Skogsförsöksanstalt, Sthlm 
Andersson, G., Lektor, Djursholm 
Andersson, L., Stationsinspektor, 

Karlstad
Antoni, F., Med. doktor, Nybro

gatan, 15 B, Sthlm 
Arnell, H. V., Lektor, Uppsala 
Arrhenius, A., Rektor, Lundsberg, 

Nässundet.
Arven, A., Stationsföreståndare, 

Mullsjö.
Arwidsson, L, Fil. doktor, Uppsala 
Asklund, H. G., Läroverksadjunkt, 

Kungstensgatan 69, Sthlm 
Aspman, M., Lärarinna, Norrtulls- 

gatan 13, Sthlm
Aulin, F. R., Fil. doktor, Dalagatan 

78 A, Sthlm
Aurivillius, Chr., Professor, K. Ve

tenskapsakademien, Sthlm

Bagge, A., Ingenjör, Floda station

Banck, E., Fröken, Styrmangsg. 51, 
Sthlm

Bauman, J., Badintendent, Marstrand 
Behm, A., Intendent, Skansen, Sthlm 
Benckert, H. T., Rådman, Valhalla- 

vägen 25, Sthlm
Benedicks-Bruce, C., Fru, Visby 
Berg, A., Jägmästare, Råneå 
Bergeron, T., Studerande, Lunds

berg, Nässundet
Berggren, J., Läroverksadjunkt, 

Döbelnsgatan 69, Sthlm 
Bergström, E., Fil. studerande, Upp

sala
Berlin, A., Med. doktor, Odenga- 

tan 90, Sthlm 
Beskowska Skolan, Sthlm 
Birger, S., Med. kandidat, Krono- 

bergsgatan 15 B, Sthlm 
Blomqvist, S. G:son, Assistent, 

Bergielund, Albano 
Bock, S., Fil. kandidat, Uppsala 
Bohlin, K., Lektor, Åsögatan 79, 

Sthlm
Bolling, G., Lärarinna, Grefgatan 

60, Sthlm
Borén, P. G.,Öfverkontrollör,Malmö 
Borge, O. F., Fil. doktor, Nybro

gatan 16, Sthlm
*Borglind, J. H., Jägmästare, Falun 
Botaniska Institutet, Stockholms 

Högskola
Botaniska Institutionen, Uppsala 

Universitet
Brundin, J. A. Z., Lektor, Malmö 
Bågenholm, G., Fil. kandidat, Alnarp



XI

Bäärnhielm, M., Häradshöfding, 
Kungälf

Carlson, G. W. F., Fil. licentiat, 
Uppsala

Cassel, G., Jägmästare, Östersund 
Cederblad, C., Fil. studerande, Upp

sala
Cederström, A., Lärarinna, Barn

husgatan 10, Sthlm 
Collinder, E., Läroverksadjunkt, 

Sundsvall

Dahl, C. G., Fil. kandidat, Träd- 
gårdsdirektör, Åtvidaberg 

Dahlstedt, F., Studerande, Uppsala 
Dahlstedt, H., Fil. doktor, Obser- 

vatoriegatan 20, Sthlm 
De Geer, C., Friherre, Leufsta Bruk 
De Bon, C. F. F., Komminister, 

Torpshammar
Dusen, K. F., Lektor, Kalmar 
Dusén, P., Fil. doktor, K. Veten

skapsakademien, Sthlm

Egerström, A., öfverjägmästare, 
Umeå

Ekman, C., e. Jägmästare, Luleå 
Ekman, E., Fru, Djursholm 
Ekman, G. W., Fil. kandidat, Upp

sala
Eliasson, A. G., Lektor, Visby 
Enander, S. J., Kyrkoherde, Lill- 

herrdal
Erikson, J., Lektor, Karlskrona 
Eriksson, .1., Professor, Experimen- 

talfältet
Eriksson, M., Apotekare, Sollebrunn 
Euler, Astrid von, Fil. doktor, Pil

gatan 48, Sthlm

Falck, K. R., Fil. studerande, Sveg 
Forsberg, C. O., Grosshandlare, 

Regeringsgatan 56, Sthlm 
Franzén, L, Fil. studerande, Uppsala 
Fredenberg, K., Generaldirektör, 

Domänstyrelsen, Sthlm 
Fries, R., Med. doktor, Uppsala 
Fries, R. E., Docent, Uppsala 
Fries, Th. M., f. d. Professor, Uppsala

