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Svensk Botanisk Tidskrift. 1935. Bd. 29, H. 1.

OM NÅGRA VÄSTLIGA SKORPLAVARS UTBRED
NING PÅ SVERIGES VÄSTKUST.

AV

A. II. MAGNUSSON.

Få om ens något av Sveriges landskap torde erbjuda så intres
santa växtgeografiska förhållanden som Bohuslän. Genom den rätt 
långt framskridna inventering av landskapets kärlväxtflora, som 
Göteborgs botaniska förening satt på sitt program, har det blivit 
tydligt, att gränsen för en mängd växtarters utbredning går genom 
Bohuslän. Många sydliga liksom framför allt västliga arter finna 
sin gräns inom landskapet, och förekomsten av nordliga typer som 
Rhodiola rosea etc. ha länge tilldragit sig uppmärksamheten. Även 
finnas exempel på östliga arter, som nätt och jämnt nå fram till 
landskapet eller där visa en påfallande frekvensminskning, t. ex. 
Geranium silvaticum.

Samma förhållande gäller om kryptogamerna, ehuru våra kun
skaper beträffande detaljerna i deras utbredning äro mycket mindre, 
dels på grund av deras mindre i ögonenfallande förekomster, dels 
på grund av att så få personer studerat dem, i all synnerhet inte 
från utbredningssynpunkt. Beträffande mossorna torde förhållandena 
vara klarare än inom övriga kryptogamgrupper, dels emedan de 
äro mera utforskade till sin systematik, dels emedan de längre 
varit föremål för studier inom landskapet. Inte minst genom 
kapten C. Stenholms ivriga samlarverksamhet under de sista 15 
åren ha viktiga och intressanta bidrag till kännedomen om väst
kustens mossflora hopbragts. Beträffande de familjer, som blivit 
bearbetade av lektor Hj. Möller, ha dessa fynd blivit vederbör
ligen beaktade, beträffande övriga saknas tyvärr ännu en pub
licering.

1 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Inom lavarnas grupp ha genom åtskilliga insamlares verksamhet 
under de sista åren relativt mycket material samlats, som kunde 
vara värt en utförlig bearbetning och framställning. Tyvärr lägga 
bristande utredningar av många särskilt skorplavars systematik 
svåra hinder i vägen för ett allmännare genomförande av detta 
program, som Göteborgs botaniska förening gått in för ifråga om 
kärlväxterna. Men åtskilligt har under de gångna åren utretts, 
varvid det visat sig, att flera förut ej uppmärksammade eller miss
kända lavarter äro av stort intresse ur växtgeografisk synpunkt. 
Så ha flera för Sverige nya arter upptäckts även inom de större 
lavarna, I. ex. Parmelia incolorata, laciniatula, reuoluta, Cladonia 
destricta, Stereocaulan Delisei, Cetraria norvegica, Phijscia teretiiiscula 
och elaeina etc.

Att så ännu mer varit förhållandet inom skorplavarna, bör där
för inte förvåna, men kanske möjligen det förhållandet, att vissa 
arter, som höra till de allmännaste på västkusten, blivit så gott 
som totalt förbisedda. Några av dessa skola här nedan behandlas, 
och jag väljer då en grupp med huvudsakligen västlig utbredning 

oceaniska arter, enligt Degelius’ terminologi. De flcsla av dessa 
ha sin ostgräns förlöpande ett stycke in i landet, andra förefalla 
här alt ha ett centrum i sin utbredning, och det har varit en av 
uppgifterna på mina exkursioner i olika delar av västkusten alt 
genom lämpligt anordnade stickprov inåt landet söka fastställa 
ostgränsen, vilket beträffande de rikligt förekommande arterna nog 
låtit sig göra med en viss grad av säkerhet.

De här upptagna arterna äro: Lecidea (Biatora) atroumbrina, 
gothoburgensis, taeniarum, tenebrica och rubiginans, Lecanora inter- 
cincta och picea, Catillaria bahusiensis, Rinodina diplocheila och 
Acarospora insolata.

Ökologiska förhållanden.

Alla de här behandlade arterna äro stenlavar men tillhöra såväl 
systematiskt som ökologiskt vitt skilda grupper. Den största och 
viktigaste gruppen utgöres av dem, som på de å västkusten talrikt 
förekommande avrundade berghällarna med nordlig exposition bilda 
ett samhälle, där Lecidea tenebrica vanligen är den dominerande 
och med sin gråsvarta färg ger dessa ytor en karakteristisk, dyster 
färgton, endast sparsamt avbruten av en eller annan inströdd 
skorplav med ljusare färg. Mer eller mindre rikligt inblandade
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eller ställvis ersättande L. tenebrica förekomma L. taeniarum och 
atroumbrina samt Lecanora intercincta. Som ytterst sällsynt in
blandning förekommer den närbesläktade Lecidea Kochiana, som 
på grund av sin sällsynthet och en annan slags nthredning ej 
medtagits i denna framställning. På grund av sin rikliga före
komst inom stora områden, torde L. tenebrica få anses som en av 
Bohusläns allmännaste stenlavar, åtminstone i kusttrakterna, och 
det är egendomligt, att den så länge undgått uppmärksamheten. 
Från Hellboms resor i Bohuslän har jag ej kunnat finna mer än 
ett enda exemplar av den, för övrigt benämnt L. lijgaea med 
tvekan. Av de förut omnämnda inblandade arterna är L. atromn- 
brina vanligen inströdd i enstaka exemplar bland L. tenebrica, under 
det att L. taeniarum och Lecanora intercincta fläckvis eller ställvis 
uttränga tenebrica. Särskilt tycks detta vara fallet i granitområdet 
norr om Lysekilsfjorden, där L. intercincta blir dominerande, ofta 
med rik inblandning av taeniarum. Mångenstädes även inom sitt 
centrala utbredningsområde ersättes L. tenebrica av L. rivulosa, som 
mot utbredningsområdets gränser allt mer tar överhanden för all 
slutligen fullständigt ersätta L. tenebrica. Man finner I. o. m. ute 
mot havet L. riimlosa i större mängd än L. tenebrica.

En annan grupp utgöres av dem, som växa på överiutor och 
lodytor, där direkt nederbörd icke eller sällan fuktar lavbålen, 
varför den är hänvisad till luftens halt av fuktighet. Dit höra 
Lecidea golhoburgensis och rubiginans saml Catillaria bahusiensis 
och Rinodina diplocheila, vilka alla kunna täcka större eller mindre 
ytor. En viss skillnad mellan arterna förefinnes på så sätt, alt 
L. golhoburgensis liksom C. bahusiensis helst hålla sig på lodräta 
ytor eller något utåtsluttande ytor åt norr, och där stundom 
träffas tillsammans, under det att L. rubiginans och R. diplocheila 
föredraga verkliga överlutor. De träffas dock aldrig tillsammans, 
emedan rubiginans föredrager ett öppet läge och diplocheila ett fukti
gare och skuggigare läge, således i allmänhet en starkare överluta.

Till den tredje gruppen, som träffas på soliga zenitytor höra 
Lecanora picea och Acarospora insolata, som båda två ha förmåga 
att konkurrera ut, för all icke säga »äta upp», andra lavar och 
utbreda sig på deras bekostnad. Under det att den förra kan 
täcka stora ytor och bilda ett eget samhälle, förekommer den 
andra endast som små insprängda öar bland andra arter, huvud
sakligen Aspicilia. Sol och utlorkning tyckas de kunna fördraga 
i samma grad.
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Undersökningens omfattning.

De här nämnda arterna ha insamlats eller antecknats under 
en lång följd av år i den mån de blivit systematiskt klarlagda. 
Först under de senare åtta åren har deras utbredning mera syste
matiskt utforskats genom resor, vanligen på cykel, till olika trakter 
inom området, särskilt i den östligaste delen, gränsområdet, och i 
mellersta Halland. Då emellertid på grund av diverse omständig
heter sådana längre exkursioner kunnat företagas blott en eller 
annan gång under sommaren och på senare år vanligen i sam
band med en undersökning över kyrkogårdarnas lavvegetation, 
har nätet av besökta lokaler ej kunnat läggas så tätt, som önskligt 
hade varit. Huvuddragen i arternas utbredning torde emellertid 
ha blivit klarlagda.

Fullständiga lokallistor bifogas för varje art. Då ingen insamlare 
är anförd, är insamlingen eller anteckningen gjord av mig själv. 
Av särskilt intresse skulle vara att studera arternas utbredning 
och frekvens i angränsande delar av Norge och väster ut, enär 
jag nog i allmänhet fått med endast en del av arternas hela ut
bredning i Skandinavien. Men då en sådan undesökning icke kan 
företagas utan större uppoffringar av tid och penningmedel, har 
jag fått nöja mig med det lilla här behandlade avsnittet, i för
hoppning att intresset lör liknande undersökningar på andra håll 
skulle kunna bli väckt.

De särskilda arternas förhållanden.

1. Lecidea (Biatora) gothoburgensis H. Magn.

L. gothoburgensis beskrevs 1925 av mig i Stud. Rivulosa-group: 15 
[Göteborgs Vet. o. Vilt.samh. Ilandl. 2!) (1925)] på exemplar från 
Botaniska trädgården, Göteborg, där jag första gången hittade den 
med apotecier, och är utdelad i nr. 41 av mitt exsickat. Jag hade 
dock redan några år varit uppmärksam på dess förekomst i trakten. 
Den kan ha rätt skiftande utseende, i det att bålen kan vara 
ljusare eller mörkare grå, sorediös eller nästan utan soredier, 
relativt tjock och fint sprickigt rutig, eller tunn och ± upplöst i 
rutor, varvid den antager ett högst olika utseende: f. maculosa 
(exs. Magn. 42). På grund av de tydliga övergångar, som iakttagits, 
är det dock inte något tvivel om deras samhörighet. Formen



växer för övrigt på ogynnsammare ståndorter, under överlutor. 
Se för övrigt H. Magnusson, New or Inter. Swed. Lieh. V: 120 (Bot. 
Not. 1929), där lokalerna för Norrbotten, Medelpad och Norge torde 
strykas såsom varande osäkra. Det torde här röra sig om en 
reducerad form av en annan art.

Ståndort. L. gothoburgensis växer så gott som uteslutande 
på åt norr vettande lodytor av hårt berg, möjligen med mycket 
svag lutning utåt eller inåt. I senare fallet erhåller den ej sin 
fuktighet från underlaget utan från luften och övergår gärna i f. 
maculosa. Arten täcker stora, oftast släta ytor, varför den är 
mycket svår att insamla. Den träffas gärna tillsammans med 
Lecidea riuulosa och Catillaria bahusiensis, däremot ej tillsammans 
med Lecidea rubiginans eller Rinodina diplocheila.

Utbredning (fig. 1, sid. 12). Arten, som särskilt i Göteborgstrak
ten konstaterats vara ganska vanlig, har ett relativt stort utbrednings
område på västkusten och skulle möjligen kunna anträffas annor
städes i Sverige, då den säkert hör till våra mest förbisedda arter. 
Ehuru ingen direkt följeslagare till L. tenebrica förefaller, åtmin
stone hittills, dess utbredning att överensstämma med dennas.

Lokaler.
Bohuslän: Skee, Krokstrand 1932, ad f. maculosa. Högdal, öster om 

innersta delen av Dynekilen 1932, täckande stora ytor (+ f. maculosa). 
Tanum, Tyft 1917. Mo, Liveröd 1926. Kville, Hamburgsund 1934, ca. 2 
km öster ut. Askum, Bögebacka 1934, enstaka (+ f. maculosa). Tos- 
sene, väster om Åby fjorden 1934. Bro, nära Vrångebäck 1934, tämligen 
rikligt. Dragsmark, Kloster 1930, enstaka. Skaftö, flerstädes 1928 enl. 
Degelius. Herrestad, Kissleberg 1926, f. maculosa. Högas, Hafsten 1933, 
f. maculosa. Forshälla, St. Hasselön 1929, f. maculosa. Röra, Dandal 
1930. Långelanda, Ängås 1926, enstaka, fertil, och Åsen 1926, f. maculosa. 
Stala, Varekil 1928, f. maculosa. Ödsmål, Korsgården 1930; f. maculosa: 
Hällesdalen 1918 och Åraren (? kartans tryck otydligt) 1931. Valla, I.åka
1920. Stenkyrka, Kållekärr, fertil (+ f. maculosa), Tyft (f. maculosa) och 
Hiåsen 1921. Solberga, Rörtången 1928. Marstrand, Klöverön 1929 och 
Koön 1933. Öckerö, Hönö 1932. — Västergötland: Fuxerna, Tysslanda 
1932, f. maculosa. Kilanda, Kappemosse 1928 (+ f. maculosa). Styrsö, 
Brännö 1927. Göteborg, Botaniska trädgården 1923, fertil (loc. class.). V. 
Frölunda, Frölundaborg etc. 1923 etc., Onnered 1934, fertil, delvis täckande 
stora lodytor i ljungheden. Askim, Brottkärr 1934. Fässberg, Sandhäck
1921, fertil, C. Steniioi.m. Råda, Mölnlycke 1927. Landvetter, Skällered 1934, 
C. Stenholm. Kinnaromma, Ramslätt 1930. — Halland: Tölö, Tolkärv 
1932, 160 m över havet. Älvsåker, Lerberg 1925 och Kusered 1926, C. Sten
holm. Fjärås, nordost om Skjärsjön 1926, på norra sidan av stort block 
i ljungmark. Ås, Kärra 1934. Gödestad, bergshöjd med siffran 263, 1926.



2. Lecidea (Biatora) lenebrica Xyl.

Flora 1882 p. 453. II. Maun., Stud. Rivulosa-group: 43 [Göteborgs Vet. o. 
Vitterh.samh. Ilandl. 2.9 (1925)]. Lecidea lygaea Malme i Sv. Bot. Tidskr. 
1913 och 1919 och Magnusson d:o 1919.

I’. \ s.: Ahn. 1205. Krypt. Vind. 2870. Malme 323 kallad li/gaea).

Ehuru vanligen av mycket konstant utseende i fråga om bålens 
färg och tjocklek, apoteciernas storlek och anordning etc. finner 
man den någon gång med andra färgskiftningar i bålen. På 
skyddade platser kan den bli ganska ljust grå och tämligen 
tunn: f. cinerascens H. Magn. 1. c., ibland antar den mera tydligt 
brun färg: f. fnscescens H. Magn. 1. c.

Ståndort. Såsom redan nämnts, täcker L. tenebrica det stora 
flertalet avrundade berghällar med nordlig exposition i kust
trakterna men träffas ofta även på lodräta eller inåt svagt lutande 
bergytor, sällan på något starkare överlutor. Den tycks vara 
beroende av direkt fuktighet från substratet. Dess förekomst på 
lodytor och svagt inåtlutande överlutor med sydlig till västlig 
exposition torde sammanhänga med all den från dessa väder
streck förhärskande vindriktningen lätl driver regn och dimma 
in mot dessa ytor, som sålunda under en god del av året åtnjuta 
en relativt riklig fuktighet. Over huvud tagel älskar den öppet 
läge och ren luft, varför man ej gärna finner den på gärdes- 
gårdar utefter vägar eller odlade fält men vanligen rikligt på 
stenstängsel i hedar och i gles skog. Den tål föga beskuggning 
och torde därför inom nära framtid få sitt utbredningsområde 
väsentligen förminskat genom de talrika skogsplanteringarna å 
hedmarkerna. Ute i själva havsbandet trivs den ej gott och er
sättes där gärna med L. rivulosa liksom lallet tycks vara, då man 
kommer innanför en viss zon, i stort sett sammanfallande med 
ljunghedarnas utbredning. Den tycks ha små näringskrav men 
liten konkurrenskraft och uttränges på klippor med för liten 
lutning eller där vatten mera olta sipprar fram lätl av andra 
skorp- och bladlavar.

U t b r e d ning (fig. 2, sid. 12). Genom talrika exkursioner i östra 
delen av artens utbredningsområde anser jag mig ha kunnat något 
så när fastställa dess ostgräns på Sveriges västkust, liksom jag även 
konstaterat dess sydgräns i mellersta Halland. Över huvud tagel 
kan man icke vänta den i skogstrakter annat än på öppna platser 
med ren luft, således uppe på bergshöjderna. Antalet platser,



där man med framgång kan söka den, avtager således starkt inåt 
land, men del visar sig snart, att den icke uppträder på alla de 
platser, där den skulle kunna växa, och all man slutligen nål
en gräns, där den fullkomligt saknas. Men söder om Göteborg 
har jag kunnat konstatera dess ostgräns även i hedområdet. Sär
skilt belysande var dess förekomst sydost om sjön Lyngnern i 
norra Halland. Landsvägen öster ut löper genom en ljunghed, 
där träd mer eller mindre sparsamt börja uppträda för alt små
ningom österut sluta sig tillsammans till en skogstrakt. Genom 
stickprov flerstädes inåt i ljungmarkerna till för L. tenebrica lämp
liga platser kunde jag konstatera, huru artens frekvens al 11 mera 
avtog, och huru man måste uppsöka de högsta punkterna för att 
finna den, och hur till sist man endast efter åtskilligt sökande 
kunde finna något enstaka exemplar bland den alltmer överhand
tagande L. rivulosa. Redan någon kilometer innan skogen började, 
hade L. tenebrica upphört.

1 skogstrakterna öster om Bullaren hittades den i högt, expone
rat läge i ett område med gles skog och riklig ljung. Vid en 
färd inål Dalsland norr om Uddevalla kunde jag endast på de 
högsta, exponerade bergshöjderna finna något enstaka exemplar 
av arten liksom även vid dess sydgräns på ett högt berg i Rolfs- 
torps socken, Halland. Särskilt i mellersta Halland har jag under
sökt en mängd platser, där den, om det varit i Bohuslän, otvivel
aktigt skulle förekommit, men alltid med negativt resultat. Lika
dant var förhållandet vid Hofs hallar, Torekov, Skåne, och på 
Hallands Väderö, där L. rivulosa intagit dess plats. Över huvud 
taget tunnar den ganska hastigt av redan i norra Halland. Jag 
vågar därför med bestämdhet påstå, att den har en tydlig ostlig 
och sydlig gräns vid Sveriges västkust.

Det skulle vara intressant att följa dess utbredning på liknande 
sätt utefter norska syd- och västkusten. Tyvärr vet man ganska 
litet om dess utbredning där, men förhållandena torde vara något 
så när likartade. Havås meddelar i brev av den 14 nov. att 
L. tenebrica f. fuscescens förekommer här och där vid Norges väst
kust på strandklipporna, gärna i närheten av Rinodina coniopta. 
Nordligast har han iakttagit den vid Drage på Statlandet och 
vid Målöy i Nordfjord. Från Mosterhavn i Hordaland är den 
anförd (1917—18) under namnet Biatora li/gaea.
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Lokaler.

Bohuslän: Högdal, Svinesund 1932, ymnigt vid stranden. Strömstad 
1926, delvis riklig. Skee, Röd 1917; Öddö och Koster 1917, Björneröds- 
piggen 1932. Mo, Liveröd 1918. Tanum, Tyft, vid sockengränsen, även 
assoeiationsbildande; Underslös, f. cinerascens; Ilede; Greby gravfält på 
gravstenar; sydost om Grebbestad, alla 1917. Kville, Fjällbacka, Vedde- 
berget 1918; Hamburgsund, öster ut 1934. Svenneby, Nasseröd 1934. 
Tossene, Hunnebostrand, Utsiktsberget; väster om Åbyfjorden; Knutsdalen 
1934; Bovallsstrand 1928, Du Rietz. Askum, Rögehacka och vid kyrkan 
öster ut 1934. Brastad, norr om kyrkan 1934. Svarteborg, Långevall 1926; 
Fähn, sjöändan och norr om Suttene, sparsamt 1926; Östeby 1934. Foss, 
Kvistrum samt öster ut från och vid n i Sommartorn 1928; Munkedal 1934.

D a 1 s 1 a n d: Valboryr, söder om Haltefjäll, rikligt på nordytor av block; 
bergshöjd vid St. Skogen, flera exemplar 1928. — Bohuslän: Skreds
vik, Östertåga; även mycket längre öster ut på Dalslandsgränsen på två 
lokaler; Forsbergs hållplats, alla 1926. Lane-Ryr, 600 m nordost n i Kålle- 
bråten; även nära järnvägsövergången 1926. Dragsmark, Källviken-Kloster, 
allmän 1915 etc. Skaftölandet, Kristineberg 1913 Malme i exs. 323 (kallad 
L. lygaea). Allmän över ön enl. Degelius 1928 etc. Forshälla, St. Hasselön 
1929. Torp, Nöteviken 1930. Röra, Äng, Bårholmen 1930, Stenholm; Dan
dal 1930. Morlanda, nära bryggan; vid Ellös massvis 1928. Tegneby, 
Nösund 1926. Långelanda, norr om Svanesund 1925, Brattholmen 1926. 
Ödsmål, Ilällesdalen 1918, Striplekärr 1930, Ribberget 1932. Ucklum, Grässby 
1926; Hällungens södra ända 1926. Iljärtum, Rishagerödsvattnet 1926. No
rum, gränsen mot Ucklum, rikligt 1920. Klövedal, Pirlanda 1923. Valla, 
llöviksnäs 1920, 1930. Stenkyrka: Djupvik, Örnberget; Iliåsen; Kållekärr 
1921. — Västergötland: Fuxerna, Tysslanda och Ilögstorp 1932. Ale- 
Skövde, Prässebo, sparsamt; Ilulebacka, på bergshöjd 1931. Skepplanda, 
vid kyrkan 1926. Starrkärr, Nol 1923 massvis; Rished 1928 sparsamt; 
Krokstorp sparsamt. Kilanda, Kappemosse, västra ändan 1928, sparsamt. 
Nödinge, Surte 1918, 1926. St. Lundby, Björboholm 1928. — Bohuslän: 
Romelanda, Lysegården 1925. Solberga, Åseby 1919; Wallby 1919, Sten- 
hoi.m; Brattön 1923. Lycke, kyrkogårdsmuren 1933; Älgön 1921; 1931 De
gelius; Tjuvkilshuvud 1932, Stenholm. Marstrand, Koön 1914,1933. Kareby, 
Grokareby 1924, Stenholm. Ilarestad, Kornhall 1929. Ytterby, Gamla kyrkan 
1915. Kungälv, Fästningsholinen 1926, 1928; Fontin 1932. Rödbo, Fllesbo 
1926. Backa, Hökällan 1928. Björlanda, Röra 1920, 1914 på flyttbloek. 
Öckerö, Hönö 1916 och 1932, delvis ymnigt; Björkö 1916, Lindholmen, 
Hyppeln och Rörö 1916. Burö 1930, Degelius. — Västergötland: 
Styrsö, Vargö 1913, 1916. Göteborg, Kviberg 1917, Ramberget 1915, Slotts
skogen 1918, Änggårdsbergen, Örgryte, Delsjön 1918 flerstädes. Partille, 
söder ut 1919, Utby 1927, Kåhög 1916, Kålltorp 1927 flerstädes även på 
lodytor åt söder. Angered, Agnesberg 1920; Björsared 1922; Forsbäck 1926; 
Lerjeholm 1925, Stenholm; vid kyrkan 1928. Tunge, Gläfsnäs 1923, Sten
holm. Bergjum, Barefjäll 1919, Björsared och Vättlefjäll 1919, Stenholm; 
vid kyrkan 1933 ± rikligt. Lerum, Skafsås 1926. Floda, nordost från 
stationen i skogstrakt på ett block, sparsamt 1933. Landvetter, Gröens
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Ö. ända 1923. Råda, Mölnlycke söder ut 1928 etc.; Pixbo 1916. V. Frölunda, 
Flatåstorp 1918, Stadsgränsen 1918, dominerande liksom vid Önnered 1934. 
Jämbrott 1915, även mot söder. Askim, Brottkärr 1934 rikligt; Billdal 
1926, Ileden 1922, Ilovås 1913. Kållered, Täråssjön 1927, Sl. Våminedal 
1928, rikligt. — Halland; Lindome, norr om Greggered 1932, 1934, Förs
ågen 1932, Hassungared och Ingemanstorp 1925, Annestorp 1926, Ekered 
1934. Alvsåker, Anneberg 1934; Hjälmared 1925 och Kusared 1926, Sten- 
holm. Tölö, Skårby och Valåsberget 1925, rikligt, Kolla 1924, Hjälmkulla 
och Tolkärv (160 m) 1932, Steniiolm. Släp, Särö 1917, ej i stor mängd. 
Fjärås, Duvehed 1932, Vallby 1933, Schweizerdalen 1926, Skjärsjön, åt nord
ost 1926. Örmevalla, vid kyrkan 1933, ett exemplar. Rolfstorp, sydost om 
berget 427, sparsamt 1926 i högt läge. Grimeton, öster ut från berg 321, 
sparsamt 1926.

3. Lecidea (Bicitora) taeniarum Malme.

Denna art, som upptäcktes av Malme vid Fiskebäckskil år 1917 
och utdelades i hans exsickat 1919 som nr 774 och beskrevs av 
honom i Sv. Bot. Tidskr. 1919, sid. 26, kan vid första påseendet 
tyckas lik L. rimilosa genom sina sittande, med en veckad kant 
försedda apotecier. Men den är väl skild från denna utom ge
nom sina äggrunda sporer på grund av den mörka bålen, som 
liknar L. tenebrica’s till sin färg. Den har dock en mera i violett 
stötande ton, som gör att man med någon vana redan på håll 
kan märka dess förekomst på en häll, där den vanligen uppträ
der i sällskap med L. tenebrica. Egendomlig är frukternas ten
dens till regeneration, varigenom den i hög grad kommer att 
likna L. aggregata, som torde vara en mycket närstående art. 
(Se vidare hos Magn., Stud. Rivulosa-group 1. c.) På ytan av eller 
i kanten av ett äldre apotecium uppstå nämligen ett flertal nya 
apotecieanlag, som växa ut och bilda en grupp av ofta små, i 
regelbunden krans eller oregelbunden gruppering samlade apote
cier. Den tycks förresten gärna angripas av sniglar, ty man fin
ner oftare än på andra hithörande arter en skadad bål. För 
övrigt är dess utseende mycket konstant.

Ståndort. L. taeniarum växer alltid på liknande platser som 
L. tenebrica, och jag kan inte påminna mig något tillfälle, då 
jag icke funnit dem tillsammans. Mången gång träffas också 
L. intercincta i samma sällskap. Under det alt L. tenebrica kan 
gå över på lodytor eller t. o. m. på svaga överlutor, bar detta 
aldrig observerats beträffande L. taeniarum, som alltid håller sig 
på den avrundade delen av hällen, gärna ett stycke från marken, 
och endast på åt norr vettande sluttningar. Den tycks vara mera
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exklusiv i sina fordringar än tenebrica och därför också säll
syntare. Den föredrar hårdare bergarter och blir därigenom svår 
eller ofta omöjlig att insamla, därför torde den också vara van
ligare i granitområdet liksom L. intercincta. Stundom täcker den 
stora ytor med uteslutande av alla andra arter men växer kanske 
oftare inströdd som enstaka exemplar.

Utbredning (fig. 3, sid. 12). Denna tycks sammanfalla ganska 
nära med L. tenebrica's men sträcker sig icke så långt åt söder 
och öster. Dess frekvens är mycket växlande på varje lokal, 
varför man icke som hos L. tenebrica kan tala om ett successivt 
avtunnande mot gränserna. I bergen söder om Långedrag, Göte
borg, t. cx. kan man vid en vandring finna den massvis på ett 
flertal hällar, stundom även i sällskap med Catillaria bahusiensis. 
Men även uppe i Skee socken på Björnerödspiggen och vid Krok
strand växte den massvis.

Efter hittills tillgängliga uppgifter skulle den vara endemisk i 
Bohuslän men torde kunna anträffas åtminstone i sydöstra Norge. 
Det skulle vara av särskilt intresse att följa dess utbredning väster 
ut för att se, om den verkligen saknas på Norges västkust eller 
om den endast är förbisedd.

Lokale r.
Bohuslän: Skee, Krokstrand 1932, rikligt; Björneröd d:o. Strömstad, 

Röd 1917, 1926 också funnen söder ut. Lur, Rämne 1926, enstaka. Naver- 
stad, Amunderöd 1926, rikligt. Mo, Liveröd 1926. Tossene, väster om 
Abyfjorden 1934. Bro, nära Vrångebäck 1934. Brastad, norr om kyrkan 
1934. Lyse, Iläggvall 1934. Foss, Sommartorn 1928. Dragsmark, Källviken 
1915. Skaftö, Lunnevik 1917; allmän på Skaftölandet enligt Degelius. 
Kristineberg 1912, Malme (Exs. 774). Torp, Ilenån 1928. Röra, Strängsered 
1930. Morlanda, Ellös och vid Morlanda brygga 1928. Tegneby, Lyrön 
1926, rikligt. Långelanda, Ringseröd 1926, Ängås 1930. Ödsmål, Hälles- 
dalen 1918, Korsgården och Striplekärr 1930, Videsgärde 1928. Klövedal, 
Pirlanda 1923. Valla, Ilöviksnäs och O. Röd samt Ramberget 1920. Sten
kyrka, Tyft 1920, Kållekärr 1921, Djupvik, Örnberget 1923. Solberga, Rör
tången 1919, 1928. Lycke, Älgön 1931, Degelius. Marstrand, Klöverön 
1922, Koön 1922. Hålta, Lökeberg 1933. Torslanda, Amhult 1932, Sten- 
holm. — Västergötland: Nödinge, Surte 1919; Bohus 1927. Starrkärr, 
Nol 1923. V. Frölunda, Frölundaborg 1917; Axlamossen 1927, här liksom 
vid Önneröd täckande stora ytor (1934). Askim, Brottkärr 1934, enstaka. 
Eässberg, berg 472 mot Kålleredsgränsen 1928; Bratteklev 1926, Stenholm. 
Kållered, Täråssjön 1927. — Halland: Älvsåker, Anneberg 1934. Tölö, 
Valåsberget 1925.



4. Lecanora intercincta Nyl.

Arten beskrevs av Nylander i Flora 1881, sid. 531 från Portugal 
och under namn av L. decincta i Flora 1882, sid. 452 från England. 
Det första omnämnandet från Sverige gjordes av mig i Hot. Not. 
1923, sid. 404, där en utförlig beskrivning av arten och de då kända 
förekomsterna voro införda. Dess utseende och byggnad är rätt 
egendomlig med den råttbruna bålen och de svarta, tätsittande 
frukterna, som genombryta bålytan och i början äro Aspicilia-Wk.- 
nande med en omgivande tunn vit kant, som sedan undantränges 
och försvinner (= L. decincta Nyl.). Äldre apotecier äro mer eller 
mindre starkt konvexa utan kant och likna Biatora-apotecier. Ge
nom den ljusa kanten påminna de yngre apotecierna om dem hos 
Lecanora atlantica. Arten finnes utdelad i Malmk exs. 939 och i 
Krypt. Vind. 3059.

Ståndort. L. intercincta träffas på alldeles samma ståndorter 
som L. tenebrica d. v. s. på de avrundade hällarnas nordsidor och 
vanligen inblandad bland tenebrica eller taeniarum men stundom, 
såsom strax söder om Göteborg eller i norra Bohuslän, täckande 
hällar kvadratmetervis i oblandad association. Ofta träffar man 
den i nedre delen av tenebrica’s område, sällan på lodytor och alls 
icke på överlutor eller å mot söder exponerade hällar. Liksom 
L. gothoburgensis tycks den föredraga hårdare bergarter och synes 
därför vara rikligare i norra Bohuslän, i granitområdet.

Utbredning (fig. 4, sid. 12). Denna framgår av kartan, där 
också koncentrationen mot norr framträder. Påfallande är dess stora 
sällsynthet söder och öster om Göta älv, ehuru den, som nämnt, 
invid Göteborg har en ytterst riklig förekomst. N id strövtåg i 
bergen söder om Långedrag kunde emellertid intet enda exemplar 
upptäckas, liksom jag ej heller, trots sökande, funnit den i Hal
land. Den tycks därför här ha en tydlig sydgräns. En ostgräns 
torde också vara tillfinnandes innanför L. tenebrica’s, enär jag icke 
funnit den på någon av tenebrica’s östliga lokaler.

Arten är icke känd från Norge, ehuru den otvivelaktigt finnes 
där, åtminstone i östra delen norr om Bohuslän. Den har säker
ligen större utbredning än de få icke skandinaviska lokalerna an
giva: nordvästra England, Westmoreland, Red Screes (icke Senes 
som Nyländer skriver i Flora) (Martindale), kallad L. decincta 
av Nyländer, och Portugal, Serra da Estrela (J. Henriques), Serra 
do Gerez 1910 (G. Sampaio). Den senare säger t. o. m. [Mater.
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Fig. 1. Lecidea gothoburgensis. Fig. 2. Lecidea tenebrica

Fig. 3. Lecidea taeniarum Fig. 4. Lecanora intercincla
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Fig. 6. Rinodina diplocheilaLecidea atroumbrinaFig. 5.

Fig. 7. Lecidea rubiginans Catillaria bahusiensis



Liquen, portug.: 154 (1922)], all den ieke är sällsynt på granit. 
Kanske har den där liknande förekomst som i Bohuslän.

Lokale r.
Bohuslän: Högdal, Svinesund 1932. Skee, Björneröd 1932, täckande 

stora ytor. Naverstad, Amunderöd 1926. Strömstad, öster ut och söder 
ut, 1926 ofta rikligt. Lur, Rämne 1926, sparsamt. Tanum, vid kyrkan; 
vid Fossumtorp och Ryland; mellan Underslös och Tyft; sydväst om järn
vägsstationen och på Pinnö utanför Grebbestad 1917 (mina första in
samlingar av den). K ville, Fjällbacka, Yeddeberget 1918; Ilunnebostrand, 
utsiktsberget 1931. Svarteborg, Östeby 1934. Askum, Bögebacka 1934, täc
kande, och öster om kyrkan 1934. Brastad, norr om kyrkan 1934, täckande. 
Lyse, Ihiggvall 1934. Tossene, väster om Abyfjorden 1934 och Knutsdalen, 
rikligt; Bovallsstrand 1SI28, Du Rietz. Bro, vägen till Vrångebäck 1934. Foss, 
Sommartorn 1928. Skaftö, Klubban 1928. Kvarnviken 1916, Du Rietz, fler
städes på Skaftölandet enl. Degelius. Forshälla, St. Hasselön 1929. Mor- 
landa, ångbåtsbryggan 1928. Tegneby, Nösund 1926. Ödsmål, Striplekärr 
1930. Klövedal, Pirlanda 1923. Stenkyrka, Kållekärr och Djupvik; Örn
berget samt rikligt vid Olsby 1921. Marstrand, Koön 1922 (Malme 939), 
Klöverön 1929. Solberga, Rörtången 1928. — Väs ter gol land: V. Frö
lunda, llögsbo 1918, mycket rikligt (Krypt. Vind. 3059). Råda, Mölnlycke 
1928, blott ett exemplar.

5. Lecidea? atroumbrina H. Magn.
Denna art, som beskrevs av mig i Bot. Not. 1930, sid. 468 och 

utdelats i mitt exs. under nr 88, är hittills endast funnen steril 
men har förts till släktet Lecidea på grund av sin allmänna lik
het med och förekomst tillsammans med t. ex. L. tenebrica. Att 
den måste anses vara en god art visar dess stora konstans i upp
trädande och utseende. Har man en gång lärt känna den, kon
staterar man dess när- eller frånvaro på en häll redan vid första 
anblicken, emedan den sticker av genom sin mycket mörka bål 
och förekomsten av soredier.

Ståndort. Den väckte min uppmärksamhet genom att så ofta 
uppträda som följeslagare till L. tenebrica, och den är egentligen 
inte funnen inom något annat samhälle. Sällan uppträder den i 
mängd, täckande en större yta, såsom på St. Hasselön, där den 
med lätthet kunde insamlas för mitt cxsickat, utan vanligen finnas 
enstaka eller mer eller mindre talrika exemplar på ca. 3—12 cm 
diam. inströdda bland L. tenebrica, gärna i den övre delen av sam
hället upp mot klippans översta rundning. På lodyta har jag ej 
iakttagit den.

U Ihre d n i n g (fig. 5, sid. 13). Denna sammanfaller, såsom synes 
av kartan, mycket väl med tenebrica’s. Någon ökad frekvens i en del
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av området har jag ej kunnat iakttaga, möjligen en minskning 
ute mot havsbandet. Huruvida den verkligen är endemisk på 
västkusten, så som det hittills förefaller, torde vara för tidigt att 
yttra sig om. Säkerligen kan den anträffas åtminstone i de an
gränsande trakterna i Norge.

Lokaler.
Bohuslän: Skee, Krokstrand; Björneröd och Svinesund flerstädes 

1932. Iiogdal, Dynekilens innersta del 1932. Strömstad, tänd. rikligt 1920. 
Naverstad, Ilollekärr och Anninderöd 1920. Mo, Liveröd 1920. Svarteborg, 
norr om Suttne 1920. Foss, Sommartorn 1928; Munkedal 1934. Kville, 
Hamburgsund öster ut 1934. Svenneby, Nasseröd 1934. Askum, öster om 
kyrkan 1934. Tossene, väster om Åbyfjorden och vid Knutsdalen 1934. 
Brastad, norr om kyrkan 1934. Lyse, Häggvall 1934. Skredsvik, Östertåga 
1920. Forsliälla, St. Hasselön 1920 (exs. 88). Morlanda, vid bryggan 1928. 
Långelanda, (iömme 1920; Angås 1930. Ödsmål, Videsgärde 1028; Ilälles- 
dalen 1918. Ucklum, Grossby 1920. Valla, Ramberget 1920. Xoruin, St. 
Askerön 1927. Lycke, Instön 1921. Marstrand, Koön 1933. — Västergöt
land: Fuxerna, Tysslanda 1932. Ale-Skövde, Prässebo 1931. Starrkärr, 
Rished 1928. Angered, nära kyrkan 1928. Råda, Mölnlycke 1928; Pixbo 
1910 (den första insamlingen av den). Fässberg, Kallebäck, vid Långvatt
net, samt på gränsen mot Kållered 1928. Frölunda, Näset 1928. Askim; 
Arekärr 1932. — Halland: Tölö, Hjälmkulla 1932, Skårby, Valåsberget 
1925. Älvsåker, Anneberg 1934. Lindome, Greggered och Forssag' 1932. 
Onsala, Gottskär 1921. Örmevalla 1933. Gällinge, Kärrhult 1931. Göde- 
stad, bergshöjd 263, 1920. — Dalsland: Töftedal, Mon 1928.

6. Rinodina diplocheila Vain.

Denna först av Havås i västra Norge insamlade och av Vainio 
namngiva art har utdelats av Havås i hans exsickat Norv. 51 
och omnämnts utan beskrivning av honom i Bergens Museums 
årsbok 1909, sid. US. År 1924 lämnade jag i Bot. Not., sid. 387 en 
utförlig beskrivning av densamma och i Bot. Not. 1930, sid. 473 be
skrivning av tvenne variationer: f. caesiascens (Exs. Magn. 124) och 
f. luxurians (Exs. Magn. 125). Huvudformen är dessutom utdelad 
i Malme 973. I motsats till flera här behandlade arter är R. di
plocheila en ganska variabel art både beträffande bålens färg och 
tjocklek, den senare åtminstone troligen beroende av olika nä
ringstillgång.

S tån dort. R. diplocheila växer uteslutande på överlutor, mesta
dels på bergväggar, som luta starkt inåt och därigenom erbjuda 
stark beskuggning och riklig luftfuktighet. Den täcker där van
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ligen ganska stora ytor med en sammanhängande bål och är all
tid rikligt fertil. Någon gång anträffas den på myckel stora block 
eller på ytor, som närma sig lodlinjen. Mot söder öppen exposi
tion undviker den helst, såvida icke läget är särskilt skyddat.

Utbredning (fig. 6, sid. 13). Ehuru troligen något allmännare 
än vad kartan utvisar, kan R. diplocheila på grund av sin fordran på 
speciella ståndorter ej få lika stor utbredning som flera andra av 
ifrågavarande arter. Den förekommer ganska rikligt i Bohuslän 
söder om Lysekil, där den skiffriga gnejsen ofta bildar branter 
med goda överlutor, passande för dess fordringar. I granitom
råde! har jag ej funnit den, och förklaringen torde vara, att här 
förekomma nästan endast lodytor eller svagt inåtlutande ytor. 
Möjligen kan bergartens fysiska beskaffenhet ■— stor hårdhet och 
glatt yta — eller dess kemiska beskaffenhet inverka. Dock finner 
man, att hårdare partier av pegmatit, som ofta uppträda i bcrg- 
branler inom gnejsområdet, äro bevuxna med ifrågavarande lav. 
Söder om Göteborg tunnar den hastigt av, troligen av brist på 
lämpliga lokaler. På Kullen eller Hallandsås torde den icke fin
nas, däremot har Du Rietz insamlat R. diplocheila på Jungfrun 
i Kalmarsund mycket sparsamt. Det är mycket möjligt, att den 
kan uppträda även annorstädes, ehuru den ännu ej är anmärkt. 
Den torde icke i utbredning alldeles överensstämma med L. tene- 
brica.

Utanför Skandinavien är den icke känd, men kan möjligen an
träffas i N. England och Skottland, eftersom den är samlad av 
Havås vid Granvik i Hardanger.

