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Svensk Botanisk Tidskrift. 1939. Bd. 33, H. 1.

GASTEROMYCETEN TULOSTOMA BRUMALE PERS.
NÅGRA DATA UR DESS LITTERATUR OCH INVENTERING AV 
DESS UTBREDNING INOM SVERIGE OCH DE NORDISKA GRANN

LÄNDERNA.

AV

CARL TH. MÖRNER.

I. Data litteraria.

1. Latinsk nomenklatur.

Det allra tidigaste meddelandet om svampen i fråga finner man 
i Rays [Ra.ius’]1 Synopsis method, stirp. elc., nota bene i detta 
verks Ed. II (1 6 9 6)2, under beteckningen: »Fungus pulveru- 
lentus, minimus, pediculo longo insidens», varvid de forsla 2 orden 
[med betydelsen: Röksvamp] motsvara släktnamn och de efter
följande termerna utgöra, enligt den tidens sed, artdiagnos. [Av 
de endast 2 arter, upptagna under »Furtgus puluerulentus» i samma 
verks Ed. I (1(590), är ingendera någon Tulostoma-avt.]

Tournkfort (1700) inrangerar Rays nämnda svamp i det redan 
förut artrika Lycoperdon-släktet, med artdiagnosen: »Parisiense. 
minimum, pediculo donatum», och finner därutinnan efterföljare, 
t. ex. Dillenius (1718) och Micheli, vilken senare likväl utökar 
artdiagnosen med 2 inom parentes satta termer: »(album, mammo- 
sumj». Tournkfort giver även en första avbildning, enkel

1 Om denne Linnés framstående föregångare (1G28—1705) i biologiska systema
tiken giver v. Haller den pikanta upplysningen, att 1$., icke vidare viljande 
vidkännas sitt ursprungliga namn, alltifrån 1070 kallade sig: Wray.

I litteraturen hänvisas som oftast, i sagda avseende, till den betydligt se
nare utkomna Ed. III (1724).

1 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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i utförandet, men helt naturtrogen —av E. Fries (1829) vitsordad 
som »optime».

Tvivel om Tourneforts avbildning som varande den tidigast till
komna kan väckas vid åsynen av en Hollös’ (sid. 148) hänvisning rörande 
svampen: »Ray. Synops. Meth. Stirp. Brit. edit. 2. p. 10. PL 27.1 1090». 
Emellertid uppgivas av Pritzel för sagda Ed. Il (i motsats till Ed. I och 
Ed. Ill) inga avbildningar över huvud taget. 1 ill yttermera visso har 
förf., genom vänlig förmedling av bibliotekarie A. Uggla, begärt och er
hållit upplysning från The Herbarium, Royal Botanic Gardens, Kew (dis
ponerande exemplar av denna sällsynta, i skandinaviska bibliotek förgä
ves efterspanade upplaga). Svaret (av n/e 1938) lyder: »contains no 
plates at all.» Hollos’ uppgift är härmed definitivt vederlagd, vadan 
Tourneforts prioritet står orubbad.

Efter alt i sina tidigare verk — Ilort. Clifford. (1737) och Hora 
Suec. Ed. I (1745)1 2 3 * * * — hava använt endast beleckningssätt av 
äldre typ, d. v. s. släktnamnet Lijcoperdon med bifogad, av honom 
själv avfattad, flerordig artdiagnos: »petiolo longissimo, capitalo 
globoso glabro, ore ct/lindraceo integerrimo», har Linné, först i Spec, 
plantar. (1753), tillfogat ett egentligt artnamn. Den sålunda till
komna bi nära beteckningen: Lijcoperdon pedunculatum L , fick 
för en lid framåt användning, hos Bulliard, Withering, Liljeblad 
(1798), Retzius m. fl.

Så uppträder Persoon, som i sin år 1794 ulgivna publikation: 
»Neuer Versuch einer systematischen Einlheilung der Schwämme»8, 
företager överföring från Lijcoperdon-släktet till elt av honom ny- 
uppställt släkte: T nios t o ma, samtidigt — med hänsyn till den 
vinterliga förekomstperioden — givande nya artnamnet: brumale. 
P. har härvid visat sig som en lyckad namngivare, i det att - 
trots en del senare föreslagna namnförändringar — Tulostoma 
brumale Pers. ännu i dag (= etter inemot 150 ar) år den nomen- 
klatoriskt erkända avfatlningen och, som sådan, användes i t. ex. 
Fischers Gastromyceteae, utgiven i Engler u. Prantl 1933.

1 Kursiv, vid återgivandet.
2 Genom att i denna publikation meddelas: »Habitat in Scania...» kommer 

att här föreligga primum locum [suecicum] för denna svamp i av Nordstedt 
angiven betydelse.

3 Detta första publikationsställe är i litteraturen allmänneligen obeaktat
[anföres likväl av White (sid. 423)], så att hänvisning göres till en Pi rsoonS
publikation av 1797 eller till den ännu senare: »Synopsis method, fungor.»
1801 — i vilka båda nomineringsresultatet av år 1794 repeteras.



Av åsyftade senare ändringsförslag äro följande trenne 
de mera framträdande.

Yid Persoons bildande av nya släktnamnet Tulosloma, ur gre
kiska ordet för sval eller brosk (xuXoj) som första led, liar tran- 
skriptionen av grek. bokstaven »ypsilon»: u, till motsvarande la
tinska bokstav, ej blivit filologiskt lyckad, i det att, i stället för 
iiktiga bokstaven y, har skrivits: u. Denna inadvertens har 
Spréngel (1827) korrigerat (utan angiven motivering) genom stav
ningen Tylostoma. Zobel (1854) har anmärkt förhållandet, men 
själv ej använt den korrigerade formen, vilken däremot acceptc- 
lats av andia, sasom White, Lloyd och Hollös — den sistnämnde 
skriver t. o. m.: »Tylostoma (Pers.) Spreng.»!

Et* annat ändringsförslag rörande släktnamnet fram fö res av 
E. Fries (1849). 1 tillkännagiven avsikt att hedra bröderna Tu-
lasne, »h vil ka mest af alla spridt ljus öfver Lycoperdacei», före- 
slai Lries: 7ulasnodea, under uttalande av den förhoppningen,
att detta namn må blifva antaget af alla mykologer». I littera

tur har förf. icke funnit namnet Tulasnodea anfört annat än som 
synonym [endast å några etiketter i Riksmuseum (Herbar. Rehm 
och Herbar. Sydow) har det setts taget i bruk1.

Slutligen har, med avseende på artnamnet, E. Fries i Syst. 
mycologicum 1829 utbytt det PERSooN’ska (brumalej mot: mammo- 
sum, vilken åtgärd blivit skarpt kritiserad av Lloyd (190(5 b). 
Under papekande av, att, vid tidpunkten ifråga, brumale vore det 
ratta artnamnet och allmänt känt som sådant1, yttrar Lloyd: 
»Theie is not in the history of modern name changing a more 
unjust change than that of Fries when be proposed Tylostoma 
mammosum.» Detaljerat belyser Lloyd oriktigheten av citatet 
»Lyc. mammosum! etc. Mich, gen.»: »Micheli hade aldrig kallat 
växten ’Lycoperdon mammosum’; sistnämnda ordet var endast 
ett af de 7 deskriptiva adjektiv, som Micheli anbringat vid väx
ten, hvarken det första eller det sista och, uppenbarligen enligt 
M:s mening, ett oväsentligt, ty han sätter det inne uti ordraden 
och inom parentes.» Härav följer ock, att beteckningen »T. 
mammosum (Mich.) hr.» använd t. ex. av Rea som synonvm 
och, som huvudbeteckning, av Hollos, Saccardo och Migula — 
har saknat berättigande och likså den av Ricken använda auktors- 
beteckningen: »Mich.» enbart (!). Emellertid har icke desto mindre,

1 Detsamma kom i början av 1800-talet till användning t. ex. hos Nees och i 
Flora danica.
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i fortsättningen, T. mammosum Fr. fått ganska vidsträckt använd
ning, t. o. m. av Lloyd själv (på basis av anförda opporluni- 

tetsskäl).
Vad som här återgivits ur litteraturen i fråga om latinsk nomen

klatur tillhör ju tidsskeden, då bindande regler för dylik ej förc- 
funnits. Sakläget är, som bekant, numera helt annat i och med 
tillkomsten av »Internationella regler för botanisk nomenklatur, 
antagna av de internationella botaniska kongresserna i Wien 1905, 
Brüssel 1910 och Cambridge 1900», i 3:e uppl. utgivna [i engelsk, 
fransk och tysk text], Jena 1935. I denna viktiga codex tiller- 
kännes, vad vissa svampgrupper, bl. a. Casteromyceter, angår, 
Persoons Synopsis method, lungor. (1801) ställning som utgångs
punkt, och därmed fixeras — såsom härovan redan framhållits — 
Tulostonia bnimale Pers. såsom det officiellt erkända, alltjämt 
gällande namnet för den svamp, som här avhandlas.

2. Icke latinska benämningar.
På Tulostoma-släktet: På arten T. bnimale, Pers.:

Svenska:
Mastel (Liljeblad 1810)

Danska:
Stilkbovist (F. och W.) Vinter-Stilkbovist (F. och \Y.)

Vortet Bruskmund (Hornemann)

Tyska:
Spundstaeubling (Wallroth) Zitzen'-Stielboviste (Ricken)
Stielboviste (Ricken)
Stielstreuling (Nees)
Stielstäubling (Fischer)

Franska:
Vesse-Loup pédiculée (Bulliard)

Engelska:
Long-stalked Puff-ball (Whitering)

Den enda anträffade svenska benämningen, »Mastel», är 
uppenbarligen komponerad av Liljeblad själv, av stammen i gre
kiska ordet mastos [= kvinnobröst, bröstvårta], i »försvenskande» 
syfte förlängd med ändeisen »-cl». Man jämföre med sådana 
hemgjorda, i samma verk ingående, analoga namnbildningar, som 
»Laserpel» (för Laserpitium), »Salsel (för Salsola) och »Sanikel» (för 
Sanicula).

Zitze = bröstvårta.



Ur Fischers bearbetning (i Engler u. Prantl 1933) framgår 
följande schema:

Eumycetes (Fungi).

Klass: Basidiomycetes — Underklass: Eubasidii — Ordning: 
Gastromyceteae — Underordning: Sclerodermatineae — Familj: 
Tulostomataceae — Släkte: Tnlostoma Pers. — Art: T. bramale Pers.

I familjen Tulostomataceae ingår Tulostoma-sl&ktet tillsammans 
med 4 andra släkten — 1 större (Battarea) och 3 mindre (varje 
omfattande blott 1 art). Artrikaste släkte är Tnlostoma: White 
och Lloyd räkna båda med ett drygt 30-tal arter (som ameri
kanska), och av Saccardo uppräknas inalles inemot ett 100-tal.

T.-arter äro anträffade i samtliga de 5 världsdelarnas tempere
rade eller varma zoner. Fullödiga diagnoser för släktet äro att 
finna särskilt hos Lloyd (1906 a), Bresadola och Fischer.

Arten T. brumale Pers. (utförligare diagnosticerad av Lloyd), 
visar påtaglig variation; förekomst av från huvudformen avvikande 
former angivas av Ll. både från Amerika och Europa. Huvud
formen är den inom Nord- och Centraleuropa mest frekventa 
'/'.-representanten. Densamma kan ses i god avbildning uti Th.
C. E. Fries’ lättåtkomliga publikationer av år 1921 (Bot. Not. — 
avb. i na turi. storlek) och 1922 (Ark. Bot. — avb. i 3/r storlek).

4. Und e rjordiska utvecklingen.

Redan Micheli beklagar sig över, att ban icke lyckats iakttaga 
svampen före spormognaden, men håller dock för troligt, att sådan 
inträder redan före uppskjutandet ovan markytan. Sent omsider 
har (å material från Rastatt i Baden) noggrant studium av den 
underjordiska utvecklingen företagits av J. Schhoeteh, vars huvud
sakliga rön, offentliggjorda 1876 i ett ganska svåråtkomligt spe- 
eialverk, härmed refereras för att göras tillgängliga för denna 
tidskrifts läsare. Fruktkroppar i olika yngre utvecklingsstadier 
anträffades vid grävning på så ringa djup som 2—3 cm under 
jordytan.

Det strängformiga, starkt förgrenade myceliet bildar sclerolium- 
artade kroppar, vilka synas utgöra grundlaget för fruktkropparnas 
utbildande. Vuxen till 4 mm:s diameter är fruktkroppen helt
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kulformig (liknande cn liten Bovista), med snövit, av likartade 
hyfer bildad innermassa och brun yta, täckt av fastklibbade sand
partiklar. Vid diameter av 6—3 mm är vanligen ett huvudav
snitt i utvecklingen fullbordat; fruktkroppen är då något tillplat
tad, upptill i mitten försedd med en kägelformad navel och även 
undertill i mitten tillspetsad. Omgiven av ett brunt hylle är hela 
innermassan ännu snövit, företeende 3 olika partier.

Centrala partiet är, å tvärsnitt, njurformat och skilt från 
de båda andra partierna genom konvexa, fina gränslinjer (se vi
dare härnedan!).

Övre partiet, ungefär kägelformigt, är bildat av rikligt för
grenade hyfer och utgör grundlaget för peridiets kägel-rörformade 
mynning. Det förblir vitt ännu någon tid efter inträdd spor- 
inognad.

Undre partiet har form av en omvänd stympad kon. I dess 
mitt finnes en cylindrisk bildning, medan partiets övriga massa 
bildar en mantel däromkring. Cylindern (fast, sidenglänsande 
och longitudinellt strimmig) utgöres av i övervägande grad paral
lella och föga förgrenade hyfer. Den är grundlaget för svampens 
fot, vars längdtillväxt sker genom nybildning, successive försig
gående i fotens övre ända. Förutnämnda »mantel» består av 
lucker hyfvävnad av samma beskaffenhet, som i ovannämnda 
»övre partiet», och behåller sin vila färg till dess, att den (eller 
spormognaden) förtorkar till en hinna. Eller av fotens längdti 11- 
växt förorsakad transversell bristning kommer, till cn början, 
hinnan att, som ringförmig tunn skiva, omgiva foten, dels vid 
dess undre ända, dels vid dess övre (invid peridiets bas).

Centralpartiet utgör ett homogent nätverk av hyfer, utan anty
dan till kammarbildning. De primära hyferna utskjuta sidogre
nar, som i sin tur ytterligare förgrena sig, till sist givande upp
hov till helt korta trådar. Ändan av en sådan avgränsas genom en 
tvärvägg, som utbildar sig till en cylindrisk eller något klubb- 
liknande basidie, vilken åter kommer att (på helt korta sterigmer) 
uppbära i regel 4 sporer. Dessa senare sitta å olika höjd, med 
ungefär likartat höjdavstånd sinsemellan. På mikroskopiska prepa
rat set man i regel 2 sporer till vänster, 2 till höger om basi- 
dien; man får likväl det intrycket, att de äro anordnade längs 
en från basen stigande spirallinje — med Vr av basidiens omkrets 
mellan sig. Särskilt betonar Schroeter denna anordnings säll
synthet över huvud taget, och att inom Lycoperdaceae (dit ju
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Fig. 1. Basidier av Tulosloma brumale Pers. ined sporer (enl. Schroeter).

Tulostoma på sin lid blivit förd) de 4 sporerna sitta i jämnhöjd 
å basidiens hjässa.

Basidiernas förefintlighet är helt kortvarig; man kan iakttaga 
dem endast i sådana fruktkroppar, vilkas inre ännu är av rent 
vit färg. Innan foten börjat tillväxa, antager innernrassan i mit
ten gulaktig färg, och redan i detta skede äro basidierna upplösta 
under frigörande av sporerna. Innermassans gulaktiga färg ut
breder sig snabbt mot periferien och har — innan ännu peridiet 
höjt sig över markytan — övergått till den gulgråa färg, som 
sedermera blivit beståndande. Denna färg härrör uteslutande 
från sporerna; skakar man bort dessa, kvarstår kapi 11 i lie t med 
endast ljust grå färg. Första uppträdande av kapillitium spåras 
redan kort tid före basidiernas sönderflytande. Detsamma ut
vecklar sig raskt (antagligen ur primärhyferna); dess trådar, som 
från början nära likna de sagda hyferna, tilltaga alltmera — för
utom i antal — i tjocklek och förbliva till största delen ogrenade. 
Kapillitiums täta nätverk är intimt förbundet med endoperidiums 
inneryta (framhållet även av Migui-a).

Som ett huvudresultat av Schroetters här refererade under
sökning framgår, att fruktkroppens spor mognad är 
helt fullbordad redan i och med det underjor
diska skedet, eller m. a. o. innan peridiet, genom fotens till
växt, höjes upp över markytan. Michelis supposition härutinnan 
har därmed vunnit bekräftelse.
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5. Årstid för iakttagande ovan jord.

Litteraturuppgifter i detta hänseende — rörande europeiska 
utbredningsområdet — äro talrika. Huvudsakligen giva dessa 
ingen annan upplysning än om svampens grad av persi
st ens i form av naturligt »exsickat», i det att (såsom av mom. 4 
härovan framgår) själva livsföreteelserna äro gångna till ända i 
och med fotens ■— snart nog efter fullbordade spormognaden 
avslutade tillväxt under hösten. På detta förhållande syftar tyd
ligen E. Fries’ (1829) utsago: »Hieme apud nos non viget.» El
jest synes delta sakläge hitintills vara litterärt obeaktat. Möjlig
het för svampens uppträdande under längre tid framåt in forma 
exsiccata —- eller m. a. o. som »vinterståndare» — gives av fo
tens fysikaliska beskaffenhet: seg, hård, nästan träaktig konsistens, 
och därav betingad motståndskraft mot väderlekshärjning och 
förruttnelseprocess. Att även peri diet härutinnan har stor resi
stens står ju i överensstämmelse med, vad som eljest är känt hos 
vissa gasteromyceter (t. ex. Geasfer-artcr). Som årstid för svam
pens första iakttagande ovan jord angivas: augusti (Withering), 
oktober (Schroetkr, Migula) och november (Hollos) -— alltså 
omkring höstetid (unik är härvidlag Reas uppgift: »maj» l1), me
dan som sluttid för iakttagandet av dess vinterliga persistens nam
nes mars (Dillenius, Schroeter), av den sistnämnde även maj 
(undantagsvis). Flertalet av årstidsuppgifter inskränka sig emel
lertid iill beteckningar för vintern (generellt): »under vintern», 
»vintertid», vinterhalvåret» eller för viss del av denna årstid, 
s.s. »Febr.», Jan.—Febr.», vid »vintersolståndet» — vilka be
teckningar slå i samklang med Perssoonska artnamnet: brumale.

6. Växtplats-beskaffenhe t.

Helt generellt säger White om Tulostoma-släktets arter: »de 
uppträda förnämligast i sandiga trakter och å magra, torra fäll, 
mera sällan i skog eller å skuggiga platser.» Vad åter angår den 
här ifrågavarande arten härrör ett första omnämnande av 
växtplatstyp från Dillenius (1718), så lydande: »in muris der 
Georgenschantz». Murar nämnas också av Persoon, Zorel och 
Ricken. I övrigt är antalet av i litteraturen anförda växtplats- 
beteckningar stort, vittnande om, att svampen ■— om än påtagligt

1 Tidsperioden i dess lielhet betecknas nämligen »May—Feb.».



9

sandälskande — kan hålla tillgodo med även annan markbeskaf- 
fenhet. Annoterade äro följande beteckningar: bankar, betesmar
ker, busksnår, dyner, hedar, klitter, sandbackar, sandfält, vallar, 
åkrar, åkerrenar och ängar, ffos några författare förekommer 
tillägg om markytan såsom varande beklädd med mossa eller med 
sådan jämte kort gräs.

[Ang. växtplats-beskaffenhet finnes ytterligare en del att inhämta 
i efterföljande avdeln. If.]

II. Inventering av utbredningen inom Sverige och de nordiska
grannländerna.

1. Sverige.

Av Tulostoma-s\åktets många arter är T. brumale Pers. den enda, 
som, vidkommande vårt land, äger verklig aktualitet, och som 
därför kommer att härnedan närmare avhandlas. Om förekomst 
i Sverige av en T. brumale närstående och, enligt litteraturupp
gifter (bl. a. av Sch ro eter, Zobel) med densamma ofta nog för
växlad '/'.-representant, benämnd T. fimbriatum Fr., är föga mera 
känt, än att den påträffats å 2 platser i Skåne av E. Fries resp. 
G. Malme [se Th. C. E. Fries 1921 och 1922!] samt — ehuru 
först publicerad under artnamnet brumale —- i Uppsala (varom 
vidare härnedan).

Följande översikt är grundad på studium av litteraturuppgifter 
och etiketter i offentliga samlingar1 samt på skriftliga meddelan
den — i flertalet fall med bilagda svampexemplar •—- av enskilda 
personer, nämligen doktor E. Th. Fries (Visby), lektor R. Sterner 
(Göteborg) och fil. mag. B. Pettersson, Gotl. (Uppsala). Växtloka
lerna äro ordnade för svenska fastlandet jämte Öland från S mot 
N, för Gotland, i huvudsak, likaså. De av Th. C. E. Fries (1922) 
redan omnämnda 5 lokalerna äro betecknade med *.

*1. Sk. Åhus. »In vastissimis arenis.» H. Fries’ pubt. (1829). [Exemp
lar ej bevarade.]

*2. S k. »Åhus» (å etikett), antagligen dock lokal något söder därom. 
(Årtal saknas.) G. Malme. |U],

*3. Sk. Vitemölla. »Sandfält.» V» 1920. R. Sernander. [UVH]. Från 
samma lokal '% 1928. Insamlare ej nämnd. [L],

1 I Uppsala Bot. institution [U], Växtbiol. institutionen i Uppsala [UVB], I.und 
Bot. institution [L], Riksmuseum [R],
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Rörande denna lokal föreligger ock ett litteraturmeddelande 
av R. Sterner (1922): vid beskrivningen av en därstädes vegeta- 
tionsanalyserad area anföres svampen som enda representant för 
gruppen »Fungi».

4. Öl. Gårdby sn, Gårdby j.v.stat. (»sand-grusfältet norr derom»).
,0/o 1918. R. Sterner.

5. Öl. Böda sn, mellan Hunderum och Ilagen. »Festuca ovina-hed på
landborgen.» "h 1933. G. K. Du Rietz. [UVB].1 

*6. Ö g. Linköping. »På en stenmur.» (Årtal saknas). »Dr Goes.» 
[= H. I',. Tn. Goes, f. 1790, d. 1869, sjukhusläkare; »lärljunge och 
vän af G. Wahlenberg» — enl. Sv. Läkarehistoria. Ny följd. 
1873.] Ilerh. E. Fries [U].

7. Upl. Älvkarleby sn, Billudden, Billskaten. »På östra sidan i skogs-
bryn med sydlig exposition, på sandigt, torrt område med koloni- 
artad vegetation.» »*/o 1931. [UVB, R]. Även I4/io 1934. »På bar 
sand.» [U]. Publicer. 1935 och 1937. G. Sandberg. Denna lokal 
utgör den f. n. nordligaste av kände svenska.

[Upl. Upsala. »Tulostoma brumale ... Habitat in prato Luthagen2, 
ubi aliquoties lectum est», Wahlenberg publ. (1820). I enlighet 
härmed upptager samme auktor i senare publikationer (1826 och 
1833) Upsala [som nordligaste svenska fyndort].

Emellertid har tydligen E. Fries ansett sig böra ansluta den 
åsyftade svampen till den av honom uppställda arten T. fimbri- 
atum. 1 synonymtexten, gällande sistnämnda art, hänvisar nämli
gen Fries 1829 till Wahlenbergs publikation (1826) och anför 
(1849) »Ups.» [= Upsala] som lokal för just T. fimbriatum.

Oberoende av denna arttolkningsdifferens, står dock det intres
santa förhållandet orubbat, att en Fii/osloma-representant blivit 
funnen (t. o. m. mera än en gäng) inom Upsala’s Luthagen. 
[Exemplar ej bevarade].

8. Gtl. Tofta sn, Gnisvärds fiskeläge. I orsta gången här funnen
10/4 1935. B. Pettersson.
[Ang. markbeskaffenhet etc. meddelas detaljer härnedan.]

9. Gtl. Stenkumla sn, Gardrungs. 6/s 1938. Gerd Fries.
10. Gtl. Västerhejde sn, S om Ygne fiskeläge, Lillklint. »Igenlagd

1 En nyligen tillkommen litteraturuppgift i fråga om Tulostoma brumale uti 
ifrågavarande landskap dementeras av den angivne sagesmannen i en för publi
cering lämnad skrivelse, så lydande: »Det beror på ett missförstånd, att HXyrén 
(1937) nämnt arten såsom ’karakteristisk för alvarvegetationen på Öland, enligt 
meddelande av Herr Pettersson’. Uppsala den 28. 1'. 38. Bengt Pettersson. 
Fil. mag.»

2 För detta samma område är en a n n a n svamp Lepiota rhacodes Vitt. 
[Rodnande fjällskivling] angiven av E. Fries (1854) såsom funnen »året 1846 och 
närmast efterföljande åren copiosissime». Arten uppträder alltjämt varje 
år inom granplanteringen å en av Luthagens gårdstomter (enl. observation av 
förfin fr. o. m. W 1923).
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sandig åker på klinten, i mossmatta tillsamman med en Lycoper- 
don (pratense?).» 1936. B. Pettersson.

11. Gtl. Västerhejde sn, Högklint. »Torräng (hårt trampad)». 17/-.
1937. Th. o. Astrid Arwidsson. [R].

12. Gtl. Västerhejde sn, Kneippbyn. »I riklig mängd på flera ställen.»
3 a 1938. Gerd Fries.

13. Gtl. Visby, Östra gravarna. 10h o. 2'72 1938. Gerd Fries. [Material
härifrån ingår (som nr 582) i av S. Lundell o. J. A. Nannfeldt 
redigerade svampexsickatverket.]

*11. Gtl. Bro sn, Sörbys. »Vägkant.» 26/a 1919. T Vestergren. [UVB].
15. Gtl. Västkinde sn, Skälsö. s,/j 1938. Gerd Fries.
16. Gtl. Martebo sn, Snaldarve. »Martebo myrs subatlantiska strand

vall.» 12,7 1924. H. Osvald. [UVB].
17. Gtl. Lummelunda sn, L:s Bruk. 4/s 1938. Gerd Fries.
18. Gtl. Stenkyrka sn, Lickershamn. 5/s 1938. Gerd Fries.
19. Gtl. Boge sn, Tjelders. so/a 1904. L. Romell. [R|.
20. Gtl. Othem sn, File hejder. "A 1896. M. Östman. [R].

Dr Th. Fries i Visby har om markbeskaffenheten för växtplat- 
serna nris 9, 12, 13, 15, 17 och 18, d. v. s. de av hans dotter 
Gerd funna, i skrivelse av a/3 1938 meddelat denna resumé: 
»Växlplatsen för Tulostoma är alltid bland mossa, dels och huf- 
vudsakligen med underliggande stengrund, dels å sandiga hafs- 
stränder. På verklig hällmark, där mossvegetationen är klen, ha 
vi cj kunnat finna den.»

Upptäckaren av växlplatsen nr 8, fil. mag. B. Pettersson, har 
godhetsfullt för publicering lämnat här följande skriftliga rapport 
om sina iakttagelser in loco.

Tofta socken, Gnisvärds fiskeläge, dels (i få exemplar) på vegeta- 
tionsklädd dyn i tallskog 200 å 300 m från stranden S om fiske
läget, dels (i massförekomst), både S och N om fiskeläget, på 
stranden i aerohalinbältet.

På det förra stället gjordes följande vegetationsanalvs (19/4 1935. 
1 kvm).

[A och B: gles Pinas siluestris.]
C: Phleum arenarium 1, Festuca rubra 1, Care.x arenaria 1, Lu- 

zula pilasa 1, Pulsatilla pratensis 1, Cerastium semidecandrum 1, 
Draba verna 1, Thymus serpyllum 1. Veronica serpyllifolia 1.

I): Thuidium abietinum 1, Tortula ruralis 1, Brachythecinm albi
cans 1, Peltigera canina 3, Cladonia rangiformis 1, Cladonia 
silvatica 1.

Tulostoma växte här i mycket stora exemplar och tycktes vi
dare vara begränsad lill denna fläck. Vegetationen var fullstän
digt sluten, där svampen växte.
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Även på stranden fanns Tulostoma undantagslöst i helt slutet 
vegetationstäcke. Här voro exemplaren betydligt mindre än i 
tallskogen, men desto talrikare. De voro tydligt koncentrerade 
till vissa fläckar av marken, på vilka vegetationen f. ö. icke tyck
tes avvika från omgivningen. Även här gjordes en analys av 
vegetationen (19A 1935. 1 kvm).

[A och B: saknades.]
C: Festuca ovina 1, Carex arenaria 1, Pulsatilla pratensis 1, Se

dum acre 1, Thymus serpyllum 1, Plantago maritima 1, Achil
lea millefolium 1, Artemisia campestris 1, Taraxacum (Ery- 
Ihrosperma) 1.

D: Tortula ruralis 5, Cladonia rangiformis 1, Cornicularia acu- 
leata 1.

l)c exemplar av svampen, som anträffades vid denna under
sökning, voro tydligen kvarstående vinterståndare från 1934. De 
innehöllo fortfarande rikligt med sporer. Möjligen skulle svam
pens massuppträdande år 1934 kunna sällas i samband med den 
lidiga våren och den varma sommaren detta år. Senare har jag 
visserligen konstant återfunnit Tnlosloma på denna lokal vid be
sök under vårarna, men massuppträdandet under Tulostoma-kret 
1934 tyckes inte upprepas. Det är f. ö. våren, som är den lämpli
gaste tiden för observationer. Endoperidiet vitnar nämligen under 
vintern och framträder sedan skarpt i det övriga växttäcket på 
vårsidan. Troligen bar detla bidragit till alt svampen blivit förbi
sedd på Gotland, som fortfarande är dåligt utforskat vad beträf
far vårväxters utbredning.»

Av de här anförda 13 gotländska växtplatserna ligga de 11 först 
nämnda inom ett ganska smalt, långsträckt bälte, ungefär parallellt 
med öns bär i SV—NO orienterade västkustlinje. Bältets längd 
(uppmätt »fågelvägen» mellan Gnisvärd i S och Lickershamn i N) 
uppgår till 4,5 mil (med dess mittpunkt placerad något S om 
Visby).

De övriga 2 växtplatserna (Tjelders och File hejder) befinna 
sig i närheten av ostkusten, på omkr. 1 mils avstånd sinsemellan.

Ett beaktansvärt förhållande möter man därutinnan, att svampen 
å vissa svenska lokaler har visat sig kunna persistera — natur
ligtvis soin exsickat (»vinterståndare») — ända in i som- 
m armånade r n a (juni—juli); något dylikt har i litteraturen
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ej meddelats från andra länder.1 Delta gäller Gotland och Öland: 
nris 16 (12/o), 19 (3%), 14 (26/o) och 5 (u/7)!

På grund av härmed ådagalagda, avsevärda förekomster å svenskt 
område och med hänsyn till den goda identifieringsmöjligheten 
synes skäl föreligga alt intaga Tulostoma brumale i nästkommande 
upplaga av Krok o. Almquists kryptogamflora, varigenom otvivel
aktigt ökad kunskap om denna svamps svenska utbredning skulle 
främjas. Särskilt borde därvidlag svampen efterspanas i de mäk
tiga partier av Götaland och Svealand, som ligga väster om det 
f. n. kända, utpräglat östliga utbredningsområdet.

2. De nordiska grannländerna.

Norge. I Botanisk Museum, Oslo, finnes en kollekt från trak
ten av Oslo (»på klippene mellem Buselok ken og Munkedammen»), 
tagen av prof. M. N. Blytt i april 1848, och en annan kollekt, 
saknande uppgift om insamlare, växlplats och datum, vilken dock, 
av vissa skäl, kan antagas härröra »fra Oslotrakten, i begynnelsen 
av 1840-årene». Någon litteraturuppgift om förekomst i Norge 
icke känd. [Meddel. 2/r> 1938 av statsmykolog 1. Jof.stad, Oslo.]

Danmark. I Ferdinandsen o. Winges Mykologisk ekskursions- 
flora (1928) säges: »Kun fundet faa steder i landet.» Om inne
börden av denna utsago har prof. C. Ferdinandsen godhetsfullt 
lämnat närmare besked i skrivelse 18/d 1938, som härmed återgives:

»Tulostoma brumale Pers. er ikke fundet her i Danmark siden 1905, og 
de kendte Lokaliteter findes opferte i J. Lind: Danish Fungi. Copenha
gen 1913. Disse er folgende:

Sjaelland. Charlottenlund, leg. Beck (se Flora danica).
Jylland. Klitter ved Ilirtshals ["/*] 1902, Leg. L. Kolderup Rosen

vinge.
Kjul Aa (der falder ut i Tannis Bugt ca. 3 km. 0st for 
Ilirtshals), leg. J. Lind.»

Den härovan först nämnda växtplatsen, vid publiceringen 1821 
i Flora danica betecknad: »in sepibus prope Charlottenlund», 
representerar också prim u in locum danieum — medan dess 
upptäckare, Beck, karakteriseras som historia; naturalis eultor 
diligentissimus».

F inlan d. »Efterforskningar ha givit vid handen, alt Tulostoma 
brumale saknas i härvarande samlingar från Finland. Ej heller

1 Frånsett en enda (dock ej tydligt formulerad) uppgift från England (Rea).
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har jag funnit den omnämnd i litteraturen härifrån, ffar även 
gjort personliga efterfrågningar utan resultat.» [Meddel. 13/s 1938 
av univ.-adj. E. Häyrén, Helsingfors.]1

Till envar av de många personer — utöver de härovan redan 
namngivna: prof. H. Kylin, prof. C. Skottsberg och assist. Tu. 
Arwidsson — som på ena eller andra sättet befrämjat förevarande 
arbete, framför förf. sitt uppriktiga, varma tack!
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ENTEROMORPH ASTUDIEN.
VON

GUNNAR SJÖSTEDT.

Betreffend die Methodik, die bei der Herstellung der zu dieser 
Untersuchung erforderlichen dünnen Thallusschnitte Anwendung 
gefunden hat, mag erwähnt werden, dass die Algen oder die Algen
partien, die zum Schnitten abgesehen waren, in Glyzerin überführt, 
oder wenn es sich um Herbariummaterial gehandelt hat, zuerst 
in Wasser aufgeweicht und dann in Glyzerin überführt worden sind, 
wo sie wenigstens 3 bis 4 Stunden gelegen haben, worauf das 
Material zwischen dünnen Filtrierpapieren genau getrocknet und 
schliesslich in Holundermark mit der Hand geschnitten worden ist. 
Durch diese einfache Methode werden bedeutend dünnere Schnitte 
erhalten als beim Schnitten nur Wassergefeüchteten Materials.

Mit den Zellmessungen habe ich so verfahren, dass von jedem 
Individuum, das der Gegenstand des Messens war, mehrere charak
teristische Thalluspartien bzw. Querschnitte unter Mikroskop ab- 
gezeichnet worden sind, worauf sämtliche Zellen der Zeichnung 
— hinsichtlich Oberflächenabbildungen mindestens 50 Zellen — 
aufgemessen sind und der Mittelwert ausgerechnet worden ist. 
Auf diese Weise sind von jeder Algenkollekte bzw. jedem unter
suchten Algenexemplar mehrere Individuen gezeichnet und ge
messen worden sowohl von der Oberfläche als auch im Querschnitt. 
Die mitgeteilten Zahlen der Zellenmasse en face bezeichnen die 
Mittelwerte der grössten Ausdehnung des Zellraumes, die Richtung 
des Zellraumes im Verhältnis zu der Längsachse des Exemplares 
unabgesehen.

In diesem Zusammenhang will ich Professor N. Heribert Nilsson 

meinen herzlichsten Dank sagen für Arbeitsplatz und Arbeits
gelegenheit an dem Botanischen Museum zu Lund. Auch danke 
ich verbindlichst Prof. J. Holmboe und Dr. J. Lid, Oslo, Prof.

2 — 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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Louis Corbiére, Cherbourg, Prof. Otto Schmidt, Berlin, Prof. H. J. 
Lam, Dr. J. Th. Henrard und Dr. JosE Koster in Leiden für 
liebenswürdige Vermittelung von Exsikkat- und Herbariummalerial. 
Schliesslich bringe ich Dr. D. E. Hylmö, Varberg, meinen herz
lichsten Dank für viele seit vielen Jahren erhaltene Algen.

1. Der Gattungsname Enteromorpha Link.
In seiner kurzgefassten Übersicht über die Systematik der Algen 

nimmt Trevisan (1848) unter dem Gattungsnamen Ilea Fries fol
gende Synonyme auf: Tubularia Roussel, Enteromorpha Link, Fistu- 
laria Greville, Solenia Agardh.

Was den Namen Ilea betrifft, mag in Kürze erwähnt werden, 
dass dieser von Fries im Jahre 1825 statt Solenia Ag., der als 
Gattungsname eines Pilzes schon existierte, aufgestellt wurde. Der 
Name Ilea ist aber jünger als der Name Enteromorpha, der im Jahre 
1820 von Link aufgestellt wurde. Der Name Fistnlaria wurde im 
Jahre 1824 von Greville für einige Enteromorpha-Arten gebraucht, 
bezieht sich aber in seiner ursprünglichen Aufstellung bei Stackhouse 
(1816) auf keinen von hierher gehörenden Algentypen und muss 
also auch vor Enteromorpha weichen.

Der letztgennante Gattungsname ist aber seinerseits jünger als 
die von Roussel im Jahre 1806 für die tubulösen Typen von 
Linnés Ulna gegründete Gattung Tubularia. Dieser Gattungsname, 
Tubularia, kommt in der Literatur (Trevisan 1848, Wille bei Engl. 
u. Prantl 1890, Setchell & Gardner 1920) sparsam angeführt vor 
und sollte, wenn man den Nomenklaturrcgeln strikt folgen will, 
der bestehende Name sein und den Namen Enteromorpha trotz 
deren mehr als hundertjähriger Anwendung ersetzen.

Der Name Tubularia ist aber niemals in allgemeinem Gebrauch 
gewesen, während dagegen der Name Enteromorpha in eine Mono
graphie und in wichtigen Florenwerken seit langem Aufnahme 
gefunden hat. Eine Wiederaufnahme des Gattungsnamens Tubularia 
möchte deshalb vielleicht betrachtet werden als zu den »unvorteil
haften Änderungen» gehörend, die im Art. 21 der gültigen inter
nationalen Nomenklaturregeln erwähnt sind.

2. Ent. minima Naegeli.
Die beiden in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei Kützing be

schriebenen Enteromorpha-Arten minima und micrococca sind bei-
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nahe seit ihrer Aufstellung immer wiederholter Umstellungen der 
Gegenstand gewesen. Ein Typenunterschied zwischen den betref
fenden Arten, wie sie nach Ahlner (1877) aufgefasst werden, existiert 
aber, obgleich der Unterschied, der deutlich hervortritt erst wenn 
die Algen ausgewachsen sind, nicht grösser scheint, als dass die 
eine als Varietät oder vielleicht als eine nur ökologisch bedingte 
Form unter die andere hingestellt werden dürfte. Wenn man die 
beiden Typen als genetisch verschieden auch nicht anerkennen
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Fig. 1. Ent. minima Naegeli, Helgoland. Spec. orig. — a Oberflächenbild vom 
oberen, b vom mittleren, c vom unteren (gerade über den Stipes) Teil des Thallus, 
</ von der unteren Partie des Stipes. Querschnitte durch den oberen (e), mitt
leren (f), unteren Teil des Thallus gerade über den Stipes (</), durch den Stipes (/j). 
Alle Abbildungen von demselben Thallusfaden. Die Pfeile bezeichnen die Längs

richtung des Thallus. — X 530.

will, muss man nämlich, scheint es mir, wenn man ein genügend 
grosses Material untersucht, jedoch ihre Existenz zugeben. Von 
Interesse ist weiter, dass dieser kleinzellige Enteromorplm-Typus 
schon mehrere Jahre vor der Aufstellung der Artnamen minima 
und micrococca beschrieben worden ist, obgleich die ursprüngliche 
Beschreibung später vergessen ist. — Die von Kützing 1849 be
schriebene E. minima Naeg. nehme ich zuerst zur Behandlung auf.

Von dem Rijksherbar zu Leiden ist mir gültigst eine kleine Probe 
von dem Originalmaterial Naegelis dieser Art für Untersuchung 
zugestellt. Das Exemplar trägt nach liebenswürdiger Mitteilung
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von Dr. Jos'- Koster in Naegelis Hand folgende Aufzeichnung: 
»Enteromorpha minima Naeg. Leg. Nägeli n:o 65. Helgoland (an 
Felsen)». Name und Lokal sind von Kützing auf der Kapsel wiederholt.

Die Alge ist dicht rasig, übrigens unverzweigt und besteht aus 
einer Menge von einer Heftscheibe ausgehenden Fäden in verschie
denen Entwicklungsstadien, teils ganz kleine, lU—3 mm lange, 
sehr junge Sprossen, teils ältere, etwa 10 mm lange, gewöhnlich 
einfache, schmal keulenförmige Fäden, im oberen Teil Vs—1 mm 
breit, gebogen, gedreht und unregelmässig aufgeblasen. Die längeren 
Thallussprossen sind an der Spitze oft offen und bisweilen proli- 
ferierend.

