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ETT NYTT FYND AV CLADIUM MARISCUS R. BR. 
I ÄLVSBORGS LÄN.

AV

J. A. O. SKÄRMAN.

I en avhandling »Floristiska undersökningar i Ale härad» (Sv. 
Bot. Tidskr. 1935, h. 3) har jag meddelat ett anmärkningsvärt 
fynd av Cladium mariscus, som jag 1934 ganska oväntat anträf
fade i Skepplanda socken, Alvsborgs län. Fyndet gjordes i norra 
delen av socknen i en liten skogssjö med namnet Bergsjön 1 
mil österut från Göta älv. I samband med detta meddelande 
framhölls, att ifrågavarande C/ac/zu/n-förekomst »kanske utgör den 
enda nu existerande» av arten i den till Västergötland hörande 
delen av Älvsborgs län, varför den syntes vara av särskilt och 
stort intresse.

Sedan dess har det emellertid lyckats mig finna Gotlands-agen 
på ytterligare en lokal i samma län. Denna ligger i grannsock
nen Östad Va mil SSO från Bergsjön. Strängt taget skulle det 
kunna sägas, att Cladium därstädes uppträder på två lokaler, men 
avståndet mellan dem uppgår ej till mer än något över 100 meter 
och åtskilligt talar för, att den ena förekomsten bör uppfattas 
som spridd från och utgörande en direkt fortsättning av den 
andra.

Väster om och på obetydligt avstånd från sydligaste delen av 
Skäfthultsjön — belägen 3,5 km västerut från Mjörnsjö järnvägs
station på Västgötabanan — ligga helt nära varandra tvenne små
sjöar, som gå under namnen Ramsjön och Lerkärr. Längd- och 
breddimensionerna äro för båda i det närmaste desamma, näm
ligen c:a 300 och 100 meter respektive. De stå i förbindelse med 
varandra genom en från Ramsjön utgående, mindre och sakta 
framrinnande bäck; efter att ha passerat Lerkärr fortsätter denna
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sedan ut i Skäfthultsjön. Den sistnämnda sjöns yta ligger enligt 
generalstabskartan »Borås» 104,2 meter ö. h. De två småsjöarnas 
ytor torde vid normalt vattenstånd nå blott obetydligt — till sy
nes 3, möjligen 4 meter — högre än denna siffra. Till jämfö
relse må nämnas, att Bergsjön i Skepplanda, som har ungefär 
samma storlek, ligger på nästan samma nivå eller omkring 110 
m ö. h.

Foto förf.
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Fig. 1. Norra delen av Ramsjön med den höga och branta sluttningen på östra
sidan om sjön.

Jämte de i bergsluttningen förhärskande barrträden visar bilden talrika lövträd, 
vilka utgöras av björk och ek (Quercus robur L. och Q. sessiliflora Salisb.).

Cladium mariscus uppträder vid båda sjöarna, i ojämförligen 
största mängd dock å norra stranden av Lerkärr, där den bildat- 
flera stora, till övervägande del rena bestånd, som tillsammans 
upptaga strandens nästan hela längd. Det största av dem har 
en utsträckning av 60 meter (fig. 3). Det kan emellertid sättas 
i fråga, om ej den ursprungliga förekomsten är att söka vid Ram
sjön, ehuru Cladium därstädes i nutiden träffas endast i södra 
delen på en c:a 25 meter lång sträcka i yttersta sjökanten (fig. 2). 
Betingelserna för agens trevnad och vidmakthållande i gången 
tid ha väl där varit alldeles speciellt gynnsamma och vida mera 
än vid Lerkärr på grund av de lokala förhållandena vid denna
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sjö. I väster och norr omgives sålunda Ramsjön av barrskogs
klädda sluttningar, vilka genom sin höjd erbjuda ett effektivt 
skydd mot hårda och kalla vindar från dessa håll. Och på den 
östra sidan reser sig tätt intill sjön en ännu högre och brantare 
sluttning (fig. 1), som i sitt norra parti stiger till säkerligen mer 
än 50 meter, åtminstone på sitt högsta krön. Vid sjöns sydända 
invid Cladium-beståndet företer den en lodrät, kal bergvägg av

Foto förf.

Fig. 2. Parti av Ramsjöns södra del.
I sjökanten till höger om den lodräta berghällens mellersta del ses beståndet av

Cladium mariscus R. Br.

omkring 8 meters höjd (fig. 2), i fortsättningen strax norr därom 
följd av ytterligare några lodräta, men mindre bergytor. Under 
varma sommardagar mottager denna mot sydväst-väster expone
rade sluttning givetvis en myckenhet solvärme, vilken vid därpå 
följande utstrålning måste avsevärt influera på och stegra såväl 
vattnets som luftens temperatur i den rätt djupa depressionen. 
Med all säkerhet ha dessa faktorer på denna för en värmekrä- 
vande art lämpade lokal spelat en stor roll för C/ad/um-beståndet, 
som trots sin sannolikt ansenliga ålder ännu ger intryck av att 
vara fullt livskraftigt med alltjämt ganska högvuxna och tätt 
växande vegetativa skott. Under sommaren 1940 företedde det 
ett 10-tal fertila skott med riklig fruktsättning, vilket i betrak
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tande av den stränga och långvariga kölden vintern förut verkade 
rätt överraskande.

I bäcken mellan de båda sjöarna, vilken under den ovan gjorda 
förutsättningen väl får anses som den egentliga förmedlaren av 
agens spridning till Lerkärr, träffas för närvarande blott ett 
mindre antal individ av Cladium; dessa förekomma endast i bäc
kens övre del på obetydligt avstånd från Ramsjön. Den lilla 
bäcken från Lerkärr till Skäfthultsjön framrinner genom mark av 
helt annan beskaffenhet och har ingen förutsättning att kunna 
hysa Cladium.

Om båda sjöarna, vilkas vatten är klart och färglöst, gäller att 
agen förekommer endast i de partier av stränderna, som befinna 
sig under vattenytan. Ovanför vattenlinjen har jag vid sökande 
icke kunnat finna något enda individ.

Cladium mariscus är som bekant en art, vilken kräver god nä
ringstillgång av sin ståndort. Den är i nutiden bunden till ut
präglade kalktrakter, åtminstone då det är fråga om rikare före
komster [Lennart von Post: Gotlandsagen (Cladium mariscus A. Br.) 
i Sveriges postarkticum. Ymer 1925]. Man kan då ha skäl för
moda, att kalk i en eller annan form skall förekomma i de här 
ifrågavarande sjöarnas närhet. Såvitt jag känner är dock varken 
kalksten eller några kalkhaltiga moräner påvisade i denna del av 
provinsen. Men detta utesluter naturligtvis ieke, alt grönstenar 
skulle kunna uppträda lokalt om ock sparsamt. Att så är fallet 
på flera ställen i Östad socken har jag anledning tro på grund 
av åtskilliga fynd av kalkgynnade växler, som jag där gjort un
der de senaste åren.

En undersökning av de båda sjöarnas vatten- och Strandflora 
ger emellertid vid handen, att med någon nämnvärd kalkhalt 
kan man tydligen härstädes icke räkna, åtminstone ej i de ytliga 
jordlagren. Både Itamsjön och Lerkärr ge vid första bekant
skapen intryck av att vara av det oligotrofa slaget, ehuru i be
tydligt mindre grad än Bergsjön, där floran är avgjort fattigare 
och med bortseende från Cladium fullständigt saknar kalkford- 
rande arter. Som kalkgynnade kunna från sjöarnas närmaste 
grannskap knappast andra anföras än Eriophorum lat i folium, Carex 
pulicaris, C. Hornschuchiana och Orchis incarnata, av vilka de tre 
senare anträffats endast vid eller hell nära Lerkärr (icke vid Ram
sjön) samt Carex digitata, som förekommer i branten omedelbart 
nordost om Ramsjön. Den allra största delen av vatten- och
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strandväxterna äro mer eller mindre typiska oligotrofer. Av så
dana ha följande antecknats:

Equisetum limosum (i Lerkärr ymnig), E. siloaticum, Potamo- 
geton polggonifolius (i bäcken från Lerkärr till Skäfthultsjön), 
P. natans, Triglochin palustre, Agrostis canina, Eriophorum poly- 
stachgum, E. vaginatum, Scirpus lacustris (blott i Lerkärr och där 
mycket sparsam), S. caespitosus, S. trichophorum (södra stranden 
av Lerkärr), Rhynchospora alba (tämligen allmän), R. fnsca (vid

t

Foto förf.

Fig. 3. Parti av Lerkärr med det största beståndet av Cladium mariscus R. Br. 
Bilden är tagen från södra stranden.
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Lerkärr på spridda ställen, h. o. d. tämligen riklig), Carex pauci- 
flora, C. canescens, C. stellulata, C. Goodenowii, C. panicea, C. mci- 
gellanica (Lerkärr), C. Oederi, C. lasiocarpa, Nymphaea alba, Nuphar 
luteum, Drosera rotundifolia, D. anglica, Rubus saxatilis, R. cha- 
maemorus, Comarum palustre, Potentilla erecla, Viola palustris, Mg- 
riophgllum alterniflorum, Naumburgia thgrsiflora, Menganthes trifo- 
liata, Utricularia intermedia.

Beträffande Scirpus trichophorum, som vid Lerkärr har sin enda 
för mig bekanta lokal i Östad, är det blott med tvekan jag här 
upptager den bland oligotroferna. Tidigare är den i Ale härad 
av mig funnen på ett flertal platser i Hålanda och Skepplanda 
socknar (Skärman 1935) och där då i sällskap med några som



254 J. A. O. SKÄRMAN

starkt näringsfordrande uppfattade arter, bl. a. Eriophorum lati- 
folium, Carex paradoxa, C. Hornschuchiana, Parnassia palustris.

Synnerligen överraskande är, att den utpräglat oligotrofa Lo
belia dortmanna, vilken är så vanlig i traktens många sjöar, här 
alldeles saknas, t. o. m. i Lerkärr, som i motsats till den djupare 
Ramsjön har grunda stränder. Och dock förekommer Lobelia 
blott några hundra meter öster om Lerkärr, visserligen rätt spar
samt, i en vik av Skäfthultsjön. Detta mycket anmärkningsvärda 
förhållande synes i viss mån tala för, att de båda sjöarnas oligo
trofa karaktär i själva verket kanske är svagare än vad vegeta
tionens sammansättning därstädes tyckes ge vid handen.

I jämförelse med oligotroferna äro mesotroferna och eutroferna 
fåtaliga. Av de förra märkas Potamogeton alpinus (sedd blott vid 
ett tillfälle i Ramsjön och i ringa mängd), Juncus filiformis och 
Pinguicula vulgaris, och bland de senare Phragmites communis 
(nästan uteslutande i Lerkärr, men där ymnig-—i Cladium-beslån- 
den dock blott med ett eller annat strå), Carex elata (Ramsjön, 
ett fåtal tuvor), Filipendula ulmaria, Lgsimachia vulgaris. Till 
mesotroferna kunna måhända också räknas de vid Ramsjön myc
ket sparsamt uppträdande Calamagrostis purpurea och Carex vagi- 
nata (båda förekomma i fuktig barrskog i nedersta delen av den 
närbelägna Ramdalen).

Vidare är att framhålla, att det atlantiska elementet i dessa 
trakters flora här har ej så få representanter, nämligen:

Scirpus multicaulis (nordöstra delen av Lerkärr), S. caespitosus 
*germanicus, Narthecium ossifragum, Quercus sessiliflora, Drosera in
termedia, Cornus suecica, Erica tetralix, Lonicera periclgmenum — 
den sistnämnda arten å nordvästra stranden av Ramsjön samt 
vid bäcken mellan Lerkärr och Skäfthultsjön, på båda ställena 
sparsam (ger intryck av relikt).

Skogsträden i sjöarnas närmaste omgivning äro främst gran 
och tall, därjämte björk — Betula pubescens utan tvivel något 
vanligare än B. verrucosa — klibbal samt i mindre grad ek. 1 
branterna på östra sidan om Ramsjön förekomma både Quercus 
robur och Q. sessiliflora (fig 1).

Buskarna utgöras av Juniperus communis, Salix aurita, Myrica 
gale (allmän), Sorbus aucuparia (enstaka buskar, inga träd), Rham
nus frangula (tämligen allmän), Viburnum opulus (ett fåtal små- 
vuxna individ) samt den nyssnämnda Lonicera periclgmenum.

Risen äro samtliga allmänna: Empetrum nigrum, Andromeda
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polifolia, Oxijcoccus quadripelalus, Vaccinium uliginosum, V. mgr- 
tillus, V. vitis idaea, Calluna vulgaris, Erica tetralix.

Mot den magra och enformiga vegetation, som kännetecknar 
nästan hela den sjöarna omgivande, till stor del sumpiga skogs
trakten kontrasterar starkt en mindre, sluttande ängsmark 2—300 
meter söder om Lerkärr nedanför den närbelägna gården Skäft- 
hult. Den växtlighet, vilken möter där, är åtminstone delvis av 
ett slag, som tydligt angiver en näringsrik jord. Kanske har denna 
under ett förflutet tidsskede nått ända ned till sjöarna. Den kan 
i så fall tänkas ha haft stor och avgörande betydelse för Cladium- 
förekomsterna och deras fortbestånd.

Ursprungligen har här varit ett lövängsområde — redan går
dens namn tyder därpå — som efter hand till större delen upp
odlats och av vilket den nämnda ängsmarken utgör den sista, 
orörda resten. Om denna forna lövängs art och beskaffenhet 
vittna åtskilliga ädla lövträd, såsom ekar, lindar och askar, vilka 
alla utan ringaste tvivel äro vilda. Jämte dessa förekomma på 
enstaka ställen, bl. a. på åkerrenar några almar, som likaledes 
äro att beteckna såsom varande av ursprunglig natur. Vidare 
märkas Corylus avellana (talrika stora, gamla buskar), Pyrus malns 
*silvestris, Crataegus curvisepala (några få, större buskar), Vibur
num opulus, Lonicera periclgmenum, ett par fiosa-arter samt av gräs 
och örter Driza media, Eriophorum latifolium —riklig i den sanka 
delen av ängen — Carex montana, C. Hornschuchiana — också 
riklig — Paris quadrifolia, Orchis incarnata (blott 2 individ sedda, 
båda i närheten av Lerkärr), O. maculata, Trollius europaeus, Rubus 
suberectus, Geranium silvaticum, Cirsium heteropligllum.