L]o k a 1 e r.

Bohuslän: Skredsvik, Östertåga 1920. Forshälla, St. Ilasselön 1929. 
Dragsmark, Källviken 1915, Backa 1917 (Malme 973). Skaftö, Lindholmen 
1915. Skaftö, flerstädes 1928, Degelius. Morlanda, ångbåtsbryggan och 
Hllös 1928. Långelanda, Svanesund 1926, Gydnäs 1928 (f. laxurians, Magn. 
125). Ljung, Branseröd 1918. Ödsmål, Videsgärde och Åraren 1931; Kol- 
hättan 1928; Ilällesdalen 1918. Korsgården 1930 (f. caesiascens, Magn. 121). 
Norum, St. Askerön 1923 (f. luxurians). Valla, Ö. Röd, Ramberget och Låka 
samt Skåpesund 1920. Stenkyrka, Djupvik, flerstädes; Iliåsen 1923. Sol- 
berga, Åseby 1919. Romelanda, Lysegården 1925. — V ä s t e r g ö 11 a n d: 
Fuxerna, Tysslanda 1932. Lundby, Bjurås 1918. Råda, Gröen 1914 (det 
första svenska fyndet). — Halland: Lindome, Hällesåker 1932, Älvsåker, 
Hjälmared 1925, Stenholm. Släp, Brandshult 1918. Fjärås, Skjärsjön åt 
nordost 1926. — Småland: Misterhult, ön Jungfrun 1917, Du Rietz.
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7. Lecidea (Biatom) rubiginans (Nyl.) H. Magn.

Först beskriven i Flora 1873, sid. 291 av Nylander under släkt
namnet Lecanora flyttades denna art år 1923 (Bot. Not., sid. 414) av 
mig till Lecidea (Biatora), där den ganska nära torde höra samman 
med L. quernea på grund av den liknande apoteciebyggnaden. 
Genom kemiska reaktioner och en annan byggnad av bålens sore- 
diekorn äro de dock tydligt skilda arter.

Ståndort. L. rubiginans växer på svaga överlutor eller nästan 
lodräta väggar i öppet läge och täcker där gärna stora ytor med 
sin vanligen sterila, gulaktiga, sorediösa bål. Den kan i början 
kanske förväxlas med andra gulaktiga sorediösa arter, såsom Hae- 
matomma ochroleucum eller vissa Lepraria-arter, men är i regel ut
märkt av en skiftning i orange eller ockra, åtminstone ställvis. Den 
kan vara insprängd ibland andra arter i mindre exemplar och är 
stundom rikligt fertil. På starkt beskuggade överlutor förekommer 
den icke och således aldrig i sällskap med Rinodina diplocheila.

Utbredning (fig. 7, sid. 13). Arten är vid närmare undersök
ning ganska vanlig på västkusten och torde finnas ännu rikligare än 
vad kartan ger vid handen, då jag icke alltid uppsökt de för den 
typiska ståndorterna. Som den är känd även från Närke och 
Östergötland, bör den icke till samma grupp som de övriga med 
ostgräns inom västkusten. Huruvida den kan vara tillnärmelsevis 
lika mycket spridd i andra delar av vårt land är okänt, men föga 
sannolikt. Utom av klimatet torde den gynnas av den rikliga 
förekomsten av lämpliga ståndorter i Bohuslän, åtminstone i mel
lersta och södra delen. Att den enligt kartan tycks saknas i norra 
Bohusläns granitområde torde nog inte endast bero på mina spar
sammare besök där under senare år. De upptill avrundade och 
nedtill ofta alldeles glatta granitväggarna äro påfallande lavfattiga, 
väl mest beroende på svårigheten för lavarna att finna fäste, kanske 
också på granitens kemiska beskaffenhet eller ökologiska förhål
landen, särskilt fuktighetsfördelningen. Över denna påfallande 
olikhet har väl hittills inga undersökningar blivit gjorda.

Lokaler.
Bohuslän: I-yse, Häggvall 1934, Torp, norr om kyrkan 1928 (Magn. 

exs. 62). Stala, Varekil 1928. Långelanda, Svanesund 1926. Foss, Som- 
martorn 1928. Forshälla, St. Iiasselön 1929. Ödsmål, Kycklingedalen 1930. 
Valla, Ramberget 1920. Norum, Stenungsund 1911. Lycke, Elgön 1921. 
Ilarestad, Kornhall 1929. Backa, Lillhagen 1928. — V ä s t e r g ö 11 a n d:

2 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Halleberg, norra sidan vid pensionatet 1930. Starrkärr, Nol 1923. Angered, 
mellan kyrkan och stationen 1928. St. I.undby, Björboholm 1928. Land
vetter, Gröens ö. ände 1923. Råda, Mölnlycke söderut 1934. Kållered, nära 
stationen 1921; Stretered 1926. — Halland: Tölö, Valåsberget 1925, 1934. 
l.indome, Insarås 1932, Hällesåker 1932, Ekered 1934. Fjärås, Limanäs 1926.

Dessutom i Västergötland: Mösseberg 1916 Vrang (Malme exs. 645); 
Skövde, och vid Resberg 1920, HClphers. Närke: Kil, Ullaviklint, Hell- 
bom. Östergötland: Krokek, Mörtnäs 1877, Hulting.

8. Catillaria bahusiensis (Blomb.) Th. Fr.

Arten, som beskrevs i Bot. Not. 1871, sid. 119 från Marstrand, 
uppgavs i Th. Fries’ Lieh. Scand. dessutom från Lysekil och Vargö 
utanför Göteborg. Den är sedan icke utförligare behandlad i skrift 
men utdelad i Malmes exs. 574. Den har genom sin tjocka, ljus
grå, finvårtiga bål och ofta hopade, oregelbundna apotecier ett 
lätt igenkänt yttre, och då den oftare täcker större ytor än den 
är insprängd som enstaka exemplar, faller den lätt i ögonen på 
något avstånd.

S t å n d o r t. C. bahusiensis träffas uteslutande pä mycket branta 
bergväggar, på lodytor och på svaga överlutor i olika exposition, 
företrädesvis dock mot norr. Den kan tåla ganska mycket be- 
skuggning men även rätt mycket sol. Blott en gång, vid Gottskär 
i Onsala, Halland, har jag funnit den på zenityta med ca. 60° 
lutning mot söder, men även där typisk till sill utseende. Van
ligen är den rikligt fertil, åtminstone inom vissa delar av den ut
bredda bålen.

Utbredning (fig. 8, Sid. 13). C. bahusiensis har länge ansetts 
endemisk i Bohuslän, där den särskilt tycks vara koncentrerad till 
gnejsområdena, men går ju såsom synes av kartan, ganska långt in 
i Västergötland och anträffades 1929 av mig även i norra Skåne. 
Dess sällsynthet i granitområdet torde bero på granitens hårda och 
otillgängliga yta, som icke lätt vittrar sönder och ger näring och 
fäste åt lavarna. Även om artens frekvens är större ut mot kusten, 
avtar den icke i någon starkare grad inåt och tycks icke vara 
bunden till ljunghedens öppna områden, ty jag har funnit den 
rätt långt in i skogsområdet på hällar i skog t. ex. vid Insarås på 
gränsen mellan Halland och Västergötland. Det av Malme i exs. 
644 utdelade exemplaret från Floby i Västergötland är dock en 
Lecidea, tillhörande pantherina-gruppen. Men det är mycket möj
ligt, att C. bahusiensis kan träffas ännu längre inåt land, än vad 
kartans lokaler angiva.
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Säkerligen saknas den icke i sydöstra Norge, ehuru ingen ännu 
uppgivit den därifrån. Från västra Norge är blott en lokal känd, 
Askvoll, Nordfjord (Sogn og Fjordane) 1934, Degelius, men den 
torde där kunna anträffas på flera ställen. Och det skulle icke 
förvåna mig, om den rapporterades från Storbritannien, eftersom 
den är funnen i Portugal av Sampaio i Ponte de Lima: Serra de 
Arga, em S:ta Justa » 1916 och av honom identifierad genom jäm
förelse med exemplar, han erhållit från Bohuslän av mig [enl. 
Nov. mater. liquen. portug.: 15 (1924)]. Den är därjämte uppgiven 
från N. Amerika av B. Fink i Mycologia 11: 297 (1914) enl. Zahlbr. 
Catalogus, en uppgift som torde tarva bekräftelse.

Lokaler.

B o husl ä n: Strömstad, Koster 1917. Tanum, 1 lede 1917. Askmn, Böge- 
liacka 1931. Lyse, Iläggvall 1934. Dragsmark, Källviken 1915 och 1917. 
Skaftölandet 1928, allmän enl. Degelius, Kristineberg 1914, Malme (exs. 
574). Klubban 1917, Du Rietz. Morlanda, ångbåtsbryggan och Kilos 1928. 
Röra, Dandal och Strängsered 1930. Långelanda, Ängås 1925, Åsen och 
Brattholmen 1926, Hals 1928, mycket riklig. Tegneby, Lyrön 1926. Stahl, 
Skåpesund, enl. Hellbom. Ödsmål, flällesdalen 1918, Striplekärr 1930, nära 
Hällungen 1931. Norum, gränsen mot Ucklum 1920. Valla, Läka (enl. Hell- 
bom), Höviksnäs och Hammar 1920. Iläggvall 1921. Stenkyrka, Olsby 1923, 
Kållekärr och Djupvik (enl. Hellbom). Solberga, Rörtången 1919. Mar
strand, Koön 1861, Blomberg; flerstädes (enl. Hellbom). Klöverön, två 
lokaler 1922. Lycke, Älgön 1931, Degelius. Torsby, Ivarholmen 1923, Ilare- 
stad, vid kyrkan 1929. Björlanda, Röra 1920, Öckerö, Hönö 1916 och 1932, 
Björkö och Lindholmen 1910. — Västergötland: Styrsö, Vargö, P. (i. 
Theorin (Uppsala herb.). Göteborg, Sanna 1916. V. Frölunda, Stadsgränsen 
1918, Saltholmen, Önneröd, Flatåstorp, Högsbo 1918, Önneröd, massvis 1934. 
Askim, Järnbrott 1915 och llovfls samt Heden 1922; Billdal 1926; Olter- 
häcken 1923, Stexholm. Fuxerna, Tysslanda 1932. Starrkärr, Rished 1928. 
Kilanda, Kappemosse 1928. St. Lundby, Björboholm 1928. Nödinge, Surte 
1917. Angered, Forsbäck 1926, nära kyrkan 1928. Råda, Mölnlycke, söder 
ut 1932. — Halland: Lindome, Insarås 1932. Tölö, Valåsberget 1925. 
Släp, Särö 1917. Onsata, Gottskär 1933. Fjärås, Schweizerdalen; Skjärsjön; 
Limanäs 1926, Duvehed 1932. — Skåne: Torekov, Hovs hallar 1929, rikligt.

9. Acarospora insolata H. Magn.

Arten beskrevs av mig 1924 i Monogr. Scand. Acar., sid. 112 ocb 
är dessutom behandlad i min Monogr. Acarospora: 218 (1929). 
Aven denna art observerades några år av mig, innan jag blev 
klar med dess systematiska rang. Den hör på grund av flera 
iögonenfallande kännetecken och ringa variationsförmåga till de Hill
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igenkännliga Acarospora-arterna, utmärkt genom sina vanligen bull- 
formade rutor med talrika nästan punktformiga apotecier i varje 
ruta. På ogynnsamma ståndorter kan dock antalet apotecier gå 
ned till två å tre, varvid de erhålla en vidgad disk, så att utse
endet blir åtskilligt avvikande. Dess mikroskopiska karaktärer 
ändras likväl ej härigenom.

Ståndort. Arten träffas alltid på starkt exponerade, soliga 
klippor, gärna upp mot eller nära toppen av bergkullarna. Den 
slår sig ned på andra, särskilt Aspicilia-arter och lever saprofytiskt 
på dess bål vårtor, som småningom förstöras och falla bort, varvid 
A. insolala fortsätter att leva kvar på stenen. Ofta finner man 
endast några få bålvårtor i en Aspicilia-bål, men vanligen ha de 
sammanslutit sig till en krusta med några få cm:s diameter, mera 
sällan kan man träffa en bål av något större utsträckning. Den 
erbjuder vissa likheter med Lecanora picea i växtsättet men har 
icke anträffats tillsammans med denna, troligen emedan L. picea 
föredrager hårda och A. insolata lösare bergarter.

Utbredning (fig. 9). Ehuru ej begränsad i sin utbredning 
till enbart Sveriges västkust, tyckes A. insolata här ha sitt vikti
gaste utbredningsområde. Den förefaller att saknas i granitom
rådet, av okänd orsak, men att vara riklig i Fiskebäckskilstrakten. 
Likväl torde man ännu känna blott ett fåtal lokaler för den, enär 
den lätt undgår uppmärksamheten. Utom Sverige är den känd 
från Finland, Helsingfors 1876, Vain., Island, Hafnerfjord 1868, 
Grönlund, och Tyskland (Schlesien?) Burgscheidungen, Flotow.

Lokaler.
Bohuslän: Skaftö, Klubban 1917, Du Rietz, Magn.; d:o flerstädes, Dk- 

gelius. Dragsmark, Källviken 1915, första svenska fyndet. Morlanda, Ellös 
1928. Ödsmål, Ilällesdalen 1917. Valla, Kleva 1920. Stenkyrka, Iliåsen ocli 
Bräckekilen 1923. I.ycke, Tjuvkil 1923, rikligt. Ilarestad, Kornhall 1929. 
Torsby, Karholmen 1923. Öckerö, Björkö 1916. Björlanda, Röra 1920. — 
Västergötland: 1’artille, Utby 1917. Angered, Lerjeholm 1925, Sten- 
holm. Göteborg, Slottsskogen 1918. V. Frölunda, Långedrag, Saltholmen 
1918. Styrsö 1926, Vargö 1916. Fässberg, Sandbäck 1928. — Halland: 
Tölö, Valåsberget 1925, rikligt. Fjärås, Scliweizerdalen 1926. Onsala, Mårta- 
gården 1917.

10. Lecanora picea (Dicks.) Nyl.

Denna art, som beskrevs från England av Dickson 1801, har 
blivit föga uppmärksammad i Sverige. Den är uppgiven från



21

Daisland: Mon i Töfledal av Hulting [Dalsl. lav.: 54 (1900)] och 
utdelad i Malmes exs. 845 under namn av Lecanora badia v. picea. 
Man tycks i allmänhet icke varit övertygad om dess arträtt; Har
mand [Lieh, de France: 1053 (1913)] upptar den som var. picea 
och A. L. Smith [Brit. Lieh.: 306 (1913)] som subspecies. Efter 
att ha jämfört exemplar av L. picea såväl från Skottland, Braemar, 
och Frankrike, Fontainebleau, ur Nyländers herbarium som från

Fig. 9. Acarospora insolata. Fig. 10. Lecanora picea.

västkusten med diverse exemplar av L. badia har jag kommit till 
den övertygelsen, att de måste anses vara skilda arter. Redan 
i det yttre skiljer sig L. picea från L. badia genom sin tjoc
kare, starkt sprickiga bål, vars oregelbundna rutor äro liksom 
sammansatta av små vårtor, mellan vilka nya sprickor undan för 
undan uppkomma. Ytan blir därför ytterligt småknölig, ehuru i 
stort sett ganska jämn. L. badia däremot har en vanligen ganska 
tunn, föga sprickig bål med betydligt större, oregelbundna, kon- 
vexa fält, vilkas sidor äro långsluttande. Vanligen döljas fälten 
av de talrikt utbildade, med tjock, upphöjd, regelbunden kant för
sedda apotecierna, under del att L. picea ofta är steril över åt



minstone stora delar av bålen. Dess äldre apotecier bli gärna 
■starkt konvexa med utesluten kant men tyckas otta hejdas i sin 
utveckling och förbli små, ibland tätsittandc med djupt nedsänkt 
disk och dåligt utbildade asci. Medan bålens färg hos badia skil
tar från brungrått över olivbrunt till brunsvart är den hos picea 
alltid mer eller mindre rödbrun från ganska ljusbrun till tjär- 
färgad. Den viktigaste karaktären torde dock ligga hos sporerna, 
som hos picea äro regelbundet och smalt spolformadc med mittel- 
delen nästan cylindrisk, 2,5—3 |i tjock, under det att de hos 
bailia äro i förhållande till längden bredare, 3,5—4 p och romboi- 
diska eller som unga brett elliptiska. Hahmand har (1. c. PI. XX 
lig. 29) en mycket träffande avbildning av sporerna hos badia, 
under del att han icke noterat någon skillnad hos picea's sporer. 
Hymenict hos badia tycks genomgående vara högre, 50—60 p, hos 
picea 40—50 p. Som nyss nämnts, äro asci och sporer ofta ej 
fullt utvecklade hos picea och först efter behandling med reagens 
möjliga att frigöra ur sporsäckarna, varför denna skillnad mellan 
arterna ej blivit vederbörligen betonad.

Jag har även undersökt ett prov av originalexemplaret av Leca- 
nora nitens Nyl. från Fontainebleau, emedan den till sitt yttre 
utseende starkt påminner om L. picea. Den har också till form 
och storlek alldeles överensstämmande sporer, 9 —10 X 2,5—3 p 
men ett högre hymenium, 65—70 p, och tunna paraphyser, ca. 
1,5 p, varjämte apoteciernas kant är ljusare, gråaktig och höjer 
sig föga över disken.

Ståndort. L. picea växer på starkt solöppna och vindexpone- 
rade berghällar, där den kan täcka stora ytor eller vara ± starkt 
inblandad i annan skorplavsvegetation av Lecidea- och Aspicilia- 
arter. Den uppträder också på lodytor i öppet läge men torde 
endast undantagsvis gå över på svaga överlutor i samma exposi
tion och träffas aldrig på åt norr vettande hällar, ej heller på 
själva toppytan, för så vitt denna är utsatt för starkare gödning 
genom fågelexkrement.

Utbredning (fig. 10, sid. 21). L. picea föredrager hårda berg
arter och är därför rikligare i granitområdet. Vid Lysekil t. ex. äro 
vidsträckta partier av de solöppna klipporna täckta av en i färg
ton ofta skiftande växtlighet av denna art, och detsamma torde 
vara förhållandet upp genom hela Bohusläns granitområde. 1 varje 
fall har jag iakttagit detsamma kring Grebbestad och Strömstad. 
Även i norra skärgården vid Göteborg, t. ex. på Björkö, finner



man samma dominerande uppträdande på stora ytor av L. picea, 
men i Marstrandstrakten, där lösare glimmerskiffrar förhärska, 
har den ej alls samma frekvens. Egendomligt nog tycks den upp
höra ganska tvärt vid Göteborg, ehuru hårda bergarter visst icke 
saknas. Vid ett par timmars strövtåg i ljunghedsbergen söder om 
Långedrag kunde icke ett enda exemplar upptäckas och vid en 
liknande promenad vid Billdal nära Hallandsgränsen hittades blott 
ett enda exemplar, ehuru på båda ställena fullt upp med lämpliga 
lokaler borde finnas. Och längre söderut, i Halland, har jag 
aldrig iakttagit den, liksom den ej heller samlats på Kullen eller 
Hallands Väderö, som besökts av samlande lichenologer.

Dess utbredning inåt land är ej så i detalj klarlagd, men det 
är tydligt, att området för dess rikliga förekomst är en ganska 
smal zon längs kusten. Den är dock insamlad vid Mon i Töfte- 
dal i Dalsland av Hur.ting och 1928 av mig i en ganska avvikande 
form och tycktes förekomma mycket sparsamt. För övrigt torde 
den inte vara känd från Sverige.

Säkerligen växer den, liksom många andra av dessa arter, i 
sydöstra Norge, ehuru ingen enda lokal finnes publicerad från 
detta land. Liksom åtskilliga andra oceaniska arter återkommer 
L. picea på Aland, där jag insamlade den i typiska men vackra 
exemplar vid Mariehamn i starkt solexponerat läge. Tyvärr har 
jag icke kunnat finna sporer i de visserligen talrika men med 
fördärvat hymenium försedda apotecierna. Från Storbritannien 
anföras endast tre lokaler, en i N. England och två i Skottland, 
från Frankrike fyra, en i Aveyron, två i Vosges och en i Alsace. 
Huruvida den av Harmand, I. c. sid. 1054 anförda L. cupreobadia 
från centrala Pyrenéerna möjligen kan vara en picea-form, är f. n. 
icke möjligt att avgöra.

23

Lokale r.

Dalsland: Töftedal, Mon 1895, .1. IIit.ting, 1928 II. Magn. — Bohus
län: Strömstad, täckande, stora ytor av strandklippor och block på Öddö, 
på Styrsö mera sparsamt; Koster 1917. Tanum, Pinnö; Greby gravfält, 
täckande sydsidan av en sten; Grebbestad, riklig; Tanumshede och Kroken, 
blott enstaka exemplar; väster om järnvägsstationen riklig, Vitlycke riklig; 
Possum, flerstädes, Tyft, vid sockengränsen, sparsamt, 1917. Kville, Vedde- 
berget 1918, ymnig; Hamburgsund *1934, riklig. Svarteborg, Östeby 1934, 
sparsamt. Tossene, väster om Åbyfjorden ocli Ilunnebostrand 1934. As- 
kum, Bögebacka 1934. Bro, vägen till Vrångebäck 1934. Brastad, norr om 
kyrkan 1934. Lyse, österut från kyrkan 1934. Lysekil 1931 Vrang (Mai.mk
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exs. 845); II. Magn. i Sv. Bot. Tidskr. 1923, sid. 372. Skaftölandet, allmän 
1928, Degelius. Gåsö 1930, massvis. Foss, Kvistrum och Munkedal 1934. 
Röra, Henån 1930, Stenholm. Morlanda, vid ångbåtsbryggan och Ellös 
1928. Tegneby, Lyrön 1920. Stala, Rörvik 1928, Brandsdal, sparsamt, och 
Surnäs, rikligt, 1926. Mollösund 1884, Hellbom. Långelanda Ö. Röd och 
O. Trätte 1926, enstaka. Ödsmål, Ribberget 1932, Ilällesdalen 1921, Kol- 
hättan och Knatten 1930. Ljung, Grötåns holme 1918. Norum, Hästholmen 
1928. Valla, Läka; Ramberget; Ö. Röd 1921. Klövedal, Pirlanda 1923. 
Stenkyrka, Stockevik 1884, Hellbom. Marstrand, Koön 1920, Klöverön 1922. 
Lycke, Instön och Älgön 1921. Vallby och Åseby 1919, Stenholm. Sol- 
berga, Åseby, Rörtången 1919, Blåkullen 1919, riklig. Öckerö, Björkö 1916 
och 1932, rikligt, Burö och Hyppeln 1930, Degelius. Ilålta, Rävo 1933, 
Stenholm. Björlanda, Nolvik 1921. Backa, Bjurås 1918. — Västergöt
land: Göteborg, Ramberget 1918. steril. Starrkärr, Nol. 1923. Askim, 
norr om Billdal 1934, elt enda exemplar.

A n d r a art e r.

Utom de här behandlade skorplavarna finnas nog åtskilliga 
andra arter med västlig utbredning, som kunde förtjäna att stu
deras närmare. Men deras hittills kända lokaler äro för få för 
att en kartografisk framställning av dem skulle ha någon bety
delse. Några sådana arter kunna här nämnas.

Opegrapha lithyrgodes Nyl., som behandlades av mig i Bot. Not. 
1923, sid. 406, anfördes där av mig från två lokaler: Bohuslän, 
Valla, Ö. Röd 1920 och Västergötland, Partille, Bokedalen 1923. 
Den är sedermera funnen även i Långelanda sn, Bohuslän, vid 
Svanesund 1926 och torde kunna upptäckas på andra lokaler i 
framtiden. Då den växer på myckel starkt beskuggade överlutor 
eller kanske rättare sagt på grott-tak, måste den ofta med åtskil
ligt besvär eftersökas. Den är säkerligen ganska sällsynt, ty jag 
har under de gångna åren undersökt ett icke ringa antal till synes 
lämpliga lokaler utan att finna den.

Toninia caradocensis (Height.) Lahm, en i England och västra 
Tyskland ej så sällsynt art, insamlades i Sverige för första gången 
av kapten C. Stenholm (Bot. Not. 1927, sid. 120) och utdelades i 
mitt exsickat 1929 under nr 57 från utkanten av Göteborg, St. 
Torp. Den torde nog också vid närmare efterseende stå atl finna 
flerstädes. Så växer den i Slottsskogen och nära Änggården vid 
Göteborg. Men då den ofta är steril, blir den förbigången.

Lecanora vacillans H. Magn., beskriven av mig i Medd. Göte
borgs botaniska trädgård VI sid. 10 (1930), hör nog också till den 
västliga typen, enär den är rikligt förekommande på de i nämnda



uppsats anförda lokalerna och dessutom setts av mig på flera ej 
noterade ställen.

Arthonia spadicea Leight., som behandlats av Degelius i Sv. Bot. 
Tidskr. 1923, sid. 530 och utdelats av mig i exs. nr 152, torde 
nog stå att finna på åtskilliga lokaler i Västsverige vid närmare 
undersökning. Hur det förhåller sig med en del nyligen urskilda 
arter, återstår ännu atl utforska t. ex. havsstrandslavarna Lecanora 
kattegattensis, rimicola, saxorum och salina, alla beskrivna av mig 
själv, samt Arthopyrenia orustensis Erichs. L. salina är dock ny
ligen av mig konstaterad från Alnön, Sundsvall, samlad av Efr. 
Eriksson. Några andra på senare tid urskilda inlandslavar såsom 
Lecanora (Aspicilia) praeruptarum H. Magn. (exs. nr 225), bahusiensis 
H. Magn., simoensis (Räs.) Zahlbr. v. isidiata H. Magn., Pyrenopsis 
sphinctotricha Vain., Verracaria cinereoatra Zschacke kunna också 
möjligen tillhöra den västliga typen. Därtill kommer sedan ett 
antal blad- och busklavar, som komma att behandlas av lic.
G. Degelius inom en nära framtid.

Göteborg, Botaniska Trädgården, i December 1934.

Summary.

On the distribution of some westerly crustaceous 
lichens on the westcoast of Sweden.

The distribution of the fanerogams of the northernmost province, 
Bohuslän, is being investigated by the action of The Botanical Association 
at Göteborg and it is already clear that many plants there are at the 
limits of their distribution, especially the southerly and westerly ones. 
Although the cryptogamic flora is less known it is apparent that many 
species as well among the bryophytes as among the lichens are not 
distributed all over the province or along' the whole western coast e. g. 
Halland and the western part of Västergötland, south of Bohuslän. The 
difficulties in the taxonomy of the lichens, especially the crustaceous 
ones, and the small number of their collectors have for a long time 
checked a detailed study of them and especially of their distribution. 
Interesting results, however, have been obtained through the study of 
the larger lichens during the last years.

The author has selected the following, partly quite common, though 
mostly unnoticed crustaceous lichens with mainly westerly distribution: 
Lecidea atroumbrina, gothoburgensis, taeniarum, tenebrica and rubiginans, 
Lecanora intercincta and picea, Catillaria bahusiensis, Rinodina diplocheila 
and Aearospora insolata.



Ecological remarks.
There are three types, one growing' upon the frequently occurring 

northern ± rounded slopes of the rocks e. g. Lecidea atroumbrina, tenebrica, 
taeniarum, and Lecanora intercincta, one upon perpendicular or overhanging 
rocks e. g. Lecidea gothobnrgensis and rubiginans, Catillaria bahusiensis 
and Rinodina diplocheila, and the third upon exposed sunny rocks e. g. 
Lecanora picea and Acarospora insolata.

The commonest of the first group, L. tenebrica, gives large areas of 
the rocks a dull, grayish black tone, and is partly accompanied by 
L. taeniarum, atroumbrina and L. intercincta, partly almost excluded by 
one of them. Of the second group L. gothobnrgensis and C. bahusiensis 
prefer rocks towards the north and only a small degree of their inclina
tion inwards, while L. rubiginans prefers ± sunny, open rocks with only 
a small degree of inclination and R. diplocheila a sheltered situation under 
much inclination. L. picea and A. insolata grow on sloping sunny rocks, 
the former covering large areas, the latter only intermingled among other 
lichens and destroying them.

Special part.
After some remarks on the excursions, mostly on bicycle, during the 

last eight years, the different species are treated at length with general 
remarks, detailed description of their habitat, distribution in Sweden and 
eventually outside it, and an enumeration of the localities, marked on the 
maps and arranged from the north to the south. When no collector is 
given the author has seen or noticed the locality himself. At last, some 
lichens are mentioned which probably belong to the same type but where 
the localities are too scanty to allow of certain conclusions as lo their 
distribution.
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ACIDITY RESISTANCE AND FEEDING POWER
OF PLANTS.

BY

ALFRED ÅSEANDER.

Introduction.

Especially during the last ten or fifteen years Hie influence of 
soil reaction upon plant life has been keenly discussed by a num
ber of authors. The opinion has cpiite often, indeed almost gene
rally, been expressed that soil reaction is a dominating factor both 
in plant distribution in nature and in yields of crop plants. The 
first part of the question, the distribution of plants in nature as 
influenced or governed by soil reaction, will not be discussed in 
this paper, which will be confined to a report on some experi
ments with crop plants.

It is a well-known fact that various crop plants have been 
found, in field trials or in greenhouse experiments, to prefer more 
or less definitely a certain soil reaction; some plants thriving 
best in an acid, and others in a neutral or an alkaline soil. How
ever, as a result of some investigations and observations in the 
field I lie writer (3, 5) among others has reached the conclusion 
that soil reaction within the limits common in humid areas, pH 
5.0—8.0, is of secondary importance for crop production. The 
role played by the soil reaction has been exaggerated. Observa
tions in the field must have been erroneously interpreted and 
greenhouse experiments supporting the pH-theory of crop produc
tion often carried out in such ways that the results must be 
characterized as insignificant. In several cases sulphur or sul
phuric acid has been used in comparatively large quantities in 
order to produce an acid reaction in the experimental soil.



The prevailing climatic conditions play a dominating role in 
the development of an acid or alkaline soil reaction (5). In a 
humid region Ihe soil is percolated. The result must be a soil 
poor in easily available plant nutrients as well as one of an acid 
reaction. Where a more or less arid climate prevails, the soil 
becomes alkaline and rich in plant nutrients. In regions of, geo
logically speaking, young soils the soil’s »raw material», the rocks, 
will play an important part in soil reaction. Limestone induces 
an alkaline, and igneous rocks — although of an alkaline reaction 
(2) — are easily transformed into soils of an acid reaction. How
ever, as time goes on the influence of Ihe prevailing climate will 
he overwhelming.

The difference between an alkaline and an acid soil is thus 
not limited to Ihe hydrogen-ion concentration. An alkaline soil 
is generally richer in easily available plant nutrients. The ob
servation that some crop plants give better yields on alkaline 
soils than on acid soils may therefore be equally well due to the 
richness of the soil and not to a more »favourable» soil reaction. 
In fact, this has been proved in earlier experiments (4). When by 
the addition of fertilizers acid soils were made as rich as alkaline 
soils, barley, which is claimed to thrive only in neutral or alka
line soils, gave as good yields in acid as in alkaline soils. In 
unmanured series of the same investigation good growth was ob
tained only in alkaline soils. It was thus found that it was the 
amount of easily available plant nutrients and not the soil reac
tion that determines the yield of barley.

These results no doubt have a general bearing also on plant 
distribution in nature. At any rate, weeds (3) are found to be 
distributed according to soil fertility and not according to soil 
reaction.

Plants which, like barley, have been found lo thrive on alka
line soils and thus require large amounts of easily available nu
trients may be assumed lo possess a fairly low degree of feeding 
power. Conversely, plants found to grow also on acid soils, where 
the supply of available plant nutrients is generally insufficient, 
must be assumed to possess considerable feeding power or a smaller 
need for nutrients. In order lo prove this theory the follow
ing experiments were carried out during the summer of 1932. 
A grant from the Stiftelsen Lars Hierlas Minne made the investi
gation possible. To the late Professor Sven Odén, then Director



of the Chemical Department at the Central Experimental Station, 
the author’s sincere thanks are due for the many ways in which 
he furthered the work.

..- •»' -■---- -■...

Experimental.

Plan for the experiment. The idea was to grow plants 
in four types of soils: 1). Acid soils: a. A soil found to give good

Fig. 1. Barley at harvest in soil 110 I .anna. pH 5.4. Pot 501: Standard series; 
pot 509: Completely manured series; pot 513: Nitrate series; pot 521: Unma

nured series. Amounts of available nutrients and not soil reaction 
determines the growth.

crops and thus probably somewhat rich in plant nutrients, b. A 
poor soil. 2). Alkaline soils: a. A fertile soil. b. An unfertile soil. 
The soils were to he analysed for easily available plant nutrients 
and in each case soil plants were to be grown under four dif
ferent conditions: 1). Standard series: All soils would be made 
equally rich in plant nutrients, the poor soils being manured up to 
the standard of a rich alkaline soil. In addition all soils were 
to be given a complete dressing of fertilizers as in series 2. 2).
Completely manured series: Nitrate, phosphate and potash fertili-
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zers added in amounts corresponding to dressings in field experi
ments. 3). Nitrate series: Only nitrates given. 4). Unmanured 
series.

The experiment would be carried out by means of pot experi
ments, and as a pretentious plant barley was chosen and as a 
non-pretentious plant oats.

Soils. For the selection of soils, valuable guidance was afford
ed by the reports on field trials of the use of artificial fertili
zers and previously collected soil samples (5). Of this collection 
two seemed ideal for the experiment. One of them is a very 
rich alkaline soil, Tornby 148, and one a fairly poor acid soil, 
Fauna 110. The selection of the remaining soils, i. e. a rich acid 
soil and a poor alkaline soil, was fraught with great difficulties 
because such soils are rare. The rule, as pointed out above, is 
I hat an alkaline soil is rich and an acid soil poor in easily avail
able plant nutrients. A good many soil samples were collected 
and sent upon request by farmers who had already carried out 
field trials. The samples were analysed according to a method 
previously worked out (5) and Hie results of the analysis were 
compared with the results of the field trials. In spite of this it 
was found necessary to modify the conditions. The alkaline soil 
chosen was only moderately poor and the acid soil not at all so rich as 
was required. In fact, the analysis of Ihe acid soil showed a rather 
small amount of plant nutrients, but in Ihe field trial the soil had 
given a very good yield of oats on unmanured plots and the addition 
of various fertilizers had not markedly increased the yields. The 
soils thus chosen are named Hyllinge 161 and Åker 168. The 
soils used in Ihe experiments may briefly be described as follows:

Acid soils: a. Rich soil: 168 Åker, Loam clay, fairly rich in 
humus (3—6%), pi 1 5.2. b. Poor soil: 116 Fauna. Clay loam, 
fairly rich in humus (3—6%), pH 5.4.

Alkaline soils: a Rich soil: 148 Tornby. Clay rich in humus 
(5—15%), pi I 8.1. b. Poor soil: 161 Hyllinge. Clay, poor in hu
mus (< 3 %), pH 7.6.

Soil analyses: The soils were analysed for easily available plant 
nutrients according to a method previously worked out (5). One 
hundred g. of air-drv soil were extracted in the course of 18 hours 
in a rotating shaker by 800 ml. cilric acid of such strength that 
the reaction of the soil suspension at the end of the extraction 
period was pH 3.5. Amounts of nitrate were determined in



a water extract. The results of the analyses are shown in 
table I.
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Table I. — Amounts of easily available plant nutrients in the 
soils used in the investigation, mg. per kg. of air-dry soil.

Soil number pH1 K Ca I> N
(as NO,) Si

108 5.2 73.5 554 14.6 7 239

116 5.4 49.6 444 30.5 ii 110

148 8.1 200 12980 218 301 896
161 7.6 64.0 4930 61.8 9 720

Fig. 2. Oats at harvest in soil 11(5 Lanna, pH 5.4. From left to right: Standard 
series, Completely manured series, Nitrate series and Unmanured series. 

Compare with fig. 1.

'^1

Soil 148 was found to be so rich in nitrates that yields in this 
soil would probably not be comparable with yields in the other 
soils. There was no time to obtain another rich alkaline soil.

1 The reaction measured in a soil water suspension according to the quin- 
hydrone method.



For that reason soil 148 was leached in order to remove the ex
cess of nitrates. This was done after the soil had been weighed into 
the pots. The nitrate contents were easily reduced to an amount 
comparable with the contents in the other soils, but the leaching 
changed the soil also in some other way. The plants grew un
even in the leached soil, so that the results had to be discarded.

Experimental technique. The plants were grown in 
Mitscherlich pots, which contained 3 kg. air-dry soil mixed with 
3 kg. finely ground quartz. Triplicate pots were used.

In order to make the plan of the experiment quite clear the 
following account is given of the addition of nutrients in the 
Standard series:

K Ca P
air dry soilmg. per Kg

Soil 168.
In the soil (Table I)............... 73.5 554 14.5
Added ...................................... 126.5 1046 93.5

Total 200.o 1600 108.0

Soil 110.
In the soil (Table I)............... 49.6 444 30.6
Added ...................................... 150.4 1156 77.5

Total 200.0 1600 108.o

Soil 148.
In the soil (Table I)............... 200 12980 218
Added ...................................... — —

Total 200 12980 218

Soil 101.
In the soil (Table I)............... 64.0 4930 61.8
Added ...................................... 136.0 — 46.2

Total 200.0 4930 108.0

In addition to these amounts of nutrients all pots were given 
fertilizers, as in the completely manured series.

P was added in K2HP04, K partly in the phosphate and partly 
in an analysed portion of commercial potash fertilizer, and Ca in 
CaS04. The gypsum was chosen as a source of Ca in order not 
to change the reaction of the acid soils. In fact the gypsum



changed the reaction somewhat in the acid direction and thus 
made the soils in the standard series more buffered against the 
reaction-changing action of the plants.

The Completely manured series were given per pot: 1.296 g. of 
20 % superphosphate, 0.628 g. of potash fertilizer, 0.470 g. 15.5 % 
nitrate of soda and 0.560 g. 13.0 % nitrate of lime. These amounts

33

Fig. 3. Barley at harvest in soil 161 Hyllinge, pH 7.6. From left to right: 
Standard series, Completely manured series, Nitrate series and Unmanured series. 

Poor growth in spite of a »favourable» soil reaction.

: M

correspond to 400 kg. superphosphate, 200 kg. potash and 300 kg. 
nitrate of soda per hectare.

Tlie Nitrate series received the above-mentioned amounts of 
nitrates only.

1 he pols were watered with distilled water, free from copper.
Experimental plants were Svalöf’s Golden barley, which according 

to Arhhenius (1) thrives only in neutral or alkaline soil and Sva
löf’s Golden Rain oats 1 (Guldregn I), which is said to grow better 
in acid soils (1). Ien grains were planted in each pot and the 
seedlings thinned to five. Plants of medium size were left. The 
grains were sown on May 29th and the plants harvested on August 
27th. The oats were somewhat attacked by the frit fly.

3 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



Table II. — Yields oi barley and oats in acid and alkaline soils.
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pH of Height
of

Num
ber of

Dry matter per plant:

Soil, plants and series at har
vest

plants 
at har

vest

ears
per

plant
Grain

g-
Straw

S'
Total

S'

Soil 168, pH 5,2. Barley.

1. Standard ser................... 5.2 68.4 4.3 13.00 ± 0.56 1 11.41 24.41

2. Compl. man. ser. . . 5.3 65.o 3.6 10.02 ± 0.17 9.38 19.40

3. Nitrate series .... 5.4 65.« 2.9 8.82 ± 0.86 8.41 17.23

4. Unmanured ser. . . . 5.3 50.« 1.9 2.60 ± 1.31 4.48 7.03

Oats.
1. Standard ser................... 5.2 76.7 1.7 9.61 ± 0.91 15.79 25.04

2. Compl. man. ser. . . 5.2 72.5 1.6 8.70 ± 0.99 13.60 22.30

3. Nitrate series .... 5.6 83.3 1.5 5.14 + 0.45 13.66 18.80

4. Unmanured ser. . . . 5.5 68.2 1.3 4.58 ± 0.72 8.04 12.62

Soil 116, pH 5.4. Barley.
1. Standard ser................... 5.4 78.5 i.i 14.50 ± 0.28 13.32 27.80

2. Compl. man. ser. . . 5.8 77.3 3.1 11.98 ± 0.39 12.72 24.70

3. Nitrate series .... 5.9 60.7 3.3 9.10 ± 0.86 8.02 17.12

4. Unmanured ser. . . . 5.8 60.o 2.1 1.36 ± O.0H 4.26 8.62

Oats.
1. Standard ser................... 5.4 02.7 1.6 11.29 ± 1.24 18.56 29.82

2. Compl. man. ser. . . 5.6 83.2 1.5 11.93 ± 0.45 16.62 28.65

3. Nitrate series .... 5.8 76.2 1.7 6.86 ± 0.45 12.68 19.04

4. Unmanured ser. . . . 5.7 83.3 1.0 5.27 ± 0.88 8.82 14.09

Soil 161, pll 7.6.* Barley.
1. Standard ser................... 7.6 49.7 2.9 9.71 ± 0.32 9.91 19.62

2. Compl. man. ser. . . 7.7 51.8 2.8 8.46 ± 0.74 8.46 16.92

3. Nitrate series .... 7.8 52.o 2.6 7.84 + 0.77 9.12 16.96

4. Unmanured ser. . . . 7.7 19.8 2.1 5.84 ± 0.24 6.27 11.61

Oats.
1. Standard ser................... 7.6 76.8 2.5 11.84 ± 0.63 20.20 32.04

2. Compl. man. ser. . . 7.7 84.6 1.7 11.78 ± 1.21 18.10 29.88

3. Nitrate series .... 7.8 78.0 1.9 11.53 ± 0.78 15.93 27.46

4. Unmanured ser. . . . 7.7 78.8 1.3 6.42 + 0.66 11.01 17.43

1 The probable error is calculated by means of the formula: å 1 2 d2
n — 1

2 The yields of soil 148 had to he discarded. See page 32.



Yields. The yields in the various series are shown in table II. 
At harvest the reaction of the soil in all pots was determined, the 
height of the plants measured to the lip of the ears and the 
number of ears recorded. The plants’ dry matter was determined 
by drying the plants at 105° C until constant weight was obtained.