Die Zellen sind polygonal und liegen ohne Reihenordnung (Fig. 1) 
ausser im unteren Teil des Stipes, wo in einigen Fäden eine ganz 
schwache Reihenordnung (Fig. 1 d) bisweilen beobachtet werden 
kann. Der Mittelwert des grössten Zellenlumendiameters von der 
Oberfläche gesehen beträgt im unteren Teil des Slipes 6 p, im 
unteren Teil des Thallus gerade oberhalb des Slipes 4.ö jx, in der 
mittleren Partie des Thallus 4.6 p, und in der Spitze der Alge 6.?» p.

Im Querschnitt durch ältere Thallusfäden wurden folgende Masse 
erhalten (Tab. l). Zufolge der Winzigkeit der Probe habe ich nur 
zwei Thallusfäden geschnitten.

Tabelle 1. — Ent. minima Naeg. spec. orig. Querschnitt durch älteren 
Thallus. Die Zahlen geben die Mittelwerte mehrerer Schnitte in p an.

Stipes
Unterer Teil des Thallus 
gerade oberhalb des 

Stipes

Mittlerer 
Teil des 
Thallus

Spitze des 
Thallus

Thallusmembran . 20.7 19.1 14.9 lO.o
Zellenlumenhöhe . 4.8 7,o 6.o 3.4
Aussenwand . . . 3.8 3.1 2.7 2.2
Innenwand .... 12.6 9.0 6.2 4.4

Aus diesen Messungen und Abbildungen (Fig. 1) dürfte hervor
gehen, dass das Originalmaterial von Ent. minima Naeg. mit den 
Abbildungen Kützings der fraglichen Art in Tab. phyc. Bd VI. 
tab. 43: III gut übereinstimmt. Der Thallusquerschnitt dort zeigt 
eine deutliche innere Wandverdickung. Aus dem oben Gesagten 
dürfte weiter hervorgehen, dass E, minima Naeg. nicht mit Ahi.ners 

Art von demselben Namen, wie sie von ihm beschrieben worden 
ist, sondern mit Ent. micrococca Ahlner identisch ist.
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3. Ent. inicrococca Kützing.
Von dem Originalmaterial der E. inicrococca Kützing ist mir 

ebenso von dem Rijksherbarium zu Leiden eine kleine Probe für 
Untersuchung liebenswürdig zugesandt.
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Fig. 2. Ent. inicrococca Kützing, Dieppe. Spec. orig. — a Oberflächenbild des 
unteren Teils des Stipes, b Oberflächenbild gerade über den Stipes, c—e Ober
flächenbilder vom oberen Teil des Thallus, c ohne, d—e mit Reihenordnung der 
Zellen, f Oberer Teil eines 7 mm langen und 1 mm breiten Thallusfadens mit 
reihengeordneten Zellen den ganzen Thallus hindurch, g—k Querschnitte durch 
den unteren Teil des Thallus. Die Innenseite der Membran in den Querschnitt
abbildungen abwärts gerichtet. /—n Zellstruktur eines proliferierenden Zweiges 
von dem oberen Teil eines 1 cm langen und 3 mm breiten Individuums aus

gehend. n Die Spitze der Prolifikation. — X 530.

Die Alge ist nach Mitteilung von Dr. Koster mit folgender Auf
zeichnung in Kützings Hand versehen: »Enteromorpha inicrococca 
Kg. Vol. VI. Tab. 30: II. Enteromorpha cornucopiae Harv. Man. 
Rouseix, Dieppe.» Auf der äusseren Kapsel ist die Aufzeichnung, 
etwas verkürzt, wiederholt. Ich teile hier das Resultat meiner 
Untersuchung der erhaltenen Probe mit.
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Der Thallus ist etwa 10 mm hoch, keulenförmig, rasig, übrigens 
ohne basale Verzweigung, mit einem Stipes, der bald ganz kurz 
ist, bald lang und schmal. Die Zellen sind in der unteren Hälfte 
des Thallus überall in deutlichen, längsgehenden Reihen geordnet 
(Fig. 2). In der oberen, 1—3 mm breiten, krausigen Partie des 
Thallus ist in grösseren Individuen, zum ’'Teil infolge der Krausig- 
keit des Thallus, die Reihenordnung der Zellen undeutlicher und 
die Zellen liegen dort bald ohne Reihenordnung, bald in kleineren 
Flächen deutlich reihengeordnet. In jungen Individuen kann aber 
den ganzen Thallus hindurch die Reihenordnung der Zellen sehr 
deutlich sein. Die Zellen sind klein. Als Mittelwerte des grössten 
Zellenlumendiameters von der Oberfläche gesehen habe ich im 
Stipes 5 |x, im unteren Teil des Thallus gerade oberhalb des Stipes 
6 jx, im oberen Teil des Thallus 5 ja erhalten. Der ganze obere, 
ausgebreitete Teil des Thallus zeigt eine schöne, grüne Farbe und 
die Zellen befinden sich dort in den meisten Individuen in lebhafter 
Zellenteilung.

ln einem älteren, im oberen Teil sehr breiten, stark krausigen 
und zerrissenen Thallus wurden mehrere lange, gleichschmale, an 
der Spitze quer abgerundete, gewöhnlich 30—100 ja breite Prolifika- 
tionen mit den Zellen in deutlichen Längenreihen (Fig. 2 /—n) 
geordnet beobachtet. Das Zellenlumen betrug dort in grösster 
Ausdehnung im Durchschnitt 4.8 ja. Prolifikationen dieses Typus 
sind auch bei alten Individuen von Ent. nana (siehe unten) beob
achtet worden und sind also für micrococca nichts spezifisches. 
Hierbei ist aber zu bemerken, dass während hei micrococca die 
Zellen in den Prolifikationen schön reihengeordnet sind, bei nana 
entsprechende Zellen wie auch die Zellen im übrigen Thallus in 
der Regel ohne Reihenordnung liegen.

Im Querschnitt durch den unteren Teil des Thallus (Fig. 2 g—k) 
wurden folgende Masse erhalten:

Thallusmembran ................. 12.5 jx (11 —15 ja)
Zellenlumenhöhe..........................5.7 ja ( 4.5— 8 ja)
Aussenwand.................................. 3.4 ja ( 2.5—■ 3.8 ja)
Innenwand ........................................... 3.4 ja ( 2.5— 4.2 ja!

Die in Klammern stehenden Zahlen bezeichnen die Grenzwerte, 
übrige Zahlen sind Mittelwerte der Messungen.

Aus dieser Untersuchung des Originalmateriales von Kützings 

E. micrococca geht deutlich hervor, dass die betreffende Art infolge
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ihrer Kleinzelligkeit, ihrer dünnen Membran und der Gleichförmig
keit der Zellwände im Querschnitt der Ent. nana (siehe unten) 
nahe steht, aber durch die Ordnung der Zellen in längsgehenden 
Reihen wenigstens in der unteren Hälfte des Thallus und oft, wenn 
auch weniger deutlich, auch in der oberen Partie des Thallus 
von dieser getrennt ist. Von Naegelis minima weicht micrococca — 
ausser durch die obengenannte Reihenordnung der Zellen — durch 
die Dünnheit der Thallusmembran und die Gleichförmigkeit der 
Zellwände im Querschnitt ab. Hieraus geht auch hervor, dass Eni. 
micrococca Kg. der von Aulner (1877) und nach ihm als »E. micro
cocca Kg. bezeichneten Alge nicht entspricht. Ahlners micrococca 
ist, wie erwähnt, mit Kützings minima identisch.

Die Struktur der Membran im Querschnitt ist bis jetzt als der 
sicherste Unterschied zwischen minima und micrococca angesehen. 
Von Kützing (Tab. pliyc. VI. tab. 30: II und 43: III) ist die Membran 
bei micrococca dünn, bei minima dick gezeichnet. Die Innenwand 
der Zellen im Querschnitt des Thallus ist auch wie aus vorliegender 
Untersuchung des Originalmateriales deutlich hervorgeht bei minima 
stark verdickt, bei micrococca dünn. Bei Ahlner und späteren Ver
fassern ist aber der Membranencharakter umgestellt worden, so 
dass minima die dünne und micrococca die dicke Membran erhalten 
hat. Die Umstellung der Wandcharaktere findet man in der Literatur 
zum erstenmal bei Le Jolis (1863) betreffend micrococca und dann 
bei Ahlner (1877) betreffend sowohl minima als micrococca. Die 
Verwechslung findet man dann bei allen folgenden Verfassern 
bis zu unseren Tagen.

Der Reihenordnung der Zellen bei micrococca ist von Kützing 

entweder keine Bedeutung zugeschrieben worden, oder auch hat 
er sie nicht beobachtet. In der Abbildung Kützings von der Zell
struktur dieser Art liegen die Zellen ohne Reihenordnung. Die 
Reihenordnung der Zellen ist aber in dem Originalmaterial deutlich 
und stark auffallend. In der Tat ist die Reihenordnung der Zellen 
bei Retrachlung eines grösseren Thallusabschnittes in dem Mikroskop 
erheblich deutlicher als wie aus liier mitgeteilten Abbildungen 
hervorgeht, welche nur ganz kleine Thalluspartien haben umfassen 
können. Die Anordnung der Zellen in longitudinalen Reihen ist 
in der Tat auch das einzige, was Kützings micrococca verhindert, 
in Sommerfelts nana aufzugehen. Unter allen trocknen und frischen 
Proben der kleinzelligen Enteromorphen, die ich untersucht habe, 
habe ich auch kein direktes Gegenstück dazu gefunden. Man kann



von dem betreffenden Charakter nicht absehen; am zweckmässigsten 
ist, scheint es mir, micrococca darum als besondere Art zu behalten. 
—■ Möglich ist doch, dass zwischen E. micrococca und der unten 
beschriebenen E. nana var. subsalsa eine Zusammengehörigkeit exi
stiert und dass die letztere ein späteres, verzweigteres Stadium der 
ersteren ist. Ohne deutliche Zwischen formen gesehen zu haben, 
wage ich aber diese Typen nicht zusammenzuführen.

Möglicherweise mag zu dieser Art auch die von Bornet (1892) 
aus Teneriffa beschriebene E. micrococca var. polyopa hingeführt 
werden. Ich habe keine Möglichkeit gehabt, das Originalmaterial 
zu untersuchen. Die Zellen sind aber den Abbildungen nach zu 
urteilen reihengeordnet, und Aussen- und Innenwand im Quer
schnitt durch die Thallusmembran von derselben Dicke gegenseitig. 
Wahrscheinlich ist die knorpelartige Konsistenz und eigenartige 
retikulierte Struktur der Alge ökologisch bedingt.

4. Ulva intestinalis var. nana Sommerfeit.
In der Behandlung der Algen in Supplementum Florae Lapponicae 

(1826) nimmt Sommerfelt unter Ulva intestinalis folgende Varietäten 
auf: ß. crispa, y. maxima, 5. cornucopiae und s. nana. Die letztge
nannte wird in folgender Weise charakterisiert: »fron de brevissima, 
crispato-flexuosa lineari-filiformi». Von derselben Varietät heisst 
es weiter: »Var. e. satis mcmorabilis. Nunqvam supra pollicem 
alta et semilineam lata pallidior crispatissima subcompressa in 
rupibus caespitose crescit». Es scheint aus Diagnose und Be
schreibung deutlich hervorzugehen, dass Sommerfelt mit dieser 
Ulna intestinalis s. nana gerade einen der kleinzelligen Enteromorpha- 
Typen beabsichtigt.

J. G. Agardh stellt (1882—83) unter micrococca zwei Typen auf: 
a. obconica, »fronde strictiuscula» und ß. tortuosa, »fronde subtorta 
flexuosa». Betreffend diese beiden Typen ist zu bemerken, dass 
sie nur milieubedingte Formen repräsentieren. Unter der erst
genannten nimmt Agardh als Synonyme folgende drei Namen auf: 
Ulna Lippii Lam., U. utriculosa C. Ag. und U. intestinalis xar. nana 
Sommerfeit. Unter ß. tortuosa wird E. micrococca Kg. angeführt.

Von Interesse ist, dass Agardh unter micrococca Sommerfeets
U. intestinalis var. nana anführt. Die SüMMERFELTsche Benennung 
derselben hat er aber nicht akzeptiert, »quum plantain varielatis 
loco tantum proposuerit».

Das im AGARDHsehen Herbarium vorhandene Material von E. micro-
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cocca ist in diesem Zusammenhang von Interesse. Man findet darin 
nur drei Algenexemplare. Das eine Exemplar, Nr. 13501, stammt 
aus Alexandria und hat die Bezeichnung »Ulva Lippii Lam.». Der 
Thallus ist rasig, die Zellen polygonal, ohne Reihenordnung, 9-—12 p 
in Diameter, von dem Kromatophor von aussen gesehen unvoll
ständig ausgelullt. Die Thallusmembran ist etwa 35 p dick, der 
Zellraum im Querschnitt etwa 16 p hoch, die Aussenwand dünn, 
die Innenwand stark verdickt, etwa 18 p. Das Exemplar muss als 
Ent. intestinalis f. cornucopiae bezeichnet werden.

Das zweite Exemplar, Nr. 13502, trägt in C. A. Agardhs Hand 
die Bezeichnung »U. utriculosa Trieste». Die Zellen messen en 
face 13—20 p in Diameter, sind polygonal und liegen ohne Reihen
ordnung. Der Kromatophor ist körnig und deckt die Zellfläche 
nur unvollständig. Im Querschnitt zeigt der Thallus eine Breite 
von etwa 35 p. Der Zellraum hat eine Höhe von 12 bis 14 p, die 
Aussenwand beträgt 3—4 p, die Innenwand 19 — 20 p. Das Exemplar 
muss wie das vorige ohne Zweifel als Ent. intestinalis f. cornucopiae 
bezeichnet werden.

Das dritte Exemplar, Nr. 13503, hat die Bezeichnung »H/ua 
intestinalis var. nana Somrf.» und repräsentiert den Typus, der 
von .1. G. Agardh als Ent. micrococca bezeichnet ist. Lokalangabc 
fehlt. Der Thallus ist hier etwa 1 cm hoch, keulenförmig, unver
zweigt, im oberen Teil 1—1.5 mm breit. Die Zellen sind abgerundet 
vieleckig, ohne Reihenordnung, in jungen wachsenden Thallus
partien etwa 4.5 p in grösstem Zellraumdiameter, in älteren Thal
luspartien etwa 6 p in grösstem Zellraumdiameter. Die Thallus
membran beträgt im Querschnitt 12—20 p, die Höhe des Zell
raumes 5—8 p, die Aussenwand 2.8—4.5 p, die Innenwand 
3.5—9.5 p.

Um wenn möglich Gelegenheit zu bekommen, das Original
material des SommerkeLTschen nana-Typus zu untersuchen, wandte 
ich mich an die norwegischen Museen und erhielt aus Oslo, durch 
liebenswürdige Ermittlung von Prof. Holmboe und Konservator 
«Ioh. Lid, ein Enteromorplia-Exemplar, das in Sommerfelts Hand die 
Bezeichnung »Ulva intestinalis var. nana Somrf.» trägt. Ein grös
seres Papier, worauf das Algenexemplar aufgeklebt ist, trägt in 
einer anderen Hand im Norwegisch die Bezeichnung »Aus dem 
Herbar Sommerfelts».

Das Material ist nach Sommerfelts Aufzeichnung auf dem Exemplar 
an Felsen in Saltdalen (dasselbe Lokal, das für die Art im ganzen



in Suppi. Flor. Lapp, gegeben ist) eingesammelt worden und besteht 
aus alten, fertilen, obgleich kleingewachsenen Individuen. Der 
Thallus ist rasig, hellgrün, 10—15 mm hoch, langgestreckt keulen
förmig, im oberen, breiten Teil 1/s— 1 mm dick und in der Regel 
unverzweigt; einzelne Individuen mit einem oder zwei basalen 
Zweigen werden doch beobachtet.

Die Zellen sind von der Oberfläche gesehen klein, abgerundet 
polygonal, liegen ohne Reihenordnung (Fig. 3) und messen im 
allgemeinen 4—6 p in grösstem Zellenlumendiameter. Am grössten 
werden in der Regel die Zellen in der Thallusspitze, wo sie auch 
spärlicher liegen, als im übrigen Teil des Thallus. Als Mittel
werte einer grossen Anzahl Messungen wurden als Masse des grössten 
Zellenlumendiameters folgende Werte erhalten: im Stipes 5.3 ja, im 
mittleren Thallusteil 4.9 p und in der Spitze 5.0 p.

Im Querschnitt (Fig. 3 g—q) durch den unteren Thallusteil 
wurden als Mittelwerte von 3t Schnittmessungen folgende Werte 
erhalten:

Thallusmembran 
Zellenlu men höhe 
Aussenwand 
Innenwand . .

12.0 p

In der Stipespartie isl im Querschnitt die Höhe des Zellenlumens 
1.6—2mal die Breite, im oberen Teil des Thallus ist im Querschnitt 
das Zellenlumen rund oder abgerundet viereckig mit Höhe und 
Breite gleich oder mit der Breite grösser als die Höhe (1 : 1—0.5).

In einem sehr alten Individuum der nana Sommerfeit wurden 
mehrere aus der oberen Partie der Alge ausgehende, lange, gleich
schmale, unverzweigte, an der Spitze abgerundete, 17—28 p breite 
Prolifikationen beobachtet (Fig. 3 e—f). Die Zellen in diesen Proli- 
fikationen sind klein und liegen, wie im übrigen Thallus, meistens 
ohne Reihenordnung.

Die Exemplare sind, wie erwähnt, alt und die Wände deshalb 
verdickt, doch immer von derselben oder etwa derselben Dicke 
gegenseitig. Dieser Typus scheidet sich hierdurch von minima 
Naeg. (micrococca Ahlner), die in Hinsicht auf Exemplare in diesem 
Altersstadium immer die Innenwand bedeutend dicker als die Aussen
wand hat.

Das oben beschriebene Originalmaterial von Ulna intestinalis var. 
nana Sommerfeit scheint also mit dem Typus zusammenzufallen,
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Fig. ii. Ulva intestinalis e. nana Sommerfei t. Saltdalen. Spec. orig. Herb. Somrf. 
Oslo. — a Oberflächenbild des unteren Teils des Thallus 2 mm über die Basal- 
scheibe. b Oberflächenbild vom mittleren Teil eines 10 mm langen Thallusfadens. 
c Oberflächenbild des oberen Teils des Thallus, d Oberflächenbild eines einzelnen 
vom basalen Teil des Thallusfadens ausgehenden Zweiges, c Der obere Teil eines 
alten, oben zerrissenen, proliferierenden Thallusfadens, f Zellstruktur einer Pro- 
lifikation. y—q Querschnitte durch den unteren Teil des Thallus. Die Innen
seite der Membran in den Abbildungen abwärts gerichtet. — e X 45, übrige

Fig. X 530.

der nach Ahlnkr als E. minima gewöhnlich bezeichnet worden 
ist. Das im AöARDHSchen Herbarium liegende Exemplar (Nr. 13503), 
das ebenfalls die Bezeichnung U. intestinalis var. nana Somrf. trägt, 
dessen Ursprung aber unbekannt ist, gehört dagegen, soweit ich 
dem winzigen Material nach urteilen kann, zu E. micrococca Alilner, 
d. h. E. minima Naeg. vera.

Da aber Aulners micrococca Naegelis minima entspricht und 
Aulners minima mit Sommerfells nana zusammenfällt, muss, da 
der Name nana der ältere ist, dieser Name nana Somrf. für den 
dünnwandigen und der Name minima Naeg. für den dickwandigen
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der betreffenden unverzweigten Enteromorpha-Typen mit den Zellen 
ohne Reihenordnung bestehend werden. Die Wiederaufnahme der 
SoMMERFELTsehen Benennung der betreffenden Art scheint mir dem 
zitierten Verfasser ein spät gekommener aber gebührlicher Tribut 
der Gerechtigkeit zu sein.

Bei beiden diesen kleinzelligen Enteromorpha-Typen ist sowohl 
die Aussenwand als die Innenwand der Membran anfangs sehr 
dünn; sie nehmen mit dem Alter an Dicke zu. Bei nana behalten 
die Wände, wie erwähnt, doch immer dieselbe oder etwa dieselbe 
Dicke gegenseitig, während bei minima Naeg. (E. micrococca Ahlner) 
die Innenwand schon im frühen Stadium dicker wird als die Aussen
wand, allmählich immer mehr zunimmt und im älteren Stadium 
eine Dicke erreicht, die meistens 3—6- und bisweilen bis 9mal 
grösser ist als die der Aussenwand.

Der Haupttypus von E. nana habe ich an der Schonenküste an 
zwei Lokalen (Malmö 1916, Kivik 1917) gefunden. Ich habe diese 
Alge auch in der Gegend von Cherbourg (August 1936), an der 
Mittelmeerküste in der Gegend von Palma (Mallorca, April 1922) 
und in Port Adelaide (Dezember 1932) beobachtet.

Die Cherbourg-Exemplare wurden an Steinen am oberen Rand 
des Litorales assoziationbildend angetroffen. Die Alge betrug 5—10 
mm in Länge und zeigte oft spärliche basale Verzweigung. Im 
Querschnitt durch den unteren Teil des Thallus wurden als Mittel
werte von 16 Schnittmessungen folgende Zahlen erhalten:

Thallusmembran...........................................15.3 p
Zellenlumenhöhe..................................... 5.1 jjl

Aussenwand........................................... 4.5 ja

Innenwand.................................................. 5.7 p.
Die betreffende Assoziation bestand aus alten Sommerexemplaren, 

was den stark verdickten Wänden eine Erklärung gibt.

Tabelle 2. — E. nana aus Palma, Mallorca, April 1922. Die erste 
Kolumne beabsichtigt ganz junge Individuen, die zweite etwas 
ältere, fertile, an der Spitze 1.6—2 mm breite Individuen. Masse in ja.

I II

Thallusmembran . . . 1—10 13 —10
Zellenlumenhöhe . . . 7 7—9
Aussenwand............... i 2.5— 3
Innenwand................... 1-1.3 3.3— 4
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Tab. 2 zeigt die Masse der nana-Exemplare aus Palma. Die Alge 
variiert in Länge zwischen 5 und 15 mm und erreicht an der 
Spitze eine Breite von Vs—2 mm. En face zeigten die Zellen in 
jüngeren, wachsenden Teilen eine Breite von 4 (5 ja, in älteren
Partien 5—7 p. Die nana-Assoziation wurde an grossen in der 
Spritzzone liegenden Steinblöcken, 2—3 m von dem Wasser und 
1 —1.5 m über Mittelwasserstand angetroffen.

Die australischen nana-Exemplare wurden in Port Adelaide am 
20. Dezember 1932 eingesammelt. Eine dichte Assoziation haupt-
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Fig. 4. Ent. nana, Adelaide, 20. Dez. 1932. — a Oberflächenbild des unteren 
Teils eines jungen Thallus, b des mittleren Teils, c des oberen Teils desselben 
Thallus, d Oberflächenbild des oberen Teils eines älteren Thallus, e Querschnitt 
des oberen Teils eines jungen Thallus, f Querschnitt des unteren Teils desselben 
Thallus, g Querschnitt durch den Stipes, h durch den unteren Teil eines älteren 
Thallus gerade über den Stipes, i durch den oberen Teil, k durch den mittleren 
Teil desselben Thallus. Die Innenseite der Membran abwärts gerichtet. — X 530.

sächlich dieser Art wurde dann an Holz in der Nähe von der 
oberen Litoralgrenze angetroffen. In der Assoziation befand sich 
auch Rhizoclonium, Bangia und Enteromorpha torta (?).

Die betreffenden nana-Individuen messen in Länge 10—20 mm, 
sind keulen- oder bandförmig, im oberen Teil 0.3—2 mm breit, 
rasig, übrigens in der Begel unverzweigt. Einzelne an der Base 
verzweigte Individuen kommen jedoch, obgleich spärlich vor. Die 
Zellen (Fig. 4) sind polygonal, liegen ohne Reihenordnung, ausser 
in jungen Thalluspartien,wo eine schwache Reihenordnung bisweilen 
beobachtet werden kann. Als Masse der grössten Ausdehnung der



Zellräume wurden als Mittelwerte im unteren Teil des Thallus
4.5 ja, im oberen Teil des Thallus 6 ja erhalten.

Im Querschnitt durch den Thallus (Fig. 4 e—k) ist die Aussen- 
und Innenwand der Membran gegenseitig immer von derselben 
Dicke, nämlich bei jüngeren Individuen im oberen Teil des Thallus 
etwa 2 ja und im unteren Teil des Thallus etwa 4 ja, hei älteren 
Individuen im oberen Teil 3—5 ja und im unteren Teil des Thallus 
4—6 ja. Das Zellenlumen ist im Querschnitt durch den oberen 
Teil des Thallus etwa so hoch wie breit, im unteren Teil des 
Thallus ist im Querschnitt die Höhe 1.5—2mal die Breite. Ganz 
unten im Stipes sind die Zellen im Querschnitt durch ältere 
Individuen abgerundet; Aussenwänd und Innenwand erreichen dort 
eine Dicke bis auf 6 ja. Die Dicke der Thallusmembran beträgt 
im oberen Teil 9—14 p,, in der Mitte 13—16 ja und in dem unteren 
Teil des Thallus 14—20 ja. Nebenstehende Tab. 3 gibl eine 
Zusammenstellung von ausgeführten Querschnittmessungen.

Tabelle 3. — Querschnittmessungen von E. nana, Port Adelaide, 
Dezember 1932. Masse in |a.

Unterer Teil des 
Thallus

Mitte des 
Thallus

Oberer Teil des 
Thallus

Thallusmembran . . . 14—20 13-16 9—14
Zellenlumenhöhe . . . 0— 8 5— 6 5— 6
Aussenwänd............... 4— 0 (—6.5) 4— r> 2— 5
Innenwand................... 4— 6 (-6.5) 4— 5 2— 5
Lumenhöhe : Lumen

breite ....................... (1.5-2): 1 1:1 1 : 1

Diese australischen Exemplare von E. nana stimmen mit den 
europäischen gut überein. Vgl. die Masse der Färöerexemplare 
(S. 32). Es muss auch hinzugefügt werden, dass in der Assoziation 
teils jüngere, teils völlig ausgewachsene, fertile und teils ältere 
Individuen eingingen.

Von Exsikkatexemplaren, die ich von diesem Typus untersucht 
habe, mag Crouan, Algues mar. Finish Nr. 383, Ent. compressa 
f. nana .1. Ag. genannt werden. Dieses Exemplar besteht aus 
junger aber völlig ausgewachsener, typischer E. nana. Der Thallus 
ist sehr dünn, die Zellen klein, im unteren Teil des Thallus im 
Durchschnitt 4.5 ja in grösstem Zellenlumendiameter, im oberen 
Teil des Thallus 6.5 ja (Fig. 5 a—g).
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Querschnitte durch den unteren Teil des Thallus gaben folgende
Masse:

Thallusmembran 
Zellenlumenhöhe 
Aussenwand . . 
Innenwand . .

11—16 [x 
5 - 8 [x
2.8— 3.5 [X 
3 — 4.5 [x

Über das Vorkommen der Alge sagt Crouan (Florule de Fini- 
stere S. 131): »Sur les roches couvertes de sable vaseux å la limite 
du flux sous le Chateau de Brest etc.»
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Fig. 5. a—g: Ent. compressa f. nana Crouan, Alg. mar. Finist. Nr. 383, Brest. — 
a Oberflächenbild des unteren Teils eines jungen Thallus, b Oberflächenbild des 
oberen Teils desselben Thallus, c Oberflächenbild des oberen Teils eines älteren 
Thallus, d—/' Querschnitte durch den unteren Teil des Thallus, g Querschnitt 
durch den oberen Teil des Thallus. Ii—n: Ent. nana, die Färöer, Strorno, 9. 6. 1898, 
Dr. F. Bor ges EN. Querschnitte durch den unteren Teil des Thallus. Die Innen

seite der Membran abwärts gerichtet. — X 530.

Collins (1909) zitiert unter E. minima Naeg., Phyc. Bor. Am., 
Nr. 468 (Bridgeport Harbour, Conn.) und 912. Die erstgenannte 
Exsikkatnummer dürfte mit E. nana identisch sein, Nr. 468 a jedoch 
mit gewissem Zweifel. Das zweite zitierte Exsikkatexemplar, Nr. 
912, ist dagegen mit E. micrococca f. subsalsa Kjellman identisch.

In dem Herbarium von J. G. Agardh liegen in dem Ent. minima- 
Bogen vier Nummern. Die eine, Nr. 14021, ist eine typische E. 
nana, in Brest von Crouan genommen. Die übrigen (14022—24) 
tragen die Bezeichnung »Ulva clathrata var. minuta C. Ag.». In 
den Proben gehen teils ganz kleine Jugendformen einer verzweigten, 
fädenförmigen Enteromorpha-Art ein mit reihengeordneten, grossen



Zellen und dünnem Zelleninhalt, wahrscheinlich E. clathrata, 
wozu ja C. A. Agardh sie ursprünglich auch bestimmt hat, teils 
auch kleine, feinfädige Individuen von Capsosiphon aureolus. Keine 
von diesen letzteren Herbariumnummern gehören zu Ent. nana.

Von den Färöern (Strome, 9. (3. 1898, Dr. F. Borgesen) habe ich 
ebenfalls ein Herbariumexemplar gesehen, das mit Sicherheit zu 
E. nana gehört (Fig. 5 h—n). Die Alge (als E. int. var. micrococca 
Rosenv. bestimmt) zeigt im Querschnitt durch die untere Partie 
des Thallus folgende Masse (Mittelwerte und Grenzwerte mehrerer 
Schnitte):

Thallusmembran . . . 15.o p (10.8—20.2 p)
Zellenlumenhöhe ... 5.5 p ( 4.4— 6.3 p)
Aussenwand............ 4.7 p ( 3.2— 6.0 p)
Innenwand........... 4.8 p ( 3.2— 7.9 p)

Aus den schwedischen Küsten kenne ich von Ent. nana bis jetzt
nur zwei Funde, die ich indessen hier beschreiben will:

Zur Weihnachtszeit 1916 fand ich an einen von den Kanälen 
in Malmö eine Enteromorplia, die sich erwies als zu der Art ge
hörend, die ich da nach Ahlner als E. minima bezeichnete. Sie 
kam zusammen mit Rliizocloninm riparium, eine Vancheria-Sp. und 
Prasiota crispa f. snbmarina Wille in dichter Vegetation vor, an 
einigen sandbedeckten Steinen im obersten Litoral, herabsickern- 
dem Süsswasser ausgesetzt. Das Wasser in den Kanälen in Malmö 
steht mit dem Sund in Verbindung und ist deshalb salzig, obgleich 
mehr oder weniger mit Süsswasser verdünnt. Der Salzgehalt be
trug bei der angegebenen Gelegenheit 0.6 %. Die Alge wuchs in 
kleinen Rasen, war übrigens unverzweigt, keulenförmig und tu- 
bulös. Bei etwas älteren Individuen war der Thallus in der Spitze 
oft aufgerissen und von den freien Kanten proliferierend. Die 
Länge betrug 2—10 mm; einzelne Individuen erreichten eine Länge 
von 20 mm. Die Breite im oberen Teil betrug 0.5 mm, in einzel
nen Fällen 1 mm. Die Zellen (Fig. 6 a—b) waren polygonal, das 
Zellenlumen betrug in grösstem Diameter im unteren Thallusteil 
durchschnittlich 5.3 p und im oberen Thallusteil 6.5 p. Im Stipes 
zeigten die Zellen bei jungen Individuen bisweilen eine Tendenz 
zu Anordnung in longitudinalen Reihen. Im oberen Teil des 
Thallus und bei älteren Individuen waren sie etwas grösser und 
ohne Reihenordnung. Von der Oberfläche gesehen waren die 
Zellen bei lebenden Individuen von dem körnigen Kromatophor 
ganz ausgefüllt.
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Die Thallusmembran zeigte im unteren Thallusteil eine Dicke 
von etwa 15 ja, im oberen Teil etwa 10 ja. Die Zellen waren im 
Querschnitt (Fig. 6 c—e) durch den unteren und mittleren Teil 
des Thallus 1.5—2mal so hoch wie breit, im oberen Thallusteil 
war das Zellenlumen abgerundet quadratisch. Aussen- und In
nenwand zeigten im Querschnitt dieselbe Dicke den ganzen Thallus 
hindurch.
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Fig. fi. a—e: Ent. nana, Malmö, 20. 12. 1916. a Oberflächenbild des unteren 
Teils, b des oberen Teils des Thallus, c—d Querschnitte durch den unteren Teil, 
e durch den oberen Teil des Thallus. — f—m: Ent. nana, Kivik, 2.9.1917. 
f Oberflächenbild des unteren, 3 des mittleren, h des oberen Teils des Thallus, 
i Querschnitt durch den unteren, k durch den mittleren Teil des Thallus, l—m. 
durch den Stipes. — Die Abbildungen der nana aus Kivik (Fig. f—m) rühren 
alle von einem älteren Individuum her, in welchem die Zellen in der Spitze des 
Thallus der Sporen entlehrt sind. Die Innenseite der Membran abwärts gerichtet

— X 530.

Die Mittelwerte von 22 Schnittmessungen durch den unteren 
Thallusteil bei dem ursprünglichen Material vom 20. Dezember
1916 betrugen:

Thallusmembran .... 14.8 ja

Zellenlumenhöhe .... 8.3 ja

Aussenwand . ......................... 3.2 ja

Innenwand............................. 3.3 ja

3 — 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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Die gefundene Enteromorpha erwies sich also als mit der für E. 
minima Ahlner geltenden Diagnose gut übereinstimmend. Um zu 
ermitteln ob ich mit dieser oder nur mit einem Jugendstadium 
von E. micrococca Ahlner zn tun hätte, ordnete ich zu Hauseeine 
Kultur mit Kanalwasser mit Nahrungssalzen versetzt und legte 
einen kleinen Stein mit der betreffenden Enteromorpha-Art be
wachsen hinein.

Die Kultur stand ungerührt bis zum 16. Mai des folgenden 
Jahres, da der Versuch zufolge des Überhandnehmens von Cyano- 
phyceen abgebrochen wurde. An dein ursprünglichen Lokal war 
zu dieser Zeit die fragliche Enteromorpha ganz verschwunden. Bei 
vorgenommener mikroskopischer Untersuchung zeigte die in der 
Kultur erhaltene Alge dasselbe Aussehen, wie bei der ursprüng
lichen Untersuchung am 20. Dezember, nur nicht darin, dass die 
Wände etwas gröber geworden waren. Die Aussen- und Innen
wände der Membran waren aber immer noch von derselben oder 
etwa derselben Dicke gegenseitig, wie aus Tab. 4 hervorgeht.

Tabelle 4. —- Querschnittmasse von E. nana, Malmö. Kulturver
such 20. Dez. 1916—-16. Mai 1917. Die Zahlen in Klammern 

geben die Grenzwerte an. Masse in p.

Unterer Teil des 
Thallus

Oberer Teil des 
Thallus

Thallusmembran . . . 15.5 (13 —17) 9.5 (8-12)
Zellenlumenhöhe . . . 8.8 ( 7 — 9) 4.6 (4- 1.7)
Aussenwand............... 3.8 ( 2.2— 3.8) 2.5 (2— 3.2)
Jnnenvand ...................
Zellenlumenhöhe :

4.o ( 3.2— 5) 2.5 (2— 3.2)

Zellenlumenbreite . 2:1 1:1

Schnitte und Messungen sind dies Jahr (1938) auf dem getrock
neten Material erneuert worden.

Der zweite schwedische Fund von E. nana stammt aus Kivik 
an der östlichen Schonenküste. Ich fand dort am 4. Juli 1917 
eine dichte Assoziation einer kleingewachsenen und kleinzelligen 
Enteromorpha-Art, die ich der Nomenklatur Aulners gemäss als 
E. minima bezeichnete. Ich konservierte einige Proben davon und 
liess das übrige bis zum 2. September stehen, als ich wiederum 
die betreffende Alge untersuchte. Der Thallus hatte seine geringe



Grösse beibehalten. Die Exemplare waren klein, kurz, keulen
förmig, dicht rasig und in basalen Teilen bisweiten spärlich ver
zweigt. Der Thallus betrug gewöhnlich 3—10 mm in Länge und 
Vs—1 mm in dem oberen, breiten Teil. Die grösseren Thallus
fäden waren bei den Septemberexemplaren in der Spitze oft auf
gerissen. Folgende Zusammenstellung (Tab. 5) gibt einen Ver
gleich zwischen den Querschnittmassen der Juli- bzw. der Sep
temberexemplare. Fig. 6 f—m sind alle nach den Septemberexem
plaren abgezeichnet.

Tabelle 5. — Querschnittmessungen in dem unteren Teil des Thallus 
bei E. nana, Kivik, 4. Juli und 2. Sepl. 1917. Die Zahlen geben 

die Mittelwerte in p an.

.'i 5

Kivik 4. Juli Kivik 2. Sept.

Thallusmembran . . . 14.0 14.9
Zellenlumenhöhe . . . 8.1 7.8
Aussenwand............... 2.9 3.4
Innenwand................... 3.0 3.7

Aus diesem geht hervor, dass sich die Alge in habitueller und 
anatomischer Hinsicht ziemlich unverändert beibehalten hatte. 
Die Wände sind an den Septemberexemplaren etwas dicker, aber 
sind doch immerfort verhältnismässig dünn und von etwa derselben 
Dicke gegenseitig. Diese Septemberexemplare können meiner Mei
nung nach nicht gern als Jugendstadien des AHLNERSchen micro- 
cocca-Typus betrachtet werden.

Durch diese detaillierte Beschreibung von Originalmaterial, Ex- 
sikkat- und Herbarienmaterial und angeführten eigenen Funden 
habe ich zu zeigen versucht, dass von der kleinzelligen Entero- 
morpha-Art mit ungeordneten Zellen ausser dem —- u. a. an der 
schwedischen Küste — allgemein vorkommenden, dickwandigen 
auch ein dünnwandiger, übrigens voll entwickelter Typus existiert, 
der ausserdem der ursprünglich beschriebene Typus ist. leb gebe 
unten eine Zusammenfassung der Synonymik und der kennzeich
nenden morphologisch-anatomischen Eigenschaften des Haupttypus:

Ent. nana (Sommerfeit) nov. comb. Syn.: Ulva intestinalis s. nana 
Sommerfell, Suppl. Flor. Lapp. 1826; Ulna enterom. ß. compressa
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d. nana Le Jolis, Liste Alg. Chcrb. 1863 (pro parte!); Ulna com- 
pressa f. nana Crouan, Florule du Finistére 1867, Crouan, Alg. 
mar. Finist. n:o 383; Ent. minima Ahlner, En terom. 1877 (excl. 
syn.); E. minima J. G. Agardh, Till Alg. Syst. 1882—83 (excl. syn.); 
E. minima Hauek, Meeresalgen 1885 (excl. syn.); E. minima van 
Goor, Moll. Meeresalg. 1923 (excl. syn.); E. compressa var. minima 
Hamel, Chloroph. franc. 1931 (excl. syn.); E. saxicala Simmons, 
Hedwigia 1897 (fide spec. auct.).

Der Thallus besteht aus mehreren oder wenigeren von einer 
Zellscheibe ausgehenden schmal keulenförmigen, in der Regel un
verzweigten Fäden. Die Länge ist gewöhnlich 1—2 cm, bisweilen 
bis 5 cm, die Breite im oberen Teil beträgt Vs—2 mm. Die Fäden 
sind tubulös, gleichförmig oder unregelmässig gebogen. Die Zellen 
sind klein, 4—5-eckig, in den Ecken oft abgerundet und liegen in 
der Regel ohne Reihenordnung. In ganz jungen Fäden oder jungen 
Thalluspartien kann doch bisweilen eine schwache Tendenz zn 
Reihenordnung beobachtet werden. Der Kromatophor deckt von 
aussen gesehen im allgemeinen die ganze Zellfläche. In älteren 
Thalluspartien beträgt der längste Zellraumdiameter meistens 5—7 p, 
in jüngeren, wachsenden Thalluspartien 4—6 p. Im Querschnitt 
durch den unteren 'Feil des Thallus finden wir als Masse für die 
Thallusmembran 8—20, gewöhnlich 12—15 p, für die Höhe des 
Zellraumes 5 — 8 p. Aussen- und Innenwand sind bei dem Haupt
typus von derselben oder etwa derselben Dicke gegenseitig, bei 
jungen Exemplaren etwa 1 bis 2 p, bei älteren gewöhnlich 3—6 p. 
In alten Individuen kann die Innenwand im unteren Teil des 
Thallus doch etwas dicker werden als die Aussenwand, wie aus 
nebenstehender Tab. 6 hervorgeht, die auf Grund der Messungen 
des SoMMEKFELTSchen Originalmateriales dieser Art aufgestcllt ist. 
Dieses Material besteht aus alten Herbstexemplaren. Der Unter
schied an Dicke zwischen Innenwand und Aussenwand wird, wie 
besonders aus den Mittelwerten in der Tabelle hervorgeht, auch 
in alten Exemplaren doch relativ gering.

Dasselbe Verhältnis kann man auch aus Tab. 7 herauslesen. 
Diese Tabelle ist auf Querschnittmessungen des unteren Teils des 
Thallus von sehr alten und mit stark verdickten Wänden ver
sehenen Spätsommerexemplaren aus Cherbourg (13. Aug. 1936) auf
gestcllt. Wie man sieht ist der Unterschied zwischen der Dicke 
der Wände auch in diesen alten Individuen doch relativ
gering.
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Tabelle 6. — Querschnittmesssungen
in dem unteren Teil des Thallus bei Tabelle 7. — Querschnittmessungen
Ent. nana (Ulva intestinalis var. nana in dem unteren Teil des Thallus von
Somrf. spec. orig.). Das Material alten Spätsommerindividuen der Ent
bestellt aus alten Individuen. Die nana. Cherbourg 13. Aug. 1930. Die
Mittelwerte sind in der untersten Mittelwerte sind in der untersten

Zeile angegeben. Masse in p. Zeile angegeben. Masse in p.