Frisendahl, A., Fil. kandidat, Upp
sala

Fröding, H. A., Mossvik pr Karud 
Frykman, D., Jägmästare, Wilhelmina 
Föreningen Linnaea, Norra Latin

läroverket, Sthlm
Geijer, M., Lärarinna, Handtver- 

karegatan 26, Sthlm 
Giöbel, F., Byråchef, Domänstyrel

sen, Sthlm
Gorton, A. E. A:son, Apotekare, 

Tomelilla
Grape, C. A., Apotekare, Hofvers- 

berg
Grevillius, A. Y., Fil. doktor, Kem

pen a/Rh.

Hafström, Hj., Hofkamrerare, Kar- 
lavägen 23, Sthlm 

Haglund, E., Fil. doktor, Jönköping 
Haglund, Erik, Med. licentiat, Norr

köping
Haglund, G. F., Komminister, Älf- 

dalen
Hagström, Fr., Kyrkoherde, Ilvet- 

landa
Hagström, O., Kyrkoherde, Lysvik 
Hau, J. B., Lektor, Växjö 
Halldin, G. A.,Jägmästare, Gellivare 
Halle, Th. G:SON, Assistent, Sthlm 
Hamner, J. M., Apotekare, Visby 
*Hasselblad, C. F., Disponent, 

Sprängsviken
Hedbom, Karl, Med. doktor, Upp

sala
Hedlund, Th , Lektor,Alnarp,Åkarp 
Hedström, P., Tandläkare, Väster

långgatan 54, Sthlm 
Hellström, Alice, Lärarinna, Si

byllegatan 3 B, Sthlm 
Hellström, Axel, Jägmästare, Bur

träsk
Helmers, Erik, Skogselev, Djurs

holm
Hemmendorff, E., Lektor, Kungs- 

holmsgatan 72, Sthlm 
Henning, E, Lektor, Ultuna, Upp

sala



XII

Hermelin, Th., Frih., Öfverjägmä- 
stare, Piteå

Hesselman, Henrik, Docent, Upp
landsgatan 66, Sthlm 

Hofman-Bang, O. M., Fil. doktor, 
Experimentalfältet, Sthlm 

Holm, J. A., Kyrkoherde, Timrå 
Holmgren, Anders, e. Jägmästare, 

Strömsund
Hulth, J. M., Biblioteksamanuens, 

Uppsala
Hulting, J., Läroverksadjunkt, Norr

köping

Indebetou, Govert, Fondmäklare, 
Linnégatan, 81, Sthlm

Jansson, N. E., Fil. studerande, Thu- 
legatan 38, Sthlm

Johansson, K., Läroverksadjunkt, 
Visby

Johansson, N. A., f. d. Rektor, 
Göteborg

Jonsson, Fritz, Fil. studerande, 
Uppsala

Juel, H. O., Professor, Uppsala 
Juhlin-Dannfelt, H., Professor, 

Djursholm
Jäderholm, E., Lektor, Västervik 
Jernberg, M. G., e. Jägmästare, Luleå 
Jönsson, Bengt, Professor, Lund

Karlson, Emil, f. d. l:e Fyringenjör, 
Floragatan 18, Sthlm 

Kempe, Fr., Fil. doktor, Strand
vägen 7, Sthlm

*Kiaer, Hans, Fabriksägare,Ekheim, 
Krageröen ved Fredriksstad, Norge 

Kinman, J. E., Jägmästare, Eksjö 
Kjellberg, Gunnar, Fil. kandidat, 

Uppsala
Kollberg, O., e. Jägmästare,Leksand 
Krok, Th. O. B. N., f. d. Läroverks

adjunkt, Högbergsgatan 37 B, 
Sthlm

Kullberg, A. E., Ingenjör, Katrine
holm

Kylin, Harald, Docent, Uppsala

I Köhler, Eug., Läroverksadjunkt, 
Strängnäs

Lager, Ester, Amanuens, Grefture- 
gatan 64, Sthlm

; Lagerberg, Torsten, Fil. licentiat, 
Uppsala

i Lagerheim, G., Professor, Tunnel
gatan 25, Sthlm

Lagerkranz, J. L., Pastor, Horns
gatan 108, Sthlm

Lagerstedt, N. G. W., Läroverks- 
råd, Karlavägen 35, Sthlm

j Lagerwall, B., v. Häradshöfding, 
Drottningholm

Landberg, Hj., Jägmästare, Gäfle
I
j Lange, Th., Telegrafkommissarie, 

Visby
Larsson, P. A., Öjersbyn, Movik
Laurell, J. G., Kj^rkoherde, Aspö, 

Strängnäs
Leijonmarck, H., Fröken, Döbelns- 

gatan 2, Sthlm
Lewin, Maria, Lärarinna, Riddare

gatan 23, Sthlm
Lidman, G., e. Jägmästare, Ljusne
*Lind, Jens, Cand. Pharm., Niels 