Analyses of plants. The plants were analysed for total 
nitrogen, silica, phosphorus, potassium, calcium and sodium. Grain

\ t

Fig. 4. Oats, at harvest in soil 161 Hyllinge, pH 7.6. From left to right: 
Standard series, Completely manured series, Nitrate series and Unmanured series. 
An »unfavourable» alkaline reaction cannot stop the growth of oats when the 

supply of nutrients is good.

and straw were analysed separately. Total nitrogen was deter
mined according to the Kjeldahl method. Silica was separated 
from the ash after evaporation with HC1. Phosphorus was deter
mined according to the Lorenz-Neubauer method (6) and K, Ca 
and Na spectroscopically by Lundegärdh’s method (7). The results 
of the analyses are shown in table III. In order to save space the 
series are numbered only. 1 = Standard, 2 = Completely manured, 
3 = Nitrate, and 4 = Unmanured. The amounts are calculated in 
percent of plant-dry matter and total quantities absorbed by the 
plants per pot.
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Table III. — Soil 168. Amounts of lotal nitrogen and some 
inorganic constituents in plants grown in soil 168, a rich acid soil.
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Barley Oats

Grain Straw
Total
per
pot
mg.

Grain Straw

Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Per- : Total 
cent. ' per 
of dry j pot 
matter mg.

Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

per
pot
mg.

Amounts of N.

1. 1.58 206 0.56 63 261) 1.54 150 0.45 71 221
2. 1.57 157 0.50 47 20b 1.73 141 0.57 77 228
3. 1.62 113 0.75 63 206 1.67 86 0.68 86 172
4. 2.12 55 1.24 55 110 1.99 91 1.57 46 137

Amounts of P.

1. 0.8« 111 0.028 3 m 0.75 72 0.112 17 89
2_ 0.98 93 0.021 2 95 0.83 72 0.089 12 8b
3. 0.77 67 0.028 2 69 0.83 43 0.089 12 55
4. 0.9!) 26 0.81 14 40 0.97 44 0.83 27 71

Amounts of K.

1. 0.69 77 1.69 103 270 0.57 55 2.34 370 b25
2. 0.54 54 1.52 142 196 0.52 45 1.95 265 310
3. 0.52 46 1.37 115 161 0.44 23 1.75 240 263
4. 0.51 13 1.38 58 71 0.49 22 1.53 123 lb3

Amounts of Ca.

1. 0.025 3 0.19 20 23 0.039 4 0.15 24 28
2. 0.021 2 0.1« 15 17 0.041 4 0.14 19 23
3. 0.018 2 0.19 16 18 0.034 2 0.12 16 18
4. 0.023 1 0.14 6 7 0.086 2 0.11 9 11

Amounts of Si

1. 0.88 43 2.69 308 351 0.67 64 2.04 321 385
2. 0.38 33 2.81 262 295 0.69 60 2.08 284 3bb
3. 0.27 24 2.84 240 26b 0.65 33 2.00 274 307
4. 0.31 8 3.64 161 169 0.88 40 2.50 202 2b2



Table III. Cont. Soil 116, a poor acid soil.
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Barley Oats

o Grain Straw Grain Straw
Total
per
pot
mg.

0>CO Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg-

Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

per
pot

j mg-

Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Per
cent, 
of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Amounts of N

1. 1.66 241 0.67 89 330 1.68 188 0.38 71 259
2. 1.63 196 0.51 64 -260 1.91 288 0.45 75 303
3. 1.85 169 0.98 80 249 2.50 159 1.06 134 293
4. 2.04 89 1.09 46 135 2.15 114 0.74 66 180

Amounts of P.

1. 0.83 120 0.094 12 132 0.87 98 0.280 52 150
2. 0.72 87 0.034 4 91 0.081 96 0.041 7 103
3. 0.61 55 0-050 4 59 0.84 53 0.081 10 63
4. 0.88 38 0.124 5 43 0.92 48 0.132 12 50

Amounts of K.

1. 0.47 68 2.72 262 330 0.43 49 2.67 496 515
2. 0.42 50 1.67 212 262 0.43 51 1.83 305 356
3. 0.41 37 1.47 118 155 0.60 32 1.58 191 226
4. 0.47 21 1.29 43 64 0.44 23 1.34 118 141

Amounts of Ca.

1. 0.025 4 0.38 51 55 0.049 6 0.22 41 1-7
2. 0.022 3 0.32 41 44 O.050 6 0.25 42 48
3. 0.023 2 0.30 24 26 0.037 2 0.23 29 31
4. 0.020 i 0.25 11 12 0.030 2 0.17 15 17

Amounts of Si.

1. 0.26 40 1.49 199 239 0.37 42 0.88 164 206
2. 0.26 31 1.20 152 183 0.37 44 0.85 141 185
3. 0.27 ; 25 1.78 143 168 0.42 27 0.89 113 140
4. 0-49 20 1 2.47 106 126 0.49 26 1.25 110 136
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Table III. — Cont. Soil 161, a poor alkaline soil.

Barley Oats

Grain Straw
Total
per
pot
mg.

Grain Straw

Per
cent, 

of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Per
cent, 

of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Per
cent, 

of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

Per
cent, 

of dry 
matter

Total
per
pot
mg.

per
pot
mg.

Amounts of Si.

1. 2.0!) 203 0.72 72 275 2.02 240 0.45 90 330
2. 2.26 191 0.76 64 255 2.04 240 0.45 81 321
3. 2.86 185 1 0.85 77 I 252 1.89 218 0.44 71 28!)
4. 1.90 102 0.66 41 m 1.68 100 0.44 18 154

Amounts of P.

1. U.82 79 0.075 7 86 0.89 109 0.15 31 140
2. 0.72 01 0.051 4 65 0.89 104 0.092 17 121
3. 0.82 04 0.068 5 6.9 0.87 100 0.097 15 115
4. 0.98 52 0.109 0 ,~)8 0.98 59 0.20 22 81

Amounts of K.

1. 0.89 38 2.73 270 308 0.40 47 2.97 053 7 00
2. 0.86 30 2.56 217 247 0.42 49 2.64 479 528
3. 0.40 31 2.44 223 254 0.43 50 2.88 458 508
1. 0.87 20 1.48 93 113 0.46 30 2.51 276 306

Amounts of Ca

1. 0.080 3 0.28 28 31 0.049 0 0.35 77 83
2. 0.021 2 0.28 24 26 0.048 5 0.30 54 5!)
3. O.oio 1 0.88 30 31 0.082 4 0.25 40

4. 0.018 1 0.17 11 12 0.052 3 0.18 20 23

Amounts of Si

1. 0.22 21 1.25 124 145 0.86 43 0.99 218 261
2. 0.21 18 1.28 104 122 0.46 34 1.04 190 244
3. 0.22 17 1.37 1 125 142 0.50 58 1.14 181 239
4. 0.28 15 2.02 120 \ 141 0.70 45 1.81 140 191
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Crop yields. The data in table II show clearly that soil 
reaction cannot play a very important part in crop production. 
On the acid soils, 1G8 and llti, yields o! barley are good in the 
well-manured standard series. The acid reaction has not shown 
any harmful effects. It is only in the less well-manured series 
that the yields decline. In the unmanured series the growth was 
poor. It is especially interesting to note that yields of barley fall

] Grain

P/an/j: Bar/ey Oafs
Soil .' 116 Lon no 116 Lonna

pH 5.4 pH 5.4

Bar/ey Oafs Bar/ey Ooij
166 Piker 166 Öker 161 Hyltinye 161Hyl/inye

I’ig. 5. Yields oi straw and grain in all series. Oats always ahead of barley.

off more rapidly than yields of oats. The difference between the 
species would probably have been still more pronounced. The 
oats in the unmanured series were, however, attacked by the frit 
fly, probably because the plants in that series grew slowly and 
thus remained for a long time at a stage suitable for the fly. On 
the alkaline soil 161 barley did not grow very well. This soil is 
a very heavy clay and the physical properties are probably not 
quite suitable for barley. The difference between standard series 
and unmanured series is not so pronounced in soil 161 as in the 
acid soils. The alkaline soil is richer than the acid soils. Oats 
grew excellently in the alkaline soil, better than in the acid soils. 
This is contrary to statements in literature (1), where oats are 
often said to prefer acid soils. However, the result is in full
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agreement with those of previous investigations (5), in which soil 
reaction within the range of pH 5.0—8.0 was found to be of little 
importance for crop plants. Amounts of available plant nutrients 
were found to be of far greater importance.

The results show a close correlation between soil analyses and 
crop yields. Soil 168 was found by the extraction method used 
to be the poorest one, especially in phosphates, soil 161 was the 
richest soil, while 116 had medium contents. The yields vary in 
the same way. This indicates that the extraction method used 
gives a fair estimate of the nutritive value of a soil.

Reaction changes. In previous experiments (4), when 
plants were grown in water cultures, the reaction of the solutions 
rapidly changed towards greater alkalinity. In acid solutions the 
trend was especially noticeable. Only by the use of flowing solu
tions or by changing the solutions at short intervals was it possible 
to grow plants at a constant reaction. In these experiments the 
soil could not be changed during the experiment. The great 
buffer capacity of the soils compared with that of the solutions, 
however, checked the reaction changes. In the standard series 
of the acid soils the addition of CaS04 made the soils still more 
buffered. In these series the plants grew at a constant reaction. 
The fact that the yields were especially good in these series shows 
that an acid soil reaction is not detrimental to crop production.

Ash analyses. The amounts of nutrients absorbed by the 
plants in this experiment vary not only according to amounts 
available in the soil but also according to plant species If barley 
grown in soil 161 is excluded on account of the aforesaid properties 
of that soil, there is a certain regularity in the degree of absorp
tion of nutrients. This is most clearly seen if the amounts ab
sorbed per pot are compared. In the standard series in which the 
supply of nutrients was good, barley in several cases absorbed 
larger quantities than oats. Thus, when the supply was sufficient 
barley was the greater feeder. In the nitrogen series and the 
unmanured series oats almost always absorbed larger quantities 
than barley. Thus, under conditions when the supply is insuffi
cient oats is the greater feeder. The reason for this will not be 
discussed here; it is sufficient to state the fact. Thomas (9) has 
recently discussed very thoroughly the matter of the feeding power 
of plants.

Acidity resistance and feeding power. Several
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authors (1, 8) have claimed that plant distribution in nature and 
yields of crop plants are very markedly, if not solely, governed 
by Ihe reaction of the soil. According to this view the hydrogen- 
ion concentration of the soil is the most important factor in plant 
life. It can easily he shown, however, that the reaction of a soil,

P/onf: Bar/ey Oafs Bar fey Oofs Barley Ocrh

So il: 116 Lanna 166 <f)ker 161 Hyl/inae

big. (i. Amounts of nutrients in mg. per pot absorbed by the plants in Nitrate 
series and t'mnanured series. The greater feeding power of oats is clearly

demonstrated.

a native soil especially, is not only an expression of the actual 
hydrogen-ion concentration but also an indication of the richness 
of the soil. Acid soils are more or less podzolized soil, poor in 
easily available nutrients. Alkaline soils are on the contrary gene
rally richer than acid soils. Agricultural practice, especially in 
humid regions, i. e. effective drainage of the soil, deep cultivation, 
manuring and often liming, tends completely to change the charac
ter of the originally wet and poor soil. The »humid» soils are
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changed into »arid» soils. If liming is omitted or sparsely done 
the result may be an acid soil which in other aspects than soil 
reaction may greatly resemble a soil typical of arid regions. This 
will very markedly influence the crop-producing power of that soil.

Barley and oats have very different habits. Barley is a preten
tious crop. It can be grown only in good soils, judged after condi
tions in humid regions. It is said to give good yields only in 
neutral or alkaline soils. Oats on the other hand can be grown 
anywhere in more or less humid regions. Sometimes il is claimed 
to prefer acid soils.

In these experiments barley grew splendidly in acid soils that 
were made as rich in nutrients as a rich alkaline soil. Thus, the 
reaction had little or no influence. When barley is claimed to 
grow only on alkaline or neutral soils the fact has been over
looked that alkaline soils are generally richer than acid soils. 
Barley requires a good supply of nutrients in the soil. The actual 
reaction is of minor importance. In previous experiments (5) bar
ley grew excellently in soils at pH 5.0. Below that point injury 
was noted, which was probably due to soluble aluminium.

Oats gave in these experiments better yields than barley, both 
in acid and alkaline soils. The largest yields were obtained 
in the alkaline soil. The strain of oats used, Svalöf’s Golden 
Rain I, is said to prefer acid soils (l). However, the alkaline 
soil used was richer than the acid soils. It is clearly the amounts 
of nutrients and not the reaction of the soil that determine the 
yields.

The results of the experiments may thus be interpreted as fol
lows: Barley is a pretentious plant and a poor feeder, which 
thrives only in soils rich in easily available nutrients. Alkaline 
soils are generally richer than acid soils. For that reason barley 
has been found to prefer alkaline soils. When acid soils are suffi
ciently manured, barley grows as well in an acid as in an alka
line soil. Oats on the other hand do not prefer an acid soil 
reaction, though they are able to grow there. Their great feeding 
power enables them to thrive on the poor acid soil.

Summary.

In order to determine whether it is soil reaction or the supply 
of easily available nutrients that determines crop yields, barley
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and oats were grown in two acid and two alkaline soils. The 
soils were so chosen as to give one acid and one alkaline soil 
poor in nutrients and one of each kind rich in nutrients. The 
amounts of easily available nutrients were determined by analyses. 
In both cases the alkaline soils were richer than the acid soils. 
The yields on the rich alkaline soil had to be discarded.

Golden barley and Golden Rain oats I of pure strains obtained 
at Svalöf were grown in pots in four series differently manured. 
Yields of dry matter of grain and straw were determined and 
analysed for N, K, P, Ca and Si.

Barley gave good yields in acid soils onlj- when sufficient 
amounts of nutrients were added. Oats grew better than barley 
in all soils both in alkaline and acid reaction.

In manured series barley often absorbed larger quantities of 
nutrients than oats, hut in unmanured series the reverse was the 
case. The results indicate that barley prefers alkaline soils be
cause of the greater supply of nutrients in such soils, while oats 
are able to grow in acid soils, which are generally poor in easily 
available plant nutrients, on account of their great feeding power. 
The amounts of available nutrients and not the soil reaction 
determine the yields of crop plants and probably also the distribu
tion of plants in nature.
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DIATOMACÉERNA I ÖRESJÖ VID BORÅS.
AV

ASTRID CLEVE-EULER.

I P. T. Cleves Synopsis of the Naviculoid Diatoms I, sid. 165 
förekommer en uppgift, att denne forskare anträffat Cymbella lata 
i Öresjö. Som denna vackra, av branta bergshöjder omgivna sjö 
är belägen 132 m ö. h. eller med andra ord omkring 30 m ovan
för geologernas M. G. i dessa trakter, föreföll mig uppgiften — på 
vars tillförlitlighet jag icke kunde tvivla — förbryllande. Cym- 
bella lata är nämligen en säker Rhoicosphenzd-forrn (förf. 1922 a) 
av den typ, som tillhört Baltikums flora under äldre faser med 
obetydligt bräckt ytvatten, och i östra delen av vårt land går 
arten ej över den baltiska gränsen enligt vår hittillsvarande er
farenhet.

Nu är det visserligen bekant, att vissa glacialmarina relikter 
som Limnocalanus macrurus o. a. gå högt över M. G. i vedertagen 
betydelse i det inre av Götaland. Men den av H. Munthe lance- 
rade tesen, att Baltiska Issjön varit uppdämd, och att de glaciala 
äldsta invandrarna så att säga följt med i slussningen uppåt har 
fått tjäna som förklaring på dylika förekomster, exempelvis i sjön 
Nömmen nära Eksjö, 219 m ö. h. Alla försök att rubba tron på 
Baltiska Issjöns uppdämning ha hittills varit fruktlösa (jfr förf. 
1923 och senare).

Betraktar man emellertid Öresjös läge på den svenska höjdkar- 
tan, skall man finna, att sjön har avlopp genom Viskadalen mot 
Skagerack och sålunda kan ha stått i direkt förbindelse med Väs
terhavet under förutsättning av alt passpunkten dykt ned under 
havsytan. Med Baltikum kan sjön åter aldrig ha haft någon di
rekt förbindelse, såsom ett studium av Götalands höjdkarta lär.



Man måste då fråga sig, på vilka vägar en typiskt subbaltisk- 
submarin organism som Cymbella lata kunnat nå Öresjö.

För att om möjligt få ytterligare hållpunkter i frågan och för 
att lära känna sjöns av allt att döma intressanta kiselalgvegeta- 
tion i svunnen och i nuvarande tid har jag vänt mig till den 
nitiske utforskaren av Boråstraktens rika snäckfauna Berthold 
Sundler1 med en begäran att genom hans förmedling få prov av 
Oresjös bottendy från sjöns djupare delar. Herr Sundler har 
också haft vänligheten sända mig dylikt material, som upphäm
tats av ingenjör A. Lindgren vid vattenverket i Borås från 27—29 
m:s djup, d. v. s. från de ungefärligen djupaste partierna i mitten 
av sjön. Gyttjan härifrån är nära nog svart till färgen, vilken 
färg icke nämnvärt förändras vid kokning med salpeter och sva
velsyra, och den visade sig ganska rik på diatomacéer. Huvud
massan härav utgjordes av allt att döma av lämningar efter den 
nuvarande planktonvegetationen i sjön (några planktonprov kunde 
icke insamlas med anledning av den sena årstiden: november). 
Härskande arter voro sålunda Tabéllaria fenestrata (Lyngb.) Kg, 
Fragilaria crotonensis (Edw.) Kitt., därnäst Cyclotella comta E. 
med v. radiosa Grun., Melosira ambigua O. M., Mel. granalata (E.) 
Balis, Asterionella formosa Hassal samt egendomligt nog Amphiprora 
ornata Bail., som här utmärkes av en massförekomst, vartill jag 
förut ej sett något motstycke.

För övrigt utmärker sig djupbottengyttjan i Öresjö för en rike
dom av ekologiskt sett mycket heterogena arter, som redan på 
grund att sitt genomgående sparsamma uppträdande kunna miss
tänkas utgöra lämningar efter en numera utdöd, subfossil flora. 
Det är nämligen på samma sätt i Tåkern, där den recenta kisel- 
algfloran befunnits uppblandad med sparsamt inmängda skal av 
arter, som påtagligen icke tillhöra sjöns nu levande associationer 
(förf. 1932).

I stället för att ge en samlad förteckning på de inemot 130 
arter, jag vid en hastig överblick kunnat konstatera i bottengytt
jan från Öresjö, skall jag söka uppdela materialet på ett antal 
ekologiskt karakteriserade grupper, såsom skett i en del likartade 
fall under särskilt senare år, t. ex. med material från Tåkern och 
från Finska Lappmarken (1934). Först genom ett sådant förfarande 
får man fram i relief de indikationer beträffande kolonisationens

1 Se Berthold Sundler, Snäckor och musslor i Viskans övre vattenområde. — 
Medd. fr. Göteborgs Musei Zool. Avd. 21. Göteborg 1923.
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historia och bäckenets utveckling, som kunna hämtas ur det 
biologiska materialet.

Del befinnes då att man kan urskilja elt flertal kända och vik
liga diatomacétyper i Öresjö, eller åtminstone 5 av de ekologiskt- 
floristiska grupper jag plägat uppföra i förteckningar från år 1922 
och senare. Dessa fem grupper äro:

1) Arenariaformer;
2) Rhoicospheniaformer;
3) Centraleuropeiska »värmeformer» av kontinental typ;
4) Nord-sydfinska Saimaformer, samt
5) Nordligt-alpina (subarktiska) former.
Dessutom tillägges en grupp resterande arter av mer eller min

dre sällsynt förekomst i Sverige, vilka icke för närvarande kunna 
med säkerhet placeras i någon bestämd undergrupp. Återstoden 
utgöres av mer triviala och allmänt anträffade element, vilka 
dock med undantag av de redan i inledningen uppräknade plank- 
tonterna icke spela någon nämnvärd roll i sjöns flora.

Arenariafo r m e r.

Achnanthes calcar Cl.
Amphora ovalis Kg'
Campylodiscus hibernicus E.
Cyclotella bodanica Eulenst.
C. Kiitzingiana v. Schumannii Grun.
Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm.
Diploneis elliptica (Kg) Cl. med v. ladogensis Cl.
D. alpina v. subconstricta A. Cl.
Epithemia Hyndmannii W. Sm.
Gomphonema intricatum v. fossilis Pant.
Gyrosima attenuatnm (Kg) Cl.
Melosira arenaria Moore.
Rhopalodia parallela (Grun.) O. M.
Stephanodiscus astraea (E.) Grun.
Surirella Capronii Bréb.

jämte dessa åtföljande litorala eller mindre exklusiva element som:
Cyclotella comta v. radiosa Grun. c 
Cymbella helvetica Kg 
C. lanceolata E.
Didymosphenia (Gomphonema) geminata (Lyngb.) M. S.
Epithemia turgida (E.) Kg 
Gomphonema intricatum v. dichotoma Kg 
G. intricatum v. vibrio E.
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Synedra ulna v. danica Kg'
S. ulna v. subaequalis Grun. 
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kg

Rhoicosphen iaformcr.

Achnanth.es delicatula Kg
Amphipleura pellucida Kg
Amphora coffaeiformis v. borealis Kg
Cymatopleura solea v. albaregiensis Pant. f. reducta A. Cl.
Cgmbella lata Grun
C. sinuata Greg.
C. ventricosa v. caespilosa (Kg)
Epithemia argas Kg 
Friistulia amphipleuroides Grun.
Gomphonema olivaceum Lyngb.
Gjyrosigma attenuatum v. gallica Grun.
Navicula anglica v. subsalsa Grun.
N. antiqua A. Cl.
N. cryptocephala v. veneta Kg 
X. gotlandica Grun.
N. hungarica v. lüneburgensis Grun.
N. Jentzschii Grun.
N. lacustris Greg.
N. lanceolata v. cymbula Donk.
N. radiosa v. dubrauicensis Grun. 
iV. Slrösei (0str.) A. Cl.
N. tuscula v. rostrata Ilust.
N. viridula Kg
N. viridula v. capitata A. Cl.
N. viridula v. rostellata Kg 
N. viridula v. slesvicensis Grun.
N. vulpina Kg
Neidium dubium v. peisonis Grun.
Nitzschia reda Hantzsch
AT. sigmoidea v. armoricana Grun.
Surirella nana A. Cl.
Synedra parasitica (W. Sm.) Ilust.

Värmeformer av kontinental typ.

Achnanthes exigua Grun.
Anomoeoneis sphaerophora (Kg) Cl. 
Cgmbella Ehrenbergii v. hungarica Grun. 
C. hebetata Pant.
Fragilaria mutabilis v. intercedens Grun.
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Navicula cuspidata Kg'
A', gastrum E.
A', oblonga Kg 
Surirella helvetica Brun 
Synedra capitata E.

(Här kan även alternativt placeras den inom arenariagruppen upp
förda Surirella Capronii.)

N o r d-s y d f i n s k a Saimaformer.

Achnanthes elliptica (Cl.) A. Cl.
A. obliqua (Greg.) Ilust.
A. rhyncocephala A. Cl.
Cymatopleura elliptica v. nobilis Htz 
Diploneis Clevei Font.
D. finnica Cl.
Eunotia formica E.
E. pectinalis v. biconstricta Grun.
Melosira italica v. valida Grun.
Neidium Hitchcockii (E.) Cl.
Pinnularia acrosphaeria Bréb.
P. brevicostata Cl.
P. karelica Cl.
P. laticeps A. Cl.1 
P. nodosa E.
P. nodosa f. capitata Cl.
Tetracyclus lacustris Balfs.

Nordligt-alpina arter.

Caloneis silicula v. alpina Cl.
Cocconeis flexella Kg 
Cymbella Cesatii Rabh.
Eunotia glacialis Meist 
E. praerupta E.
E. praerupta v. bidens Grun.
E. veneris Kg
Fragilaria (Ceratoneis) arcus (Kg) Cl.
Melosira distans v. exigua A. Cl.1 2 * 4 
Navicula Rotaeana Rabh.
N. subtilissima Cl.
Neidium bisulcatum (Lagst.) Cl.

1 Arten är beskriven i mitt arbete: The Diatoms of Finnish Lapland. — Soc. Sc.
Fenn. Commentationes biologicae IV, 14 (1934).

Denna form är beskriven i min uppsats om Salasjöarnas diatomacéflora, 
S. G. U. Ser. C n:o 309 (1922), och placeringen Ur ännu osäker.

4 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



Övriga anmärkningsvärda former äro:
Cymbella hybrida Cl.
Fragilaria leptostauron K. (= Harrisonii (W. Sm.) (irun.)
Navicula bacillum E.
N. fasticulus 0str.
N. inflata Donk.
N. minima v. atomoides Cl.
N. perpusilla Grun.
N. pseudobacillnm Grun.
N. torneensis v. aboensis Cl.
Neidium amphigomplius (E.) Cl.
N. capitatum A. Cl.
N. iridis v. firma Kg
Nitzschia sinuata v. tabellaria Grun.
Peronia Héribaudi Brun & Per.
Pinnularia Brébissonii Kg'
P. hybrida Grun.
P. pseudogracillima A. May.
P. rangoonensis Grun.
Stauroneis acuta \V. Sm.
Surirella linearis W. Sm.
S. linearis v. constrida Grun.
S. ovata Kg var?
S. tenera Greg.
Synedra acus Kg
S. acus v. delicatissima Grun.

Om alla dessa element med undantag av planktonterna Cijclotella 
comta med v. radiosa, Tabellaria fenestrata samt i mindre mån 
Melosira distans v. exigua gäller att deras lämningar äro helt 
sparsamt inmängda i gyttjan. Med hänsyn saväl här
till som till deras natur och förekomst i övrigt kan tryggt påstås, 
att de representera den döda, ur bottenlagren utsvämmade åter
stoden av äldre florelement, som i forntiden inkommit i Öresjös 
bäcken, men under utvecklingens gång förmodligen snart nog 
dukat under för ändrade förhållanden.

Det kan vidare konstateras, att bäckenets mikrokolonister äro 
av inbördes mycket olika art och uppenbarligen även ursprung; 
och del knyter sig ett betydande intresse till uppgiften att komma 
detta ursprung på spåren. Ty såsom redan inledningsvis betonats 
kan Öresjöbäckenet aldrig ha utgjort någon del av det baltiska 
bäckenet eller ha passerats av utflöden från detsamma. När nu 
Öresjöbäckenet icke desto mindre hyser anmärkningsvärt stora 
kontingenter av sådana storsjö- eller söthavselement, som vi äro



vana att möta i baltiska sediment eller än i dag återfinna i Öster
sjöns nordligaste och mest utsötade delar, så frågar man sig ovill
korligen, hur dessa arenaria- och Rhoicospheniafloror kunnat in
tränga i Öresjödepressionen.

Till en början begränsa vi problemet genom att fastslå, att koloni
sationen med arenaria- och Rhoicospheniaformer måste ha ägt rum 
som följd av en direkt vattenförbindelse. Någon infektion 
av isolerade och mindre vattenbäcken med ifrågavarande algasso
ciationer torde i allmänhet icke ifrågakomma och är i föreliggande 
fall så mycket mindre tänkbar, som grupperna synas vara rikt 
och tämligen fulltaligt företrädda. (Mina här framlagda listor bygga 
på analys av ett fåtal preparat och kunna säkert ytterligare kom
pletteras.)

Vi stå sålunda inför nödvändigheten att finna ett positivt svar 
på frågan, vad det kan ha varit för ett större och säkerligen icke 
absolut sött vatten, som fordom funnit vägen ända in i Öresjö. 
Svaret synes mig icke kunna bliva mer än ett: den mikroskopiska 
fornfloran i Öresjö utvisar med full bestämdhet, att detta bäcken, 
vars passpunkt torde ligga en eller annan meter under sjöns nu
varande yta, 132 m. ö. h., stått i öppen förbindelse med och mot
tagit sin äldsta vattenflora från det senglaciala, närmare bestämt 
det Gotiglaciala havet.

Senare än i gotiglacial tid kan kolonisationen icke ha ägt rum 
i anseende till såväl den höga nivå det gäller som havets av mikro
vegetationen att döma nästan fullständigt utsötade ytvatten, vilket 
tyder på att inverkan av rikliga mängder smältvatten då ännu 
var oförsvagad. Tack vare detta förhållande kunde, får man antaga, 
den baltiska mikroflora, som samtidigt spridde sig över det nu
varande Götalands östra delar, även tränga ett gott stycke västerut 
över stora delar av Västergötland.

Som ofrånkomlig konsekvens av denna utredning kvarstår att 
det Gotiglaciala havet måste ha täckt vida större delar av Göta
land, än som förenligt är med gängse kvartärgeologiska framställ
ningar. För min del har jag varit övertygad härom redan innan 
materialet från Öresjö kom mig tillhanda och betydelsen av det 
äldre Cijmbella lata-fyndet kunde bedömas. Jag har också tidigare 
givit uttryck åt denna min uppfattning både muntligt och i tryck, 
exempelvis i uppsatsen om det Gotiglaciala havets utbredning samt 
maximihöjd i Nordfinland och i trakterna omkring Vita havet 
(Terra N:o 2, 11)34, sid. 92), där det göres gällande, att Nömmen
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nära Eksjö, 219 m ö. h., koloniserats från del Gotiglaciala liavcl 
och att den s. k. Vätterissjön utgjort en del av sagda hav.

På geologiskt håll har man som nämnt sökt undgå dylika slut
satser genom att ansluta sig till Munthes uppdämningshypotes. 
Sedan det nu kan anses konstaterat, att icke hlott Baltikums, utan 
även Västerhavets H. G. måste vara belägen betydligt över de 
maximinivåer för det biniglaciala havet, vilka hittills betraktats 
som de överhuvud taget högsta för fornhavet i Götaland, torde 
det icke längre vara möjligt att gentemot forks framställning tör
neka tillvaron av åtminstone dubblerade M. G:r i Götaland (jfr 
192.‘5 pl. 1), motsvarande upprepade stilleståndsfascr eller omslag 
i strandens negativa förskjutning.

* *

Påvisandet av den gamla baltiska ädclflorans spridning till da
lidens västkustvikar redan i goliglacial tid är av betydelse även 
för ett fastställande av den första kolonisationens tidiga förlopp i 
Baltikum. Tv det kan ju icke gärna betvivlas att den nämnda 
mikrofloran måste ha funnit möjlighet att sprida sig uppåt Öster
sjön och nutidens Östergötland samtidigt med en spridning inåt 
Västergötland, och man kan då vänta sig att finna spår av den 
äldsta baltiska mikrofloran icke blott upp till den finiglaciala 
gräns på omkring 160—170 m:s höjd ö. h. i S. Östergötland, som 
hittills ansetts vara gränsen för den Baltiska Issjön, utan rätt 
mycket högre upp i terrängen. Detta kastar emellertid ett väl
kommet ljus över vissa redan i Sundelins gradualavhandling om
talade rön och företeelser, vilka utan något försök lill förklaring 
på sin tid sammanfattades som utslag av en viss »klättringsför- 
måga» hos den normalt endast med issjöns hjälp spridda arenaria- 
floran. A. a. sid. 269 har Sundelin sammanställt alla av mig gjorda 
fynd av arenariaformer i sjöar ovan den finiglaciala B. G. Så
dana fynd antogos vittna om en viss klättringsförmåga hos dessa 
arter. På grund av den sparsamma förekomsten av dylika ano
malier i östgötasjöarna antogs dock att det rörde sig om undan
tagsfall, vilka t. v. måste lämnas åsido.

Nu synes det mig, som funne den med en viss (skenbar) klätt
ring förenade spridningen av arenaria- eller Rhoicospheniaformer 
i Götaland en naturlig förklaring, om de ovan ifrågavarande B. G. 
gjorda, ojämförligt sparsammare fynden kunde tillskrivas en äldre



kolonisation med det Gotiglaciala havets om ej till artantalet, så 
dock i varje fall till individantalet ännu torftiga flora i de med 
smältvatten från inlandsisen starkt uppblandade områdena. Under 
det finiglaciala maximets lid hade åter inlandsisens rand hunnit 
draga sig långt tillbaka mot norr och hade dessutom smältvatten
massorna funnit nya utlopp över Mellansverige. Intet hindrade 
då längre en luxurierande utveckling av ädelfloran i Yoldiahavets 
södra, av smältvattnet oberörda delar, vilket förklarar att den s. k. 
baltiska issjögränsen är biologiskt så starkt markerad och diato- 
macéfrekvensen så ojämförligt mycket större under än ovan denna 
finiglaciala gräns i Östergötland.

Mot mitt här gjorda antagande, att de spridda fallen av s. k. 
klättring hos arenariaformerna i södra Sverige torde vara endast 
skenbara och finna sin förklaring i en tidigare kolonisation i goti- 
glacial tid, synes mig i nuvarande stund ingen annan invändning 
kunna göras, än att ett enda av de högt belägna fynd Sundelin 
omnämner ligger ovanför t. o. m. det Gotiglaciala havets gräns, 
som icke kan förläggas högre än till den s. k. Vätterissjöns strand
bildningar vid ca. 250 m:s höjd över havet. Detta fynd gjordes i 
Rååsjön, 283 m ö. h., varifrån jag anmärkt enstaka fynd av 
Diploneis alpina (hos Sundelin D. domblittensis) v. subconstricta i 
Sundelins preparat. Det torde emellertid vara nödvändigt att av
vakta en bekräftelse på detta ännu alldeles isolerade undantag, 
innan man vågar tillmäta det någon verklig betydelse.

Vad den kontinentala artgruppen beträffar, har den 
otvivelaktigt invandrat söderifrån i samband med förut behandlade 
kontingenter av den äldsta ädelfloran.

Med nästa grupp, de nord- och sydfinska Saim afor
mer na är förhållandet motsatt. En invandring söderifrån måste 
jag i detta fall betrakta som absolut utesluten. Ett flertal, om 
icke rent av flertalet av hit hänförbara element saknas nämligen 
på de danska öarna och på kontinenten S om Östersjön, och deras 
spridning till Öresjötrakten skulle te sig som ganska oförklarlig, 
om den officiella nordiska kvartärgeologiens uppfattning om grän
serna för den finiglaciala landisresten i Fennoskandia vore riktig. 
I så fall skulle nämligen raerna i det norska Östlandet utgöra 
fortsättningen av öslgöta- och västgötamoränerna och någon rekry
tering av algbestånden i N. Västergötland från eventuella spridnings
härdar N och W om raerna skulle icke ha kunnat äga rum i
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gotiglacial tid. Men en spridning av ifrågavarande oligotrafenta, 
kalk- och saltskyende artgrupp direkt från Finland tvärs över 
Östersjön skulle det vara ytterst onaturligt att räkna med. Saima- 
diatomacéernas förekomst i Öresjö måste nog få sin förklaring på 
annat sätt; och jag tror mig också kunna ange en mer sannolik 
invandringsväg, sedan en nyligen avslutad undersökning övertygat 
mig om att r aer na icke kunna vara fortsättningar 
av Östergötlands och Västergötlands ä n d morän- 
linjer, utan äro av betydligt äldre datum.

Del har visat sig att SE. Norge var isfritt ända upp till trakten 
av Fämund vid den gotiglaciala tidens slut och att den sista is- 
bryggan mellan Dovremassivet ocb de skandinaviska riksgräns- 
fjällen genombröts vid ungefär samma tid. Då om icke förr kunde 
den rika arenaria-, Rhoicosphenia- och Saimafloran i det central- 
jämtska issjöområdet och längre västerut sprida sig nedåt västra 
Götaland. Men det sannolikaste är all dessa florkontingenter hall 
möjlighet att vandra ner från landet N om Oslofjorden ännu tidi
gare, ty man måste numera otvivelaktigt räkna med tillvaron av 
tillräckligt stora isfria områden i W. och S. Norge under hela 
sista istiden för att diatomacéassociationer av här omnämnd art 
skola ha kunnat uppträda i SE. Norge ända från början av den 
sista landisens tillbakagång.

Nu är det å andra sidan klart att om mitt här gjorda antagande 
att saimaformerna vandrat in i Västergötland från S. Norge håller 
streck, så kan man inte heller avvisa möjligheten att ett större 
eller mindre antal arenaria-och Rhoicospheniaformer också kommit 
samma väg. Den jämtländska floran innehåller enligt Fontells 
undersökning många konstituenter ur båda grupperna, bl. a. Cym- 
bella lata. Sjöarna i norska Ostlandet äro delvis kända med hän
syn till sin diatomacéflora (Holmboe 1899), och det finns knappt 
anledning betvivla att man där skall återfinna största delen av 
den centraljämtska ädelfloran, i den mån bottengyttjornas fossil
innehåll blir noga känt. Detta komme likväl icke i strid med vårt 
inledningsvis gjorda påstående, att Öresjösänkan får tänkas ha erhål
lit sina första mikrokolonister jämväl söderifrån med det gotiglaciala 
hav, som sträckte sig över S. Götaland och in i Östersjön.

Beviset härför ligger i denna äldsta mikrofloras egen beskaffen
het. Ett flertal av de påvisade Rhoicosphenia- och kontinentala 
värmeformerna äro nämligen icke funna i jämtländska prov och 
torde där saknas i verkligheten; särskilt gäller detta om vad jag



på senare tid kallat den bot t niska f lo ran, för vilken arter 
som Amphora coffaeiformis v. borealis, Navicula hungarica v. liine- 
burgensis, Nav. infirma, Nav. Jentzschii, Nav. lauceolata v. cijmbula, 
Nav. viridula med v. capitata och v. rostellata torde utgöra karak
teristiska exempel.

Däremot synes det vara naturligast att söka ursprunget till Öre- 
sjös nordligt-alpina artkontingent i norr, icke i söder. Visser
ligen ha vi haft en arktisk flora även i Skåne, men den torde 
näppeligen i så fyllig flock ha tagit sig långt upp i Västergötland 
i gotiglacial tid, under det varma Allerod-skedet. Särskilt fäster 
jag uppmärksamheten vid en så utpräglat köldälskande art som 
Fragilaria eller Ceratoneis areas. Malakologiska motsvarigheter 
härtill har Sundler funnit i bl. a. Acanthinula harpa Say., som 
närmare omtalas i a. a. sid. 17—20. Denna snäcka kvarlever ännu 
i ett litet fullt isolerat område vid Öresjö. För övrigt är den bl. a. 
funnen i Jämtland. Några förekomster S om Boråstrakten om
nämnas ej, och jag förmodar att denna sydligaste kända förekomst 
i Skandinavien får återföras på en tidig invandring utefter det 
isfria kustlandet i väster, från trakterna N om Oslo, där de nord
ligt-alpina arterna kunna ha varit tillstädes rent av före sista istiden.

Sundler har också underkastat den intressanta invandrings- 
frågan en rätt ingående diskussion, vari han att hörja med till
bakavisar alternativet att Acanthinula kommit från trakterna vid 
Bottenhavet, alltså från NE. En invandring söderifrån i samband 
med den arktiska florans uppträdande i Skåne håller han däremot 
för sannolik.

Härtill må emellertid anmärkas, att delta varit den enda utväg 
som stått hr Sundler åter, när han, som naturligt är, utgått från 
de geologiska läroböckernas och kartornas framställning av den 
finiglaciala isrestens form och utsträckning i Skandinavien. Raerna 
i SE. Norge infogas ju i denna gränslinje, varigenom tillvaron av 
isfritt land i Sydnorge (vid Skagerack) i gotiglacial tid förnekats. 
Såsom redan tidigare blivit antytt i denna uppsats har jag kommit 
till ganska avvikande resultat och funnit, att större delen av det 
Östanfjeldske Norge då redan måste ha varit isfritt. Härmed ha 
vi fått en ny möjlighet att räkna med för den tidiga kolonisa
tionens ursprung i Götaland. Det kan redan nu förutses, att denna 
invandringsväg från NW kommer att visa sig ha spelat en mycket 
betydelsefull roll för mellersta och södra Sveriges biologiska ut
veckling i sen- och postglacial tid.
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SEXUALITÄT UNI) ENTWICKLUNG BEI EINIGEN 
MARINEN CHLOROPHYCEEN.

VON

CARL BIADING.

Das Algenmaterial dieser Untersuchung habe ich an der schwedi
schen Westküste, teils im Gullmarsfjord während der Sommer
monate 1931 und 1932, teils in Varberg im August und September 
1933 gesammelt.