Thallus- Zellen- Aussen- Innen- Thallus- Zellen- Aussen- Innen-
membran höhe wand wand membran 1 iimcn 

höhe wand wand

13.1 6.2 3.7 3.2 21.4 6.3 0.3 8.8
13.4 5.6 3.4 4.4 15.1 4.4 3.8 ! 0.9
13.4 0.5 3.1 3.8 14.4 5.0 4.7 ! 4.7
12.5 6.3 3.1 3.i 15.7 4.1 4.7 0.9
15.n 7.5 3.i 4.4 12.0 3.8 3.8 4.4
13.1 6.2 3.1 3.8 13.7 3.7 5.o 5.o
11.2 4.4 3.1 3.7 13.2 4.1 4.1 5.0
10.9 5.3 2.8 2.8 17.6 5.6 O.o 6.0
13.4 6.3 3.4 3.7 17.o 6.3 4.4 0.3
13.7 6.2 3.4 4.1 18.8 7.5 3.8 ' 7.5
10.3 4.7 2.8 2.8 10.6 5.o 2.5 3.1
11.2 5.6 2.8 2.8 15.6 5.0 4.7 5.9
10.9 5.o 2.8 3.1 20.1 6.o 7.2 6.9
11.3 3.8 3.7 3.8 14.4 5.o 4.4 5.0
12.5 6.3 3.1 3.1 12.0 4.1 3.8 4.1
11.2 6.2 2.2 2.8 12.9 5.o 3.5 4.4
10.6 4.7 2.8 3.1
11.2 5.6 2.5 3.1 13.3 3.1 4,5 5.7
13.7 6.3 3.1 4.3
13.1 6.3 2.5 4.3
13.1 5.o 3.1 5.o
15.0 5.6 4.7 4.7
10.3 5.3 2.2 2.8
11.5 4.7 2.8 4,0
11.8 5.6 3.1 3.1
15.6 6.9 3.1 5.6
14.8 6.2 3.8 4.8
11.5 5.0 2.5 4.0
13.6 5.6 3.4 4.6
14.0 5.6 3.8 4.6
14.o 6.6 3.4 4.0

12.6 3.7 3.2 3.8
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Die SoMMERFELTsehe Benennung des betreffenden Enteromorpha- 
Typus tritt obgleich spärlich hier und da in der Literatur auf.

Mit Hinweisung auf Crouan, Alg. mar. Finistére (1852), Nr. 383 
kommt so in Florule du Finistére (1867) S. 131 eine Uli>a com- 
pressa f. nana vor. Ich habe die betreffende Alge untersucht. Siehe 
davon S. 30. Sie stimmt mit dem von Sommerfelt als nana he- 
zeichneten Typus gid überein.

Dasselbe Exsikkatexemplar ist von Le Jolis (1863 und 1880) 
unter seiner Ulna enteromorpha ß. compressa d. nana angeführt. 
Unter diesem Namen wird auch Le Jolis, Alg. mar. Cherbourg 
Nr. 186 zitiert. Diese letztere Nummer hat aber nach meiner 
Untersuchung in der Algenexsikkat von Le Jolis in Cherbourg 
mit dem nana-Typus nichts zu tun. Das Algenexemplar besteht 
aus gewöhnlich 2—3 cm hohen, keulenförmigen Individuen, oft 
mit langem, schmalem Stipes versehen, der bald unverzweigt, bald 
mit zahlreichen, langen, haarfeinen, gleich-schmalen, an der Spilze 
polysiphonen Zweigen versehen ist. Die Zellen sind polygonal, 
dünnwandig, im unteren Thallusteil durchschnittlich (von 100 
gemessenen Zellen) 9 ji, im oberen Teil des Thallus im Durch
schnitt 13 [A in grösstem Zellenlumendiameter von der Oberfläche 
gesehen. Der Kromatophor ist dünn und gleichförmig und scheint 
die äussere Zellfläche ganz gedeckt zu haben. — Struktur und 
Habitus zeigen deutlich, dass diese Alge zu der nana bei Sommer- 
eelt und Crouan nicht gerechnet werden kann. Meinerseits will 
ich die betreffende Alge als eine kleingewachsene, zu der compressa- 
Serie gehörende Form bezeichnen.

Von Wille (Kryptogamae Exsiccalae Nr. 2143) ist Sommerfells 
nana als eine Form unter Ent. micrococca aufgeführt worden, eine 
Anordnung, die wie aus der oben angeführten Ermittelung vor
hergehen mag, nicht als richtig angesehen werden kann.

5. Ent. nana var. minima (Naeg.) nov. comb.

Syn.: E. minima Naeg. apud Kiitzing, Spec. Alg. 1849; Kiitzing, 
Tab. Phyc. VI, tab. 30: II; Ulna enteromorpha y. intestinalis h. 
micrococca Le Jolis, Liste alg. mar. Cherb. 1863 (excl. syn. cit.); 
Le Jolis, Alg. mar. Cherb. n:o 168; E. micrococca Ahlner, Enterom. 
1877 (excl. syn.); J. G. Agardh, 1882—83 (excl. syn.); Hauck, 1885 
(excl. syn.); Hylmö 1916; Sjöstedt 1927 (excl. syn.); E. intestinalis 
ß. micrococca Rosenvinge, Gronl. Havalg. 1893 (excl. syn.); E. com-
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Fig. 7. a—e: Ent. nana var. minima, Barsebäck (Öresund), 18.6.1933. a Ober
flächenstruktur des unteren Teils des Thallus gerade über den Stipes, b Ober
flächenstruktur des oberen Teils des Thallus, c Querschnitt durch den unteren 
Teil des Thallus gerade über den Stipes, d Querschnitt durch den Stipes, e Quer
schnitt durch einen schmalen Stipes eines älteren Thallus. — f—k: Querschnitte 
durch den unteren Teil sehr junger Individuen der E. nana var. minima aus 
Limham (Malmö), 15.5.1913. — l—m: Querschnitte einer jungen Ent. nana var. 
minima aus Subbe (Varberg), 27.5.1917, Dr. Hylmö. — n—o: Querschnitte eines 
alten Individuums der var. minima aus Barsebäck (Öresund), 15.7.1917. 
ji—s; Querschnitte durch den unteren Teil alter, lertiler E. nana var. minima 

aus Ystad, 19.8. 1917. — X 530.

pressa var. minima f. micrococca Hamei, Chloroph. franc. 1931 
(excl. syn.); E. minima Bliding, Slud. Entw. Enterom. 1938; E. 
minima Wittrock el Nordstedt, Alg. Exs. n:o 223; E. Gunniana J. 
G. Agardh, Till Alg. Syst. 1882—83 (fide spec. auth.).

Gerade wie bei dem Haupttypus ist auch hier der Thallus rasig 
und besteht aus mehreren oder wenigeren von einer Zellscheibe 
ausgehenden, im allgemeinen einfachen, langgestreckten, keulen
förmigen, tubulösen, gewöhnlich 2 bis 3, bisweilen bis 6 cm langen, 
im oberen erweiterten Teil 1—3, bisweilen bis 5 mm breiten an 
der Oberfläche glatten (f. obconica J. G. Agardh 1882—83), oder 
unregelmässig gekrümmt-blasigen (f. tortuosa J. G. Agardh 1. c.)
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Fäden. Die Zellen (Fig. 7) sind 4-—5-eckig, in älteren Thallus- 
teilen abgerundet polygonal und liegen ohne Reihenordnung ausser 
in ganz jungen Individuen, wo eine gewisse Reihenordnung bis
weilen beobachtet werden kann (Fig. 7 a). Die Zellen sind klein. 
Der längste Zellraumdiameter von der Oberfläche gesehen beträgt 
in jüngeren, wachsenden Thallusteilen gewöhnlich 4.5 bis 5.6 p, 
in älteren Thalluspartien 5.5 bis 6.5 p. Die Zellfläche wird von 
aussen gesehen von dem dichten Kromatophor gewöhlieh ganz 
ausgefüllt.

Im Querschnitt (Fig. 7 c—s) durch den unteren Teil des Thallus 
habe ich für minima aus den schwedischen Küsten folgende Masse 
erhalten:

Thallusmembran . 
Zcllenlumenhöhe . 
Aussenwand . . . 
Innenwand . . . 
Innenwand : Aus

senwand . . .

14—30 p, im allgem. 16—25 p 
5—10 p » 6— 7 p
2- 6 p » 2— 3 p
5—18 p 8—15 p

(2—9): 1 » (3—6) : 1

In ganz jungen Entwicklungsstadien der Alge ist die Thallus
membran und die Aussen- und Innenwand der Zellen ganz dünn, 
wie Hylmö und Ri.iding hervorgehoben haben. Die Wände neh
men aber an Dicke zu, die Innenwand jedoch viel schneller, so 
dass diese auch an jungen Individuen bald merkbar dicker wird 
als die Aussenwand. Vergleiche die in Fig. 7 f—k abgebildeten, 
ganz jungen Exemplare aus Limhamn! Die oben als allgemein 
bezeichneten Querschnittmasse in dem unteren Teil des Thallus 
beabsichtigen völlig ausgewachsene Exemplare.

In dem unteren Thallusteil sind die Zellen im Querschnitt durch 
den Thallus gewöhnlich 1.5—2mal so hoch wie breit, im oberen 
Thallusteil abgerundet viereckig mit Höhe und Breite gleich oder 
mit der Breite grösser als die Höhe.

Bliding hat in seiner angeführten Arbeit (1938) eine eingehende 
embryologische Untersuchung über minima vorgenommen. Er hat 
dabei nachgewiesen, dass die Alge zu der Gruppe von Enteromorpha- 
Typen gehört, die keinen Generationswechsel hat. Die Fortpllan- 
zungskörper sind 4-geisselige neutrale Schwärmer, die nachdem 
sie sich an der Unterlage festgesetzt haben zuerst eine mehrzellige 
Scheibe bilden, wovon dann eine oder mehrere Prolifikationen zu 
neuen Fäden auswachsen.
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Während der Haupttypus an der schwedischen Küste sehr selten 
ist, kommt dagegen minima längs der ganzen schwedischen West
küste und an den Küsten von Schonen sehr allgemein vor.

Aulner (1877) gibt die betreffende Alge für Fiskebäckskil an, 
Kylin (1907) für Fiskebäckskil und Varberg, Hylmö (1916) für 
Malmö, Sjöstkdt (1927) für Mailands Väderö, Levring (1935) für 
Kullen. Aus Varberg, Subbe, Barsebäck und Malmö habe ich 
von Dr. Hylmö eingesammelte Exemplare gesehen. Seihst habe 
ich in unseren Gegenden die Alge an folgenden Lokalen gefunden: 
Fiskebäckskil, Varberg, Bästad, Kullen, Helsingör, Kopenhagen, 
Landskrona, Hven, Malmö, Ystad und Kivik. In Cherbourg habe 
ich (Aug. 1936) die Alge im Litoral allgemein gefunden. Andere 
ausländische Lokale, wovon ich getrocknete Exemplare der be
treffenden Alge untersucht habe, sind: Helgoland (Naegeli), Cher
bourg (Le Jolis), Brest (Grouan), George Town, Tasmania (R. 
Gunn.). — Die Lokalliste dieser Alge konnte sicher erheblich er
weitert werden, ich nehme aber hier nur die Lokale auf, die ich 
selbst habe kontrollieren können.

6. Kulturversuche mit E. nana var. minima;

Um die Verhältnisse der anatomischen Struktur unter verschie
denen äusseren Bedingungen einigermassen zu ermitteln, hat der 
Verfasser einige vorbereitende Kulturversuche ausgeführt, worüber 
hier berichtet werden wird:

Am 3. Juni 1933 wurde in Barsebäck vor der südlichen Mole 
einen grossen Stein mit wohl entwickelter Vegetation von typischer 
minima dicht bewachsen heraufgeholt. Der Stein wurde geteilt 
und die eine Hälfte an ihren ursprünglichen Platz zurückgelegt, 
wo er nur bei Hochwasser überspült oder von Spritzwasser erreicht 
wurde, während die andere Hälfte dagegen so niedrig placiert 
wurde, dass sie unter die Wasserfläche beständig versenkt war.

Der in die ursprüngliche Lage zurückgelegte minima-Stein nenne 
ich unten A, der unter die Wasserfläche am Ufer versenkte Stein B.

Die beiden Kulturen wurden 15 Tage später, am 18. Juni, un
tersucht. Ein deutlicher Grössenunterschied in habitueller Hin
sicht zeigte sich da. Während die Algen in A im Durchschnitt 
eine Länge von 17.3 mm und eine.Breite — über die breiteste 
Partie an getrocknetem Material berechnet — von 1 mm betrug, 
wurde als Mittelwerte für die Länge und Breite der Individuen
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auf dem unter die Wasserfläche versenkten Stein 22.1 bzw. 1.8 mm 
erhalten.

Am 29. Juli wurde die Vegetation auf dem versenkten Stein 
wieder untersucht. Die Alge hatte da noch mehr an Grösse 
zugenommen. Bei Messung von 56 Individuen wurde dann als 
Mittelwert für die Länge 27.5 mm und für die Breite im oberen 
erweiterten Teil 2.4 mm erhalten. Einzelne Exemplare waren bis 
60 mm lang. Die Konirollkultur A war zu dieser Zeit infolge 
Sonnenschein und Vertrocknung ausgestorben.

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass die von Wasser be
deckten mznz’jija-Individuen länger und breiter geworden sind, als 
die an dem ursprünglichen Lokal wachsenden. Aller Wahrschein
lichkeit nach ist der grössere Zuwachs der versenkten Alge eine 
Folge der durch die Submersion ermöglichten, vermehrten Na
irn ngszufüh rung.

Betreffend die anatomische Struktur ist zwischen der submcrgier- 
ten und der an dem ursprünglichen Lokal wachsenden Alge da
gegen nur geringer Unterschied, wie nebenstehende Tab. 8 zeigt. 
Das Zellenlumen, als Mittelwert von 400 gemessenen Zellen be
rechnet, zeigte bei der submergierten minima-Vegetation eine 
Weitenvermehrung von 0.4, bzw. 0.7 p im oberen Thallusteil. Im 
unteren Teil des Thallus wurde für das Anfangsmaterial, die Pa
rallelkultur A und für die submergierte Kultur vom 29. Juli der
selbe Wert (4.6 p) erhalten. Am 18. Juni zeigte die submergierte 
Kultur einen etwas niedrigeren Wert (4.3 p) für die Zellen im

Tabelle 8. — Mittelwerte der grössten Zellenlumenweite von der 
Oberfläche gesehen hei Ent. nana var. minima unter verschiedenen

Bedingungen.

Unterer Teil des 
Thallus gerade oberh. 

des Stipes
Oberer Teil des 

Thallus

Anfangsmaterial Barse
bäck, 3. VI. 1933 ............... 4.6 JJl 5.7 JJL

A. Dasselbe Material an dem
selben Lokal, 18. VI. . . . 4.0 ji 5.8 |i

B. Submergierte Kultur,
3. IV.—18. VI........................ 4.8 |X 6.2 |1

B. Submergierte Kultur,
3. VI.—29. VII...................... 4.6 |X 6.5 |i
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unteren Thallusteil, was möglicherweise eine etwas lebhaftere Zell
teilung bei den versenkten Individuen bedeuten kann. Ihre grösste 
Weite hatten die Zellen im oberen Teil des Thallus bei der Un
tersuchung am 29. Juli erreicht, während sie sich am 3. und 18. 
Juni noch im Zuwachs befanden.

Um den Dickenzuwachs der Zellmembran zu erforschen, wurden 
Querschnitte von dem Anfangsmaterial vom 3. Juni (Tab. 9: 1), 
von demselben Material vom 18. Juni an ursprünglichem Lokal 
wachsend (Tab. 9:11), von der während der Zeil 3.6—18.6. in 
das oberste Sublitoral versenkten Probe des Anfangsmateriales 
(Tab. 9: III) und schliesslich von derselben Probe nach Submer
sion während der Zeit 3. 6.-29. 7. (Tab. 9: IV) untersucht.

Tabelle 9. — Zusammenstellung von Mittelwerten der Querschnitt
messungen in dem unteren Teil des Thallus bei E. nana var. 

minima (Barsebäck 1933) unter verschiedenen Bedingungen.
Die erste Reihe (I) beabsichtigt das Anfangsmaterial vom 3. Juni 1933. 

Reihe II zeigt die Masse derselben Alge an ursprünglichem Lokal am 18. 
Juni. Reihe III und IV beabsichtigen eine Probe des Anfangsmateriales, 
die, an einem Stein festsitzend, von dem ursprünglichen Lokal in das 
obere Sublitoral versenkt wurde. Reihe III bezeichnet die Masse, die 
erhalten wurden, nachdem die Probe während der Zeit 3. 6.—18. 6. submer- 
giert gewesen war, Reihe IV entsprechende Werte für dieselbe Probe 
während der Zeit 3.6.—29.7. in das Sublitoral versenkt. Die Werte sind 
in p angegeben.

Thallus-
membran

Zellenlumen-
hölie | Aussenwand Innenwand

I............... 20.7 8.1 2.6 lO.o
II .... 21.4 ().6 3.6 11.2
III ... . 24.4 8.8 2.2 13.4
IV .... 27.4 8.9 3.4 15.1

Aus der Tabelle geht hervor, dass das an dem ursprünglichen 
Lokal befindliche Material während der Zeil 3.6.—18.6. an Dicke 
nur unbedeutend zugewachsen war. Die Alge hatte unter den 
obwaltenden Verhältnissen wahrscheinlich schon am 3. Juni ihre 
volle Entwicklung zunächst erreicht. Das in das Sublitoral ver
senkte Material (III) zeigt dagegen schon am 18. Juni einen erheb
lichen Zuwachs, der bei der schliesslichen Messung am 29. Juli 
(IV) ferner erhöht ist.
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Der Kulturversuch wurde im Jahre 1937 im Laboratorium am 
offenen Fenster vor der Sonne geschützt wiederholt. Von einem 
grösseren Stein mit dichter mmima-Vegelation (Barsebäck) wurden 
kleinere Scherben abgeschlagen, die in Meerwasser gespült und 
in Glasgefässe mit Meerwasser nebst Nahrungssalzen gesetzt wur
den. Sechs Kulturen wurden zurechtgemacht, drei mit ständiger 
Durchlüftung und drei ohne Durchlüftung. Die Kulturen wurden 
am 15. Juli gesetzt und am 16. August abgelesen. In sämtlichen 
Kulturen zeigte die Alge eine lebhaft grüne Farbe, Zuwachs und 
Wohlbefinden. In den durchlüfteten Kulturen war der Zuwachs 
grösser als in den nicht-durchlüfteten. Der Thallus betrug in 
den durchlüfteten Kulturen im Durchschnitt eine Länge, die bei
nahe doppelt so gross war, als die in den nicht-durchlüfteten.

Betreffend die Struktur mag erwähnt werden, dass mit Rücksicht 
auf die durchlüfteten Kulturen der Mittelwert der grössten Zellen
lumenweite im unteren Teil des Thallus 4.8 p, im oberen Teil des 
Thallus 6.3 p betrug. In den Kulturen ohne Durchlüftung wurde im 
vorigen Fall 4.4 p, im letzteren 6.‘2 p erhalten. Der grössere Zellen- 
mass des unteren Thallusteils in den durchlüfteten Kulturen dürfte 
mildem lebhafteren Umsatz im Wasser in diesen Kulturen Zusammen
hängen, indem sowohl Zellen als die Pflanze im ganzen dadurch ihre 
definitive Grösse schneller erreichte als in den nicht-durchlüfteten 
Kulturen. Der Zuwachs war am 16. Aug. in den durchlüfteten 
Kulturen in der Hauptsache beendigt, während zu gleicher Zeit 
in den nicht-durchlüfteten Kulturen der Zuwachs in den unteren 
Thalluspartien noch langsam fortselzte.

An einem in einer der durchlüfteten Kulturen entwickelten 
Thalluszweig betrug der grösste Lumenmass im Durchschnitt 5.G p.

Querschnitte durch die untere Partie des Thallus wurden vom 
Material aus den Kulturen beider Typen ausgeführt. Einen prinzi
piellen Unterschied zwischen dem Material aus den durchlüfteten 
und den nicht-durchlüfteten Kulturen war in dieser Hinsicht nicht 
nachweisbar. Folgende Werte wurden erhalten:

Thallusmembran .... 22 —44 p (gewöhnlich 25 bis 30 p) 
Zellenlumenhöhe .... 7 —14 p ( » etwa 8 p)
Aussenwand..................... 1.5— 3 p
Innenwand ..................... 11 —28 p

Aus diesen, jedoch unvollständigen Kulturversuchen geht hervor, 
dass Wasser- und Nahrungszuführung von grosser Bedeutung ist
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für den Grössenzuwachs des Thallus und gleichzeitig damit für 
den Dickenzuwachs der Membran und der Innenwand bei minima 
Naeg. Ob dies auch der dünnwandigen Hauptform, E. nana, gilt, 
ist noch unklar. Es ist möglich, dass der minima-Typus nur als 
eine Modifikation, eine vielleicht durch reichlichere Nahrungs
zuführung — stärkere Exponierung dem Meerwasser — verdickte 
Form des Haupttypus betrachtet werden muss. Zu bemerken ist 
aber, dass die Algen in meiner nana-Kultur aus Malmö den ganzen 
Winter 1917 hindurch doch unter einander gleichdicke Wände be
halten haben. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch, dass 
van Goor (1923) in dem von ihm untersuchten Gebiet keine typische 
minima Naeg. (micrococca Ahln.) beobachtet, dagegen nana (minima 
Ahln.) an mehreren Lokalen gefunden hat, nämlich in der Gegend 
von Helder, im Hafen von Nieuwediep und in der Zuidersee an 
mehreren Stellen. Von der Grösse sagt van Goor: »Meistens sind sie 
nur einige cm lang, bisweilen bis 5 cm, ein einziges Mal (Nieuwe
diep) waren sie aussergewöhnlich lang und erreichten eine 
Länge von ungefähr 10 cm.» Sporenbildung hat van Goor bei 
den von ihm im Juli, August und September gefundenen Exem
plaren angetroffen. Meiner Meinung nach ist es kaum möglich, 
diese langen, fruktifizierenden holländischen Exemplare als Hunger
formen der dickwandigen minima Naeg. zu betrachten. Von In
teresse ist auch, dass Simmons (1897) für E. saxicola, die betrachtet 
werden muss als zu dem Haupttypus von E. nana gehörend, eine 
Länge bis auf 6 cm angibt. Auch in diesem Fall handelt es sich 
offenbar um wohlentwickelte Individuen. Möglicherweise kann 
eine geringere Salzgehalt oder eine reichere Einmengung von 
Süss- oder Schmelzwasser auf die Thallusmembran verdünnend 
wirken. Kulturversuche dieser Art sind mir indessen infolge äus
serer Umstände bis jetzt fehlgeschlagen. Dass eine höhere Tem
peratur einigermassen den Dickenzuwachs der Membran befördert, 
dürfte, wie Hylmö (1916) hervorgehoben hat, sicher sein. Wenn 
also auch die Wertschätzung in systematischer Hinsicht von nana 
und minima gegenseitig noch nicht ganz klar ist, sollen doch 
meiner Meinung nach beide als verschiedene Typen behalten 
werden.

7. Ent. nana var. glacialis (Kjellin.) nov. comb.
Der Thallus der Hauptform von Ent. nana wird im allgemeinen 

als rasig beschrieben, im übrigen unverzweigt obgleich an der



Spitze oft proliferierend. So ist wohl gewöhnlich auch der Fall. 
Bisweilen findet man unter übrigens typischen Individuen verein
zelte Exemplare, die zu basaler Verzweigung hinneigen. So fand 
ich z. B. am 2. September 1917 in Kivik an der östlichen Schonen
küste in einer nana-Vegetation einzelne Individuen mit deutlicher 
wenn auch sparsamer Verzweigung in dem basalen Teil des 
Thallus (Fig. 8 a). Wird die Verzweigung reichlicher und allge
mein vorkommend, entsteht der Typus, der von Kjellman im

Fig. 8. a Junges, verzweigtes Individuum der Ent. nana aus Kivik an der öst
lichen Schonenküste aus einer Vegetation meistens unverzweigter Individuen 
erbeutet, b Ent. minima f. glacialis Kjellm. spec. orig. (WlTTR. & Nordst., Alg.

Exs. Nr. 43). — X 4.

Jahre 1877 in Algenveg. Murm. Meer. S. 50 unter dem Namen 
E. minima f. glacialis beschrieben worden ist.

Ich habe das von Kjellman angeführte Exsikkatexemplar, Wittr. 
& Nordst., Alg. Exs. Nr. 43 (Novaja Semlja, Besimennaja Guba 
1875, 2. Aug.) untersucht. Die Untersuchung zeigte einen rasigen, 
5—10 mm hohen Thallus, zylindrisch, schmal keulenförmig mit 
zahlreichen ebenso schmal keulenförmigen Zweigen vom unteren 
Teil des Thallus auf. Hier und da kommen vereinzelte Zweige 
auch im oberen Teil des Thallus vor, aber in der Hauptsache 
ist die Verzweigung zur Stipespartie konzentriert. Siehe Fig. 8 bl 
Die Zellen sind von der Oberfläche gesehen (Fig. 9 a—b) klein, 
polygonal und liegen ohne Reihenordnung; im unteren Teil des
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Thallus beträgt das Zellenlumen von der Oberfläche gesehen in 
grösstem Diameter durchschnittlich 4.5 ja, im oberen Teil des 
Thallus im Durchschnitt 5 ja. Im Querschnitt durch den unteren 
Teil des Thallus (Fig. 9 c—d) zeigt die Membran eine Dicke von 
12—43 ja und das Zellenlumen eine Höhe von 6—7 ja, Aussenwand 
und Innenwand sind beide von derselben Dicke, nämlich 3 ja. In

Oooooooo

OOOOOD c Oo Q

Fig. 9. a—d: Ent. minima I. glacialis Kjellm. spec. orig. (Wittr. & Nordst., 
Alg. Exs. Nr. 43). a Oberflächenbild vom unteren Teil des Thallus, b Ober- 
flächenbild vom oberen Teil des Thallus, c—d Querschnitte durch den unteren 
Teil des Thallus. — e—h: Ent. nana var. subsalsa {E. minima Phye. Bor. Am. 
Nr. 912). e Oberflächenbild des mittleren Teils eines ganz kleinen Zweiges, f Ober
flächenbild von einem 1 mm breiten Thallus, g Querschnitt durch einen 1 mm 
breiten Thallus, h Querschnitt durch einen Zweig etwa 50 p in Diameter. — X 530.

demselben Querschnitt ist die Lumenhöhe 1 Vs bis 2mal die 
Breite.

Die untersuchten und geschnittenen Exemplare sind zwar kleinge
wachsen, etwa 10 mm hoch, können aber doch nicht als .Jugend
stadien oder Jugendformen betrachtet werden. Die Individuen 
sind jung, aber völlig ausgewachsen, an der Spitze oft offen. Eine 
extra Verdickung der Innenseite der Thallusmembran ist hier 
nicht vorhanden, sondern Aussen- und Innenwand sind von der
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selben Dicke. Hier ist zu bemerken, dass in dem Entwicklungs
stadium, in dem sich diese Exemplare befinden, meiner Erfahrung 
nach minima Naeg. (micrococca Ahlner) schon eine deutliche und 
wohl entwickelte innere hyaline Schicht an der Innenseite der 
Thallusmembran hat. Ich habe an minima aus dem Sund (Barse
bäck) beobachtet, wie diese Alge, die am Anfang der Vegetations
periode, Ende April oder Anfang Mai, noch keine innere Wandver
dickung hat, schon drei Wochen später, obgleich der Thallus noch 
nicht mehr als 10 mm hoch war, eine Innenwand von derselben 
Dicke als die Zellenlumenhöhe in dem Querschnitt gehabt hat, 
während die Aussenwand noch ganz dünn war.

Das untersuchte Exsikkatexemplar gehört zu Kjellmans Original
material aus Besimennaja Bay an der Westküste von Novaja 
Semjla, »in rupibus planis paullulum supra limitem aquae supe- 
riorem ab undis maris el aquae e molilnis glaciei impendentibus 
destillante irrigates».

Rosenvinge (1893) erwähnt den g/acia/is-Typus aus Grönland 
(Igdlorsuit). Auch Collins (1909) nimmt in seiner Arbeit über 
die Grünalgen aus Nordamerika diesen Typus für Grönland und 
für Massachusetts auf. Die Massachusettsexemplare (P. B. A. Nr. 
1183, Magnolia Point, Sept. 1903. Mass. W. G. Fahlow) habe ich 
mikroskopiert. Die betreffende Alge ist eine junge nana aber 
verzweigt, obgleich doch keinesfalls so typisch verzweigt, als das
K.iELLMANSche gdacia/is-Material.

E. nana var. glacialis ist offenbar wie die Hauptart ein Typus, 
der sehr verträglich ist, sowohl betreffend Temperatur als Salz
gehalt. Die arktische glacialis bildete nach Kjellman (1877, S. 50) 
»sehr dichte, dunkelgrüne, kaum 1 ctmr dicke Rasen in einer 
Ausdehnung von mehreren Fuss an allmählich gegen die Ober
fläche des Meeres sich neigenden, flachen Klippen, welche während 
der Ebbe entblösst lagen oder nur von Zeit zu Zeit von den 
Schwallwogen überspült wurden». Während der Ebbe wurde die 
betreffende Assoziation von Schmelzwasser von dem Eisrand durch
tränkt und »wurde folglich während einer Zeit des Tages von 
zum Frierpunkte abgekühltem süssem Wasser, während einer 
anderen Zeit wieder von Salzwasser überspült, dessen Temperatur 
in der Mittelzahl die Höhe von + 4—5° C erreichte». Zu den 
Massachusettsexemplaren bemerkt Collins (S. 202): »growing in 
summer, free from glacial conditions».
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iS. Ent. micrococca f. subsalsa Kjellm.

In seiner Arbeit über die Thallophyten Spitzbergens II (1877) 
nimmt Kjellman unter dem Namen E. clatlirata f. uncinata (Mohr) 
Le Job eine im Brackwasser vorkommende, langgestreckte, fein- 
fädige, reichlich verzweigte, kleinzellige Enteromorpha-Form auf. 
Diese Form erscheint wieder in der Arbeit über die Algen im 
Murmanschen Meer (1877) desselben Verfassers, aber in der Algen
flora des Nördl. Eismeeres (1883) ist der Name in E. micrococca 
f. subsalsa verändert worden.

Ich habe das KjellmanscIic Material der betreffenden Algci, 
Wittr. & Nordst., Alg. Exs. Nr. 131 (Insulae Spitzbergenses Grey- 
liook in vadosis 1876, w/t R. F. Kjellman) untersucht. Der Thal
lus ist dort langgestreckt, feinfädig, tubulös, gewöhnlich Vs mm 
in Diameter mit zahlreichen gröberen und feineren, gegen die 
.Spitze dünner werdenden, ihrerseits wiederum verzweigten Zweigen 
versehen. Die Zellfäden sind in einander stark eingefilzt. In 
älterem Zellgewebe liegen die Zellen oft ein wenig zerstreut und 
haben stark verdickte Wände. Die Zellräume sind von der Ober
fläche gesehen in älteren Thallusteilen im Durchschnitt 7 bis
7.5 [i, in jüngeren Thallusteilen 5 bis 6 p, in grösstem Diameter 
mit hellgrünem, körnigem Zelleninhalt und liegen in schmalen, 
jüngeren Fäden mehr oder weniger in Längenreihen geordnet, in 
breiten, älteren Fäden ohne Reihenordnung. Die Thallusmembran 
beträgt im Querschnitt 9—15 jl. Die Zellen sind hier abgerundet, 
dickwandig. Im jüngeren Stadium ist im Querschnitt Aussen- 
und Innenwand von derselben Dicke, 2-—2.5 jx, im älteren Stadium 
wird die Innenwand dicker, 2.5—6 ja. Kjellman hat nur im Brack
wasser losliegende Exemplare beobachtet.

Diese subsalsa finden wir auch bei Collins (1909), ebenfalls als 
Form von micrococca. Collins weist auf zwei Exsikkatexemplare 
hin. Das eine von diesen, P. B. A. Nr. 467 (On beams of an old 
barge in brackish water. Charles River, Cambridge. Mass. Nov. 
22. 1890. W. A. Setchell) stimmt in der Hauptsache mit Kjell- 
mans Eismeermaterial ein, hat aber in dünneren Zweigen eine 
etwas deutlichere Reihenordnung der Zellen, was wahrscheinlich 
damit zusammenhängt, dass dieses Exemplar aus ganz jungen, 
festsitzenden Individuen, die von der Unterlage abgekratzt worden 
sind, besteht.

4 — 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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Collins’ zweite Exsikkatexemplar, P. B. A. Nr. 1068 (In a viaduct 
strictly fresh water. San Leandro, Alameda County, California. 
June 1. 1903. Osterhout and Gardner) besteht aus älteren, lang
gestreckten, reichlich verzweigten, in einander eingefilzlcn Indivi
duen, die an Habitus und Struktur mit Kjellmans eigenem Mate
rial wohl übereinstimmen.

Zu dieser subsalsa will ich auch die in Phyc. Bor. Am. als Nr. 
912 distribuierte »Enterom. minima Naeg. San Juan Island, Wash
ington, July 1899. N. L. Gardner» rechnen. Der Thallus be
stellt hier aus 8— 10 cm langen und 0.5—1 mm breiten, gleich
schmalen Fäden, hier und da längs ihrer ganzen Länge mit langen 
oder kurzen, gegen die Spitze dünner werdenden Zweigen versehen. 
Die Zellen sind abgerundet polygonal, ohne Reihenordnung, in 
gröberen Thalluspartien durchschnittlich 6.7 p, in kleineren Zwei
gen im Durchschnitt 5.3 p in grösstem Zellenlumendiameter (Fig. 
9 e—/'). Im Querschnitt durch den Thallus findet man die Innen
wand etwas dicker als die Aussenwand (Fig. 9 g—h). Eine Zu
sammenfassung der Querschnittmessungen der Alge gibt folgendes
Resu I tat:

Thallusmembran................. 14 —20 p
Zellen lumenhöhe .... 5.6— 7 p
Aussenwand ........................ 2.5— 3.5 p
Innenwand.......................... 6 —11 p

Die betreffende Alge stimmt mit Kjellmans Originalmaterial von 
subsalsa (W. & N., Alg. Exs. Nr. 131) gut überein, weicht aber 
durch die stärkere Verdickung der Thallusmembran an der Innen
seile ab. Diese amerikanische subsalsa ist von besonderem In
teresse, da sie festgewachsen, »growing on dripping rocks above 
high water mark» gefunden worden war.

Noch ein Herbariumexemplar ist in diesem Zusammenhang von 
Interesse, nämlich Nr. 13858 im AoARDHschen Herbarium. Die 
Alge liegt unter der Bezeichnung E. prolifera, aber gehört unzwei
felhaft zu Kjellmans subsalsa. Der Thallus besteht hier aus langen, 
schmalen, von einer Zellscheibe ausgehenden Fäden, den gröberen 
Vs — Vs mm breit und längs ihrer ganzen Länge mit kürzeren 
oder längeren, gegen die Spitze dünner werdenden Zweigen ver
sehen. Die Zellen sind polygonal, ohne Reihenordnung, die Zell
räume in den gröberen Teilen im Durchschnitt 6.5 p, in den feine
ren Teilen durchschnittlich 5.6 p in grösstem Diameter. Die Zell-



51

membran beträgt im Querschnitt 10—13 p, das Zelleniumen etwa 
7 p. in Höhe, die Aussenwand 2—2.5 p, die Innenwand 2.5—3 p.

Von besonderem Interesse ist das Lokal dieser Alge. Auf dem 
Exemplar ist notiert: »In rivulo alpino rapidissimo faeroensis». 
In diesem Fall dürfte man kaum im Zweifel sein, dass die betref
fende Alge, die liier ausserdem mit deutlicher Heftscheibe versehen 
ist, aus Süsswasser stammt und darin aufgewachsen ist, frei von 
marinem Einfluss.

9. Ent. minima f. rivularis Collins.

Ehe ich die Behandlung obenerwähnter subsalsa-Form zu Ende 
bringe, will ich einige Worte von der von Collins (1909) auf- 
gestellten E. minima f. rimilaris sagen. Der Verfasser sagl davon: 
»Colour pale, fronds to half a meter in length, substance more 
delicate than in the type. These differences arc probable due to 
its place of growth, running fresh water. Alaska »

Das Material liegt in Phyc. Bor. Am. als Nr. XXVI (»In running 
fresh water. Ililiuk Creek Unalasha, Alaska. Aug. 1 1, 1899. 
W. A. Setchell & A. A. Lawson») vor. Ich habe diebetreffende 
Alge untersucht und gebe hier eine Beschreibung davon.

Der Thallus ist tubulös, bandförmig, in den gröberen Partien 
etwa V3 mm breit, mit zahlreichen gröberen und feineren, gegen 
die Spitze dünner werdenden Zweigen versehen, die ihrerseits 
wiederum verzweigt sind. Die Zellen sind abgerundet polygonal 
mit einem Lumen, das in jungen Thalluszweigen im Durchschnitt
5.5 p in grösstem Diameter beträgt, in älteren Thalluspartien 
6 7.5 p. Die Zellen liegen ohne Reihenordnung und scheinen
von einem hellen, körnigen Kromalophor (Fig. 10 a—b) ausgefüllt 
zu sein. In alten Thallusteilen nehmen die Zellwände an Dicke 
zu, die Zellräume werden mehr abgerundet und messen im Durch
schnitt 6 bis 7 p in Diameter (Fig. 10 c). Im Querschnitt durch 
die Thallusmembran messen die Zellräume durchschnittlich 4.5—5 p 
in Hohe, sind kreisrund oder abgerundet viereckig und haben 
oft ihre grösste Ausdehnung in der Breite (Fig. 10 d—e). Die 

1 hallusmembran beträgt im ganzen 9.6—13 ja, die Aussenwand 
1.5—2 ja, die Innenwand 3.5—G p.

Ein Vergleich zwischen Collins’ rimilaris und Kjei.lmans subsalsa 
zeigt gute Übereinstimmung sowohl betreffs Struktur als Habitus, 
nur nicht darin dass die 1 hallusfäden bei rimilaris eine grössere



Länge als bei subsalsa erreichen können. Die Übereinstimmung 
ist so deutlich, dass ich es für angemessen halte, rwularis und 
subsalsa zusammen zuführen.

Was dann das Verhältnis zwischen diesem subsalsa-Typus und 
Ent. nana betrifft, so geht aus den Abbildungen hervor, dass die 
Struktur in der Hauptsache gleichartig ist. Am meisten erinnert 
die Struktur der subsalsa an die von nana var. minima (micro- 
cocca Ahlner). Die Zellen sind von der Oberfläche gesehen im
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Kig. 10. Ent. minima f. rimilaris Collins (I’hyc. Iior. Am. Nr. XXVI). a öber- 
Iächenbild von einem jungen Zweige, b Oberflächenbild etwas älteren Zellen

gewebes. c Oberflächenbild älterer Thalluspartie, d—e Querschnitte durch 
dünnere bzw. gröbere Thallusfäden. — X 525.

allgemeinen etwas grösser bei subsalsa als bei nana var. minima, 
während dagegen die Thallusmembran bei der ersteren dünner ist 
als bei der letzteren. Meist verschieden ist der Habitus. Der 
Thallus bei Ent. nana und nana var. minima ist in der Regel un- 
verzweigt, keulenförmig, bei nana var. glacialis keulenförmig und 
mit zahlreichen, hauptsächlich von dem unteren Teil des Haupt. 
Stammes ausgehenden Zweigen versehen, die im allgemeinen auch 
mehr oder weniger keulenförmig sind. Bei subsalsa ist der Thallus 
in älteren gröberen Partien mehr oder weniger plan, oft unregel
mässig gebogen und gedreht, in jüngeren Partien lang ausgezogen 
und bandförmig und die ganze Länge entlang in sowohl älteren



als in jüngeren Teilen mit zahlreichen gröberen und feineren, 
gegen die Spitze dünner werdenden Zweigen versehen, die ihrer
seits wiederum verzweigt sind.

Kjellman fand von diesem Typus nur losliegende Exemplare. 
Das als Nr. 467 in Phyc. Bor. Am. distribuierte suhsa/sa-Exemplar 
besteht dagegen aus festsitzenden Individuen, die von der Unterlage 
abgekratzt worden sind. Dasselbe gilt P. B. A. Nr. 1068 und 912 
und dem oben erwähnten Färöer-Exemplar (Ag. Herb. 13858). 
Collins’ Alaska-Exemplare von riuularis (subsalsa) scheinen auch 
im Süsswasser aufgewachsen zu sein. In dem untersuchten Material 
von subsalsa gibt es also Exemplare, die deutlich zeigen, dass die 
betreffende Alge an dem ursprünglichen Standort, in fliessendem 
Süsswasser oder in Brackwasser, ihr charakteristisches Aussehen 
erhält.