Det förefaller ganska sannolikt, att lövängen fordom sträckt 
sig ned till båda sjöarna, men längre fram i den nedre, fukti
gaste terrängen fått ge plats för den invandrande, övermäktiga 
granen. I konkurrensen med dennas följeväxter (ris och mossor) 
har sedermera lövängens ursprungliga vegetation där till över
vägande del småningom dukat under och samtidigt har väl sjö
arnas trofiska karaktär alltmer förskjutits i oligotrof riktning.

Rimligtvis måste de båda senaste vintrarna på grund av sin 
extremt låga temperatur, som vållat svåra köldskador på många 
växter — exempelvis de här och var i Östad och närliggande 
socknar planterade Hedera helix och Lonicera periclgmenum — 
också ha farit hårt fram med C/aduim-förekomsterna. Särskilt 
har köldens ödesdigra inverkan gjort sig märkbar i fråga om
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knoppanlagen till de fruktifikativa skotten och deras utveckling. 
Det har här ovan redan nämnts, att beståndet vid Ramsjön i 1'jol 
uppvisade ett 10-tal väl utvecklade fertila skott. I år var antalet 
reducerat till 2. Och medan vid Lerkärr förra året de fertila 
skotten uppträdde i så stor mängd, att de alldeles säkert kunde 
räknas i 100-tal lyckades jag vid en rätt noggrann undersökning 
av hela norra stranden den 22 juli i år ej upptäcka flera än om
kring 70. Härvid är att märka, att dessa nästan undantagslöst 
utvecklats i beståndens yttre, åt sjösidan vettande del, sålunda 
på något djupare vatten, medan fjolårets blom- och fruktbärande 
strån förekommo tämligen likformigt inom desamma, alltså tal
rikt även inåt stranden, där dylika i år så gott som fullständigt 
saknats.

Förklaringen till denna iögonenfallande starka nedgång i antalet 
ferlila skott kan svårligen vara någon annan än den stränga vin
terkölden, som inom denna zon av stranden trängt så djupt ned, 
att den nått de flera år tidigare anlagda, men mot en under två 
på varandra följande vintrar rådande kyla av detta slag likväl 
otillräckligt skyddade knopparna för blom- och fruktbildning och 
därvid åstadkommit deras förfrysning.

Att Cladium mariscus härstädes liksom vid Bergsjön är att upp
fatta som relikt från den postglaciala värmetiden kan väl knap
past betvivlas. Visserligen skulle man kunna tänka sig en i se
nare tid försiggången spridning från förekomsterna i sjöarna eller 
kalkkärren nedanför Billingen, men en sådan synes föga sannolik, 
då intet kan anföras, som direkt tyder därpå. Vid frågans be
dömande bör ihågkommas, att von Post (1925) med stöd av ett 
utomordentligt rikt material av fossila fynd bar kunnat uppvisa, 
dels att Cladium under den boreal-atlantiska värmeperioden nådde 
en mycket vidsträckt utbredning i stora delar av södra Sverige, 
dels att den då visserligen hade sin största frekvens i kalkrika 
trakter, men dock ingalunda varit bunden uteslutande till dylika 
områden eller överhuvud sådana med rikt näringsgivande berg
grund. Det vill synas som om de vid Ramsjön gynnsamma terräng
förhållandena skapat synnerligen goda förutsättningar för Cladium 
att kunna överleva klimatomslaget vid den subboreala tidens in
trädande och fortleva in i nutiden. Måhända skall en närmare, 
ingående undersökning av strändernas och den Ramsjön och Ler
kärr åtskiljande, nu träd och buskar bärande mossmarkens bygg
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nad och beskaffenhet ådagalägga att så faktiskt varit fallet och 
lämna bevis för Cladium’s historia och höga ålder på denna lokal.

Ingen av de på von Posts karta utprickade fossila fyndplat
serna för Cladium från Älvsborgs län faller inom Östad. De när
maste ligga öster om Mjörn i Hemsjö och Skallsjö socknar 1,5 
mil SO från Lerkärr.

I betraktande av den stora mängden småsjöar i närgränsande 
delar av Östad och Skepplanda är det kanske ej för djärvt att räkna 
med möjligheten av ytterligare en eller annan Cladium-förekomst 
i dessa ännu icke i detalj undersökta trakter.
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DIE EMBRYOSACKBILDUNG BEI CAMASSIA.

VON

FOLKE FAGERLIND.

In einer früheren Arbeit (Fagerlind 1939) habe ich Zweifel 
daran geäussert, dass Leffingwells (1930) Angabe über das Vor
kommen eines tetrasporischen Embryosacks bei Camassia Quamash 
richtig ist. Den Anlass dazu bildete für mich der Umstand, dass 
Leffingwell ein Dyadenstadium abbildete, in welchem die beiden 
Kerne durch eine grosse Vakuole voneinander geschieden waren. 
Nach meiner Erfahrung bezüglich tetrasporischer Embryosäcke 
treten Vakuolen in so gut wie sämtlichen Fällen erst dann auf, 
wenn alle vier Sporenkerne zur Entwicklung gekommen sind (Fa- 
gehlind 1938, 1939). Im Hortus Bergianus und im Botanischen 
Garten in Uppsala habe ich Gelegenheit gehabt, Material von ein 
paar unbestimmten Camassz'a-Formen sowie von Camassia escu- 
lenta (Nutt.) Lindi. (C. Quamash Greene) zu erhalten. Diese sämt
lichen Formen wiesen Übereinstimmung in ihrer Embryosack
bildung auf. Die Entwicklung wird nachstehend geschildert.

Die E. M. Z. sondert frühzeitig eine Deckzelle ab (Abb. 1 a). 
Durch die meiotischen Teilungen entstehen zuerst zwei Dyaden- 
zcllen (Abb. 1 c) und danach vier Tetradenzellen. Die Tetrade 
ist eine mehr oder weniger typische T-Tetrade (Abb. 1 d—e). 
Sämtliche Zellen in der Tetrade können Vakuolisierungstendenz 
(Keimtendenz) zeigen (Abb. 1 f—g). Allmählich entwickelt sich 
jedoch stets die unterste Tetradenzelle dahin, dass sie an Grösse 
und Lage dominiert. Die übrigen Tetradenzellen werden beiseite
gedrängt und verkümmern (Abb. 1 g—z). Unter Formveränderung 
wird der Embryosack dann 8-kernig und erlangt seine Reife (Abb. 
1 Z). Die Formveränderungen und die verschiedene Grösse der 
Kerne sind aus dem Bildmaterial ersichtlich.
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Abb. 1. Camassia esculenta (Nutt.) Lindl. a. E. M. Z. mit darüberliegender ein
facher Deckzelle, b. Die Deckzelle hat sich antiklin geteilt, c. Dyade. d—e. 
Teträden. /—g. Sporenkeimung, h—i. Einkernige Embryosäcke. /—k. Zweiker
nige Embryosäcke (man beachte hier und in den vorhergehenden Bildern das 
Schicksal der Deckzellenderivate). I. Organisierter Embryosack. m. Samenanlage 

mit organisiertem Embryosack.
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Die Deckzelle teilt sich antiklin gleichzeitig damit, dass die ersten 
meiotischen Phasen durchlaufen werden (Abh. 1 b—c). Perikline 
Wände werden in den so gebildeten Zellen gleichzeitig mit der 
Entwicklung der Tetradenzellen angelegt (Abb. 1 d—f). Durch 
die Vorgänge ist aus der Deckzelle eine doppelte Zellschicht 
zwischen der Epidermis und dem jungen Embryosack hervor
gegangen. Beim Heranwachsen dieses letzteren werden zuerst die 
Schwesterzellen und dann die basale Deckzellenderivatschicht ver
drängt (Abh. 1 g—j). Gleichzeitig mit dem letzteren Vorgang de
generieren auch andere von den Nachharzellen des Embryosacks. 
Schliesslich wird auch die obere Deckzellenderivatschicht verdrängt 
(Abb. 1 k). Hierdurch erreicht der Embryosack subepidermale Lage 
(Abh. 1 /, m).

In meiner Arbeit 1939 wies ich nach, dass von den vielen An
gaben über ein Vorkommen tetrasporischer, nach drei Teilungs
schritten vollausgebildeter Embryosäcke nur wenige zutreffend 
waren. In einigen Fällen konnte zwar kein zwingender Beweis 
für die Unrichtigkeit der Angaben erbracht werden, aber es war 
doch möglich, zu zeigen, dass sie ungenügend gesichert waren. 
Einer von diesen ist nun endgültig entschieden. Camassia folgt 
nicht dem »Adoxa»-(= »Lil i um * -) S c h e m a, sondern dem Normal
schema.

In der soeben erwähnten Arbeit (1939) wie auch in einer frü
heren (1938) wurde auf die Notwendigkeit einer Nachuntersuchung 
der Entwicklung hei Tulipa, Sekt. Eriostemones, hingewiesen, um 
die Richtigkeit der Angaben über das Vorliegen eines tetraspo- 
rischen, monopolaren, 8-kernigen, durch drei Teilungsschrilte 
fertiggebildeten Embryosacks zu erweisen. Nachdem ich nunmehr 
eine solche Untersuchung ausgeführt habe, kann ich bestätigen, 
dass die Angabe korrekt ist.

Ystad, im Dezember 1940.

ZITIERTE LITERATUR.

Fagerlind, F., 1938. Wo kommen tetrasporische, durch drei Teilungs
schritte vollentwickelte Embryosäcke vor? — Bot. Not.

—»—, 1939. Kritische und revidierende Untersuchungen über das Vor
kommen des Adoxa-(»LiIium»-)Typs. — Acta Ilorti Bergiani 13. 

Leffingwell, A. M., 1930. Morphological study of bulb and flowers of Ca- 
massia Qnamash. — Res. Stud. St. Coll. Wash. 2.



Svensk Botanisk Tidskrift 1941. Bd. 35, H. 3.

EINIGE FLECHTENFUNDE AUS KARELIEN.

VON

STEN AHLNER.

Ein Fallzburgsches Reisestipendium von der Universität Upp
sala ermöglichte es mir, im Spätsommer 1939 eine lichenologische 
Reise in das südöstliche Finnland zu unternehmen. Die Reise war 
ein Glied der Felduntersuchungen, die ich während mehrerer Jahre 
in verschiedenen Teilen Schwedens, Norwegens und Finnlands 
gemacht hatte, um die fennoskandische Verbreitung einiger epi- 
phytischen Nadelwaldflechten festzustellen. Neben dieser Arbeit 
sammelte und verzeichnete ich auf dieser Reise auch mehrere 
andere Flechten, insbesondere pflanzengeographisch interessante 
Strauch- und Laubflechten. Später wurde das Material im Pflanzen
biologischen Institut in Uppsala bearbeitet und die mitgebrachten 
Sammlungen auf mein eigenes Herbarium und auf die botanischen 
Museen in Uppsala und Helsingfors verteilt.

Mein Artenverzeichnis von dieser Reise ist keineswegs umfangreich. 
Da bei den obwaltenden Verhältnissen erneute Reisen in dieses 
Gebiet nicht möglich sind, habe ich es für zweckmässig gehalten, 
das Verzeichnis jetzt zu veröffentlichen. Es sind hierin jedoch 
einige zu meiner Hauptuntersuchung gehörende Arten (Alectoria 
nidulifera, A. sarmentosa, Evernia mesomorpha und Ramalina thrausta) 
nicht mit aufgenommen, da das Fundortsmaterial zu umfangreich 
ist, um in diesem Zusammenhang veröffentlicht zu werden.

Der Verlauf meiner Reise war in Kürze folgender. Nachdem 
ich am 16. Aug. mit der Bahn in Viborg angekommen war, reiste 
ich über den Marktflecken Björkö (Koivisto) nach Terijoki, von 
wo aus ich über Kivinebb (Kivennapa), Valkjärvi und Rautu bis
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nach Metsäpirtti am See Ladoga die karelische Landzunge über
querte. Meine Reise ging nun zum grössten Teil im Küstengebiet 
dieses Sees weiter über Kexholm (Käkisalmi), Kurkijoki (woselbst 
ich den Vorzug hatte, mit Herrn Dr. Räsänen einige Exkursionen 
zu machen), Sortavala (hier begleitete ich Herrn Mag. A. Panka- 
koski auf einer Exkursion in die naturhistorisch so berühmten 
Schären) und Salmi nach Manssila an der damaligen russischen 
Grenze nordöstlich vom Ladogasee. Von Salmi aus machte ich 
Abstecher in die Gegend von Kaunoselkä und nach der Insel 
Lunkulansaari. Ich fuhr sodann denselben Weg zurück nach der 
Wegscheide bei Koirinoja in Impilahti, von hier über Lemetti 
und Käsnäselkä nach Loimola und weiter nach der Ortschaft 
Suojärvi am Südende des Sees mit dem gleichen Namen. Von 
hier aus machte ich einen Abstecher nach Hyrsylä (eine der 
ergiebigsten Exkursionen der Reise, Funde von Nephroma helve- 
ticum, Parinelia cetrarioides, P. pertusa, Cetraria ciliaris u. a.). Von 
Suojärvi ging dann die Fahrt über Tolvajärvi, Korpiselkä und 
Ilomantsi nach Joensuu; von dieser Stadt fuhr ich in vorwiegend 
südlicher Richtung über Tohmajärvi, Värtsilä und Ruskeala nach 
Sortavala, woselbst ich am 12. Sept. wieder anlangte, um dann 
nach ein paar Tagen mit der Bahn nach Helsingfors und Åbo 
abzureisen.