Ebbesensvej 14, Köbenhavn V.
Lindahl, R., e. Jägmästare, Brahe- 

gatan 34, Sthlm
Lindberg, Andrea, Fru, Fleming- 

gatan 18, Sthlm
Lindberg, Harald, Magister, Hel

singfors
Lindegren, E., Fil. kandidat, Ap- 

pelbergsgatan 34, Sthlm
Linden, A., Lärare, Dalagatan 22, 

Sthlm
Lindh, N. G., Amanuens, Markvards- 

gatan 10, Sthlm
Lindfors, Th., Fil. studerande, Upp

sala
Lindmark, G., Mariningenjör, Gref- 

gatan 52, Sthlm
Lindström, A. A., Tullförvaltare, 

Marstrand
Lindström, N. IL, Trädgårdsdirelc- 

tör, Bergielund, Albano



XIII

Ljungdahl, Hildur, Lärarinna, 
Linnégatan 39 A, Sthlm 

Ljungqvist, J. E., Fil. licentiat, 
Uppsala

Ljungqvist, Augusta, Fröken, Jung
frugatan 17, Sthlm 

Lund, A. A. W., Läroverksadjunkt, 
Västervik

Lundberg, C., Läroverksadjunkt, 
Sundsvall

Lundegårdh, H., Fil. studerande, 
Roslagsgatan 25, Sthlm 

Lundström, E., Farm. kand., Norr- 
tullsgatan 41, Sthlm 

Lyttkens, A., Landtbruksinspektör, 
Engelbrektsgatan 5, Sthlm

Magnusson, A. H., Lärare, St. Lyngås, 
Onsala

Malme, G. A:n, Lektor, Bergsgatan 
23, Sthlm

Malmström, C., Studerande, Kungs
gatan 11, Sthlm

Matsson, R., Komminister, Ilsbo, 
Hånick

Modin, A., Jägmästare, Burträsk 
Montelin, G. W., Provinsialläkare, 

Hörberg (Malmöhus län) 
Montelius Sara, Fil. studerande, 

Jakobsbergsgatan 45, Sthlm 
Mårtensson, S., Fil. studerande, Upp

sala
Nathorst, A. G., Professor, Drott

ninggatan 110, Sthlm 
Neuman, L. M., Rektor, Ystad 
Nilsson, Hj., Professor, Svalöf 
Nisser, C. W., Brukspatron, Broby 
Nordenson, Ebba, Fil. studerande, 

Hamngatan 38, Sthlm 
Nordlander, C. A., Folkskolein

spektör, Sundsvall 
Nordstedt, O., Professor, Lund 
Nordström, E., Grosshandlare, Dala

gatan 20, Sthlm
Norén, C. O., Fil. doktor, Uppsala 
Norra Latinläroverket, Sthlm

Orstadius, E., Fängelsedirektör, 
Paj ala

Osenius, K. A., Läroverksadjunkt, 
Kommendörsgatan 44, Sthlm 

Ostenfeld, C. H., Museumsinspek- 
tör, Köbenhavn

Palm, B. T., Fil. studerande, Barn
husgatan 8, Sthlm 

Palmer, J. E., Disponent, Svalöf 
| Pauli, J. M., Jägmästare, Kloten 
j Persson, J., Apotekare, Tranås 