Aus diesem Grund und zufolge des charakteristischen Habitus 
des subsalsa-Typus halte ich es für angemessen, diesen Typus als 
eine besondere Varietät aufzufassen. Das für die Varietät charak
teristische fasse ich hier unten zusammen:

Ent. nana var. subsalsa (Kjellm.) nov. comb. Syn.: E. clatlirata 
f. unciriata Kjellman, Spetsb. Thalloph. II. 1877 p. 44; id., Algveg- 
Murm. Meer. p. 50; E. micrococca f. subsalsa Kjellman, N. Ish. 
AIgfl. 1883 p. 359, tab. 31, Fig. 1—3; E. minima f. riuularis Col
lins, Phyc. Bor. Am. Nr. XXVI; id., Gr. Alg. N. Am. 1909 p. 201; 
Ent. arctica J. G. Agardh, 1882—83 (pro parte!); Wittr. & Nordst., 
Alg. Exs. Nr. 131.

Die Alge besteht aus feinen, tubulösen, zylindrischen oder band
förmigen, gewöhnlich Vs-—1 mm breiten, von einer Heftscheibe 
ausgehenden, 1 —10 cm, bisweilen bis 50 cm langen Fäden, die 
ihre ganze Länge entlang mit unregelmässig ausgehenden, gröberen 
und feineren, gegen die Spitze dünner werdenden, ihrerseits wiederum 
verzweigten, längeren oder kürzeren Zweigen versehen sind. Die 
feinsten Zweige sind meistens dornförmig (Kjellman 1883, Tat. 
31 : 1). Die Zellen liegen in älteren Thallusteilen zufolge stark 
verdickter Zellwände oft etwas zerstreut, in jüngeren Teilen dichter. 
Der Kromatophor ist hell, körnig und füllt von der Oberfläche 
gesehen in der Itegel das ganze Zellenlumen. Die Zellen sind 
polygonal, das Zellenlumen beträgt in älteren Teilen im Durch
schnitt 6—7.5, in jüngeren Teilen durchschnittlich 5 bis 6 p in 
grösstem Diameter. Im älteren Stadium werden die Zellen mehr 
abgerundet. In jungen, dünnen Zweigen zeigen die Zellen eine
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mehr oder weniger deutliche Anordnung in längsgehenden Reihen, 
sonst liegen sie ohne Reihenordnung. Die Thallusmembran beträgt 
im Querschnitt 9—15 (—20) p, ist mit ungefähr kreisrunden oder 
abgerundet viereckigen Zellräumen versehen, die oft ihre grösste 
Ausdehnung in der Breite aufweisen. Die Zellräume sind im 
Querschnitt etwa 4.5—7 ja hoch; die Aussenwand beträgt 2—3.5 ja, 
die Innenwand 2.5—6 (—10) ja.

Die Alge ist anfänglich an Felsen, Steinen oder Holz festsilzend, 
wird späterhin oft losfliessend gefunden mit den Fäden und ihren 
Verzweigungen in einander eingefilzt. Sie kommt in Süsswasser, 
in Gebirgsbächen und Flüssen sowie auch in Brackwasserlagunen, 
vorzugsweise in kälteren Gegenden vor. Sie scheint sehr resistent 
zu sein, »überwintert in Eis eingeschlossen und nimmt, nachdem 
das Eis geschmolzen ist, ihre Entwicklung wieder auf» (Kjkllman 
1. c.). Sie ist von Kjkllman reichlich in Lagunen in Mossel Bay 
und Treurenberg Bay an der Nordküste Spitzbergens (W. & N. Nr. 
131), in Besimennaja Bay und Karmakul Bay an der Westküste 
von Novaja Semlja, im Sibirischen Eismeer reichlich bei Pitlekaj 
und bei Tessarmiut an der Westküste von Grönland angetroffen. 
In den Färöern ist sie »in rivulo alpino rapidissimo» (Ag. Herb. 
Nr. 13858) gefunden worden; in Amerika ist sic aus Alaska be
kannt, »in running fresh water, Ililiuk Creek, Unalasha, Alaska, 
Aug. 11, 1899. W. A. Setchell & A. A. Lawson» (P. B. A. XXVI), 
aus Kalifornien, »in a viaduct, strictly fresh water, San Leandro, 
Alameda County, California, June 1, 1903. W. .1. V. Osterhout 
and N. L. Gardner» (P. B. A. Nr. 1008), aus Washington, San 
Juan Island, July 1899, »growing on dripping rocks above high 
water mark». N. L. Gardner (P. B. A. Nr. 912), aus Massachusetts, 
On beams of an old barge, in brackish water, Charles River, 

Cambridge, Mass., Nov. 22, 1890. W. A. Setchell» (P. B. A. 
Nr. 407).

Schliesslich mögen auch einige als E. arctica bestimmte Exem
plare in Herb. Ag.: Nr. 13509—10 (Spitzbergen, Berggren), 13500 
(Stagnierendes Wasser am Ufer, Advent Bay, Spitzbergen,Berggren), 
13510 (Groenlandia, Vahl) hier hingeführt werden.

10. Ent. Gunniana J. Ag.

Unter diesem Namen beschreibt J. G. Agardh (1882—83, S. 122) 
eine Enteromorpha, die Ent. nana var. minima deutlich ganz nahe



steht. Ich teile hier das Resultat einer Untersuchung des Origi
nalmateriales im AGARDHschen Herbarium in Lund mit.

Der Thallus ist hellgrün, tubulös und zylindrisch, dicht rasig 
von einer Heftscheibe (Fig. 11 a), in der Regel aber übrigens un- 
verzweigt, etwa 2 cm hoch, am breitesten an der Spitze (l—2 mm), 
sich abwärts zu einem haarfeinen Stipes verengernd. Der obere 
Teil der Alge ist oft kraus wie bei Ent. nana var. minima f. tor-
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Fig. 11. Ent. Gunniana .1. Ag. a Basalpartie, b Obeiflächenbild vom basalen 
Teil des Thallus, c Oberflächenbild vom oberen Teil des Thallus, rf Querschnitt 
durch den unteren Teil des Thallus, e Querschnitt durch den mittleren Teil des 

Thallus. — a X 4, b—e X 525.

tnosa. Die Zellen sind polygonal, das Zellenlumen beträgt in 
grösstem Diameter 4—G |t. Die Zellen liegen im allgemeinen ohne 
Reihenordnung (Fig. 11 b—c); nur im Stipes kann man bisweilen 
eine gewisse Reihenordnung der Zellen finden. Die Zellwände 
sind dick. Die Zellen im unteren Teil des Thallus sind gewöhn
lich in der Längsrichtung des Thallus gestreckt, 1.5—2mal so 
lang wie breit (Fig. 11 b). Im Querschnitt (Fig. 11 d—e) beträgt 
die Thallusmembran 15—20 p. Die Zeiträume sind da abgerundet, 
etwa 4 ja in Höhe und Breite. Die Wände sind stark verdickt, 
die Aussenwand beträgt 3-—5 p, die Innenwand 8—12 p.



J. (i. A gärd h gibt in seiner Diagnose von E. Gunniaria an, dass 
die Zellen im unteren Teil des Thallus in Längenreihen geordnet 
sind. So ist aber wie aus Fig. 11 hervorgeht nur spärlich der 
Fall. Die Zellen liegen im allgemeinen ohne Reihenordnung den 
ganzen Thallus hindurch. Die Zeiträume sind aber im Slipes oi'l 
in der Längsrichtung des Thallus gestreckt, und dies gibt dem 
ThälJus den Anschein, die Zellen in Längenreihen geordnet zii 
haben.

Das Material, das im AcAUDHschen Herbarium unter der Bezeich
nung Ent. Gunniana liegt (Herb. Ag. 13411—20), rührt im ganzen 
von Tasmania her (»In rupibus paulo infra limitem maris ad 
George Town, Tasmaniae R. Gunn.»), bis auf ein Exemplar (Ag. 
Herb. 13418), das aus Neuseeland (Südinsel, Warrington, leg. Prof. 
Berggren) stammt. Das letztgenannte Exemplar weicht von dem 
übrigen, einheitlichen Material bestimmt ab und gehört auch nicht 
zu der Micrococcae-Gruppe in der Enteromorpha-Gattung. Da Agardh 
der Art nach R. Gunn ihren Namen gegeben hat, muss man es 
für sicher halten, dass es das tasmanische Material (Herb. Ag. 
13411 —12, 13414—17 und 13420) ist, das der Artbeschreibung zu 
Grund gelegen hat.

•b G. Agardh war selbst mit der nahen Verwandtschaft Gannia- 
nas mit micrococca (nana var. minima) ins klare, aber meint, dass 
die Art spezifische Charaktere besitzt: »Quae vero adsunt diffe
rentiae, licet parum conspicuac, in stipile longiore, in dispositione 
evidentius seriata cellularum, in ipsa forma endochromatis verti- 
caliter elongati, sunt fere ejusdem momenti, ac characteres, quibus 
aliae species in hoc Genere dignoscantur».

Hinsichtlich der Reihenordnung der Zellen ist schon hervorge
hoben, dass eine solche im allgemeinen nur scheinbar vorliegt, 
und was die Länge des Slipes und die durch die dicken Zellwände 
stark verdickten Zellräume betrifft, kann dies durchaus nicht ge
nügend sein, eine Art darauf zu gründen. Man findet oft langen 
Stipes auch bei E. nana var. minima, und bei älteren Individuen 
desselben Typus sind dicke Zellwände und dadurch verengte Zell
räume auch nichts ungewöhnliches. Struktur und Habitus bei 
Gunniana stimmt meiner Meinung nach in allem Wesentlichen 
mit Struktur und Habitus bei Ent. nana var. minima überein, und 
Gunniana lässt sich zwanglos mit diesem schon lange bekannten 
Typus einreihen.



11. Ent. saxicola Simmons.

Diese 1897 beschriebene Art ist von Lagerheim (Wittr. & 

Nordst., Alg. Exs. Nr. 1556) als synonym mit E. intestinalis y. 
mici'ococca (Kg.) Rosenv. bezeichnet worden.

Die betreffende Alge, wovon ich Originalmaterial (H. G. Sim
mons, Iler faeroense 1895, Algae Nr. 427. Ad Eide insulae Österö. 
15. VIII. 1895) untersucht habe, zeigt von der Oberfläche gesehen 
naha-Struktur. Im Querschnitt durch den unteren Teil des Thallus 
fand ich beim Schnitten mehrerer Exemplare bei der Membran eine 
Dicke von 13—17.5 p. Die Zellenlumenhöhe betrug 4—5.6 p, die 
Aussen wand 4.4 — 6.3 p und die Innenwand 4.4—5.7 p. Aussen- 
und Innenwand zeigten unter sich etwa dieselbe Dicke. Die Art 
gehört zu Ent. nana und steht dort dem Haupttypus (Aussen- und 
Innenwand von etwa derselben Dicke) am nächsten.

12. Ent. micrococca f. bullosa Collins.

Mit Hinweisung auf Phyc. Bor. Am. Nr. 1067 führt Collins 
(1909 S. 204) unter micrococca eine neu aufgestellte Form, f. bullosa, 
an. Die Diagnose ist folgende: »Fronds large, irregularly inflated, 
to 5 cm diam. Habit of E. intestinalis forma maxima, but structur 
of E. minima. Cal.»

Das angeführte Exsikkatexemplar (»In fresh water creek emptying 
into the Ocean, but water never other than fresh, San Leandro 
Alameda County, Cal. Jun. 24, 1902; W. Osterhout and N. L. 
Gardner») ist etwa 10 cm lang, tubulös, aufgeblasen, in der Fläche 
kraus, 10—15 mm in Diameter und mit haarfeinen Prolifikationen 
spärlich versehen. Die Zellen in dem Hauptstamme sind polygonal 
und liegen im grossen und ganzen ohne Reihenordnung. Die 
Zellräume messen von der Oberfläche gesehen 10—20 p, durch
schnittlich 14.5 p, in ihrer längsten Ausdehnung. Im Querschnitt 
durch den Thallus habe ich folgende Masse erhalten: Thallus
membran 11—14 p, Lumenhöhe 5—7.5 p, Aussenwand 2.5 p, 
Innenwand 3—5.5 p.

Dass Collins diese Alge zu micrococca rechnet, dürfte, vorausge
setzt dass das Exsikkatmaterial durchweg einheitlich ist, seinen 
Grund in einer Fehlmessung der Zellengrösse haben. Die betref
fende Alge muss als eine losfliessende, proliferierende Form von 
Ent. intestinalis bezeichnet werden.



13. Über Ent. fascia Post. & Rupr. und Ent. arctica J. G. Ag.

Zu der Gruppe Micrococcae J. Ag., die von der kleinzelligen Slruk- 
tur (»cellulis minutis rotundato-polvedris demum inordinatis») 
speziell charakterisiert ist, führt J. G. Agardh in seiner Behandlung 
der Enteromorpha-Gattung folgende Arten: Gunniana, micrococca, 
arctica und fascia.

Die beiden erstgenannten sind oben schon behandelt worden. 
Betreffend die beiden letzteren will ich in Kürze anführen, dass 
Ent. fascia mit ihren grossen Zellen ohne weiteres von dieser Gruppe 
abzuführen ist. Sie gehört der compressa-Serie an. Hinsichtlich 
E. arctica ist die Sache mehr kompliziert. Diese Art ist nämlich, 
wenn man dem Material nach im AGARDHschen Herbarium ur
teilen soll, sehr heterogen. Darin geht nämlich teils arctica s. 
str. ein, die unzweifelhaft zu der compressa-Serie gehört, teils 
Formen, die zu nana var. minima bzw. subsalsa gehören.

Agardh sagt aber in der Diagnose von E. arctica über die Zell
struktur u. a. folgendes: »Cellulis minutis, rotundatis saepe gemi- 
natis, in ramis series longitudinales formantibus, in adultioribus 
partibus inordinatis». Von der Zellengrösse heisst es verdeutlichend 
(S. 124): »Cellulae minutae magnitudine fere Ent. cornpressae».

Daraus mag, scheint es mir, deutlich hervorgehen, dass Agardh 
nicht beabsichtigt, Enteromorplia-Formen von dem spezifisch klein
zelligen Typus zu arctica zu rechnen, und dass solche kleinzellige 
Typen als Ag. Herb. 13508 b, der zu E. nana var. minima hinzu
führen ist, und 13506, 13509—10 sowie als 13516, die zu subsalsa 
hingeführt werden müssen, der waren arctica nicht angehören. 
Hieraus folgt aber, dass Ent. arctica ebenso wie Ent. fascia aus 
der Gruppe Micrococcae abgeführt werden muss.

Wegen ihrer geringen Zellengrösse und der Tatsache, dass die 
Spore, jedenfalls bei E. nana var. minima, beim Keimen erst eine 
kleine Zellscheibe bildet, woraus Zellfäden dann hervorwachsen, 
ist die M/crococcae-Gruppe in der Enteromorpha-Galtung wohl abge
grenzt aber schliesst sich übrigens in einer natürlichen" Weise an 
übrige Arten dieser Gattung an.

14. Ent. Linza (L.) J. Ag. (Vor). Milteil.)

Enleromorpha Linza, oder Ulna Linza wie sie bei Setcheli, und 
Gardner (1920) wieder genannt wird, ist in der Umfassung, worin
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sie bei älteren und jetzigen Algologen gewöhnlich vorkommt, sehr 
heterogen. An der schwedischen Küste ist E. Linza s. str. nur in 
Bohuslän gefunden, woraus sic von Areschoug (1846) und Kylin 
(1907) beschrieben ist. Hierbei ist aber zu bemerken, dass Are- 
schougs sowohl als J. G. Agardhs (1882—88) Linza ausser der 
wahren Linza auch compressa- und intestinalis-Uormen umfasst, die 
daraus abgeführt werden sollen. Der von Areschoug in Alg. Scand. 
Exs. distribuierte Nr. 119 gehört also nicht zu der wahren E. 
Linza. Dass in Areschougs Linza-Art auch Linza s. str. einbegriffen 
ist, ist aber sicher. Kylins (1907) E. Linza (excl. syn. et exs.) 
repräsentiert dagegen Linza s. str., ebenso wie Budings (1933) und 
Levrings (1937, excl. syn. et exs.) Art mit demselben Namen. Aus 
der schwedischen Westküste habe ich in dem Herbarium in Lund 
sichere Lmza-Exemplare von V. Br. Wittrock (Bohuslän 18(52), 
J. E. Areschoug (Bohuslän 1870), E. Broddesson (Kristineberg, 
19. Äug. 1907), Sv. Suneson (Bläbärsholmen, 16. Juli 1930) gesehen. 
Das letztere Lokal scheint das klassische Linza-Lokal in Bohuslän 
zu sein. Ich habe im Sommer 1937 die Art an den Schären vor 
Gåsö, Bohuslän, auch spärlich gefunden.

Ent. Linza s. str. kommt in wenigstens zwei Typen vor, teils 
in der ursprünglich bei Linne; beschriebenen, breiten, anfangs 
planen, dann am Rande weich welligen Hauptform mit tubulösem, 
gewöhnlich kurzem Stipes, teils in einem anderen, oft grossge
wachsenen, spiralförmig gedrehten, im älteren Stadium an der 
Spitze bisweilen aufgerissenen Typus mit kurzem, tubulösem Stipes, 
ein Typus, der von Rahenhorst (1847) unter der Bezeichnung 
Phycoseris Linza b. spiralis beschrieben worden ist. Dieser Typus, 
Ent. Linza var. spiralis (Rabenh.) nov. comb, ist möglicherweise 
mit der von Lyngbye (1819) beschriebenen Ulna lactuca ß. contorta 
iden lisch.

Ausser diesen zwei zu Linza s. str. gehörenden Typen findet 
man in der Linza-Art in weiterem Sinne auch ein hellgrün—grün
gelber, lanzettförmiger, breiter, planer Typus mit kurzem Stipes. 
Dieser Typus ist von älteren Algologen gewöhnlich als Ulna lan- 
ceolata L bezeichnet worden und ist vielleicht auch mit Linnés 
Art von demselben Namen identisch, obgleich es unmöglich ist, 
dies mit Sicherheit festzustellen.

In Linza s. lat. ist auch die von Bertoloni (1819) vom Mittel
meer beschriebene Ulna crispata (Ulua Bertoloni G. Ag., 1822) ein
begriffen, wovon ich Originalmaterial untersucht habe. Diese Art
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ist in salzigen Meeren sehr allgemein und erscheint dort in meh
reren Typen. Sie wächst rasig, ist im unteren Teil des Thallus 
bisweilen schwach verzweigt, mit breit lanzettförmigem, bilateralem, 
im oberen Teil des Thallus ursprünglich zusammengewachsen 
zweigeschichtetem, dann mehr oder weniger tubulösem, hellgrünem, 
am Rand krausem Thallus mit längerem oder kürzerem, tubulösem 
Stipes. Dieser Typus gehört ohne Zweifel der intestinalis-Gruppe 
an und ist die gewöhnlichste von allen Enteromorpha-Arten im 
Mittelmeer.

Linza s. lat. umfasst ausserdem noch einen anderen Typus mit 
mehreren Formen, ein Typus, der ebenso Ent. intestinalis angehört 
und der mit der Hauptform dieser Art durch Übergänge verbunden 
ist. Dieser Lznza-ähnliche Enteromorpha-Typus ist von der schwe
dischen Küste von C. A. Agardh (1817) unter dem Namen Ulna 
intestinalis ß. crispa (excl. syn.) beschrieben worden (vgl. Sjöstedt, 
1927). Der Thallus ist hier hellgrün, rasig, übrigens unverzweigt, 
bilateral, mehr oder weniger tubulös, breit lanzettförmig bis fadem 
dünn, am Rande kraus und mit längerem oder kürzerem, tubulösem 
Stipes versehen. Diese Ulna intestinalis ß. crispa ist an der schwe
dischen Küste besonders allgemein, gerade wie Ulna crispata es im 
Mittelmeer ist.

Diese letztgenannten Entermorpha-Typen, U. crispata und E. intes
tinalis ß. crispa gehen beide in .1. G. Agardiis Ent. Linza ß. crispata, 
zum Teil auch in a. lanceotata ein. Hiervon rührt auch Hylmös 
(1916) Angabe des Vorkommens von Ent. Linza im Öresund her.

Die beiden Typen zeigen unter sich grosse Ähnlichkeiten, aber 
unterscheiden sich von einander dadurch, dass Ulna crispata im 
unteren Teil des Thallus bisweilen schwach verzweigt ist, und 
dadurch, dass beim Vergleich zwischen Stipesquerschnitten von 
derselben Höhe übrigens gleichförmiger Individuen, die Zellen 
höher und schmäler sind bei crispata als hei crispa. Ausserdem 
sind die Zellmembranen im oberen Teil des Thallus hei crispata 
wenigstens im jüngeren Stadium mehr oder weniger zusammen
gewachsen, während die Membranen bei crispa in der Regel von 
einander frei sind. Ich bin am liebsten geneigt, diese beiden 
Typen als nahe verwandte, parallele Varietäten von Ent. intestinalis 
zu betrachten, von denen die eine, crispa Ag., ihre hauptsächliche 
Ausbreitung im Wasser mit geringem Salzgehalt hat, während 
crispata Bert, ihre hauptsächliche Ausbreitung in salzigen Meeren 
hat.
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Was dem Namen crispa betrifft, soll dieser geändert werden, da 
dieser Name, nach einem Herbariumexemplar in dem Botanischen 
Museum zu Berlin, von Roth (1797) als Bezeichnung einer los- 
fliessenden oder losliegenden, über den ganzen Thallus krausen, 
oft mit haarfeinen, proliferierenden Zweigen versehenen Form von 
Ent. intestinalis gegeben ist. Ich sehe mich deswegen genötigt, an
statt des Namens crispa die Bezeichnung Ent. intestinalis var. ulo- 
phijlla (nov. nom.) mit im übrigen unveränderter Diagnose für die 
AGARDHsche crf.s'pa-Varietät einzuführen.

Ausser diesen erwähnten Typen umfasst die alte Linza s. lat. auch 
einen bisweilen rasigen, grossgewachsenen, lanzettförmigen, bila
teralen, breiten, planen, ursprünglich dunkelgrünen Typus mit 
mehr oder weniger zusammengewachsenen Membranen und länge
rem oder kürzerem Stipes, ein Typus, den ich zu der compressa- 
Serie hinführen will.
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Svensk Botanisk Tidskrift. 19159. Bd. 33, H. 1.

KÄRLVÄXTFLORAN I SORSELE SOCKEN, LYCK
SELE LAPPMARK.

AV

D. GAUNITZ.

Sedan en tidigare artikel om Sorsele-floran (I). och C. B Gau- 
nitz 1924) publicerades, har under några entomologiska insamlings- 
resor i Vindeldalcn inom Sorsele socken en del för området nya 
växter anträffats, och lör flera har genom fynd av nya lokaler 
den förut angivna utbredningen ändrats. I några årgångar av 
Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok »Väslerbotlen» ha 
för Sorsele nya arter rapporterats av överstelöjtnant L. Wahlberg, 
och en hel del sydbergslokaler ha beskrivits av jägmästare H. 
Zetterberg. I läroverksadjunkt E. G. Vretlinds utförliga redo
görelse för Mala sockens flora i denna tidskrift 1930 beskrives ett 
syd berg från Sorsele.

De i förra artikeln endast flyktigt berörda, av Zetterberg ut
förligare behandlade, sydbergen äro i Sorsele mycket talrika och 
betydande. Några av bergsstupen äro vända åt norr, men ändå 
finnes det en del sydbergsväxter i dessa nordberg. För att und
vika sådana motsägningar kallar jag de i förhållande till hela 
berget små lokalerna med från omgivningen avvikande flora för 
»flyttj» — ett Sorsele-dialeklord lör tvärbrant bergsstup. Ett 
»flyftj» består av hammare, fin jordsremsa och rasmark Nedanför 
rasmarken finnes oftast en brant, frodig sluttning, bevuxen med 
starkt skuggande granar med m. I. m. stark inblandning av björk. 
Löväng torde finnas endast där skogseld utrotat granen, l. ex. vid 
Svarthällan, vid östligaste delen av Sandbäcksflyttjet.

Längst i sydost, tält intill gränsen mot Malå socken och på



Malåns norra strand ligger det av Vretlind beskrivna, otydligt 
tretoppiga Malåberget (588 m ö. h.). Flyttjen äro jämförelsevis 
små, rasmarken ollast dåligt utvecklad, så att skogen går högt 
upp mot hamrarna. På östra toppen märkas de av Vretlind an
givna Calamagrostis lapponica, Juncus trifidus och Arctostaplujlos al
pina — den sista i flera ex. i en 15 ä 20 m lång och några me
ter bred, svag insänkning i berget. Från milloppen omnämner 
Vretlind en kulturplals med Ramex acetosella, Agrostis tenuis, 
Poa annua och Cerastium caespilosum: den återfanns vid mitt be
sök 7. 8. 1931.

Från flyttjen finnas bl. a. de av Vretlind antecknade Cerastium 
alpinam, Epilobium collinum, Poa glauca, P. nemoralis, Polypodium, 
Sedum annuum, Woodsia iluensis, Carex digitata, som dock kanske 
är osäker, då den ej upptages i artlistan utan endast i sydbergs- 
tabellen, och Erigeron elongatus, som jag fann i nedre flyttjets 
östligaste del, alldeles som Vretlind antagit. Härtill komma 
Actaea spicata, Convallaria majalis (flera ex., ett med grönt bär), 
Dryopteris filix mas, Euphrasia latifolia, Milium effusum (få ex., ett 
med vippa), Stellaria calycantha och Viola montana.

Såväl Vretlinds som mitt besök avbrötos av regn, varför vi båda 
möjligen förbisett någon eller några sydsvenska flyttjarter. Så 
förefaller det egendomligt, att varken Fragaria, som är känd från 
den en halv mil i norr belägna Bockträsk by, Silene rupestris eller 
Veronica officinalis anträffats.

Inom området mellan Skellefte älv och Vindelälven fram mot 
trakten av Sorselc by och Laisälven finnes väl en del mindre 
flyttj, men inga torde hysa någon mera anmärkningsvärd flyttj- 
flora. Så är sydflyttjet i Krutberget en halv mil Ö om Gargnäs 
utbildat i hård, ej blockbildande bergart, och barrskogen når tätt 
inpå hammaren. De torra hyllorna ha en vegetation, närmast 
påminnande om den på en torr tallbacke. I den ganska frodiga 
granskogen på sluttningen nedanför hammaren märktes Pgrola 
media, Dryopteris spinulosa och några få svaga ex. Mulgedium 
alpinum.

På det en mil norr om Gargnäs belägna, tretoppiga Verbober- 
gets (656 m ö. h.) sluttning finnas högt upp några branta stup, 
som äro av samma typ som det i Krutberget. Endast Polypodium 
antecknades. På bergets mitt- och nordtoppar är jordtäcket så 
tunt — ofta gå stora hällar i dagen — att de glest stående träden 
bli små och förkrympta; på mittoppen överväga barrträden, på



norra toppen björk av nordlig typ. Arctostaplujlos alpina och 
Juncus trifidus finnas ganska ymnigt på båda topparnas norra och 
västra sidor. Särskilt Arctostaplujlos är ofta starkt trängd av kråk
ris. Verbobergets sluttning mot öster är källdragsrik och frodig. 
Där är Gnaphalium norvegicum nästan lika vanlig och lika stor
växt som på sluttningarna i fjälltrakterna. I grankäl togos några 
ex. av Pijrola chlorantha; några ia Mulgedium, som ännu 8 augusti 
ej hade gått i knopp, sågos också. Aconitum, Geum rioale och 
Trollius äro ej antecknade, trots alt det ej saknades till synes för
träffliga lokaler för dem. I Vindel-dalen torde det östligaste flytt jet 
finnas i sydsluttningen av Oisberget (717 m ö. h.), som ligger en 
halv mil V om Saxnäs by. Zetterberg upptar bl. a. Cerastium 
alpinum, Epilobium collinnm, Fragaria, Luzula spicata, Mulgedium, 
Sedum annuum, Silene rupestris, Stellaria nemorum, Veronica officina
lis■, Viscaria alpina.

Omkring 4 km söder om Sorsele by, strax väster om landsvägen 
mot Lycksele, finnes i Guorpåives ostsluttning ett par flyttj — i 
»Spänningberget» — med kort, ej vidare hög hammare, liten fin- 
jordsremsa och endast delvis väl utbildad rasmark. Från det 
torraste flyttjet äro kända: Polgpodium, Silene rupestris, Veronica 
officinalis och Woodsia iluensis. I det andra tillkomma Epilobium 
collinnm i få, svaga exemplar samt Viola monlana.

Första större flyttjet — Bjättarpakkte — finnes i Nalovardes 
(770 m ö. h.) sluttning mot Laisälven nära Bräskafors. Flyttjet 
bar stor, hyllförsedd hammare, smal, oregelbunden finjordsremsa 
och ganska liten rasmark; sluttningen nedanför rasmarken är en 
lång och brant backe. Denna huvudsakligen tallbevuxna slutt
ning härjades 1920 av en skogseld, som endast på ett ställe kas
tade sig över rasmarken och upp över hammaren. Trots den 
ganska obetydliga rasmarken och den tätt anslutande skogen har 
elden hejdats av rasmarken. Från Bjättarpakkte äro antecknade 
bl. a. Arctostaplujlos una ursi, Gonvallaria, Epilobium collinnm, 
Galeopsis bifida, Melica, Poa glauca, Polgpodium, Sedum annuum, 
Silene rupestris, Viola monlana.

En halv mil längre åt nordväst finnes ett mindre flyttj i det 
ej över skogsgränsen nående Bjärdåive. Zetterberg har anteck
nat 1)1. a. Cerastium alpinum, Fragaria. Poa nemoralis, Polgpodium, 
Polentilla argentea, Sedum annuum, Silene rupestris, Stellaria longi- 
folia, Veronica officinalis, Vicia silvatica.

På Storvindelns andra, södra strand reser sig strax väster om
5 — 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.



Sjöbonäs Osabergets skarpt markerade brant. Från nordflyttjet 
här har Zetterberg angivit bl. a. Aconitum, Actaea spicata, Alhij- 
rium filix femina, Carex atrata, C. Halted, Cerastium alpinum, C. 
*alpestre, Fragaria, Luzula spicata, Polypodium, Saxifraga ninalis, 
Sedum annuum, Stellaria longifolia, Veronica officinalis, Viscaria 
alpina.

Från Risnäs och fram mot Hällnäs — omkring F/a mil —äro 
bergen efter Storvindelns stränder lägre och mindre branta. Mel
lan Vindelberga och Hällnäs höjer sig dock på norra sidan Kyrk- 
bergets smala, vinkelrätt mot älven liggande kam (683 m ö h.) — 
östligaste ntlöparen av överskjutningszonens skällor. På Kyrk- 
berget, som har ett litet obetydligt sydflyttj, äro anträffade: Actaea, 
Arabis hirsuta, Cerastium alpinum, Oxalis, Paris, Primula strida, 
Rosa cinnamomea, Phyltodöce, Loiseleuria, Arctostaphijlos alpina 
(C. B. Gaunitz).

Från trakten av Hällnäs stupa bergen brant mot älven. På 
södra sidan ha vi mellan Sörberga och Häggås — omkring 4 km —• 
det mäktiga nordflyttjet i Gibbmåkken, som når 538 m ö. b. 
Hammaren är mycket hög, rasmarken ovanligt stor och storblockig. 
Finjordsremsan är smal och bevuxen med talrika granar. Zetter
berg anför bl. a Aconitum, Actaea, Athgrium fdix femina, Angelica 
archangelica, Cerastium alpinum, Erysimum, Fragaria, Galium triflo- 
rum, Juncus fdiformis, Lappula, Luzula spicata, Milium, Oxalis, 
Oxgria, Parnassia, Poa nemoralis, Polypodium, Saussurea, Saxifraga 
ninalis, .S. oppositifolia, Stellaria nemorum, St. longifolia, Viola biflora, 
Viscaria.

På norra stranden sträcker sig ända upp mot Gillisnuole — om
kring en mil — en lång rad flyt t j i den här begynnande lågfjälls- 
sluttningen; 4 km nordost om Vännäs ligger norra sidans Vareåive 
(= första toppen i det sammanhängande fjällbjörksområdet öster- 
ifrån räknat). Södra sidans Vareåive återfinnes omkring en mil 
söder om Övre Sandsele. Det östligaste av llyttjen är det i Lång
berget. Hammaren är jämförelsevis liten och rasmarken ovanligt 
stor, varlor finjordsremsan är förskjuten högt upp i flyttjet. 
Nedanför rasmarken står frodig björkskog. Viola mirabilis och 
Veronica fruticans angivas i förra artikeln vara tagna ovanför Häll
näs i sluttningen av Sandberget, med vilket namn vi avsågo hela 
bergssluttningen mellan Hällnäs och Vännäs. De äro funna i 
Långbergsflyttjet (V. Gaunitz), som således blir enda Storvindel-



lokalen för dessa arter. Även Eupteris aquilina och Prunella vulga
ris äro av Zetterberg funna endast här. Han uppger, att Eupteris 
växer efter en rännil i ett 50 m långt och 15 m brett bestånd, 
där de största exemplaren äro meterhöga. Prunella skall också 
växa efter en rännil i ett omkring 1 ar stort bestånd.

Omkring 1 Vs km norr om Svarttjärn finnes i bergssluttningen 
ett sydflyttj, Svarthällan, med stor, delvis hyllförsedd hammare, 
ganska stor finjordsremsa och stor rasmark. Härifrån äro an
tecknade samma mera anmärkningsvärda arter som i det nedan 
närmare beskrivna Sandbäcksflytljet (utom Carex digitata och 
Saxifraga stellaris) och dessutom av Zetterberg Petasites och 
Sagina nodosa.

I sluttningen mellan Svarttjärn och till nära Vännäs märkas 
först — till Lerbäcken •— ett flertal små flyttjartade lokaler med 
Fragaria, Epilobium collinum, Galeopsis bifida, Sedum annuum och 
Silene rupestris. Den ganska branta backen nedanför småstupen 
är bevuxen med en m. 1. m. starkt graninblandad, ofta ängsartad 
björkskog. Högt upp i sluttningen ganska nära barrskogsgränsen 
ha vi ett flyttj, Grönhällan, med den ej höga hammaren vettande 
dels åt söder, dels åt väster. Rasmarken är endast här och var 
väl utbildad. Antecknade äro bl. a. Alchemilla filicaulis, Carex 
atrata, C pallescens, Draba rupestris, Epilobium collinum, Erysimum, 
Fragaria, Galeopsis bifida, Gnaphalium siloalicum, Lappula, Milium, 
Mulgedium, Parnassia, Pinguicula vulgaris, Poa glauca, Ranunculus 
auricomus, Rosa cinnamomea, Saxifraga aizoides, S. nivalis, Sedum 
annuum, Struthiopteris, Trollius, Veronica officinalis, Viola biflora, 
Viscaria alpina, Woodsia alpina, W. ilvensis.

Mellan Lerbäcken och en djup dal mot Ilemfjället ha vi Sand- 
bäcksflyttjet, som torde höra till de mest typiska flyttjen. Den 
drygt kilometerlånga, höga, oltast lodräta hammaren skulle kunna 
sägas vara brett M-formad. Ungefär viel den del av hammaren, 
som motsvaras av mittstapelns spets i M-ct, störtar Sandbäcken i 
cn Brudslöja utför branten. Ett litet stycke öster om Brudslöjan 
är hammaren överhängande: lätt vittrande skifferlager nå här 
några meter ovanför den närmast hammaren kruttorra, av kol
svart skiffergrus bestående finjordsremsan. 1 närheten växa täta 
bestånd av Chenopodium album Något väster om bäcken är ham
maren så sluttande, att en blåbärsrik björkdunge från finjords
remsan når upp över hammaren; här kunna även andra än alpinister
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taga sig upp. Omedelbart väster om huvudffyttjet och på samma 
nivå finnas några mindre, torra flyttj, åtskilda av grandungar; 
finjordsremsan närmast hammaren är till stor del bevuxen med 
gran, björk, sälg och en hel del ris. Längre ned är finjordremsan 
torr och skiflergrusig: där är gott om smultron, Sedum annuiim 
och Silenc rupestris. Rasmarken är i huvud fly ttjet mycket stor, 
delvis storblockig. Finjordsremsan är mycket olika bred; på flera 
ställen skjuter den långt ned i blockhavet och består dä av torrt, 
lättrörligt, något jordblandat skiffergrus. Närmast Brudslöjan och 
vid den del av västerflytljets hammare, som vetter mot sydost, 
är fuktigheten större och vegetationen ängsartad. Längs efter 
Sandbäcken följer en mycket frodig grankäl upp till finjordsrem
san: på blocken i bäcken växer Saxifraga stellaris. Ganska stor
vuxna björkar, sälgar, rönnar och hägg samt en del granar finnas 
glest spridda på finjordsremsan. Här och var finner man snår 
av enar med rik fruktbildning. Särskilt i västra flyt t jet växa 
talrika vinbärsbuskar och en del större hallonsnår. Nedanför ras
marken följer oftast en m. 1. m. torr barrskogsbacke, som något 
längre ned flerstädes blir fuktigare och ängsartad.

I ett sydflyttj med så olikartade lokaler finnes naturligt nog en 
mycket hög procent av traktens flora. Någon fullständig artför
teckning finnes ej; Zetterberg (=Z) anför 79 arter, men i hans för
teckning saknas förutom några av honom ej återfunna eller förbi
sedda fjällväxter och sydliga arter icke få av de i närmaste om
givningarna vanliga; sluttningen nedanför rasmarken är ej med
räknad. Om denna sluttning medtages, ger en mycket försiktig 
beräkning vid handen, att artantalet ej kan understiga 150. Av 
mera anmärkningsvärda arter äro antecknade: Actaea, Alchemilla 
jilicaiilis, A. *Murbeckiana, Angelica archangelica, Anlhriscus, Arabis 
hirsuta, Botnjchium boreale, II. lunaria, Callha, Carex alrala, C. 
digitata, C. fes lina (Z), C. Halleri, C. pallescens, Cerastium alpinum, 
Chenopodium album, Circaea, Cystopteris fragilis, Daphne, Draba 
rupestris, Epilohium collinum, Erysimum, Eragaria, Galeopsis bifida 
(Z), Gentiana nivalis, Geum (Z), Lappula, Lycopodium complanatum, Mi
lium, Oxalis, Poa glauca, Polypodium, Potentilla argentea (Z), 
Ribes pubescens, Saxifraga nivalis, S. stellaris, Sedum annuum, 
Silene rupestris, Stellaria longifolia, Trimorpha elongata, Triticum 
caninum (Z), Tassilago, Urtica dioeca var. Sondenii, Viola biflora, 
Viscaria, Woodsia alpina, W. ilvensis.

I den nästan fristående, tätt intill Storvindelns strand fram
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skjutande bergknallen Peruken märkes ett torrt flyttj med hög 
hammare, som når nästan till toppen av berget. Det har smal, 
obetydlig finjordsremsa, mycket stor rasmark och en ganska brant 
avslutande backe, på vilken Vännäs by ligger. Fastän finjords- 
remsan är mycket torr— endast i östligaste delen fuktig och där be
vuxen med granar, under vilka Pyrola uniflora blommade 16. 7. 1931 

finnes dock en hel del flyttjarler, bl. a. Aconitum, Capsella, 
Epilobium collinum, Frag aria, Galeopsis bifida, Geranium, Lappu la, 
Melandrium, Melica, Polygonum avicnlare, Potentilla argentea, Rumex 
acetosella, Saxifraga nivalis, Sedum annuum, Silene rupestris, Urtica 
dioeca var. Sondenii, Veronica officinalis, Woodsia alpina, flera av 
arterna dock endast i få och förkrympta exemplar. Åtminstone 
vår och höst vistas byns får oTta i flyttjet; i början av september 
1931 voro l. o. m. nässlorna starkt betade. Vid Pyrola uniflora- 
granarna svärmade i juli 1931 de sydliga skalbaggarna Leptura 
maculicornis och L. tabacicolor, på hösten togs den högnordiska 
knäpparen Hypnoidus hyporboreus under sten på finjordsremsan.

Omkring 1 km innanför och norr om Peruken märkes nord- 
flytljet i Hemfjällets lägre sluttningar. Hammaren är liten, låg, 
oftast överhängande och med nedsipprande vatten, som avsätter 
kalkkrustor på utskjutande stenars undersidor. Finjordsremsan 
är mycket smal, skuggad dels av den överskjutande hammaren 
och dels av den oftast tätt anslutande skogen (frodig granskog 
med ganska riklig lövträdsinblandning), som växer på en mycket 
lång, brant, blockrik sluttning. Av sydligare arter finnas här 
Circaea, Epilobium collinum, Erysimum, Fragaria, Galeopsis bifida. 
Eappula, Sedum annuum, Stellaria, Struthiopteris.

Nära Gillisnuole by vid Storvindelns västligaste del finnas två 
flyttj: i Mittiberget öster och i Gillisnuoleberget norr om byn. 
Zetterberg anför från dem bl. a. Epilobium collinum, Fragaria, 
Galeopsis bifida, Eappula, Sedum annuum, Silene rupestris, Stellaria 
longifolia, från GilIisnuoleflyltjet dessutom Erysimum och Veronica 
officinalis, från Mittibergets flyttj Circaea.

Vid Övre Gautsträskets nordöstra del märkes högt upp i bergs
sluttningen vid gården Örnbo ett litet flyttj med låg hammare 
och just ingen rasmark. Zetterberg har härifrån Epilobium colli- 
num, Fragaria, Galeopsis bifida, Eappula, Sedum annuum, Silene 
rupestris.