Die oben geschilderte Reise machte ich auf einem Fahrrad mit 
Hilfsmotor, auch diesmal zeigte es sich, wie vorteilhaft für die 
Feldarbeit diese Art zu reisen war. Durch Entgegenkommen der 
örtlichen Behörden in Suojärvi war cs mir möglich, auch nach 
dem Inkrafttreten der Benzinrestriktionen meine Reise nach dem 
entworfenen Plan zu vollführen.

Wie aus dem oben Gesagten hervorgeht, berührte meine Reise
route folgende naturhistorische Provinzen: Karelia australis [Ka), 
Isthmus karelicus (Ik), Karelia ladogensis (Kl) und Karelia borealis 
(Kb). In diesem Gebiet sind insbesondere die Umgegend von Vi- 
borg und das Küstengebiet am Ladogasee schon früher einer ein
gehenden lichenologischen Erforschung unterzogen worden. Über 
das erstere Gebiet hat Vainio (1878) ein inhaltreiches Verzeichnis 
gegeben. Die Küste des Ladogasees mit ihrem oft bedeutenden 
Schärenhof, auch in lichenologischer Hinsicht eines der interes
santesten und artenreichsten Gebiete Finnlands, ist im vorigen Jahr
hundert von Nylander und Norrlin und in den zwanziger und 
dreissiger Jahren dieses Jahrhunderts von Räsänen untersucht
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worden, der in einer 1939 erschienenen Arbeit die Flechtenflora 
dieses Gebietes monographisch behandelt hat. Da mein Haupt
interesse auf das an Nadelwäldern reichere Binnenland gerichtet 
war, habe ich diesem früher so eingehend untersuchten Küsten
gebiet weniger Aufmerksamkeit geschenkt.

Bei dem im vorigen Jahre in Moskau geschlossenen Frieden 
fiel der grössere Teil des von mir bereisten Gebietes an Russland. 
Da die neue Reichsgrenze nicht nur die seit alters für pflanzen
geographische Zwecke angewandten naturhistorischen Provinzen, 
sondern auch die als Unterabteilungen für diese angewandten 
Gemeinden teilt, habe ich davon abgesehen, das Fundortsmaterial 
nach der neuen Reichsgrenze zu sortieren. Ich behalte daher in 
dem nachstehenden Artenverzeichnis sowohl die naturhistorischen 
Provinzen als auch die Gemeinden aus der Zeit vor dem Kriege bei.

Beim Etikettieren der Funde habe ich im allgemeinen den Atlas 
»Suomen kartta — Karta över Finland», Massstab 1 : 400 000 be
nutzt. Einige Namen sind der »Suomen tiekartta — Vägkarta över 
Finland» entnommen (Massstab für die betreffenden Gebiete 
1 : 200 000 oder 400 000).

Artenverzeichnis.

Dermatocarpon miniatum (L.) Mann. Kb. Tohmajärvi: Vuorila, Felsen
wand.

Thelopsis melathelia Nyl. Kl. Sortavala (Landgemeinde): Kirjavalahti, 
schattige Felsenwand, spärlich. — Det. A. H. Magnusson. Neu für Kl. 

Chaenotheca melanophaea (Ach.) Zw. Ik. Raivola: der alte angepflanzte 
Lärchenwald, auf Larix sibirica. Kl. Suistamo: Loimola, alter, hoher 
Kiefernstumpf auf einem Moor. Uukuniemi: zwischen Ännikänniemi 
und Ilankasyrjä, teilweise verkohlte Stümpfe in Moorkiefernwald. Kb. 
Tohmajärvi: 5 km SO vom Bahnhof Onkamo, Kiefernstumpf in Moor. 

Calicium viride Pers. Ik. Raivola: der alte angepflanzte Lärchenwald, 
auf Larix sibirica.

Cyphelium tigillare Ach. Kl. Sortavala (Landgemeinde): S von Kar- 
mala, Scheune an der Landstrasse.

Polychidium mnscicola (Sw.) S. Gray. Kb. Tohmajärvi: Vuorila, Felsen- 
wand.

Phylliscum Demangeonii (Wg) Nyl. Kb. Tohmajärvi: Vuorila, Felsen
wand.

Parmeliella corallinoides (Iloffm.) Zahlbr. Kl. Salmi (Exklave): llyrsylä, 
etwa 3 km NO vom Dorfe, N-exponierte Felsenwand in Nadelwald, 
fertil.

Nephroma arcticum (L.) Torss. Kb. Suojärvi: Aittokoski, Blöcke 
Bache, grosse sterile Ex.

am
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Nephroma helveticum Ach. Kl. Salmi (Exklave): Ilyrsylä, etwa 3 km NO 
vom Dorfe, N-exponierte Felsenwand in Fichtenwald, örtlich ziemlich 
reichlich, fertil. Auf demselben Standorte kamen auch Parmelia cetra- 
rioides und P. pertusa vor.

N. helveticum wird in der lichenologischen Literatur oft für identisch 
mit Formen von N. resupinatum gehalten. Zwar hat Du Rietz (1929, 
S. 5—6) die Abgrenzung' der beiden Arten gegeneinander klargelegt. Dies 
muss aber Köfarago-Gyelnik entgangen sein, wie die Diagnose für N. 
resupinatum var. helveticum in seinen »Nepliroma-Studien» (1932 b, S.12) 
zeigt, wo diese Flechte nur durch Prolifikationen am Thallusrande der 
Apothezien sich vom Typus der N. resupinatum unterscheidet. Erst 
später (1935, S. 11), auf Angaben über die Typusexemplare (im Herb. 
Acharius zu Helsingfors) sich stützend, anerkennt er N. helveticum als 
eine von N. resupinatum gut getrennte Art. Räsänen 1939 (S. 113) ist in 
dieser Frage der erstgenannten Arbeit von Köfarago-Gyelnik gefolgt.

Ich habe Gelegenheit gehabt, die zahlreichen Proben im Herbar der 
Universität Helsingfors zu untersuchen, die N. helveticum (als Art oder 
Varietät) genannt worden sind, und die aus verschiedenen Teilen des 
naturhistorischen Gebiets Finnlands stammen. East alle gehören zum 
Formenkreis von N. resupinatum. Echtes N. helveticum liegt nur aus 2 
Fundorten in Karelia onegensis vor: Pertnavolok (Pirttiniemi), 
1863 Th. Summing (Herb. Mus. Fenn., s. n. Nephromium helveticum, det. 
W. Nylander), 1870 J. P. Norrlin (Herb. Nyl., Nr. 33041, s. n. N. isidio- 
sum) und Valkeamäki, 1870 J. P. Norrlin (Herb. Mus. Fenn., s. n. 
Nephromium helveticum, del. W. Nylander). Die Fundorte sind bei 
Nylander 1866 (S. 179) und Norrlin 1876 (S. 18) veröffentlicht worden.

Das entscheidende Merkmal, das N. helveticum von N. resupinatum 
trennt, ist, wie schon Du Rietz (1. c.) hervorgehoben hat, das Fehlen 
von Papillen (Pseudocyphellen). In mancher anderen Hinsicht weicht 
die Art aber auch von den allermeisten Ex. von N. resupinatum ab. 
Das Lager scheint dünner zu sein, und die Ex. sind dem Substrate oft 
enger angedrückt. Die Oberseite ist vorwiegend rein braun gefärbt und 
etwas glänzend, die Unterseite ist schwarz oder dunkelbraun, nur ge
gen den Saum zu heller. Die Behaarung der Unterseite ist unregel
mässig: oft sind die sterilen Loben fast ganz kahl, während die fertilen 
ein gut entwickeltes Tomentum besitzen. Die Scheibe der Apothezien 
ist oft dunkler gefärbt als bei N. resupinatum.

N. helveticum gewissermassen nahe stehend ist N. isidiosum (Nyl.) 
Gyel. Auch hier entbehrt die Unterseite der Papillen. Die Oberseite 
ist stark netzadrig, und die Adern sind mit zahlreichen feinen, oft ver
zweigten Isidien versehen, die der Art einen charakteristischen Habitus 
verleihen. Die Art ist nur aus 2 Fundorten, beide in Karelia onegensis, 
bekannt: Pertnavolok (Pirttiniemi), 1863 Th. Simming (Herb. Nyl., 
Nr. 33043) und Suunu, 1870 J. P. Norrlin (Herb. Nyl., Nr. 33042), vgl. 
Nylander 1866 (S. 179), Norrlin 1876 (S. 18) und Köfarago-Gyelnik 1935 
(S. 17). Sie ist auch aus Nord-Finnland (Ks. Kuusamo, »an schattigen 
Felsenwänden auf dem Fjeld Rukatunturi») veröffentlicht worden (Rä
sänen 1939, S. 114). Die betreffenden Ex., die ich zur Untersuchung
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bekommen habe, weichen aber beträchtlich von den karelischen ab: 
die Unterseite ist papillös, die Oberseite besitzt keine deutlichen Netz
adern, die Isidien sind gröber und unregelmässig verteilt. Meines 
Erachtens handelt es sich hier um eine Form von N. resupinatum.

Nephroma parile Ach. Kl. Salmi (Exklave): Hyrsylä, etwa 3 km NO vom 
Dorfe, N-exponierte Felsenwand in Fichtenwald.

N. resupinatum (L.) Ach. Kb. Suojärvi: Hautavaara, Berghöhe NW vom 
Dorfe, Felsenwand.

Peltigera erumpens (Tayl.) Vain. Kb. Värtsilä: Kakunkylä, kleine Felsen
wand in Nadelwald. — Die Ex., die z. T. fertil sind, zeigen Übergänge 
zu P. spuria (Ach.) DG.

P. horizontalis (Huds.) Baumg. Kl. Ruskeala: Kirchdorf, nahe der Weg
scheide bei Savotansilta, schattige Felsenwand, fertil.

P. leucophlebia (Nyl.) Gyel. Kb. Värtsilä: Kakunkylä, kleine Felsenwand 
in Nadelwald, fertil.

P. lepidophora (Nyl.) Vain. Kb. Suojärvi: Hautavaara, Berghöhe NW 
vom Dorfe, S-exponierter Felsen, mehrere Ex.

Lecidea (Biatora) subduplex Nyl. Kl. Ruskeala: Kirchdorf, O von der 
Wegscheide bei Savotansilta, Felsenwand in Nadelwald, auf abgestor
bener Peltigera aphthosa. — Neu für Kl.

L. (Psora) anthracophila Nyl. Kl. Salmi: W vom See Suuri Kääppäjärvi, 
verbrannte, abgestorbene Kiefer. Uukuniemi: zwischen Ännikän- 
niemi und Hankasyrjä, teilweise verkohlte Stümpfe in Moorkiefernwald. 
Kb. Suojärvi: an der Landstrasse nach Hyrsylä 0 vom See Verk- 
järvi, auf dürren, abgestorbenen Kiefern; Vuontele, W vom Dorfe, Stumpf 
in Kiefernwald.

L. Friesii Ach. Kl. Salmi: zwischen Palojärvi und Kaunoselkä, Kiefer 
auf einem Moor. Suistamo: Loimola, alter, hoher Kiefernstumpf auf 
einem Moor. Uukuniemi: zwischen Ännikänniemi und Hankasyrjä, 
teilweise verkohlte Stümpfe in Moorkiefernwald. Kb. Suojärvi: an 
der Landstrasse nach Hyrsylä O vom See Verkjärvi, auf dürren, abge
storbenen Kiefern; Vuontele, W vom Dorfe, Stumpf in Kiefernwald. 
Tohmajärvi: 5 km SO vom Bahnhof Onkamo, Kiefernstumpf auf 
einem Moor.

L. scalaris Ach. Ik. Raivola: der alte angepflanzte Lärchenwald, auf 
Larix sibirica. Kl. Suistamo: Loimola, alter, hoher Kiefernstumpf auf 
einem Moor. Uukuniemi: zwischen Ännikänniemi und Hankasyrjä, 
teilweise verkohlte Stümpfe in Moorkiefernwald.

Bacidia melaena (Nyl.) Zahlbr. Kl. Salmi: W vom See Suuri Kääppäjärvi, 
verbrannte, abgestorbene Kiefer.

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. Kl. Ruskeala: Kirchdorf, O von der 
Wegscheide bei Savotansilta, erdige Felsen in Lichtungen in Nadelwald, 
zahlreiche Ex., fertil. Salmi: Lunkulansaari, unterhalb Nilasenmäki, 
horizontaler Felsen und Block am Ufer, örtlich reichlich, steril. Sorta
vala (Landgemeinde): Pieni Rytty, offene Grasheide, zahlreiche Ex., 
fertil. Kb. Suojärvi: Ilautavaara, Berghöhe NW vom Dorfe, erdige 
Felsen in offener Lage, zalreiche Ex., fertil.

CI. amaurocraea (Flk.) Schaer. Ka. Johannes: Kaislahti, grosser Block in
18 — 41462. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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Moorkiefernwald, ziemlich reichlich. Räisälä: Kirchdorf, Friedhofs
mauer, ziemlich reichlich.

Cladonia bacilliformis (Nyl.) Vain. Ik. Valkjärvi: Kirchdorf, Kiefern
basis in Kiefernwald. Ka. Björkö (Koivisto): 0 von Humaljoenlahti, 
offener Sandboden, sehr spärlich.

CI. bcllidiflora (Ach.) Schaer. Kl. Impilahti: S vom See Suksjärvi, Felsen 
am Ufer. — Die Art ist neu für Kl.

CI. cariosa (Ach.) Spreng. Kl. Ruskeala: Kirchdorf, O von der Weg
scheide bei Savotansilta, erdige Felsen in Nadelwaldlichtungen. Salmi: 
W von Käsnäselkä, an der Landstrassenbrücke über den Fluss Pensaan- 
joki, verwitterter Felsen, örtlich reichlich.