Peters, G., Kontorschef, Torsten- 
sonsgatan 15, Sthlm 

Pettersson, Oscar, Trädgårds
mästare, Bergielund, Albano 

| Pleuel, C., Apotekare, Gamleby 
| von Porat, C. O., Lektor, Jönköping 

von Post, L , Fil. kandidat, Uppsala 
Pravitz, N., Marinintendent, Karls

krona

[ Ridderstolpe, F., Frih., Fil. stude
rande, Danderyd

Riksmuseets Botaniska Afdelning, 
Sthlm

Ringdahl, Viola, Lärarinna, Hernö- 
sand

Ringstrand, N. G., Skogschef, Umeå 
Rosenberg, Ida, Lärarinna, Sibylle

gatan 63, Sthlm
Rosenberg, J. O., Professor, Råd

mansgatan 67, Sthlm 
Rosenberg, Lilly, Lärarinna, Råd

mansgatan 67, Sthlm 
Rosenrerg, O., Docent, Tegnérlun

den 4, Sthlm
Rosenberg, Ottonie, Fru, Tegnér

lunden 4, Sthlm
Ruuth, S., Tandläkare, Sundsvall 
Rönnblad, Rektor, Samskolan, Sol

lefteå

Samuelsson, G., Fil. kandidat, Upp
sala

j Samsioe, H., Apotekare, Malmskil- 
nadsgatan 5, Sthlm 

| Sandegren, H. R., Fil. studerande,
i Västmannagatan 31, Sthlm 
| Schedin, J., Läroverksadjunkt, Råd

mansgatan 86, Sthlm



XIV

Schotte, G., e. Jägmästare, Block
husudden, Djurgården, Sthlm 

Schwartz, K. Y., Fil. kandidat, Val- 
hallavägen 63, Sthlm 

Sederholm, E., Med. doktor. Rege
ringsgatan 28 A, Sthlm 

Sederholm, G., Godsförvaltare, Äl- 
berga

Selander, N. E., Regementsläkare, 
Regeringsgatan 18, Sthlm 

Selander, S., Studerande, Regerings
gatan 18, Sthlm

Sernander, R., Docent, Uppsala 
Seth, K. A. Th., Konservator, Upp

sala
Setterlund, Ingrid, Fil. kandidat, 

Valhallavägen 63, Sthlm 
Simmons, H., Docent, Lund 
Skoglund, Alexandra, Fil. doktor, 

Brunnsgatan 28, Sthlm 
Skottsberg, C., Docent, Uppsala 
Skärman, J. A. O., Lektor, Humle

gårdsgatan 16, Sthlm 
Smedberg, O., Fil. studerande, Upp

sala
Smith, H., Fil. studerande, Uppsala 
Sonden, M., Professor, Svartman- 

gatan 24, Sthlm
Starbäck, K., Lektor, Telegraffull- 

mäktig, Hemgården, Sthlm 
Stéenhoff, K., Ingenjör, Surbrunns- 

gatan 30, Sthlm
Stigler, J. E., Läroverksadjunkt, 

S:t Eriksgatan 18 B, Sthlm 
Ström, Aina, Fil. studerande, Upp

sala
Ström, Hj., Banktjänsteman, Järfva 
Strömman, Pehr, Läroverksadjunkt, 

Hudiksvall
Stuart, E., Löjtnant, Drottning

gatan 64, Sthlm
Sundberg, C. F., f. d. Öfverdirektör, 

Drottninggatan 95 D, Sthlm 
Sundberg, Hilda, Studerande, Upp

sala
Svedelius, N. E., Docent, Uppsala 
Sylvén, B., Extralärare, Skara 
Sylvén, Hj., e. Jägmästare, Älfdalen