Ett par kilometer sydväst om Ammarnäs by i Näsbergets syd
sluttning ha vi ett flyttj med oftast låg hammare, liten eller ingen
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rasmark och en med frodig, delvis utglesnad, lövträdsinblandad 
granskog bevuxen lång, brant sluttning ned mot Tjulån Endast 
på en kortare sträcka är hammaren hög, hyllförsedd och delvis 
överhängande: Fårkammaren. Det i förra artikeln omnämnda, 
redan då ej längre brukade potatislandet, som i den torrare delen 
hyste flytt jets rikaste förekomst av smultron och i den fuktigare 
var övervuxet av högväxta Epilobium montanum, Urtica dioeca var. 
Sondenii och Stachys silvatica, visade sig 1931 vara helt intaget 
av den ursprungliga floran; särskilt märktes vinbärsbuskar och 
ormbunkar — Athyrium filix femina och Struthiopteris. Då flytt- 
jet ligger ganska långt ned i Näsbergets sluttning, sipprar vatten 
tram flerstädes. Floran under hammaren är lund- eller ängsar- 
lad; även på de ofta fuktiga, något skuggade hyllorna i hamma
ren är växtligheten frodigare än som brukar vara vanligt i syd- 
flyttj. Av sydligare arter äro antecknade: Actaea, Capselta, Circaea, 
Epilobium collinum, E. montanum, Erysimum, Equisetum pratense 
(R. Gaunitz), Fragaria, Galeopsis bifida, Geum, Gnaphalium siluati- 
cum, Lapputa, Poa nemo rails, Sedum annuum, Silene rupestris, 
Stachys siluatica, Stellaria longifolia, Urtica, Veronica serpy Ui folia. 
Fjällväxterna äro: Carex atrata, C. Halted, Cerastium atpinum, 
Draba rupestris. Luzula spicata, Primula stricta (C. B. Gaunitz), 
Sagina Linnaei, Saxifraga cernua (C. B. Gaunitz), S. groenlandica, 
S. nivalis, S. opposilifolia, Viola biflora, Woodsia alpina.

På Näsbergets södra och sydöstra sidor finnas här och var tor
rare sluttningar, i vilka vårbäckar ofta grävt sig ned m. 1. m. 
långt; fårornas fuktigare partier intagas av de för trakten vanliga 
ängsväxterna, de torrare av Sagina Linnaei, Fragaria, Rumex 
acetosella, Euphrasia sp. —- Fast det på Vindelns norra strand 
inte finns något flyttj vid Ammarnäs by, har Zetterberg funnit 
Gorydalis intermedia och Carex ornithopoda här, där Björkfjällets 
lägsta, barrskogsbevuxna, ofta källdragsrika sluttningar nå fram 
mot Vindeln. Mellan Corydalis-\oka\en och stranden — omkring 
Va km — finnas Ribes pubescens *glabellum, Epilobium davuricum, 
Equisetum scirpoides, Juncus bigtumis.

Omkring 1 mil längre upp efter Vindeln märkes i björkregio
nen ett flyttj i Njallats (förberg till Lissvotjåkko) sydsluttning. 
Fast hammaren är hög och rasmarken stor, är floran särdeles 
fattig, då flyttjet är mycket torrt. C. B. Gaunitz antecknade 
29.6.1932 (ovanligt sen vår): Aconitum (knopp), Astragalus alpinus 
(i blom), Cerastium alpinum (bl-öbl), Draba rupestris (bl-öbl), Gera-
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nhim silvaticum (bl), Myosotis silvatica (bl), Saxifraga oppositifolia 
(öbl), Sedum annuum (bl).

Ytterligare 7 km upp efter Vincleln ligger på norra sidan det 
slora fly It jet i Aitelnasberget. EU par km söder om fiyltjet går 
barrskogsgränsen. Milt mellan barrskogen och Aitelnasberget fin
nes en kåtaplats med ganska stor röjning omkring; högt uppe i 
den mycket branta, mot sydväst vända, av frodig björkskog klädda 
fjällsluttningen finnes ett par små potatisland. Från denna slutt
ning skjuter Aitelnasberget i ganska skarp vinkel fram mot äl
ven — här fanns ymnigt med just överblommad Corydalis 28. (i. 1932 
(C. B. Gaunitz). Flytljet har hammaren, med mycket talrika hyl
lor, vettande dels mot söder, dels mot väster. Fin jordsremsan är 
jämförelsevis liten. Nedanför rasmarken vidtar en brant, block
rik sluttning, bevuxen med mycket frodig fjällbjörkskog. Här 
och var träffas små samlingar av nakna block; en del enar och 
ris finnas på dessa torra lokaler. Då vattentillgången i Aitelnas- 
flyltjet torde vara riklig, har den nedanför rasmarken befintliga 
backens ängsartade flora trängt fram över rasmarken; blockmel
lanrummen ha redan delvis fyllts med mylla.

I förra artikeln upptogs härifrån endast en storväxt, gulvitblom- 
mig form av Astragalus alpinas. Zetterberg (1924—25) omnäm
ner fyndet av Corydalis intermedia. Senare har Aitelnastrakten 
besökts 1929 av S. Gaunitz (=S. G.), 1932 av C. B. Gaunitz(= 
C. B. G.) och 7.9.1931 av mig. Våra undersökningar ha ju i 
första hand gällt insektfaunan, varför någon fullständig artlista 
ej upprättats; 79 arter äro dock antecknade, bl. a. Actaea — ex. 
i blom, med grön kant och med svarta bär 7.9.1931 •—■, Arabis 
alpina (C. B. G.), Phyllodoce överblommad 30. (i (C. B. G.), Caltha, 
Cerastium vulgare *alpestre, Cornus, Corydalis intermedia (Zetter
berg), üiapensia (S. G.), Erigeron elongatus, Erysimum, Fragaria, 
Galeopsis bifida, Gentiana nivalis, Geum (C. B. G.), Gnaphalium 
norvegieum (S. G.), Habenaria viridis (G. B. G.), Linnaea, Myosotis 
silvatica, Oxyria digyna (C. B. G.), Parnassia, Paris — med svart 
bär 7. t) -— Pedicularis lapponica (G. B. (i.), Plileam alpinum (S. G ), 
Polypodium. Primula strida (G. B. G.), Rliodiola, liibes pubescens 

första bären rodnande 7. i) —, Rubus aretieus, R. idaeus — 
ännu 7. 9 ej mogna frukter —, R. saxatitis — rodnande men ej 
mogna frukter 7. 9 —, Rumex acetosella (S. G.), Saxifraga aizoides, 
S. cernua, S. nivalis (G. B. G.), S. oppositifolia, S. stel laris (G. B. G.), 
Sedum annuum, Stachys silvatica (G. B. G.), Thaliclrum alpinum.
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1 ritician cahinum, Tassilago, Urtica dioeca var. Sondenii, Sali.v 
caprea.

Vid Aramarnäs by taller den korta, men vattenrika Tjulån ut 
i Vindcln. Nära (i km från Ammarnäs upp efter Tjulån ligga 
Tjul träsk hys sommarhem — generalstabskartans »Fäb.» — på 
en mot ån stupande, lerhaltig sluttning strax ovan barrskogsgrän
sen. I den frodiga, delvis till slåtteräng avröjda backen märkas 
Galeopsis bifida, Stadigs, Struthiopteris, Urtica dioeca var. Sondenii.

Mellan Vindeln och .luktan, omkring 2,5 mil väster om Sorsele 
by, märkes i det skogklädda Giltjaurcberget (59(3 m ö. h.) vid 
Giltjaure by ett stort nordflyttj, Datjepakkte. Hammaren är rätt 
hög, finjordsremsan tämligen bred, ofta fuktig, rasmarken myckel 
stor. Den branta, fuktiga, frodiga sluttningen nedanför rasmarken 
är granskogsklädd. I.n större, upprättstående klippa har från ham
maren glidit cll stycke ned i rasmarken; den skall enligt lapsk 
sägen vara en förstenad »datj» (= förbannad svensk). Åtminstone 
de nedre hyllorna i hammaren ha tjockt mosstäcke och täta be
stand av Galeopsis bifida. Där fin jordremsan ej är alltför torr, 
löre fal ler växtligheten vara mera ängsartad än i sydflyttj. När
mast hammaren kommer ingen sol utom tidigt på morgonen eller 
sent på aftonen, men då finjordsremsan ligger högre än den 
branta sluttningens grantoppar, blir det indirekta ljuset så starkt, 
alt flyttjet maste anses höra lill de ljusare lokalerna. Zetthubehg 
anför bl. a. Aclaea, Arabis alpina, Asplenium viride, Care.v Halleri. 
Cerastium alpinum, Krgsinium, Fragaria, Galeopsis bifida, Lappula. 
Luzula spicata. Paris, Polypodium, Saxifraga niualis. Sedum annuum, 
Stellaria longifolia. Härtill komma: Erigeron elongatus, Dryopteris 
filix mas, Mulgedium, Poa glauca, Stellaria calycantha, Woodsia 
iloensis.

I östra delen av socknen ungefär till »kulturlinjen» —Storjuk- 
tan Giltjaure—Grannäs — ligga de få flyttjen isolerade av mils
vida barrskogar och myrar. I västra delens barrskogsområde från 
Hällnäs äro flyttjen talrika, närbelägna och ofta förbundna genom
m. 1. m. utpräglade sydbackar. I östra delen äro de sydligare 
flyltjarterna funna endast i flyttj — med undantag för Fragaria. 
som är tagen vid Bockträsk nära Malåbcrget (V. Gaunitz) och vid 
Gran träskbäcken i sydöstligaste hörnet av socknen (Zettehberg). 
Vid västra delen av Storvindeln uppträda t. ex. Epilobium collinum, 
hragaria, Sedum annuum, Silene rupestris även i en del sydbackar, 
vid Ammarnäs också Care.v ornithopoda, Stadigs, Struthiopteris.
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Wistrand (1934) har beskrivit en del lågfjäll i Arvidsjaur och 
Arjeplog. Redan vid Arvidsjaur träffas det 724 m ö. h. uppsti
gande Vittjakk med Arctostaphylos alpina, Juncus trifidus, Loiseleu- 
ria, Luznla spicata, Lycopodium alpinum, Salix herbacea. Inom mot
svarande del av Sorsele socken finnes intet högre berg än Verbo- 
berget (G58 m ö. h.), som med sina obetydliga toppar ej alls kan 
jämföras med Vittjakk; fjällväxterna där äro också bara två: 
Arctostaphylos alpina och Juncus trifidus. På de frodiga slult- 
ningarna växer den suhalpina lundarten Gnaphalium norvegicum. 
Ännu mindre är Malåbergets (580 m ö. h., 8 km öster om Verbo- 
berget) topp med Arctostaphylos alpina och Juncus trifidus.

Nära 2 mil väster om Verboberget märkes Abmoberget (606 m 
ö. h.), vars södra topp på avstånd förefaller helt sakna träd, men 
som dock har en del mindre björkar och granar, där jordtäcket 
ej är alltför tunt. Arctostaphylos alpina är vanlig på södra slutt
ningen, Juncus trifidus och Luzula spicata finnas på högsta top
pens nordsida. De lägre sluttningarna äro delvis frodiga och rika 
på Aconitum och Mulgedium.

Första verkliga lågfjället österifrån räknat är Nalovarde (770 m 
ö. h ), 1 mil norr om Sorsele by och 2 mil norr om Abmoberget. 
Över skogsgränsen nå två toppar och den mellanliggande, kilo
meterbreda svackan. Södra sluttningen har ett tydligt, fast smalt 
björkskogsbälte. Från norra toppen äro antecknade 16. (i. 1914: 
Arctostaphylos alpina bl (== blommande), Betula nana hl. B. »puhe- 
scens> bl, Empetrum bl, Epilobium angustifolium 1 dm hög, Juncus 
trifidus v (= utan knopp, blomma eller frukt), Juniperus (låga 
buskar), Loiseleuria kn ( knopp), Lycopodium alpinum, Majanthe- 
mum v, Picea (ett par krypande ex.), Pinus (1 ex. Vä m högt), Salix 
glauca (knappt begynnande blomning), S. herbacea bl, S. lapponum 
hl, Sorbus (små buskar), Vaccinium myrtillus kn, V. uliginosum v,
V. vitis idaea v, Carex rigida. I svackan, som delvis upptages av 
cn liten myr, och i den fuktiga sluttningen mot norra toppen 
anträffades: Andromeda polifolia v, Eriophorum polystachyum kn-bl,
E. vaginatum bl, Oxycoccus v, Rubus chamemorus v, Salix lappo
num bl, större snår, här Petasites frigidus bl. A de lägre slutt
ningarna träffas frodiga bäckdalar med Aconitum, Alchemilla glo- 
merulans, Mulgedium, Salix lanata, Stellaria nemorum.

Man skulle kunna förmoda, alt lågfjällen i Sorsele och i de an
gränsande Arvidsjaur och Arjeplog socknar skulle vara tämligen 
likartade. Men då det område, inom vilket lågfjällen skulle fin
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nas, i Sorsele endast når omkring 300 m ö. h., under det mot
svarande siffra för de norra socknarna är 400, och de kala top
parna äro små och ej nå 700 meters höjd, äro likheterna ej stora. 
Ända till del 1 mil öster om »kulturlinjen» belägna Nalovarde 
äro fjällväxterna på de kala topparna i Sorsele mycket färre än 
på lågfjällen norrut. Men de lägre sluttningarna tyckas ha ett 
starkare subalpint inslag. Nalovarde torde vara närmast jämför
bart med det 5 mil norrut och 1 mil väster om »kulturlinjen» 
belägna Akkelis; Nalovarde har visserligen färre rent alpina, men 
flera subalpina arter.

I)e av vår- och höstfloderna översvämmade stränderna höra till 
de artrikaste lokalerna, i främsta rummet då forsraningarna. 
Som allmän regel tyckes gälla, alt raningarna bli frodigare och 
artrikare, ju längre man kommer uppför älven inom skogsområ
det. Det översvämmande vattnet medför ganska mycket över
gödslande sediment. Ännu vid Sorsele by är växtligheten eller 
en översvämning något gråaktig av avsatt slam. Då sediment- 
avsättningen torde minskas ju längre ned efter älven man kom
mer, bli de östligare raningarna mindre gödslade. Ju längre 
man kommer åt öster, desto senare på våren eller sommaren stå 
raningarna under kallt fjällflodsvatten. En valtendränkning under 
den tidiga våren försenar väl raningsväxterna men skyddar dem 
mot nattfroster. Raningarna ha säkerligen röjts av nybyggare; 
den ursprungliga vegetationen torde ha utgjorts av Carex-rika 
Salix-snår med m. 1. m. talrika björkar och på något torrare par
tier fåtaliga tallar och granar med Vaccinium-arter och ljung. 
Dc nu dominerande örterna och gräsen ha säkerligen varit hårt 
trängda mellan Salix-snåren och de torrare delarnas ris. Genom 
det intensivare jordbrukets överhandtagande torde raningarna för
lora i betydelse och därför skötas mindre väl. För flottningens 
skull rensas forsarna, så att högvattnet rinner av fortare och me- 
delvattenståndet blir lägre än förr. Det är således att vänta, att 
raningarna komma att förlora en hel del av sin ängsnalur.

I raningarnas flora ingår, förutom en stor del av traktens vanli
gare lundväxter, också flera arter, som i Lappland äro västliga - 
de ha ofta sina östligaste utposter just på raningarna — såsom 
de mera fuktighetsfordrande Aconitum, Angelica archangelica, Bart- 
sia, Galium boreale, Geum — till trakten av Sorsele by —, Nardus, 
Pedicularis sceptrum carolinum, P. lapponica, Saussurea, Trollius, 
Viola biflora och de på mera torra lokaler växande eller för trängsel
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lis, Thalictrum alpinum (till Slensundsforsen) samt Viscaria alpina. 
Den förra gruppens arter torde finna lämpliga lokaler även på 
försämrade raningar. Mera osäkert är det, om den senare grup
pen kan hålla sig kvar. Astragalus och Viscaria lyckas ej för
draga konkurrensen med raningsgräsen och ännu mindre med 
risen. Så är Astragalus österut endast funnen på torra, lin- 
sandiga raningspartier, där gräsen stå glest, och Viscaria på 
/J/i/mus-lokaler och på steniga, av högre eftersommarvattenstånd 
överfuktade stränder. Gentiana är talrikast på torrare, glest be
vuxna, ej risiga lokaler men förekommer enstaka även på gräs- 
raningar, som slås regelbundet. Thalictrum har jag vid Slen
sundsforsen funnit dels steril på mera gräsbevuxna raningslokaler 
och dels fertil på större, med glesa bärris, mindre videbuskar, 
Rubus aretieus, R. saxatilis och lavar bevuxna stenblock på fors- 
raningen. En Thalictrum-lohal av helt olika typ är sedd vid 
Nedre Gautsträskets södra strand mellan Norrsele och Örnnäs. 
Stranden sluttar i ej brant, delvis odlad backe mot sjön; vid hög- 
vattenslinjen finnes en halvmeterhög avsats, nedanför vilken en 
mycket svagt lutande, tidvis översvämmad strandremsa tager vid. 
Något 50-tal meter utåt skyddas remsan av en liten »skärgård» 
av större stenar och ett glest bälte fräken och Garex. Thalictrum 
(steril) finnes dels i kanten av strandhacket, dels på den iukliga, 
glest bevuxna strandremsan tillsammans med Caltha, Comarum, 
Galium palustre, Prunella, Ranunculus reptans och Scirpus palust
ris. Ett av de viktigaste villkoren för Thalictrums lörekomst i 
trakten av Sorselc by tyckes vara att konkurrensen med andra 
växter ej är stor.

Från en railing vid Holmforsen strax norr om Lycksele socken
gräns äro bl. a. anmärkta: Aconitum (få, ej kraftiga ex.), Bartsia, 
Erigeron acris, Galium boreale, Prunella, Ranunculus auricomus, 
Thalictrum simplex (några ex. i tält Salix-snår), Trollius, Veronica 
scutellata, Viscaria alpina (få svaga ex.); Geum ej sedd.

Från raningen vid Fleckselforsen söder om Blattniksele äro an
tecknade: Aconitum, Angelica archangelica, Bartsia, Gentiana nivalis 
(ett litet ex. påträffat), Mgosotis caespitosa, Prunella, Phalaris arun- 
dinacea, Pedicularis sceptrum carolinum, Ranunculus auricomus, 
Subularia, Veronica scutellata. Geum ej sedd.

A railing strax norr om Kvarnbränna växa: Aconitum, Angelica



archangelica, Aracium paludosum, Astragalus alpinus, Bartsia, Pru
nella, Salix lanata (flera större buskar).

De ovanligt slora och vackra raningarna efter Stensundsforsen 
höra till de artrikaste i Sorsele; av de mera intressanta arterna 
märkas: Aconitum, Angelica archangelica, Astragalus (ganska talrik), 
Bartsia, Ca rex gracilis, Erigeron elongatus, Gentiana nivalis (talrika 
ex,), Geum, Pedicularis lapponica, Primula strida, Prunella, Ribes 
pubescens, Salix lanata, Thalictrum alpinum, Viola biflora.

Liksom flera andra norrlandsälvar har också Vindeln genom 
inoränuppdämning eller genom oregelbunden landhöjning avlän
kats. Så är Itågoavan söder om Sappetnäs en rest av älven från 
den lid, då Vindeln rann väster om Rågoberget. Genom uppdäm
ningarna ha bildats ganska långa, breda sel, ofta med finsandiga strän
der. Vattenväxterna äro i dessa sel eller flodrestcr mycket yppiga.

Strax sydväst om Sorsele by böjer älven av mot västnordväst 
och forsar utför den 3 km långa Stensundsforsen. Här torde en 
större morändamm funnits, möjligen förstärkt av en isbarriär. 
Mellan Rräskafors och Sorsele by finnas inom den forntida sjöns 
område mycket stora, finsandiga marker eller stora, jämna myrar. 
Långgrunda avor med rester av djupare strömfåror äro talrika. 
De större avorna ha först mycket svagt sluttande botten, som se
dan stupar brant ner till den m. 1. m. breda, några meter djupa 
djupfåran. Längs kanten av de djupare partierna finner man ett 
någon eller ibland några meter brett band av Mgriophgllum verti- 
d Ilat um och där innanför ofta ymnigt med Potamogeton gramineus 
och perfoliatus. Här och var finnas större bestånd av Ranunculus 
peltatus. På några ställen kan man påträffa ruggar av Mgriophgl
lum även på så grunt vatten, att de komma nästan över sommar
lågvattnet. här sipprar grundvatten fram — något som märkes 
bäst vid isläggningen, i det att bottnen ej tjälas. Vid islägg
ningen brukar vattnet nå ett stycke upp på den långsluttande 
delen av stranden. Innan älven börjar sjunka något avsevärdare, 
har isen hunnit bli betydligt mer än fotstjock. Vid vinterlåg- 
vattenståndet når vattnet ej upp till djupfårans övre kant, varför 
isen brytes under snötäcket just längs Mgriophyllum-bandct. Kör 
man ned en käpp i sprickan, finner man, att bottnen ej är fru
sen. Mgriophgllum torde ej fördraga större djup och ej heller 
bottenfrysning. De långgrunda stränderna hysa Scirpus palustris, 
Subularia, Ranunculus reptans, R. confervoides, här och var 
Mgosotis caespitosa och Alisma samt ofta breda bälten med Equise-



lam limosum. I en del avor utan tydligare djupfåra rinner det 
ut mindre häckar; även här torde isen nå bottnen, som dock till 
stor del ej tjälas. Ungefär samma artbestånd som i de större 
avorna växer här, fast ej i så tydliga zoner: Utricularia vulgaris 
här och var och även Hippuris-ängar, Alisma flerstädes, Polygonum 
amphibium i Brackavan. I södra delen av myrområdet finnes en 
tjärn -— Rankbäckstjärn i vilken älvens högvatten når upp; 
häcken från tjärnen är omkring 2 km lång och ytterst starkt vind- 
lande. Efter häckens nedre del, som noga följer älvens vatten
stånd, förekomma riktiga ängar med Hippuris, i djupare partierna 
Myriopliijllum, Potamogeton natans, gramineus, perfoliatus, Spar- 
ganium affine, submuticum, simplex, Ranunculus peltatiis, Nuphar 
luteum, Ngmphaea, Utricularia vulgaris. Vid övre delen av häcken 
växa frodiga Phragmites-hestånd.

I förra artikeln medtogos ett flertal tillfälliga arter, av vilka 
följande torde gå i blom samma sommar eller sommaren efter 
sådden: Agrostemma githago, Brassica nigra, Centaurea cijanus, 
Fumaria officinalis, Galium Vaillantii, Linum usitatissimum, Polygo
num tomentosum, Scleranthus annuus, Senecio vulgaris, Silene dicho- 
toma, Sinapis alba, Urtica urens, Vicia angustifolia. Perenna arter 
torde behöva flera år, innan de gå i blom, varför de komma helt 
överraskande efter en insåning; ofta dö de ut efter första blom
ningen. Hit höra Achillaea ptarmica, Anthemis tinetoria, Arabis 
arenosa, Campanula patula, Dianthus deltoides, Galium verum, Li
naria vulgaris, Lychnis flos cuculi, Phleum pratense, Veronica longi- 
folia, V. chamaedrys, Viola tricolor. Dactylis glomerata, Galium 
Mollugo och Latluyrus pratensis förefalla ej kunna sprida sig, men 
hålla sig kvar år efter år, Aquilegia sprider sig något på rabatter. 
Artemisia vulgaris är liksom rabarbern en av områdets äldsta pryd
nadsväxter; båda sakna spridningsförmåga.

Beträffande arllistan är följande att beakta: nomenklaturen 
överensstämmer för kärlkyptogamerna med Holmberg 1922 och för 
fanerogamerna med Lindman 1918.

Från de allra flesta angivna lokalerna finnas beläggexemplar, 
vilka godhetsfulll beslämts av professor Gunnar Samuelsson och lek
tor Eiiik Almquist, för vilket arbete jag får uttala min stora tacksam
het. I en del fall, som särskilt anmärkas, stöder jag mig på upp
gifter i Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok av överste



löjtnant L. Wahlberg (W.) och av jägmästare II. Zetterberg (Z.). 
De lokaler, från vilka jag ej har beläggexemplar utmärkas ge
nom ett !.

Med Njuokttjärnbäcken avses en omkring 18 km fågelvägen 
väster om Sorsele by belägen lokal mellan vägen Sorsele—Giltjaur 
och bäcken.

I förra artikeln upptogos 412 arter, av vilka dock 31 avgå så
som varande tillfälliga. Nytillkomna äro 35 arter.

Woodsia alpina. Grönhällan, Peruken, Övre Gautsträskets norra strand 
mellan Örnbo och Bissasbäcken på i träsket brant stupande hällar.
W. ilvensis. Malåberget (Vretlind), Spänningflyttjet i Guorpåive, Datje- 
pakkte, Örnnäsbergets branta sydsluttning, Sandbäcksflyttjet, Grönhäl
lan, Övre Gautsträsket tillsammans med W. alpina.

Cystopteris fragilis. Flerstädes t. ex. Malåberget (Vretlind), Stenskravel- 
tjärn nära Sorsele by, Datjepakkte, Sandbäcksflyttjet, Grönhällan, vid 
T julträsket i björkskogsgränsen: norr om Rödingbäck och på Vuoma- 
tjåkko; Aitelnas.

Slrnthiopleris Filicastrum. Grönhällan!, Nordflyttjet!, Ammarnäs by-tr.: 
efter kostig från Fällan till Småfjällen !; Tjulträsk bys sommarhem !.

Dryopleris austriaca. Verboberget. D. spinulosa. Gargnäs’ Krutberg. D. 
Pliegnpleris. Allmän t. ex. Malåberget (Vretlind), Gargnästr.: Näres- 
backen, Krutberget; Sandbäcksflyttjet, Grönhällan, Fårkammaren. D. 
Linnaeana. Allmän t. ex. Malåberget (Vretlind), Gargnäs’ Krutberg, Sor
sele— bytr.: Krutberget, Stenskraveltjärn; Grönhällan, Fårkammaren, 
Tjulträsket: Gårsen i björkskogsgränsen. 7). filix mas. Malåberget, 
Datjepakkte, Sandbäcksflyttjet (Z.), Långberget (Z.).

Asplenium viride. Datjepakkte.
Eupteris aquilina. Långberget (Z.).
Poiystichum Lonchitis. Ammarnäs-tr. Bjärganestjåkko (enl. ex. tagna av 

hemmansägare L. Grundström) !.
Polypndium vulgare. II. o. d. i bergsbranter eller på större stenblock t. ex. 

Malåberget (Vretlind), Verboberget!, Gargnäs’ Krutberg!, Sorsele bys 
Krutberg !, Datjepakkte !, Gibbmåkken (Z.), Bjärdåive (Z.), Osaberget (Z.).

Botrychium Lunaria. Sandbäcksflyttjet, Grönhällan, Tjulträsket: Gårsen i 
björkskogsgränsen. B. boreale. Sandbäcksflyttjet. B. multifidum. Am
marnäs: vid Vindelåforsen.

Equisetum pratense. Fårkammaren. E. paluslre. Gargnäs tr.: byn, Tåska- 
viken i Krutträsket; källdrag nära Sandbäcksflyttjet. E. hiemale. Täm
ligen sails. E. variegatum. Gargnäs by. E. scirpoides. Ammarnäs nära 
Kvarnbäcken.

Lycopodium clavatum. Verboberget. L. complanatum. Gargnäs tr.: Näres- 
bäcken, Verboberget.
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Selaginella selaginoides. Allmän.
Pötamogeton filiformis. Övre Ruopsokjokk (E. Broddeson enl. Holmberg).
Triglochin palustre. Skibbikudden vid Norrsele !, Tjulträsket: Matsoljåkk- 

udden !.
Phalaris arundinacea. Fleckselforsen vid Blattniksele !.
Milium effusum. Malåberget, Osaberget (/.), Sandbäcksflyttjet, Datjepakkte !, 

Aitelnas !.
Deschampsia alpina. Svarthällan, Ammarnäs by: högraning vid Vindelån.
Nardus slricta. Sorsele by !, Ammarnäs !; troligen allmän på raningar 

åtminstone till Sorsele by.
Phragmites vulgaris. Njuokttjärnbäcken mellan Olsträsket och Giltjaure !; 

Sejaure mellan Hällnäs och Svarttjärn !; tjärn strax söder om Ammar
näs !; Kerkejaure Va mil norr om Ammarnäs och 2 ä 3 km in i björk
regionen: här numera delvis utrotad genom sjöns starka uppdämning!.

Poa glanca. Malåberget (Vretlind), Sorsele by-tr.: Krutberget; Örnnäs
bergets södra brant, Bjåttarpakkte; säkerligen i de flesta flyltj. P. nemo- 
ralis. Malåberget (Vretlind), Osaberget (Z.), Bjärdåive (Z.). P. annua. 
Utom vid gårdar t. ex. Matsoljåkkudden vid Tjulträsket ! även i en del 
flyttj: Malåberget (Vretlind), Fårkammaren !.

Festuca rubra. Vuomatjåkkos sluttning mot Gårsen nära björkskogsgrän- 
sen. F. ovina f. vivipara. Matsoljåkkudden.

Agropyrum caninum. Datjepakkte, Svarthällan, Aitelnas. A. latiglume 
subsp. subalpinum. Flerstädes i Sorselefjällen (E. Broddeson enl. 
Holmberg).

Elgmus arenarius. Blattniksele (enligt uppgift av fru Ida Ågren), vid 
Bissasbäckens utlopp i Övre Gautsträsket !. Under min vistelse i Am
marnäs sommaren 1931 kom hemmansägaren Seth Stömgren med ett 
besynnerligt gräs, som han funnit på sin raning vid Bissasbäcken. Till 
min överraskning visade det sig vara Elgmus, som förut var känd från 
Blattniksele till Örnnäs — 7 mil ner efter älven. Ett besök på växt- 
platsen visade, att det här fanns en del fin sand, som dock nästan 
överallt var tätt bevuxen med de vanliga raningsgräsen. I och intill 
den ett par decimeter höga strandkanten, dit endast högre vattenstånd 
nå, funnos två mindre grupper med Elgmus på omkring 5 meters av
stånd; den ena med ett 30-tal, den andra med ett 50-tal skott, nu m. 1. m. 
skadade vid slattern. Några fjolårsax visade, att den går i ax årligen. 
Hädanefter torde strandrågen komma att sparas vid slåttern. År 1920 
försökte hemmansägare Ludvig Grundström. Ammarnäs, sätta några få 
strandrågsstånd, tagna vid Norrsele, på raning vid Ammarnäs hy; de 
ha dock gått ut. Bissas-beståndet kan ej ha något med detta inplante- 
ringsförsök att göra redan därför, att S. Strömgren sett strandrågen 
på sin raning i minst 15 år. Avståndet mellan Ammarnäs by och Bis- 
sasbacken omkring 3 'U km.

Eriophorum Scheuchzeri. Galgatmyren, Lerudden, Ammarnäs by, Matsol
jåkkudden !.

Scirpus acicularis. Ammarnäs (E. Broddeson enl. Holmberg). S. lacuslris. 
Malån vid Malåberg !. S. palustris. Nedre Gautsträsket mellan Norr
sele och Örnnäs.
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Carex dioeca. Gargnäs by. Allmän. C. parallela. Guvertfjället efter vä
gen Rosavare—Kraddsele (Zetterberg enl. Wahlberg 1931). C. capitata. 
Vägen Sorsele—Giltjanr öster om färjstället över Vindeln; ovanför 
Aitelnaskåtan i skogsgränsen (båda lokalerna Zetterberg enl. Wahl
berg 1931). C. chordorrhiza. Gargnäs by!. Allmän. C. festiva. Garg
näs by; Sandbäcksflyttjet (Z.). C. brnnnescens. Verbobergets topp. 
C. caespitosa. Flerstädes i Sorselefjällen mot Tärna socken (Wahl
berg 1926, sid. 262). C. ornithopoda. Ammarnäs by (Zetterberg 1925, 
sid. 257). C. digitala. Sandbäcksflyttjet. C. globularis. Gargnäs-tr. 
flerstädes. Täml. allm. C. pallescens. Gargnäs-tr.: Näresbäcken; Grön
hällan, Oisberget (Z.). C. limosa. Gargnäs by, Galgatmyren, Tjulträsket. 
Allmän. C. rariflora. N. Storfjället: strax öster om Skirojåkk (Wahl
berg 1926, sid. 262). C. potygama. Gargnäs-tr.: Näresbäcken. C. Halleri. 
Grönhällan, Sandbäcksflyttjet; Zetterberg har dessutom: Datjepakkte, 
Osaberget, Långberget. C. atrata. Grönhällan, Sandbäcksflyttjet; Zet
terberg uppräknar: Osaberget, Långberget, Gibbmåkken, Kåranesvardo 
vid Överst Juktan. C. Oederi. Gargnäs by. C. /lava. Gargnäs-tr.: Nä
resbäcken. C. capillaris. Grönhällan, Sandbäcksflyttjet. C. saxalilis. 
Ammarnäs hy.

Jnncus biglumis. Ammarnäs by: norra Vindelstranden. ,/. stygius. Garg
näs-tr.: Stenbittjärn nära Krutberget; Galgatmyren, Njuokttjärnbäcken.
J. trifidus. Malåberget (Vretlind). Verboberget!, Nalovarde !.

Luzula spicata. Abmoberget !, Kyrkberget (G. B. Gaunitz), Grönhällan!; 
Zetterberg har dessutom: Oisberget, Datjepakkte, Osaberget, Lång
berget, Gibbmåkken.

Convallaria majalis. Malåberget!, Bjättarpakkte !.
Paris quadrifolia. Gargnäs’ Krutberg !, Datjepakkte !, Grönhällan !, vid 

Fårkammaren !, Aitelnas !. Täml. allm.
Epipoginm aphgllam. Njunnisvares nordligaste utlöparc mot Nedre Gauts- 

träsket mellan Norrsele och Örnnäs. Denna fyndort ligger omkring 5 
km NV om den tidigare omnämnda vid Maderträsket.

Listera cordata. Malåberget !, Gargnäs’ Krutberg!, Verboberget!, Södra 
Sandberget!, Sandbäcksberget!, Matsoljåkkudden !. Täml. allm.

Cypripediuni calceolus. Kronoparken Oisberget vid Yindelälven (jägmäs
tare O. G. Forslund enl. Wahlberg 1926, sid. 261).

Goodyera repens. Gargnäs’ Krutberg !.
Coraltorrhiza trifida. Gargnäs by !, Verboberget !, Södra Sandberget !. 

Ej sails.
Calypso bnlbosa. Reutoberget 7 km rrorr om Gargnäs minst ett par hundra 

ex. i blom 1928 i grankäl (kronojägare John Ågren).
Malaxis paludosa. Njuokttjärnbäcken.
Salix myrtilloides. Gargnäs by. S. caprea. Aitelnas. S. pentandra. Am

marnäs by-tr.: byn, Storholmsmyran 5 km och Fiskobäcken 9 km upp 
efter Vindelån; Tjulträsk-tr.: Matsoljåkkudden, Rödingbäck!.

Urtica dioica var. Sondenii. Förekommer här och var i fjälltrakterna; 
även ofta i flyttj: Datjepakkte, Svarthällan!, Sandbäcksflyttjet, Peruken, 
Tjulträsk bys sommarhem !, Aitelnas !.
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Koenigia islandica. Lissvotjåkko på Björkfjället (Zetterberg enl. Wahl
berg 1927, sid. 202).

Polygonum amphibium. Malmuddeviken i Nedre Gautsträsket: ett omkring 
100 kvm stort bestånd i knopp 26. 7.1931 på meterdjupt vatten !.

Chenopodium album. Förekommer även i några sydflyttj: Sandbäcks- 
flyttjet, täta bestånd !, torde vara fullt naturaliserad; enl. Zetterberg: 
Långberget och Mittiberget.

Montia lamprosperma. Vännäs by.
Stellaria nemorum. Oisberget (Z.), Datjepakkte !, Grönhällan !. St. longifolia. 

Sandbäcksflyttjet. St. calycantha. Malåberget, Datjepakkte, Ammar- 
näs by.

Cerastium alpinum. I de flesta flyltj t. ex. Malåberget (Vretlind), Olsber- 
get (Z.), Bjärdåive (Z.), Datjepakkte. C. caespitosum *alpeslre. Sand
bäcksflyttjet !, Ammarnäs !. Täml. allm.

Sagina Linnaei. Vuomatjåkko på kalfjället.
Viscaria alpina. Iiolmforsen !, Malåberget (Vretlind), Ols- och Osabergen 

(Z.); Sandbäcksflyttjet!. I södra delen forsranings-, sandstrands- eller 
flyttj-art.

Silene rupestris. I de flesta sydflyttj, t. ex. Oisberget och Bjärdåive (Z.).
Caltha palustris f. radicans. Vännes by-tr. i en större pöl, matad med 

kallkällsvatten.
Aclaea spicala. Malåberget!, Datjepakkte !, Aitelnas.
Aconitum septentrionale. Iiolmforsen !, railing vid Kvarnbränna!; ej sedd

1 trakten Gargnäs—Malåberg.
Anemone nemorosa. Nära Rosa lappläger vid Överst Juktan. Predikant 

J. Ranberg visade 3 ex. av en växt, som han antog kunde vara vit
sippa. De hade vuxit i ett några kvm stort, tätt bestånd, som lyste 
vitt på långt håll 1.7.1931. (Detta fynd är förut publicerat av Grapen- 
giesser 1934, sid. 308.) P. A. Lindholm 1926, sid. 170 har avtryckt ett 
brev från prästmannen Karl Erik L/Estadius till David von Schulzen- 
heim, vari en tjänsteresa från Sorsele by över Gillisnuole till Tärna 
skildras. Från Gillisnuole gick resan den 10 juli 1805 över fjället —
2 mil — till Juktån. När L. hunnit upp på kalfjället, upptäckte han 
till sin överraskning vitsippor, som han ej sett sedan Uppsala. Enligt 
uppgift av hemmansägare L. Grundström, Ammarnäs, gick den gamla 
prästvägen från Prästavan vid Övre Sandsele över Valle på Guvert- 
fjällen till Överst Juktan. Vitsippan bör således finnas mellan skogs- 
gränsen och Valle.

Ranunculus lapponicus. Vuomatjåkko på kalfjället. Ii. auricomus Holm- 
forsen !, Kvarnbränna !, Blattniksele !, Vännäs by, Grönhällan. R. pella- 
tus. Ån mellan Lilla och Stora Tjulträsken: i blom 2.9.1931.

Thaliclrum simplex. Iiolmforsen, några ex. nästan dolda av höga Salix 
phylicifolia-huskar.

Corgdalis intermedia. Ammarnäs by: på Vindelåns norra sida (Zetter
berg 1925, sid. 257); nedanför Fårkammaren (C. B. Gaunitz); Aitelnas 
(Zetterberg 1925, sid. 257).

Subularia aquatica. Blattniksele !, Övre Gautsträsket vid Bissasbäckens 
utlopp.
6 — 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.



Arabis alpina. Datjepakkte. A. hirsuta. Svarthällan.
Erysimum hieraciifolium. I ett flertal flyttj, t. ex. Datjepakkte, (Z.), Grön

hällan !, Nordflyttjet!, Gibbmåkken (Z.), Aitelnas !.
Sedum anntium. I nästan alla flyttj, t. ex. Malåberget (Vretlind), Datje

pakkte och Svarthällan (Z.); Grönhällan !, Nordflyttjet!, Lissvotjåkkos 
Njallats (C. B. Gaunitz).

Saxifraga oppositifolia. Gibbmåkken (Z.). S. tennis. Vuomatjåkkos norra 
brant: snölågemark i skogsgränsen. S. aizoides. Långberget (Z.), Grön
hällan !.

Ribes pubescens *gtabellum. Ammarnäs by-tr.: Fårkammaren; i sluttningen 
på norra Vindelåstranden. Vinbärsbuskar sedda även vid Datjepakkte 
— de första bären röda 20.8.1931 —, Matsoljåkkudden, Aitelnas — första 
bären i klasarna mogna 7.9.1931.

Rubus arcticus. Matsoljåkkudden; sätter här årligen ej få, fastän små bär.
Fragaria vesca. I södra delen hittills ej funnen i flyttj utan vid b mkar: 

Granträskbäcken (Zetterberg 1925, sid. 259), Bockträsk (V. Gaunitz); 
Oisberget, Datjepakkte, Bjårdåive, Osaberget (de 4 sista lok. Z.), från 
övre delen av Storvindeln till Ammarnäs i alla flyttj och i många syd- 
backar. Aitelnas !.

PotentiRa argentea. I en del flyttj: Bjårdåive (Z.), Svarthällan, Sandbäcks- 
flyltjet (Z.), Peruken, Aitelnas (S. Gaunitz).

Genm rivale. Förra uppgiften »allmän» är felaktig, då Geum sannolikt 
helt saknas i södra delen av socknen. Torde vara allmän i björk- och 
översta barrskogsregionen, blir österut allt sällsyntare och inskränkt 
till raningar och bäckdålder: Stensundsforsen !, Sorsele by !, Giltjaure 
(mellan Datjepakkte och sjön) !.

Alchemilla. Professor G. Samuelsson har 1938 granskat samtliga Alchemilla- 
exemplaren, varvid det visade sig' att flera felbestämningar förelågo. 
Så utgår t. ex. A. alpestris. Den fullständiga förteckningen av arter och 
lokaler blir följande:

A. pastoralis. Sorsele by: Pansborg. A. minor var. fllicaulis. Sorsele by, 
Grönhällan, Sandbäcksflyttjel. A. micans. Sorsele by: Nyodlingen. 
A. subcrenata. Sorsele by: Nyodlingen. A. Murbeckiana. Sorsele by, 
Sandbäcksflyttjet, Ammarnäs: Näsberget. A. Wichurae. A ni marnas: 
Nåsberget. A. oxgodonta. Sorsele by och Stensundsforsen; Ammar- 
fjällen: Skebbliskalet. A. glomerulans. Nalovarde, Rågofjällen, sydbrant 
vid Vallnäs, Ilabak.