Hinsichtlich sowohl der Methodik der Sexualitätsexperimente 
als der Züchtungsverhältnisse verweise ich auf eine frühere Arbeit. 1

1. Cladophora sericea (Aresch. partim) Reinb.

Während meines Aufenthaltes bei der biologischen Station Kri
stineberg im Gullmarsfjord habe ich betreffs ihrer Sexualität und 
Entwicklung eine Cladophora-Art untersucht, die zu dem Formen
kreis sericea — wie diese Art von Reinbold (S. 135) und Lakowitz 
(S. 163) aufgefasst wird — gehört. Sie kam dort in geschützten 
Lokalen vor, sowohl in einer robusteren Form, auf Steinen und 
Muschelschalen in seichtem Wasser wachsend, als auch in einer 
von dieser habituell abweichenden, sehr grazilen Form, die auf 
Fucus, Ascophijllum und anderen gröberen Algen epiphytisch wuchs.

Die Untersuchung einer grossen Anzahl isolierter Exemplare der 
beiden Formen ergab als Resultat, dass es bei CI. sericea dreierlei 
morphologisch gleiche Pflanzen gibt, welche als Fortpflanzungs
körper + -Gameten, —Gameten und Zoosporen resp. erzeugen.

Die 2-geisseligen Gameten verschiedenen Geschlechts sind einander 
morphologisch gleich (Fig. 1 a), 8,3—11,4 p lang, 3,3—5,3 p breit, 
die Geissein etwa 15 p. Das Chromatophor nimmt zwei Drittel
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der Schwärmerlänge auf und ist mit einem (bisweilen zwei) grossen 
Pyrenoid und mehreren (etwa 8) Körnern versehen. Der rotgelbe 
Augenfleck liegt etwas vor der Körpermitte. Das vordere Ende 
hat einen deutlich abgesetzten, kegelförmigen Fortsatz, an dessen 
Basis die Geissein inserieren.

Die Gameten waren stark positiv phototaktisch und schwammen

• •

Fig. I. Cladophora sericea. a Gamete mit Pyrenoid und Augenfleck, b Kopu
lation. c Zygote, d Zygote 17 Stunden nach der Kopulation, e Zoospore. /’ Kei
mende Zoospore etwa 40 Stunden nach dem Festsetzen, g Zygote (27.VII.—1. 
VIII.). h 2-zelliger Keimling, i Zygotenkeimling (27.VII.—17.VIII.). — Vergr. n, 

b, c, e, X 1800; d, f X 1150; g, h X600; i XiiOO.

nach der dem Fenster zugekehrten Wand des Gefässes mit einer 
Geschwindigkeit von etwa 250 p per Sekunde, d. h. sie legten etwa 
das 25-fache ihrer eigenen Länge per Sekunde zurück. Sie zeigten 
immer eine ausgeprägte sexuelle Tendenz, und die Kopulation 
der +- und —Gameten geschah stets — wenn eben ausge
schwärmte Gameten verwendet wurden — unter sehr deutlicher 
Gruppenbildung.



Die Kopulanten (Fig. 1 b) reagierten negativ phototaktisch, setzten 
sich fest und wurden bald von einer Zellenwand umgeben (Fig. 1 c).

Alle Versuche, eine partenogenetische Entwicklung der +- und 
—Gameten zustande zu bringen, fielen negativ aus.

Die 4-geisseligen Zoosporen (Fig. 1 e) weichen in Grösse sehr deut
lich von den Gameten ab. Sie sind 16,0—22,5 p lang, 7,7—9,o p 
breit, die Geissein etwa 14 p. Das Chromatophor nimmt beinahe 
den ganzen Schwärmer auf — nur der allervorderste Teil ist farblos. 
Es ist mit 2—5 Pyrenoiden versehen. Der grosse Augenfleck licgl 
dem Vorderende sehr nahe.

Die Mehrzahl der Zoosporen waren von Anfang an negativ pholo- 
taktisch, bei mehreren Pflanzen konnten aber eine grössere oder

Fig. 2. Cladophora sericea. Eine aus einer Zoospore (28.VI.—17.VIII.) entwickelte 
Keimpflanze. — Vergr. X 45.

mindere Zahl der Zoosporen positiv phototaktisch reagieren. Bei 
■diesen trat oft ein Umschlag der phototaktischen Reizbarkeit später 
ein, indem auch diese sich an der dem Lichte abgekehrten Wand 
des Gelasses nahe dem Boden festsetzten.

Die auf Objektträgern isolierten Kopulanten bzw. Zoosporen 
wurden in Nährlösung übergeführt und keimten ohne Ruheperiode. 
Über das Aussehen der jungen Keimpflanzen geben Fig. 1 d, f—i 
und Fig. 2 Auskunft.

Die im Juni und Juli 1932 gekeimten Zoosporen und Zygoten 
wurden im August nach Boräs übergeführt und wuchsen dort 
während des Winters zufolge nicht idealer Züchtungsverhältnisse 
ganz langsam. Erst im Juni 1933 wurden mehrere Exemplare, 
die nun etwa 1 cm hoch waren, fertil. Nur die äusseren Zweig
zellen lieferten Schwärmer, und danach setzten die Pflanzen fort, 
sich vegetativ zu entwickeln, so dass ich nach noch einem Jahre 
— im Sommer 1934 — in den Kulturen reichlich mit Pflan
zen in einer Grösse von ein paar cm hatte. Diese wurden im 
Juli dieses Jahres reich fertil. Aus den Zygoten pflanzen
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schwärmten — wie im Sommer 1 933 — 4-g e i s s e 1 i g e 
Zoosporen, und die aus den Zoosporen entwickelten 
Pflanzen ergaben entweder +- oder —Gameten.

Cladophora sericea hat also — wie die von Föyn1 und Schussnio 
auf mittelmeerischem Material untersuchten Arten — einen regel
mässigen Wechsel zwischen einer geschlechtlichen Generation, aus 
+ - und —Pflanzen bestehend, und einer dieser morphologisch 
gleichen ungeschlechtlichen Generation, die als Fortpflanzungs
körper 4-geisselige Zoosporen hat.

2. Mo nostro ma Wittrockii Born.

Das Untersuchungsmaterial dieser Alge stammt aus Varberg, wo 
sie von Hylmö zuerst angetroffen worden ist. Sie wuchs auf Steinen 
in brackigem Wasser in der oberen Litoralregion.

Alle im August untersuchten fertilen Pflanzen lieferten 2-geisselige 
Fortpflanzungskörper.

Die Schwärmer (Fig. 3 a) waren 6,1—9,2 p lang, 3,1—4,5 p breit, 
die Geissein etwa 9,5 p. Sie hatten ein wohlentwickeltes Chroma
tophor mit einem Pyrenoid und einem deutlichen Augenfleck. Die 
eben ausgeschwärmten Schwärmer zeigten zuerst positive Photo
taxis, später wurden die meisten negativ phototaktisch, setzten 
sich am Boden der Schale fest und keimten.

Alle Kopulationsversuche zwischen Schwärmern derselben wie 
auch verschiedener Pflanzen fielen negativ aus.

Es liegt nahe, diese Monostroma-Schwärmer mit den weiblichen 
Gameten bei den von mir (1933, S. 244—247) untersuchten Entero- 
morpha-Formen zu vergleichen, bei denen die parthenogenetische 
Entwicklung vor- oder alleinherrschend war. Sie stimmen mit 
diesen sowohl im morphologischen Bau wie im Keimungsvermögen 
gut überein. Die oben beschriebenen Fortpflanzungskörper sind 
also aller Wahrscheinlichkeit nach weibliche Gameten.

Die ersten Entwicklungsstadien des parthenogcnetischen Schwär
mers werden durch die Fig. 3 b—-j illustriert. Nachdem der Schwär
mer sich festgesetzt hat, rundet er sich ab und umgibt sich mil 
einer Zellenwand. Die am 20. August auf Objektträgern auf-

1 Nachdem dieser Aufsatz schon fertig war, ist von Föyn eine ausführliche 
Arbeit: Lebenszyklus, Cytologie und Sexualität der Chiorophycee Cladophora 
Suhriana Kiitz. in Archiv für Protistenkunde Bd. 83 am 30. November 1934 
publiziert worden.
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Fig. 3. Monostroma Wittrockii. a Schwärmer, b Schwärmer, festsitzend, c—/' 
Keimlinge; der älteste 5 Tage alt. </ Keimpflanze, oben aus 2 Schichten bestehend. 
h—i Der Thallus ist sackförmig geworden, j Der Sack ist oben aufgeschlitzt. — 

Vergr. a, b X1800, c—ft X600, i X 290, j X 130.

ist die junge Pflanze eine Hohlkugel, die als sehr klein sich oben 
aufschlilzt (Fig. 3 j).

Die erste Entwicklung hei der Gattung Monostroma ist von meh
reren Forschern untersucht worden. Bornet (1880, S. 176) fand 
hei Monostroma Wittrockii nur parthenogenetische Entwicklung — 
Kopulationsversuche gaben kein positives Resultat. Die von Bornet 
gezeichneten Keimlinge sind indessen typische Hungerpflanzen - 
auch die 8 Monate alte Pflanze (PI. XLV, 9) besteht nur aus \ve-

gefangenen Schwärmer hatten nach 2 Tagen einen deutlichen 
Keimungsfortsatz getrieben, und am 23. August war in der Regel 
die erste Zellenteilung durchgeführt. Schon frühzeitig wird die 
Zellenfadenentwicklung dadurch aufgehoben, dass Zellenteilungen 
in verschiedenen Ebenen einsetzen. In Fig. 3 g ist schon der obere 
Teil des Keimlings von 2 Zellenschichten aufgebaut, in h und i



nigen Zellen, Bei Monostroma bullosum sind die ersten Entwick
lungsstadien von Chodat und Reinke in verschiedener Weise be
schrieben worden. Hierüber berichtet Oltmanns (S. 293). Später 
bat Carter (S. (>86) angegeben, dass bei M. latissimum die Zygoten
zelle bzw. die parthenogenetische Gametcnzelle sich während der 
ersten 40 Tage nicht teilt — nur in Grösse kräftig zunimmt - 
und dann während mehrerer Monate als dickwandige Zyste ver
harrt, deren weitere Entwicklung nicht verfolgt wurde. Da M. 
latissimum und Wittrockii einander sehr nahe stehen, kommt mil
der so geschilderte Entwicklungsgang ganz eigentümlich vor.

3. Capsoslphon aureolus (Ag.) Gobi.

Auch von dieser Alge habe ich im Sommer 1933 Untersuchungs
material in Varberg erhalten, wo sie in der oberen Litoral region 
auf Steinen wuchs.

big. 4. Capsosiphon aureolus. u Schwärmer, b—<’ Keimpflanzen; die älteste 8 
Tage alt. Die an dem Objektträger haftenden Zellen sind mit punktierten Linien 

bezeichnet. — Vergr. a X 1800, b—d XfiOO, e X2i)ü.

Milte August habe ich 55 fertile Pflanzen auf ihre Forlpflanzungs- 
körper untersucht. Alle diese ergaben Schwärmer von einer und 
derselben Art, nämlich 4-geisselige, zoosporenähnliche, neutrale.

Die Schwärmer (Fig. 4 a) waren 7,2—10,1 p lang, 3,3—5,0 p breit, 
die Geissein etwa 9,5 p. Sie hatten ein wohlentwickeltes Chroma-



top hor mit einem grossen Pyrenoid und einen Augenfleck etwa 
an der Mitte. Sie zeiglen wenigstens anfänglich deutlich positive 
Phototaxis, bald aber setzten sie sich fest und keimten.

Schon nach 2 Tagen waren sie 2-zellig, nach 4 Tagen etwa 15- 
zellig. Die ersten Entwicklungsstadien der Keimlinge sind in der 
Fig. 4 b—e illustriert.

Die am 17. August in Nährlösung übertragenen Schwärmer waren 
Ende September fertile Pflanzen, nur unbedeutend kleiner als ihre 
im freien Meer entwickelten Mutterpflanzen. Sie lieferten alle 
4-geisselige, neutrale Schwärmer mit denselben morphologischen 
und phototaktischen Eigenschaften wie die in der Natur erhaltenen.

Capsosiphon hat also keinen Generationswechsel; die Fortpflan
zungskörper sind 4-geisselige, neutrale Schwärmer wie bei gewis
sen Enteromorpha-Arten (Bliding 1933, S. 234 u. 248).

Summary.

In Cladophora sericea (fig. 1—2) the writer has found sexual plants with 
2-ciliate gametes and asexual plants with 4-ciliate zoospores. The sexual 
plants are dioecious with isogamy.

The zygotes grew immediately and gave rise to asexual plants with 
zoospores. The zoospores directly germinated to sexual plants with either 
+ -gametes or —gametes.

The gametes could not develop parthenogenetically.
In Monostroma Wittrockii was found only one sort of reproduction 

bodies, 2-ciliate, 9-gametelike swarm-spores, which immediately developed 
without conjugating. The first stages of their development are shown 
in fig. 3.

In Capsosiphon aureolas (fig. 4) all the examined specimens (55 in 
number) had 4-ciliated, asexual swarm-spores, which directly germinated 
to plants with 4-ciliated asexual swarm-spores. Consequently, in this 
alga the development is the same as in certain species of Enteromorpha.

Borås, November 1934.
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EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DER PARASITISCHEN 
PILZE DES MITTELMEERGEBIETS.

VON

H. SYDOW.
(Berlin.)

Die nachfolgend aufgeführten Pilze wurden von Herrn Professor 
Dr. G. Samuelsson (Stockholm) teils auf seinen Reisen in den 
Jahren 1931 durch Griechenland, 1932 und 1933 durch Syrien, 
Palaestina und Transjordanien, teils von ihm gemeinsam mit dem 
verstorbenen Mycologen T. Vestergren im Jahre 1921 in Italien, 
dem griechischen Festland und der zu Griechenland gehörigen, 
mycologisch ganz unerforschten Insel Greta gesammelt. Eine voll
ständige Serie findet sich in der Botanischen Abteilung des Natur
historischen Reichsmuseums in Stockholm aufbewahrt.

Die Collection besteht ausschliesslich aus parasitischen Pilzen, 
von denen viele von Herbarpflanzen abgenommen wurden. Neben 
vielen im Mittelmeergebiet weit verbreiteten und häufigen Arten 
enthält die Collection eine ganze Anzahl von Arten, die auf neuen 
Nährpflanzen gefunden wurden, auch einige recht seltene Species, 
sowie solche die aus dem betreffenden Gebiet überhaupt noch 
nicht bekannt waren. Als einige solche besonders bemerkenswerte 
Funde seien — abgesehen von den aufgestellten neuen Arten — 
die folgenden genannt:

Ustilago Holostei De Bary, Entyloma Camusianum P. liar., 777- 
letia festina Syd., Tubnrcinia Kmetiana (P. Magn.) Giro, T. Leitn- 
bachii (Oertel) Giro, Uromijces Helichrijsi Gagh., U. linearis B. et 
Br., U. Eragrostidis Tracy, Aloeonujces vesicatorius Bubåk, Puccinia 
bithynica P. Magn., P. Crepidis-leontodontoidis Maire, P. Harioti 
Gagh., P. melanopsis Syd., P. pachyderma Weitst., P. vestita Syd., 
P. wolgensis Naw.

5 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



Phycomycetes.

Albugo Candida (Pers.) O. Ktze.
Auf Malcolmia clüa. P ala es tin a: Ain Karim pr. Jerusalem, 28.III. 

1933.
Auf Camelina rumelica. Syria: Antilibanon, Otiadi el Karn, 3.Y. 1933.

Physoderma trachoniticum Syd. nov. spec.
Maculas amphigenas planas vel levissime tantum elevatas atras 

vel subatras irregulariter sparsas vel plus minusve distincte serialas 
tunc subinde confluentes plerumque oblongas ca. 0,2 2 mm longas
et 0,2—0,75 mm lalas formans; sporangia perdurantia totum folii 
parenchyma implentia, globosa, subglobosa vel late ellipsoidea, 
20—35 p longa, 20 -28 p lata, levia, intense brunnea, membrana 
ca. 1,6 p crassa.

Hab. in i'oliis Cormiscopiae alopecuroidis. Syria: Djebel Ed Drouz, pr. 
Käfer, 9.V. 1933.

Der Pilz dürfte bei Physoderma richtig untergebracht sein. Das 
nur spärlich vorliegende Material ist in der Entwicklung schon 
sehr weit vorgeschritten, die Pilzflecke reissen bereits der Länge 
nach auf und streuen grosse Massen der braunen Dauersporen aus.

Synchytrium (Eusynchytrinm) Valerianellae Syd. nov. spec.
Verrucae amphigenae, sparsae, solitariae vel aggregatae, com- 

positae, 00—170 p diam.; sori sporangiorum singuli, globosi vel 
elliptici, 80—140 p diam., plerumque ca. 15—40 sporangia conti- 
nentes, sporangiis plus minus polyedricis rarius subglobosis 20— 
35 p diam.; sporae perdurantes singulae, plerumque globosac, 80 
140 p diam., exosporio 4—8 p crasso castaneo-brunneo.

Hab. in foliis et caulibus Valerianellae truncalae. Graecia: Phoeis, 
pr. Itea, l.V. 1931.

Warzen auf beiden Blattseiten, hypophyll meist zahlreicher, am 
Stengel nur vereinzelt, ganz unregelmässig zerstreut, einzeln oder 
gehäuft, in letzterem Falle ofl zu 2—3 zusammen fliessend, beste
hend aus einer im Centrum liegenden stark erweiterten Epidermis- 
zelle des Wirtes, die mehr oder weniger stark über die Oberfläche 
hervorragt und an den Seiten von benachbarten Epidermiszellen 
überwachsen wird. Sporangiensorus einzeln in den aufgetriebenen 
Epidermiszellen, diese ganz erfüllend, kugelig oder ellipsoidisch, 
80—140 p gross, etwa 15—40 Sporangien enthaltend. Sorusspo- 
rangien ziemlich ungleich, meist mehr oder weniger unregelmäs-
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sig polyedrisch, seltener fast kugelig, 20—85 ja im Durchmesser, 
mit farbloser 1 — 1,5 ja dicker Membran und (an den getrockneten 
Exemplaren) subhyalinem Inhalt, sich leicht von einander loslösend. 
Dauersporen einzeln, meist kugelig, 80—140 ja im Durchmesser, 
mit 4—8 ja dickem, glattem, kastanienbraunem Exospor.

Ustilagineac.
Uslilago Holostei De Bary.

Auf Holosteum umbellatum. Syria: Palmyra, 17.IV. 1934; Djebel Kd 
Prouz, inter opp. Soueida et pag. Saleh, 8.V. 1933.
Uslilago bromivora (Tul.) Fisch, v. Waldh.

Auf Bromus madritensis. Italia: Roma, 29.IV. 1921.
Uslilago Schweinfurthiana Thuem.

Auf Imperata cylindrica. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.
Ustilago Tricholaenae P. Henn.

Auf Tricholaena Teneriffae. Palaestina: Vallis fluvii Jordan (Cis- 
jordaniae), 10 km ad sept. vers. a Jiftlik, 10.IV. 1933.
Sphacelotlieca Andropogonis (Opiz) Bubåk.

Auf Andropogon distachgus. Greta: Hag'ii Dekha, 30.III. 1921.
Entgloma Camusianum P. Har.

Auf Phleum arenarium. Syria: Phoenicia, Batroun, 16.V. 1933. 
Entgloma crastophilum Sacc.

Auf Alopecurus anthoxanthoides. Syria: Nähr el Kelb pr. Beyrout, 
13.V. 1932.

Auf Hordeum spontaneum spp. ithaburense. Transjordania: pr. 
Mejdel, 5.V. 1932.
Tilletia festiva Syd.

Auf Ammochloa palaestina. Syria: Palmyra, 16.IV. 1933.
Tuburcinia antipolitana (Magn.) Liro.

Auf Anemone coronaria. Creta: Phaistos, 31.III. 1921.
Tuburcinia Kmetiana (Magn.) Liro.

Auf Viola ebracteolata. Syria: Libanon, inter Deir el Ahmar et Bchetieb 
30.V. 1932,

Tuburcinia Leimbachii (Qertel) Liro.
Auf Adonis flammen. Syria: Forkloss inter Homs et Palmyra, 18IV 

1933.

Uredineae.
Uromgces Anthgllidis (Grev.) Schroet.

Auf Anthgllis Dillenii. Graecia: Ilymettos, 14.IV. 1921.
Auf Phgsanthyllis tetraphylla. 11 a 1 i a: Kapri, 27.1 V. 1921. Graecia: 

Patras, 21.IV. 1921; Creta: inter Gortyn et Phaistos, 31.HI. 1921.



Uromyces Anthyllidis (Grev.) Schroet. ssp. medicagineus Trott.
Aut Medicago arabica. Italia: Roma, 29.IV. et l.V. 1921.
Auf Medicago minima. Italia: Solfatara pr. Neapolin, 24.IV. 1921.
Auf Medicago rigidula. Syria: Cassius, Ouadi Kandil, 19.V. 1933.

Die vorstehend aufgeführten Collectionen gehören zum Formen
kreis des U. Anthyllidis und sind daher zur Zeit am besten unter 
dem obigen von Trotter eingeführten Namen zu bezeichnen.

Die von Ki.ebahn bereits 1912 aufgestellte Species U. Magnusii, 
die auf Medicago minima in der Provinz Brandenburg (Deutschland) 
vorkommt, gehört nach ihm ebenfalls in den Formenkreis des U. 
Anthyllidis. Auffälligerweise sind aber nach der Klebahnschen 
Diagnose die Telculosporen seiner Art durchschnittlich grösser als 
die Uredosporen. Da bei den oben aufgeführten drei Collectionen 
gerade das Gegenteil der Fall ist, identifiziere ich diese Exemplare 
nicht mit U. Magnusii.

Eine auf Medicago arhorea auf der Insel Malta vorkommende 
Form hat Saccardo als U. striatus Schroet. ssp. insulanus beschrie
ben. Von dieser Form liegt nur die Uredogeneralion vor. Ich 
vermute, dass dieser Pilz mit der Trolterschen Subspecies iden
tisch ist.

Uromyces Bonaveriae Syd.
Aul Bonaveria Securidaca. Italia: Roma,29.IV. 1921. (Iraccia: Pali as, 

21.IV. 1921.

Uromyces Gürkeanus P. Henn.
Auf Lotas edulis. Italia: Puzzuoli pr. Neapolin, 24.IV. 1921; Kapri, 

27.IV. 1921.
Auf Lotus ornithopodioides. Italia: Puzzuoli pr. Neapolin, 24.IV. 1921; 

Kapri, 27.IV. 1921.
Auf Lotus pusiüiis. Syria: Ras Beyrout pr. Beyrout, 12.IV. 1933; Phoe

nicia, Ras Djedra, 22.IV. 1932.

Uromyces Hymenocarpi Jaap.
Auf Hgmenocarpus circinnatus. Graecia: Patras, 21.IV. 1921; (.reta: 

Tybaki, 3*1.111.1921. Syria: Libanon, inter Kefer Tibnit et Djisr el Khar- 
deli, 30.IV. 1933.

Uromyces Trigonellae Pass.
Auf Trigonella foenum graecum. Palaestina: Judaea, Wadi Es Sarar, 

8.IV. 1933.

Uromyces Trifolii-purpurei Const.
Auf Trifolium eriosphaerum. Palaestina: in monte Scopus pr. Jeru

salem, 6.IV. 1933.



Auf Trifolium procumbens. Italia: Kapri, 27.IV. 1921. Graecia: Hy- 
niettos, 12.IV. 1921.

Auf Trifolium scabrum. Graecia: Hymettos, 12.IV. 1921.
Auf Trifolium stellatam. Graecia: Hymettos, 12.IV. 1921.

Die Art gehört zu der Collectivspecies Uromyces Anthyllidis und 
stellt die Trifolium bewohnenden mediterranen Formen dar.

Uromijces Trifolii (Hedw. f.) Lév.
Auf Trifolium pratense. Italia: Roma, l.V. 1921.

Uromijces Trifolii-repentis (Cast.) Liro.
Auf Trifolium nigrescens. Italia: Pugliano pr. Neapolin, 26.IV. 1921.

Uromijces flectens Lagh.
Auf Trifolium repens. Italia: Roma, l.V. 1921.

Uromijces striatus Schroet.
Auf Medicago orbicularis. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.

Uromijces Glycyrrhizae (Rabh.) P. Magn.
Auf Glycyrrhiza glabra. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.

Uromyces Fabae (Pers.) De Bary.
Auf Lathgrus niger. Syria: Amanus, ad pag'. Saouk Olouk, 25.V. 1933.

Uromyces tincioriicola P. Magn.
Auf Euphorbia macroclada f — tinctoria). Syria: Libanon, supra Bchar- 

reh, 9.VI. 1932.
Uromyces inaequialtus Lasch.

Auf Silene spinescens. Graecia: Lykabettos Athenarum, 10.IV. 1921. 
Uromyces Polygoni (Pers.) Fuck.

Auf Polygonum alpestre. Syria: 5 km ad austr. ab opp. Hama, 31.V. 
1933.

Uromyces parilis Syd. nov. spec.

Uredosori amphigeni vel caulicoli, irregulariter dispersi, solitarii 
vel pauci irregulariter aggregati, in foliis minuti rotundati 0,15— 
0,3 mm diam., in caulibus saepe plus minus elongati et usque 
1 mm longi, diutius epidermide tecti et tandem ea fissa semivelati, 
pulverulenti, ferruginei; uredosporae globosae, subglobosae vel el- 
lipsoideae, dense minuteque verruculosae, memhrana dilute brunnea 
ca. 1,6 p crassa, poris germinativis ut videtur duobus tantum fere 
aequatorialibus praeditae, 23—27 p longae, 20—23 p latae; teleuto- 
sori conformes, sed compactiusculi, atro-brunnei; teleutosporae 
globosae vel subglobosae, rarius ovatae vel ellipsoideae, antice 
rotundatae, 24—28 p longae, 22—24 p latae, leves, obscure castaneo- 
brunneae, episporio 2—3 p crasso, ad apiccm usque ad 7 p incras- 
sato; pedicello crasso, byalino, persistenti, usque 125 p longo.



70

Hab. in foliis et caulibus Rumicis occultantis. Syria: Nabi el Alosay 
pr. Beyrout, l.V. 1933.

Die neue Art steht dem Uromyces tingitanus P. Ilenn. und U. 
Thellungii Maire, beide aus Nordafrika, recht nahe. Die erstere 
Art hat jedoch wesentlich grössere gestreckte Uredo- und Teleuto- 
sporen, die letztere, die in ihren Teleutosporen im allgemeinen 
der neuen Form entspricht, grössere, mit dickerer Membran ver
sehene Uredosporen. Alle drei stimmen in dem Besitz warziger 
Uredosporen überein. Die neue Form zeichnet sich durch beson
ders regelmässige, kugelige oder fast kugelige Teleutosporen aus.

Uromyces Limonii (DC.) Lév.
Auf Statice Thouinii. Graecia: Korinthia, Hagios Theodoros, 8.Y. 1931. 

Uromyces Helichrysi Lagh.
Auf Helichrysum plicatum. Syria: Libanon, in reg. Arz Libnan, infra 

pag. Bakafra, 14.VI. 1933.
Ich ziehe die vorliegenden Exemplare zu der Lagerheimschen 

bisher nur einmal in Südfrankreich auf Helichrysum Stoechas ge
fundenen Art. Bei der neuen Aufsammlung aus Syrien treten die 
Lager auf beiden Blaltseilen in bis 1 cm langen unregelmässigen 
Gruppen auf; sie stehen dicht gedrängt, sind einzeln etwa 0,3—1 
mm gross, anfänglich von der bleigrauen Epidermis bedeckt und 
fliessen später fast vollständig zusammen. Die Teleutosporen sind 
viel regelmässiger gestaltet als bei der Originalcollection, kugelig 
oder fast kugelig, nur vereinzelt etwas gestreckt, am Scheitel breit 
abgerundet und hier mit mehr oder weniger stark (4—7 p) ver
dicktem Epispor versehen, 20—20 p lang, 15—25 p breit, meist 
jedoch 20—27 X 17—23 p gross.

Bei der Typuscollection auf Helichrysum Stoechas sind die Sporen 
meist mehr oder weniger gestreckt, am Scheitel häufig etwas ko
nisch vorgezogen und daher hier mit stärkerem, bis auf 10 p 
verdicktem Epispor versehen. Sie messen 23—34 p in der Länge 
und 17—25 p in der Breite, meist jedoch 25—31 X 10—24 p.

Zwischen den beiden Formen bestehen demnach deutliche 
Grössenunterschiede in den Sporen, die möglicherweise eine spezi
fische Verschiedenheit rechtfertigen.

Uromyces Oenanthis-Scirpi Kleb. — Aecidia.
Auf Oenanthe incrassans. Graecia: Patras, 21.1V. 1921.

Uromyces linearis Berk, et Br.
Auf Panicum repens. Palaestina: Lin Koudrani in planitie inter 

Haifa et Acco, 15.VI. 1932.



Uromyces Eragrostidis Tracy.
Auf Eragrostis bipinnata. Palaestina: Philistaea, Deir el Balah, 

8.IV. 1933.

Uromyces Poae Pers.
Auf Poa trivialis. Syria: Cassius, El Ourdou, 23.V. 1933.

Uromyces adelphicus Syd. nov. spec.

Teleutosori amphigeni, plures in greges 1—2 mm longos et ca. 
1 mm latos dense dispositi confluentesque, aterrimi, semper epi- 
dermide tecti, nitiduli, compacti, contextum matricis brunnee 
colorantes, paraphysibus dense coalitis brunneis cincti; teleuto- 
sporae ovatae, ellipsoideae vel piriformes, saepe plus minus angu- 
latae, ad apicem rotundatae vel haud raro truncatae, basim vei'sus 
plerumque plus minusve attenuatae, leves, episporio tenui ca. 1 p 
crasso, ad apicem saepe leviter crassiore (usque 2 p), summo apice 
obscure coloratae — fere opace atro-brunneae, deorsum multo di- 
lutiores, in parte basali saepe hyalinae vel subhyalinae, 23—32 p 
longae, 16—19 p latae; pedicello hyalino vel summo apice tantum 
subinde levissime colorato, persistenti, sporam circiter aequante.

Hab. in foliis Mi Hi trichopodi. Syria: Djebel ed Drouz, pr. Kafer,
9.V. 1933.

Die Art gehört unzweifelhaft in den Formenkreis des Uromyces 
Dactylidis Otth und U. Poae Pers. und wird wie diese ihre Aeci- 
dien auf Ranunculaceen ausbilden.

Alveomyces vesicatorius Bubåk.
Auf Leontice Leontopetalum. Greta: Gortyn, 31.III. 1921. Syria: pr. 

pag. Terib inter urbem Aleppo et opp. Antakieh, 24.IV. 1933.
Puccinia Allii (DC.) Rud.

Auf Allium Porrum. Graecia: Corfu, 22.1V. 1921.
Puccinia annularis (Str.) Schlecht.

Auf Teucrium divaricatum. Palaestina: Motza pr. Jerusalem, 29.IV. 
1932.
Puccinia Asphodeli Moug.

Auf Asphodelus microcarpus. Graecia: Hymettos, 14.IV. 1921; Patras, 
21.IV. 1921.

Puccinia Barbeyi (Roum.) P. Magn.
Auf Asphodelus fistulosus. Palaestina: ca. 20 km ad austr. a Beer- 

sheba vers. Asluj, 7.IV. 1933.
Puccinia Benedicti Syd.

Auf Cnicus Benedictas. Syria: Libanon, Baita pr. Mayrouba, 5.VI. 1932.
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Puccinia bithynica P. Magn.
Auf Salvia rubifolia. Syria: Djebel Ansarieh, ad transitum Nebi You- 

ncs supra pag. Slenfe, 21.V. 1933.
Puccinia bromina Erikss.

Auf Bromus madritensis. Graecia: Hymettos, 14.IV. 1921.
Auf Bromus Alopeciiriis. Syria: Djebel ed Drouz, Kanaouat, 10.V. 1933.

Puccinia Bupleuri-falcati (DC.) Wint.
Auf Bupleurum semidiaphanum. Graecia: Neo-Korinthos, 15.IV. 1921. 

Puccinia Cardui-pycnocephali Syd.
Auf Carduus pycnocephalus. Graecia: Lykabettos Athenarum, 21.111. 

1921.
Puccinia Centaureae Mart.

Auf Centaurea eryngioides. Syria: Libanon, Ehden, 11.VI. 1933.
Auf Centaurea hyalolepis. Palaestina: in monte Scopus pr. Jerusa

lem, 26.IV. 1932.
Auf Centaurea iberica. Syria: Phoenicia, ca. 3 km ad sept, a Sour, 

22.1V. 1932.

Die Collection auf Centaurea iberica zeichnet sich durch recht 
regelmässige Teleutosporen aus, die im allgemeinen europäischen 
Exemplaren der genannten Art entsprechen.

Die Form auf Centaurea hyalolepis erinnert sehr an die typi
schen europäischen Formen und ist einstweilen damit zu identi
fizieren.

Die Collection auf C. eryngioides weicht jedoch ziemlich erheb
lich ab, stimmt mit keiner der zahlreichen auf Centaurea-Arten 
bisher beschriebenen Puccinien überein und wird späterhin wohl 
als besondere Art anerkannt werden müssen. Was mich davon 
ahhält, eine neue Art schon jetzt aufzustellen, ist der Umstand, 
dass seit dem Erscheinen der Monographia Uredinearum mehrere 
neue, mir bisher unbekannt gebliebene Centaurea bewohnende 
Puccinien beschrieben wurden. Hinzu kommt, dass in Vorder
asien anscheinend auf vielen Centaurea-Arten nahe verwandte 
Puccinia-Formen auftreten, über deren spezifische Umgrenzung 
man nur auf Grund eines reichhaltigen Materials ein sicheres Ur
teil wird abgeben können. Entscheidungen nach vereinzelten 
Gollectionen zu treffen, erscheint sehr gewagt, so dass ich es vor
ziehe, die vorliegende Form auf C. eryngioides zunächst lediglich 
als Form der P. Centaureae zu bezeichnen, von der sie sich ins
besondere durch die grossen Teleutosporen unterscheidet, die 35 
—52 p lang und 20—30 p breit sind; ihr Epispor ist dünn, etwa 
1,6—2 p stark.
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Puccinia Crepidis-leontodontoides Maire.
Auf Crepis leontodontoides. Italia: Pompeji, 25.IV. 1921.

Puccinia Fragosoi Bubåk.
Auf Koeleria phleoides. Syria: Phoenicia, ca. 3 km ad sept, a Sour, 

22.IV. 1932.
Puccinia glumarum (Schm.) fa. Aegilopis Frag.

Auf Aegilops Kotschyi var. palaestina. Palaestina: in monte Scopus 
pr. Jerusalem, 25.IV. 1932.

Auf Aegilops variabilis. Syria: Phoenicia, Ras Djedra, 11.V. 1932. 

Puccinia Harioti Lagh.
Auf Stacliys nivea. Syria: Antilibanon, Sahrat Dimås, 22.V. 1932.
Der Pilz verursacht an der Nährpflanze Hexenbesenbildung. 

Sämtliche Blätter sind an den infizierten Pflanzen vom Pilze be
fallen, und zwar treten Aecidien und Teleutosporen gleichzeitig 
auf. Die Aecidien sind in dem dichten Blattfilze versteckt und 
entgehen somit leicht der Beobachtung, während die Teleutolager 
sehr auffällig sind. Der mikroskopische Vergleich der vorliegen
den Exemplare mit P. Harioti auf Stcichys setifera ergab völlige 
Übereinstimmung, obwohl die Wirtspflanzen recht verschieden 
aussehen.
Puccinia heterophgllae Cooke.

Auf Serratula Behen (= cerinthifolia). Syria: Baalbek, 27.V. 1932.

Puccinia Hieracii (Schum.) Mart.
Auf Hieracium Bauhini. Syria: Libanon, Mayrouba, 5.VI. 1932.

Puccinia holophaea Syd. nov. spec.
Teleutosori amphigeni, sine maculis typicis, saepe autem de- 

colorationes flavidas foliorum efficientes, per totam folii superfi- 
ciem irregulariter laxe vel densiusculi dispersi, ca. 1 mm diam., 
rotundati vel elliptici, subinde confluendo majores et irreguläres, 
epidermide fissa cinerea conspicue cincti, aterrimi; teleutosporae 
late ellipsoideae, ovatae vel oblongo-ovatae, utrinque late rotun- 
datae vel subinde etiam postice leviter attenuatae, medio septatae 
et non vel levissime constrictae, tota superficie undulato-tubercu- 
latae, intense et obscure castaneo-brunneae, 36—47 p longae, 25 
—33 p latae, episporio ubique aequali 3—4 p crasso, poro germi- 
nationis cellulae superioris plerumque apicali, cellulae inferioris 
plerumque in media cellulae parte sito; pedicello ca. 6—8 p crasso, 
brevi, deciduo, hyalino.

Ilab. in foliis Colladoniae anisopterae. Palaestina: Kiryath Anavim 
pr. Jerusalem, 29.IV. 1932. Syria: Djebel Ansarieh, Ilaffe, 18.V. 1933.
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Die Art steht der Puccinia plicata Kom. nahe, unterscheidet sich 
aber besonders durch die kleineren Lager und grösseren Teleuto- 
sporen.

Puccinia Hordei Fuck.
Auf Hordeum murinum. Italia: Roma, l.V. 1921.

Puccinia Jasmini DG.
Auf Jasminum fruticans. Syria: Libanon, supra Deir et Ahmar, 30.V.

1932.
Puccinia Laguri Jaap.

Auf Lagurus ovatus. Graecia: Akropolis Athenarum, 13.IV. 1921. 
Puccinia Libani P. Magn.

Auf Prangos asperula. Syria: Libanon, in valle Ouadi Djehennam pr. 
pag. Ehden, 16.VI. 1933.
Puccinia Malvacearum Mont.

Auf Malva aegyptia. Palaestina: Bet Hakerem pr. Jerusalem, 24.III.
1933.
Puccinia melanopsis Syd.

Auf Iris Sisyrincliium. Greta: inter Gortyn et Myraés, 31.III. 1921.
Dreizeilige Teleutosporen sind an dem vorliegenden Exemplare 

nicht selten.
Puccinia nigrescens Kirchner.

Auf Salvia judaica. Palaestina: Motza pr. Jerusalem, 29.IV. 1932. 
Puccinia pachgderma Wettst.

Auf Lloydia {Gaged) graeca. Greta: Komitades, 4.IV. 1921.
Puccinia Phlomidis Thuem.

Auf Plilomis fruticosa. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.
Auf Phiomis orientalis. Syria: inter Hama el Bserine, 20.1Y. 1933.

Puccinia Picridis Hazsl.
Auf Hagioseris galilaea. Palaestina: Haifa, in monte Carmel, 23.IY. 

1932; Judaea, Bab el Wad, 30.III. 1933.

Die Form steht morphologisch der typischen Picris hieracioides 
bewohnenden Form sehr nahe, davon nur sehr wenig durch durch
schnittlich etwas grössere Teleutosporen abweichend, die 28—40 p 
lang und 22—27 p breit sind. Das Epispor ist ca. 1,6 — 2 p breit. 
Puccinia Picridis-strigosae Syd. aus Persien hat viel voluminösere, 
besonders breitere Teleutosporen von 33—45 X 26—32 p Grösse; 
auch ist deren Epispor wesentlich dicker, ca. 2,5-—3,5 p. Da die 
Gattung Hagioseris mit Picris äusserst nahe verwandt ist, betrachte 
ich den vorliegenden Pilz einstweilen nur als eine Form von P. 
Picridis, doch ist es immerhin möglich, dass die Form auf Hagio-



10

seris spezialisiert ist und vielleicht doch als besondere Art abge
trennt werden muss.

Puccinia Podospermi DC.
Auf Podospermum canum. Graecia: Parnassos, supra Delphi, 18.IV. 

1921.

Puccinia Rhagadioli (Pass.) Syd.
Auf Garhadiolus Hedypnois. Syria: Antilibanon, Ouadi el Karn, 20.V. 

1932.

Puccinia Rhapontici Syd.
Auf Rhaponticum pusillum. Syria: Djebel ed Drouz, inter Käfer et 

Salkhad, 9.V. 1933.
Puccinia Sherardiana Koern.

Auf Malvella Sherardiana. Palaestina: Kafr-Yasif, 29.IV. 1913, leg'. 
.1. E. Dinsmore.
Puccinia Smyrnii-Olusatri (DC.) Lindr.

Auf Smyrnium Olusatrum. Italia: Roma, 29.IV. 1921; Kapri, 27.IV 1921. 
Auf Smyrnium connatum. Syria: Djebel Ansarieh, Slenfe, 21.V. 1933. 
Auf Lecockia cretica. Syria: Amanus, ad pag. Saouk Olouk, 25.V. 1933.

Puccinia Thesii (Desv.) Chaill.
Auf Thesium libanoticum. Syria: Libanon, Djebel Ivenisseh, 5.VI. 1933.

Puccinia trachyderma Syd. nov. spec.