Sylvén, N., Fil. doktor, Statens 
Skogsförsöksanstalt, Sthlm 

Söderberg, E., l:e Aktuarie, Flora- 
gatan 16, Sthlm

Söderlund, P., Stationsinspektor, 
Umeå

Södra Latinläroverket, Sthlm 
Söllscher, C., Fil. doktor, Eskils

tuna

Teden, W., Öfverjägmästare, Lek
sand

Teiling, E., Fil. studerande, Brunns
gatan 14, Sthlm

Thedenius, C. G. H., Apotekare, 
Göteborg

Theorin, P. G. E., Lektor, Falun 
Torén, C. A., Fil. studerande, Hem

gården, Sthlm
Trolander, A. S., Apotekare, Herr- 

ljunga
Törnblom, G., Fil. studerande, Tim- 

mermansgatan 31, Sthlm 
Törnebladh, I., f. d. Landskamrer, 

Döbelnsgatan 7, Sthlm

Wahlberg, L., Löjtnant, Umeå 
Wahlbom, Alba, Lärarinna, Horns

gatan 28, Sthlm
Waldenström, H. O., f. d. Rege

mentsläkare, Åmål 
Wallerstedt, L., Förvaltare, Öster

ström, Anundsgård 
Warburg, Elsa, Fil. studerande, 

Uppsala
Wermelin, J. H., Öfverjägmästare, 

Malmö
Westerberg, F. Otto, Lärare, Fin- 

spong
Vestergren, T., Amanuens, Stock

holms Högskolas Botaniska In
stitut, Sthlm

Westerlund, C. G., Läroverksad
junkt, Norrköping 

Vesterlund, O., Jägmästare, Jock- 
mock

WesterstIhl, O., Telegrafassistent, 
Kammakaregatan 6, Sthlm



XV

Westling, R., Apotekare, Upplands
gatan 72, Sthlm

Wibeck, E., e. Jägmästare, Brahe- 
gatan 36, Sthlm

Vilke, A., Läroverksadjunkt, Lund
Witte, H., Fil doktor, Svalöf
Wittrock, IL, Fil. kandidat, Bergie- 

lund, Albano
* Wit T ro c K, V. B., Professor, Bergie- 

lund, Albano
Vleugel, J., Tullförvaltare, Umeå
Wolf, Th., Provinsialläkare, Jock- 

mock
Vretlind, E., Läroverksadjunkt, En

köping

Wulff, Th., Fil. doktor, Djurs
holm

Öberg, Anna, Lärarinna, Horns
gatan 28, Sthlm

*ÖRTENBLAD, Th., Byråchef, Oden- 
gatan 28, Sthlm

ÖRTENDAHL, I., Trädgårdsdirektör, 
Uppsala

Örtengren, H., Godsägare, Ekestad, 
Helmershus

Österberg, J. A., Lärare, Experi- 
mentalfältet, Albano

Östgöta Nation, Uppsala
Österlund, S., Fröken, Dalagatan 

67, Sthlm
Östman, M., Lärare, Ljusnedal, Fu- 

näsdalen (Härjedalen)
Event, rättelser ifråga om medlemmarnas namn, titel eller adress lik

som ock framför allt adressändringar torde anmälas pr brefkort till för
eningens redaktör, O. Rosenberg, Tegnérlunden 4, Stockholm.



BOTANISKA STUDIER
tillägnade

F. K. HJELLMAN

UPSALA 1906.

Bohlin, Uber die Kohlensäureassimilation einiger grünen Sa
menanlagen. — Borge, Süsswasser-Chlorophyceen von Feuerland und 
Isla Desolacion. — Carlson, Über Botryodictyon elegans Lemmerm. 
und Botryococcus braunii Kütz. — Dahlstedt, Einige wildwachsende 
Taraxaca aus dem Botanischen Garten zu Upsala. — Fries, Mor
phologisch-anatomische Notizen über zwei südamerikanische Lianen.

Hedlund, Über den Zuwachsverlauf bei kugeligen Algen während 
des Wachstums. — Juelt Einige Beobachtungen an reizbaren Staub
fäden. — Kylin, Zur Kenntnis einiger schwedischen Chantransia- 
Arten. — Lagerberg, Über die präsynaptische und synaptische Ent
wicklung der Kerne in den Embryosackmutterzellen von Adoxa 
moschatellina. — Lindman, Zur Kenntnis der Corona einiger Passi
floren. — Norén, Om vegetationen på Vänerns sandstränder (Mit 
einem deutschen Resumé). — Rosenberg, Erblichkeitsgesetze und 
Chromosomen. — Samuelsson, Om de ädla löfträdens forna utbred
ning i öfre Öster-Dalarna. — Sernander, Über portflorale Nektarien. 
— Skottsberg, Observations on the vegetation of the Antarctic Sea. — 
Svedelius, Über die Algenvegetation eines ceylanischen Korallenriffes 
mit besonderer Rücksicht auf ihre Periodizität. — Sylvén, Jämfö
rande öfversikt af de svenska' dikotyledonernas första och senare 
förstärkningsstadier. — Witte, Über das Vorkommen eines aéren- 
chymatischen Gewebes bei Lysimachia vulgaris L.

Pris: IO Kr. (11 MarK).

ALMQVIST & WIKSELL, Upsala.

R. FRIEDLÄNDER & SOHN, Berlin (11 Carlstr.).

PORTRÄTT af Professor F. R. KJELLMAN
(i ljustryck)

Pris: 1 Kr.
genom Botaniska Sektionens sekreterare, Upsala.



3) Växtnamn i texten sättas med kursiv stil (enkelt understruket 
i manuskriptet).
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