Rosa cinnamomea. Mittiberget vid Gillisnuole (Z.), Svarthällan, Ammarnäs 
by !, Datjepakkte.

Astragalus alpinus. Railing vid Kvarnbränna!, Stensundsforsen!: i södra 
delen raningväxt. A. frigidus. Fjället Mesket (Wahlberg 1927, sid. 204).

Geranium silvaticum. Ilär ocb var förekommer en vitblommig form, då 
ofta i ett större antal ex. Nära kallkälla strax väster om vägen Gus
tavsberg (vid Sorsele by) — Stensund 100-tals på långt håll synliga ex.

Oxalis acetoselta. Datjepakkte ocb Gibbmåkken (Z.), Häggås !, strax väster 
om Svarthällan !, nedanför Sandbäcksberget!, Matsoljåkkudden i frodig 
sluttning mot norr !.

82
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Rhamnus frangula. Vid Njuokttjarnbacken omkr. 18 lun väster oin Sor- 
sele by strax söder om vägen Sorsele—Giltjaur.

Viola mirabilis. Uppgives i förra artikeln från Sandberget; närmare be
stämt blir lokalen Långberget. Risinjuonja vid Överst Juktan (Zetter
berg enl. Wahlberg 1926, sid. 240).

Rpilobium collinum. I de flesta sydflyttj, t. ex. Malåberget (Vretlind), 
»Spänningflyttjet» i Guorpåive nära Sorsele by, Bjättarpakkte, Olsber- 
get (Z.), Grönhällan, Nordflyttjet.

Circaea alpina. Svarthällan !, Nordflyttjet.
Pijrola chlorantha. Yerbobergets östsluttning. P. media. Gargnäs’ Krut

berg i grankäl under branten.
Ledum palmtre. I förra artikeln uppgives Ledum vara allmän åtminstone 

upp till Kyrkberget. Riktigare torde vara till trakten av Sorsele by. 
Vretlind anger, att Ledum är allmän på myrar i Malå. Vesterlund 
(1924, sid. 307) anmärker, att Ledum ej finnes på myrar eller andra 
sanka ställen men väl på tallhedar och berg i Jockmock—Kvickjocks 
skogsområde. I Sorsele finnes »myrporsen» knappast på öppna myrar 
men väl här och var på försumpad skogsmark — helst med tall — 
och i steniga myrkanter. Oftast finnes den dock på torrare lokaler, 
t. ex. på finsandiga tallbackar i Gargnäs by eller på något fuktigare 
tallhedar och bergssluttningar, t. ex. trakten kring Sorsele by, nord
sluttningen mellan Norrsele och Örnnäs. De västligaste lokalerna fin
nas vid Gertsbäcken (kronojägare Nordström) och vid Sejaure strax 
intill Storvindeln mellan Hällnäs och Svarttjärn. Den kan kanske också 
finnas vid Övre Sandsele, då undervisningen om myrporsdekoktens 
användbarhet som lusutrotningsmedel kommit till Vännäs från Övre 
Sandsele; vännesborna hämtade förr sin myrpors från Sejaure, 7 km 
söder om Vännäs; numera brukas den ej (enligt fru Bergeman i Vännäs).

Arctostaphylos alpina. Malåberget (Vretlind), Verboberget !.
Naumburgia thyrsiflora. Norra Svergoträsket vid vägen Sorsele—Bure !.
Gentiana amarella. Vännäs by. G. nivalis. Gargnäs by vid Gargån ett 

ex. 19281, Fleckselforsen vid Blattniksele!, Laisälven nära Bjättarpakkte !.
Lappnia deflexa. Datjepakkte och Svarthällan (Z.), Grönhällan !, Nord

flyttjet !, Peruken !, Aitelnas !.
Scutellaria galericulala. Gargnäs by !, Sandsjö by !.
Prunella vulgaris. Flerstädes vid stränder och på raningar och kultur- 

påverkad mark: Holmforsen !, Kvarnbränna !, Fleckselforsen vid Blatt
niksele !, Saxnäs by !, Stensundsforsen !, Sorsele by !, Nedre Gautsträs- 
ket !, Vännäs by !, Sydflyttjet i Långberget (Z.).

Galeopsis bifida. En av de vanligaste flyttjarterna, t. ex. å Oisberget och 
Datjepakkte (Z.), Bjättarpakkte !, alla sydflyttjen vid västra delen av 
Storvindeln !, Tjulträsk bys sommarhem !, Aitelnas !.

Lamium amplexicaule. Ammarnäs: Potatisbacken. Omkring 1905 sådde 
hemmansägare Karl Petter Grundström en del havre överst på den 
höga, jämförelsevis frostfria backe, på vilken hela byn har sina pota
tisland. Med havren följde också L. amplexicaule, som nu är det be
svärligaste ogräset; »Karl Petters ogräse» som det kallas.
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Stachys silvatica. Grönhällan !, Tjulträsk bys sommarhem !, Aitelnas 
(C. B. Gaunitz).

Veronica serpyllifolia. Säkerligen vid alla gårdar t. ex. Gargnäs !, Ammar- 
näs !, Fårkammaren. V. officinalis. I en del flyttj: Oisberget (Z.), Spän
ningberget i Guorpåive, Bjärdåive, Osaberget, Långberget, Svarthäll- 
berget, Gillisnuoleberget (de 5 sista lokalerna Zetterberg), Sandbäcks- 
berget!, Grönhällan !, Peruken !.

Euphrasia tennis. Gargnäs by. E. latifolia. Malåberget.
Galium triflorum. Gibbmåkken (Z.).
Utricularia vulgaris. Gargnäs, Ammarnäs. U. intermedia. Gargnäs by-tr.: 

Näresbäcken; Galgatmyren, Njuokttjärnbäcken. U. minor. Gargnäs by, 
Galgatmyren, Njuokttjärnbäcken.

Trimorpha elongata. Torde finnas i de flesta flyttj och ej sällan på ra- 
ningar. Malåberget (Vretlixd), Sorsele by, Sandbäcksberget, Datjepakkte, 
Tjulträsket, Aitelnas. T. acris. Raning vid Holmforsen.

Gnaphalium silvaticum. Grönhällan. G. norvegicum. Avgjort vanligare i 
norra delen; i södra knappt t. a. På Verbobergets östra sluttning lika 
vanlig och frodig som på fjällsluttningarna !.

Cirsium paluslre. Betydligt vanligare i norra delen 1. ex. vid Stora Tjul
träsket: Rödingbäck (björkregionen)!.

Aracium paludosum. Gargnäs’ Krutberg !, Verboberget, Kvarnbränna !.
Mulgedium alpinum. Gargnäs’ Krutberg: få, svaga ex. i grankäl på södra 

sidan !, Verbobergets östra sluttning få, svaga ex. !, nära »Spänning
berget» i Guorpåives ostsluttning: några ex. i blom 12. 8.1931!, Datjepakkte 
ett ganska stort, frodigt bestånd !.
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ÜBER DAS WUCHSSTOFFBEDÜRFNIS VERSCHIE
DENER ARTEN DER PILZGATTUNG MARASMIUS.

VON

GÖSTA LINDEBERG.

(Vorläufige Mitteilung.)

Ein charakteristischer Zug für die meisten Arten der Pilzgattung 
Marasmius ist, dass sie, wenigstens hinsichtlich der Fruchtkörper- 
hildung, streng an gewisse Substrate gebunden sind Um die 
Physiologie der verschiedenen Arten zu beleuchten, habe ich das 
Wachstum dieser Pilze in Reinkultur unter kontrollierten Ver
hältnissen studiert.

Orientierende Versuche zeigten, dass sich die Marasmius-Arten 
nicht in synthetischen Nährlösungen züchten lassen, welche bloss 
Nährsalze und Glykose enthalten. Setzt man dagegen solchen 
Nährlösungen eine geringe Menge Hefeextrakt zu, so können sie 
von den fraglichen Pilzen assimiliert werden. Von den wachs
tumfördernden Substanzen (Biosfaktoren), welche in Hefeextrakl 
Vorkommen, sind bisher bekanntlich folgende drei in kristallisierter 
Form dargestellt worden: Vitamin Bx (Aneurin), Biotin und Meso- 
Inosit. Ich beschloss deshalb zu prüfen, welchen Einfluss diese 
Substanzen je für sich allein und in Verbindung miteinander aid 
das Wachstum der Marasmius-Arten ausüben. Eher das Resultat 
dieser Untersuchungen wird hier eine vorläufige Mitteilung ge
macht.

Als Aneurin diente Mercks Fabrikat. Das Biotin wurde in Form 
von Biotinmethylester dem hiesigen Laboratorium Prof. Melins 

von Prof. Dr. F. Kögl zur Verfügung gestellt. Ich benutze die 
Gelegenheit, Herrn Prof. Kögl meinen ergebensten Dank auszu
sprechen.



Die zu den Kulturversuchen verwendeten Stämme wurden aus 
Fruchtkörpern mittelst Gewebekulturen isoliert. Bei den Ver
suchen wurden 100 cem-Erlenmeyerkolben (Jenaglas) mit 20 ccm 
Nährlösung benutzt. Die Impfung erfolgte von Kulturen auf 
Malzagar (2,5 % Malzextrakt + 1,5 % Agar-Agar). Bei der Impfung 
wurde die von Fries1 angegebene Methode befolgt. Die Impfstücke 
hatten also eine Grösse von 2—3 cmm. Bei sämtlichen Versuchen 
wurde sorgfältig darauf gesehen, dass die Impfsliieke auf der 
Flüssigkeit schwimmen blieben. Die Kulturen wurden bei einer 
Temperatur von 25° C gehalten. Die Myzelien wurden hei Ab
schluss der Versuche mit destilliertem Wasser gewaschen, hei 85° 
getrocknet und auf der Analysenwage (mit Luftdämpfung) gewogen. 
Die pH-Bestimmungen fanden mittelst eines Potentiometers mit 
Veibel-Elektrode als Vergleichselektrode statt.

In den Tabellen I und II sind die Resultate zweier Versuche 
mit Marasmius foetidus (Sow. ex Fr.) Fr. bzw. M. androsaceus (L.) 
Fr. zusammengestellt. Die Nährlösung hatte bei diesen Versuchen 
folgende Zusammensetzung:

Glykose . . . • . 10 g MgSO, - 7 11.,O....................... ■ ■ • 0,5 g
NII4C1 . . . .. . . 1,0 » FeClj (1 %ige Lösung) . . . . . 10 Tropfen
kii2po, . . . . . 0,5 » . ZnS04-Lösung (Zn-Konz. 1 : 500) 0,5 ccm

Aqua dest............................. . . . 1000

Dieser Lösung wurden vor dem Autoklavieren Aneurin, Biotin 
und Inosit in den aus den Tabellen ersichtlichen Mengen zuge
setzt. Der pu-Wert der Nährlösung betrug nach dem Autoklavieren 
4,2. Die Versuche umfassten 4 Kolben in jeder Serie. Versuchs
zeit 20 Tage.

Es ergibt sich, dass M. foetidus und M. androsaceus zwei ver
schiedene physiologische Typen hinsichtlich des Bedarfs an Wuchs
stoffen repräsentieren.

Marasmius foetidus (Tab. I) konnte die Nährlösung in der Kon- 
trollserie ohne Aneurin nicht ausnutzen. In sämtlichen Serien, in 
denen Aneurin zugesetzt wurde, v ermochte der Pilz die Nährlösung 
dagegen gut zu assimilieren.

Eine Wachstumfördende Wirkung von Aneurin habe ich bei 
gleichartigen Versuchen für folgende Arten festgestellt: Marasmius

1 Fries, N., Über die Bedeutung von Wuchsstoffen für das Wachstum ver
schiedener Filze. — Symb. Bot. Ups. III : 2, 1938.



87

Tabelle I. — Einfluss von Aneurin, Biotin und Inosit auf das 
Wachstum von Marasmins foetidus (Sow. ex. Fr.) Fr.

Zusatz pro Kolben
Trocken

gewicht, mg
Ph

des
am Kn de
Versuches

Kontrolle...................................................................... 0,5 ±0,1 3,o

1 y Aneurin................................................................. 9,2 ± 0,o 2,8

0,05 y Biotin ............................................................ 1,4 ± 0,1 3,2

| 1 mg Inosit................................................................. 0,6 ± 0,1 3,5

1 y Aneurin + 0,05 y Biotin............................ 13,2 ±0,7 2,6
! 1 y Aneurin + 1 mg Inosit........................... 10,4 ±0,2 2,0

0,05 y Biotin + 1 mg Inosit............................ 1,1 ±0,1 3,3

1 y Aneurin + 0,05 -( Biotin + 1 mg inosit 12,6 ±1,0 2,6

alliaceus (Jacq.) Fr., .1/. chordalis Fr., M. epiplnjllas (Pers. ex Fr.) Fr., 
M. fulvobalbillosus R. Fr., M. graminum (Lib.) Berk., M. peronatus 
(Bolt, ex Fr.) Fr., M. ramealis (Bull) Fr., M. rotula (Scop. ex Fr.) 
Fr. und M. scorodonius (Fr.) Fr.

Tabelle II. — Einfluss von Aneurin, Biotin und Inosit auf das 
Wachstum von Marasmius androsaceus (L.) Fr.

Zusatz pro Kolben
Trocken

gewicht, mg
Ph

des
am Ende
Versuches

Kontrolle . . .... 0,4+ 0,1 3,7
1 y Aneurin . . . . 0,5 + 0,1 3,6

i 0,05 y Biotin . .... 2,3+ 0,1 3,8
i 1 mg Inosit . . . 0,3+0,0 3,0
] 1 y Aneurin h- 0,05 y Biotin . 0,0 + 0,3 3,0

1 y Aneurin H 1 mg Inosit . . . 0,5 + 0,1 3,6

! 0,05 y Biotin -Hl mg Inosit . 2,3±0,i> 3.8
1 y Aneurin - H 0,05 y Biotin + 1 mg Inosit 0,7 ±0,1 2,9

Marasmins androsaceus (Tab. II) zeigte ebenfalls kein Wachstum 
in der Kontrollserie. Ein Zusatz von Aneurin allein genügte jedoch 
nicht, um dem Pilz die Assimilierung der Nährlösung zu ermög
lichen. Nur wenn diese ausser Aneurin auch Biotin enthielt,
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konnte sie ganz von dem Pilz ausgewertet werden. Zusatz von 
Biotin ohne Aneurin bewirkte auch ein gewisses, wenngleich 
unbedeutendes Wachstum. Inosit hatte keinen Effekt.

lab. Ill gibt das Ergebnis eines Versuchs wieder, durch den 
der Einfluss verschiedener Konzentrationen von Biotin auf das 
Wachstum von Marasmius androsaceus untersucht wurde.

Bei diesem Versuch wurde eine Nährlösung von folgender Zu
sammensetzung verwendet:

Glykose ..... 20 g 
NH4-Tartrat . . 5 »
KH2P04............... l,o »
MgS04 • 7 ILO . . 0,5 »

FeCl3 (1 %ige Lösung)................ 10 Tropfen
ZnS04-Lösung (Zn-Konz. 1: 500) 0,5 ccm
Aneurin.......................................... 50 y
Aqua dest......................................... 1000 ccm

Ph nach dem Autoklavieren 5,5.

Biotin wurde in folgenden Mengen zugesetzt:

a) Kontrolle
b) 1 my Biotin je Kolben
C) 10 Uly » )> »

d) 50 my » » »
e) 100 nry » » »

Jede Serie umfasste eine grössere Anzahl Kolben. Aus jeder 
der Serien wurden mit bestimmten Zeitabständen G Kulturen her
ausgenommen, deren Myzeltrockengewicht bestimmt wurde.

Aus dem Versuch geht hervor, dass ein Zusatz von Biotin nötig 
ist, damit die Nährlösung assimiliert werden kann. In der Serie 
mit 1 my Biotin je Kolben vollzog sich das Wachstum sehr lang
sam. Nach 75 Tagen scheint es indes aufgehört zu haben. Ob 
dies auf Biotinmangel beruhte, muss einstweilen dahingestellt 
bleiben.

Mit zunehmender Biotinkonzentration stieg bis zu einer gewissen 
Grenze die Wachstumsgeschwindigkeit. Bei einem Zusatz von 
50 my (vermutlich schon bei einer schwächeren Konzentration) 
wurde indes maximale Biotinwirkung erreicht, und weitere Er
höhung der Biotinmenge halte keine Wirkung.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Typen hat bei angestellten 
Versuchen Marasmius perforans (Hoffm. ex Fr.) Fr. ein variierendes 
Verhallen in bezug auf seine Wuchsstofforderungen gezeigt. Bisher
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Tabelle III. — Einfluss verschiedener Konzentrationen von Biotin 
auf das Wachstum von Marasmius androsaceus (L.) Fr.

r----------------- Myzel-Trockengewicht in mg

Versuchszeit in Tagen

j
1 my Biotin 
pro Kolben

10 my Biotin 
pro Kolben

50 my Biotin 
pro Kolben

100 my Biotin j 
pro Kolben

0.......................................... 0,2 ±0,0 0,3 ±0,0 0,3 ± 0,0

10.......................................... — — 1,5 + 0,1

12.......................................... 1,0 ± 0,2 2,6 ±0,2 2,4 ±0,1 —
IS.................................. 3,0 ± 0,1 8,6 + 0,5 7,2 ±0,7

20.......................................... — — 8,5 ±1,1

24.......................................... 4,3 ±0,4 14,6 ±0,6 16,2 ±0,9

30.......................................... 3,8 ± 0,1 17,6 ±0,8 19,8 ±1,3 19,5 ±0,6
i 33.......................................... 4,8 ±0,2 21,2 ±0,8 25,4 ±1,1

40......................................... — 26,4 ± 0,8
I 42.......................................... •1,8 + 0,4 28,0 ±0,8 29,8 ±3,3

60......................................... 6,8 ±1,1 41,5 ± 2,0 63,8 ± 6,9 57,8 ±5,9

75......................................... 7,6 ±1,1 53,3 ±0,4 80,5 ±1,4 79,0 ± 2,i

90......................................... 0,6 + 0,3 64,i ±2,4 74,5 ±l,o 71,8 ± 1,8

pH am Ende des Ver
suches ........................... 4,2

'
3,i 3,o 3,0

Kontrollen: nach 12 Tagen < 0,1 mg 
»30 » < 0,x »
» 75 » < 0,i »'

sind zwei Stämme (I und II) untersucht worden. Stamm I (das 
Alter bei den Versuchen schwankte zwischen 5 und 9 Monaten) 
assimilierte bei drei verschiedenen Versuchen eine synthetische 
Nährlösung nach Zusatz von Aneurin allein und verhielt sich also 
in dieser Beziehung wie M. foetidus. Stamm II (Alter 1 Jahr) 
schloss sich dagegen an M. androsaceus an.

In Tab. IV wird das Resultat eines Versuchs mitgeteilt, der 
mit Stamm II in derselben Weise wie die beiden Versuche aus- 
geführt wurde, deren Ergebnis aus den labeilen I und II ersicht
lich ist. Als Stickstoffquelle diente in diesem Falle NII.rTartrat 
(1,0 g je Eiter), und ein Zusatz von ZnS04 fand nicht statt.
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'labelle IV. — Einfluss von Aneurin, Biotin und Inosit auf das 
Wachstum von Marasmius perforans (Hoffm. ex. Fr.) Fr.

Zusatz pro Kolben Trocken
gewicht, mg

Pli
i des

am Ende
Versuches

Kontrolle................................................. 0,o ± 0,i 5,1
1 y Aneurin...................................................... 1,2 ±0,3 5,i
0,05 y Biotin...................................................... 1,2 ±0,2 4,v
1 mg Inosit................................................. 0,0 ±0,2 5,0
1 y Aneurin + 0,oö y Biotin............................. 12,o ± 0,3 3,«
1 y Aneurin + 1 mg Inosit............................. 1,2 + 0,4 5,o
0,05 y Biotin + 1 mg Inosit............................. 1,1 ±0,i 4,7
1 y Aneurin + 0,os y Biotin + 1 mg Inosit 1 1,7 + 0,0 3,7

Ph nach dem Autoklavieren 5,5. Der Versuch umfasste 8 Kolben 
in jeder Serie. Versuchszeit 33 Tage.

Die Nährlösung konnte nur nach Zusatz von sowohl Biotin als 
Aneurin assimiliert werden.

Keine der bisher untersuchten Marasmius-Arten scheint also 
eine synthetische Nährlösung ohne Zusalz gewisser Wuchsstoffe 
assimilieren zu können. Nach ihren Forderungen in bezug auf 
solche können die fraglichen Pilze in zwei Gruppen eingeleilt 
werden. Die Vertreter der einen Gruppe, welche die Mehrzahl 
der untersuchten Arten umfasst, sind dadurch gekennzeichnet, 
dass sie eine synthetische Nährlösung assimilieren können, wenn 
diese Aneurin enthält.

Die andere Gruppe umfasst von den bisher untersuchten Arten 
Marasmius androsaceus. Ausser Aneurin fordert diese Art auch 
einen Zusatz von Biotin, damit sie eine synthetische Nährlösung 
assimilieren kann. Pilze von diesem Typus sind bisher nur unter 
den Ascomycelen bekannt gewesen (Fries 1. c., S. 14(5).

Von zwei untersuchten Stämmen von Marasmius perforans schloss 
sich der eine an die erste, der andere an die zweite Gruppe an. 
Die Ursache dieses eigentümlichen Verhaltens muss einstweilen 
dahingestellt bleiben.

Herrn Professor E. Melin, der mir die Anregung zu dieser Ar
beit gegeben und mich dabei stets durch wohlwollendes Interesse 
unterstützt hat, spreche ich meinen ergebensten Dank aus.

Uppsala Botanisches Laboratorium, im Januar 1939.
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EXPERIMENTELLE UNTERSUCHUNGEN ÜBER 
HYMENOMYCETEN UND GASTEROMYCETEN ALS 
MYKORRHIZABILDNER BEI KIEFER UND FICHTE.

VON

OSKAR MODESS.

(Vorläufige Mitteilung.)

In den letzten Jahren habe ich mich im Botanischen Laborato
rium in Uppsala mit experimentellen Untersuchungen über Hymeno- 
myceten und Gasteromyceten als Mykorrhizabildner bei Kiefer und 
Fichte beschäftigt. Als Versuchspflanzen dienten Pirius silvestris, 
P. montana und Picea Abies. Bei Anordnung der Versuche habe 
ich mich durchgehend der von Mei.in (1922, 1923, 1924, 1925 und 
1936) ausgearbeiteten Methodik bedient.

Will man feststellen, welche Pilze Mykorrhiza bilden, muss man, 
wie früher (Melin 1922) dargelegt worden ist, unter genau kon
trollierten Bedingungen synthetisch Mykorrhizen herstellen, indem 
man eine Reinkultur des zu untersuchenden Pilzes mit aseptischen 
Pflanzen des höheren Symbiontcn auf sterilem Nährboden zusam
menbringt. Solche Untersuchungen sind auch von mehreren For
schern ausgeführt worden. Was Mykorrhizabildner bei Vertretern 
der Gattungen Pinus und Picea betrifft, kennt man bisher nur 
etwa 20 Pilzarten, die sämtlich zu den Basidiomyccten gehören. 
Diese sind durch Untersuchungen von Meein (1923, 1924 und 
1925), Hatch und Match (1933) sowie Doak (1934) bekannt ge
worden.

Will man eine solche Untersuchung anstellen, so muss man 
natürlich zuerst versuchen, eine Reinkultur des Pilzes zu erhalten,
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den man zu prüfen wünscht. Ich habe bisher Reinkulturversuche 
mit ca. 130 Arten von Hymenomyceten und Gasteromyceten ge
macht. Dabei habe ich im allgemeinen Pilze gewählt, die in 
Mittelschweden mehr oder minder regelmässig zusammen mit Kiefer 
und Fichte Vorkommen. Nur in Ausnahmefällen wurden ausserdem 
einige Vertreter der Laubwälder und Wiesen herangezogen (Boletus 
luridus Schaeff. Fr., Boinsta nigrescens Pers. u. a.). Infolge kultur
technischer Schwierigkeiten konnte ich nur etwa 50 von diesen 
in Reinkultur erhalten. Diese wurden dann mit den oben er
wähnten Nadelbäumen zusammengebracht. Einige dieser Pilze 
wuchsen bei den Syntheseversuchen gar nicht oder nur sehr 
schlecht, weshalb völlig abgeschlossene Versuche nur mit 43 
Arten möglich waren.

Nachstehend folgt eine Zusammenfassung der Resultate, die unter 
den herrschenden Kulturbedingungen erzielt wurden.

Folgende Pilze haben Mykorrhiza gebildet. (Die 
Jahreszahl in Parentese gibt das Versuchsjahr an.)
Amanita Mappa (Ratsch) Fr.: Bei Pinns silvestris (1937), P. montana (1937) 

und Picea Abies (1937).
A. muscaria umbrina Fr.: Bei Pinns silvestris (1937), P. montana (1937) 

und Picea Abies (1937).
A. pantherina Fr.: Bei Pinns silvestris (1937), P. montana (1937) und Picea 

Abies (1937).
A. nibescens (Pers.) Fr.: Bei Pinus montana (1938).
Boletus flavidus Fr.: Bei Pinns silvestris (1938), P. montana (1938) und Picea 

Abies (1938).
B. subtomentosus (L.) Fr.: Bei Pinus montana (1936).
Clitopilus Primulas (Scop.) Fr.: Bei Pinus silvestris (1936).
Entoloma rhodopolium Fr.: Bei Pinus silvestris (1935).
Lactarius helvus Fr.: Bei Pinus silvestris (1930), P. montana (1936) und Picea 

Abies (1936).
L. rufus (Scop.) Fr.: Bei Pinus montana (1938).
Tricholoma albobrunneum (Pers.) Fr.: Bei Pinus silvestris (1938), P. mon

tana (1938) und Picea Abies (1938).
T. imbricatum Fr.: Bei Pinus silvestris (1937), P. montana (1937) und Picea 

Abies (1935).
T. pessundatum Fr.: Bei Pinus silvestris (1937), P. montana (1937) und Picea 

Abies (1937).
T. vaccinum (Pers.) Fr.: Bei Pinus silvestris (1935)2 1

1 Bei den Syntheseversuchen mit Pinus montana und Picea Abies bildeten 
sich dünne Mäntel um einige von den Kurzwurzeln, und hier und da waren 
Hyphen zwischen die Zellen eingedrungen, aber eine typische Mykorrhiza wurde 
nicht gebildet.
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luteolus Fr.: Bei Pinas silvestris (1938).
(Corda) Th. Fr.: Bei Pinas silvestris (1935) und P. montan a

Pilze haben keine Mykorrhiza gebildet, 
bei Pinus silvestris, P. montana und Picea Abies.)

Rhizopogon 
R. roseolus 

(1935).

Folgende 
(Negativer Ausfall

Boletus edulis (Bull.) Fr.
B. lividas (Bull.) Fr.
B. luridus (Schaeff.) Fr.
B. piperatus (Bull.) Fr.
Cantharellus aurantiacus (Wulf.) Fr. 
Clitocybe clavipes (Fers.) Fr.
C. geotropa (Bull.) Fr.
C. inversa (Scop.) Fr.
C. nebularis (Bätsch) Fr.
Cortinarias percomis Fr.
Cortinellus bulbiger (A & S) Fr. 
Lepiota Carcharias (Pers.) Fr.
L. clypeolaria (Bull.) Fr.
L. procera (Scop.) Fr.

Lepinta rhacodes (Vitt.) Fr. 
Psalliola silvatica (Schaeff.) Fr. 
Sparassis crispa (Wulf.) Fr. 
Stropharia aeruginosa (Gurt.) Fr.
S. depilata (Pers.) Fr.
Tricholoma cognatum Fr.1
T. lentum (H. v. Post ap Rom.) 
T. nudum (Bull.) Fr.

Bovista nigrescens Pers.
Calvatia saccata (Vahl) Fr. 
Geäster minimus Schwein. 
Lycoperdon perlatum Pers.
L. pyriforme (Willd.) Pers.

Botanisches Laboratorium, Uppsala, im Januar 1939.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Benämningarna på Sphagnacéernas Standortsformer. Ett svar 
å Th. Arwidssons kritik i Sv. Bot. Tidskr. 1938, sid. 215.

Da man ser en Sphagnum-arls mångformighet och den stora föränder
ligheten i dess habitus och därtill ser, huru samma eller likartade form
förändringar i varierande utsträckning återkomma hos övriga SphctgnuiTi- 
arter, kan det synas förvånande, att det skulle vara »från praktisk synpunkt 
olämpligt och från vetenskaplig synpunkt oberättigat» (Aiiwidsson I. c.) 
att använda benämningar för sådana företeelser. Jensen (1883) använde 
latinska benämningar för dessa analoga variationer, och Russow (1887) 
fullföljde uppslaget, införande grekiska termer, som lätt kunde samman
sättas. Jag har (1933) i någon mån utökat och modifierat dessa, samt 
föreslagit en viss ordning vid sammansättningen. Jag har alltjämt be
nämnt dem »former», därvid fattande begreppet »form» i mera allmän 
betydelse, ty, även om ifrågavarande, habituella förändringar till större 
delen synas vara klara modifikationer, har jag dock ej hart möjlighet att 
genom odlingsexperiment styrka delta. Det är sålunda ej uteslutet, att i 
vissa fall formbildningen betingas av genotypiska skillnader. Aiiwidsson 
(1. c.) påstår emellertid kategoriskt, utan att anföra några bevis, att det 
är »fysiologiskt-morfologiska variationer, som icke böra benämnas efter 
ett invecklat system». Är det då så »invecklat» att lära sig innebörden 
av 29 39 termer, mestadels bildade av ofta förekommande grekiska stam
ord, upp lelade 1) med avseende å grenknippe-avstånden, 2) ined avseende 
å tvärgrenarnas (de utstående grenarnas) storlek, 3) med avseende å gren
bladens ställning, 4) med avseende å tvärgrenarnas riktning och böjning 
och 5) med avseende å beskaffenheten av tvärgrenarnas spets? Om man 
vill rubricera en Sphagnum-iorm i alla dessa avseenden och gör en sam
mansättning i ovanstående ordning, får man väl ett vid första påseendet 
något komplicerat uttryck I. ex. f. dasy-brachy-leio-ano-oxyclada, men, 
sedan de olika termernas innebörd blivit inpräntad, tror jag ej, att det 
»invecklade systemet» blir så svårtytt. Naturligtvis blir det något mer 
invecklat, då en mindre typisk Sphagnum-form skall rubriceras, varvid 
man blir nödsakad att modifiera genom prefixet »sub» eller använda två 
termer av samma kategori med benämningen på det mindre framträdande 
inom parentes. Ilärom hänvisas till mina föregående publikationer (1933 
1937).



Vidare säger Arwidsjson (1. c.) »att det är olämpligt att använda pseudo- 
systematiska arbetsmetoder på ekologiska problemkomplex». Jag har 
redan i min tidigare uppsats (1933, sid. 6) sökt klarlägga benämningarnas 
natur och angivit, alt de ej hava någon systematisk betydelse. 1 min 
senare publikation (1937, sid. 3) läses härom: »die Bezeichnungen geben an 
und für sich keine Gruppen von systematischem Wert an». Jag avser 
med »form»-beteckningarna blott en rubricering av ifrågavarande Splmg- 
num-cxemplar. Att det i huvudsak torde röra sig om ekologiskt betingade 
former, är, såsom ovan nämnt, tämligen klart. Alt man vid behandlingen 
av sådana bos ett växtsläktes olika arter förekommande analoga modifika
tioner ej skulle få använda benämningar för dessa, är däremot ej så utan vi
dare klart. Jag har på intet sätt äran av arbetsmetoden beträffande 
Sphagna, utan jag har blott något utvidgat det av sådana sphagnologiska 
auktoriteter som Jensen och Russow givna uppslaget (se ovan!).

För övrigt användas även vid behandlingen av andra växtgrupper be
nämningar för arternas modifikativa förändringar. Beträffande Characeae 
(se Hasslow 1931) användas sålunda generella beteckningar för de olika 
arternas formförändringar enligt en uppställning, som påtagligt liknar den 
av mig för Sphagna använda. Även om ej heller dessa formers natur till 
fullo styrkts genom odlingsförsök, synas dock namnen Nohdstedt och 
Wahlstedt knappast tyda på ovetenskapliga eller pseudo-systematiska 
arbetsmetoder. Vidare har Buch (1928) infört benämningar på modifika
tionerna inom Hepaticologien. Då härvid experimentella metoder använts, 
vilka fullt klargöra variationernas modifikativa natur, bortfaller det otill
fredsställande uttrycket »forma», som jag tillsvidare beträffande Sphagna 
ansett mig böra använda. Tyvärr har jag ej närmare satt mig in den 
experimentella Hepaticologien, varför jag beträffande modifikationernas 
nomenklatur hänvisar till de uppgifter härom, som Verdoorn (1934, sid. 14) 
lämnar. Namnen, som ej äro specifika, utan avse likartade modifikationer 
i allmänhet, kunna även här kombineras. Att för dem vid tryck ej bör 
användas särskild stil (ej kursiveras), är ett välbetänkt förslag, som tidigare 
ej av mig uppmärksammats. Självfallet är, att de ej förses med auktors- 
namn.

Akwidsson (1. c.) säger slutligen att »en viss klarhet skenbart skapas 
genom analys av de olika företeelserna, men med den utformning arbetet 
fått, synes det mera bidraga till att öka svårigheterna vid studiet av 
släktet Sphagnum än till alt klarlägga de i naturen existerande systema
tiska epheterna». Ilan syftar väl härvid närmast på de av mig (1937) 
uppställda formöversikterna över arterna och varietelerna inom Sub- 
secundum-gruppen. Dessa hava givetvis i och för sig ett ganska relativt 
värde, då jag ej kan hava sett alla möjliga former, varjämte ej så sällan 
en form är mindre typisk och sålunda svår att exakt rubricera. Jag säger 
också (1937, sid. 2(1): »Bei der Diskussion der Variationsbreite der verschie
denen Arten und Varietäten dürften diese Zusammenstellungen nicht ohne 
Interesse sein». Alt man genom att i vissa avseenden söka utreda en 
systematisk enhets variationsbredd kan försvåra klarlaggandet av samma 
enhet, förefaller orimligt. Att svårigheterna vid studiet av släktet Sphag
num genom mitt sätt att använda formbeteckningarna skenbart ökas, må
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så vara, men jag liar ej särskilt eftersträvat att göra detta studium lätt, vilket 
ej heller torde vara möjligt. Ej blott de här diskuterade formförändringarna, 
utan än mer de anatomiska karaktärernas föränderlighet (även detta till 
stor del av modifikativ natur), Sphagnum-plantornas ibland förekommande 
kvarstående i juvenilt utvecklingsstadium, den ofta mindre distinkta art
begränsningen etc. vålla många svårigheter, vilka den, som själv vill 
befatta sig med bestämning av Sphagna, blir nödsakad att söka bemästra.

Då olika Sphagnum-arter växa blandade i samma matta, visa de ofta 
tendens att bliva varandra habituellt lika, så att det ibland kan vara svårt 
att utan närmare undersökning skilja närstående arter. Vidare uppkomma 
på vissa, karakteristiska växtplatser likartade ståndortstyper av olika 
Sphagnum-arter. Så finner man t. ex. i en måttligt fuktig starrismosse 
mest täta tuvor av dasy-leio-hetero-(ano- eller drepano-)klada former och 
i böljorna täta mattor av lågvuxna, eury-heteroklada eller eury-drepano- 
klada former, vilka därtill mestadels äro mer eller mindre dasyklada och 
brachyklada. I sumpskog uppträda Sphagnum-arter i lösare mattor av 
tämligen storvuxna, vackert drepano-oxy-(mastigo-)klada former, och t. o. m. 
Sph. magellanicum, som i allmänhet bar måttlig tendens att bliva oxyklad, 
blir, om den förekommer på dylik växtplats, ofta oxyklad eller något 
mastigoklad. I gamla torvgravar, liksom i andra vattensamlingar, finner 
man ofta vackert utbildade vattenformer. Dessa äro i allmänhet stor
vuxna, ej sällan diaklada och makro- eller megaloklada, samt vid krafti
gare submersion i tilltagande grad euryklada (undantagsvis förekomma 
även fullt leioklada vattenformer t. ex. av Sph. magellanicum), varvid 
drepano- och oxykladiteten efter hand försvinner. Ilomaloklada former 
utbildas, vilka vid mera utpräglad hydrofytism bliva subplumösa (sub- 
plumulösa), för att slutligen bliva fullt plumösa (plumulösa). Sådana mer 
eller mindre vackert plumösa (plumulösa) former har jag sett av nästan 
alla våra Cuspidata och i mera sällsynta fall av några Acutifolia.

Såsom framgår av ovanstående exempel kan man i många fall ur en 
Sphagnum-ko 11 ekts utseende draga vissa slutsatser om dess miljö. Ett 
ingående studium av »formernas» förekomstsätt och deras relation till 
miljö-faktorerna synes kunna giva viktiga bidrag till Sphagnacéernas 
ekologi.
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Om förekomsten av några sällsyntare mossarter 
i Uppsalatrakten.

Entodon orthocarpus (La Pyl.) Lindb. — Denna art har sedan länge 
tillbaka angetts i flororna för Uppsala. Enligt berbarieexemplar är den 
samlad huvudsakligen i Uppsala stad. Sedan 1933, då jag själv samlade 
arten första gången, har jag haft uppmärksamheten riktad på dess före
komst i trakten av Uppsala och funnit den på ett 10-tal nya, tämligen 
spridda lokaler. Dess ståndorter i Uppsalatrakten äro vanligen leriga, 
gräsbevuxna sluttningar, torra eller fuktiga. Den kan någon gång' före
komma på block eller murar (G:a Upsala) och är även samlad på en 
klippvägg (Kvarnbo i Bondkyrko s:n). I Norge är den oftast samlad 
på klippväggar.

Ehuru Entodon orthocarpus utom i Uppsala stad är samlad i åtta olika 
socknar i närheten, måste den sägas vara tämligen sällsynt. I allmänhet 
äro blott en eller två fyndorter kända inom samma socken.

Av de mossor man finner tillsammans med Entodon, må särskilt fram
hållas Thuidiam Philiberti och Camptothecium lutescens. Vanliga kompo
nenter i dess växtsamhälle äro i Uppsalatrakten även Campylium chryso- 
phyllum och Eurhynchium Siuartzii var. distans. Tills vidare föreligger 
endast en pH-bestämning (pil 7,4) för en Entodon-lokal i Uppsalatrakten, 
en lerig sluttning mot Ilågaån vid Kvarnbo.

På sina lokaler uppträder Entodon ofta ymnigt och i relativt rena tuvor 
ofta täckande kvadratmeterstora ytor. — Fyndorter i Uppsalatrakten (samt
liga här nämnda fynd efter 1904 äro gjorda av förf.):

Bondkyrko s:n: Kvarnbo, dels på N-vänd klippvägg vid ån, dels på 
lerig sluttning strax V därom. (Zetterstedt m. fl. 1859;) 1934. — Lurbo 
bro 1933. Bälinge s:n: Tingstad källor 1937. Fundbos:n: Hallkveds 
park, på block 1936. — Dikeskant nära torpet Västervik 1938. G:a Upsala 
s:n: Kyrkogårdsmuren 1937. Ju mkils s:n: Nordlig sluttning mot Jum- 
kilsån vid Vallhovs kvarn 1937. — D:o vid bron nära kyrkan 1937. Sko 
s:n: Nydal, i torr hage 1938. Uppsala stad: Slottsbacken (talrika sam
lare under 1800-talet; riklig 1937), Carolinaparken, Bot. trädg., »nära Ob- 
servatoriet» (Ekstrand 1870) etc. Grustag vid Gävlevägen 1937. Upsala- 
Näs s:n: Bäckdal vid Stabby 1937. Vaksala s:n Vitulfsberg 1904 (11.

7 — 38871. Svensk Botanisk Tidskrift. 1939.
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W. Arnkll). — »-------nära Vaxala kyrka» (Ekstrand i Bot. Not. 1880,
sid. 3).

Fissidens Julianus (Sw.) Schimp. är tidigare samlad i Uppland, nämligen 
i Stamsjön vid Kydingeholm i Alunda s:n (av R. Hartman 1870). I Uppsala- 
trakten är den först påvisad år 1938, då jag under sommarens lågvattentid 
funnit den på två ställen i Fyrisån: vid Ulva kvarn i Bälinge s:n och vid 
Kvarnfallet i Uppsala stad. På båda lokalerna förekommer arten ymnigt 
på stenar under lågvattenlinjen. Sannolikt är den att finna på fler ställen 
i lerslätternas vattendrag, ehuru jag hittills förgäves sökt den på andra 
lokaler. Nordligaste kända fyndorten i Sverige är östra stranden av sjön 
Tämnaren i Uppland (klippudden Vårhäll i Tierps s:n), där prof. G. E. 
Du Rietz insamlade arten i september 1938.

Fissidens cristatns Wils. var. mucronatus (Breidl.) Waldh. Tills vidare 
äro endast två lokaler kända för denna varietet, sannolikt beroende på, 
att den varit förbisedd. Dess ståndorter äro torra, solöppna, något leriga 
eller sandiga backar, såsom sydsluttningar av ås-eller moränkullar. Fynd
orter: Bälinge s:n: Åskulle vid Lytta 1938. Upsala-Näs s:n: Vreta 
1938.