CI. carneola Fr. Kl. Sal mi: W von Käsnäselkä, an der Landstrassenbrücke 
über den Fluss Pensaanjoki, verwitterter Felsen.

CI. cyanipes (Smrft) Vain. Kl. Ruskeala: Kirchdorf, Ü von der Weg
scheide bei Savotansilta, Felsensteilwand in Nadelwald, spärlich.

CI. decorticata (Flk.) Spreng. Kl. Ruskeala: Kirchdorf, Ö von der Weg
scheide bei Savotansilta, erdige Felsen in Nadelwaldlichtungen, mehrere 
sterile Ex. Salmi: W von Käsnäselkä, an der Landstrassenbrücke 
über den Fluss Pensaanjoki, verwitterter Felsen, sehr spärlich, fertil. 
Sortavala (Landgemeinde): Pieni Rytty, offene Grasheide, mehrere 
sterile Ex. Kb. Suojärvi: Hautavaara,Berghöhe NW vom Dorfe, offene 
Heide, spärlich und steril. — Neu für Kl.

CI. Flörkeana (Fr.) Smrft. Ka. Björkö (Koivisto): O von Humaljoen- 
lahti, offener Sandboden.

CI. macilenta (Hoffm.) Nyl. Kl. Impilahti: S vom See Suksjärvi, Block 
am Rande des Sees, mehrere Ex.

Stereocaulon evolutoides II. Magn. Kl. Impilahti: Kitelä, nahe Ukon- 
lampi, Berg N von der Landstrasse, Felsen. — Det. A. II. Magnusson.

St. pileatum Ach. Kb. Pyhäselkä: Koivuranta, Steinmauer an der Land
strasse.

St. lyroliense (Nyl.) Lettau. Kb. Pyhäselkä: Koivuranta, Steinmauer an 
der Landstrasse. — Det. A. II. Magnusson.

Gyrophora hyperborea Ach. Ka. Johannes: Kukkola, Block in Kiefern
wald. Kl. Impilahti: Kitelä, nahe Ukonlampi, Berg N von der Land
strasse, Felsen.

G. polyrrhiza (L.) Körb. Ka. Johannes: Kukkola, Block in Kiefernwald, 
mehrere Ex.

Ochrolechia alboflaveseens (Wulf.) Zahlbr. Kb. Eno: Kuusjärvi, Stamm 
einer Kiefer. Suojärvi: Näätäoja, Fichte in Moorfichtenwald.

Parmeliopsis hyperopia (Ach.) Vain. Ik. Kivinebb (Kivennapa): SO 
von Liikola, Kiefer in Kiefernwald.

Parmelia cetrarioides Del. Kl. Salmi (Exklave): Hyrsylä, etwa 3 km NO 
vom Dorfe, N-exponierte Felsenwand in Fichtenwald, mehrere Ex. — 
Med. CaCLO,—.

P. conspersa (Ehrh.) Ach. Kb. Tohmajärvi: Vuorila, Felsenwand.
P. exasperatula Nyl. Ik. Kuolemajärvi:N von Lautaranta, Ainus glnti- 

nosa nahe am Meeresufer.
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Parmelia fraudans Nyl. Ik. Valkjärvi: Kirchdorf, Friedhofsmauer, 
Aussenseite, mehrere Ex. Kl). Pyhäselkä: Koivuranta, Steinmauer an 
der Landstrasse, mehrere Ex.

P. furfuracea (L.) Ach. f. soreumatica (Wallr.). Kl. Impilahti: Lavajärvi, 
die Landenge zwischen den beiden Seen, Kiefer in Kiefernwald, 1 Ex.

P. pertusa (Schrank) Schaer. Kl. Salmi (Exklave): Hyrsylä, etwa 3 km 
NO vom Dorfe, N-exponierte Felsenwand in Fichtenwald, mehrere Ex.

P. stenophylla (Ach.) DR. Kb. Tohmajärvi: Vuorila, Felsenwand.
P. vitlcita (Ach.) Nyl. Kl. Salmi (Exklave): Hyrsylä, etwa 3 km NO vom 

Dorfe, auf Fichte und N-exponierter Felsenwand in Fichtenwald.
Cetraria ciliaris Ach. Kl. Impilahti: Lavajärvi, die Landenge zwischen 

den beiden Seen, Kiefernwald, 2 Ex., darunter 1 fertiles. Salmi: 
zwischen Palojärvi und Kaunoselkä, Birkenwald, eine grosse Anzahl 
von Ex., darunter viele fertile; (Exklave), Hyrsylä, CaZ/nna-Kiefernwald, 
mehrere Ex., auch fertil. Kb. Ilomantsi: Patrikka, mit Birken ge
mischter Kiefernwald, 1 ster. Ex. Korpiselkä, Ristisalmen inajatalo, 
Nadelwald, 1 ster. Ex. Suojärvi: Lietteinkylä, an der Landstrasse 
nach Loimola 3 km von der Wegscheide, Mischwald von Kiefern und 
Birken, zahlreiche Ex., auch fertile; 0 vom See Verkjärvi an der Land
strasse nach Hyrsylä, Rand eines Moors, 2 ster. Ex.; Hautavaara, Berg
hohe NW vom Dorfe, Birke in offener Lage, 1 ster. Ex.; Vuontele, W 
vom Dorfe, Preisselbeerkiefernwald, mehrere Ex., auch fertil. Tohma
järvi: 5 km SO vom Bahnhof Onkamo, lichter Ca/funa-Kiefernwald, 2 
ster. Ex. — Überall auf Birke gesammelt, wo die Art sowohl an Stäm
men als an abgestorbenen (selten an lebenden) Zweigen auftrat. Die 
Ex. kamen meistens höher an den Bäumen als 1 Vs—2 m vor, was die Er
forschung der Flechte erschwerte. Sehr auffallend ist die höhere Fre
quenz der Art gegen Osten (in Suojärvi scheint sie keine Seltenheit zu 
sein). — Vgl. ferner Aulner 1940, S. 12 und Laurila 1940, S. 3, wo neue 
finnische Fundorte für diese Art veröffentlicht worden sind.

Evernia divaricata (L.) Ach. Ik. Pyhäjärvi: NW von Sortanlahti, Fichte 
in mit Laubbäumen gemischtem Fichtenwald, spärlich. Valkjärvi: 
Peräkorpi,Kiefer in Moorkiefernwald, spärlich. Kl. Impilahti: Pitkä- 
ranta, Ristioja, Fichte in Moorfichtenwald, örtlich reichlich; S vom See 
Suksjärvi, Fichte in feuchtem Fichtenwald, 2 Ex. Jaakkima: S von 
Rääkkölä, Fichte in einem Moor, örtlich ziemlich reichlich. Pälkjärvi: 
S von der Kirche, Fichte am Rande eines Moors, zahlreiche Ex. Ruske- 
ala: Kirchdorf, 0 von der Wegscheide bei Savotansilta, Fichte in lich
tem Fichtenwald auf einem kleinen Berge, örtlich sehr reichlich. 
Salmi: Manssila, W vom Dorfe, Kiefer am Rande eines Moors, spär
lich; 5 km NO von der Wegscheide bei Luntinen, Fichte in feuchtem 
Hchtenwald, spärlich; zwischen Palojärvi und Kaunoselkä, Kiefer in 
einem Moor, spärlich; W von Käsnäselkä, Fichte in feuchtem Fichten
wald, örtlich reichlich; Saarijärvi, an der Brücke über den Fluss Pensaan- 
joki, Fichte in moosigem Fichtenwald, ziemlich spärlich; (Exklave), 
Hyrsylä, etwa 3 km NO vom Dorfe, Fichte in feuchtem Fichtenwald, 
spärlich. Suistamo: NW vom See Korpijärvi, Kiefer in ziemlich 
lichtem Ca(/una-Kiefernwald, sehr spärlich; Loimola, Fichte am Rande
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eines Moors, örtlich reichlich. Kb. Eno: Kuusjärvi, Kiefer in Moorkie
fernwald, spärlich. Ilomantsi: S von Lähtelä, Fichte am Rande 
eines Moors, ziemlich spärlich. Korpiselkä: Ägläjärvi, S vom Dorfe, 
Fichte in Moorkiefernwald, ziemlich spärlich. S u o j ärv i: Näätäoja, 
Fichte in Moorfichtenwald, spärlich; zwischen Vuontele und Aittokoski, 
Fichte in feuchtem Fichtenwald, spärlich. Tohmajärvi: 5 km SO 
vom Bahnhof Onkamo, Kiefer am Rande eines Moors, spärlich.

Alectoria altaica (Gyel.) Räs. Ik. Raivola: der alte angepflanzte Lärchen
wald, auf Larix sibirica, 1 Ex. Kl. Jaakkima: S von Rääkkölä, Fichte 
in einem Moor, mehrere Ex. Sortavala (Landgemeinde): W von 
Suomäki, Fichte in Fichtenwald an der Landstrasse, 1 Ex. Kb. Kontio- 
lahti: etwa 5 km SW von Selkienkylä, Kiefer in CaZZuna-Kiefernwald, 
1 ex. Suojärvi: 0 vom See Verkjärvi an der Landstrasse nach Hyr- 
sylä, Fichte am Rande eines Moors, 1 Ex.; Vuontele, W vom Dorfe, 
Kiefer in Mischwald von Kiefer und Birke, 1 Ex. — Diese Fundorte 
sind früher bei Ahlner 1940 b, S. 37 veröffentlicht worden.

A. Fremontii Tuck. Kl. Salmi: Uuksu, kleiner Berg O von der Land- 
strassenbrücke, Kiefer in Felsbodenkiefernwald, einige Ex.; (Exklave), 
Hyrsylä, etwa 3 km NO vom Dorfe, Fichte in feuchtem Fichtenwald, 
1 kleines Ex. Suistamo: NW vom See Korpijärvi, Kiefer in ziemlich 
lichtem CaZZuna-Kiefernwald, einige Ex. (ohne Sored.); Loimola, Fichte 
am Rande eines Moors, ein paar Ex. Kb. Eno: Löytöjärvi, Kiefer in 
CaZZuna-Kiefernwald, l Ex. Suojärvi: Vuontele, W vom Dorfe, Kiefer 
in Preisselbeerkiefernwald, mehrere Ex. — Wo nichts anderes ange
führt wird, sind die Ex. mit Soredien versehen.

A. simplicior (Vain.) Lynge. Kl. Salmi: Uuksu, kleiner Berg O von der 
Landstrassenbrücke, Kiefer in Felsbodenkiefernwald, 1 Ex. Kb. Eno: 
Löytöjärvi, Birke in CaZZuna-Kiefernwald, mehrere Ex. Värtsilä: 
Kakunkylä, Birke in Moorwald von Birke und Kiefer, 1 Ex.

A. simplicior ist früher, obgleich fehlerhaft, für Kl angegeben worden. 
So hat Köfaragö-Gyelnik (1932, S. 62) aus Kotiluoto im Schärenhof 
von Sortavala (Landgemeinde) eine felsenbewohnende A. simplicior v. 
alba beschrieben, später aber hat er die betreffenden Ex. als zu A. 
nidnlifera gehörig gefunden (1937, S. 4 und 1939, S. 158). Ein Ex. im 
Herb. Vainio (leg. 1923 I. Hidén), das ich zur Untersuchung bekommen 
habe, ist eine recht typische A. nidnlifera, nur sind die Spinuli der 
Soredien oft schlecht entwickelt. In der posthumen Arbeit von Vainio 
1940 (S. 8) wird diese Kollekte als A. simplicior f. typica bezeichnet. 
Daneben wird eine f. subintricans beschrieben, die jedoch, nach den 
Ex. im Herb. Vainio zu urteilen, eine Form von A. jubata darstellt (sie 
wird von Räsänen 1939, S. 33 als A. chalybeiformis f. nigrescens Gyel. 
bezeichnet).

Cornicularia odontella Ach. Ka. Räisälä: Lohikallio, kleiner Berg. Kl. 
Impilahti: Kitelä, nahe Ukonlampi, Berg N von der Landstrasse. 
Kau kola: W von Koverila, Felsbodenkiefernwald; O vom See Ruoko- 
järvi, Felsen am Strande vom See Ladoga.

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Vain. Ik. Pyhäjärvi: NW von Sortanlahti, 
Fichte in mit Laubbäumen gemischtem Fichtenwald, sehr spärlich.
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KL Impilahti: S von Kerisyrjä, Fichte in Fichtenwald an der Land
strasse, 2 Ex.; Kitelä,nahe Ukonlampi, Fichte in feuchtem Fichtenwald, 1 
Ex. Pälkjärvi: S von der Kirche,Fichte in Fichtenwald, 1 Ex. Salmi: 
S von Uusikylä, Fichte in dichtem Fichtenbestand, mehrere Ex.; Lunkulan- 
saari, unterhalb Nilasenmäki, Ainus incana, spärlich; 5 km NO von der 
Wegscheide bei Luntinen, Salix in feuchtem Fichtenwald, spärlich; 
(Exklave), Hyrsylä, etwa 3 km NO vom Dorfe, Fichte in Fichtenwald, 
2 Ex. Sortavala (Landgemeinde): Suuri Rytty, Birke in Birkenwäld
chen, 1 Ex. Kb. Ilomantsi: Patrikka, Birke in mit Birken gemischtem 
Kiefernwald, 1 Ex.; Juhanala, Birke in Birkenwald, mehrere Ex. Kite e: 
Jääskelä, Birke in Mischwald, 3 Ex. Pyhäselkä: Yrjölä, Birke, Espe 
und Salix caprea in Birkenwäldchen, mehrere Ex.; Koivuranta, eine 
aus Baumstämmen erbaute, nicht angestrichene Scheune, mehrere Ex. 
Suojärvi: O vom See Verkjärvi an der Landstrasse nach Hyrsylä, 
Eberesche am Rande eines Moors, spärlich; Vuontele, W vom Dorfe, 
Birke in Preisselbeerkiefernwald, 1 Ex.; Aittokoski, Fichte am Flusse, 
spärlich. T ohmajärvi: N vom Bahnhof Onkamo, Birke in Birken
wäldchen, mehrere Ex.; 5 km SO vom Bahnhof Onkamo, Birke in lich
tem Ca/funa-Kiefernwald, spärlich. Värtsilä: Kakunkylä, Birke in 
Moorwald von Birke und Kiefer, mehrere Ex. — Wie aus dem Obigen 
hervorgeht, ist die Frecpienz der Art an den einzelnen Fundorten mei
stens gering. Die Hechte tritt im Gebiete an Fichten, verschiedenen 
Laubbäumen und Lignum auf. Besonders hervorzuheben sind die 
ziemlich zahlreichen Vorkommen an Birken, da solche früher nur 
spärlich bemerkt worden sind (vgl. Räsänen 1927, S. 131 und 1939, S. 
42, Ahlner 1940, S. 15). An diesem Baum kommt die Flechte meistens 
an dünnen, abgestorbenen Zweigen vor.