Teleutosori hypophylli, singuli subinde etiam epiphylli, per folii 
superficiem irregulariter laxeque dispersi, minuti, rotundati, ca. 
0,2—0,5 mm diametro, primitus epidermide tecti, dein ea fissa 
conspicue cincti, pulverulenti, obscure brunnei; uredosporae per- 
paucae immixtae tantum visae, globosae, subglobosac vel ellipsoideae, 
tenuitcr echinulatae, flavo-brunneae, 20—26 X 18—22 p, membrana 
ca. 1,5 p crassa, poris germ. 2—3 instructae; teleutosporae sub- 
globosae, ovatae vel ellipsoideae, utrinque rotundatae, ad apicem 
non incrassatae, medio vix vel leviter constrictae, intense casta- 
neo-brunneae, 26—35 X 22—25 p, ubique verrucis majusculis laxe 
obsitae, episporio 2—3 p crasso, subinde etiam usque 3,5 p crasso, 
loculis aequalibus; pedicello hyalino, brevi, tenui, deciduo.

Ilab. in foliis Crepidis Sieberi. Graecia: Pentelikon, pr. Pikermi, 16.V. 
1875, leg. Th. von Heldreich.

Charakteristisch für die Art sind die dickwandigen, verhältnis
mässig grobwarzigen Teleutosporen.

Auf der gleichen als Crepis Fraseri (= C. Sieberi) bezeichnten 
Nährpflanze wurde von Samuelsson und Vkstergrkn auf der Insel
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Greta (Lakki, 6.IV. 1921) eine Aecidienform gesammelt. Höchst
wahrscheinlich gehört dieses Aecidium in den Entwicklungskreis 
der Puccinia trachyderma. Es sei in folgendem kurz beschrieben.

Spermogonien mehr oder weniger zahlreich zwischen den Aeci- 
dien zerstreut, fast kugelig, 110—150 p im Durchmesser. Aecidien- 
mycel die ganze Pflanze durchziehend. Aecidien hypophyll, verein
zelte auch epiphyll auftretend, über die ganze untere Blattfläche 
und meist über alle Blätter desselben Individuums verbreitet, 
anfangs etwas pustelförmig geschlossen, später weit schüsselförmig, 
mit leicht zurückgebogenem, weissem, zerschlitztem Rande. Peri- 
dienzellcn in undeutlichen Längsreihen, aussen nach unten über
greifend, 28—88 p lang, 20—-28 p breit, mit ca. 4—5 p dicker 
warziger Innenwand und ca. 3 p dicker Aussenwand. Sporen 
stumpf polyedrisch, mit dünner, etwa 1 p dicker, dicht feinwar
ziger, hyaliner Membran, 19—24 p lang, 16—19 p breit.

Wenn, wie gesagt, diese Aecidiumform zu der obigen Puccinia 
trachyderma gehört, so würde die neue Art der P. Crepidis Schroet. 
nahe stehen, von der sie sich besonders durch die verhältnis
mässig stark warzigen, dunkel gefärbten, mit dickerem Epispor 
versehenen Teleutosporen unterscheidet.

Puccinia Triseti Erikss. forma.
Auf Trisetum lineare. Palaestina: Tel-Aviv, 2.V. 1932.

Puccinia vestila Syd.
Auf Centaurea myriocephala. Transjordania: pr. Mejdel, 5.V. 1932. 

Puccinia Vincae (DG.) Beck.
Auf Vinca libanotica. Syria: Libanon, ad cedretum Arz Er Rab, 

13. VI. 1933.
Puccinia wolgensis Naw.

Auf Stipa barbata. Syria: Antilibanon, Ouadi et Karn, 18.V. 1932.
Phragmidium Potentillae (Pers.) Karst.

Auf Potentilla hirta. Syria: Cassius, ca. 3 km ad austr. a pag. Askoran, 
I9.V. 1933.
Phragmidium Sanguisorbae (DG.) Schroet.

Auf Poterium verrucosum. Syria: Cassius, Ouadi Kandil, 17.V. 1933.
Melampsora Euphorbiae (Schub.) Cast.

Auf Euphorbia Peplus. Palaestina: Judaea, Bab el Wad, 30.1 II. 1933. 
Auf Euphorbia phymatosperma. Syria: Cassius, inter Bait al Mai et 

Cheik Keui, 26.IV. 1933.
Auf Euphorbia cybirensis. Palaestina: in planitie Genesareth pr. 

pag. Magdala, 11.IV. 1933. Syria: Dahr el Litani, Djisr el Khardeli, 11.IV. 
1933.



Melampsora Euphorbiae-Gerardianae W. Müll.
Auf Euphorbia aulacosperma. Transjordania: pr. Es Salt, l.IY. 1933. 
Auf Euphorbia oxyodonta. Palaestina: Bet Hakerem pr. Jerusalem, 

24.111.1933.
Auf Euphorbia Reuteriana. Palaestina: Judaea, Bab el Wad, 30.III. 

1933.

Melampsora Gelmii Bres.
Auf Euphorbia dendroides. Italia: Kapri, 27.IV. 1921.

Melampsora Lini (Ehrbg.) Lev.
Auf Linum pubescens. Palaestina: Haifa, in monte Carmel, 23.IV. 

1932.

Coleosporium Inulae Rabh.
Aecidia auf Pinus halepensis. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.
Auf Inula viscosa. Graecia: Patras, 21.IV. 1921. Italia: Puzzuoli pr. 

Neapolin, 24.IV. 1921.

Aecidium Euphorbiae Gmel.
Auf Euphorbia myrsinites. Graecia: Parnassos, supra Delphi, 18.IV. 

1921.
Auf Euphorbia Sibthorpii. Graecia: Hymettos, 14.IV. 1931.

Aecidium punctatum Pers.
Auf Anemone blanda. Graecia: Parnassos, supra Delphi, 18.IV. 1921. 
Auf Anemone coronaria. Greta: Tybaki, 31.III. 1921; inter Gortyn et 

Phaistos, 31.III. 1921.
Auf Anemone pavonina. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.

Aecidium Valerianellae Biv. Beruh.
Auf Valerianella echinata. Graecia: Parnassos, supra Delphi, 18.IV. 1921.

Ascomycetes.
Erysiphe Pisi DC.

Auf Lupinus palaestinas. Palaestina: Herzlia pr. Jaffa, 2.V. 1932. 
Phyllachora Bromi Fuck.

Auf Bromus syriacus. Syria: Phoenicia, inter Ras ech Chakka et 
Ha mat, KS. V. 1933.
Phyllachora Fragosoana Maire.

Auf Andropogon hirtus. Graecia: Patras, 21.IV. 1921.
Pseadopeziza Trifolii (Beruh.) Fuck. fa. Trigonellae Frag.

Auf Trigonella spinosa. Palaestina: Judaea, Bab el Wad, 30.III. 1933.

Fungi imperfecti.

Septoria graminum Desm.
Auf Avena byzantina. Syria: pr. Latakieh, 17.V. 1933.
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Septoria Lepidii Desm.
Auf Lepidium nebrodense. Syria: Djebel Ansarieh, ad transitum Nebi 

Younés supra pag. Slenfe, 21.V. 1933.
Auf Lepidium spinescens. Syria: Tell Akebrin inter urbein Aleppo et 

opp. Antakieh, 21.IV. 1933.
Septoria Thelygoni Sacc.

Auf Thelygonum Cynocrambe. Italia: Roma, l.Y. 1921.
Polythrincium Trifolii Kze.

Auf Trifolium tomentosum. Graecia: Eleusis, 22.111.1921.
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INVESTIGATION OF HONEY POLLEN.
RV

G. ERDTMAN.

Pollen analysis denotes the investigation of fossil pollen in peat 
and similar deposits. In a wider sense it includes also investi
gations of modern pollen, as in connection with hayfever research 
and in investigations of certain kinds of food and drugs. In re
gard lo honey, pollen analysis forms the only reliable method of 
distinguishing european honey from that brought from overseas, 
*-’• 8- Argentine, Chile, Cuba, Haiti, Hawaii, Jamaica, New Zealand 
and U. S. A. (particularly California). It is also possible by this 
analysis lo distinguish, at least to a certain extent, between honey 
from different countries in Europe (Griebel 1931, p. 300). The 
examination of honey with a view of deciding whether il is home
made oi not - a circumstance of considerable economic impor
tance — lias been greatly facilitated by the publication recently 
ol several well illustrated papers on the morphology of pollen in 
honey (Armbruster and Oenike, Griebel etc.). In some of these 
(cl e. g. Griebel 19.11, p. 252) is given a fairly detailed account 
ol how the pollen grains are isolated from the honey and of 
liov permanent slides lor examination arc made. But even the 
authors of the papers mentioned do not always consider their me
thods particularly recommendable, so I decided to try a method 
which was recently proposed for investigation of pollen, both 
recent and fossil (Erdtman 1934). This method, in a somewhat 
moditied lorm, was in fact found to be quite satisfactory. The 
procedure followed involves (1) dissolution of the sugar, (2) eollec- 
lion ol the insoluble material on a filter, (3) dissolution of the 
I i 1 ter-papei and some ol the adhering material by means of a
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mixture of acetic acid anhydride and sulphuric acid, (4) removal 
of wax and similar substances with ethyl acetate. 1 he pollen 
grains are then mounted in glycerine jelly. A more detailed de
scription is given below.

50 g. honey is dissolved in 100 cc. hot water. The solution is 
filtered through a Buechner funnel and the filter washed first 
with water and then with glacial acetic acid. The filter is then 
put in a centrifuge tube to which is added 9 cc. acetic acid 
anhydride and, drop by drop, 1 cc. concentrated sulphuric acid. 
The tube with the reaction mixture is then transferred to a 
water bath which is heated to boiling. A half, to one minute, 
after boiling has begun the tube is removed. After centrifuging 
and decanting the sediment is washed (i. e. thoroughly shaken 
and then centrifuged) with ethyl acetate, then with acetone and 
finally with water. The sediment is then mixed with a few cc. 
of glycerine (glycerine 1 part, water I part), again allowed to 
settle and embedded in glycerine jelly.

The absolute number of pollen grains in the honey can, il 
necessary, be calculated by following the methods elaborated by 
Volk. Germane in this connection is the use of a good pipette 
(e. g. »Stempelpipette» according to Hknsen, manufactured by 
W. Schwedkr, Kiel) and of a suitable counting chamber (Erdtman 
chamber, capacity 0.1 cc., depth 0.O75 mm., manufactured by E. 
Leitz, Wetzlar).
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VEGETATIONEN PÅ HALLE- OCH HUNNEBERGS
RASMARKER.

AV

NILS-GERHARD JOHANSSON.

Föreliggande undersökning har på prof. John Frödins initiativ 
utförts som seminariearbete för Geografiska Institutionen i Upp
sala. För alla goda råd och upplysningar vid utförandet av kar
torna samt för det stora tillmötesgående, som prof. Frödin visat 
mig genom att på Institutionens bekostnad låta omarbeta kartorna 
för publicering, vill jag härmed framföra mitt vördsamma tack.

Vidare står jag i stor tacksamhetsskuld till prof. Rutger Ser- 
nander för värdefulla litteraturanvisningar och andra upplysningar 
samt till prof. G. Einar Du Rietz för all välvillig hjälp med ar
betets tekniska uppställning och granskning av detsamma. Slut
ligen vill jag även tacka dem av mina vänner, som bistått mig 
under fältarbetet på ett förtjänstfullt sätt.

Växtnamnen äro i överensstämmelse med: för fanerogamerna 
Lindman, Svensk fanerogamflora, 2:a uppl. (1926), för kärlkrypto
gamerna Holmberg, Hartmans Handbok i Skandinaviens flora,
H. 1 (1922).

Uppsala, Geografiska Institutionen i maj 1934.

Rasmarkerna utgöra en marktyp, som i vårt land är represen
terad huvudsakligen i Norrland i form av de talrika s. k. syd- 
bergen, som av botanister och geografer tillvunnit sig ett stort 
intresse på grund av sin egenartade flora. Emellertid kan även 
mellersta och södra Sverige uppvisa prov på denna marktyp, fastän 
i mindre skala. Sålunda utgör diabastäcket på Västergötlands 
platåberg med sina lodräta väggar och det för diabasen karakte- 

6 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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ristiska pelarformiga förklyftningssättet ett tacksamt objekt för de 
olika vittringsprocesserna, och här ha också uppstått typiska ras
marker. Vackrast utbildade äro de utan tvivel på Halle- och 
Hunneberg, emedan diabasen här uppnår större mäktighet än på 
de övriga Västgötabergen.

Bergens läge, morfologi och geologiska byggnad.

Halle- och Hunneberg äro belägna i västra kanten av Västgöta- 
slätten, i öster gränsande direkt mot denna och i väster och söder 
omslutna av den därmed sammanhängande Tunhemsslätten. Hälle
berg sticker med sin norra spets ut i Vänern. Bergen äro skilda 
av en dalgång, 450—500 m bred, som bildats genom en förkast
ning, varefter dalen utvidgats genom denudation. Genom förkast
ningen har Hunnebergs norra del sänkts c:a 30 m, varför den 
erbjuder en långt blygsammare anblick än Hällebergs sydsida, som 
begränsar dalgången i norr.

Det mindre Hälleberg har ungefär formen av en liksidig triangel 
med c:a Vs mils sida, under det att Hunneberg mera liknar en 
kvadrat eller romb med 7—8 km långa sidor. 1 höjd kunna 
bergen ingalunda tävla med de övriga platåbergen i Västergötland. 
De högsta punkterna gå blott upp till omkring 150 m ö. h., alltså 
90—100 m över den omgivande slätten. Samtliga de högsta punk
terna befinna sig nära intill kanterna, och då bergväggarna stupa 
alldeles lodrätt ned på de flesta ställen, och den omgivande trakten 
är så plan och öppen, te sig bergen trots sin relativt låga höjd 
mycket imponerande.

Halle- och Hunneberg äro liksom de andra Västgötabergen upp
byggda av kambriska och undersiluriska avlagringar, avsatla på 
urberget, som består av gnejs. Ovanpå de sedimentära bergar
terna vilar ett diabastäcke, som skyddar dessa från denudation.

Lagerföljden på Hunneberg är följande (fig. 1):
1) sandsten (24 m),
2) alunskiffer med orstensbollar omväxlande med rena orstens- 

lager (tillsammans 24 m),
3) ceratopygekalk (1—1,5 m),
4) undre graptolitskiffer (11 m),
5) diabas (i medeltal 60 m).
Diabasen är alltså betydligt mäktigare än på dc övriga platå- 

bergen, av vilka Kinnekulles är c:a 30 och Billingens 40—-45 nr.
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Halleberg saknar graptolitskiffer och ceratopygekalk. (Ovanstående 
siffror efter Nord. Fam.-bok och H. Munthe 1905.)

Det är huvudsakligen diabasen som här är av intresse, då det 
är den som utgör materialet för rasmarksbildningen. Den växlar 
högst betydligt i mäktighet på olika delar av bergen. Sin största 
mäktighet uppnår den vid nordöstra hörnet av Hunneberg, under det 
att den på södra sidan är betydligt tunnare. Stundom vilar dia
basen direkt på sandstenen, på andra ställen på alunskiffern, men 
det är egentligen endast vid kalkbrotten, som man kan iakttaga 
de underliggande lagren, ty så gott som överallt annars är slutt
ningen och bergväggen ett stycke upp täckt av från densamma 
avsöndrade block.

Havsytan.
j500 fot

Höj ds ka! a

Eig. 1. Profil i N—-S mitt över Halle- och Hunneberg. (Efter Sveriges Geolog. 
Undersöknings beskrivning över bladet 40 Vänersborg av Elis Sidenbladh.) t trapp, 
h ceratopygekalk och graptolitskiffer (vitberget), a alunskiffer, s sandsten, g gnejs,

F förkastningslinje.

Rasmarkernas typiska utbildning och terminologi.

Som en gördel omge rasmarkerna bergen på alla sidor, ofta bil
dande väldiga sluttningar, som sträcka sig upp till mer än halva 
höjden av bergväggarna, på andra ställen mindre mäktiga. Till 
rasmarken räknar jag hela sluttningen ända ned till den plana 
slätten, trots att i våra dagar något rasmaterial aldrig når ned 
till de lägre delarna, på grund av att den lodräta bergväggen un
der tidernas lopp genom den ständiga söndervittringen dragit sig 
mer och mer tillbaka, och att fallhöjden samtidigt minskats allt
eftersom raskäglan stigit i höjd. Rasmarkens lägre delar ha på 
så sätt så småningom blivit mer och mer stabila, och steg för 
steg har skogen vandrat upp för sluttningen.

Att åtminstone största delen av detta lägre område måste räk
nas till rasmarken bevisas av de även här befintliga blocken, 
vilka dock bli glesare och mindre framträdande ju längre ned
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man kommer, och som oftast äro mer eller mindre täckta av 
mylla och vegetation. Var den bestämda nedre gränsen för ras
marken skall dragas är därför svårt att avgöra, och jag har så
lunda funnit det lämpligast att medtaga hela sluttningen.

Diabasen bildar, som ovan nämnts, oftast alldeles lodräta väg
gar, vilka dock ingalunda äro släta och jämna utan alltid mer 
eller mindre sönderspruckna. Sprickorna gå vertikalt, och där
igenom klyvcs diabasen i 4- eller 5-sidiga pelarformiga block, 
vilka så småningom lossna från massivet och störta ned. Ofta 
ser man sådana pelare stå med övre delen fri intill bergväggen, 
fasthållna endast vid basen.

Den lodräta bergväggen har i litteraturen fått en hel del be
nämningar. Den numera mest brukliga termen torde vara ham
mare, och den kommer jag att använda i det följande. Ras
markens översta del intill hammaren kallas berg ro t. I denna 
samlas det finaste vittringsmaterialet från hammaren, varjämte 
även en del mylla från platåkanten ditföres vid inträffande ras 
eller sopas ned av vinden. Då dessutom regnvatten silar ned ut
efter hammaren, och temperaturförhållandena äro gynnsamma på 
grund av det för solen exponerade läget, i synnerhet beträffande 
de mot söder vettande sidorna, och hammaren utgör ett gott skydd 
mot vindar, har utefter bergroten uppstått en ganska rik flora. 
Talrikt representerade äro här våra lövträd och buskar, såsom 
lind, alm, ek, lönn, björk, ask, rönn, hassel m. fl. Där träden ej 
stå alltför tätt, är även undervegetationen ganska rik.

För en dylik ståndort har prof. Sernander (1913, 1920) infört 
termen lövängsur, vilken jag i det följande kommer att an
vända.

Nedanför lövängsuren, som oftast utgör ett tämligen smalt bälte, 
vidtager ett område, bestående av stora, kantiga diabasblock, så 
gott som fritt från vegetation. Endast några skorplavar och mindre 
vattenfordrande mossor växa på blocken samt här och där i springor 
mellan desamina någon enstaka ört eller ungplanta av barr- eller 
lövträd. Detta område kallas enligt den Sernanderska termino
logien öken ur. Orsakerna till dess ofruktbarhet äro dels bristen 
på näring, ty om någon mylla bildas, sopas den snart bort av 
vindar och regnskurar, dels vattenbristen. Det grundvatten eller 
regnvatten, som kommer lövängsuren till godo, sipprar naturligtvis 
sedan ned mellan stenarna och träder åter i dagen först längre 
ned i sluttningen.
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Fig. 2. Fotokopia av Generalstabens konceptblad n:r 42 Vänersborg av år 1927. 

De karterade områdena äro inlagda med rutor.

Ökenurens nedre gräns utgör också oftast gränsen för den nu
varande rasmarksbildningen; endast vid då och då inträffande 
större ras kunna en del block nå ännu längre ned, d. v. s. in i 
den blandskog som här vidtager. Vid sådana stora ras genom- 
brytes lövängsuren, vars vegetation då av raset spolieras. Även 
de största träden kunna då, som senare skall visas, brytas ned 
och begravas av rasmaterialet.

Mellan ökenuren och blandskogen ser man ofta en vall av block, 
som följer skogens slingrande konturlinje. Denna vall har tro
ligen uppkommit sedan skogen växt upp så pass, att träden kunnat 
spärra vägen för de block som nått längst ned.

Blandskogen sträcker sig sedan med en ganska enhetlig art-
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Fig. 3. Karta över rasmarken vid Bragnum, Hunnebergs östra sida.

sammansättning ned utefter sluttningen. Den lägsta delen av 
denna är ofta tämligen fuktig, emedan grundvattnet nu åter träder 
i dagen. Detta sätter också sin prägel på vegetationen, i det att 
allt flera fuktälskande arter uppträda ju längre ned man kommer. 
Sålunda slutar skogen så gott som överallt med ett mer eller 
mindre brett bälte av alar med en yppig undervegetation. Stundom 
övergår alskogen i ett alkärr.

De undersökta områdena.

För att i någon mån lära känna området företog jag sommaren 
1932 några botaniska exkursioner till Halle- och Hunneberg. Som
maren t933 fortsattes undersökningarna vid skilda tillfällen under
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Teckenförklaring.

O O O
o o

Platå.

Lövängsur med nivå- 
kurvor.

ökenur med nivåkur
vor.

Igenväxt ökenur med 
nivåkurvor.

Blandskog med nivå- 
kurva.

Strandklapper.

Kalhygge med nivå
kurva.

Alskog med nivåkurva.

Alkärr

Åkermark.

Glänta med
11. ni vakurva

12. Hammare.

13. — Landsväg.

14. Mindre väg.

15. Stig.

16. //a---------- Gärdesgård.

17. Strandlinje.

18. Dike.

19. □ Boningshus.

20. a------------ Prolillinje.

månaderna juni, juli och augusti, varvid 7 kartor uppmättes över 
olika områden, och växtförteckningar uppgjordes över desamma.

De karterade områdena ha valts så, att de vardera representera 
den rasmarkstyp, som förefinnes inom en längre sträcka på ömse 
sidor om det kartlagda området. För att utröna, om någon större 
skillnad i rasmarkens utbildning och artsammansättning fanns i 
de olika väderstrecken, fann jag det lämpligast att göra en karta 
för varje sida av bergen.

Kartorna äro uppmätta med distanstub i skalan 1 : 1000 och 
därefter förstorade med pantograf en gång, alltså utförda i skalan 
1 : 500. Nivelleringen är utförd med Elvings spegel, och hamma
rens höjd har uppmätts med Paulin-aneroid. För varje karta har 
jag gjort en profil efter de nivåkurvor som utlagts på kartan med 
1 m ekvidistans, och på såväl plankartan som profilen har jag 
med färger betecknat de olika vegetationsbältena. Vid reproduk
tionen ha färgerna måst utbytas mot svarttryck, och endast var
annan nivåkurva har medtagils.
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De kartlagda områdena äro följande (fig. 2):
1. C:a 400 m norr om byn Bragnum vid Hunnebergs östra 

hörn. (Området kallas i det följande Bragnum.)
2. Vid gården Versleda len på Hunnebergs sydsida.
3. Vid torpet 1 km norr om Nygård, Hunnebergs nordvästra 

sida (kallas Nygård).
4. Mitt emot gården St. Järpetorp, Hunnebergs norra sida.
5. Vid Ättestupan, Hällebergs sydvästra hörn.
6. Norr om Skytteklev, Hällebergs östra sida (kallas Skvtteklev).
7. Norr om Nord kroken vid Vänern på Hällebergs västra sida 

(kallas Nordkroken).
Utom för dessa områden har jag uppgjort växtförteckningar för 

3 andra, nämligen Floklev på Hunnebergs östra sida, ett område 
mellan Lilleskogs station och Munkesten på Hällebergs sydsida 
samt Hällebergs nordspets. Dessa förteckningar beröra sektioner 
av ungefär samma bredd som de kartlagda områdena omfatta, 
d. v. s. omkring 160 m. Växtförteckningarna ha uppställts i tabell
form och återfinnas i slutet av uppsatsen.

1. Bragnum.
På östra och sydöstra sidan av Hunneberg äro rasmarkerna särskilt 

kraftigt utbildade. Härifrån hänföra sig också de beskrivningar, som 
Linné och Kalm lämnat över desamma från sina besök vid bergen.

Ovanför det kartlagda området vid Bragnum befinner sig Hunne
bergs högsta punkt, belägen 154 m ö. h. och 100 m ovan den 
omgivande slätten. Hammaren är omkring 43 m hög och alldeles 
lodrät, och sluttningen går alltså upp till 57 m:s höjd. I ham
maren märkas flera mer eller mindre fristående diabaspelare, som 
kluvits Irån massivet. 1 områdets södra begränsning fanns ett 
större färskt ras, som gjort en lucka i lövängsurens vegetation, 
och stora block efter raset lågo ända ned till mitten av ökenuren. 
En ek, c:a 1,6 m i omkrets, hade träffats av ett block och blivit 
sönderfläkt och inskuren till halva sin tjocklek.

Lövängsuren bildar ett i genomsnitt 20 m brett bälte, vars nedre 
gräns är ganska ojämn genom att tungor av vegetationen skjuta 
längre ned på en del ställen. De mest utmärkande trädslagen 
voro alm, ek, lönn, ask, asp och rönn samt här och där spridda 
granar. Vid gränsen mot ökenuren växte lind, bildande ett tätt 
lövverk genom att de yttre grenarna lågo utefter marken ocb 
slingrade sig fram mellan blocken.
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A. Lindkoth foto w/o 1933.

Fig. 4. Rasmarken norr om Bragnum, Hunnebergs östra hörn. Alkärret längst 
ned. Blandskogen skymmer de övriga växtbältena.

Här och där lämnade träd och buskar plats för öppna, med ett 
tunt myllager täckta partier, beväxta med gräs och örter, såsom 
Melica nutans, Poa nemoralis, Geranium robertianum, Viola riviniana, 
Dryopteris linnaeana m. fl.

Ökenuren utgör ett 25 ä 30 m brett bälte av stora kantiga block. 
Vegetationen är här mycket torftig och utgöres blott av skorp- 
lavar och Racomitrium-arter samt i jordfyllda springor mellan 
blocken spridda ormbunkar och ungplantor av gran, rönn och 
björk, vilka förr eller senare förtorka.

På några ställen i det kartlagda områdets närhet iakttogs att 
där en större klyfta fanns i diabasen, vegetationen var samman
hängande över hela rasmarken, så att ökenuren på sådana ställen 
var överväxt av trädvegetation. Detta är sannolikt ett dränerings- 
fenomen. Genom dylika klyftor eller raviner strömmar nämligen 
smältvatten och regnvatten från platån ned för sluttningen, med
förande uppslammad jord, som avsättes mellan blocken i ökenuren, 
och denna kan därför tagas i besittning av skogen.

Nedanför ökenuren vidtager en blandskog, som utgör rasmar
kens bredaste växtbälte. Även här utgöres marken av stora block,
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A. Lindroth foto 14/c 1933.

Fig. 5. Rasmarken norr om Bragnum. Utsikt från platån mot NO. Hammaren, 
lövängsuren, ökenuren och blandskogen, ökenuren skymtar som ett grått band.

I bakgrunden Flo-slätten och Dettern.

som äro särskilt framträdande i övre delen. Längre ned, där 
undervegetationen är rikare, äro hlocken mera dolda av mylla, 
bildad av växtrester. Ingenstädes äro de dock kala såsom i öken
uren utan överallt överdragna med ett täcke av mossor och örter. 
Blandskogens viktigaste trädslag är granen, som i stora exemplar 
går ända upp till ökenuren. Därnäst komma rönn, björk, hassel, 
ek, Salix caprea m. fl. Även de ädla lövträden, som dominera i 
lövängsuren, äro representerade i blandskogen, men i enstaka och 
smärre exemplar.

På en plats i den nedre delen av skogen klättrade rankor av
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humle på block och småträd. Förekomsten av humle omtalas 
redan av Linné från Hunnebergs rasmarker.

Genom nedre delen av blandskogen går en gammal strandlinje, 
vars gränser äro skarpt markerade, omgiven som den är på båda 
sidor av träd och buskar, under det att den själv utgör ett 10 m 
fullständigt trädlöst bälte. Den består av ett ganska mäktigt lager 
av rullstenar, vilka dock äro mer eller mindre täckta av rasma- 
terial och lägre vegetation. Denna strandlinje kan följas utefter 
en lång sträcka på sydöstra sidan av berget. — I förbigående kan 
nämnas att vid Hällebergs s. ö. hörn finnas vackert utbildade fält 
av rullstenar, som bilda flera terrasser.

Nedanför strandterrassen fortsätter blandskogen med ungefär 
samma sammansättning som ovanför, men hasseln är talrikare, 
och ldibbalen börjar uppträda och blir allt mer dominerande, ju 
längre ned man kommer.

Med en ganska skarp gräns, markerad av en smal glänta, över
går blandskogen till en nästan ren alskog. Blott i övre delen av 
densamma växa även hägg, rönn, hassel och enstaka granar. 
Grundvattnet träder här fram i form av flera källdrag, och mar
ken blir allt fuktigare, varför den lägsta delen av sluttningen upp
tages av ett kärr. Här växa mellan de höga, raka alarna: Allium 
ursinum, Caltha palustris, Cardamine amara, Comaram palustre, 
Dryopteris spinulosa, Geum rivale, G. urbanum, Juncus effusus, Lych
nis flos cuculi, Majanthemum bifolium, Myosotis palustris, Oxalis 
acetosella, Paris quadrifolia, Peucedanum paluslre, Ranunculus acris,
R. flammula, Filipendula ulmaria, Stellaria nemorum, S. palustris, 
Veronica beccabunga, Viola palustris.

2. V e r s 1 e d a 1 e n.

På Hunnebergs s. ö. sida är hammaren mer eller mindre sön
dervittrad, så att hyllor och avsatser uppstå i densamma, och på 
dessa klättrar vegetationen upp. Längst har denna söndervittring 
kommit utefter en sträcka ö. om den s. k. Ramleklint mitt emot 
gården Versledalen. Här finns knappast någon hammare alls 
kvar, utan rasmarken sträcker sig ända upp till platån. Endast 
fragment och fristående pelare med lodräta väggar finnas kvar 
av hammaren, och mellan dessa övergår sluttningen utan skarp 
gräns i platån. Detta torde i det närmaste motsvara den slut
punkt i rasmarkens utveckling, som prof. Frödin (1915) beskrivit
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Fig. 6. Karta över rasmarken vid Versledalen, Hunnebergs sydsida.
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från Lule lappmark. Här heter det bl. a.: »Men i och med att 
hammaren genom rasmarkens tillväxt blir allt mindre, minskas 
ju den yta, varifrån material tillföres raskäglan. Tillskottet avtar 
därför per tidsenhet, det vill säga rasmarken tillväxer med konti
nuerligt avtagande hastighet. Detta medför, att den växer i stabi
litet, d. v. s. den faktor, som förhindrar uppkomsten av ett slutet 
växttäcke, nämligen rörligheten, gör sig allt mindre gällande. Då 
det fossila stadiet nås, torde vanligen en sluten vegetation redan 
täcka hela rasmarken.»

Så blir säkerligen förhållandet inom här ifrågavarande område 
inom en ej alltför avlägsen tid, ty utvecklingen pekar tydligt i
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A. Lindroth foto 16/g 1933.

Fig. 7. Rasmarken vid Versledalen, Hunnebergs sydsida. Ökenuren med sina 
trädgrupper synes mellan blandskogen och lind-ek-skogen, som direkt övergår i

platåns vegetation.

den riktningen. I stället för den på andra sidor av bergen typiska 
smala lövängsuren, utbreder sig här från platån och nedåt ett 
90—100 m brett bälte av lövskog, och såväl från detta som från 
blandskogen skjuta grupper av träd och buskar ut i den mellan
liggande ökenuren. Även isolerade trädgrupper finnas i denna, 
oeh det finns ingen anledning att betvivla, att det nu vegetations- 
lösa området kommer att helt växa igen, så snart tillräckligt 
näringssubstrat bildats mellan blocken. Anledningen till att så 
ej redan skett är kanske den tydliga skillnaden mellan lutnings- 
vinkeln i lövskogsområdet och ökenuren. Den senare är nämligen 
betydligt brantare än det tämligen jämnt sluttande lövskogsområdet. 
Orsaken till denna lutningsskillnad förefaller mig mycket svårför
klarlig, liksom orsaken till diabasens starka förklyftning just här 
i motsats till förhållandet på Hällebergs sydsida, som senare skall 
beskrivas. Möjligen beror skillnaden på, att diabasen, som är 
tunnast på sydsidan av Hunneberg, här är rikligare genomdragen 
av sprickor, eller också är den av mera lätlvittrad beskaffenhet.

Blocken äro osedvanligt stora inom dclla område såväl i öken-
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Fig. 8. Rasmarken vid Versledalen. Lind-ekskogen. I förgrunden en diabas- 
pelare, i bakgrunden Ramleklint, som bar bibehållen hammare.

uren som i synnerhet närmast platån. Väldiga pelare tycktes ha 
kluvits från massivet och ibland blott välts omkull utan att komma 
längre på grund av den relativt svaga lutningen och obetydliga 
eller rättare obefintliga fallhöjden.

Man har svårt att föreställa sig någon vegetation över huvud 
taget i en sådan terräng, ännu mindre en tät lövskog. Mellan 
blocken har så småningom bildats litet jord, ditförd från platån 
genom vindar eller bildad genom vittring, och denna har givit 
fäste och näring åt trädplantorna. Genom sin egen fallförna ha 
träden sedan givit upphov till en allt rikare mylla.

Skogsskiktet sammansättes av huvudsakligen lind, ek1 och asp

1 Såväl Quercus robur som Quercus sessiliflora finnas. Hunnebergs sydsida 
utgör den klassiska lokalen för Linnés beskrivning av Quercus sessiliflora, som 
han ej förut kände.

Då förf. under karteringsarbetet ej hade uppmärksamheten riktad på denna 
arts utbredning inom området, företogs sistförflutna sommar en kompletterande 
undersökning härav, varvid befanns att arten var minst lika vanlig inom detta 
område som Q. robur. Talrika mellanformer mellan de båda arterna förekomma.

Även vid Ättestupan konstaterades Q. sessilißora, däremot ej inom de övriga 
kartlagda områdena.
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Fig. 9. »Kryplinden» vid gränsen mot ökenuren i rasmarken vid Versledalen.

samt mera enstaka björk, lönn, rönn och gran. Denna lind-ek
skog, ger ett mycket egendomligt intryck med sin smala, mellan 
blocken slingrande stammar och sitt täta lövverk, som knappast 
släpper igenom en enda solstråle. Marken verkar också ganska 
steril, mestadels täckt blott av fjolårslöv och nedfallna torra grenar 
och kvistar, och undervegetationen är synnerligen torftig. Blott 
Asperula odorata och Melica nutans förekomma någorlunda talrikt, 
övriga arter blott i enstaka exemplar. Vid nedre gränsen, mot 
ökenuren, är linden krypande och bildar en nästan ogenomtränglig 
spärr med sitt virrvarr av grenar, som gör, att man knappt kan 
urskilja någon huvudstam. De smågrenar som beröra marken 
äro rotslående.

Ökenuren utgör, bortsett från trädgrupperna i densamma, ett 
ovanligt brett bälte och befinner sig jämfört med de övriga om
rådena på en ovanligt låg nivå. Blandskogen har ej förmått tränga 
upp högre på grund av den tvära stigningen och upptar därför 
en tämligen liten del av rasmarken. Det var påfallande att hloc
ken i ökenuren voro mycket fattigare på mossor än vid Bragnum.
De voro nästan kala så när som på några skorplavar, och de 
mossor som funnos voro inskränkta till skuggsidan av de större
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A. Lindroth foto 18/b 1933.

Fig. 10. Hunnebergs sydöstra sida ungelär mitt emellan Bragnum oeli Versledalen. 
Hammarens och rasmarkens utbildning visar också ett mellanting mellan dessa 
områden. Hammaren är ganska starkt söndervittrad, så att vegetationen klättrar 

upp på de bildade hyllorna.

hlocken. Ökenuren är här på grund av sitt läge rakt i söder 
och den ovanligt starka lutningen mer utsatt för solstrålarna, som 
skulle förbränna allt som växte ovanpå blocken.

Blandskogen består mest av gran och tall samt fläckvis mera 
lövträd. Området är rikt på källdrag, som i denna trakt kallas 
»verslor», och av vilka gården Versledalen fått sitt namn.

3. Nygård.

Rasmarken vid Nygård är av typiskt utseende med väl utbildad 
hammare och en jämn sluttning. Hammarens höjd är c:a 30 m, 
rasmarken går upp till 40 å 45 m ovanför åkermarken, och slutt
ningen är blott något över tOO m lång. Hammaren bildar talrika 
små hyllor, på vilka smärre buskar och träd funnit fotfäste.

Lövängsuren växlar i bredd mellan 10—20 m och sam mansättes 
huvudsakligen av alm, ask och lönn m. fl. Här och där skjuter 
en tunga av lövängsuren ned i ökenuren med ett jordlager som 
täcker blocken, och på detta växa talrika örter.
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Fig. 11. Karta över rasmarken vid Nygård, Hunnebergs västra sida.

7 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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Fig. 12. Hunnebergs nordvästra sida norr om Nygård.

I ökenuren voro blocken ganska fattiga på mossor. Mellan 
blocken växte enstaka gräs och ormbunkar samt några ungplantor 
av rönn och ask.

I blandskogen dominerade gran och alm, håda i mycket stora 
exemplar, och dessutom funnos ask, hägg, lönn, rönn och Salix 
caprea. Längre ned var marken fuktigare, och blandskogen av
slutades med ett smalt bälte av klibbal med Filipendula ulmaria 
i fältskiktet.

4. St. Järpetorp.

Hela norra sidan av Hunneberg är mer eller mindre avrundad 
och sluttar ned mot dalgången i på vissa punkter tydligt mar
kerade, likaledes avrundade terrasser. Detta är en följd av is
tidens denudation, som, enligt vad refflorna i trakten och även 
på själva bergen visa, gått fram i n. o.—s. v. riktning. Hällebergs 
sydsida, som utgör dalgångens norra vägg, har därför lämnats 
orörd av denudationen. På grund av den avrundade formen och 
avsaknaden av hammare är Hunnebergs nordsluttning ej någon
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Fig. 13. Karta över Hunnebergs nordsluttning vid St. Järpetorp.

rasmark i egentlig mening, men här och där finnas smärre partier 
av diabasen, som framträda i sluttningen och ha mot dalgången 
vända lodräta väggar, från vilka block då och då lossna och rulla 
ned för sluttningen. Dessa terrassformiga avsatser framträda bäst 
i nedre delen såsom synes av kartan (fig. 13). Genom förkast
ningen når nämligen diabasen nästan ned till dalgångens botten.

Platån når inom det kartlagda området en höjd av blott 45 m 
räknat från dalens botten, och sluttningen, som är brantast i 
nedre delen, är ungefär 165 m lång. Den är i hela sin utsträck
ning täckt av en ganska tät granskog. Närmast platån är den 
uppblandad med tall samt smärre exemplar av Salix-arter, ek, 
björk och rönn. Undervegetationen är en typisk barrskogsflora, 
bestående av t. ex. blåbär, lingon, odon, Trientalis, Majanthemum, 
Pteridium aquilinum o. s. v.

Längst ned övergår sluttningen i en plan, delvis sank glänta, 
som skiljes från åkermarken genom ett bälte av albuskar. Gläntan 
var beväxt med en del ungplantor av gran, rönn och björk samt 
talrika örter såsom Arnica montana, Circium palustre, Equisetum
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Fig. 15. Ättestupan, Hällebergs sydsida. Hammaren är här 45 m hög. Ökenuren 
skymtar mellan blandskogen och den smala lövängsuren.

silvaticum, Lotus corniculatus, Orchis metadata. Pinguicula vulgaris 
m. fl.

5. Ättestupan.

Den som har passerat dalgången mellan Halle- och Hunneberg 
på järnvägen eller landsvägen, har knappast kunnat undgå att 
imponeras av den väldiga lodräta bergvägg, som utgör Hällebergs 
sydsida. Hammaren når här en betydande höjd, särskilt vid den 
s. k. Ättestupan, belägen vid sydvästra hörnet, som genom en 
sprickdal är avskill från det övriga liergcl och kallas Häcldan 
eller Häckle. Här uppgår hammaren till 45 m, vilket torde vara 
maximum för båda bergen. Liksom överallt annars är den även 
här mycket skrovlig och söndersprucken, men dock så pass fri 
från avsatser, att blott någon enstaka buske kunnat få fäste i 
densamma.
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Fig. IG. Karta över rasmarken vid Sky.tteklev, Hällebergs östra sida.

Del är påfallande, att rasmarken utefter Hällebergs sydsida är 
så mycket mindre än på t. ex. bergens östsidor, en observation, 
som redan Linné gjorde. Eljest brukar, som man kan vänta, ras
käglan vara längre ju högre branten är. Inom det kartlagda om
rådet är den blott 80 m lång, och längre österut är sluttningen
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Förf. foto 15/s 1933.

Fig. 17. Det stora raset söder om Skytteklev, Halleberg. Lövängsuren spolierad
av blockmassorna.
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ännu kortare, där landsvägen går alldeles intill densamma. Jag 
kan ej finna någon annan förklaring härtill, än att diabasen här 
är hårdare och mindre lättvittrad, så att hammaren därför är 
mera stabil i motsats till förhållandet på Hunnebergs sydsida, där 
som ovan beskrivits hammarens sönderklyftning var så gott som 
fullständig. Eftersom båda områdena äro belägna rakt i söder, 
kan ju den stora skillnaden ej bero på olika yttre betingelser för 
viltringen.