Cinclidotus minor (L.) Lindb. Ny för Uppland. Arten är tidigare samlad 
så långt norrut som i Hälsingland (Arbrå, på stenar i Ljusnan nära Fa- 
gersand) av E. Collinder 1879. (Ex. i Uppsala, Bot. Inst:s herbarium). — 
1 Uppsala fann jag den vid Kvarnfallet i juli 1938, där den växte på en 
skuggig stenyta i kvarnrännan 1 m från lågvattenlinjen, tillsammans med 
Les/rea polycarpa och Schistidium alpicola var. rivulare.

Tortula mutica (Schultz) Lindb. —• Några tuvor, som av fil. lic. G. Björk
man samlats i Åkerby s:n på strandstenar i Jumkilsån vid Broby bro 
och lämnats till mig för bestämning, visade sig tillhöra denna art. Ny 
för Uppland.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. — Till de av Möller (Arkiv f. Bot., 
Bd. 28 A, 193(5, sid. 23) uppräknade lokalerna i Uppland kan läggas: G:a 
Upsala s:n: Ekeby, i lerig klövervall nära gränsen till Ärentuna s:n. 
I material av Riccia sorocarpa, som fil. lic. G. Björkman samlat från denna 
lokal, fann jag' vid bestämningen även några exemplar av Pyramidula. 
Samtidigt vill jag omnämna ännu en lokal i Uppland, varifrån jag erhållit 
material för bestämning, nämligen Norrtälje, där arten samlats i åker 
vid Öster Knutby 1937 av telegrafkommissarien F. Agelin.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i oktober 1938.
Edvard von Krusenstjerna.

Ett par notiser om klöversnärjan, Cuscuta trifolii Bab.

I en uppsats »Om klöversnärjan (Cusula trifolii) och dess uppträdande 
i Sverige» (Svensk Bot. Tidskr. 1936) har jag bland andra lokaler för denna 
art i Södermanland upptagit Enskede. Ifrågavarande uppgift härstammar 
från en uppsats av Aug. Lyttkens med titeln »Om klöfversnärjan Cuscuta 
Trifolii Bab» (Kungl. Lantbr.-Akademiens handl. & tidskr. 1879), i vilken 
anföres, att »I mellersta Sverige visade den sig antagligen (enligt professor
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Fries) första gången vid Enskede nära Stockholm», men tidpunkten för 
dess uppträdande är ej anförd. Av en tillfällighet fann jag emellertid en 
uppgift härom i en av Axel Odelberg år 1849 utgiven publikation, betitlad 
»Landtbruket vid Enskede», i vilken förf. bl. a. angiver de på egendomen 
förekommande besvärligare ogräsen och därvid anför följande: »Cuscula 
europaea, en parasit-vext på klöfver och vicker, culturvexten qväfves och 
utdör vanligen under parasitens slingrande rankor.» Då C. europaea yt
terst sällan uppträder på Trifolium-arter, avses säkerligen med ifråga
varande uppgift klöversnärjan, C. trifolii. Nämnda uppgift är av största 
intresse, då det är den första litteraturuppgiften i vårt land om nämnda 
art och första gången som densamma angives åstadkomma skada på 
klöver. Då nämnda publikation utkom på våren 1849, hänför sig klöver- 
snärjans uppträdande till ett eller flera föregående år. Antagligen var 
klöversnärjans förekomst ganska betydelsefull, ty eljest hade väl knappast 
förf. upptagit denna art bland ett 15.-tal såsom mera besvärliga anförda 
ogräsarter. Ifrågavarande uppgift tyder på, att klöversnärjan uppträtt på 
Enskede vid mitten av 1840-talet. För vårt land förefinnes endast en enda 
tidigare uppgift, nämligen i ett herbarie-exemplar av nämnda art från 
Gotland år 1810.

I fråga om nutida uppgifter om klöversnärjans uppträdande i vårt land 
torde vara av intresse att omnämna, att i en uppsats om »Målbo gård. 
Ett lantbruk i östra Västmanland» (Landtmannen, Svenskt Land, Tidskr. 
för Landtmän för 1936, sid. 828) anför Sanfrid Olofsson, att »under senare 
år har klöversnärjan varit ett besvärligt ogräs» på nämnda egendom. 
Målbo är beläget i Väster-Lövsta socken. Hemfrid Witte.

En ny fyndort för Hippophaé i Bohuslän.
Hippophaé rhamnoides L. eller havtornet är tidigare känd från fyra 

lokaler på vår västkust. De äro samtliga belägna i Bohuslän: Oxevik i 
Dragsmark socken, Olseröd i Tanum socken, Hermanön i Morlanda socken 
och (växten nu utgången) Spånslätt i Svenneby socken (se närmare Mag
nusson i Sv. Bot. Tidskr. 1918, Palmer i samma tidskrift 1920 ävensom den 
sistnämndes »Bohusläns flora» av år 1927).

En ny lokal kan läggas till de tidigare kända. I nder lichenologiska 
undersökningar på Norra Skaftön i Skaftö socken anträffade jag under en 
exkursion den 7 juni 1938 ett mindre bestånd av havtornet, som jag nedan 
närmare vill beskriva. Anteckningarna härröra från ett besök i mitten 
av juli månad. — Enligt vad jag senare erfarit iakttogs havtornet här 
redan 1934 av fil. mag. Sten Berg (Uppsala), men något meddelande därom 
har icke publicerats.

Beståndet ligger i skyddat läge vid den gamla vägen söder om gården 
Vägeröd och helt nära innersta ändan av den smala vik, som börjar 
vid Fiskebäckskil. Avståndet till stranden är c:a 100 m och höjden över 
havet endast några få meter. Hippophaé växer alldeles vid vägkanten 
och går t. o. m. som unga skott ut på själva vägbanan. Den utbreder 
sig över en yta av 25 å 30 ms. Iluvudbeståndet utgör ett tätt och absolut
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ogenomträngligt snår, i vilket ett 15-tal grövre stammar kunna urskiljas. 
Ingen av dessa når över 2 m i höjd. Den grövsta stammen, försedd med 
flera grova grenar och uppenbarligen utgörande den äldsta delen av be
ståndet, mäter 1 dm över markytan 24 cm i omkrets. Ilos ett par andra 
grövre stammar är motsvarande mått c:a 12 cm. Samtliga buskar äro 
honexemplar. Ingen epifytvegetation kunde iakttagas. — Havtornet trives 
tydligen bra på lokalen och förökar sig vegetativt ganska raskt åt sidorna, 
dock föga åt stranden till, där tät och högväxt ljung hindrar dess trivsel.

Strax bakom Hippophae-beståndet finnes i sluttningen upp mot ett berg 
en mindre tallplantering. 1 närmaste omgivningen utmed vägen utbreder 
sig en lågväxt skog, delvis snårartad, bestående främst av ek och björk 
men även enstaka tall, rönn, asp, hassel, en m. m. Hippophae tränges om 
utrymmet med unga exemplar av tall, rönn, björk, Salix (inrita, Myrica 
och Rosa sp. Utom de nämnda antecknades vid en hastig inventering av 
artbeståndet inom den av havtornet beväxta ytan följande 49 kärlväxter 
(de med en asterisk försedda iakttogos Idott på vägbanan): Achillea mille
folium, Agrostis canina, A. stolonifera, Anthyllis, Briza, *Bromus mollis, 
Calluna, Campanula rotundifolia, Carex panicea, Carlina vulgaris, Cerasiium 
caespitosum, Deschampsia caespitosa, Dryopleris Filix mas. Erica, Euphrasia 
sp., Fesluca rubra, Galium verum, Ilieracium pilosella, Holcus lanaltis, Hy
pericum perforatum, H. quadrangulum, Leontodon autumnalis, Linum ca- 
tharticum, Lotus corniculatus, Luzula multiflora, Pimpinella saxifraga, Plan
tago lanceolata, *P. major, *P. maritima, *Poa annua, Polygala vulgaris, 
Potentilla anserina, P. erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus acris, Rulms 
idaeus, R. plicatus, *Scleranthus animus, Sieglingia, Solidago, *Spergularia 
salina, Succisa, Taraxacum *corniculalum (coll.), T. vulgare (coll.), Trifolium 
arvense, T. pratense, T. repens, Veronica officinalis, Viola riviniana. Härtill 
kan läggas en svamp, Boletus rufus (ett ex.).

Som framgår av ovanstående artlista avviker floran å denna Hippophaé- 
lokal rätt mycket från den av Magnusson skildrade i Tanum. Där öro 
hl. a. kalkgynnade arter talrikare, beroende på skalgrusunderlag. På 
Skaftölokalen är jordmånen sand (åtminstone översta markskiktet). De 
mer kalkgynnade arterna äro därför i försvinnande minoritet (Anthyllis, 
Linum, Polygala).

Det har uttalats olika meningar i frågan, huruvida Hippophae i Bohus
län är vild eller icke, och i senare fallet om den är direkt planterad eller 
subspontan (d. v. s. spontant spridd från odlade exemplar). Förekomsten 
i Dragsmark t. ex. har förmodats vara en kvarleva från munkarnas od
lingar kring Dragsmarks kloster. Andra räkna med en spontan invandring 
till området i sen tid, närmast från de rika förekomsterna på Jylland. 
Även kan arten tänkas vara mycket gammal i Bohuslän och de nuvarande 
bestånden av reliktnatur. Det är en svår och komplicerad fråga, och jag 
har för egen del icke kommit fram till någon bestämd åsikt; några påpe
kanden skola dock göras.

Antagandet att arten på någon av lokalerna från början varit planterad 
kan ju icke utan vidare avvisas, men någon särskild anledning till en 
sådan uppfattning synes mig icke förefinnas. Beståndet på Skaftön kan 
i varje fall icke vara planterat, ty det är beläget ganska långt från närmaste
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gård (förmodligen härstammar det från Dragsmarks-beståndet). Havtornet 
på Hermanön är enligt Palmers skildring säkerligen ej heller planterat. 
Närmast är jag böjd för antagandet, att intet av bestånden i Bohuslän 
från början planterats. Huruvida de sedan, om detta antagande är riktigt, 
för sin tillvaro ha att tacka spridning från planterade (resp. subspontana 
eller från fullt vilda (spontana) exemplar — i senare fallet från förekom- 
ster på Jylland, såvida man icke räknar med gamla reliktförekomster - 
blir nästa fråga, som är avgörande för bedömandet, om arten är vild eller 
icke i Bohuslän. Endast om bestånden härstamma från fullt vilda exem
plar kan Hippophae här betecknas som vild eller inhemsk. Att den verk
ligen förefinnes planterad i provinsen är säkert, men några verkligt gamla 
(äldre än de nämnda fem), med säkerhet planterade förekomster, levande 
eller utdöda, äro icke kända. Detta förhållande talar för beståndens spon
tana natur. — Enligt Harald Fries (Sv. Bot. Tidskr. 1924, sid. 164) finnes ett 
c:a 100-årigt träd av Hippophae i en trädgård vid Ilolma ungefär en mil 
norr om Dragsmark, vilket enligt densamme »sannolikt är moderträd till 
Dragsmarksbeståndet». Palmers tidigare påpekande, att havtornet i Drags
mark för nu c:a 80 år sedan nedhuggits (men sedan återuppväxt) och 
kanske även långt förut varit utsatt för liknande behandling, gör emeller
tid det citerade antagandet orimligt. Förhållandet torde i stället vara det 
motsatta, nämligen att trädet i Ilolma inflyttats från Dragsmark (såvida 
det icke härstammar från annat håll).

I frågan huruvida bestånden i Bohuslän — om man utgår från anta
gandet om deras spontana natur — äro att uppfatta som relikter eller som 
recenta vill jag på sakens nuvarande ståndpunkt (utan pollenundersökningar 
m. m.) icke uttala någon som helst åsikt.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i september 1938.
Gunnar Degelius.
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REFERAT.
Mac Dougal, Daniel T., Tree growth. — Chronica Botanica Co. 

Leiden 1938. Pris 7 guilders.
En stor del av den litteratur, som finnes över trädens tillväxlprocesser 

har av Mac Dougal sammanfattats i ovannämnda arbete. Där behandlas 
diametertillväxt och längdtillväxt hos rot och stam, celldelning och kam- 
bieverksamhet, knopparnas anläggning och skjutande samt dessa proces
sers beroende av yttre och inre faktorer och därav uppkommande till
växtperioder. Belt naturligt ägnas ett stort intresse åt diametertillväxten, 
till vars utforskande förf. själv kraftigt bidragit genom sina dendrograf- 
mätningar. Medelst dendrografen har det blivit möjligt att analysera 
diameterväxlingarna och avgöra vad som är tillväxt, dä stammen sväller, 
och vad som blott är en löljd av minskat vattendeficit. Varje trädart 
behandlas för sig och framställningen omfattar ett flertal såväl barrträd 
som lövträd. Dessutom förekomma några mera allmänna kapitel behand
lande tillväxtens periodicitet, sambandet mellan tillväxt och bladyta, ett 
träds utvecklingshistoria m. m.

I'ramställningen är elementär och sannolikt avsedd för en bredare 
publik. Det torde inte vålla några svårigheter för vilken botaniskt intres
serad person som helst att förstå innehållet. Trots detta är emellertid 
boken rätt tungläst på grund av den mängd detaljer, som hopats i texten 
och de ingående beskrivningarna av enskilda försök. Värdet av boken 
skulle ha ökats avsevärt om förf. koncentrerat de olika kapitlens innehåll 
i korta sammanfattningar och lämnat läsaren enande synpunkter och en 
samlad överblick.

M. G. Stålfell.

Lange, Til, Jämtlands kärlväxtflora. — Acta Botanica Fen- 
nica, Bd 21, Helsingfors 1938. — 204 sid., varav 17 sid. utbredningskartor 
(124 st.), + 1 översiktskarta.

När telegrafkommissarien Tu. Lange, tillika en av våra mest rutinerade 
amatörbotanister, år 1926 flyttade sina bopålar till Östersund, kunde man 
på goda grunder motse en avsevärt vidgad kännedom om provinsens 
flora. Men icke många hade väl vågat hoppas på dess fullständiga ny
bearbetning, förrän hans »Anteckningar till Jämtlands flora, I—IV» (Bot. 
Not. 1935) buro vittnesbörd om de 10 årens resultatrika forskningar. I dessa 
uppsatser belysas översiktligt och ingående några av florans intressantare
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artgrupper. Det måste beklagas, att de ej kunnat publiceras i samman
hang med hela materialet, som nu föreligger tillika med en väl avvägd 
historik och ett par inledande kapitel om landskapets vegetations- och 
övriga naturförhållanden. — Att ett arbete av detta slag når svensk pu
blik via vårt grannland, kan ej undgå att väcka en viss förvåning. I’u- 
blikationsseriens namn borgar dock omedelbart för arbetets höga kvalitet, 
och varje svensk växtgeograf måste med förf. instämma i ett tack till 
Societas pro Fauna el Flora Fennica, dess styrelse och ordföiande, pio- 
fessor A. Palmgren, som möjliggjort tryckningen.

Langes arbete är tacknämligt både genom sammanställningen av ett 
starkt splittrat litterärt material och en imponerande mängd av nya upp
gifter, till stor del forks egna fynd; det är särskilt välkommet också ax
en annan orsak. Den hittillsvarande huvudkällan i ämnet, P. Olssons 
för sin tid ovanligt fylliga växtförteckning (1885, med tillägg 1896), var 
som bekant icke helt tillförlitlig, enär okontrollerade skolpojksuppgifter — 
delvis, efter vad man numera \-et, avsiktligt uppdiktade funnos in
mängda bland övriga, som tyvärr ej särskilt markerats. Den förklarliga 
misstron mot Olssons publikationer, som varit fullt berättigad ifråga om 
vissa bidrag från grannprovinserna, har delvis lett till totalt negligerande 
av desamma, och de ha t. o. m. betecknats som »värdelösa». Till stor 
båtnad för sitt arbete har emellertid Lange nu kunnat utnyttja en av 
Olsson själv gjord sammanställning av egna iakttagelser, som alltsa änt
ligen kommit till sin rätt och ge vid handen, att Olssons produktion i 
vad den gäller Jämtland är långt bättre än sitt rykte, lians personliga 
insats i landskapets utforskning var högst erkännansvärd och upprättel
sen därför välförtjänt. Olssons uppgifter äga sitt stora värde bl. a. där
för att de skänka säkra data för en del synantropa arter, vilkas första 
invandring han fick bevittna. — Även en hel del andra av honom publice
rade lokaler ha på olika sätt verifierats, och Lange säger kort och gott, 
att »troligen äro de flesta fullt korrekta». Allt som ej kunnat styrkas ur 
säker källa har emellertid nu utgallrats. Härom är föga att säga, låt vara 
att många av de slopade uppgifterna ej torde ha annat fel än att de be
funnit sig i dåligt sällskap. En del gällde tillfälligt inkomna vall- eller 
åkerogräs, och om man betänker, att frökontrollen då ännu var ung men 
handeln med importerat frö blomstrande, måste man tillstå att anled
ningen till misstro rätt starkt reduceras.

Efter en snabb men instruktiv teckning av Jämtlands naturförhållanden 
(topografi, berggrund och jordarter, klimat, fenologi) ägnar Lange ett 
kapitel åt dess på berggrundsfördelningen grundade »vegetationsområden», 
fjällområdet, silurområdet och urbergsområdet. Vad landskapet äger av 
fjäll- och björkregion tillhör så gott som helt det förstnämnda, hör varje 
lämnas en kort framställning av viktigare vegetationstyper och karaktärs
arter. Ett bekant regionaldrag är granens starka övervikt over tallen i 
silur- och särskilt i fjällområdet, ett annat påpekas av förf. i fråga om 
vattenfloran, som är avgjort rikast inom urbergsområdet i öster.. Frånsett 
den ringa höjdskillnaden, synes orsaken ligga däri att klimatet i oster ar 
mera kontinentalt och sjöarna undandragna del avkylande tillflödet Iran 
fjällen, som däremot berör de flesta axr siluroinrådets sjöar.



104

Artförteckningen upptager, förutom de båda kritiska kompositsläktena, 
756 bofasta arter (några underarter inräknade), 159 hybrider ocb. ej mindre 
än 198 tillfälliga arter. Av de 756 äro 114 markerade såsom säkert in
förda. Sistnämnda siffra ligger nog, som förf. själv (1935) framhållit, i 
underkant. Av Hiercicier uppräknas, utan lokaler, alla kända och be
skrivna arter (332 st.), medan Taraxaca behandlas lika med floran i öv
rigt. De räkna 88 arter, varav 2 ;Spectabilici och 11 Vulgaria nybeskrivas 
(diagnoser av II. Dahlstedt och G. Haglund). Utom dessa märkas den för 
Sverige ej förut uppgivna Alchemilla propinqua Lindb. fil. samt Carex 
jemtlandica Palmgr., nyligen utbruten ur C. lepidocarpa, som också före
kommer men sällsyntare. Bland nya hybrider må framhållas Coeloglossum 
viride X Orchis maculatns (med kort beskrivning). I taxonomiskt avseende 
har förf. eljest huvudsakligen berört säsongdimorfismen hos Gentiana och 
Euphrasia, vilken i området är klent framträdande. Av former uppräknas 
rätt många, däribland några nyuppställda.

Mängden av tillfälliga inkomlingar — delvis för Sverige nya — hör till 
det överraskande i boken och verkar ännu mera förbluffande när de upp
räknas i ett sammanhang (se Lange 1935). En stor del är adventivväxter 
av den typ man eljest är van att finna vid våra sydligare hamnstäder. 
Östersunds järnvägsområde har bidragit med åtskilligt, och även i övrigt 
framlyser järnvägarnas spridningsroll ovanligt starkt. — Beaktansvärd är 
också den härdighet och spridningsförmåga, en del sentida antropokorer 
visat ännu på denna breddgrad. Så äro t. ex. Cerastium arvense, Galium 
mollugo och Ihlaspi alpestre nu allmänna i stora delar av Jämtland, och 
bland fullt stationära arter märkes Dracocephalum thymiflorum.

De viktigare kulturväxterna omnämnas — välkommet för en sörlänning, 
som eljest gärna skulle önskat några allmänna antydningar om nutida 
jordbruks- och andra kulturförhållanden.

Efter Olssons tid har ett 30-tal gamla goda arter, merendels inhemska, 
tillförts den bofasta floran. Ännu flera befinnas uteslutna, delvis med 
motivering. Att en del först av Olsson publicerade arter utan vidare ut
gallrats, måste av ovan antydd orsak anses befogat, kanske med undantag- 
för »Buphthalmum salicifolium», som säkert är Rudbeckia hirta (jfr Bot. 
Not. 1888, sid. 257). Ännu kvarstår i enstaka fall någon osäkerhet, åt
minstone förefalla Carex elata, Spergula vernalis och Mi/osotis collina 
(ss. inhemsk) knappast nöjaktigt bestyrkta.

För varje bofast art anges dess viktigaste ståndorter, en god sak; likaså 
de höjdregioner, inom vilka utbredningen faller. Denna är eljest angiven 
för varje vegetationsområde för sig. Lokaluppgifterna äro för intressan
tare arter mycket rikhaltiga men eljest rätt beskurna, en naturlig följd 
av områdets storlek. Mera rik eller jämn utbredning angives oftast blott 
med »samtl. (reg. o.) specialomr.» (= socknar). Särskild frekvensuppgift 
meddelas sålunda ofta icke men är i regel utsatt för de allmännaste ar
terna. Man frågar sig varför så ej skett vid de vanliga ljungväxterna 
(blåbär och rosling undantagna). Årtal anföres för de flesta tillfälliga 
arter men i regel blott vid nya fynd; åtskilligt flera kunna erhållas ur de 
citerade källorna.

Lokaluppgifterna kompletteras av 124 utbredningskartor, återgivna i
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liten skala (1:6 mill.) men likväl med få undantag lättlästa. För ytter
ligare ett 20-tal arter ha kartor — i något större skala och klarare tryck — 
framlagts tidigare (Bot. Not. 1935). Hänvisningar till dessa hade varit 
värdefulla.

Mot lokaluppgifterna torde ytterst få anmärkningar kunna uppletas. 
Namnkrångel o. d. torde höra föranleda rättelse eller reservation i några 
fall, t. ex. Zetterstedts Botrychium rutaceum (säkert = multifidiim, så hos 
Olsson) ocli Poa angustifolia (= palustris?), Sjögrens (1846 !) Isoetes lacustre, 
Behms Camelina sativa (roll.?), Olssons Melilotns officinalis (förd till
M. altissimus). Som osäker vågar ref. utpeka Carex verna vid Storlien; 
lokalförväxling? (Med samma lokal och insamlare föreligger C. montana, 
som också publicerats (Boi. Not. 1922, sid. 106) men nu visligen förtigits.) 
Vid Bromus arvensis horde ha anmärkts, att den odlas som vallgräs; en 
del av dess lokaler äro förvisso av det slaget. Uteslutna uppgifter — ej 
blott Olssons — får man väl i saknad av motivering anse dubiösa, t. ex. 
Car ex microglochin vid Tossåsen (Behm 1881), rödblommig Anthgllis på 
1'rösön (Andersson & Birger, sid. 275); enstaka ha nog lörbisetts, t. ex. 
Potamogeton filiformis vid Näcksta (Behm 1881, Olsson 1881), Bromus inermis 
vid Rätansbyn (Mörner), Radicula palustris vid Enafors (Östergren), 
Linaria minor vid Lits prästgård (Bot. Not. 1858, sid 135). Lokalen »I'öl- 
linge lappmark» för gräslöken bör väl utgå ss. identisk med Laxsjö (Hn 
Fl. 1879). Några Alchemilla ox’i/orfon/ci-lokal er stå under Undersåker i st. f. 
Åre. Vid Asplenium septentrionale har Karlberget (efter Frostviken) bort
fallit.

Källhänvisningar anföras alltid (varför ej vid Lathyrus silvestris‘1), del
vis kanske något knapphändigt formulerade. En och samma beteckning 
användes nämligen för en förbs alla publikationer och för opublicerade 
uppgifter av densamme. Någon gång har äldsta källan förbisetts, t. ex. 
vid Glyceria lithuanica (lin Fl. 1879). I detta fall anföres upptäckaren, 
vilket hade varit önskvärt också i fråga om några andra rariteter. Vem 
fann först Astragalus penduliftorus'l (jfr Olsson 1890 och Samuelsson 1913). 
Campanula ceruicaria, citerad efter Olsson, uppgavs redan av S. Almouist 
(1873). — Av flera skäl hade det nog varit lämpligt att särskilt utmärka 
de av Olssons uppgifter, som grunda sig på hans egna anteckningar (se 
ovan), bl. a. därför att han själv i vissa fall publicerat andra sagesmän 
och emedan bekräftelse delvis vunnits på andra vägar (enl. företalet). 
Stundom anföres både Olsson och en senare källa, i några fall Holmbergs 
flora. Vad dessa uppgifter angår, måste ref. såsom ansvarig för dem be
känna, att de endast grunda sig på Olsson och sålunda icke innebära 
någon bekräftelse. Glädjande nog synes däremot Olsson nu bekräfta dem, 
allenast med ett par undantag (Botrychium matricariifolium i Stugun, 
samt Rhynchospora-arternn). — Många efter utseendet nya uppgifter åter
finnas redan i förbs tidigare eller andra 1930-talspublikationer, några 
redan hos Olsson. — »Hn» och »Hn Fl.» äro ej fullt konsekvent särskilda

Den mycket digra litteraturförteckningen torde vara så gott som kom
plett. En uppsats av K. Lundblad (S. M.T. 1935) samt Sernanders Sprid- 
ningsbiologi (1901) kunna tilläggas.

En tablå över exkursionsdata för varje socken betygar, med vilket
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fullödigt intresse förf. gått in för uppgiften. Med den saken är man f. ö. 
på det klara långt innan man hunnit så långt i boken. Då ref., som själv 
haft anledning syssla litet med ämnet, här anmärkt på vissa detaljer, har 
det skett i avsikt att förbättra, icke förkättra. Förf. har med skarp blick, 
säkert omdöme och stor förtrogenhet med nutida växtgeografiska syn
punkter åstadkommit ett högst värdefullt tillskott till svensk växttopo- 
grafisk litteratur, för vilket också botanik- och hembygdsintresserade 
jämtlänningar äro honom mycken tack skyldiga.

Erik Almquist.

Kirschstein, W., Ascomycetes Lieferung 3. — Kryptogamen
flora der Mark Brandenburg, Band VII.

Det mäste hälsas med livligaste tillfredsställelse, att »Botanischer 
Verein der Provinz Brandenburg» sett sig i stånd att på allvar återupp
taga utgivningen av sin stort anlagda brandenburgska kryptogamflora. 
För ett par år sedan utkom sålunda ett band, författat av H. Zycha och 
behandlande mucorineerna (ref. i denna tidskr. bd. 29, sid. 538), och hand 
behandlande lavarna (bearbetade av J. Hillmann) och desmidiaceerna (av 
\V. Krieger) ha bebådats, likaså ett supplement (av II. Reimers) till de 
lidigare utgivna mossorna. Av det band, som ägnats ascomyceterna hade 
redan före världskriget två häften utkommit, vilka hade P. Hennings, 
G. Lindau, F. Lindner, F. Neger och \V. Kirschstein till författare. Den 
sistnämnde, som hade Sphaeriales på sin lott, hade fört fram bearbet
ningen till familjen Sphaerellaceae (= Mycosphaerellaceae), vilken familj 
han nu behandlar i ett efter 25 års paus utkommet häfte. Förf. har sökt 
i möjligaste mån fortsätta arbetet efter samma linjer som tidigare och 
ansluter sig i huvudsak till Lindaus bearbetning av Sphaeriales i Engler- 
Pranti,. Detta har emellertid skett ej enbart av tvånget att bevara konti
nuiteten med det tidigare utkomna utan förf. deklarerar som sin upp
fattning, att de moderna försöken till naturligare ascomycetsystem äro 
alltför fragmentariska och motstridande för att kunna användas i en flo- 
ristisk bearbetning. Ref. ger honom rätt såtillvida, att det torde vara 
nödvändigt följa ett gammalt välkänt system, om en floristisk handbok 
skall kunna bringas till avslutning inom rimlig tid. Ref. beklagar emel
lertid, att beskrivningarna samtidigt äro lika ytliga som äldre florors. 
Ett oproportionerligt stort utrymme ägnas sålunda åt storlek och form 
av asei och sporer, under det att fruktkropparnas anatomiska byggnad är 
nästan fullständigt försummad. De lakoniska attributen »mörkbrun» och 
»pseudoparenkymatisk» återkomma med monoton regelbundenhet i nästan 
varje artbeskrivning. Examinationsschemat över det stora släktet Sphae- 
rella (= Mycosphaerella) med dess 111 arter är nästan helt grundat på 
måtten av asci och sporer. De för närvarande så aktuella frågorna om 
fruktkropparnas olika öppningsmodi och de parafysliknande strukturernas 
olika natur inom olika ascomycetgrupper äro ej uppmärksammade, och 
då förf. ej använt andra undersökningsmetoder än krosspreparat, måste 
man med beklagande konstatera, att beskrivningarna ej öka vår kunskap 
om de behandlade formernas byggnad och ställning i ett naturligt system, 
även om de i allmänhet äro fullt tillräckliga för en säker identifiering.
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En exakt och detaljerad beskrivning, med exempelvis v. Höhnels diagno
ser som mönster, skulle ej behövt taga mycket större utrymme i anspråk 
men skulle ha ställt sphaerellaceernas systematik på en mycket säk
rare bas.

Trots att fört. deklarerat sig vara konservativ ifråga om systematiken, 
kan han icke lägga band på sin vana att beskriva nya släkten. Av de 14 
sphaerellacésläktena äro ej mindre än 5 uppställda i delta arbete. Att 
bedöma de nya släktenas berättigande efter de kortfattade och föga sä
gande diagnoserna står ej i ref:s förmåga. De äro grundade på sporolo- 
giska karaktärer, och deras värde är sannolikt ej alltför stort. — Förf. 
synes också förfara väl lättvindigt vid val av namn för sina nyskapelser. 
I Annales Mycologi 30 sid. 367—308 har han sålunda själv funnit, att två 
av de nya släktnamnen redan voro upptagna. Namnet Plectosphaerella 
Kirschst. (non Kleb.) utbytes där mot Pleclosphaerina Kirsehst., och Jaapia 
Kirschst. (non Bres.) förklaras vara synonymt med Keisslerina Petr. Även 
en nybeskriven art får på samma ställe byta namn.

Vidare måste ref. med beklagande framhålla, att nomenklaturen ej i 
alla punkter synes vara oantastlig. I fråga om lavparasiterna har Keiss- 
lers bearbetning i Rabenhorsts Kryptogamenflora (refererad i denna 
tidskrift bd 25, sid. 126—127) ej beaktats. ,Den av Kirschstein under namn 
av Tichothecium macrosporum Hepp beskrivna kollekten skulle examine
rad efter Keisslers arbete tillhöra släktet Phaeospora, under det att den 
äkta Tichothecium macrosporum av Keissler ställts som synonym till Dis- 
cothecium stigma (Koerb.) Zopf.

Boken skulle också blivit mycket användbarare och värdefullare, om 
den kringströdda och ofta svåråtkomliga växtpatologiska och utvecklings- 
historiska litteraturen utnyttjats och citerats. Man saknar särskilt om
nämnandet av de konidieformer, som med större eller mindre säkerhet 
visats tillhöra sphaerellaceer.

Ehuru ref. i det föregående måst framhålla ett antal brister hos detta 
arbete, vill han naturligtvis icke frånkänna det alla förtjänster, tvärtom 
bör bearbetningen, särskilt i fråga om det artrika och viktiga släktet 
Sphaerella, komma att flitigt nyttjas och detta ej blott inom det relativt 
lilla område som titeln anger utan i hela Mellan- och Nordeuropa.

J. A. Nannfeldl.
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SAMMANKOMSTER ÅR 1938.

Botaniska Föreningen i Göteborg.
Den 28 januari.

Dr. Harald 1'Ries demonstrerade resultaten av sommarens inventering' 
av Bohusläns flora.

Prof. C. Skottsberg redogjorde för blombyggnaden och släktskapsför
hållandena hos Centaurodendron dracaenoides Johow, en monotypisk kom- 
posit från Juan Fernandez. Föredraget illustrerades av teckningar och 
pressat material (se Medd. fr. Göteb. hot. trädg. XII).

Den 25 februari.
Docent I*. IIÅrd av Segerstad höll föredrag om floran i N. Finnskoga 

i Värmland, samt demonstrerade en ny av honom sammanställd växtgeo- 
grafisk väggkarta över Sverige.

Den 1 april.
Revisionsberättelsen för 1937 upplästes och godkändes.
Folkskolläraren Sture Nilsson höll föredrag om resultaten av sina un

dersökningar av 111 bohuslänska skalbankar under åren 1935—37. Många 
av dessa, framför allt de största och ur botanisk synpunkt intressantaste, 
exploateras och gå sin undergång till mötes, plI-bestämningar i och utan
för skalbankarna hade i stor skala utförts.

Fil. kand. R. Moraxdkr redogjorde för karaktärerna hos Poa annua och 
P. supina, vilken senare borde eftersökas i trakten.

Den 6 maj.
Föreningens stipendium tilldelades herr Sture Nilsson för en inven

tering av floran i i anum sin samt för fortsatta undersökningar av skal
bankarna i Bohuslän.

Professor G. Skottsberg förevisade de i Botaniska trädgården odlade 
och f. n. blommande Lewisia-arternn.

Lektor R. Sterner gav en översikt av sambandet mellan markreaktion 
och växtlighet och uppehöll sig särskilt vid sina egna, ännu pågående 
undersökningar på Öland.

Den 28 maj.
Sammanträdet hölls vid Sjötorp, Lerum, där dr. K. Nordqvist demonstre

rade sin klippträdgård.
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Den 24 september.
Dr. Harald Fries demonstrerade sina under sommaren gjorda samlingar, 

huvudsakligen från Skaftölandet och Dragsmark, vilken senare socken icke 
tidigare varit föremål för noggrannare undersökning.

Den 28 oktober.
Läroverksadjunkten K. Anderberg visade ett 50-tal fanerogamer, huvud

sakligen av honom insamlade på Krim.
Apotekare P. E. Molitor och laborator E. Rennerfelt visade färgfoto

grafier av växter.
Den 25 november.

Styrelse och revisorer omvaldes.
Fil. lic. R. Morander höll föredrag om sina undersökningar av de under 

den 1888 avslutade sänkningen av Hjälmaren bildade öarnas vegetation, 
vilken icke studerats sedan 1903—1904. Med ljusbilder illustrerades de 
olika mark- och vegetationstyperna.

E xkursio n.
Årets sommarutflykt företogos den 12 juni till öar i Askims s:n. På Stora 

Lövö vid Hallandsgränsen iakttogos bl. a. Carex nemorosa, paniculata och 
magellanica, Scirpus Tabernaemontani samt Lycopodium annotinum, den 
senare f. f. g. funnen på en skärgårdsö. För Saltskär antecknades som intres
santaste fynd Caretc diandra och lasiocarpa, som äro sällsynta i skärgården; 
nämnas må också Cochlearia danica. Det längsta uppehållet gjordes på 
Stora Amundön. De viktigaste fynden här utgjordes av Silene nutans och 
Sedum anglicum; strandfloran är tämligen artrik och innehåller bl. a. Carex 
Hornschuchiana X Oederi, kattegattensis och distans, Scirpus rufus, Stellaria 
crassifolia och Sagina maritima. Crambe växer här ovanligt ståtlig till
sammans med Euphorbia palustris.

Dagen avslutades med gemensam middag på Långedrags restaurang. 
Ett 40-tal personer deltogo i exkursionen.

Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i
Uppsala.

Den 15 februari.
Fil. lic. G. Lohammar höll föredrag om »Fosfor- och kväveförhållandenas 

inverkan på vattenvegetationen».
Docent G. Degei.ius lämnade ett meddelande om

Ett fynd av Stereocaulon saxonieuin Baclnn. i Uppland.
Föredr. föreläde exemplar av nämnda lav, beskriven i Hedwigia 1927, 

från sydvästligaste Uppland: Härnevi s:n, strax SV om Ås, där den av 
föredr. anträffats i okt. 1937. Denna morfologiskt intressanta art, när
stående S. tyroliense och S. pileatum, var förut blott känd från Ålleberg 
(Magnusson i Medd. fr. Göteborgs bot. trädg., XI, sid. 52; utdelad i den
sammes Lieh. sel. scand. exs. som nr 240) samt en del lokaler i Mellan
europa (se Frey i Rabenhorsts Kryptogamen-Flora, Bd. IX, Abt. IV/l,
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sid. 105). Arten torde emellertid på grund av sin obetydliga storlek — 
podetier vanligen under 5 mm i höjd — vara förbisedd, men vanlig är 
den antagligen icke. Den uppträdde på Härnevi-lokalen rikligt på små
stenar i ett grustag i en rullstensås. Ilätt många apothecier anträffades, 
men flertalet exemplar voro sterila.

(Autoreferat.)

Professor G. Pinar du Rietz lämnade ett meddelande om

Urnula Crateriuin (Sclnv.) Fr. i Uppsalatrakten.

Denna förut blott från två svenska fyndorter kända discomyeet hade 
av föredraganden påträffats i Nostens skogsbryn mot Hågadalen mitt emot 
Norby lund (Bondkyrko s:n, Uppland), på hasselgrenar i fallförnan i en 
liten gles asp-hassel-dunge nedanför en mot öster vettande bergbrant. 
Den upptäcktes där för första gången den 0 jan. 1937, fullt utvuxen under 
det då rådande fuktiga blidvädret (kallare väder med snö började detta 
år först längre fram i januari). Efter att förgäves ha eftersökts under 
hösten 1937 framgrävdes den ur snön på samma fläck och i samma stadium 
den 13 februari 1938, uppenbarligen utvuxen under blidvädret under se
nare delen av januari och första februariveckan. Tidigare fynd (jfr C. Th 
Mörner och K. G. Ridelius i Sv. Bot. Tidskr. 1930 resp. 1931) hade alltid 
gjorts senare på våren (april och maj). De nya vinterfynden tyda på att 
Urnula Crateriuin kan lockas fram av blidväder med barmark när som 
helst efter jul och att den väl förtjänar att eftersökas just under sådana 
perioder under de första månaderna av året. Exemplaren från den nya 
fyndorten skilja sig från de tidigare insamlade (jfr fig. 1 hos Mörner 
1. c. p. 306) genom avsevärt grövre fot och smalare apotheciedisk. Enligt 
doc. J. A. Nannfeldt, som har ansvaret för den definitiva bestämningen, 
beror emellertid detta blott på att de representera ett tidigare utvecklings
stadium. (Detta har senare bekräftats genom att typiska fruktkroppar 
längre fram på våren 1938 iakttagits på samma lokal.)

(Autoreferat.)
Den 1 mars.

Professor N. Svedelius demonstrerade blommande växter från Botaniska 
trädgårdens växthus.

Trädgårdsmästare E. Svensson höll föredrag om »En växttransport från 
Edinburghs botaniska trädgård. Några intryck från en studieresa i Skott- 
la nd.»

Docent G. Degelius förevisade herbarieexemplar av jätteaspen från en 
lokal i Nordnorge (Storjord i Salten), varjämte han meddelade ytterligare 
3 nya fyndorter för densamma i Norge (Moskenesöy i Lofoten och Rognan 
i Salten) och Sverige (Lugnåsberget i Västergötland), samtliga upptäckta 
av föredraganden förliden sommar.

Fil. kand. Ingrid Bergström förevisade fotografier av den tetraploida 
jätteaspen, framställd genom korsning mellan diploid och triploid asp.

Professor C. Th. Mörner demonstrerade ett antal tropikfrukter.
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Den 15 mars.
Docent O. IIeilborn höll föredrag' om »Sterilitet och polyploidi hos 

äpplen».
Fil. lic. 1). Lihnell demonstrerade preparat av Juniperus'’ mykorrhiza.

Den 5 april.
Komminister J. Lagerkranz höll ett med rikligt pressat material och 

talrika hil der illustrerat föredrag med titeln »Från Färöarnas natur- och 
folkliv».

Docent (i. Degelius demonstrerade svampen O ny gena Corvina Alb. & 
Schw. från Slottsbacken i Uppsala. (Se Sv. Bot. Tidskr. 1938.)

Den 1 oklober.
Under ledning av herr Seth Lundell företog Sektionen en svampex

kursion till trakten kring Kättinge i Börje s:n.

Den 18 oktober.
Docent K. V. O. Dahlgren höll föredrag om »Ftt besök vid Cold Spring 

11 arbor, N. Y.»
Professor C. Tu. Mörner demonstrerade: 1) ett jätteexemplar av Lactuca 

scariola L.; 2) några exemplar av gasteromyceten Disciseda circumscissa 
(B. & C.) Holl.; 3) några av våra äldsta provinsfloror.

Docent H. Smith förevisade: 1) material av Disciseda circumscissa (B. & C.) 
Holl, och D. compacta Czern.; 2) blommande exemplar av Gentiana rhodanta 
Franch. och herbarieexemplar av ytterligare några Gentiana-arter.

Den 15 november.
Docent G. Degelius höll ett med bilder och herbariematerial belyst före

drag över ämnet »Från en resa i Ryssland».
Professor H. Osvald demonstrerade Mitrula sclerotiorum Rostr.
Fil. lic. G. Israelsson lämnade ett meddelande om Rhodoplax Schinzii 

(Schm.) Schm. & AVellh.

Den 29 november.
Fil. lic. Ewert Åberg höll föredrag om »Hordenm agriocrithon E. Åberg 

och det odlade kornets systematik och härstamning». (Se Lantbrukshög- 
skolans Annaler Vol. 6).

Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Den 25 februari.

Professor O. Rosenberg höll ett med hjälp av baloptikon och mikro- 
projektion illustrerat föredrag, om »Slemsvamparna och deras livscykel».

Komminister J. Lagerkranz skildrade sina erfarenheter av »Färöarnas 
växtvärld och folkliv». Föredraget illustrerades av talrika ljusbilder.

Den 16 maj.
Fil. dr. O. Langlet demonstrerade sina tallkulturer vid Statens Skogs- 

försöksanstalt.
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Professor T. Lagerberg demonstrerade en del intressanta träd och 

buskar i Skogshögskolans park.

Den 15 oktober.
Fil. dr. S. Erlandsson höll ett föredrag om »Arktiska strandväxters'in

vandring till Bottniska viken». Föredraget beledsagades av ljusbilder och 
förevisning av pressade växter.

Den 26 november.
Fil. lic. Nils IIylander föreläste om »Gammaldags gräsinsåningar». Ett 

rikt och vackert herbariematerial demonstrerades.
Fil. stud. Olof II. Selling höll föredrag om »En exkursion på den 

hawaiianska vulkanen llaleakala». Ett stort antal ljusbilder förevisades.
Vid företaget styrelseval valdes till ordförande professor T. Lagerberg 

efter professor It. E. Fries, som undanbett sig återval. Övriga styrelse
ledamöter och revisorer omvaldes.

Botanistklubben vid Stockholms högskola.

Den 15 februari.
Fil. kand. IIedda Nordenskiöld höll föredrag om »Korsningsförsök med 

Phleiun-arler».
Fil. lic. Tore Linnell föredrog om »Det nya fyndet av Sequoia i Skåne» 

samt visade i anslutning härtill en serie preparat i mikroprojektion. (Se 
S. G. U:s årsbok 11)37, N:o 2.)

Den 19 mars.
Fil. stud. Torsten Hemberg refererade nyare litteratur om tillväxtäm

nenas inverkan på rotbildning.
Laborator M. G. Stålfelt höll föredrag om »Adaptationsprocesser hos 

kolsyreassimilationen».
Den 21 april.

Fil. kand. C. L. Kiellander refererade: A. Müntzing, Polyploidy from 
Twin Seedlings. — Gytologia 1937 (Fujii Jubilee Volume).

Fil. stud. Ivar Ekdahl refererade: A. F. Blakeslee and A. Cr. Avery, 
Methods of inducing doubling of Chromosomes in Plants. — Journal of 
Heredity 1937.

Fil. dr. Olof Langlet visade »Bilder från en studieresa i Mellaneuropa 
hösten 1937» samt berörde i samband därmed en del proveniens- och 
ärftlighetsfrågor med avseende å skogsträd.

Den lb maj.
Exkursion till Vårbydalen, sjön Aspen och Bornsjön. Under ledning av 

fil. mag. Edvard von Krusenstjerna studerades mossfloran på de platser, 
som besöktes, och särskild uppmärksamhet ägnades därvid åt Vårbydalen.

På kvällen sammanträde å Botaniska Institutet. Fil. stud. Olof II. 
Selling höll föredrag om »Polystichum Lonchitis' utbredning och skandi
naviska upptäcktshistoria».



Den T september.
Docent Folke Fagerlind höll föredrag om »Skruvpalmerna». Framställ

ningen belystes av ett stort antal ljusbilder från Buitenzorgs botaniska 
trädgård på Java.

Den T oktober.
Fil. stud. Gustav Edin demonstrerade ett fynd av fossil tall i Pite lapp

mark.
Fil. stud. Ivar Ekdahl höll föredrag om »Endospermhaustorier hos 

Plantago major» samt visade i anslutning härtill preparat i mikroprojektion.
Fil. lic. Olov Gelin höll föredrag om »Ascosporlängdens variation hos 

Plectania protracta».
Den 1 december.

Fil. kand. Ingrid Bergström höll föredrag »Om framställning av hög- 
kromosomiga äppelträd». (Se Ilereditas 1938.)

Fil. mag. K.-G. Kökeritz refererade: D. Kostoff, The Effect of Centri
fuging upon germinated Seeds from various plants. — Cytolog'ia 1938.

Docent Folke Fagerlixd höll ett med talrika ljusbilder illustrerat före
drag om Tjibodas, en filial till Buitenzorgs botaniska trädgård.

Vid förrättat styrelseval utsågs till ordförande fil. mag. C. L. Kiellander, 
till sekreterare fil. stud. Olof II. Selling och till skattmästare fil. stud. 
Bengt Rosenberg.

Den 14 december.
Professor Otto Rosenberg höll föredrag över ämnet: »Några drag ur 

cytologiens äldre historia».

Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 5 februari.
Framlades 12:te bandet av Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 

Fennica, innehållande Sällskapets förhandlingar 1935—1936. Tomen var 
redigerad av doc. Holger KliNgstedt med biträde av mag. Adolf Fr. 
Nordman. Den är tillägnad professor T. H. Järvi.

Docent Carl Cedercreutz redogjorde för förekomsten i Finland av tre 
här icke tidigare kända Chara-avter: 1. Chara foetida, insamlad redan år 
1861 av Tu. Saelan i Skavarböleviken söder om Borgå stad i Nyland; 
2. Ch. contrario, funnen av dr. E. IIÄyrén år 1935 i Eckerö socken på 
Åland; 3. Ch. strigosa, som visat sig' förekomma i flera sjöar i östra och 
nordöstra Finland.

Till tryckning anmäldes: Ears Fagerström, Bidrag till kännedomen om 
vegetation och flora i Terijoki socken (på Karelska näset).

Mag. A. V. Auer hade insänt meddelande om floristiska iakttagelser i 
norra Finland. Bland mera anmärkningsvärda fynd nämnas Cystopleris 
montana från Tervola socken i Ostrobothnia borealis, Poa glatica från 
Rovaniemi och Nedertorneå, Cijpripedium calceolus från Tervola, Sali'.v 
reticulata från Kuusamo, Gentiana nivalis från Nedertorneå socken i norra 
Österbotten och Mulgedium sibiricum från Tervola och Salla socknar.

8 — 38871. Svenslc Botanisk Tidskrift. 1939.
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Den 5 mars.
Framlades 13:de bandet av Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 

Fennica, innehållande Sällskapets förhandlingar 1936—1937. Tornen var 
redigerad av mag. Adolf Fr. Nordman.

Mag. I. Hustich erinrade om att lagen om inrättandet av naturskydds
områden på statens mark i Finland den 18 sistlidne februari vunnit stad- 
fästelse. Lagen innefattar grundandet av sex naturparker: Kutsajoki i Salla 
i sydöstra Lappland, Pisavaara i Tervola och Rovaniemi socknar i norra 
Österbotten, Mallatunturit i Enontekis, Pääskyspahtaat i Salmijärvi i Petsamo, 
Pummanginniemi j»ä Fiskarhalvön i Petsamo och Hiisjärvi-området i Salmis 
socken i Karelen; ävensom fyra nationalparker: Pallastunturi-Ounastunturi 
i västra Lappland, Pyhätunturi i Kemijärvi socken, Heinäsaaret i Petsamo 
och Stora träskön utanför Porkala i Nyland. Talaren framhöll, att tid
punkten nu var inne för grundandet av en naturskyddsförening'i Finland.

Universitetsadjunkten dr. Ernst Häyrén förevisade exemplar av Peziza 
(Plicaria) repanda Wahlenb. från Ivulju gård i Suoniemi socken i Satakunta. 
Svampen hade i riklig mängd insamlats i gårdens vinkällare de första 
dagarna av mars och till botaniska museet insänts av mag. Taimi Mäkelä.

Stud. Orre Sternberg hade insänt notiser om Ficus carica odlad såsom 
krukväxt i Finland. Träden utveckla vid c:a tio års ålder ända till 30—40 st. 
mogna fikon varje eller vartannat år.

Den 2 april.
Universitetsadjunkten dr. M.J.Kotilainen föredrog om magnesiumsilikatet 

såsom substrat för en anmärkningsvärd flora.
Dr. Harald Lindberg redogjorde för sina studier rörande kollektivarten 

Erigeron acris, vilka bl. a. givit vid handen, att den form, som i Finland 
gått under namn av E. Droebachiensis, icke är identisk med denna och 
därför särskilts som en ny art och av honom benämnts E. brachycephalus
n. sp. En annan form, som jämväl av föredragaren ansågs vara ny för 
vetenskapen, är den i Kuusamo flerstädes rikligt förekommande E. decolo- 
ratus n. sp.

Doc. Hans Buch anmälde den för Finland nya levermossan Junger mannia 
tristis Nees (.7. riparia Tayl.), som anträffats växande på strandbranterna 
av Veljakkajoki i Jakovaara i Suistamo socken i Ladoga-Karelen av kom
munalläkare A. .1. Huuskonen.

Forstmästare Justus Montell anmälde: »Woodsia alpina (Bolt.) Gray X il- 
vensis (L.) R. Br. funnen i Salla».

Universitetsadjunkten Ernst Häyrén anmälde: »Einige Algen aus dem 
Meere bei der Stadt Kemi, Ostrobothnia borealis».

Den 7 maj.
Prof. Runar (Hollander refererade den nyligen avlidne växtfysiologen 

II. Molisch’ sista arbete »Der Einfluss einer Pflanze auf die andere».
Meddelades att Sällskapets korresponderande ledamöter dr. W. Wangerin 

(Danzig) och dr. O. Borge (Stockholm) avlidit.
Åt folkskollärare O. Kyyhkynen utgavs 1,500 mark för floristiska ex

kursioner.
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Mag. A. Pankakoski förevisade exemplar av Parmelia scorlea, som han 
jämte stud. L. Lehtonen insamlat på tvenne utskär vid Porkala i Kyrk- 
slätt socken i Nyland. Artens hittills kända östligaste fyndplats var be
lägen i Ilitis socken i Regio aboénsis, c:a 110 km västligare.

Mag. I. Hiitonkn förevisade exemplar av Elaphomyces granulatiis samt 
redogjorde för förekomsten av denna art samt av E. maricatiis i Finland. 
Den förra arten är känd från nära 30 ställen, nordligast från norra Tavast- 
land och norra Karelen, den senare från sju orter i sydvästra Finland.

Den 13 maj.
Till hedersledamot av Sällskapet invaldes professor Robert E. Fries, 

Stockholm.
Meddelades att Acta Botanica Fennica N:o 22 utkommit, innehållande 

en avhandling av Uno Saxén: »Die Varietäten von Care.v salina Wg ssp. 
cuspidata Wg nebst ihren Hybriden an den Küsten des Bottnischen Busens, 
Finnland», 30 sid. och 5 planscher.

Universitetsadjunkten dr. M. .1. Kotilainex meddelade, att den sällsynta 
mossan Seligeria subimmersa, som upptäcktes år 1867 av forstmästare 
F. Silén i Kuusamo vid Kitkajoki och beskrevs av S. O. Lindberg, men 
senare icke iakttagits, sommaren 1937 återfanns av den av Vanamo-Säll- 
skapet till Kuusamo anordnade expeditionen. Arten insamlades dels i 
Jäkälävuoma invid Juuma, dels vid östra ändan av Pieni-Sieppijärvi nära 
ryska gränsen.

Dr. T. J. Hintikka redogjorde för fyra fall av sammanvuxna äpplen, 
tre iakttagna i Tusby socken i Nyland av trädgårdsmästare P. Jotuxi och 
ett i Tammerfors av trädgårdsmästare K. Kajanto. Föredragaren ansåg, 
att blommorna stått så nära varandra och blomskaften varit så korta, att 
hopväxning försiggått vid blombottnens ansvällning. Härvid har det ena 
äpplet utvuxit normalt, medan det andra blivit rudimentärt. — Meddelade 
jämväl om sektorialbildning hos Sävstaholm-äpple. Äpplet anträffades 
hösten 1937 i Ivotimäki trädgård i Korso, Nyland.

Doc. Ole Eklund anmälde: 1. »Ozeanische und subozeanische Laub
moose in SW-Finnland»; 2. »Zur Biologie der Süsswasserhydrophyten der 
maritimen Kleinschären».

Den 1 oktober.
Professor Carl Nyberg föredrog om sina undersökningar rörande bak

teriernas fortplantning med särskilt beaktande av de hittills okända fort- 
plantningsceller, som alstras av bakteriernas s. k. involutionsformer.

Meddelades att från trycket utkommit Acta Botanica Fennica N:o 21, 
innehållande en avhandling av Tu. Lange, Jämtlands kärlväxtflora, 204 sid., 
en karta och 125 kartskisser i texten. Likaledes hade av samma serie ut
kommit N:o 23: Gunnar Marklund, Die Taraxacum-Flora Estlands, 150 sid., 
25 kartor och 40 fig. i texten.

Mag. Lars Fagerström meddelade om växtfynd i Terijoki på Karelska 
näset: 1. Galium saxatile, funnen på tre ställen sommaren 1938; 2. Dentaria 
bulbifera; och 3. Claytonia Sibirien L. (Cl. alsinoides Sims.), funnen adventiv 
vid vägkant i Ollinpää by sommaren 1938.



Hemmansägare Paul Olofsson hade insänt ett meddelande om Cnjplo- 
gramme crispa, som han i några sparsamma exemplar sommaren 1938 an
träffat i Vargata by, Vårdö socken, Åland. Lokalen är synbarligen den
samma, där arten år 1885 insamlats av J. O. Bomansson. I övrigt är denna 
högnordiska ormbunke icke insamlad på Åland.

Förevisades exemplar av den från Finland tidigare icke kända Melica 
uniflora, som sommaren 1938 av professorskan Maida Palmgren anträffats 
sparsamt växande i en lund i Finström socken på Åland.

Dr. Bertel Lemberg anmälde: 1. »Fin flytbladsform av Ranunculus 
sceleratus L. funnen i Pernå»; 2. »Rumex thgrsiflorns Fingerh. funnen i 
Pernå».

Professor O. Meurman föreslog att Sällskapet måtte vidtaga åtgärder för 
fredande av ett i botaniskt avseende intressant område med Ulmus montana 
och rik örtvegetation invid Ilaavisto järnvägshållplats i Birkkala socken, 
Satakunta. Förslaget hänsköts till styrelsen.

Doc. Hans Buch föreslog åtgärders vidtagande för skyddandet av Stans
vik gamla silvergruvor jämte närliggande område på Degerö invid Helsing
fors. Platsen äger ett betydande såväl botaniskt som geologiskt intresse. 
Förslaget hänsköts till styrelsen.

Den 5 november.
Dr. Harald Lindberg förevisade exemplar av Ranunculus salsuginosus 

Pall. (R. cymbalarius Pursh.) från Bastuskär i närheten av Räfsö, Satakunta, 
där arten för några år sedan upptäckts såsom ny för Finlands flora, samt 
från artens utbredningsområde i norra Amerika och i Sibirien. Före- 
dragaren ansåg', att man här har att göra endast med en och samma 
mycket varierande art. Han antog som en möjlighet, att arten på Bastuskär, 
där den uppträder i stor ymnighet på en fullt naturlig havsstrand, vore 
att betrakta som en s. k. pseudorelikt, särskilt som i samma trakt an
träffas en skalbaggsart (en jordloppa), vilken förutom härifrån är känd 
från Siikajoki i Österbotten, från Ostasien och från Nordamerika.

Student Hans Luther redogjorde för sina undersökningar rörande 
Vtricularia neglecta och ll. vulgaris samt anmälde till tryckning: »Utricularia 
negleda, eine in Finnland bisher übersehene Art».

Mag. Lars Fagerström anmälde: 1. »Cetraria nivalis (L.) Ach. funnen i 
Terijoki», 2. »Fynd av Mnium Drummondii Bruch & Schimp. i Terijoki» 
samt 3. »Lamium galeobdolon (L.) Cr. i Finland».

Den 3 december.
Professor Kurt Buch, Åbo, föredrog om de kvantitativa relationerna 

mellan kemiska och biologiska faktorer i havsvattnet. Föredragaren redo
gjorde för resultaten av gemensamt med dr. Stina Gripenberg utförda 
regelbundna bestämningar av särskilda fysikaliska och fysikaliskt-kemiska 
faktorer i havsvattnet vid Hangö, kombinerade med kvantitativa plankton
prov. De förra omfattade temperatur och salthalt, halten upplöst syre, 
alkalinitet, surhetsgraden eller pH, fosfathalt jämte meteorologiska obser
vationer och ett antal bestämningar av luftens koldioxidhalt. Därutöver 
kunde på teoretisk väg' ur de erhållna värdena för pH och alkalinitet be
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räknas vattnets s, k. koldioxidtryck och dess totala kolsyrehalt. Plankton- 
undersökningarna hade utförts av magistrarna K. Boström och E. Halme. 
Föredragaren visade i ett antal diagram det intima samband, som råder 
mellan växlingarna i en del av ovannämnda kemiska faktorer och plankton
produktionens storlek, angiven som antalet individer eller celler per liter 
havsvatten av de olika planktonarterna. Talaren uppehöll sig särskilt vid 
produktionens beroende av de tillgängliga näringssalterna främst fosfater, 
vilka under vintern ackumulerats och i slutet av mars omedelbart efter 
islossningen giva upphov till en massproduktion av kiselalger, vilken varar 
till maj. Den tillgängliga fosfatmängden kan ungefärligen beräknas. Då även 
antalet celler av kiselalger är känt, kan fosfatförbrukningen per cell upp
skattas. — Den mängd kolhydrater, som vid Ilangö genom assimilation 
bildats under nämnda våruppblomstring i vattnet, utgör c:a 160 kg per 
hektar vattenyta, vilket är ungefär lika mycket som en potatisåker pro
ducerar under lika lång tid under sommaren. Föredragaren redogjorde 
vidare för produktionens inverkan på kolsyrejämvikten i havet: under 
våren blir havet starkt alkaliskt och kolsyreabsorberande, under hösten 
är det däremot, främst tack vare vertikalcirkulationen, surt och kolsyre- 
avgivande. Under vintern är jämvikt rådande.

Mag. Erkki Halme redogjorde för fosforomsättningen och planktonpro
duktionen i Pojoviken i Nyland. Han framhöll, att Pojoviken i morfo- 
metriskt och delvis i hydrografiskt avseende påminner om en fjord. I de 
djupare delarna av viken samlas fosfater i osedvanligt hög koncentration. 
Det oaktat är vikens planktonproduktion ej särdeles stor beroende på 
andra hämmande faktorer. Fosfatöverskottet drives under dessa omstän
digheter ut till havs, där det utnyttjas av havets växtplankton.

Mag. Kalle Boström skildrade den temporala förekomsten och utbred
ningen av Bosmina maritima i Östersjöområdet. Artens vinterägg utvecklas 
endast i vatten med låg salthalt (2—3 %o), dels i de inre delarna av Finska 
och Bottniska vikarna och dels i skärgårdsområdena vid mynningen av 
större floder. Från dessa områden utbreder sig arten med ytvattenström- 
mar även till saltare vatten och uppträder under sensommaren allmänt i 
hela Östersjöområdet.

Meddelades att Sällskapets styrelse i skrivelse tiill Helsingfors stads
fullmäktige föreslagit, att Stansvik gamla silvergruvor på Degerö jämte 
närmaste omgivning måtte avskiljas som naturskyddsområde. — Likaså 
hade styrelsen vänt sig till naturskyddsinspektören med anhållan om åt
gärder för fredande av den med Ulmus montana bevuxna märkliga ravinen 
vid Nokia ström nära Ilaavisto järnvägshållplats.

Mag. I. Huto nen förevisade exemplar av de för Finland nya Anthoxanthum 
aristatum Boiss., Lepidium bonariense L. och Tetragonia expansa Thunb., 
vilka han funnit såsom adventivväxter i Helsingfors hösten 1938.

Stud. Kai Nilsson demonstrerade en i Lappvik i Tenala socken i västra 
Nyland av honom anträffad form av Elymus arenarins med förgrenade ax. 
■—• Mag. I. Hiitonen meddelade, att han under olika år i Helsingfors an
träffat Secale cereale och Lolium multiflorum med förgrenade ax.

Föredrogs ett av redaktör N. Stenlid, Stockholm, insänt meddelande: 
»Petasites spurins (Retz.) Rclib. funnen på Åland».
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Svenska Växtgeografiska Sällskapet.
Den 20 maj.

Med anledning av hedersledamoten professor Raunki.ers samt med
lemmarna statsgeolog Erik Granlunds och distriktslantmätare Olof Strind
bergs bortgång uttalade ordf. några minnesord.

Meddelades, att band IX av Acta Phytogeographica Suecica (R. Sterner: 
Flora der Insel Öland) nyligen utgivits samt att Sällskapet mottagit pen
ningbidrag till detta bands utgivande från överdirektören, fil. dr. Hugo 
Hammar, lasarettsläkaren Gustaf Olofsson, direktör William Björkman 
samt apotekaren Alfred Ahlqvist, Styrelsens beslut, att såsom en av 
Sällskapets Främjare nämna dr. Hugo Hammar, kungjordes.

Meddelades vidare, att styrelsen nyligen infört möjligheten för läro
anstalter, bibliotek, föreningar o. s. v. att teckna abonnement på Sällskapets 
Acta mot en årlig avgift av 5 kr. + porto för svenska abonnenter oeh 7 kr 
inkl. porto för utländska.

Docent Fredrik Fnquist liöll föredrag om »Den kvartära nedisningen 
och den karbonska. Geografiska paralleller.» I samband härmed utdelades 
en av föredragshållaren sammanställd karta över »de växtgeografiska regio
nerna i Europa under den sista istiden». Kartan visar utom fördelningen 
mellan land och hav isens maximala utbredning, smärre glaciärer, vegeta- 
tionsfria sandområden med inlandsdyner, tundreområden, steppområden 
samt skogbärande områden.

Den 12 november.
Meddelades, att styrelsen förberedde utgivandet av docent Bertil Lind

quists skogsbiologiska och kulturgeografiska studie över Dalby Söderskog 
som band X av Acta (för 1938).

Professor Carl Troll, Bonn, höll föredrag om »Pflanzengeographische 
Studien im Himalaja (mit Vorführung der Vegetationskarte des Nanga 
Parhat 1:50000)».

Vetenskapsakademien.

Den 9 februari.
Till införande i akademiens Handlingar antogs: »Botanische Ergebnisse 

der Schwedischen Expedition nach Patagonien und dem Feuerlande 1907 
—1909. XI. Meeresalgen. 3. Chlorophyceae» av D. E. IIylmö.

Den 9 mars.
För resor inom Sverige i botaniskt syfte utdelades följande stipendier: 

e. o. amanuens Stig Waldheim 175 kr. för studier av släktet Sphagnum i 
Skåne; fil. mag. S. Petersson 175 kr. för studium A id Kristineberg av liavs- 
algernas biokemi; fil. dr. G. B. E. Hasselberg 150 kr. för floristiska under
sökningar i nordöstra Ångermanland; e. o. amanuens Ove Almborn 175 kr. 
för studium av lavfloran i Skåne och Blekinge.

Det anmäldes, att två Krokska stipendier på vardera 500 kr. av Krokska 
kommittén tilldelats docent II. Weimarck för fortsättande under år 1938
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av de under år 1937 påbörjade undersökningarna över kärlväxterna i Skåne 
med speciell hänsyn till deras utbredning och ekologi och fil. lic. G. Israels- 
son för resor i vissa delar av södra och mellersta Sverige med ändamål 
att studera vattendragens alger från företrädesvis växtgeografiska syn
punkter.

Den 13 april.
Till införande i akademiens handlingar antogs: »Studies in species of 

Lecanora, mainly the Aspicilia gibbosa Group» av fil. dr. A. II. Magnusson.

Den 25 maj.
Det meddelades, att Enanderska kommittén av Enanderska fondens 

räntor tillerkänt med. kand. Gustaf E. Haglund 500 kr. för att genom in
samling av Taraxacum-former i södra Sverige och genom kulturer i Lund 
sättas i stånd att fortsätta sina studier över Taraxacum-släktets systematik, 
professor Gunnar Samuelsson 200 kr. för insamling och odling av kritiska 
Alchemilla-iyper, bibliotekarien Erik Marklund 250 kr. för cytologiska 
studier beträffande släktet Salix, lektor Erik Almquist 200 kr. för hieracio- 
logiska studier i Uppland och Gästrikland, komminister J. Lagerkranz 
150 kr. för insamling av Salices för Bergianska trädgårdens räkning under 
resa å Grönland sommaren 1938.

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Systematische Beobachtungen 
über Myosotis silvatica (Ehrh.) Iloffm. und verwandte Formen» av läro
verksadjunkten T. Vestergren (f).

Den 1 juni.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Weitere Beiträge zur Strauch - 

und Laubflechtenflora von Åsele Lappmark» av fil. lic. Sten Ahlner.

Den 12 oktober.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Kurze Notiz über den Pakurii- 

Baum in Colombia (Süd-America)» av professor C. G. Santesson.

Den 7 december.
Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Amphibious Pyrenolichens I» 

av fil. kand. Rolf Santesson och »Plantae maroccanae novae vel rariores» 
av akademiens utländske ledamot R. Maire samt professor Gunnar 
Samuelsson.
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IN MEMORIAM.

Emil Haglund.
* -"It 1877, v l"/z 1938.

Byrådirektören i Kung]. Lant- 
bruksstyrelsen, filosofie dok
torn Emil Haglund avled i 
Stockholm den 19 mars 1938 
efter en långvarig och svår 
sjukdom i en ålder av 61 år.

Erik Emil Haglund, som var 
född den 29 januari 1877, avlade 
mogenhetsexamen vid högre 
allmänna läroverket i Falun 
år 1897, varefter han samma 
år inskrevs vid Uppsala uni
versitet i Västmanlands-Dala 
nation. Redan som skolpojke 
var II. mycket intresserad av 
floristiken, företog rätt omfat
tande exkursioner t. o. m. i de 
norska fjällen samt deltog liv
ligt i de växtbyten, som an
ordnades av Falu-läroverkets 
naturvetenskapliga förening. 
Det var därför ganska naturligt, 
att botaniken blev hans hu
vudämne vid universitetet. 
Han avlade fil.-kand.-examen 
1903 och fil.-lic.-examcn 1905 
samt promoverades samma år 
till filosofie doktor på en av

handling betitlad »Ur de högnordiska vedväxternas ekologi».
Redan före avslutandet av sina akademiska studier hade II. från in

gången av år 1904 erhållit anställning såsom botanist och torvgeolog vid 
Svenska Mosskulturföreningen i Jönköping, vilken anställning han innehade 
till år 1918, då han utnämndes till byrådirektör i Kungl. Eantbruksstyrel-

mMM
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sen. Under sin Jönköpings-tid utförde H. ett stort antal torvmarksunder- 
sökningar i landets olika delar och i Mosskulturföreningens tidskrift före
ligga redogörelser härom från Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Krono
bergs, Kalmar (Öland), Gotlands, Östergötlands, Skaraborgs, Göteborgs och 
Bohus, Värmlands, Örebro, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. 
För övrigt ägnade H. sitt intresse åt olika mosskulturen berörande spörsmål.

Under senare delen av sin anställning vid Mosskulturföreningen togs 
II. i anspråk för en hel del offentliga uppdrag. Sålunda förordnades han 
år 1914 av Kungl. Maj:t att jämte en av norska regeringen utsedd repre
sentant verkställa undersökning rörande skada av ren å slåttermyrar i 
nordliga Norge samt att utreda myrslåtterns betydelse för jordbruket i 
Västerbottens lappmarker. År 1915 utsågs H. till ordförande i kommis
sionen för undersökningar i avvittringsfrågan inom Dorotea och Sorsele 
socknar av Västerbottens län. Samma år utsågs II. jämte 4 andra per
soner att som sakkunniga biträda inom jordbruksdepartementet vid upp
görande av förslag till plan för en allmän undersökning rörande statens 
för kolonisationsändamål tillgängliga och därtill tjänliga marktillgångar 
inom de sex nordligaste länen. Ett betänkande härom avgavs påföljande 
år, varefter Kungl. Maj:t uppdrog åt en större kommitté, den s. k. kolonisa- 
tionskommittén, att verkställa utredning och avgiva förslag beträffande 
åtgärder till främjande av kolonisationen å kronans marker i Norrland 
och Dalarna. Som ledamot av nämnda kommitté fick H. i uppdrag att 
leda den omfattande inventering av odlingsjord, som med biträde av en 
rätt stor personal utfördes under åren 1916—1920. Resultaten av dessa 
arbeten framlade II. år 1922 i en omfattande publikation »Redogörelser 
för inventering av odlingsjord», vilken utgör bilaga till kolonisationskom- 
mitténs betänkande: »Förslag till kolonisation å kronoparker i Norrland 
och Dalarna».

Med understöd av statsmedel har II. företagit utländska studieresor, 
nämligen år 1907 till Tyskland, Österrike och Schweiz samt år 1911 till 
Finland, varjämte II. ett flertal gånger, delvis i botaniskt syfte, besökt 
Norge.

År 1928 insattes II. av Tjänstemannaorganisationernas arbetslöshets
kommitté (T. A. K.) i en 3-mannakommitté, vilken samma år på bekostnad 
av Kanadas båda största järnvägsbolag företog en resa i nämnda land för 
att därstädes studera kolonisationsmöjligheterna. Under denna resa gjorda 
erfarenheter har II. framlagt i en publikation: »Om kolonisation och vete
produktion i Kanada».

Redan år 1911 invaldes II. i Kungl. Lantbruksakademien på dess veteh- 
skapsavdelning.

Åter har en av sekelskiftets Uppsala-botanister lämnat vår krets. Gamle 
vän, jag bringar dig härmed ett tack för den trofasta vänskap, du städse 
visat mig, och lyser frid över ditt minne.
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Not., sid. 262—272.
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Redogörelse för torfmossundersökningar inom Skaraborgs län, utförda år 
1903 af Rob. Tolf. Ibid., sid. 257—278.

Redogörelse för torfmossundersökningar inom Bohuslän, utförda år 1903 
af Rob. Tolf. Ibid., sid. 279—293.

Om mossarna i Dalarne och deras beskaffenhet. Ibid., sid. 360—370.
1905.

Ur de högnordiska vedväxternas ekologi. Akademisk afhandling. Uppsala 
77 sid. o. 2 planscher.

Redogörelse för torfmossundersökningar inom Kronobergs län I, utförda 
sommaren 1904. Sv. Mosskulturför. Tidskr., sid. 181—223.

1906.
Redogörelse för torfmossundersökningar inom Kronobergs län II, utförda 

sommaren 1905 Ibid., sid. 98—116.
1907.

Om Hornborgasjön och omgifvande torfmarker. Ibid., sid. 55—74.
Linnés åsikter om torfven och dess användbarhet. Ibid., sid. 274—277. 
Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Östergötlands län sommaren 

1906. Ibid., sid. 318-379.
1908.

Om konserveringsvätskor, som bibehålla växternas gröna färg. Sv. Bot. 
Tidskr., sid. (128).

Om våra högmossars bildningssätt. Geol. För. Förhandi. Bd 30, sid. 
294—316.

Jättegröe i Jämtland. Sv. Mosskulturför. Tidskr., sid. 54—56.
En för vallar skadlig myxomycet. Ibid., sid. 60—61.
Mosskultur i gamla dar. Ibid., sid. 198—202.
Redogörelse för torfjordsundersökningar i Jämtlands län sommaren 1907. 

Ibid., sid. 314—365.
Fynd af bok i en skånsk mosse. Ibid., sid. 439—440.
Studier och iakttagelser vid utländska mosskulturanstalter. Reseberättelse. 

Medd. fr. Kungi. I.antbruksstyrelsen N:r 135, 36 sid.
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1909.

Om Betula hiimilis i Forserum. Sv. Bot. Tidskr., sid. (8)—(13).
Om våra liögmossars bildningssätt II. Geol. För. Förhandi. Bd 31, sid. 

376—397.
Exempel på hastig tillväxt hos torf. Sv. Mosskulturför. Tidskr., sid. 182 

—190.
Bedogöreise lör torfjordsundersökningar inom Kristianstads län sommaren

1908. Ibid., sid. 287—338.
1910.

Scirpus radicans Sclikuhr funnen i Västmanland. Sv. Bot. Tidskr., sid. 
108—112.

En märklig björk från södra Upland. Ibid., sid. (35)—(30).
Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Värmlands län sommaren

1909. Sv. Mosskulturför. Tidskr., sid. 126—166.
Om vivianit och ett par värmländska förekomster däraf. Ibid., sid. 273 

—279.
Om vegetationen i våra sjöar. Ibid., sid. 352—358.

1911.

Ett par Scirpus-arter, som böra eftersökas. Sv. Bot. Tidskr., sid. 434—435. 
Några anmärkningar med anledning av uppsatsen »Till frågan om hasselns 

forna utbredning i Ångermanland». Geol. För. Förhandi. Bd 35, sid. 
385—395.

Über die botanisch-torfgeologischen Untersuchungen des Schwedischen 
Moorkulturvereins. Verhandl. der II. Intern. Agrogeologenkonferenz. 
Stockholm 1910, sid. 168—177.

Redogörelse för en botanisk-torfgeologisk undersökning af fiskdammar på 
torfjord vid fiskeriförsöksstationen i Aneboda. Skrifter utgifna af Södra 
Sveriges Fiskeriförening N:r 8, 11 sid.

Om betydelsen af biologiska och torfgeologiska undersökningar vid tvister 
rörande vattenuppdämningsrätt. Sv. Mosskulturför. Tidskr., sid. 22—39. 

Mikroskopisk undersökning af några torfpappersprof. Ibid., sid. 81—89 o. 
2 planscher.

Några iakttagelser rörande skogsväxt på afdikade myrar i Västerbotten. 
Ibid., sid. 268—292.

Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Blekinge län sommaren 1910. 
Ibid., sid. 476—508.

Svenska Mosskulturföreningens torfgeologiska undersökningar. Ibid., sid. 
648—667.

1912.

Om Spliagnacéernas förhållande till vissa mineralsalter. Sv. Bot. Tidskr., 
sid. 645—656.

Redogörelse för en botanisk-torfgeologisk undersökning af Eriksdalsmossen 
i Röddinge socken i Skåne. Skrifter utgifna af Södra Sveriges Fiskeri
förening, N:r 10.

Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Malmöhus län sommaren 
1911. Sv. Mosskulturför. Tidskr., sid. 242—286.
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1913.

Om Gotlands hvitmossor. Sv. Bot. Tidskr., sid. 33—38.
Om kalkens och konstgödselmedlens inverkan på hvitmossorna. Sv. 

Mosskulturför. Tidskr., sid. 85—93.
Redogörelse för torfjordsundersökningar på Gotland sommaren 1912. Ibid., 

sid. 114-185.
Redogörelse för torfjordsundersökningar inom Örebro län. Ibid., sid. 

381—383, 415-420.
1914.

Redogörelse för i Norrbotten 1913 gjorda iakttagelser rörande torfmarker- 
nas beskaffenhet samt öfver krondikningens betydelse. Ibid., sid. 6—11. 

Redogörelse för torlmarksundersökningar på Öland sommaren 1913. Ibid., 
sid. 96-120.

Redogörelse för torfmarksundersökningar inom Norrbottens län 1913. 
Ibid., sid. 249—271.

lin pålbyggnad från stenåldern vid Alvastra. Ibid., sid. 381—383.
1915.

Krondikningens betydelse för övre Norrlands uppodling och kolonisation. 
Kungl. Lantbruksakademiens llandl. & Tidskr., sid. 355—364; Ilandl. till 
Lantbruksveckan, sid. 46—55.

1917.

Om bränntorv och bränntorvberedning. Stockholm & Uppsala, 228 sid. 
(tillsammans med ILi. von Feilitzen och A. Bauman).

1922.

Redogörelser för inventering av odlingsjord. Bilaga till Kolonisations- 
kommitténs betänkande. Statens offentliga utredningar 1922:22, 278 
sid. o. 11 kartor i färgtryck.

1923.

Inventering av odlingsjord längs Inlandsbanan från Ströms södra gräns 
till Storuman. Statens offentliga utredningar 1923:25, 30 sid. o. 2 kartor.

1929.

Om kolonisation och veteproduktion i Kanada. Stockholm, 207 sid.
1931.

Veteodlingen på Kanadas prärier och dess betydelse för världsmarknaden. 
Ilandl. till Lantbruksveckan, sid. 101—113.

1932.

Normalförteckning över svenska växtnamn, utgiven av Kungl. Lantbruks- 
styrelsen. Ny, reviderad upplaga. Medd. från Kungl. Lantbruksstyrelsen 
N:r 291, 68 sid.
Dessutom har 11. i Svenska Mosskulturföreningens tidskrift, i Lant

mannen m. fl. publicerat ett flertal uppsatser och notiser av praktisk art.
Hemfrid Witte.
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NOTISER.

Botanisk forskningsresa. — Fil. dr Erik Asplund anträdde den 
12 januari 1939 en botanisk samlings- och forskningsresa till Sydamerika 
såsom K. Vetenskapsakademiens Regnellske stipendiat. Resan kommer 
att beröra huvudsakligen Ecuador, men utsträckes sannolikt även till an
gränsande länder.

Kung 1. Vetenskapssocietetens L i n n é p r i s. — Till tävlan 
om K. Vetenskaps-Soeietetens Linnépris för år 1940 skola tävlingsskrifter 
vara inlämnade till Societetens sekreterare före ingången av februari månad 
1940. Endast skrifter, som behandla något ämne inom ämnesområdet »Sveri
ges fysiska geografi och naturalhistoria med dessa vetenskapers tillämpning 
på lanthushållningen», komma under bedömning. Prisbeloppet utgör 600 kr.

Föreståndarebefattningen v id naturvetenskapliga 
avdelningen å Statens skogsförsöksanstalt. — Den efter 
professor 11. IIesselman ledigblivande avdelningsföreståndarebefattningen 
söktes vid ansökningstidens utgång den 18 februari 1939 av fil. dr O. Langlet 
samt docenterna B. Lindquist, C. Malmström och L.-G. Romell.

Disputation er. — För vinnande av filosofie doktorsgrad försvarade 
vid Uppsala universitet fil. lic. Nils Fries den 9 december 1938 en avhand
ling »Ober die Bedeutung von Wuchsstoffen für das Wachstum verschie
dener Pilze» och fil. lic. Gunnar Lohammar den 12 december 1938 en av
handling »Wasserchemie und höhere Vegetation schwedischer Seen».

Docentförordnanden. ■— Till docenter i botanik vid Uppsala 
universitet förordnades den 9 januari 1939 fil. licentiaterna N. Fries och G. 
Lohammar.

Utnämning. — Botanisten och torvgeologen vid Svenska mosskultur- 
föreningen, civilingenjören Karl Lundblad har av Kungl. Maj:t utnämnts 
till statsagronom fr. o. m. den 1 januari 1939.

Stipendier. — Följande stipendier för botaniskt ändamål ha utdelats 
vid Uppsala universitet: ur Liljevalchs stipendiefond till fil. lic. Erik Björk
man 1000 kronor för fältundersökningar över tall- och granmykorrhizans 
utbildning i nord- och sydsvenska humusjordar, och till fil. kand. Rolf 
Santesson 2000 kronor som bidrag till en botanisk forskningsresa till 
Eldslandet och Patagonien.



K. Lantbruksakademien har vid sammanträde den 16 maj 1938 
till hedersledamot utsett professor H. Witte.

Framställning om inrättande av en personlig f o r s k- 
ningsprofessur. —- Kungl. Vetenskapsakademien har den 22 februari 
1939 gjort underdåning framställning om inrättande vid Naturhistoriska 
Riksmuseet av en personlig forskningsprofessur för docenten Rudolf 
Florin. Till grund för framställningen ligger en av åtta ledamöter av 
akademiens botaniska klass, nämligen professorerna S. Murbeck, R. Ser- 
nander, O. Rosenberg, II. Nilsson-Ehle, R. K. Fries, II. IIesselman, T. G. 
Halle och G. Skottsberg, undertecknad skrivelse, i vilken under åbero
pande av utförlig motivering anhållits om vidtagande av åtgärder i nämnda 
syfte. Den enda ledamot av den botaniska klassen, som icke undertecknat 
skrivelsen i fråga, nämligen professor N. E. Svedelius, har emellertid i 
särskild inlaga under åberopande av sitt sakkunnigutlåtande till den för 
närvarande lediga botanikprofessuren i Uppsala tillstyrkt inrättandet av 
den föreslagna professuren.

K. Vetenskap sa kade m ien. — Vid Vetenskapsakademiens sam
manträde den 8 mars 1939 invaldes till ledamöter av akademien: i klassen 
för botanik professor J. H. Kylin, och i klassen för mineralogi, geologi, 
fysik och geografi professor E. J. L. von Post.

Vid samma sammanträde utsåg Akademien till sin representant vid 
sjätte internationella vetenskapliga Stillahavskongressen, 21 juli—12 augusti 
1939, i Kalifornien professor C. Skottsberg.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimental fältet.
Tryckningstillstånd kan meddelas, först sedan manuskriptet i komplett 

skick kommit redaktionen tillhanda.
Korrigeringskostnad, som överstiger 10?» av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande författare.
Enligt styrelsens beslut få avhandlingar i regel icke överskrida 2 ark. 

För avhandlingar i omfång överskridande två ark gäller den bestäm
melsen, att författare är skyldig själv bestrida hälften av framställnings- 
kostnaderna för den överskjutande delen; för doktorsavhandlingar gälla 
särskilda bestämmelser. Endast oundgängligen nödvändiga 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 
bildei'na 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:
Raunkler, C., Measuring apparatus for statistical investigations of Plantforma- 

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kobenhavn 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: Raunkiär (sid. 3) eller Raunki^r (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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