Ramalina landroénsis Zopf. Kl. Salmi: Lunkulansaari, unterhalb Nilasen
mäki, Espe. Kb. Kitee: Jääskelä, Espe in Mischwald. Pyhäselkä: 
Yrjölä, Espe und Salix caprea in Laubwäldchen.

R. obtasata (Arn.) Bitter. Kl. Salmi: Lunkulansaari, unterhalb Nilasen
mäki, Fichte am Ufer des Sees Ladoga, mehrere Ex.

R. pollinaria Ach. Kb. Suojärvi: Savinisto, S-exponierte Felsenwand. 
Tohmajärvi: Vuorila, Felsenwand.

Caloplaca obliterans (Nyl.) Jatta var. chrysosorediosa (Räs.) n. comb. Syn. 
Placodium obliterans f. chrysosorediosa (Räsänen 1927, S. 46) et Placo- 
dium obliterans var. chrysosorediosa (Räsänen 1939, S. 90). Kl. Sorta
vala (Landgemeinde): Pieni Rytty, N-exponierte Felsenwand, örtlich 
reichlich.

Physcia grisea (Lam.) Zahlbr. Kb. Suojärvi: Hautavaara,Berghöhe NW 
vom Dorfe, schattige Felsenwand, spärlich. Tohmajärvi: Vuorila, 
Felsenwand.

Ph. pulverulenta (Schreb.) Ilampe. Kl. Salmi: Lunkulansaari, Nilasen
mäki, alte Linde.

Ph. Wainioi Räs. Kb. Tohmajärvi: Vuorila, Felsen wand.
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. Kb. Eno: Löytöjärvi, an der Landstrasse, 

Espe in Nadelwald.

Uppsala, Pflanzenbiologisches Institut, im Mai 1941.
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LOCALIZED INJURY TO PLANT ORGANS FROM 
HYDROGEN FLUORIDE AND OTHER ACID GASES.

BY

LARS-GUNNAR ROMELL.

1. New facts and an old problem.

In a park about 400 metres distant from a factory emitting 
fluoric gases injury to tree leaves has been noted now and then 
since the factory was erected. Fresh damage showed the following 
symptoms early in July. Leaves of maples (two forms of Acer 
platanoides) and of oak (Quercus robur) were more or less curled 
as if from a shrinking of the edges. In purple-leaved Norway 
maple the leaves’ margins had often taken on a dull dusky colour, 
while the rest of the leaf surfaces had the normal hue. Apple- 
tree leaves showed brown borders, some also brown fields. 
Blotches of a slightly fainter green than normal could be found 
on leaves of ordinary Norway maple and of oak.

The picture described seems to be typical of milder forms of 
damage from fluoric smoke (2; 3; 19)1. The symptoms are not 
very specific. Injury strikingly localized to the margins is ge
nerally characteristic of damage to leaves from the dilute vapours 
of volatile acids very soluble in water: hydrochloric and nitric 
as well as hydrofluoric acid (10:242; 24; 25:88—97; 29:717—722). 
The curling of leaves exposed to fluoric smoke has been explained 
as a secondary effect of injury to the edges of leaves not yet 
full-grown (3:175). It should be mentioned, however, that similar 
curling has appeared in leaves of plants chronically poisoned by 
sodium fluoride (38).

1 Figures in parentheses refer to numbers in the literature list or, if preceded 
by a colon, are page references.
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The characteristic damage to the margins will in the following 
pages be called the border effect. It aroused the interest of early 
workers, who noted its “surprising regularity” (25:93). In later 
years less has been said of the border effect, probably because 
during that time no strongly “hydrophilous” acid gas has been 
causing any such havoc as was seen around the early soda works. 
Only recently fluoric smoke has begun to take a place similar 
to that once occupied by hydrogen chloride as one of the chief 
causes of trouble from industrial exhalations (18; 19).

The border effect has been interpreted by some authors as 
being due to an equally localized poisoning, ascribed to acid 
contained in drops of water running down or collecting along 
the leaf edges (4; 25:78; 25:95; 31:126). Others have looked upon 
the effect as a secondary one resulting from local difficulties of 
water supply. This idea was supported in a leading text-book 
(29:718) and seems to have gained ground.

A decision between these conflicting views was reached in the 
present case. Such parts of maple and apple leaves where injury 
was evident were clipped off and collected for separate analysis. 
The remainder of the same leaves and leaves with no visible injury 
were analyzed for comparison. Marked differences were found be
tween the different hatches, as is seen from the following figures1 
giving fluorine content in parts per million (mg/kg) of dry weight.

Parts with 
evident injury

Remaining 
parts of the 
same leaves1 2 * * 5

Leaves with 
no visible 

inj ury
Norway maple . . 42 0 0
D:o, purple-leaved 22 10 6

Apple-tree .... 17 0 0

These findings are in accordance with an earlier flat statement 
(5:164) saying that in plants exposed to fluoric smoke the affected 
or burnt parts have the highest fluorine content. They also agree

1 Published with due permission. The analyses were made spectrographically
(using a modification of the method described in 1934 by A. W. Petrey in Ind. 
Eng. Chem.) by Dr. H. Burström, of the Institute of Plant Physiology at Ultuna,
Uppsala. The noughts mean < 5 p. p. m. ; 6 is an uncertain figure. The abso
lute values are of little interest, since the air-dried material was stored in paper
bags one year before analysis (cf 3:175-177).

5 In the case of the apple-tree leaves, this batch contained also some entire 
leaves showing only slight or questionable injury and therefore not clipped.



with very specific recent findings (18) on pears injured by fluoric 
smoke. Fluorine was found in the black skin at the apical end 
of these pears but not in the green peel from their upper parts. 
Plums (12) and cherries (2) have been earlier found that were 
damaged by fluoric smoke in exactly the same way, that is, at 
the apical end only. This in itself seems to afford proof of a 
localized poisoning, since in massive juicy fruits the injury cannot 
very w'ell lie due to a local lack of water.

Localized poisoning also seems to be proven in one case of 
partial injury to needles of silver fir, probably from hydrogen 
chloride (15). The evidence in this case was the fact that the 
normally occurring crystals of calcium oxalate were lacking in 
the injured apical parts of the needles.

Finally, the following observations reported in literature give 
circumstantial evidence of a localized poisoning of leaves by acid 
gases. Blotches have appeared just where drops of water had 
stood during fumigation with hydrogen fluoride (1:222) or with 
sulphur dioxide (11:259—260; 30:46—51). In d andelions exposed 
to fluoric smoke the contour of upper leaves wTas reproduced on 
partly overshadowed lower leaves as a boundary line between 
injured and non-injured parts (5:163).

It follows that the localized lesions frequently found in plant 
organs exposed to acid smoke are not, or at least not always, 
what they have been thought to be: “locally appearing symptoms 
of a general disease of the leaf” (25:80). In fact there seems to 
be nothing positive to support the idea quoted, while there is 
evidence of lesions being primarily localized because of a strictly 
local poisoning. According to the new data here presented, this 
holds true also for lesions appearing as a characteristic border 
effect. All this brings up again long-debated questions as to the 
origin of localized lesions to plants from smoke gases. 2

2. Historical review.

Earlier discussion has centred around the part played by water 
in the origin of lesions from acid gases in smoke. It was early 
found that damp and foggy weather favours injury from smelter 
smoke (10:134; 25:77; 30:40), an observation later confirmed by 
experiment (11:42—43) and extended to other acid smoke (7; 26:91). 
Some earlier authors even regarded smelter smoke as harmless
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unless dissolved in mist, dew, or rain (25:78). This view was 
soon refuted (25), but it has again been stated that the more 
soluble of the acid gases occur and act mainly or even exclu
sively in solution (6; 7:60; 34:701). Experience has shown that 
wet plants and wet parts of plants are more easily injured than 
dry ones (37:184) not only by the more soluble acid gases such 
as hydrogen fluoride (1:222; 17:167), but also by sulphur dioxide 
(10:134—138; 11, passim; 25:77—79).

The effect of humidity in air has been explained either by its 
favouring the formation of acid fogs (4:263; 7:51; 25:95—97; 33:153) 
or by its counteracting the closure of stomata (30:41; 37:184). 
A localized injurious action of watery solutions of smoke gases 
has been admitted by authors believing the injury to be “cor
rosion”, that is, a lesion caused by acid taken up from a liquid 
directly through the cuticle, independently of the stomata (4; 
10:137; 15:197; 17; 25:78-80; 26:14; 35:14; 36:12—13; 37:172—173). 
The latter idea has been opposed on good grounds as far as com
mon smoke troubles arc concerned (2:196; 30:43—47; 37:184), but 
authors taking this critical stand seem to have failed to give any 
real explanation of a strictly localized poisoning effect, and a 
tendency can be noted to question the existence of any localized 
poisoning by smoke gases as soon as the idea of “corrosion” is 
abandoned.

In several cases where conditions pointed to a primarily local
ized injury from smoke this in itself has been taken as an in
dication of a poison acting in solution (5:163; 12; 15). There 
has seemed to be no alternative. A strictly and regularly localized 
poisoning effect of gases in the air has appeared inconceivable 
(25:79—80). Wieler, as long as he did not believe that water 
has any part in the localization of smoke injuries, had to leave 
unexplained the fact that the lesions are so often strikingly local
ized to the margins of leaves. He expressly remarked about the 
border effect that its cause “is as yet entirely obscure” (30:75). 3

3. The part played by liquid water.

Looking back, it is difficult to see why “corrosion” has seemed 
so indispensable an idea and has been held to be so fundament
ally distinct (36:12) from “gas injury”. The partial pressure of 
a volatile acid wetting a needle, a grass or any leaf surface
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carrying stomata must maintain a steady diffusion of acid vapour 
into the plant through the stomata, provided that these are open. 
Hence poisoning may take place whether or not the poison pene
trates the cuticle. On the other hand, experiments with hydrogen 
chloride (30:35—36) as well as with sulphur dioxide have failed 
to show the postulated permeability to acids of the cuticle.1 In 
fact, the cuticle has proved to be remarkably resistant even to 
strong sulphuric acid, which has a really corroding action (11: 
265—271; 36:20—21; 37:166). It has seriously been proposed to use 
fumes of this acid for protecting garden plants against frost (8).

As far as the strongly “hydrophilous” acid gases are concerned 
(such as hydrogen chloride and hydrogen fluoride1 2 * * * * *), their more 
harmful action in solution can be readily explained as follows, 
without assuming that “corrosion” has any part in the injuries.

The gases in question form solutions evaporating constant (that 
is, with unchanged composition) and having a lower total vapour 
pressure than either weaker or stronger solutions. For this reason, 
even very weak solutions of the gases will concentrate during 
evaporation up to a limiting value determined by the temperature 
and the moisture content of the surrounding free air. The limit 
concentrations are high, unless the air is very moist, and they 
correspond to partial pressures of the acids far above the safe 
limits.8 The ever-increasing pressures of acid gas over a drop

1 It no doubt holds true also for hydrogen fluoride that it penetrates almost 
exclusively through the stomata, as has been concluded from recent studies on 
leaves injured by fluoric smoke (2:196). A good demonstration of this is furnished 
by the strikingly greater resistance to hydrofluoric acid shown by young needles 
with “undeveloped” stomata and by needles on a twig with a Chermes gall (32: 
16-21). Cf also foot-note p. 277.

2 Hydrogen fluoride, HF, is considered to be the main active plant poison in
fluoric smoke (2:195) from electric ovens, brick-kilns, etc. Its harmfulness, con
trary to that of hydrogen chloride (HC1), is probably due not to its acidity but 
to the toxicity of the fluorine ion, a potent general enzyme poison (20:61-63).
Solutions of HF deadly poisonous to plants may be only about as acid as cherry 
juice (32:17-18 compared with 22, 23 and 28:327). Even the salts of the acid
are very toxic; beans growing in a O.00024 molar NaF solution developed symptoms
of chronic poisoning (38).

8 HC1 solutions evaporating constant in dry air at ordinary temperatures con
tain 24 to 25 per cent by weight of HC1 and have a HC1 pressure of 10—3 to 
2X10 3 atm. In Lambotte’s experiments (25:87) all plants tested were injured 
within 48 hours when exposed at about 15° C to the vapour of a HC1 solution 
of sp. gr. 1.03 (that is, about 6 per cent), the HG1 pressure of which at 15° is
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or film of a solution of HC1 or HF evaporating on a leaf must 
entail increased concentrations of acid in the air at the entrances 
to the stomata, and this will affect the leaf in the same way 
as if the leaf were surrounded hy an atmosphere with a corre
spondingly raised acid content.

In the case of HG1 solutions the increase in HCI pressure during 
evaporation in air of different humidity can be computed if it 
is assumed that the saturated vapours are carried away by air 
currents so that the evaporation can he taken to proceed as a 
perfect isothermic distillation (13:200—201). The results ol a set 
of computations for a temperature of 20° C are given in lig. 1. 
According tho the curves, toxic partial pressures of HCI develop 
sooner or later during the evaporation of a solution however 
weak, even if the relative humidity of the air is as high as 70 
per cent (as in the left-hand diagram) or more, up to about 90 
per cent (cf the diagram to the right in the figure).