Några större ras inträffa ytterst sällan utefter Hällebergs syd
sida, vilket man kan se av den täta bebyggelse, som utvecklats 
alldeles under branten. Mellan landsvägen och berget ligga talrika 
små villor och stugor i själva sluttningen, där man av rasmate
rialet byggt upp små terrasser för trädgårdstäpporna. Skulle elt 
ras inträffa av de dimensioner, som jag sett på andra ställen, där 
hammaren varit betydligt mindre, skulle en sådan stuga utan vi
dare spolieras.

Lövängsuren bildar ett smalt bälte, oftast mindre än 10 m. I)e
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vanligaste trädslagen voro alm, ask, ek (Quercus robur och Q. sessi- 
liflora, se noten sid. 94) och lönn. Almen, som på vissa ställen 
förekom i täta bestånd, hade mot ökenuren krypande grenar, och 
detsamma var i ett par fall förhållandet även med eken.

I ökenuren var mossfloran mycket torftig. Blott längst ned, där 
det var skuggigare på grund av den angränsande blandskogen, 
voro mossorna talrikare.

6. Sky 11 ek lev.

Hällebergs nordöstra sida företer ungefär samma utseende som 
Hunnebergs. Hammaren är kraftigt utbildad, och rasmarken utgör 
en långsträckt sluttning med samma dimensioner som vid Bragnum.

Lövängsuren är 10—15 m bred. I skogsskiktet dominerade ek 
och lind, och mindre talrikt förekommo rönn, björk, ask, gran 
och hassel. Linden bildade på gränsen mot ökenuren täta buskage 
med krypande grenar. Undervegetationen var ganska artrik.

Ökenuren var ej fullt så steril som den brukar vara. Blocken 
voro ganska rikt beklädda av de vanliga mossorna och lavarna 
och även flera örter förekommo.

Blandskogens övre del var huvudsakligen sammansatt av gran 
och björk jämte som vanligt andra spridda lövträd, och även 
undervegetationen var den typiska. I den nedre delen var marken 
tämligen fuktig, och flera små källdrag sipprade fram mellan ste
narna. På sådana ställen växte Chrysosplenium alternifolium, Cir- 
caea alpina och Filipendula ulmaria.

Några hundra meter söder om Skytteklev finns ett ganska färskt 
ras, enligt uppgift 2 år gammalt. Väldiga block med friska brott
ytor lågo i sluttningen ända ned i skogen. Ett block, som var 
mer än manshögt och innehöll flera kubikmeter, hade hamnat 
nära skogsbrynet. Lövängsurens vegetation hade fullständigt spo
lierats genom raset och begravts under blockmassorna (fig. 17).

7. Nordkroken.

Hammaren uppnår här, där den är typiskt utbildad, en höjd 
av 30 m, och bergrotens höjd över Vänern är ungefär lika stor. 
Sluttningens längd mellan hammaren och sjön är c:a 95 m.

Utefter en sträcka av ungefär 60 m var hammaren sönderklyftad, 
så att den bildade terrassformiga avsatser, på vilka man genom en 
mödosam klättring kunde taga sig upp på platån. Omedelbart
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Fig. 18. Karta över rasmarken vid Nordkroken, Hallebergs västra sida.

norr om detta område befann sig en större klyfta i diabasen, vars 
botten bildade en mycket brant stigande sluttning, så att klyftans 
inre del närmade sig platåns nivå.

Genom bergväggens starka förklyftning har rasmarken här tyd-
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Fig. 19. Hällebergs västsida norr om Nordkroken. Närmast stranden alar. Till 
vänster på bilden synes hur vegetationen klättrar upp på den sönderklyftade

hammaren.

ligt stabiliserats, vilket man också kunde se av vegetationen. Denna 
var nämligen så gott som sammanhängande över hela sluttningen. 
Ökenuren var mer eller mindre överväxt av träd, buskar och örter, 
men man kunde dock ganska väl urskilja dess gamla gränser på 
grund av dess något glesare vegetation. Vissa fläckar av den hade 
för övrigt ännu icke tagits i besittning av skogen, men blocken 
voro starkt mossbelupna, och flera örter funnos jämte ungplantor 
av lövträd. Någon skarpt begränsad lövängsur fanns alltså ej 
annat än mitt emot de nämnda gläntorna eller ökenursresterna. 
Där hammaren var sönderklyftad, övergick Iövängsurens vegetation 
uppåt i dennas och nedåt i den igenväxta ökenurens vegetation,
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vilken just här var som tätast, som man kunde vänta, eftersom 
ingen egentlig hammare fanns, och markens stabilitet därigenom 
måste vara större.

Blandskogens flora var ganska avvikande från de förut beskrivna 
områdena. Endast den översta delen hade en mera vanlig art
sammansättning med gran och spridda lövträd. Men redan 15— 
20 m nedanför den övre gränsen märktes en tydlig förändring. 
Marken blev fuktig och myllrik, undervegetationen tät och frodig, 
och talrika källdrag sipprade fram under de storväxta örterna. 
På de ovan beskrivna områdena brukade källdragen uppträda 
först i den lägsta delen av sluttningen. Att så icke sker här kan 
tänkas ha sin orsak i att de under trappen belägna lagren skjuta 
längre ut från berget, varigenom grundvattnet tvingas fram tidi
gare. Tillförseln av grundvatten från platån är också ovanligt 
god, beroende på en större mosse, vars avloppsvatten föres ut mot 
platåkanten.

På grund av denna fuktighet har aleu vandrat ovanligt högt 
upp i sluttningen liksom flera fuktälskande örter, t. ex. Allium 
ursinum. För övrigt märkas bland örterna flera typiska lund
växter, såsom: Actaea spicata, Asperula odorata, Campanula trache- 
lium, Circaea alpina, Crepis paludosa, Dentaria bulbifera, Festuca 
silvatica, Paris quadrifolia, Sanicula europaea, Stachys silvaticus.

Längst ned övergick skogen successivt till ren alskog.
Strandområdet upptogs av ett 10—15 m brett klapperstensbälte 

med spridda örter, nämligen: Agrostis stolonifera, Baldingera arun- 
dinacea, Calamagrostis neglecta, Carex gracilis, Galium palustre, Jun- 
cus articulatus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Sagina nodosa, 
Viola palustris.

8. Övriga undersökta områden.

Rasmarken vid Fl ok lev, beläget ett par kilometer norr om 
Bragnum på Hunnebergs östsida, visar stor överensstämmelse med 
detta område, fastän hammaren är lägre. Lövängsuren visar en 
stor artrikedom. Här växer t. ex. Hypericum montanum. Den 
förekommer även liksom flera andra mindre vanliga arter, t. ex. 
Geranium lucidum, Cardamine impatiens och Turritis glabra, på 
slagghögar efter gamla kalkbrott på flera ställen i närheten.

På ett område av c:a 30 m:s bredd mellan Lilleskogs sta
tion och Munkesten vid Hällebergs sydsida utgjordes under
vegetationen huvudsakligen av Hedera helix, som nästan helt och
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hållet täckte marken. I detta sammanhang kan nämnas, att i 
början av 1700-talet växte en murgröna vid Halleberg, som till 
och med ansågs vara den största i Skandinavien.

Hällebergs nordända har en väl utbildad hammare och 
en typisk rasmark med de vanliga vegetationsbältena. Närmast 
strandlinjen befinner sig ett vegetationslöst klapperbälte, och ovan 
bränningszonen vidtager en blandskog, som börjar med al. Floran 
är såväl i blandskogen som i lövängsuren betydligt artfattigare än 
i övriga områden, vilket närmare beröres i nästa kapitel.

Några jämförelser mellan de undersökta områdena.

För att få en bätire översikt av artsammansättningen på de 
olika områdena samt av utrymmesskäl har jag uppställt växtför- 
teckningarna i tabellform. Härigenom är det möjligt att jämföra 
frekvensen för dc olika arterna. För atl kunna draga några slutsatser 
därav skulle emellertid fordras ett långt större antal lokaler. Beträf
fande de vanligare trädens fördelning visar tabellen i alla fall någol.

Sålunda framgår att rönn och hassel äro representerade på 
samtliga 9 lokaler i lövängsuren, rönnen även på alla blandskogs- 
lokalerna och hasseln på 7. De kunna alltså betraktas som karak
tärsväxter för dessa rasmarker över huvud, men bilda sällan några 
sammanhängande bestånd utan förekomma spridda bland övriga 
träd och buskar, vilket också är fallet med flera andra lövträd, 
såsom ask, björk och lönn. Alm, asp, ek och framför allt lind 
förekomma däremot ofta i större antal inom ett mindre område. 
Linden är det träd som mest av alla är bundet till lövängsuren. 
Blott på en lokal finns den i blandskogen i några få exemplar. 
Även lönnen hör mest hemma i lövängsuren, liksom alm och ask, 
under det att eken förekommer lika ofta i blandskogen.

Granen skulle av tabellen att döma vara ett bland de vanligaste 
träden i lövängsuren. Den förekommer nämligen på 7 lokaler 
men överallt blott i spridda exemplar, ofta med 10—20 m mellan 
varje. I blandskogen utgör granen däremot huvudmassan så gott 
som överallt, närmast följd av björken.

Av rasmarkens viktigaste buskar utom hasseln böra Lonicera 
xylosteum, Rabus idaeus och Viburnum opulus nämnas. De före
komma med ungefär samma frekvens i både lövängsuren och 
blandskogen, och särskilt de två förstnämnda utgöra ett karak
teristiskt inslag i rasmarkernas flora.



109

Lövängsuren är den viktigaste delen av rasmarkens vegetation. 
Det är ju den som i första hand är beroende av de speciella be
tingelser, som utmärka en typisk rasmark. Detta gäller huvud
sakligen de mest solbelysta sidorna av bergen. Den största kli
matiska förmånen hos en dylik ståndort är ju den stora värme
mängd som kommer den tillgodo genom den starka Insolationen, 
som verkar under en mycket gynnsammare vinkel än på jämn 
mark. Hammaren utstrålar under natten den värme, som den 
absorberat under dagen, och temperaturen blir på så sätt mera 
jämnt fördelad och risken för frost mindre.

Det är därför lövängsuren på olika platser man bör jämföra 
för att se expositionens betydelse för vegetationen. För att man 
genom sådana jämförelser skall kunna draga några slutsatser be
träffande vegetationens förhållande till de klimatiska faktorerna, 
böra naturligtvis övriga betingelser, såsom rasmarkens utbildning 
och markbeskaffenheten, vara så likartade som möjligt hos de 
jämförda områdena. I det föregående ha vi emellertid sett, att 
så ingalunda är fallet beträffande de beskrivna områdena. Syd
sidornas rasmarker äro mycket olika till sin utbildning, och vege
tationen måste därför trots de likartade klimatiska betingelserna 
bli rätt olikartad både till sin utbredning och artsammansättning. 
Detsamma gäller nordsidorna. På Hunnebergs nordsida fanns ju 
ej ens någon egentlig rasmark.

Mellan rena nord- och sydsidor bör man givetvis finna den 
största klimatiska skillnaden. Jämför man i tabellerna Hällebergs 
nordspets, den enda typiska rasmark rakt i norr som står till 
buds, med någon av de sydliga lokalerna, t. ex. Ättestupan, finner 
man också en mycket tydlig skillnad i vegetationens sammansätt
ning. Hällebergs nordspets kan ej uppvisa ett enda av de ädla 
lövträden. Trädvegetationen består av gran, björk, asp, rönn och 
Salix caprea. Däremot var mossfloran rikare än kanske på något 
annat ställe på bergen. Det är emellertid ej blott i fråga om 
temperaturförhållanden som detta område är sämre lottat än syd
sidorna. Omgiven på båda sidor av Vänern, är Hällebergs nord
spets mycket utsatt för stormar och oväder.

För övrigt får man nog icke tillmäta de klimatiska faktorerna 
en alltför dominerande betydelse i fråga om rasmarksvegetationens 
fördelning. Den moderna växtbiologien tar ju alltmera hänsyn 
till markbeskaffenhetens inverkan på vegetationen. I varje fall 
måste klimatdifferenserna vara av mycket mindre vikt inom
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här behandlade område än i de norrländska syd- och nord
bergen.

* * *

I tabellerna motsvara de romerska siffrorna de 10 områdena i 
den ordning de beskrivits, alltså:

I Bragnum, VII Nordkroken,
11 Versledalen, VIII Floklev,

III Nygård, IX Omr. mellan Lilleskog och
IV St. Järpetorp, Munkesten,
V Attestupan, X Hällebergs no rdspets.

VI Skytteklev,

Tabeller över artfördelningen inom de undersökta områdena.

A. Lövängsuren.1

N a m n I II III V VI VII VIII IX X

Träd och buskar.
Acer platanoides.......................... + + + + + 4 4-

Betula verrucosa........................... + + + + 4

Corylus avellana........................... + + + + + + 4 + 4

Cotoneaster integerrimns .... +

Crataegus sp...................................................... +

Daphne mezereum....................... 4

Fraxinus excelsior....................... + 4 + + 4

Hedera helix............................... +

Lonicera xylosteum................... + + + + 4 4

Picea aides...................................... + + + 4- 4 -I" 4

Populus tremula.......................... + 4 + 4 4

Prunus padus .............................. +

Quercus robur.............................. + + 4- + 4 4-

Q. sessiliflora.................................. + +

Rhamnus frangula....................... 4

Rosa sp.................................................................... +

Lokal n:r IV saknar lövängsur.



Namn

Hülms idaeus..................................
Salix caprea..................................
Sorbus aucuparia.......................
S. suecica.....................................
Tilia cordata..................................
Ulmus glabra..............................
Viburnum opulus..........................

Örter och gräs.
Actaea spicata..............................
Anemone hepatica.......................
Angelica silvestris.......................
Anthoxanthum odoratum . . . .
Arenaria trinervia.......................
Asperula odorala..........................
Asplenium trichomanes...............
Athyrium füix femina...............
Avena pubescens...........................
Campanula persicifolia...............
Chamaenerium angustifolium . .
Convallaria majalis...................
Dryopteris filix mas...................
D. linnaeana..................................
D. spinulosa..................................
Epilobium montanum ...............
Fragaria vesca..............................
Galium aparine .... • . . .
Geranium lucidum.......................
G. roberlianum..............................
G. sanguineum..............................
Geum urbanum ..........................
Hieracium rigidum . \ .
H. nmbellatum..............................
Hypericum montanum...............
H. perforatum..............................
Impatiens noli tangere...............
Lactuca muralis..........................

I II III V VI VII VIII

+ + + +
+ + +
+ + + + + 4- +

+
+ + + + + +
+ + + + +
+ + +

+
+ + +

+

+ + + + +
+ + + + + 4-
+

+
+ +

+
+ + + +
+ + + + +
+ +

+ + + + +
+ + 4- +

+
+ +

+ + + + +
+ + +
+

+
+

+
+ + +
+ +
+ + + +
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Namn I ii in V VI VII VIII IX X

Lathyrus pratensis....................... +

Linaria vulgaris............................. -f-

Lotus corniculatus....................... +

Melampyrum silvaticum . . +

Melica nutans................................... . . + + + 4 4 4 4 4

Origanum vulgare....................... + +

Orobus niger........................................ + +

0. tuberosus ........................................ . . + + + + 4 4

Oxalis acetosella............................. 4 4 +

Plantago lanceolata .... +

Poa nemoralis................................... . . 4 4- + 4

Polygonatum officinale . . . 4

Polypodium vulgare .... . . + + + + +

Pyrola minor................................... .• . +

P. secunda.............................................. . . 4 4 +

Saxifraga granulata .... +

Scrophularia nodosa .... . . 4 +

Sedum rupestre............................ -f- + 4 +

S. telephium........................................ + + +

Silenc nutans ................................... +

Solidago virgaurea........................ . . 4-

Stachys silvaticus............................. +

Stellaria longifolia....................... 4

Trientalis europaea .... +

Triticum caninum....................... . . + +

Urtica ilioica........................................ . . i 4- +

Vaccinium myrtillus . . . . . . + 4 +

Valeriana officinalis . . . • 4-

Veronica chamaedrys . . . . . 4 + +

V. officinalis........................................ . . + 4 4 4 4

Vicia sepium........................................

Viola montana................................... +

V. riviniana........................................ . . + + 4

Woodsia ilvensis............................. . .1 + + + +



B. Öken uren.1
113

X a m n 1 II III V VI VII IX X

Träd och buskar.
Acer platanoides (ungplantor) . . . +
Betula verrucosa » ... + + + +
Fraximis excelsior » ... + +

J I‘icea abies » ... + + +
Finns siloest ris » ... + +
Populus tremula » ... +
Rubus idaeus » ... +
Sorlms aucuparia » ... + + + -1-

Örter och gräs.
Angelica silvestris........................... +
Asplenium septentrionale................. + + +

; A. trichomanes.................................. 4- +
Dryopteris jilix mas........................ + + +
Geranium robertianum.................... + +
Impatiens noli tangere.................... 4-
Lactuca muralis............................... + +
Lycopodium selago........................... + +
Polypodium vulgare........................ + + i + :
Sedum telephium............................... + + + +
Triticum caninum........................... -f
Woodsia il vensis............................... + + +

C. Blandskogen.

N a m n I II III IV t" VI VII IX X

Träd och buskar.
Teer platanoides........................
Alnus glutinosa ........................
Amelanchier ovalis....................
Berberis vulgaris........................

+
+

+

_|_
-J- . +

+

+
+ + :

1’“ ]okal nu- IV saknas ökenur, och på lokal n:r VIII är blott lövängsuren 
analyserad. Därför är sistnämnda lokal utelämnad också i nedanstående tabell 
Lavar och mossor upptagas ej i tabellerna.

8 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.
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N a m n I TI III : IV V VI VII IX ;

Betula verrucosa..............................

|
+ + ! + ' + + ♦ +

Corylus avellana.............................. + + + i + + + +

i Fraxinus exelsior.......................... + + 4-

Juniperus communis...................... + 4-

Lonicera xylosteum ..................... + 4- 1 + i "T 4- 4-

Picea abies........................................... + i 4" j 4- 4- j + + +

Pinas silvestris................................... + + 4- +

Populus tremula.............................. 4-

Prunus padus ................................... + + +

Quercus robur .................................. + + + + + +

Q. sessiliflora....................................... + +

Rhamnus frangula.......................... + + ! + +

Rubus idaeus ....................................... + + : + + ' +. 4“

Satix aurita.......................................
\ S. caprea ........................................... + + | -t- 4-

S. repens.......................... ..................... I +
, Sorbus aucuparia .......................... 4“ + + + + 1 + 4- 4- 1

S. suecica........................................... +

i Tilia cordata....................................... +

Ulmus montana.............................. 4- j 4- 4-

Viburnum opulus.............................. + 4- i 4-

Örter och gräs.
Achillea millefolium..................... i + +

Aclaea spicala.................................. 4- i +

1 Ajuga. pyramidalis.......................... i +

Alchcmilla vulgaris ..................... 4~

| Allium ursinum.............................. 4"

| Anemone hepatica.......................... + +

Anlhoxanthum odoratum . . . . 4-

\ Anthriscus silvestris..................... + ! + j 4-

Arenaria trinervia.......................... +

Arnica montana ......... 4- ;

Asperula odorata.............................. + i 4*

Astragalus glycyphyllus . . . . +

Athyrium filix femina................. + s +

Briza media....................................... + 1



N a in n 1 ii in IV V VI VII

Calluna vulgaris...................... + + 4-
Campanula rotundifolia . . . . + +
C. trachelium .............................. 4-
Chamaenerium angustifolium . . + + + 4- 4-
Chrysosplenium alternifolium . . +
Circaea alpina .... + ! 4-
Circium lanceolatum...................... +
Convallaria majalis . . . 4-
Crepis paludosa................. 4-
Cgstopteris fragilis...................... 4-
Dactijlis glomerala...................... +
Dentaria bulbifera................. 4-
I)ryopteris filix mas...................... + + +
I), linnaeana..................... + + + 4-
1). phaegopteris .... 4- 4-
I). spinulosa.......................... + 4- 4-
Empetrum nigrum . . . +

j Epilobium collinum...................... 4-
J E. montanum..................... 4- + + 4-
Eqnisetum arvense .... 4-

j E. hiemale.......................... 4-
j E. pratense ..................... + 4- 4-
E. silvaticum..................... + 4- 4- 4-

j Festuca rubra................. +
F. silvatica.......................... 4- .
Filipendula ulmaria................. + 4- + 4-
Fragaria vesca................. + + + + 4- + |
Galeopsis tetrahit .... + 4-
Galium boreale .... 4-
G. palustre..................... 4-
Geranium robertiamim .... + + 4- 4- 4-

4- !

G. silvaticum................. 4- | +
Geum urbanum................. + + 4- 4- +
Hieracium silvaticum .... + 4-
Humulus Input us...................... +
Hypericum perforatum.................. 4-
H. quadrangulum . . . + 4-
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Namn I ii j in IV V VI VII | IX X

Impatiens noli tangere............... -h | + "I" 1 -I- 1

Knautia arvensis........................... +

Lactuca muralis........................... + + + + + + 4-

| Linnaea borealis ....•••• +

i Lotus corniculatus....................... +

j Luzula pilosa............................... + + + +

| Lycopodium annotinum . . . . +

L. sclayo.......................................... + + + + ^

Majanthemum bifolium............... + + +

Melampyrum nemorosum .... + + +

! M. silvaticum................................... + + +

Melandrinm rubrum................... +
Melica nutans............................... + + +
Neottia nidus avis....................... +

Orobus tuberosus........................... + + +

Oxalis acetosella........................... + + 4- + + + + + +

Paris quadrifolia............... . . +

Pimpinella saxifraya................... +
Plantago tanceolala................... +

i Platanthera bifolia....................... +

1 Polggonatum officinale............... +

Polypodium vulgare................... + + + + + + + +

i Potentilla erecta........................... + + +

Prunella vulgaris........................... + +

| Pteridium aquilinum................... + + + +

Ranunculus acris........................... + + + +

R. repens .......................................... +

Rhinanthus crista galli ..... +

Rumex acetosella........................... ! +

Sanicula europaea....................... +

Scrophularia nodosa................... +

Senecio jdcobaea........................... +

Solidago virgaurea....................... +

Stachys silvaticus........................... ! + + +

Stellaria lonqifolia....................... + +

Trientalis europaea....................... + + + 1 +

Trifolium hybridum................... +



N a m n 1 II III IV v VI VII IX X

Urtica dioica................................... + + + + + !
Vaccinium myrtillus................... + + + -J_ +
V. uliginosum............................... +
V. vitis idaea.................................. + + +
Valeriana officinalis................... + i + + +
Veronica chamaedrys................... * + + +
Vicia cracca................................... +
V. sepium...................................... + + + + +
Viola riviniana............................... + + + ! + + +
Woodsia ilvensis........................... +
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Några märkligare lavfynd, huvudsakligen från Västkusten.

Lecidea (Biatora) Kochiana Hepp.
Vid en liten exkursion, som jag den 11 nov. 1934 företog norr om Bill- 

dal i södra delen av Askims socken, Västergötland, huvudsakligen för att 
kontrollera i vad mån Lecanora picea där befinner sig' i utkanten av sitt 
utbredningsområde mot söder, anträffade jag även ett vackert, fertilt exem
plar av Lecidea Kochiana, som vanligt växande på avrundad berghäll mot 
norr och i sitt vanliga sällskap, nämligen Lecidea tenebrica. På samma 
häll förekommo också några exemplar Lecidea taeniarum.

Sedan min uppsats om Lecidea rivulosa-gruppens arter utkom 1925, har
L. Kochiana anträffats av kapten C. Stenholm i Västergötland, Råda socken, 
Ilönekulla 1926 och på samma eller närliggande lokal av mig 1928. Dess
utom anträffades den av mig 1927 i stor mängd på ett mindre område i 
ljungmark vid Täråssjön i Kållereds socken, Västergötland och är därifrån 
utdelad i mitt exsickat under nummer 43. Egendomligt nog täckte den på 
ett mindre område alla avrundade nordhällar, under det att den saknades 
för övrigt i omgivningen. År 1932 fann jag även ett sterilt exemplar av 
v. coriacella-typen nära Svinesund i Högdals socken, Bohuslän.

Några nordliga arter.
Vid ovannämnda novemberexkursion anträffades i trakten av Brottkärr 

även två exemplar av Gyrophora cylindrica (L.) Ach., växande på skilda 
bergshöjder på nästan horisontala ytor, ett exemplar på vardera stället. 
Dessutom observerades Parmelia intestiniformis v. encausta (Sm.) Vain, pa 
tvenne likaledes skilda platser, på den ena i en tämligen sammanhängande 
yta av cirka 9 kvdm, på den andra mycket rikligt å flera närliggande 
hällar. Utom den länge kända lokalen i Göteborgs Botaniska Trädgård 
är den funnen vid Frölundaborg, således cirka en halv kilometer väster 
om nämnda lokal, samt ute i Änggårdsbergen, ungefär lika långt söderut 
från trädgården, överallt steril.

Bland det flertal arter av nordlig typ, som anträffades vid ett besök 
1932 på Bohusläns högsta berg, Björnerödspiggen, 224 m över havet, må
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särskilt nämnas Lecidea somphotera (Vain.) II. Magn., som växte rätt spar
samt uppe på det stora topprösets stenar. På det plana berget, som 
sträckte sig ganska långt ut omkring löset, anträffades några få exemplar 
av Gijrophora hyperborea Ach. i sällskap med G. erosa och proboscidea. 
De två förstnämnda äro båda nya för Bohuslän, L. somphotera är av mig 
funnen i Torne lappmark vid Abisko rikligt på ett stenblock och i Väster
botten, Älvsby 1921 samt av Degelius i Ångermanland, Björna (Flecht. 
llora v. Ångermani. 1931) och av mig i sällskap med Efr. Eriksson på N. 
Stadsberget vid Sundsvall 1934. Som många andra vanligen sterila lavar 
torde den vara förbisedd.

Vid en cykeltur på spaning efter Lecidea tenebrica et consortes anträf
fade jag 57? 1934 Cornicularia normörica (Gunn.) Du Rietz cirka 2 km öster 
om Hamburgsund i Kville socken, Bohuslän. Liksom på flera andra 
ställen i södra Sverige anträffades här blott ett enda exemplar, växande 
på svagt sluttande zenityta i öppet läge i ljunghed. Trots ivrigt sökande 
på omkringliggande berghällar kunde intet annat exemplar upptäckas. 
Av andra nordliga arter funnos i närheten Cetraria commixta å flera hällar, 
liksom Gijrophora proboscidea och Bnellia moriopsis förefunnos i enstaka 
exemplar. På de åt norr vettande zenitytorna växte här som på så många 
andra ställen i Bohuslän Parmelia centrifuga. C. normörica torde inte 
förut vara funnen i Bohuslän. Den är förut känd från Halland: Älvsåker, 
Kusared, 1926 (Bot. Not. 1927, sid. 127) och Västergötland: Fässberg, nära Sand
bäck, 1924 (Sv. Bot. Tidskr. 1925, sid. 111), insamlade av kapten C. Stenholm, 
vardera i blott ett exemplar. På den av Malme (Sv. Bot. Tidskr. 1924, sid. 518) 
omnämnda lokalen i Västergötland: Öxnevalla, nära Sundholmens järnvägs
station, hittades ett bestånd på 6 cm:s diam. En äldre uppgift föreligger från 
Mösseberg av Wai.lquist 1913, som hittat tre exemplar på ett stenblock.

Heppia euploca (Ach.) Vain.
Hösten 1933 föreläde kapten C. Stenholm, Göteborg, mig en till utseen

det obetydlig, steril, något Dermatocarpon-liknande lav, som vid närmare 
undersökning visade sig vara ovannämnda art, väl överensstämmande 
med exemplar, insamlade av mig vid Varazze i Ligurien, Italien. Den 
hade av honom påträffats under sommaren i blockras strax söder om 
Kvislrums gästgivaregård, Foss socken, Bohuslän, och är förut endast funnen 
av Westring i Skandinavien. Närmare upplysningar om lokalen saknas, 
då den insamlats endast i förbigående och jag vid ett senare besök i dessa 
trakter ej kunde återfinna den. Den torde likväl ha ett skyddat och 
soligt läge mot väster nedanför en hög bergvägg. De 1,5—3 mm stora, 
mörkt grönbruna, olikformigt buktade fjällen äro gyttrade i upp till 1 cm 
stora samlingar, som påminna om en mycket liten Dermatocarpon aqna- 
ticnm eller närstående art, men kanterna på en del fjäll äro blågrått 
sorediösa. Liksom den av Du Rietz [i Gotländ. Veg. stud. (1926), sid. 44 not] 
beskrivna H. gottandica torde den höra till våra allra sällsyntaste lavar 
och utgöra en nordlig utpost av en grupp med huvudsaklig utbredning i 
tempererade trakter. H. euploca har hittills kallats H. Guepini (Del.) Nyl. 
[se Vain. Lichenogr. fenn. 1:13 (1921)].



Solorina spongiosa (Sm.) Anzi.
Denna art, som även i fjälltrakterna ej anträffats så ofta, upptäcktes 

sommaren 1934 av folkskolläraren Sture Nilsson i Bohuslän: Foss socken, 
Skäleröd ej långt från Munkedal på en skalgrusbank vid Munkedalsälvens 
strandbrink. Genom ett tillfälligt besök i trakten vid tiden för upptäckten 
blev jag i tillfälle att bese lokalen. Laven täckte här åtminstone en halv 
kvm av det säkerligen ej i många år blottlagda skalgruset och utmärkte 
sig genom sina stora, 5—8 mm breda apotheciediskar, som voro plana 
till svagt konkava, nästan i jämnhöjd med bålens kant. På grund av det 
rikliga materialet erhöllos stora och förstklassiga exemplar för mitt ex- 
sickatverk. Dessutom funnen av Nilsson på tre andra bankar.

På samma lokal växte Bacidia hyphnophila *microcarpa (Th. Fr.) ganska 
sparsamt samt en svart krusta, som vid insamlingen antogs våra en out
vecklad Collemacé men som vid undersökning visade sig vara en Verrn- 
caria, till sporstorlek och byggnad någorlunda överensstämmande med 
V. Flörkeana f. terrestris (Arn.) Mig. [V. acrotella f. terrestris Zahlbr. Catal. 
1:11 (1922)]. Den i Norrlin exs. 800 utdelade arten skiljer sig dock genom 
sin ljusa grå färg högst betydligt från mina nästan svarta exemplar.

Då utbredningen för arter, som icke äro behandlade i Th. Fries, Lieh, 
scand., vanligen är mycket ofullständigt känd, meddelar jag härmed alla 
de lokaler, som jag, till stor del tack vare lic. G. Degelius’ välvilja att gå 
igenom Uppsalaherbariernas material, erhållit för S. spongiosa. Torne lpm.: 
Torne träsk, Ortojokk, i lagunen, 1906, Thore Fries (U.); Abiskojaures syd- 
ända och Tjasinnjaskatjåkko, i björkregionen, 1916, G. Samuelsson (U.); 
Nuolja, 1921, 11. Magn.; 1931, Degelius; Snuorratjåkko 1921 II. Magn. Lyck
sele lpm.: Strimasund, 1924, 11. Magn. Lule lpm.: Södra branten av Njun- 
nats, 1864, P. J. IIellrom (U.). Jämtland: Åreskutan, 1877, K. A. Til Setii 
(U.); Frostviken, Jorm, Vallån, 1934, H. Magn. Härjedalen: Axhögen i nv. 
delen, 1913, i sydbranterna, S. Arnell & H. Smith (Hb. Du Rietz). Dalarne: 
Boda, torvdiken vid vägen till Styggforsen, 1897, H. \V. Arnell (Hb. Du 
Rietz). Leksand, Västgårdsmyren, 1907, R. Sernander (UV.). Närke: Ax
berg, Dylta bruk, 1886, .1. Almquist (U.); d:o i ett gammalt kalkbrott mel
lan Quinnerstadtorp och Dylta bruk, 1886, K. Kjellmark (UV.); Lerbäck, 
Fdeskärr, kalkbrott, kalkgrus, 1902, R. Sernander (UV.). Västmanland: 
Guldsmedshyttans socken, Santhyttan, 1920, i ett gammalt kalkbrott, A. 
Binning. Uppland: Uppsala, Norby, Bondkyrko socken, 1851; Norbykärren, 
1852, Th. Fries (U.); Danmark, Bergsbrunna, 1922, i grusgrop nära statio
nen, Du Rietz. Gotland: Gothemsåns stränder ej långt från utloppen, 
1872, J. E. Zetterstedt; Torsburgen, 1829 »Herb. Lundgren» (U.). Väster
götland: Hälleberg, Skytteklev, 1932, R. Santesson; Ilällstad, s. stranden av 
sjön Lilla Björken, vid sibiriska block, 1929, T. Hasselrot. — Norge. 
Sör-Tröndelag: Dovre, Kongsvoll, och Ilordaland: Finse, 1927, Degelius. 
Granvin, Smireggen, 1928, Havås (in exs. Norv. 587).

Biatorella delilescens Arn.
Denna art, beskriven i Flora 1876 sid. 506, bar förut ej varit känd från 

Sverige men anträffades av mig i såväl Uppsalaherbariets som Riksmuseets
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material vid bearbetning av släktet Biatorella. Den var insamlad av P. 
G. E. Thkohin i Småland: Svenarum 1877, troligen på poppel. Nyligen har 
jag också påträffat den i material, insänt av redaktör E. Vrang i Falköping, 
och insamlat av honom i Värmland: Visnums kyrkogård, på ask, 1934. 
Arten har, för den som känner den, ett mycket karakteristiskt utseende 
med sina små, bleka, okantade frukter utan tydligt framträdande bål, men 
den torde lätt kunna förväxlas med någon Lecania eller Biatora-art, som 
den till sitt yttre liknar. Den är även utomlands mycket sparsamt upp
märksammad och troligen betydligt sällsynt. Den är utdelad i Ahn. 675 a, b 
från Bayern: Eichstätt, Affental, växande på alm, och funnen i Grünwalder 
Park i München. Vid Hamburg är den samlad av Timm 1905 på hägg på 
Ohlsdorfs kyrkogård och i Finland av Vainio i Kuusamo och kallad av 
honom B. conspurcans v. kuhmoensis.

I detta sammanhang kan kanske påpekas, att den av Tu. Fries för 
Sverige uppgivna B. pinicola blott är en något förändrad form av B. mori- 
formis, som har en vidsträckt utbredning i Sverige upp till fjällen, under 
det att pinicola är en sydlig art, som troligen ej når upp till vårt land.

Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn.
Lecanora coralliza Nyl., 1'lora 1875 p. 15. Lecanora vitellina v. pulvinata 

Malbil, Catal. lieh. Norm.: 138 (1870) [eller i Bull. Soc. Amis Sei. Nat. 
Rouen IV: 211 (1808) enligt Zahlbrucknkr, Catal.]. Candelariella pulvinata 
Zahi.hr., Catal. V.-800 (1928). — Exs.: Magn. 197.

Det torde vara ställt utom tvivel, att denna lav är en god art, skild 
från den närstående C. vitellina genom sina upprätt växande båldelar, 
varigenom den får ett korallartat utseende, under det att C. vitellina har 
mera horisontalt utbredda ± fjälliknande knölar. Medan C. vitellina slår 
sig ned på nakna stenar, på träd och dylikt, varvid man ofta ser spridda 
+ enstaka gryn eller fjäll, slår sig C. coralliza i regel ned på andra lavar, 
med förkärlek på Lecanora gibbosa eller dess nära släktingar, kanske just 
caesiocinerea, och torde leva saprofytiskt på värdväxten, som den små
ningom förtränger.

Artens utbredningsområde torde åtminstone i Sverige sammanfalla med 
C. vitellina’s, enär jag sett den från många lokaler alltifrån Torne lappmark 
över Uppland ned i Bohuslän. Den tyckes ej alls vara ovanlig, särskilt 
på hällar och block med ± stark ammoniumgödning, och blir på toppen 
av berg och block kraftigt utvecklad och kan täcka stora ytor. I motsats 
mot C. vitellina finner man den rätt sällan med apothecier. Deras inre 
byggnad stämmer väl överens med den hos C. vitellina.

Candelariella xanthostigma (Pers.) Lettau.
Aven denna, hittills i Sverige obeaktade lav, vanligen upptagen som en 

varietet av C. vitellina, torde vara en god art med stor, ehuru okänd ut
bredning och åtminstone i västra Sverige rikligt förekommande. Sedan 
jag 1931 började ägna uppmärksamhet åt den, har jag funnit den vara 
tämligen allmän på äldre träd längs vägar, på kyrkogårdar etc. Oftast



är den steril, ibland sparsamt fertil och någon gång kan man finna rikliga 
apothecier. Den skiljer sig från C. vitellina genom sina ytterst små, van
ligen 0,06—0,08(0,i) mm stora, kulformiga gryn, som oftast sitta ± spridda, 
men som kunna sluta sig tillsammans mer eller mindre till en krusta. 
Aven C. vitellina anträffas på levande bark, ehuru rätt sällsynt, och är då 
vanligen rikligt fertil med stora apothecier av den vanliga typen med 
tjock kant. Någon gång har jag funnit båda tillsammans och väl skilda.

Physcia elueina (Sm.) A. L. Smith.
Brit. Lieh. 1:244 (1918). Du Rietz i Sv. Bot. Tidskr. 47:87 (1923). 11. 

Magx. Flora. Skand. busk- o. bladlavar, sid. 115. Physcia adylutinata (Fik.) 
Nyl. — Vid elt besök på Solberga kyrkogård, Bohuslän, den 12 aug. 1933 
fann jag denna art vid basen av alm på den mot söder vettande sidan 
invid vägen, som går förbi kyrkogården. Den täckte där ett mindre om
råde på åtminstone ett par kvdm och var till sitt utseende fullt typisk. 
I omedelbar närhet växte bl. a. Caloplaca cerina v. chlorina och Xanthoria 
candelaria. Över huvud taget utgjordes lavvegationen här som på andra 
liknande ställen på kyrkogårdar av nitrofila arter, men P. elaeina har 
inte anträffats av mig på någon annan av de över ett hundra kyrkogårdar 
jag besökt i västra Sverige.

Fyndet är ganska intressant, eftersom arten blott en gång förut upp- 
givits för Sverige, nämligen från Visby botaniska trädgård på den släta 
barken av en Abies-art, insamlad och bekantgjord av Du Rietz (se ovan). 
Ehuru den på grund av sitt skorplika utseende ej faller mycket i ögonen, 
torde den likväl höra till våra största sällsyntheter och berättigar säker
ligen ej Th. Fries’ och Du Rietz’ antagande, att den ej skulle vara så 
sällsynt i Sveriges södra provinser. Den förtjänar dock eftersökas i de 
sydligaste delarna.

A. H. Magnusson.
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Dryopteris Oreopteris (Ehrh.) Maxon i norra Skåne.

Sommaren 1933 hade jag som s. k. enskilt arbete i biologi i det diffe
rentierade gymnasiet fått till uppgift att studera kärlkryptogamer i norra 
Skåne. Bland de mer eller mindre allmänna arter, som jag' därunder in
samlade, befann sig även en sällsynt, Dryopteris Oreopteris. Min lärare, 
lektor Hård av Segerstad, som godkände bestämningen, uppmanade mig 
nu att till den följande sommaren, 1934, närmare studera artens förekomst- 
sätt samt söka efter flera fyndorter, vilket också i viss mån lyckades.

Den ursprungliga fyndorten ligger i Örkelljunga socken och utgöres av 
en lundsluttning nedom den c:a 15 m höga sydvästbranten av diorithöjden 
547, den s. k. »Åsljunga Klippa», väster om Åsljungasjön. Arten växer här 
(se fig. 1) i ett 10-tal exemplar kring en liten bäck, tillsammans med Alnus 
ylulinosa, Circaea alpina, Dryopteris Filix mas, D. austriaca, D. Phegopteris 
och Athyrium Filix femina.

För att uppleta förbindelselokaler med de tidigare kända fyndorterna
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Fig. 1. Dryopteris Oreopteris vid Asljunga Klippa i Skåne.

på Hallandsås företog jag sedan cykelturer till de på geologiska kartan 
utsatta dioritförekomsterna i trakten väster om Örkelljunga. Resultatet 
blev dock negativt, tills jag i Tosjö socken, i trakten mellan Rösjön och 
Hallandsgränsen, påträffade den sökta växten på ytterligare tre lokaler, 
nämligen: 1) ett par hundra meter söder om Ilålshult, 2) ett par hundra 
meter söder om föregående fyndort och 3) vid ett stenrös vid vägen från 
Ilålshult mot Stavershult, något öster om avtagsvägen till Esbjörnabygget. 
Dessa tre sistnämnda fyndorter, där växten var småväxtare och sparsam
mare förekommande än vid Asljunga, ligga sålunda på Hallandsås, dock 
ej i samband med bergbranter.

Göteborg den 26 november 1934. Sara Sjökvist.