It is unfortunate that no similar diagram can be presented 
for HF because even the most recent data on the physical che
mistry of hydrofluoric acid do not include the total vapour pres
sures.1 Fig. 1 is believed, however, to illustrate in principle what 
happens also when solutions of HF (and of nitric acid) evaporate.

The writer has also satisfied himself hy a few simple experi-

6X10 -7 atm. (not > 66 X 10as implied in literature whenever these experi
ments are quoted). HF solutions evaporating constant in dry air, at room tem
perature, hold about 33 per cent of HF (21). Air saturated with the vapour of 
hydrofluoric acid of that strength contains at 25° C about 8 grammes of F to 
the cubic metre (9:459). A safe limit has not been determined for HF, but it 
must be at less than 2 to 4 milligrammes of F to the cubic metre (24:55-57; 
27:5-6; 36:33-35; actual concentrations certainly averaged much lower than the 
values quoted, cf 11:40, 11:271-274 and 11:303-304), most probably at less than 
1.5 mg/m3 (32:17-18 compared with 9:459) and probably at less than some 0.8 
mg/m3 (cf foot-note 2, p. 281), since injury has been caused by HF vapours so diluted 
that they did not affect blue litmus paper (1:222), which changes visibly in a 
short time over 0.01 molar HF. The writer has noted signs of a slight poisoning 
effect (infiltrations; cf 30:192-205) on a Tradesccmtia exposed during a week to 
the vapour of an approximately 0.001 molar hydrofluoric acid, indicating an ex
tremely low safe limit.

1 A tentative curve of total vapour pressures of HF solutions has been cal
culated (9:464), and the values have been reproduced in Landolt-Börnstein’s 
tables. This curve, however, shows the minimum at about 20 per cent HF in
stead of at about 33 per cent where it should be (cf 21) and cannot be used 
even for an approximate computation.
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Temp. 20° C 
Humidity 70%

Temp. 20° C

Per cent liquid evaporated

Fig. 1. Diagrams showing partial pressures of hydrogen chloride (HC1 gas) at 
the surface of hydrochloric acids (HCI solutions) left to evaporate freely in humid 
air at 20° C. The diagram to the left illustrates the increase in HCI pressure 
during evaporation in an air that has a relative humidity of 70 per cent. The 
five curves represent as many solutions, each of a different initial strength. Their 
initial HCI pressures (y„) are indicated. The right-hand diagram shows the rela
tion of ultimate HCI pressure to the humidity of the free air that surrounds the 
evaporating acid. Being independent of the initial HCI pressure of the solutions, 
the relation shown holds good for any HCI solution. The computations have 
been made graphically from data in standard tables (14:760-761). The free air 
has been assumed to be unpolluted (free from HCI). On the other hand, no ac
count has been taken of the possible uptake of water from leaves into the body 
of acid evaporating from their surface. The evaporation has been assumed to 

proceed as a perfect isothermic distillation (cf 13:200-201).

ments that even weak solutions of HF may cause very heavy 
damage to leaves if left to evaporate in contact with an epidermis 
carrying stomata.1

It cannot be stated at present whether or not solutions of 
sulphur dioxide (SO.,) behave as those of HCl, HF and IIN08.

1 A large drop (covering about 6 cm2) of O.001 molar HF solution left to eva
porate on a reversed leaf of a greenhouse Cineraria killed outright about V of 
that part of the leaf which it covered at the start. On another leaf (partly- 
detached and hence less well supplied with water) little damage was seen im
mediately', but the part covered by the evaporating acid died in the course of a 
week or so (cf 1). In another experiment, a few ml of the acid were left to 
evaporate in a paraffined dish in contact with two leaves of a Rehmannia. Both 
leaves were partly killed. The same O.001 molar HF solution evaporating on the 
upper side of leaves (Cineraria, Rehmannia) produced no injury, although the 
cuticle was readily wetted by the solution (contrary to the reverse side of Cineraria 
leaves, which is wetted only after a long time or not at all).
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Recent data on the physical chemistry of S02 solutions (16) neither 
exclude nor indicate the existence of a minimum of total vapour 
pressure (and hence of constant evaporating solutions) at some 
low concentration still corresponding to a partial pressure of S02 
that exceeds the safe limit.

4. The border effect and related phenomena.

In the foregoing it has been demonstrated that evaporating 
solutions of certain acid gases, such as HC1 and HF, may cause 
localized injury to plants. It does not follow that liquid water 
must have a part in every case of primarily localized damage to 
plants from HC1 or HF in smoke. There are even strong objec
tions to accepting such a view. It is particularly difficult to 
make solutions of the gases responsible for the characteristic 
border effect seen in leaves injured by hydrochloric or nitric 
acid or by fluoric smoke. This effect is found very strikingly 
in ordinary tree leaves having no stomata on their upper side. 
It is not confined to the nethermost tips and edges, where water 
may collect. On the contrary, the discoloured border develops 
all round the leaves, il these are not cleft, and in lobcd or parted 
leaves the extremities are affected no matter in what direction 
they protrude (cf 25, plate III).

On the other hand, as remarked in the historical review, it 
has appeared inconceivable that a gaseous pollution of the atmo
sphere could directly cause a poisoning localized in such a way 
as to account for the border effect.

Searching for an explanation to the border effect the writer 
came to doubt the correctness of the prevailing view just quoted, 
which is in fact nothing but a preconceived idea. It is probably 
well known to every chemist that indicator papers have a ten
dency to develop a discoloured border in slightly polluted air. 
This phenomenon was studied in a few simple experiments. The 
results came out very clear and immediately gave a clue to the 
old riddle.

Strips of suitable indicator papers exposed to the vapours of 
dilute HC1 or HF solutions began to change at protruding corners 
and then developed a discoloured border along the edges. This 
border grew wider and wider while being all the time sharply set off 
against the centre of the paper, the colour of which did not turn
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Fig. 2. Leaf models (cf 25, plate III) and a model of a plum (cf 12) exposed 
to the vapours of dilute hydrochloric acid and showing respectively the border 
effect and the protective action at a distance. The leaf models were cut from 
congo paper; the fruit model was coated with a collodion film, and this was 
evenly stained with Congo red. The stained fruit model was exposed hanging 
between leaf models cut from Congo paper; those in front of the model were 
removed before the photograph was taken. An orange filter was used in photo
graphing, making the unchanged congo red appear light and blue parts dark. 
Technical data: objects exposed for 2-4 hours (a for four, b for two and c for 
three hours) at 22° C over molar (a, c) or 1.76 molar (6) acid; the corresponding 
HC1 pressures are respectively 0.3 and 1.4 millionths of an atmosphere. Note the 

cleaner border effect at the lower HC1 pressure.

until the borders met in the middle of the strip. The growing 
border kept widest at the corners, next widest along the end side 
and narrowest along the long sides of the strip.

Life-size models of leaves were cut from indicator papers and 
exposed over dilute HC1 and HF solutions. The results faithfully 
reproduced the border effect as seen in leaves of the same shape, 
injured by HC1 in smoke (25, plate III). A wide border developed 
at protruding extremities, a much narrower one or none at all 
along nooks and inward bents of the leaf model’s contour line 
(cf fig. 2).

When several strips of indicator paper were suspended together 
over acid, it was noticed that they protected each other from the
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acid gas at a distance. This made the writer suspect that neither 
the localized fluorine poisoning of hanging fruits, described by 
several authors (2; 12; 18), nor the protective action of upper 
leaves on lower ones (5:163) need have anything to do with liquid 
water. A model of a plum was coated with a film for holding 
an indicator, stained, and exposed to HC1 or HF vapours while 
hanging between leaf models cut from indicator paper. The ex
periments were arranged so as to imitate the natural position of 
a plum hanging on the tree, half out of sight in the foliage. The 
results obtained reproduced very closely the pictures published 
of plums locally injured by fluoric smoke (12). Lower, freely 
exposed parts changed colour, while no change was seen on the 
upper parts surrounded (but not touched) by leaf models (cf 
fig. 2).

Before proceeding to discuss the causes of the described phe
nomena it may be well to review more in detail some of the 
experimental results.

The border effect was noted more or less clearly with a number 
of indicator papers, but it was much more pronounced with some 
indicators than with others. Papers very sensitive to acid (that 
is, changing around the neutral point or on the alkaline side of 
that point) showed the effect poorly. Very striking results were 
obtained, on the other hand, with congo and alizarine sulphonate 
papers, an aluminium-hematein lake paper and a paper prepared 
with the reagent for acids proposed by Huber in 1877 (a mixture 
of ferrocyanide and molybdate). It was interesting to note the 
behaviour of some papers changing in two steps. A blue brom 
cresol green paper changed rapidly and evenly to a vivid green, 
but then a yellow border gradually developed and when growing 
wider remained sharply set off against the green. An iodide- 
iodate-starch paper (slightly alkalinized to keep it pure white), 
when exposed over molar or half molar HC1, turned at first dif
fusely blue, but then a white border appeared on the blue paper 
and remained very distinct as it enlarged until the whole paper 
was again white.

The influence of the concentration of acid gas was tested using 
solutions varying in strength from about half molar to 3-molar 
HC1 and from O.ooi to O.oi molar HF. The border effect was 
quite pronounced all over this range, but there were indications 
of an optimum. When strips of congo paper were suspended
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over different HC1 solutions1 adjusted to give a series of HCI 
pressures ranging from less than 10~7 up to 10~5 atm., the most 
striking border effect developed around or not far below 10 “6 
atm. With higher concentrations the picture was more and more 
obscured by a superficial blue haze rapidly spreading over the 
whole paper. With HCI pressures lower than 0.3 X 10~G atm. the 
blue border was weaker in colour and appeared again less sharply 
set off.1 2 * *

Any paper tested that reacted at all to the weak HF solutions 
used gave just about as clear a border effect with HF as it did 
with HCI. On the other hand, only a weak border effect or none 
at all was seen in papers exposed to S02 (suspended over K2S205 
or over a solution of that salt in a buffer solution); the strips 
mostly changed more or less evenly over their whole surface, if 
they changed at all.

As to the explanation of the facts recorded, it may seem at 
first hand as if the border effect could be due to the fact that 
marginal and projecting parts of a leaf-like body are in a less 
favourable position than central parts with respect to the supply 
of buffering substances by sideways diffusion from adjacent parts 
of the body; a marginal element has evidently less neighbouring 
surface to draw upon than has a central element. But a moment’s 
reflection shows that this cannot be the correct explanation and 
that there must actually be an unequal uptake of acid gas. With 
a uniform uptake of acid (the same to the unit area) all over

1 The solutions used had the following molar strengths, chosen so as to cor
respond at 19° C (the mean room temperature during the experiments) to the 
partial pressures indicated in millionths of an atmosphere.

Molarity: 0.54 0.73 1.14 1.76 2.55 3.44
Pressure: 0.05 0.1 0.3 1.0 3.0 1 0.o

2 Of the three hydrofluoric acids tried, the two strongest ones (about 0.003 and
0.01 molar) gave the most sharply set-off borders on aluminium-hematein lake 
paper. The corresponding gas pressures cannot be stated, since the physico-che
mical data thus far published do not extend to these low concentrations, but
even the 0.01 molar acid ought to have as low a HF pressure as 0.6X10”6 atm.
at 25° C (cf 9:459), and probably the true value at 19° C is not more than about 
half that amount. Prof. Fredenhagen, in a personal communication, states that 
the HF pressures of very dilute HF solutions (at 25° C) can be estimated as
suming a solubility factor around 300 000 for the undissociated HF and a dis
sociation constant of about 4X10 -1. This would place the HF pressures of the 
two weaker solutions at roughly 'h and */io of the HF pressure of the 0.01 
molar acid.

19 — 41452. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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the exposed object, there will be no sideways diffusion either of 
acid or of buffering substances between elements of the object 
however situated with respect to edges and protruding extremities. 
Diffusion within the object will not produce local differences, 
but on the contrary will tend to iron them out if they exist.

There is an extra absorbing surface along the very edge of a 
leaf-like body, but its area is certainly insufficient to account for 
the border effect observed. Instead, all of the facts on record 
point to a common cause of the border effect and of the pro
tective action at a distance; namely: a distortion of the diffusion 
field in the air around edges and protruding extremities. The 
phenomenon could be regarded as a parallel to the effect of a 
lightning-rod distorting the atmosphere’s electric field around its 
projecting point.

For a distorted field to develop there must be a field to be 
distorted; hence there must be a marked gradient even at a 
distance from the exposed object. Such conditions will prevail 
if the gas is sufficiently scarce in the air and avidly absorbed 
by the object. On the other hand, a quicker absorption at ex
tremities and along the edges may be expected to register as a 
sharply set-off border only if a certain threshold must be reached 
before any visible reaction takes place. This threshold of course 
must not be so high that it is not overcome ere an equilibrium 
is attained. At extremely low pressures of acid gas the border 
reaction, if it appears at all, can be expected to become blurred 
because of the diffusion within the exposed object (for instance, 
along the fibres of an indicator paper), which will tend to dis
sipate any local accumulation of acid.1

1 The diffusion within a paper is no doubt rapid enough to count in the present 
connection at extremely low pressures of the acid gas, at least if the paper is 
nearly saturated with water vapour. Diffusion in water is some 10 000 times 
slower than in air. On the other hand, HF and HC1 are so soluble that they 
are enormously enriched in a watery phase (HF at least up to about 400 000 
times and HG1 up to hundreds of a million times). Hence there must be an in
crease in the gradient within the watery phase, compared to that of the sur
rounding air, and this increase may be far more than sufficient to make up for 
the lower diffusion coefficient. This may be true not only for water and gels 
with a high water content, but also for swelled cellulose fibres. The following 
observation actually indicates a relatively rapid diffusion in paper holding no 
liquid water. When strips of aluminium-hematein paper were suspended over 
O.ooi molar HF using a pin stuck through the paper to fasten it, a spot stained 
by copper salt or copper lake frequently appeared around the pin and grew about 
as fast as did the border discoloured by HF along the edges of the paper.
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The considerations presented seem to show that the explana
tion here suggested is in agreement with the facts. They explain, 
in particular, the different behaviour of indicators with different 
sensitivity to acids and the observed influence of the concentra
tion of acid gas. It seems also possible to understand the well- 
known fact that HCl, HF and HN03 have a much stronger tendency 
to produce the border effect than has the very much less soluble 
and hence less avidly absorbed S02.

5. Hints to possible analytical applications.

Possibly the border reaction of suitable indicator papers could 
be used for estimating the content of acid smoke gases in the 
air. The writer’s results obtained by exposing strips of congo 
paper to different partial pressures of HC1 can be roughly rendered 
by the equation w = 1.2 pt— 0.4, where w is the width of the blue 
border in mm (as measured at the end of the strip, in the middle), 
p the HC1 pressure in millionths atm., and t the time in hours. 
This relation of course cannot be expected to hold numerically 
under any other conditions than those of the writer’s experiment. 
Before attempting to use the border effect for estimates in the 
free air, the influence of humidity and the behaviour of the 
chosen indicator paper in turbulent fields should be studied.

One of the papers tested has proven to be particularly sensi
tive to HF and promises to be of service for detecting and pos
sibly estimating HF in air polluted by industrial smoke. It is 
an aluminium-hematein lake paper very simply prepared.1 This 
paper when exposed over weak HF solutions develops a pure 
yellow border sharply set off against the clear blue-violet of the 
unchanged centre. Even over the weakest solution used (about 
0.001 molar) the paper developed this border and gradually turned 
yellow, although very slowly (in the course of weeks). The sensi
tivity of the paper seems to be greater than that of the zirconium 
papers used in spot analysis, and the reaction is probably as 
specific as any. The pure yellow border produced by HF is 
readily distinguished from the brick red to red border developing

1 Best results were obtained by staining hardened filter paper overnight or 
longer in well ripened Delafield’s haematoxylin diluted 100 times with distilled 
water and washing the stained paper in tap water before washing in distilled 
water and drying.
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from traces of HCI, while SOä was found to bleach the paper 
evenly without changing its hue to either yellow or red. Un
fortunately, the paper fades rather rapidly when exposed to light 
in the open.

6. Summary.

A new case is reported of primarily localized injury to leaves 
from fluoric smoke. Analytical proof is given.

The origin of localized lesions from acid gases in smoke is 
discussed. The idea of “corrosion” is refuted. The action of 
acid gases in solution is analysed; for HCI on a numerical basis. 
With respect to HCI a more than hundredfold numerical error, 
constantly copied in the past, is corrected in a discussion of “safe 
limits”. Severe damage to leaves is reported from evaporating 
O.ooi molar HF solution.

The border effect seen in leaves injured by HCI, HNOs or fluoric 
smoke is explained as due to an uneven uptake of acid gas 
in a distorted diffusion field, whereby a critical threshold is 
sooner reached along protruding edges. This phenomenon was 
studied in experiments with leaf models cut from indicator papers. 
Experiments with a fruit model showed that it may also account 
for localized injury to fruits hanging in the foliage and generally 
for the protective action at a distance observed in plants injured 
by fluoric smoke.

It is suggested that the border reaction of indicator papers 
might be used for estimating the content of certain acid gases in 
the air. A hematein lake paper easily prepared was found to 
give a sensitive and specific reaction for HF in air.
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OM DEN SVENSKA S. K. HUBES NEMOROSUS.

AV

II. ALLANDER.

I tredje delen av sitt arbete »Getreue Darstellung und Beschrei
bung der in der Arzneikunde gebräuchlichen Gewächse» publi
cerade Hayne 1813 en Rubus nemorosus med avbildning (tab. 10) 
och följande diagnos: »R. nemorosus mit stielrundem stacheligem, 
zottigem Stengel, fast geraden Stacheln, zottigen Blättern, die an 
den unfruchtbaren Stengeln fünfzählig, an den fruchtbaren drei- 
zählig sind, drüsig-weichhaarigem Kelche und eirunden ganzen 
oder ausgerandeten Krön blättern.» Om dess förekomst nämnes 
endast, alt arten »findet sich in mehreren Gegenden Deutschlands», 
vilket väl bidrog till att den förblev ganska dunkel och att namnet 
av skilda författare på skilda trakter upptogs för Rubus-iormer 
av otvivelaktigt olika ursprung. I skandinavisk litteratur använ
des det först av Arrhenius, som i sin »Ruborum Suecise Disposilio» 
(1839) tog upp namnet för ett svenskt form-komplex, vilket han 
identifierade med Haynes nemorosus men samtidigt förser med en 
mycket utförlig latinsk beskrivning. I första hand syftade denna 
på en alldeles bestämd Rubus-typ, som auktor själv samlat i 
Misterhult i Tjust och av vilken Arrhenius’ska exemplar strax 
efteråt distribuerades i Fries’ Herbarium Normale (fase. 'S I, n:r 47) 
under namnet »Rubus nemorosus Hayne. — Arrh.l Rub.»; den 
utgör hos Arrhenius a) glabratus (felaktigt grundad pa R. dume- 
torum var. glabratus Bl. & Fing.). Arrhenius’ diagnos var emellertid 
trots sin vidlyftighet så pass vag, alt den ungefär lika väl kan 
passa in på den corylifolie-typ, som sedermera av Lindeberg (1884) 
urskildes som R. aeuminatus men vilken av nomenklatoriska skäl 
måste benämnas R. golhicus Frid. & Gel. (se Gustafsson 1938, sid.
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411). Även den nämnda Misterhults-formen är givetvis en coryli- 
folie, men den stundom företagna sammanslagningen av båda 
dessa typer i en art är oberättigad, som jag nedan skall närmare 
motivera. Den första egentliga utredningen av detta formkomplex 
gavs av Neuman i hans flora 1901, varigenom namnet »nemorosus 
Arrh.» fixerades till den i Herb. Norm. utdelade formen; denna 
ligger till grund för beskrivningen av »huvudformen» i floran. 
Sådan Neuman genom sin noggranna beskrivning avgränsat denna, 
är den en corylifolie, som (på sina håll ymnigt) förekommer ut
efter den svenska östkusten åtminstone från Blekinge till Uppland 
och som i hela detta område väl bibehåller sitt normalutseende 
och lätt låter sig särskiljas från övriga corylifolier, varför den 
med allt fog — i likhet med andra över större områden konstanta 
corylifolietyper — bör åsättas en binär beteckning.

Som sådan är emellertid namnet R. nemorosus omöjligt, ty 
denna svenska form är med säkerhet icke identisk med Haynes 
ursprungliga så benämnda art, vilket framgår redan vid en jäm
förelse med Haynes beskrivning; alltifrån Aheschoug ha ju också 
skilda forskare uttalat tvivel om riktigheten av denna identifiering. 
Vare sig detta Haynes namn fortfarande skall kunna gälla i sin 
ursprungliga bemärkelse (jfr nedan) eller - som Gustafsson 
(1938, sid. 414) ansåg lämpligast — bör förkastas som ett nomen 
ambiguum, måste alltså »R nemorosus Arrh.» få ett nytt namn. 
Areschoug införde (i sin bearbetning av Rubus i Blytts Norges 
Flora, del 3, 1876) beteckningen R. corijlifolius * * *nemoralis, 
under vilken han emellertid drog in även norska former, som 
(enligt vad först Neuman och senare Gustafsson påpekat) icke höra 
samman med den svenska östkustformen. Areschoug medger 
också både 1876 och senare (1879, 1885—86), att denna subspecies 
i Norge är mindre distinkt än i Sverige; men vad som i det sist
nämnda arbetet betecknas som subsp. nemoralis är endast till 
ringa del identiskt med Arrhenius’ nemorosus; nemoralis är i själva 
verket en sammelbeteckning för ett betydligt större komplex av 
corylifolier, och diagnosen är framför allt avpassad efter R. acumi- 
natus, vilken Areschoug anser som mest typisk för formgruppen i 
fråga. När namnet nemoralis ungefär samtidigt av Neuman (1885) an
vänts i binär ställning, är det också i m. 1. m. kollektiv betydelse och 
närmast med hänsyftning på former från Nordväst-Skåne, där 
Arrhenius’ Misterhultsform ej finns. Ehuru namnet corijlifolius 
subsp. nemoralis F. Aresch. från början uppenbarligen direkt av
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sågs som ett substitut för nemorosus sensu Arrhenius, blev det så
lunda snart nog använt på ett sätt, som gör det tämligen omöj
ligt att upptaga för den sistnämnda; och som artnamn kommer 
det överhuvud ej i fråga (efter de nuvarande reglerna) på grund 
av det äldre homonymet R. nemoralis Ph. J. Müller (1858).

Vid sina bearbetningar av Rabi i Köpenhamns botaniska museum 
hade K. Friderichsen även denna Arrhenius’ växt under granskning 
och åsatte den därvid till ära för L. M. Neuman, som först 
klart urskilt den svenska »nemorosus», namnet R. corylifolius 
* Neumanii K. Fr.; detta förblev dock ett etikettnamn, så när som 
på att det utan diagnos eller synonymhänvisning publicerats av 
Sterner (efter mina bestämningar) i hans »Flora der Insel Öland». 
Även detta namn är emellertid oanvändbart i binär ställning på 
grund av det redan förefintliga homonymet R. Neumanii Focke 
(R. pulcherrimus Neum., d. v. s. polyanthemus Lindeb.). Jag finner 
det därför nödvändigt att bilda ett helt nytt namn och föreslår 
som sådant R. aureolus med hänsyftning på en av artens mest 
karakteristiska kännetecken, bladens »guldgröna» färgskiftning; 
och ehuru R. aureolus sålunda kommer att bli identisk med den 
typiska »R. nemorosus Arrh.» i Neumans flora (d. v. s. med ute
slutande av varr. och subsp. subsulcatus1, så har jag funnit det 
lämpligast att till namnet foga en latinsk diagnos1 2.

Rubus aureolus H. Allander, novum nomen

Syn. R. »nemorosus Ilayne» sensu Arrhenius, Rub. Suec. Disp. (Monogr. 
Rub. Suec.) p. 46, p. p. (quoad a glabratus sed non A dumetorum var. 
glabratus Rluff & Fingerhuth, ut 1. c. citatur); emend. Neuinan, Sv. FI. 
(1901), p. 394 (sub nom. R. nemorosus Arrh.), excl. varr. et subsp. subsul
catus — non R. nemorosus Hayne sensu orig., Arzneigew. Ill, tab. 10 (1813).

1 Gustafsson skriver 1938 (sid. 413): »Typen för Arrhenius’ R. nemorosus Hayne 
är dock insamlad vid Tjustgöl i Misterhults socken söder om Västervik och 
synes vara nagot olika mot Neumans form samt mer närma sig R. gothicus p. p.» 
Liksom övriga CorgUfolii har aureolus givetvis skiftande utseende alltefter lokalens 
beskaffenhet. Även synes en biotyp finnas med smalare uddblad och mer kil- 
formig bas utan övriga anmärkningsvärda avvikelser från den vanliga bredbasiga 
formen. Ä andra sidan finnas givetvis mellanformer till gothicus, Wahlbergii, 
* benefixus o. a., formse ad Rub. corglif.-sp. De omtalade Tjustgöls-exemplaren 
måste dock anses tillhöra den egna artens formkrets.

2 För språklig granskning av denna är jag tack skyldig professor G. Samuels
son, Stockholm.
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Fig. 1. Rubus aureolus H. Allander nov. nom. a. foliola term. turionis 1/i, 
b. serratura Vi, c. aculei turionis Vi, d. folia turionis 1/t.
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R. corylifolius subsp. netnoralis F. Areschoug ap. Blytt, Norges Fl. III 
(1876), p. 1168, et ap. C. Hartman, Ilandb. ed. 11 (1879), p. 283, ambobus 
locis p. p. (quoad syn. R. nemorosus Arrh. et exs. Herb. Norm. VI: 47); 
idem, Some Observ. (1885—86) p. min. p.; vix (vel p. minima p.) R. nemo- 
ralis (F. Areschoug) Neuman in Bot. Not. 1885, p. 91 — non R. netnoralis 
Ph. .1. Müller in Flora 41 (1858).

R. corylifolius subsp. Neumanii K. Friderichsen in sched. et ex Sterner, 
Fl. Insel Öland (Acta Phytogeogr. Stiec. IX, 1938), p. 113, nom. nudum — 
non R. Neumani Focke ex Friderichsen & Gelert in Bot. Tidsskr. 16 
(1888), p. 79, et ap. Potonié, 111. Fl. N.- u. M.-Deutschl. ed. 4 (1889), p. 367.

Exsiccata: Rubus nemorosus Arrh., Sm. Vestervik, Gränsö 5-8-92, L. M. 
Neuman, »R. Neumanii K. Fr., Typ.» — scr. K. Fr. 1931, Herb. bot. Lund.; 
Rubus nemorosus Hayne. — Arrh.! Rub. Smolandia orient. Misterhult. 
Jul. Leg J. Arrhenius, Herb. norm. VI: 47; Rubus corylifolius Sm. *nemoralis 
F. Aresch. v. acuminatus Lbg, Ög. Kolmården 4. Aug. 1884, F. Areschoug, 
Mus. bot. Holm.