Malåfloran (Ö. Lappland) än en gång.
1 illägget till ovanstående flora i tidskriften 1932, sid. 461 kom något 

för tidigt. Det torde ursäktas författaren, enär han insände det under in
trycket av att snart skola lämna denna tillvarelseform. Jägmästare G. Ny-
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lander fortsatte att göra fynd i Malå, tills han med utgången av november 
1933 avflyttade från trakten. Växtförteckningen kan nu ytterligare ökas med:

Viola biflora på Övre Skäppträskåns stränder, rikligt (Nyl. 1933).
Pedicularis lapponica vid Övre Skäppträskåns S. strand, på en c:a 1 km 

lång sträcka, några meter från åkanten, på torr mark bland odon-, kråk
bärs- ocb blåbärsris (Nyl. 1933).

Littorella uniflora Malåträsk (förf. 1920-talet). Se nedan!
De två förstnämnda alpina växternas uppträdande är, såsom finnaren 

anmärkte, rätt eget, då ån, som de åtfölja, rinner upp inom socknen i dess 
övre hörn, alltså ingen förbindelse bar med fjällregionen.

Nya lokaler, meddelade av jägmästare Nyländer:
Carex stellulala talrik kring byarna Brännäs och Släppträsk (NV. och S. 

om Släppträsket). C. tenaiflora vid Småberg (V. om Sandfors).
Nuphar piimilnm i en tjärn på Åliden (höjd vid Skellefte älv).

* *

Littorella uniflora f. isoetides Bolie.

Efter storm fanns stundom under mina Malåsomrar på Malåträsks strand 
såsom drift en mindre, livligt ljusgrön kärlväxt med fåbladiga rosetter av 
tjocka trinda, tillspetsade, stundom m. 1. m. utböjda blad och ibland ut- 
löpare, vilken växts identitet förblev mig en gåta. Efter hemkomsten till 
Uppland befanns samma växt ligga uppkastad på ett sandigt ställe på 
stranden av Mälarfjärden utanför Enköping. 1931 fann jag den på sand- 
och slambotten i den grunda V. ändan av sjön Malmagen, 781 m ö. b. i 
björkregionen i V. Härjedalen, nära riksgränsen. H. Smith (i Vegetationen 
och dess utvecklingshistoria i det Centralsvenska högfjällsområdet, 1920) 
omtalar, att exemplar av Littorella funnits av Sernander i denna sjö och 
av honom själv i Ånnsjön i Y. Jämtland, 526 m ö. h. i barrskogsregionen. 
Detta och att Littorella även är känd i Mälarfjärden vid Enköping, mig 
meddelat för många år sedan av rektor E. Ehrnström, som då bodde där 
på sommarnöje, det ledde mina tankar efterhand till denna växt. Genom 
välvilligt tillmötesgående av professor Sernander och hans amanuens 
fil. kand. N. Dahlbeck, för vilket jag här bringar dem mitt tack, bereddes 
mig 1934 tillfälle att i Växtbiologiska institutionens i Uppsala herbarium 
få se exemplar från de nämnda lokalerna i våra fjälltrakter — och det 
var just samma sterila för mig problematiska vattenväxt! Sernanders 
etikett lyder: »Malmagen, östra Fjällnäsbukten, drift på stranden efter 
stark NV. storm 10h 1904.» Samma omständigheter alltså som för mig i Malå.

Selim Birger anger Littorella (i Härjedalens kärlväxter, Sthhn 1908) från 
Lillhärdals by 438 m ö. b. såsom submers och formationsbildande men 
alltid steril. Ove Dahl (Blytt, Norges flora) anger dess utbredning i 
Norge norrut till i Lofoten och upp till 300—370 m ö. h. I Sverige är den 
alltså f. n. funnen åtskilligt högre upp ö. h. än där.

Prof. G. Samuelsson vid Naturhistoriska riksmuseum, som jag hembär 
mitt vördsamma tack, hade godheten att låta mig få se dettas svenska 
förråd av Littorella med många ark steril sådan bl. a. från Särna överst
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Fig. 1. Uttorelta uniflora Aschers. Sterila submersa plantor med vegetativ för
ökning. a ntlöpare = plantans äldsta del; b nyntväxande utlöpare.— 3/ä nat. storl.

L Dalarne och Opne i Jämtland (= Ope vid Storsjön?). För mig'intressan
tast var, att där fanns (steril) Liltorella från Malås grannsocken i Väster
botten Norsjö, insamlad i sjön med samma namn 22 ang. 1931 av ama
nuensen G. Lohammar.

Redan 1856 togs Liltorella i Svärdälven i Pite lappmark, d. v. s. i kyrk- 
bygden i Arvidsjaur, Malås norra grannsocken (herb. J. F. Björnström, nu 
i Uppsala univ. herbarium; steril). Sedan dess står Pite Ipm. i flororna 
som den nordligaste förekomsten i landet. Birger har den icke i sina 
redogörelser från Pajala, icke heller Svenonius från Luleåtrakten (denna 
tidskrift 1925), och det är icke osannolikt, att den heller icke finnes så 
långt norrut. I kustområdet i södra Västerbotten bör den däremot vara
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alt se. Att den icke avhörts ännu kan nog bero på att det är flera än 
undertecknad, som icke igenkänna den i det sterila tillståndet. Den av
bildas därför bär sådan (fig. 1) — så kanske uppgifterna komma. Att den gör 
skäl för namnet isoétides bevisas bl. a. av att en del av Riksmuseets 
exemplar voro där utplockade ur inlämnade Isoétes-ark! Den röjes av 
utlöparna — på de exemplar, som ba sådana.

Den europeiska Littorella uniflora’s sammanhängande utbredning kan 
man se i det nyutkomna stora verket (med prof. G. Samuelsson som på 
titelbladet angiven medarbetare) Die Pflanzenareale, von IIaxnig u. Wink
ler, 3. Reihe, Heft 8, Karte 77. (Verlag: Gustav Fischer, Jena 1933.) Lilto- 
rella är där behandlad av A. Donat (Argentina). Nordgränsen är dragen 
från Egentliga Finland snett över Bottenhavet till Angermanälvens myn- 
ningsområde och därifrån till västra Jämtland, där den går söderut, bil
dande en lång, tom vik ända ned i södra Norge för att så åter gå norrut 
parallellt med kusten. (Lofotenförekomsten lagd som en avsöndrad ö.) 
22—30 mil N om området sättas förekomsterna i Norsjö och Arvidsjaur 
som isolerade utposter. — I det ångermanländska kustområdet, Skogs och 
I lögsjö sn:r, blommar växten enligt ex. i Herbarium Upsaliense. Så torde 
däremot knappt vara fallet i det inre av landet så långt norrut. Om 
växten i 0. Karelen säger Die Pflanzenareale: »Karelen, wo diese Pflanze 
erst in den letzten Jahren in mehreren Seen unter etwa 35° ö. L. und 62° 
n. Br. zwischen dem Ladoga- und Onegasee aufgefunden wurde. Sie 
bildet dort recht umfangreiche unterseeische Wiesen in der überflüssiger
weise als forma isoétides Bolle beschriebenen Standortsform. Zur ge
schlechtlicher Fortpflanzung scheint L. u. hier an der Ostgrenze ihres 
Areals nicht mehr zu schreiten, vielmehr ganz auf vegetative Vermehrung 
angewiesen zu sein.» Alldeles såsom i Härjedalen, Jämtland och Lapp
land alltså, där den måste betraktas såsom en värmetidsrelikt med numer 
blott vegetativ förökning just såsom Utricularia vulgaris i Lappland och 
delvis Butomas därsammastädes.

Erik G. Vretlind.

Om Reclisteineria macropoda i Europas trädgårdar.

Rechsteineria macropoda, som T. A. Sprague år 1908 beskrev i Botanical 
Magazine t. 8228 under namn av Corgtoloina macropodum, infördes 1906 
från Brasilien till Ivew Gardens. Fröna hade samlats i Säo Paulo av 
G. II. Weigt, chef för Piracicabas Botaniska trädgård. Den 14 oktober 
1909 samlade dr. Per Dusén samma växt i Serrinha, Parana, och sände 
några exemplar till professor G. Lagerheim vid Stockholms Högskola. I 
högskolans växthus finnas ännu i början av år 1935 minst 4 individ kvar. 
Bergianska trädgården erhöll 1925 några exemplar från Stockholms Hög
skola och äger nu 5 individ (jfr fig. 1). Frö av Bergianska trädgårdens 
individ såddes 1926 och levande knölar utbjödos i 1927 års byteskatalog. 
Ett 40-tal botaniska trädgårdar erhöllo sådana knölar. Andra år ha frön 
sänts till ett flertal trädgårdar. Sedan 1926 har växten i Ilortus Bot. 
Bergianus betecknats med sitt rätta namn.
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Foto. E. SÖDERBERG.

Fig. 1. Rechsteineria macropoda (Sprague).
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Del mäste då betecknas som en överdrift, när märket C. H. C. i Gar
deners Chronicle Nr 2344 (28 nov. 1931) anför elt individ i Botanischer 
Garten i Rostock som unikt i Europa. Rob. Blossfeld, Potsdam, skriver i 
Gartenflora 1932 (majhäftet), att Rechsteineria macropoda var utdöd i Eu
ropa men återinförts i ett flertal exemplar. Dessa påståenden har jag 
ansett ej böra 1'å stå oemotsagda, ty först och främst finnes säkert etl 
stort antal individ av Rechsteineria macropoda i Europa, och för det andra 
torde flertalet härstamma från P. Duséns material.

Slutligen vill jag påpeka, att Dusen på det pressade materialets etiketter 
kallat ifrågavarande växt Corytoloma cyclophyllum Dus. n. sp. Detta namn 
är ett nomen nudum, men det har dock publicerats. V. Laurent har 
nämligen undersökt Rechsteineria macropoda med avseende på dess em
bryologi och redogjort därför i »Zur Entwicklungsgeschichte von Coryto
loma cyclophyllum Dus. n. sp. ined.» (Sv. Bot. Tidskr. Bd 17, 1923).

Erik Söderberg.

Det första växtanatomiska universalreagenset.
E. Steimetz har i en uppsats betitlad »Réactif pratique pour Panalyse 

des coupes végétales» (Bulletin de la Société Botanicpie de France, Vol.
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81, Nr 3—4, 1934) publicerat det första universalreagenset för växtanato- 
miska undersökningar. Då det med denna vätska är möjligt att samtidigt 
påvisa de viktigaste beståndsdelarna i cellernas membraner och plasma, 
synes det som om detta universalreagens skulle fylla ett länge känt behov 
och spara mycken tid. Till tjänst för tidskriftens läsare meddelas här 
receptet:

45 gram Ivloralhydrat 
4 gram Järnalun 
1 gram Anilinsulfat 
0,4 gram Jod 
0,i gram Sudan III 
40 cm* 96 % sprit 
25 cm8 Dest. vatten 
30 cm8 Glycerin.

Man löser under uppvärmning kloralhydratet och järnalun i 10 cm' 
dest. vatten och filtrerar sedan lösningen. Sedan löser man 0,4 gram jod 
i 40 cm8 96% sprit och slutligen 1 gram anilinsulfat under uppvärmning 
i 15 cm8 dest. vatten. Dessa tre lösningar blandar man och tillsätter 
därpå glycerin och sist Sudan III. Efter 24 timmar filtreras lösningen 
och bevaras på flaska av brunt glas.

Snitten läggas direkt i några reagensdroppar på objektglaset och efter 
V» minut pålägges täckglaset. Kork, kutikula och vax färgas röda. För- 
vedade cellväggar bli gula, under det att cellulosaväggar bli färglösa och 
kollenkym svagt brungult. Gummi och slem äro färglösa eller svagt ljus
gula och svälla efter någon tid. Fetter, oljor, hartser, gummihartser och 
mjölksaft rödfärgas. Stärkelse reagerar blåviolett, dextrin vinrött, aleuron 
gult, inulin färglöst och garvämnen biåsvart. Kalcium faller ut i form 
av små nålar. Glycerinet och kloralhydratet klara snitten och göra dem 
genomskinliga. Även farmaceuter och kemister kunna begagna detta rea
gens för undersökning av växtpulver, mjöl, papper, fekaler m. m.

Erik Söderberg.

9 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935,
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REFERAT.

Lundki.l, Seth et Nannfeldt, J. A., Fungi ex sice at i Sueeic i, 
praesertim Upsalienses. — Fase. I—II (Nr. 1—100), FppsalalO.il.

Såsom redan tidigare omnämnts i denna tidskrift, bildades i slutet av 
år 1933 den s. k. Elias-Fries-kommittén i Uppsala med uppgift att ombe
sörja utgivandet av ett exsickatverk över svampar, i främsta rummet här
stammande från Elias Fries’ klassiska exlcursionsområden. Företaget, som 
möjliggjorts genom ett anslag från Längmanska kulturfonden, har nu fort
skridit så långt, att de tvenne första faskiklarna om vardera 50 nummer 
kunnat utsändas. Exsickatet distribueras från Botaniska Institutionen i 
Uppsala i 10 exemplar till följande botaniska museer: Universitetets Bo
taniska Museum, Uppsala, Botanisk Museum, Kabenhavn, Botanisches 
Museum, Berlin-Dahlem, Botanical Department, British Museum (Natural 
History), London, Laboratoire de Cryptogamie, Museum d’IIistoire Natu
relle, Paris, Botanische Abteilung, Naturhistorisches Museum, Wien, Od- 
deleni Botanické, Nårodni Museum, Praha, Botanitscheskij Musej, Akademin 
Nauk, Leningrad, Bureau of Plant Industry, U. S. Dept, of Agriculture, 
Washington.

I de båda faskiklarna ha följande arter utdelats: Amanita muscaria, A. 
rubescens, A. strangulata, Clitocybe cyathiformis, C. inversa, C. nebularis, 
Collybia tenacella, Omphalia pyxidata, Plenrotus milis, Mycena elegans, M. 
Zephira, M. vulgaris, Armillaria mellea, Pholiota erebia, Ph. mycenoides, 
Ph. squarrosa, Flammula penetrans, Psalliota silvatica, Stropharia Horne- 
mannii, S. aeruginosa, Hypholoma lacrymabundum, Psathyrella disseminata, 
Paxillus involutas, Cortinarius armillatns, Coprinus atramentarius, C. mica- 
ceus, Hygrophorus hypothejus, H. psittacinus, Russula aeruginea, R. delica, 
R. elatior, Lactarius helvus, L. rufus, L. flcxuosus, L. trivialis, L. spinosulus, 
Marasmius epiphyllns, M. foetidus, M. fulvobulbillosus, M. oreades, M. scorn- 
donius, Craterellus lutescens, Cantharellus tubaeformis, Leptotus muscigenus, 
L. retirugus, Clavaria vermicularis, C. fennica, C. cristala, C. Krombholzii, 
C. Himantia, Boletus bovinus, B. Grevillei, B. flavidus, B. granulatus, B. vi- 
scidus, Polyporus abietinus, P. adustus, P. amorphus, P. borealis, P.fer reus, 
p. confusus, P. laevigatus, P. Schweinizii, P. tomenlosus, Trametes hetero- 
morpha, T. mollis, Poria eupora, Hydnum imbrication, H. tomentosum, H. 
aurantiacum, H. suaveolens, Grandinia farinacea, G. helvetica, Odontia ar- 
guta, Phlebia radiata, Thelephora anthocephala, Th. mollissima, Cytidia



salicina, Stereum friistiilatum, S. pini, Corticium laetum, C. portentosum, 
Gloeocystidium ochraceum, Peniophora frcixinea, Tomentellina bombycina, 
Merulius molluscns, Auricularia mesenterica, Exidia glandulosa, Ascocor- 
licium anomalum, Sclerotinia tuberosa, Mitrula paludosa, Aleuria aurantia, 
Otidea cantharella, Helotium citrinum, Hysteropezizella rigidae, Lachnnm 
cerinnm, L. corticate, Cenangium ferruginosum, Encoelia fascicularis, Valsa 
nivea.

I)e tillhörande etiketterna äro samlade och utgivna i ett särskilt häfte. 
I ack vare en av S. Lundell utprövad konserveringsmetod föreligga även 
de köttiga hattsvamparna i ett utmärkt skick, och svamparnas färger äro 
väl bevarade. Verket, som är avsett att omfatta minst 500 arter, har 
mötts med livligt intresse, och dess stora värde torde icke särskilt behöva 
framhållas.

T. Lagerberg.

Barbey, A., Une relique de la s a p i n i 6 re méditerrané- 
enne. Le Mont B a b o r. Monographie de 1'Abies numidica 
Dann, lltude de silviculture, dendrologie et d’entomologie forestiére. 

Paris 1934, xx + 82 sid., 33 planscher.

i ett iöretal till detta arbete lämnar professor P. Guinjuh, chef för Pcole 
nationale des Eaux et Forets i Nancy, en sakrik utredning över de medi- 
terrana .1 Mes-arterna och deras ursprung. De båda västligaste av dessa 
ha varit föremål för förf:s särskilda uppmärksamhet. År 1931 utkom lians 
skildring av Abies pinsapo i Sydspanien, och i det föreliggande arbetet 
behandlar han på ett lika medryckande sätt A. numidica, den afrikanska 
kontinentens specifika art. Denna ädelgran, som är känd sedan 1861, lever 
lör närvarande egentligen på ett enda ställe: nordsluttningen av berget 
Babor, beläget omkring 3 mil söder om Bougie-golfen i Algeriet. Omedel
bart under toppen på det något längre i norr liggande berget Tababor 
finnas ännu i livet tre eller fyra, av snö och vind starkt pinade exemplar 
förf. håller för sannolikt, att trädet tidigare varit utbrett även över 
nordsluttningen av detta berg och kanske även i andra Algeriets bergs
trakter.

Piter europeiska förhållanden är Babor i skogligt avseende särkilt an
märkningsvärt: artrikedomen i dess trädbestånd, som befinner sig i när
heten av skogens klimatiska gräns, är påfallande hög. Längre ned härskar 
Cedrus atlantica över vidsträckta områden för att vid omkring 1800 m ö h 
avlösas ay Algeriets viktigaste ek, Quercus Mirbeckii. Mer eller mindre 
allmänt förekomma dessutom Quercus afares, Sorbns torminalis, S. aria, 
Acer obtiisatum, A. monspesulanum och A. campestre, av vilka den senare 
gar upp till 1900 mö.h. Taxus baccata är företrädd i praktfulla, mer än 
1000-åriga träd, som nå 1 m i diameter vid brösthöjd. Egendomlig är en 
förekomst av Populus tremula, blott några få exemplar, det största med 
6o cm:s brösthöjdsdiameter; förekomsten är den enda kända i Afrika. 
Vidare möter man i skogens nedre delar ask och järnek. Snår bildas 
förutom av Hex av Genista tricuspidata, Crataegus oxgacantha, Rhamnus



132

frangula, Junipenis oxycedrus samt Buxus sempervirens, den senare dock 
huvudsakligen på bergets sydsida.

Till dessa lignoser sällar sig Abies numidica. Den växer över en areal 
om 6—7 km i längd och 1—1,6 km i bredd. De nedersta träden stå vid 
1650 m ö. h., de översta, starkt deformerade finner man på själva höjd- 
ryggen 2004 m ö. h. På grund av sitt avskilda läge har skogen bibehållit 
sin karaktär av urskog, och den har aldrig varit föremål för några ad
ministrativa åtgärder. Antalet ädelgranar av minst 20 cm:s brösthöjds- 
diameter uppskattar förf. till mellan 2000 och 3000. De äldsta torde vara 
250—300 år, och den grövsta har en brösthöjdsdiameter av 1,2 m. Huvud
massan utgöres av träd med mera än 80 cm:s brösthöjdsdiameter, yngre 
åldersklasser och särskilt ungplantor äro sällsynta. Utan den humus, som 
bildas av Quercus Mirbeckii och till dels även av lönnarna, skulle en själv- 
föryngring av Abies numidica vara utesluten. Några sammanhängande 
bestånd bildar den icke på någon plats, trädet står glest bland cedrar 
och ekar, har lågt ansatta kronor och ofta starkt skadade stammar.

Efter den dendrologiska översikten följer en kortfattad framställning 
av Babors geologi, 1'loristik och fauna, huvudsakligen citat ur andra källor. 
En utförligare beskrivning av floran, som vi nog skulle ha väntat oss i 
ett arbete av detta slag, anser emellertid förf. icke vara på sin plats, och 
erkänner samtidigt oförbehållsamt, att han saknar kompetens för denna 
uppgift. I motsatt fall hade han säkerligen gjort sin bok ännu mera in
tressant i botaniskt hänseende, om man får döma av den sakkunskap och 
grundlighet, med vilken han behandlar trädens skadeinsekter.

Bilderna i boken, till övervägande del reproduktioner av forks egna 
fotografier, äro förträffliga.

Med tillfredsställelse erfar man, att Babor den 12 januari 11)31 blivit 
avsatt till en nationalpark, och att Abies numidica för framtiden kommer 
att beredas ett absolut skydd på sin enda spontana växtplats.

T. Lagerberg.

Steuer, Ro». O., Myrrha und S takte. — Schriften der Arbeits
gemeinschaft der Ägyptologen und Afrikanisten in Wien. Wien 1933. 
■18 sidor.

R. O. Steuer, som är egyptolog, redogör i detta arbete för de resultat, 
som han nått vid en filologisk och botanisk undersökning av de gamla 
folkens myrra och stakte. Den olja, som bereddes av myrradropp, d.v. s. 
växtens självrunna harts, benämnde egypterna ’ntjw och grekerna stakte. 
I motsats mot G. Schweinfurth anser författaren, att arabernas och judar
nas »mor» icke betyder balsam. I Septuagintan översättes mor med stakte, 
och denna skrifts stakte har sålunda intet med balsam att göra, utan är 
troligtvis ett kollektiv för olika slags växters droppflytande vällukter. 
Lika litet lämnar den berömda trädreliefen vid Deir el Bahri någon led
ning vid myrraträdets identifiering, då konstnären sannolikt icke sett det 
av den egyptiska drottningen Hatschepsut införda trädet i lövad skrud. 
Troligtvis avser denna bild att visa, huru träden skulle trivas. Punt, som 
är myrraträdets hemland, har man ej lyckats identifiera. Somliga gissa



på norra Somalilandet, medan andra förlägga Punt till det arabiska Iladra- 
mut. I våra dagar erhålles somalisk myrra från det av A. Engler år 1931 
beskrivna trädet Commiphora molmol och arabisk myrra av C. abyssinica 
Schwfth. Dessa arters harts torkar dock mycket hastigare än de antika 
skrifternas stakte. Steuer anser på grund härav, att den klassiska myrrans 
moderträd ännu ej återfunnits.

Erik Söderberg.

Heim, Arnold, Negro Sahar a. V on de r Guineaküste z u m 
Mittelmeer. — Bern 1934, Verlag Hans Huber. Mit einer Karte, 20 
Zeichnungen des Verfassers im Text, verschiedenen musikalischen Bei
spielen in Noten und 198 photographischen Abbildungen auf Tafeln nach 
Aufnahmen des Verfassers.

I l:a haftet av Sv. Bot. Tidskrifts årgång 1934 refererade undertecknad 
Arnold Heims Minya Gongkar, en skildring från fjärran Ostern. I en ny 
spännande reseskildring finna vi nu den vittbereste geologen på en även
tyrlig bilresa genom Sahara från Abidjan vid Guineabukten till Alger vid 
Medelhavet. Förf. har förr rest som Shellkoncernens petroleumexpert 
men är nu ute som guldletare åt International Mining Trust i Geneve.

Skildringarna begynna med regnskogarna och lagunområdena i Cöte 
d’Ivoire och Baulenegrernas land. Resan fortsätter sedan genom Saharas 
ändlösa sandhav med dess böljande dyner och lockande oaser, genom de 
sägenomspunna, glödheta Ahaggarbergen och genom Atlasområdet. Bilder 
och text vittna om, huru människan även under de svåraste förhållanden 
kan lära sig behärska naturen. Geografer och geologer ha främst nytta 
och nöje av Negro Sahara. Intressant läsning för botanister är t. ex. 
författarens besök vid Tendolagunen och hans diskussion om vissa plank
tonalgers roll som sapropelitbildare.

De 198 fotografiska bilderna, som utvalts bland 600 negativ, äro av 
mycket hög klass, och många av dem belysa utmärkt dessa trakters 
växtliv.

Erik Söderberg.

Hutchinson, J., The families of f 1 o w e r i n g p laut s. Vol. II. 
Monocotyledons. — Macmillan and Co., London 1934. 243 sidor, 
107 bilder och 11 kartskisser.

Denna bok är i hög grad värd att uppmärksammas av dem, som in
tressera sig för monokotyledonernas systematik och fylogeni och för sys
tematiska och utvecklingshistoriska frågor över huvud taget. Den er
bjuder nämligen flera nya och originella synpunkter på problemet om de 
enhjärtbladiga växternas härledning, och en kort redogörelse för dess 
innehåll kan därför vara berättigad.

Efter en översikt av de system, som uppställts i Bentham & Hooker, 
Genera Plantarum och Engler & Prantl, Die natürlichen Pflanzenfamilien
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går förf. över till sitt eget, vilket i inånga avseenden skiljer sig' från dem. 
som vi äro vana att se i de gängse handböckerna. Han börjar med en 
redogörelse för sin åsikt om monokotyledonernas ursprung och delar den 
numera allmänt antagna uppfattningen, att de böra ställas efter dikotyle- 
donerna. I likhet med flera andra forskare anser han, att de måste här
ledas ur Handles, men i motsats till bl. a. Hallikk och Lotsy, som hålla 
gruppen för bifyletisk, företräder han den uppfattningen, att den är mono- 
lyletisk och visar närmare släktskap med de tvåhjärtbladiga endast genom 
de två ordningar, vilka han placerar i början av sitt system, nämligen 
Butomales och Alismatales. Dessa ha liksom Ranales apökarpt gynoeceum 
och många ståndare.

Halliehs åsikt, att Spadiciflorae (familjerna Araceae, Lemnaceae, Cy- 
clanthaceae, Palmae, Pandanaceae, Sparganiaceae och Typhaceae) skulle 
härstamma från Piperales, håller Hutchinson för ytterst osannolik och 
försöker i stället visa, att hithörande familjer efter flera linjer utvecklats 
ur Liliaceae, så t. ex. skulle Araceae direkt ansluta sig till Aspidistreae.

Jämte det apokarpa gynoeceet räknar förf. som en ursprunglig karaktär 
av stor vikt ett fribladigt hylle, uppdelat i ett vanligen grönt foder och 
en krona av växlande, ofta vit färg. Stödjande på denna egenskap upp
ställer han en utvecklingslinje, som han benämner Calyciferae, börjande 
med Butomales och Alismatales, gående via Commelinales och Bromeliales 
och nående sin slutpunkt i Zingiberales. En linje, bestående av former, 
som äro vattenväxter, låter han från Alismatales gå över Juncaginales och 
sluta i Aajadales. k andra sidan härleder han från ungefär samma ut
gångspunkt, närmast Butomales och Commelinales, en mera landbunden 
typ, representerad av Liliales. Denna ordning uppställer han som grund
val för flera olika utvecklingskedjor, en slutande i Orchidales, en i Arales, 
en gående över Agavales, Palmales och Pandanales till Cyclanthales för 
att nämna några. Hela denna avdelning av monokotyledonerna kallar han 
Corolliferae på grund av hyllets likhet med kronan hos dikotyledonerna. 
Som en tredje avdelning räknar han Glumiflorae, omfattande Jnncates, 
(Iraminales och Cyperales. Dessa ha med Juncales som mellanlänk följt 
sin egen utvecklingsväg från Liliales.

En synnerligen radikal omgruppering gör förf. inom familjerna Liliaceae 
och Amaryllidaceae. Om fruktämnet sitter över eller under hyllet, anser 
han vara av mindre vikt och fäster mycket större avseende vid blom
ställningens beskaffenhet. Ilan flyttar därför över bl. a. Altieae och Aga- 
pantheae till Amaryllidaceae, och flera till denna familj förda grupper 
uppställer han som egna familjer, t. ex. Agavaceae och Alstroemeriaceae.

Eiter denna inledande framställning, som genom sin idérikedom och 
sin frihet från traditionsbundna synpunkter påminner om IIali.ii:rs skrifter, 
lämnar förf. en översikt av sitt eget system med kort uppgift om de olika 
ordningarnas inbördes släktskap och allmänna karaktär samt ett exami- 
nationsschema och går så in på behandlingen av de olika ordningarna 
och familjerna. För varje familj ges en diagnos, en kort uppgift om ut
bredning och användning samt ett examinationsschema över släktena. 
Arter upptagas icke. Texten beledsagas av talrika bilder, samtliga efter 
teckningar av förf. För flera familjer finnas även utbredningskartor.



Otvivelaktigt måste man ibland ställa sig något undrande inför för
fattarens åsikter, och hans system kan även synas förlora i klarhet genom 
uppdelningen i så pass många och små ordningar, men genom sin rediga 
och koncisa form och sitt förvånansvärt rikhaltiga innehåll ger boken en 
god, sakrik och väckande vägledning inom sitt ämnesområde.

K. Afzelius.

Solekhder, 11. und Meyer, F. J., Systematische A n atomie de r 
Monokotyle d o n e n. — Herausgegeben von F. J. Meter. Berlin, Ge
brüder Bornträger.

Det först utkomna häftet av detta arbete, n:r III, har redan tidigare 
anmälts i tidskriften (Bd. 22, 1928). Sedan dess har ett nytt häfte, n:r 
IV, tillsänts redaktionen med anhållan om recension och skall därför bli 
föremål för ett kort omnämnande. Det omfattar ordningen Farinosae, 
och familjerna behandlas var för sig efter samma plan som i föregående 
del. Arbetet är icke endast en sammanställning efter litteraturen av vad 
som är känt angående de olika familjerna, utan dels ha inarbetats opub
licerade undersökningar, gjorda av Solereder före hans död, dels har 
Meter verkställt kompletterande och kontrollerande undersökningar över 
samtliga familjer, vilket naturligtvis i hög grad ökar arbetets värde. I 
flera fall grundar sig framställningen väsentligen på Meters egna studier.

K. Afzelius.
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Vetenskapsakademien.

Den 10 januari.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Eine aegagropiloide Cla- 

dophora von den Kurilen und ihre Entstehung» av fil. kand. Th. Arwiiis- 
son och »Die Ramalinen tier ersten Regnellschen Expedition» av lektor 
Gust. O. A:n Malme.

Den 28 februari.
Till utländsk ledamot av Akademiens 6:e klass valdes föreståndaren vid 

Pasteurinstitutet professor S. Winogradskij.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Die Embryologie einiger 

Capparidaceen sowie von Tovaria pendula» av docent Johan Mauritzon 
och »Autoekologische Studien im nordwestlichen Teil der Eichenregion 
Schwedens» av lektor E. Hår» a v Segerstad.

Den lb mars.
Kör resor inom Sverige i botaniskt syfte utdelades följande understöd:
fil. mag. G. A. Borgström 100 kr. för limnologisk hydrokemisk under

sökning av sjön Lyngern; fil. mag. T. E. Hasselrot 225 kr. för lichenolo- 
giska undersökningar inom nordvästra Dalarnes fjällområde; fil. kand. 
N. Stålrkrg 150 kr. för botaniskt-limnologiska undersökningar i sjön Vät
tern; fil. kand. R. Johansson 125 kr. för växtgeografiska studier på Hjälma
rens stränder, huvudsakligen inom Södermanlands län.

Från Hierta-Retzius-fonden för vetenskaplig forskning gjordes följande 
utdelningar för botaniskt ändamål:

professor G. Samuelsson 1,000 kr. för studieresa till de botaniska mu
seerna i Berlin och Geneve; fil. dr. A. II. Magnusson 3,000 kr. för veten
skaplig bearbetning av lavsläktet Lecidea; professor E. Melin 3,500 kr. för 
fortsatta undersökningar över trädens mykorrhiza; fil. lic. B. Bergman 
1,500 kr. för cytologiska undersökningar över fortplantningen hos en del 
compositéer med särskild hänsyn till apomiktiska förhållanden; fil. lic. 
Å. Gustafsson 1,000 kr. för studier över cytologi, embryologi, formbildning 
och biotypgruppering inom de apomiktiska släktena Rubus och Taraxacum; 
fil. lic. H. Ekstrand 1,000 kr. för genetiska och cytologiska studier över 
kromosomkoppling hos Hordeum och Campanula; fil. kand. Tn. Arwidsson



1,000 kr. för fortsatta undersökningar över marina alger, särskilt i södra 
och västra Norge; fil. mag. I. Elvers 900 kr. för cytologisk undersökning 
av Nicotiana glutinosa X fomenfosa-hybrider; fil. mag. F. Fagerlind 1,300 kr. 
för insamlande av cytologiskt och embryologiskt material av rubiacéer i 
Kew Gardens samt i Bulgarien och Jugoslavien; fil. mag. A. Liljefors
1,000 kr. för cytologiska och genetiska undersökningar av släktet Sorbus.

Det anmäldes, att två Krokska stipendier på vardera 600 kr. av Krokska 
kommittén tilldelats fil. kand. Th. Arwidsson för växtgeografiska studier 
i västligaste delarna av södra Pite Lappmark och fil. stud. Gunnar Wi- 
strand för floristiska och växtgeografiska undersökningar inom Pite Lapp
marks barrskogsregion, och att Enanderska kommittén tilldelat amanuens 
Erik Söderberg 300 kr. för arbeten vid skötseln av Bergianska trädgår
dens Salicetum samt docent H. Smith 200 kr. för insamlande i västra Kina 
av material till utökning av nyssnämnda Salix-bestånd.

Den 1 april.
Höglidssammankomst. Professor G. Samuelsson höll ett av ljusbilder 

belyst föredrag: »Botaniska strövtåg' i Palestina och Syrien.»

Den 11 april.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Die Stictazeen der ersten 

Regnellschen Expedition» av lektor G. O. A:x Malme.

Den 25 april.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Die Graphidineen der ersten 

Regnellschen Expedition nach Brasilien 1892—94. III. Graphis und Pseuclo- 
graphis» av dr. Karl Redinger (Wien).

Den 9 maj.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Die .Gyalectazeen der ersten 

Regnellschen Expedition» av lektor G. O. A:x Malme.

Den 23 maj.
Till utländsk ledamot av Akademiens 6:e klass valdes professor A. C. 

Seward, Cambridge, England.

Den 6 juni.
Det anmäldes, att Enanderska kommittén tillerkänt fil. dr. II. Dahlstedt

1,000 kr. för fortsatta arbeten på en monografi över Sveriges Taraxacum- 
arter, komminister J. Lagerkranz 300 kr. för insamlande på Grönland av Sali.im
material för Bergianska trädgårdens räkning och kand. G. Haglund 500 kr. 
för studier över Sveriges Taraxacum-ilova.

Till införande i Akademiens Handlingar antogs: »Studies in the genus 
Astelia Banks et Solander» av professor C. Skottsberg.

Den 10 oktober.
Till införande i Akademiens Handlingar antogs: »Examen Rosaruin 

Sueciae. Granskning av den svenska florans Rosa-former. 1. Norrland och 
Dalarne» av prosten L. P. R. Matsson.



Den 25 oktober.
Det anmäldes, att en avhandling: »Stenshuvuds lavflora» av lektor G. O. 

A:x Malmu kommer att inflyta i Skrifter i naturskyddsärenden.

Den Pi november.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Bacidiae Itineris Regnelliani 

primi» av lektor G. O. A:n Malme och »Die Gallertpilze Schwedens (Tre- 
mellaceae, Dacrijomijcetaceae, Tulasnellaceae, Auriculariaceae») av Walther 
Xkuiioff, Königsberg.

Den 28 november.
Professor G. Samuelsson höll ett av ljusbilder belyst föredrag om några 

vattenväxters utbredning i Norden.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i
Uppsala.

Den 15 september.
Exkursion till Stockholm. Deltagarna samlades i Bergianska trädgården, 

vilken besågs under ledning av professor Rob. E. Fhiks. Därefter styrdes 
färden till Statens växtskyddsanstalt, vars botaniska avdelning förevisades 
av fil. dr. C. Hammarlund och fil. lic. H. Ekstrand.

Den !) oktober.
Professor Nils E. Svedelius lämnade i ett föredrag om »Nyare under

sökningar över monokotyledonernas systematik» hl. a. en framställning 
av de viktigaste nya synpunkterna i ,1. Hutchinsons arbete: The Families 
of Flowering Plants. II. Monocotyledons. (London 1934).

Pil. kand. Gunnar Israelsson demonstrerade material av Hildenbrandia 
riinilaris (Liebm.) J. Ag. från nya lokaler i Roslagen samt gav en översikt 
över de nyare teorierna om denna algs utvecklingshistoria. I anslutning 
härtill meddelade professor G. Einar Du Rietz en nyfunnen förekomst i 
Skåne: i en häck vid Norrviken nära Båstad.

Professor Carl Th. Mörner föreläde några »objecta botanica parva»: 
1) Färska frukter av Aristolochin macrophylla Lam. från Marieberg, Björk
viks s:n, Södermanland. — 2) Exemplar av Geäster triplex Jungh. från Bo
huslän och av G. limbatus Fr. från Södermanland. — 3) Från sedan mer 
än 100 år (1832, Hartmans Flora, 2. uppl.) kända Colchicum autumnale-be- 
ståndet vid Steninge slott i Uppland dels foto utvisande detsamma vid 
blomningstiden, alltjämt abundant, och dels exemplar försedda med från 
lökspetsens ytterlager härrörande »segerhuva», förhindrande blommans 
fulla utslagning. — 4) Å svenskt apotek anträffad drog, Herba Pitch i 
(= Herba Fabianae) av solanacéen Fabiana imbricata R. & P. — 5) Pressat 
material av Pulsatilla vulgaris Mill. f. schizantha Hartman från Halland: 
Falkenberg 1934. — 6) Några i Uppsala på senare tid införda trädgårds
växter: a. i en stadens plantering nedanför Trefaldighetskyrkan 20 m häck 
av Lantana Camara L., ev. närstående kulturform; b. i blomsterhandel



två gesneraeéer, Smithiantha zebrina (Paxt.) O. K. (en kulturform) ocli 
Achimenes pulchella (L’Hér.) Ilitche. (= A. coccinea Pers.). — (Autoreferat.)

Fil. mag. Sten v. Malmborg visade av honom funna exemplar av Crypto- 
thallus mirabilis v. Malmb. från Åland.

Den 23 oktober.
Professor Svedelius refererade i anslutning' till sitt ovannämnda före

drag' en uppsats av Hubert Winkler: Die Monokotylen sind monokotyl 
(Beitr. z. Biol. d. Pflanzen 19, 1931).

Fil. kand. Xir.s Hylander lämnade i ett föredrag »Om pioner» en över
sikt över släktet Paeonia's viktigaste arter, lokalraser och hybrider, illu
strerad med bilder och herbariematerial, det senare till stor del nyin- 
samlat i Botaniska trädgården i Uppsala och i Bergianska trädgården.

Fil. kand. Gustaf Sandberg demonstrerade några gasteromyceter från 
Billudden i Älvkarleby s:n, Uppland, nämligen Ithyphatlus impudicus (Pers.) 
Fr., Bovistelia echinella (Pat.) Lloyd, Geäster qnadrifidus (Pers.) Th. Fr. j:r, 
G. pectinatus Pers., G. triplex Jungh., G. rufescens Pers., G. minimus Schwein., 
Cyatlms striatus Pers. och Tulostoma brumale Pers. De fem sistnämnda 
äga på Billudden sin nordligaste hittills kända lokal i Sverige. Av Geäster 
triplex demonstrerades ett exemplar med tvenne mynningar. — En när
mare utredning om dessa och andra svampfynd från udden kommer fram
deles att publiceras. — (Autoreferat.)

Den 12 november.
Fil. stud. Mats W.erx höll ett föredrag med titeln: »En jämförelse 

mellan algsamhällena i Östersjön och några uppländska sjöar».
Fil. mag. O. Modess refererade Lothar Francke: »Studien über die Be

deutung' der Mykorrhiza von Monotropa hypopitys L.» samt visade egna 
kulturer från isoleringsförsök med samma mykorrhiza.

T. f. konservator C. G. Alm visade ett exemplar av Mutinus caninus 
(Pers.) Fr. från Stockholms skärgård (Arholma: Idskär, i idgranssnår, 26. 
VIII. 1934 leg. X. Stenlid) samt ett exemplar av en egendomlig Geäster 
(cfr velutinus Morgan), funnet vid St. Sunnersta nära Uppsala av fil. mag. 
Elsa Johansson och fil. mag. G. Lohammar.

Den 20 november.
Fil. stud. Ellen Andersson höll föredrag' om »Anatomien hos Sarco- 

caulon rigidum Schinz» och redogjorde därvid även för en av henne ut
förd undersökning av denna egendomliga geraniacé; materialet härtill hade 
insamlats av akademiträdgårdsmästare I. Örtendaiil under dennes afri
kanska resa. Ett levande ex. från samma insamling förevisades.

Docent .1. A. Xannfeldt höll föredrag om »Poa supina Schrad., en ny 
svensk växt». (Se Bot. Not. 1935.)

T. f. konservator G. G. Alm lämnade ett meddelande: »Ett par namn
frågor inom släktet Garex». Enligt vad M. L. Fernald (Rhodora 35, 1933) 
påvisat, måste namnet Carex incurva Light!'. (1777) såsom yngre vika för 
det regelrätt publicerade C. maritima Gunn. (1772), varför också den av 
O. F. Müller (1777) som C. maritima publicerade Distigmaticae-arten måste
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byta namn. Äldsta giltiga beteckning för denna är C. paleacea Wahlen
berg (1803).

Fil. stud. Bkiitil W.eux omtalade ett fynd av Zostera marina L. i Gräsö 
s:n i Uppland (Rävsten: Trutbådan, växande på 4 m:s djup).

Den 4 december.
Professor H. Osvald höll föredrag om

»Jarovisationen».
Med jarovisation menas en sådan behandling av det groende fröet, att 

plantans utvecklingstid förkortas. Den grundar sig på det av Lyssekko 
påvisade förhållandet, att den retning, som erfordras för att utlösa en 
växts övergång ifrån ett utvecklingsstadium till ett annat, icke nödvändigt 
behöver ske vid den tidpunkt, då övergången normalt skulle äga rum, 
utan kan ske när som helst tidigare. Det klassiska exemplet är höstsäden, 
vilken för att stråskjutning skall inträda måste utsättas för kyla. Om nu 
fröet utsättes för låga temperaturer, omedelbart efter det groningen börjat, 
kan den uppväxande plantan hinna nå füll utveckling redan under loppet 
av en vegetationsperiod. Höstsäden förvandlas sålunda till vårsäd. Härpå 
syftar också termen jarovisation, vilken ordagrant översatt skulle betyda 
»försomring» (på engelska användes även termen vernalization); numera 
användes emellertid termen i en mera allmän betydelse. Värmebehövande 
växter jaroviseras vid hög temperatur, ljusbehövande i ljus o. s. v. Då 
fröet är färdigjaroviserat, kan groningen avbrytas och fröet torkas. Ut
säde av sädesslagen kan sålunda efter behandlingen nedtorkas till den 
för detsamma normala fuktighetshalten och sedan sås med såmaskin på 
vanligt sätt. Förutsättningen härför är givetvis, att groddarna icke ge
nombrutit fröskalet.

Försök med jarovisation i smärre skala ha lämnat ganska märkliga re
sultat, men det torde ännu vara för tidigt att yttra sig om, vilken bety
delse den kan komma att få för växtodlingen. Däremot torde det redan 
nu kunna sägas, att metoden skall komma att visa sig synnerligen värde
full för växtförädlingen, bl. a. därför att den möjliggör frambringandet av 
flera generationer av t. ex. ettåriga växter under loppet av en vegetations
period. — (Autoreferat.)

Akademiträdgårdsmästare Ivan Örtendahl höll föredrag: »Från Stora 
Fiskfloden. Reseminnen från Sydvästafrika» samt förevisade ett antal av 
honom där insamlade växter och andra naturalier.

Docent .1. A. Nannfeldt framlade F’asc. I. av »Fungi exsiccati sueeici, 
praesertim upsalienses».

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 17 mars.
Fil. lic. O. Laxglet höll föredrag om »Tallens fysiologiska variation och 

dess betydelse för artuppfattningen». Ett stort antal färgfotografier och 
ljusbilder belyste föredraget.



Professor R. E. Fries demonstrerade en del blommande växthusväxter 
från Bergianska trädgården, såsom Petraea volubilis, Abutilon fluviatile m. fl.

Den l'i april.
Professor G. Samuelsson redogjorde för sina »Botaniska strövtåg i Pale

stina och Syrien». En stor samling ypperliga ljusbilder belyste före
draget.

Den 8 september.
Professor R. E. Fries demonstrerade Bergianska trädgårdens botaniska 

avdelning.
Den 20 oktober.

Amanuens I. Fröman demonstrerade blommande murgröna och i dgran 
med frukter från Bergianska trädgården.

Fil. lic. O. Langlet höll ett föredrag' med titeln »Till frågan om sam
bandet mellan temperatur och växtgränser». Ett stort antal ljusbilder 
förevisades.

Den 6 december.
Komminister J. Lägerkranz redogjorde för sina »Botaniska exkursioner 

på Grönland». Vackra ljusbilder och herbarieväxter illustrerade före
draget.

Vid förrättat styrelseval utsagos till ordförande professor R. E. Fries, 
till vice ordförande professor G. Samuelsson, till sekreterare amanuens 
F-. Söderberg och till skattmästare fil. mag. N. Åkerberg.

Botanistklubben vid Stockholms högskola.

Den 10 februari.
Professor Torsten Lagerberg höll ett av vackra ljusbilder belyst före

drag om rötsvampar och rötskador i byggnader.
Docent Otto Heilborn refererade: J. T. Buchholz, C. C. Doak and 

A. F. Blakeslee, Control of gametophytic selection in Datura through 
shortening and splicing of styles. — Bull. Torrey Bot. Club, Vol. 59, 1932.

Den 10 mars.
FR- lic. Bengt Bergman höll föredrag om sina studier av cytologien 

hos en ny apomiktisk Hieracium umbellatum.
Apotekare K. A. Karsmark refererade: N. Shimotomai, Zur Karyogenetik 

der Gattung Chrysanthemum. — Journ. Sc. Hiroshima Univ., Ser. B, Div. 2 
Vol. 2, Art. 1, Dec. 1933.

Fil- Fe. Folke Fagerlind höll föredrag om den honliga gametofytens 
utveckling hos Eii-Galium.

Den 14 maj.
Professor Harald Kylin höll föredrag om »Nyare undersökningar över 

Phaeophyceerna». Föredraget illustrerades av talrika ljusbilder.



Fil. kand. John Fåhu/uis liöll föredrag om patogena bakterier i jord- 
kulturer.

Den 23 september.
Docent Lars-Guxnar Romell höll föredrag om purpurbakterierna samt 

demonstrerade kulturer av dylika.
Vid förrättat styrelseval omvaldes till ordförande amanuens I. Fröman, 

till sekreterare kand. O. (Ielin och till skattmästare amanuens A. Liljefors.

Den 17 november.
Amanuens Ai.f Liljefors höll föredrag om sina studier av cytologien 

hos tvenne korsningar mellan Triticum turgidum och Secale cereale.
Kand. Olov Gelin refererade nyare litteratur om Cralaegoniespilus. 

(G. Haberlandt i Sitz.-Ber. Preuss. Ak. Wiss., physik.-matli. KL, 1926:17, 
1990:20, 1934:12, 1934:20 samt H. Winkler i Planta, Bd. 21, II. 4, 1934.)

Redaktör Nandor Stenlid meddelade ett fynd av Mutinus caninus i 
Roslagen (Uppl., Arholma Idskär, Taxus-sn&r, 26 aug. 1934) och demon
strerade dels spritmaterial, dels en levande fruktkropp av den i Sverige 
sällsynta svampen.

Kand. Ake Nilsson höll föredrag om Urnula Craterium och dess före
komster i Skandinavien samt förevisade i samband härmed spritmaterial 
och ljusbilder av denna svamp och dess närmaste släktingar bland Di- 
seomyceterna. (Se uppsatser av Carl Til Mörneu i Sv. Bot. Tidskr. 1930, 
Friesia 1932 och Fauna o. Flora 1932 samt av K. G. Ridelius i Sv. Bot. 
Tidskr. 1931.)

Botaniska Föreningen i Göteborg.
S a m m a n t r ä d e n.

Den 27 januari.
Med. dr. M. Sundquist visade ett stort antal arter av släktena Astraga

lus och Lat hgrus från Balkan och Rumänien samt genomgick med hjälp 
av stora examinationsschema nästan alla europeiska arter av nämnda 
släkten.

Den 23 februari.
Med. dr. ,M. Sundquist behandlade de europeiska arterna av släktet 

Vicia på liknande sätt som Astragalus och Lathijrus vid föregående sam
manträde.

Dr. Harald Fries demonstrerade de märkligare växtfynd han gjort 
under den gångna sommaren på olika håll i Bohuslän.

Den 23 mars.
Med anledning av tullförvaltare J. Höltzbergs bortgång yttrade ord

föranden några minnesord.
Fil. lic. David Peterson, Söderhamn, höll ett föredrag om Stellaria 

media och dess former, med vilka lian företagit en mängd korsningar. 
Ljusbilder och pressat material belyste framställningen.



Lektor R. Sterner redogjorde för sina studier över Erythraea vulgaris 
och dess raser, som tillhöra olika utbredningstyper.

Den 28 april.
Dr. Harald Fries meddelade ett flertal fynd av Ledum palustre nära 

Göteborg.
Professor C. Skottsberg skildrade floran och vegetationen i trakten av 

Vancouver med tillhjälp av såväl ljusbilder av enstaka växter och vegeta- 
tionstyper som pressat material.

Den 25 maj.
Professor G. Samuelsson, Stockholm, höll ett föredrag med titel: Bo

taniska strövtåg i Syrien och Palestina, beledsagat av ett 80-tal ljus
bilder, av vilka en del voro fiygfoto och en del kolorerade.

Den 28 september.
Fil. lic. E. Hultén, Lund, talade om floran och vegetationen i syd

östra Alaska och på Aleuterna samt visade pressat material och ljus
bilder.

Den 26 oktober.
Länsjägmästare .1. Lindner talade om gråalens utbredning i Bohuslän, 

vilken åskådliggjordes av prickkartor. Han framhöll särskilt dess stora 
utbredningsförmåga och skadegörelse, vilket varit anledning till att denna 
undersökning företagits.

Lektor F. Hård av Segerstad demonstrerade ett 100-tal pressade växter, 
som han insamlat under sommaren i Jämtlands och det centrala Norges 
fjälltrakter.

Den 23 november.
Den förutvarande styrelsen omvaldes, nämligen: professor C. Skotts- 

berg, ordf., apotekare A. Liljedahl, v. ordf., fil. dr. A. 11. Magnusson, 
sekreterare och kassaförvaltare samt dr. Harald Fries och lektor A. 
Frisendahl.

Dr. Harald Fries demonstrerade sommarens växtfynd, huvudsakligen 
från Ljungskiletrakten, Bohuslän. Ny för Bohuslän var Aira caryophyllea 
samt ett par Hieracium-arter. Convallaria majalis med purpurröda blom
mor hade anträffats i Hjärtum. Från Klädesholmarna hade antecknats 
c:a 300 arter. För Gagea spathacea hade 12 nya lokaler blivit kända.

Exkursio n.
Årets utflykt företogs till Munkedal den 10 juni med tåg. Deltagarna 

delade här upp sig i flera grupper och genomströvade trakten, särskilt 
på båda sidor om Kvistrumsälven, varifrån man redan förut hade rätt 
utförliga uppgifter om växtplatser, särskilt genom Botaniska föreningens 
stipendiat, hr Sture Nilsson, som undersökt dessa trakter sommaren 
1933. De allra flesta förut härifrån uppgivna växter återfunnos, varjämte 
följande nyheter må anföras: Poa angustifolia, Carex polygama, Humulus, 
Arabis hirsuta, Genm rivale X nrbanum, Sorbus aria, Lathyrns niger, Viola



mirabilis, alla från dalen nära Kvistrums tingshus. För Saltkällan nya 
voro: Scirpus parvulus, Luzula nemorosa, Cotoneaster melanocarpa, Ajuga 
replans och Turritis. Övriga anmärkningsvärda arter voro: Carex elongala 
vid Risvarp, Carex vaginata vid Kleva, Carex flava vid Stale samt Saxi
fraga tridactglites och Innia helenium från Vassbotten.
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Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 3 februari.
Professor Harry Waren föredrog om växternas kalciumbehov.
Framlades ett posthumt arbete av doktor Env. Vainio: »Lichenogra- 

phia Fennica IV Lecideales 11» (Acta Soc. Fauna et Flora Fenn. 57 N:o 2), 
vilket efter författarens död slutförts och utgivits av doc. B. Lynge, Oslo. 
Ordföranden uttalade Sällskapets tack till utgivaren för det hängivna arbete 
denne nedlagt på uppgiften.

Dr. Rolf Grönblad hade insänt en uppsats: »A short report of the 
freshwater-algae recorded from the neighbourhood of the Zoological 
Station at Tvärminne». 1'örteckningen upptager 236 arter och 31 variete- 
ter desmidiaceer och av andra alger 86 arter. Nybeskrivna äro Cosmarium 
cgmatonotophornm var. gramilatum och C. subadoxum.

Dr. Astrid Clevk-Euler hade insänt: »Subfossila diatomaceer från 
Åland». Förf. finner, alt Ålands fossila och recenta diatomacéflora är 
av relativt ensartad och osammansatt natur. En oblandad litorinaflora 
har tagit området i besittning före andra element, oin man undantar en 
sparsam subarktisk sötvattensflora. Under igenlandning av ögruppens 
bäcken efter genomförd isolering utbildades senare Clypeus-vegetationer 
av alltmer försvinnande halin natur, och dessa avlöstes slutligen av söt- 
vattenssamhällen med eutrafent, klart sydlig karaktär. — Såsom nya be
skrivas Melosira Westii var. nuda, Navicula obtusata var. alandica, Pinnu- 
laria alandica och P. snbsolaris var. constricta.

Docent Ole Eklund: 1. »Fnlgensia bracteata (Ifoffm.) Räs., eine seltene 
Kalkflechte aus SW-Finnland» (tagen på Bergskär i Kökar, Aland); 2. »Eine 
pflanzengeographische Neueinteilung Südwest-Finnlands» (förf. föreslår 
dels och helst en indelning i tre provinser, nämligen Alandia, Regio 
insularis och Regio aboénsis, dels — ifall man nödvändigt vill hava endast 
två provinser, de nuvarande Alandia och Regio aboénsis — en förändring 
av gränsen dem emellan i anslutning till numera kända växtgeografiska 
fakta).

Doktor Ernst IIÄyrén omnämnde två anmärkningsvärda algfynd: 1. Fu- 
ens vesicnlosus f. angustifolia, tagen av lektor E. Hollo i Brahestad i 
mellersta Österbotten, den för närvarande nordligaste kända fyndorten i 
Bottniska viken för fastsittande blåstång; 2. Tolgpellopsis stelligera från 
Snappertuna i Nyland.

Den 3 mars.
Sällskapets korresponderande ledamot, professor Hjalmar Rendahl från



Stockholm, höll etl ined ljusbilder belyst föredrag om de kinesiska formerna 
av släktet Misgurnus.

I*ramlades i Acta Soc. kanna et Mora tenn. 57 N:o 2 ingående Index 
lill Knv. V.\in 10, Lichenographia k'enniea II, sammanställd av doe. 15. Lynge, 
ävensom N:o .! i samma tom av Acta, innehållande en minnesteckning 
över Edvard Aggest Yajxio, författad av professor K. Linkola.

k"ramlades Memoranda Societatis pro Fauna et Mora k'enniea t), om
fattande verksamhetsåret 1932—33. Volymen var redigerad av doe. Holger 
Klingstkdt.

Anmäldes (ill publikation en avhandling av mag. 15ror Pettersson:
I he Action ol dilferent hydrogenion-coneentrations on the germination 

of the seeds of some native plants».
Mag. 1. ,1. 11iXTiKKA hade insänt en av honom med anledning av 100- 

årsdagen av I*. A. Karstens födelse författad minnesskrift.
Den 7 april.

Docent Kun Bgcii höll ett med ljusbilder belyst föredrag om be
tingelserna för havets produktion.

Professor V. Fanner hade insänt: »Förekomster av fjällväxter nere vid 
havsstranden vid Yarangerfjorden».

I i ofessoi K. Linkola redogjorde för några förändringar som under 
senaste tid inträffat i vissa kulturväxters utbredningsförhållanden i Finland 
samt orsakerna härtill.

Dr. Harald Lindberg förevisade Betula-former, bestämda av apotekare 
.1. (r. Gunxarsson, Sverige, samt inlämnade en uppsats av densamme: 
Tillägg till »Monografi över Skandinaviens Betulae».

Dr. Bertel Lemberg anmälde till publikation: »Über die Vegetation 
der Flugsandgebiete an den Küsten Finnlands. 111. Teil. Die einzelnen 
Dünengebiete».

Mag. IS. A. I ardig anmälde: »Några anmärkningsvärda växter från Ny
land Tusby: .lärvenpää 1933».

Den ,) maj.
Docent Renar (.oleander föredrog över växternas hormoner.
I tdelades botaniska stipendier för sommaren 1934 ål mag. 1!. Pet

tersson, mag. F. .1. Valovirta, mag. P. Grenkvist och stud. (i. Åberg.
Intendent .Iestes Monteli. hade insänt ett meddelande om några för 

k inlands llora nya fjällväxter från Lapponia enontekiensis: .Maine rubella 
v. hirta jämte f. glaberrima n. f., Arenaria ciliala v. hnmifiisa och 
phrasia lapponica.

Docent Hans Buch anmälde: Über die Standorte des ArchiiUnm aller- 
nifolium (Dicks.) Schimp. an der Xordgrenze ihres europäischen Ver
breitungsgebietes».

Docent Ole Lki.end förevisade exemplar av den för Finland nya Tnr- 
lella inclinata, tagen av honom i Ivökar, Åland.

Dr. Benar Fohsies demonstrerade en stamfasciation hos Alnns g lut i nosa. 
tillvaratagen av honom i Helsinge, Nyland.

Professor Alvar Palmgren anmälde: 1. »Ln ny form av Carices fulvellue»; 
2. Kompletterande fyndorter och synpunkter till Ålands flora».

10 — 3523. Svensk Botanisk Tidskrift. 1935.



Den 13 maj.
På förslag av styrelsen beslöt Sällskapet kalla professor emeritus I• iski>— 

HiK Elfving Iill sin hedersordförande.
Till korresponderande ledamot av Sällskapet valdes professor II. II. 

CrHAX, Oslo.
Från trycket hade utkommit Acta Botanica Fennica 13, innehållande 

en avhandling av Bertel Lemberg: »Über die Vegetation der Flugsand
gebiete an den Küsten Finnlands. II. Teil. Die Randdünen».

Tullförvaltare A. A. Lindström, Södertälje, hade insänt beskrivning på 
en för vetenskapen ny /ioxu-form, Rosa Lindbergiana Lindstr. nov. sp., 
funnen i (ieta på Åland av dr. IIahai.d Lindberg samt på Lidingö vid 
Stockholm av .1. AV. Håkansox.

Dr. Harald Lindberg meddelade anvisningar för insamling av Rosa- 
f ormer.

Den 6 oktober.

Professor M. R. Sauramo föredrog om Östersjöns geologiska utveckling.
Framlades Acta Botanica Fennica lä, innehållande en avhandling av 

dr. Carl Ceiiercreutz: »Die Algenflora und Algenvegetation auf Åland».
Doc. Ole Eklund redogjorde för sina undersökningar beträffande den 

naturhistoriska gränsen mellan Åland och Åbo-trakten. — Anmälde några 
viktigare fanerogamfynd från SW-Finlands skärgårdar samt demonstrerade 
de för Regio aboensis nya Archidium alternifoliiun och Ulota Brnchii 
samt Parmelia scortea med apothecier, tidigare känd från Finland blott i 
sterilt tillstånd.

Inlämnades en avhandling av lärare A. Railonsala om floran i Krisline- 
stad och omnejd.

Doktor Bertel Lemberg hade insänt: 1. »Bidrag till kännedom om 
hasselns utbredning i östra Nyland»; 2. »Klibbalsvegetationen på de smärre 
holmarna i Stor-Pernå-viken»; 3. »Till kännedom om utbredningen av 
Polygonum foliosum Lindb. fil. i östra Nyland»; 4. »Vegetationen pa rygg- 
formiga näs i Stor-Pernå-viken».

Doktor Ernst IIÄyrex förevisade Dryodon (Hydnum) coralloides, insänd 
av rektor Väinö Ollila samt insamlad av en elev vid Peräpohjola folkhög
skola i Alatornio socken i norra Österbotten i september 1934 på stammen 
av en inuti murken björk. Fyndorten år den nordligaste kända i Finland.

Den 3 november.
Professor Kurt Buch höll ett föredrag över bio-geokemiska pro

cesser.
Doktor Harald Lindberg demonstrerade en större samling växter fran 

Kalifornien, som Botaniska museum i Helsingfors i bytesväg emot- 
lagil.

Mag. A. Södergård anmälde: »Liber das Vorkommen von Keimpflan
zen bei Vaccinium vitis idaea, V. myrtillus und Linnaea borealis».

Doktor Ruxar Forsius anmälde: »Botaniska anteckningar från Åland I» 
(Lemna gibba, Cephalanthera longifolia, Humulns lupulns, Crambe maritima, 
Erodium cientarium, Saxifraga tridactylites på talrika fågeltoppar, 1 hymns 
serpyllum, Ajuga pyramidalis, Parmelia scortea).
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Senator A. Osv. Kairamo förevisade en liäxkvaslartad missbildning hos 
Primus padus, funnen av föredragaren i Ilattula socken i södra Ta- 
vastland.

Doktor Bruno Malmio demonstrerade fynd av Ranunculus sceleralus 
och Schocnns ferriit/ineus i Kuusamo.

Docent Oi.k Eklund anmälde: 1. »Hypericum hirsutum L., eine in leb
hafter Ausbreitung begriffene Art»; 2. »Probleme der Pflanzenausbreitung, 
an AussenschärenVerhältnisse erläutert»; 3. »»Gibt es makroklimatische 
Pflanzengrenzen im Schärenarchipel SW-l'innlands?».

Mag. Droh Pettersson hade insänt ett meddelande om fynd av Lecidea 
alpina i Kuusamo.

Den 1 december.
Doktor Harald Lindberg demonstrerade över halva antalet av Finlands 

c:a 200 Taraxacum-avter samt redogjorde med hjälp av fotografier och 
teckningar för de viktigaste vid bestämningen ifrågakommande karak
tärerna hos holkar och frukter. — Anmälde till publikation: »Die Früchte 
der Tnraxaciiin-Avlen Finnlands».

Mag. I. IIiitonen förevisade för Finland nya adventivväxter: Eleusine 
Iristachya, Euphorbia humifusa och Lithospermum officinale.

Med. lic. C. E. Sonck meddelade oin några växtfynd i Kuusamo: Schoe- 
nus ferruginens, Carex laxa och Eqiiisetnm trachijodon. — Ilade vidare 
funnit Herniiniuin monorchis i Sund socken på Aland och Carex vulpina 
invid Åbo.

Dr. Carl Gkdkrcrkutz anmälde: »Die Zygnemaceen Finnlands .
Dr. M. .1. Kotilainen anmälde, att han senaste sommar funnit Anic- 

lani/inin compactum i Soanlahti socken i Karelia ladogensis.
Dr. V. Kujai.a anmälde: »Bericht über die Tagung des Verbandes fenno- 

baltischer Pflanzengeographen in Litauen Anfang Juni 1933».
Mag. I. IIusticii anmälde några växtfynd i skogsregionen i västra Lapp

land samt några för Pallastunturi och Ounastunturi nya kärlväxter.
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IN MEMOKIAM.

Robert Chodat.
* 1865, v S"A 1931.

Den 29 april 1934 avled i Ge
neve prof. Robert Chodat.

Då det är ytterst sällsynt alt 
i våra dagar träffa på en bota
nist av de linneanska mått, som 
utmärkte Robert Chodat, och 
vilken därtill som lärare spelat 
en sådan stor roll för den 
nuvarande botanislgenerationen 
världen runL, ville jag här endasl 
med några få ord minna om 
honom och hans gärning.

Robert Chodat föddes i Mon- 
tier-Grandval, Jura, 6 april 1865. 
Ilan kom redan i unga år till 
Geneve, där han tidigt avlade 
sin doktorsexamen. Vid 20 års 
ålder ledde lian redan som pri
vatdocent de botaniska kurserna 
vid universitetet. Vid 24 års 
ålder blev han tillförordnad pro
fessor och två år senare ordi
narie professor i systematisk, 
medicinsk och farmaceutisk bo
tanik. När platsen efter prof. 
Möller år 1900 blev ledig vid 
universitetet i Geneve, blev han 

den självskrivne efterträdaren, och från detta år och alltinlill sin död 
har han här varit professor i botanik och chef för den botaniska institu
tionen.

Man kan säga, att del var Robert Cliodats förtjänst att ha gjort del 
botaniska institutet vid universitetet i Geneve till vad det nu är, en
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internationell samlingspunkt för vetenskapsmän från hela världen. När 
han övertog institutet, bestod det av ett enda, bristfälligt laboratorium 
och ett herbarium av några packor medicinalväxter. 1 närvarande slund 
finnas här laboratorier för fysiologi, eytologi, mikrobiologi, algologi etc., 
Iiär är inrymt ett världsberömt herbarium oeli dito bibliotek, ocli till 
institutionen är dessutom knuten en växtbiologisk alpstation »Linnea», 
den enda i sitt slag i världen, där varje sommar vetenskapsmän från 
skilda nationer samlats för att under Robert Chodats ledning utföra växt- 
fysiologiska och växtbiologiska undersökningar.

För envar, som haft lyckan och förmånen att tillbringa någon tid vid 
universitetet i Geneve, framstod Robert Chodat som en sällsynt inspire
rande och fängslande personlighet. Hans oändliga kunnighet, hans ytter
liga anspråkslöshet, hans temperament och ständigt spelande humor gav 
samvaron med honom en oförklarlig charm. Därtill utövade han en 
storartad gästfrihet såväl mot egna landsmän som mot främlingar, hans 
hem slod öppet för envar.

Han var idéernas man som få. En utomstående måste ovillkorligen 
frapperas av att se, hur det arbetades på lians institut. Vid det tillfälle 
jag själv vistades därnere, voro de mest mångskiftande undersökningar 
i gång. En studerade för honom rörelserna hos bladen av olika Oxa- 
lis-arter, en annan glasets inverkan på näringslösningar, en höll pä 
med röd snö, en med embryologi, en med en monografi över släktet 
('.ordin, en åter med några patologiska fenomen på rötterna av bomulls
plantor.

Robert Chodat var lika hemma i allt, han hade tusen idéer och upp
slag på alla områden, alltid redo att hjälpa, alltid lika intresserad, vänlig, 
omtänksam. Som lärare var han strålande.

Kanske bidrog härtill det konstnärskap, som vilade över hans munt
liga framställning. Ilan hade talandets gåva som få. Klar, distinkt, humo
ristisk och temperamentsfull, hade han en förmåga att alltid rycka audi
toriet med sig, att alltid ingjuta något av vidder och fläkt i sina anföranden. 
Särskilt när han rörde sig på sitt eget språk, franska, var han ouppnådd. 
Men för övrigt var han polyglott, engelska, tyska, italienska, spanska, 
allt flöt lika lätt för honom, och latinet behärskade han fullständigt.

Med samma lätthet förde han penna och pensel. Det var inte endast 
under föreläsningarna han gav eleverna prov på sin virtuositet, när del 
gällde att hastigt teckna upp en växt på svarta tavlan, även på exkursio
nerna försummade han aldrig att medföra färger och kritor. Närhelsl 
en paus gavs, var han i farten. Han kunde i en blick fånga scenerier, 
landska]), interiörer, och hans akvareller och pasteller röjde den full
ändade mästaren. Det var också han själv, som ritade alla planscher pä 
institutet och som själv målade alla skioptikonbilder man behövde. Del 
var för honom mera som en lek.

I hans stora botaniska lärobok »Principes de Rotaniquc», som gått 
över världen i många upplagor och som används som lärobok vid de 
flesta Iransktalande universitet, återspeglas något av detta rörliga ingenium, 
och här kan man även se prov på denna hans utomordentliga tecknar- 
konsl.



Ilan hade en arbetskapacitet som få. 01'la började hans föreläsningar 
redan kl. 8 på morgonen, och när det gällde exkursioner var det ingen
ting ovanligt, att 10—50 morgonsömniga studenter skulle stå startklara 
vid tåg, buss eller bilar redan kl. 5—(i på morgonkröken. På slaget kom 
han själv körande i sin bil, och då fick ingen saknas.

Kanske funnos de, som darrade inför honom. Futtighet och småaktig- 
het kunde han aldrig tåla. Om en person visade sig från den sidan, var 
det slut med hans blidhet. Men likväl var han alltid rättrådig, han för
stod skilja sak och person, och ingen kunde varmare än han ge även en 
motståndare erkännande för ett duktigt arbete.

Hans intresse för sina elever var något rörande, och även sedan de 
lämnat universitetet bibehöll han kontakten med dem och gladdes åt 
deras framgångar. Det är betecknande, all mellan 20—30 av dem som 
gjort sina doktorsavhandlingar under hans ledning i närvarande stund 
äro professorer i botanik i skilda delar av världen. Ilans elever till
hörde alla nationaliteter, det var ingenting ovanligt att under sommar
kurserna 10—12 nationer funnos representerade bland auditoriet. Han 
var känd och välkänd världen runt.

Åven om Robert Chodat tillhörde dem, som kunde arbeta dag och 
natt i sitt laboratorium eller vid mikroskopet, var han en friluftsmänniska 
som få. Ilan älskade exkursioner, lian gick t. o. m. så långt, att han 
knappast ansåg den funtad som botanist som inte redan från barndomen 
varit van att samla växter i skog och mark. Han var en skicklig 
bergsbestigare, som kände Alperna på sina fem fingrar, han hade en 
nästan övernaturlig iakttagelseförmåga, och del fanns väl inte en växt 
i Floras örtagård, som han inte kände till, vore det så svampar, mos
sor, lavar.

Det var inte bara Schweiz han genomströvade med sina elever. Ofta 
ställdes färden längre. Kanske till Provence eller någon annan solig 
provins i Frankrike, kanske till Corsica, Monaco, Balearerna — eller 
kanske rent av till Spanien. Spanien med sin rikedom av endemiska 
arter var hans verkliga Eldorado. Under tidigare år brukade han var 
sommar resa omkring några veckor på spanska landsbygden med den 
yngsta studentgenerationen, minnen som lära ha varit oförglömliga för 
dem, som varit med.

Hans exkursioner voro så, som man tänker sig att det gick till under 
Einnks dagar. Varenda växt han fann gav anledning till diskussioner 
om fysiologi, eytologi, biologi, morfologi. Hans vetande och detalj
kännedom voro någonting fullkomligt enastående. Jag skall aldrig glömma, 
hur han vid en exkursion först med reagensflaskor demonstrerade det 
växlande pil-värdet i marken och växttäckets därav orsakade gradvisa 
förändring, stunden efter höll han en utläggning över de heliotropiska 
rörelserna hos några klängväxter. En fläckig orchidéblomma gav honom 
anledning att tala om sina undersökningar över konstansen i fläckarnas 
antal hos olika raser, ögonblicket efter var han i färd med att demon
strera en liten sällsynt lav på Buxus, som han själv upptäckt och namn- 
gett och som i likhet med tropiska lavar växte på blad.

Vilken flykt över hans framställning! Varenda växt var för honom
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associerad med tusen intressanta problem och spörsmål, han var en 
naturvän som få. Men framför allt hade han denna oändliga kärlek till 
botaniken, som mer än något annat grep hans elever, ,1a, det var nästan 
sa, att han blev stött, om det verkligen fanns någon i sällskapet, som 
vågade att inte anse botanik som det högsta bär på jorden. Ifan blev 
nästan barnsligt förolämpad.

Robert C.hodat tillhörde dem, som älska resor. Knappast något land i 
Europa var honom främmande. Nordamerika kände han från öster till 
väster och även Sydamerika. Ilan var världens främste kännare av Para
guays flora.

Redan som ung fick han tillfälle att bearbeta det rika material av 
Paraguay-växter, som hemförts av IIassi.hr, f. ö. publicerat i arbetet 
»Plantae Ilasslerianae». Genom dessa studier väcktes hans intresse och 
bag att själv göra en resa till Paraguay, och år 191 t realiserades planerna, 
da han tillsammans med prof. \\. Yischkh från Rasel företog’ en längre 
resa i dessa trakter. Det rika material ban därvid samlade föreligger 
delvis publicerat i bl. a. Vegetation du Paraguay» (191(5—21) illustrerat 
med teckningar och akvareller av hans skickliga hand.

Med systematiken var det f. ö. som han begynte sin botaniska bana. 
Redan vid några och 20 år framträdde han med en stor monografi över 
släktet Pnli/t/alct. Även om detta arbete av en och annan mötts med 
kritik, var det som förstlingsarbete synnerligen märkligt och förskaf
fade honom inom kort tid internationell ryktbarhet.

Till systematiken hyste Robert Chodat in i det sista sin speciella 
lilla klockarkärlek. Under år 1933 avslutade han t. o. m. en monografi 
över släktet Monnina. Ilan var en av de få, som i systematiken såg en 
nödvändig hjälpvetenskap, och ban kunde aldrig dela den syn, som våra 
dagars fysiologer, cytologer och andra botanister anlägga, att denna veten
skapsgren är mer eller mindre av ondo.

Det var väl också denna bans varma förståelse för systematiken, som 
förmådde William Baubey att överlämna sitt eget och sin svärfars, Ed
mond Boissikrs herbarium och bibliotek som gåva till universitetet i 
Geneve. Dessa samlingar representera omätliga värden. Det sägs, att 
man Iran Amerika velat köpa det Boissierska herbariet och biblioteket 
för en summa av 5 millioner dollars. Att erbjudandet avslogs och att 
samlingarna fingo stanna inom landet, beror säkert i hög grad på Robert 
Chodats ingripande.

Men icke endast systematiken var föremål för hans vetenskapliga forsk
ningar. I de ungefär -100 arbeten, som han hunnit med att publicera, 
linnas representerade snart sagt alla områden inom botaniken, paleontologi, 
fysiologi, biokemi, cytologi, anatomi, genetik etc. etc. Allt hade för ho
nom samma betydenhet, samma intresse. Och vad han än företog sig, 
strävade han alt bemästra sitt ämne. Han var fulländad kemist, kompe
tent att kunna utföra även de mest krävande biokemiska undersökningar, 
lian hade gjort matematik till sitt specialstudium för att själv kunna 
beräkna de mest invecklade kurvor i fysiologiens irrgångar. Cytologien 
intresserade honom enormt. Han är en av de få, som lyckats påvisa 
reduktionsdelningar på levande material, Gynmadenia.



Om något fängslade honom framför annat, var det emellertid algo- 
logien. Det var, som om han kände, att här låg nyckeln till problemen 
om mutationer och om arternas uppkomst.

Det var inte de högre algerna, som intresserade honom i första rum
met, fastän han här utgett en mängd viktiga arbeten, varav »Algues 
vertes de la Suisse» kanske är det mest kända, och »Sur le polymor
phism des algues» t. o. m. prisbelönats från Tyskland. Nej, det var fram
för allt de små jordalgerna, landalgerna, som var hans specialitet. Han 
hade sitt speciella alglaboratorium med tusentals renkulturer av dessa 
alger, där dagsljuslamporna ofta brunno natten igenom. Här studerade 
han dem i generation efter generation, hår kunde han sitta lutad över 
mikrodissektionsapparaten från morgon till kväll, och här kunde han 
glömma hela omgivningen för studiet av de mest underliga mutations- 
fenomen. Aldrig var han så lycklig, som då han ostört fick ägna sig åt 
detta sitt älsklingsstudium.

Men han var icke blott teoretiker, även den praktiska botaniken hade 
i honom en vän och gynnare. Det var han, som år 11125 tog initiati
vet till den farmaceutiska högskolan i Geneve, och under ar 193.1 av
slutade han f. ö. en lärobok i farmaci, som han länge sysslat med. 
Det var han. som varje år försedde vinodlarna i Geneve med utvald 
jäst för att förbättra vinets kvalitet och som ständigt höll på med ex
periment för att söka bekämpa vinets akarios. Han vai den ledande 
själen i »Société Botanique de Geneve», och stod som redaktör för dess 
tidskrift, för att inte tala om att han även tog aktiv del i universitetets 
administration. Ilan var doyen för den naturvetenskapliga lakulteten 
1889—190(5, vice rektor 1906—08 och rektor 1908—10 för hela universitetet. 
Hans livliga intellekt räckte till överallt.

Att hans vetenskapliga verksamhet blivit uppskattad, bevisas häst av 
de otaliga hedersbetygelser, som kommo honom till del under årens 
lopp från snart sagt hela världen. Ilan var hedersdoktor vid 6 utländska 
universitet och medlem av otaliga akademier, l.n av de utmärkelser 
han själv satte mest värde på var, när Linnean Society i London år 
1933 till honom överräckte sin stora medalj i guld, en utmärkelse som 
förut endast kommit några få utlänningar till del. Säkert hade det 
också glatt honom, om han fått veta att innan budskapet om hans död 
ännu hunnit hit till Sverige, han blev invald som medlem av Vetenskaps- 
societeten i Uppsala.

Robert Ghodats sista resa gällde Palestina, som alltid varit hans dröm
mars mål. Det var på hemresan därifrån, som han i Kairo förtärde 
något olämpligt och angreps av häftig dysenleri, som omedelbart eller 
hemkomsten lade honom på dödsbädden.

Minnet av hans sällsynt strålande personlighet skall emellertid alltid 
leva i ljus hågkomst, lian var en verklig botanist i ordets djupaste och 
vackraste mening.

Vivi Ldiirenl-Täckholm
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NOTISER.

En Linnébibliografi. — Genom British Museums försorg utgavs 
för två år sedan en monumental katalog över skrifter av och om Linné 
[A catalogue of works of Linaeus and works more immediately relating 
thereto, preserved in the libraries of the British Museum (Bloomsbury) 
and the British Museum (Natural History) (South Kensington). 2d ed. Lon
don 1933. 4:o. Pris 30 sh.]. Formellt framträder arbetet som en katalog' 
över British Museums samlingar och en ny upplaga av den år 1907 i an
ledning av Linné-jubileet utgivna katalogen. Men medan denna var ett 
tunt häfte om 27 sidor, har den nya svällt ut till en volym om över 300 
sidor i stor kvart. Detta förklaras dels av den stora tillväxten av särskilt 
Linné-samlingen i museet i South Kensington dels av den vidsträckta 
plan, enligt vilken katalogen uppgjorts. Den upptager nämligen ej blott 
Linnés egna skrifter i deras talrika omtryck, översättningar och bearbet
ningar utan även handböcker och sammelverk, som — ibland med föga 
rätt — gå under hans namn, samt skrifter, som på ett eller annat sätt 
anknyta till hans författarskap. En synnerligen omfångsrik avdelning ut- 
göres också av Linnés biografi. Katalogen är uppställd i systematiska 
grupper, av vilka den, omfattande gruppen »Botanik», särskilt intresserar. 
Den omfattar ej mindre än 47 sidor, ehuru de akademiska dissertationerna 
och Amoenitates behandlas som särskild grupp. Man får här ett 
verkligt imponerande intryck av hur Linné dominerar sin tids botaniska 
vetenskap.

Arbetets författare var bibliotekarien Basil H. Soulsby vid British Mu
seum (Natural History). Denne fick dock ej uppleva utgivningen av sitt 
verk, åt vilket han ägnat tio års mödor (han avled i början av år 1933). 
Som sin främste föregångare erkände Soulsby .1. M. Hulth, vars ofull
bordade »Bibliographia Linnaeana» han kan sägas ha fullföljt.

Nytryck av botaniska verk i Japan. — Under överinseende 
av chefen för Tokyos botaniska trädgårdar professor T. Nakai ha sedan 
en tid utgivits i Japan nytryck av äldre viktiga botaniska arbeten, vilka 
numera äro svåråtkomliga och dyrbara. Reproduktionen, utförd i offset
tryck på utmärkt papper, är exakt i detalj. Nu senast har utkommit »C. 
Linnei Species Plantarum, Editio I, Holmiae 1753», i två volymer (23 X 15 
cm) om tillsammans 1300 sidor. Priset för halvfranskt band inklusive 
porto är 1 pund. Tidigare ha på liknande sätt utgivits bl. a. C. P. Thun-
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Bergs »Flora Japonica, Lipsiae 1784», samt hans »Icones Plantarum Japo- 
nicarum, Upsaliae 1794—1805», (5 delar), pris resp. 10 och 7 yen. De 
nämnda bokverken kunna rekvireras från Shokubutsu Bunken Kanko-Kai, 
4, Kobiki-Cho, Kyobashi-Ku, Tokyo, Japan.

Docentur vid Skogs högskolan. — Till docent i skogsbotanik 
förordnades under föregående termin förutvarande professorn vid Cornell 
University, Ithaca, N. Y., U. S. A., fil. dr. L.-G. Romell.

Disputation och docentur vid Lunds universitet. — 
För vinnande av filosofie doktorsgrad försvarade fil. lic. Henning Wei- 
marck den 12 december 1934 vid Lunds universitet en avhandling »Mono
graph of the Genus Cliffortia». Lic. Weimarck har senare förordnats till 
docent i botanik vid universitetet.

K. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 
har till ledamot invalt professorn vid Lunds universitet Harald Kylin.

Rättelse. — Nummer och underskrifter till de tvenne kartor, som före
komma överst å sid. 13 i detta häfte, skola byta plats.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimentalfället.
Manuskripten böra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med 

avseende på skiljetecken — för undvikande av korrigeringar mot manuskriptet.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10%, av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande författare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

Författare av större avhandlingar kunna åläggas att betala intill hälften 
av frainslällningskostnaderna för den överskjutande delen; för doktors
avhandlingar gälla särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nöd
vändiga figurer kunna mottagas.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

med en bruten linje i manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c, o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras med romerska och de i dem ingående figurerna med arabiska 
siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkiär, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kabenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunkler (sid. 3) eller Raünkler (1912, sid. 3) eller Raunkler 

(1912 a, sid. 3).
Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 100 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling. Av uppsatser och smärre meddelanden, intagna i tidskriftens 
borgisavdelning, lämnas särtryck endast efter särskild överenskommelse.

Redaktionen.
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