Turio primo suberectus, deinde arcuatus,- deflexus, longe pro- 
stratus, autumno ramosus, angulatus, faciebus planis vel cxcavatis 
vel sulcatis, in partibus tectis saepe manifeste pruinosus et glandu- 
lis subsessilibus parvis dense praeditus; aculei pauci in angulo 
obsiti aequales vel subaequales, debiles, e basi compressi subcurvati 
vel in ramis recti, in speciminibus ex apricis locis numerosiores 
et interdum validiores; glandulae subaequales sparsae vel singulae; 
pili singuli vel nulli; aculeoli glanduliferi et glandulae stipitatae 
desunt. — Rami (si super lapides sole tostos prorepentes) saepe 
laete colorati folia clare aureo-virentia ramosque floriferos atro- 
purpureos gerentes, post hiemern colore fusco-purpureo satis ni- 
tentes. — Folia ut in R. thyrsantho laete viridia, numquam 
nitentia, saepe rugosa, supra glabrescentia vel glabra, subtus 
viridia et breviter pilosa vel tomento tenui immixto pallescentia. 
Folia turionis plerumque 5-nata, foliola lata sese margine tegentia, 
foliolum terminale e basi late subcordata vel late ovata marginibus 
rectis triangulariter acuminatum interdum trifidum, saepe cus- 
pidatum, interdum e basi subincisa late ovatum cuspidatumque; 
serratura grossa obtusa, dentibus inaequalibus, versus apicem 
folioli subcomposita, dentibus latis saepe apice constrictis, saepe 
cum incisuris interdentalibus. — Rami floriferi angulati, 
virides, parce pubescentes vel glabrescentes, plerumque parce 
et debiliter cum aculeis basi compressis armati, glandulis sparsis 
vel singulis instructi. Folia pro maxima parte 3-nata, in ramis 
vegetioribus versus basin etiam 4—5-nata, cum serratura grossa 
inaequali et incisa, dentibus parum acutis. — I n f 1 o rescen t i a
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normaliter mediocriter evoluta axi usque ad summum florenx 
distincto, in summa parte in racemum simplicem angustiorem 
et nudum vel Iatiorem et foliosum transiens, in parte in
feriore parum dilatata simplex vel subsimplex racemos bi- vel 
paucifloros gerens; in ramis debilibus saepe simplex, elongata, 
floribunda, angusta. — Pedicel li virides vel subcanescentes 
aculeolis paucis debilioribus subcurvatis armati vel inermes; 
sepala subvirescentia et tomen tosa vel tomen lo canescenti vestita, 
margine albescentia, post anthesin non accrescentia, saepe reflexa, 
interdum patentia vel fructum immaturum laxe amplectentia; 
stamina albescentia stylos luteo-rubros parum superantia; petala 
roseola, in locis apricisalbescentia, parum emarginata. — Fructus 
immat uri clare et pallide virentes, glabri vel parcissime pilosi, 
fere semper bene evoluti. — Chromosomata somatica 28.

Habitat frequenter in regionibus littoralibus Sueciae austro- 
orientalis, a Blecingia usque ad Uplandiam.

R. aureolus växer i form av tämligen låga buskar, som på gynn
samma platser om hösten bilda en tjock grön bladmatta. Turio- 
nerna äro ofta bjärt antocyanfärgade. Uddbladet på turionbladen 
är ofta hos normala exemplar trekluvet, vilket dock ej innebär 
att arten är idaeoid. Det somatiska kromosomtalet hos R. aureolus 
är 28 (enligt mina räkningar i rotspetsar hos i Bergianska träd
gården växande exemplar).

Som nämnts har denna art ofta förblandats eller samman
slagi ts med R. gothicus. De äro emellertid redan på avstånd lätta 
att skilja från varandra. — R. aureolus har livligt grönt, på torr 
och varm mark t. o. m. guldgrönt och stundom purpurbrunt 
anlupet bladverk, som på översidan saknar glans; blomställningen 
slutar merendels som en regelbunden klase med tydlig huvudaxel 
ända upp till toppblomman1; omogna frukter äro friskt ljusgröna 
med upprätt, utstående eller oftast tillbakaböjt foder. — R. gothicus 
utmärkes av en mindre klar färgton, ett på översidan något glän
sande bladverk med smalare och i kanten småvågiga småblad 
samt en vanligen oi'egelbunden blomställning med långa utstående 
grenar och en upptill (vanligen) i långa blomskaft upplöst blorn-

1 En egenhet hos I{. aureolus synes vara dess benägenhet att bilda monströsa 
blomskott, i det att deras axlar ofta mer eller mindre fullständigt växa ihop 
och blomskaften (liksom ofta även foderblad och fruktämnen) bli onormalt 
förlängda.
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axel. Den av fodret länge dolda gothicus-frukten är länge täckt 
av svartbruna rester av de vissnade ståndarna. Skiljaktigheter 
finnas vidare mellan de båda arterna i fråga om beväpning, 
körtel- och hårbeklädnad, bladens form och sågning, som fram
går av tidigare givna beskrivningar. Hos båda arterna ha de 
nyutslagna blommorna vanligen en lätt röd färg, som emellertid 
hos R. gotliicus raskare bleknar vid solig och torr väderlek.

Även i fråga om utbredningen skilja sig de båda arterna: 
R. gothicus förekommer i Sverige såväl på ost- som på västkusten, 
och den finns vidare både i Danmark och Tyskland; R. aureolus 
däremot är cj med säkerhet känd utanför den svenska ostkusten 
(där nordgränsen går i mellersta Roslagen; se Almquist 1929, 
karta 1133), men möjligen finns den på Åland. Den följer gärna 
sjöarna inåt landet och finnes sålunda vid Vänern. Vad R. ne- 
morosus Hayne egentligen är — d. v. s. vilken art som legat till 
grund för Haynes bild — har varit föremål för många spekula
tioner och utredningsförsök, de senare särskilt av Friderichsen. 

Den tydning, han ger i sin corylifolie-uppsats 1897, torde också 
vara den riktigaste. Jag kan ej här gå närmare in på hans 
bevisföring, men det synes efter hans utredning klart, att Haynes 

ursprungliga nemorosus varit en art av ciZzafus-gruppen; och till 
denna har R. aureolas inga relationer. Focke förde också »nemoro
sus Arrli.», d. v. s. aureolus, jämte gothicus till gruppen Subthyr- 
soidei inom Conjlifolii, medan nemorosus Hayne och dluergens 
Neum. (= ciliatus Lindeb.) av honom räknades till Subsilvatici.

Vad beträffar de avvikande typer, som av Arrhenius och Neuman 

under särskilda varietets- och subspeciesnamn fördes till »nemoro
sus», hoppas jag vid ett senare tillfälle kunna återkomma, i den 
mån de äro värda att uppmärksammas.
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Zusammenfassung.

Der Name Rubus nemorosus Hayne wurde von Arrhenius 1839 
zur Bezeichnung einer Formgruppe von Corglifolii angewandt, die 
sich indessen mit Sicherheit von dem von Hayne 1813 beschriebe
nen und abgebildeten Typus unterscheidet. Lindeberg trennte 
1884 aus der Gruppe als Art R. acuminatus Lbg. ab, die aber aus 
nomenklatorischen Gründen nunmehr R. gothicus Fr. & G. heissen 
muss. Später bezeichnete Neuman in seiner Flora 1901 mit



R. nemovosus Arrh. eine andere Art, und zwar den Arrheniusschen 
R. nemorosus. Da sich diese Art von den übrigen im Lande 
vorkommenden Corijlifolius-Arten gut unterscheiden lässt, eine 
beträchtliche Verbreitung besitzt und ihre Normalfacies im Ver
breitungsgebiete gut beibehält, so muss sie eine neue binäre 
Bezeichnung erhalten, ich schlage somit den Namen R. aureolus vor.
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Svensk Botanisk Tidskrift. 1941. Bd. 35, H. 3.

EN FÖR SVERIGE NY SPONTAN VERONICA-ART. 
V. PRAECOX ALL.

(Mit einer deutschen Zusammenfassung.)

AV

NILS HYLANDER.

Med anledning av en notis hos E. Lehmann (1940, sid. 498) om 
att Veronica Dillenii Cr. (syn. V. campestris Schmalh.) skulle före
komma i Sverige (och Norge) gick jag för en lid sedan igenom 
det skandinaviska herbariematerialet i Uppsala Botaniska Museum 
av den närstående arten V. verna L. för att om möjligt däri kunna 
uppspåra något exemplar av V. Dillenii; dessa båda arter hade 
ju — fast lätta alt åtskilja — länge sammanblandats på konti
nenten. Undersökningen gav (liksom senare genomgången av det 
stora uerna-materialet i Riksmuseet och museerna i Göteborg och 
Lund) ett fullständigt negativt resultat, och det förefaller mig 
därför mycket tvivelaktigt, om V. Dillenii verkligen förekommer 
i Sverige, om ej möjligen någon gång tillfälligt adventiv, fastän 
ej heller några sådana belägg stått att uppleta i svenska herba- 
rier.1 Då jag för säkerhets skull även gick igenom Uppsala- 
materialet av V. triplu/lla L., gjorde jag emellertid en annan och 
mer oväntad upptäckt, i det alt en kollekt under detta namn 
visade sig utgöra en annan, för Sverige hittills okänd art, näm
ligen V. praecox All. En undersökning av V.arvensis L. i samma 
herbarium resulterade i ännu ett ark av samma växt. Båda kol-

1 Den första uppgiften om V. Dillenii som svensk ges av Ascherson 1893 (sid. 125, 
s. n. V. campestris): Smål. Växjö, leg. Hyltén-Cavallius; icke heller i detta fall ha 
emellertid några belägg stått att finna i svenska herbarier. Det är denna notis 
som går igen i de mera obestämda uppgifterna hos Neuman 1901, Römpp etc.; 
och enligt benäget meddelande av professor Lehmann liar denne ej heller sett 
exemplar från svenska fyndorter.



lekterna voro från Gotland och samlade av K. Johansson; den 
förstnämnda (under namnet »V. triphyllos cum forma nana») från 
Hejdeby: Tjutet, hällmark, 12.6. 1906, den andra (som V. ar- 
uensis f. serrata) från Visby: kalkklippor vid Kungsladugården, 
10.5. 1896. Sistnämnda exemplar voro endast några få cm höga, 
med de nedersta bladen alltjämt friska (och starkt antocyanfär- 
gade) och i nyss börjad blomning; Hejdeby-exemplaren voro där
emot i långt framskriden fröspridning. Arten gör i hög grad 
skäl för sitt namn »den tidiga» -— dess helt små djupblå blom
mor anges på kontinenten och i England framkomma i april och 
början av maj.1

Morfologiskt står V. praecox ungefär mitt emellan V. triphylla 
och V. arvensis; systematiskt anses den stå den förra mycket nära, 
en åsikt vars riktighet man emellertid har skäl att betvivla lik
som överhuvud enhetligheten hos den artgrupp, till vilken dessa 
båda arter (jämte några storblommiga, varandra närstående syd- 
osteuropeisk-mindreasiatiska arter, V. glauca S. & Sm. m. fl.) hän
föras av Lehmann: artserien Pellidosperma, utmärkt av sina »bäc
kenformiga», d. v. s. från ryggen starkt välvda frön med en tyd
ligt inåtböjd kant. Denna frötyp är hos V. praecox mycket ut
präglad, och fröna äro i själva verket ett mycket gott igenkän- 
ningstecken för denna: de äro ljust rödbruna, (i det närmaste) 
släta och helt små — knappt 1 mm (fig. 1 b). Både till färg och 
storlek likna de sålunda fröna hos V. arvensis (fig. 1 a) och V. 
verna, vilka egentligen endast avvika genom att vara i det när
maste plana, »sköldformiga». Denna fröform är just karakteris- 
tikum för den artserie, Mikrosperma, till vilka de sistnämnda 
arterna (jämte V. Dillenii och några sällsyntare) sammanföras. 
Å andra sidan äro fröna hos V. triphylla (fig. 1 c) betydligt större 
(nästan 2 mm), mörkbruna och rynkiga och förefalla även att 
vara tunnare än hos praecox och Mikrosperma-arterna. Gemen
samma kännetecken för båda artserierna och alltså även för V. 
praecox äro ettårigheten och blommornas anordning: de sitta en
samma i vecket av nedtill mellanbladslika, högre upp små och 
högbladsartade stödblad i toppen av stjälken och de eventuella

1 K. Johansson (1899, sid. 21, 24) anger lör Gotland V. arvensis, verna och tri- 
phylla som i regel vinterannuella, och Volk (1931, sid. 111) räknar V. praecox 
bland de höstgroende >vårefemärer», som med torrtidens början (i hans område 
redan i maj) helt och hållet försvinna men dessförinnan bl. a. spela en viktig 
och karakteristisk roll som pioniärer vid sandens erövring.

20 — 414S2. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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grenarna. Sådana förekomma ofta 
hos V. praecox och utgå då från 
stjälkens nedre del; de äro liksom 
denna styva men ej så starkt och 
regelbundet uppåtriktade som hos 
uerna (och Dillenii). De ha emel
lertid en hårighet som liknar den 
hos de sistnämnda arterna och 
arvensis förekommande. Hos V. 
praecox äro nämligen stjälken och 
grenarna ganska tätt klädda med 
korta, uppåtriktade krushår och 
särskilt nedtill dessutom med för
längda, tunnväggiga enkelhår, vilka 
även återfinnas m. 1. m. rikligt på 
bladen. 1 övre delen av stjälk och 
grenar tillkomma dessutom — ofta 
i mängd — tämligen långa glandel- 
hår, vilka även uppträda på de 
trubbiga, m. I. m. tunglikt lansett- 
lika och föga olikstora foderbladen 
och (jämte korta lcrushår) på blom- 
resp. fruktskaften. De senare äro 
längre än kapseln, vilken är nå
got mer lång än bred, närmast 
omvänt äggrunt hjärtlik (fig. 2 d, e), 
d. v. s. med en tydlig, fast föga 
djup inskärning i spetsen, ur vil
ken stiftet skjuter ut ett gott stycke. 
Kapseln är kal så när som på 
själva sömmen (och någon gång 
den allra närmaste delen av si

dorna), där glandelhår av den nyss beskrivna typen förekomma 
m. 1. m. talrikt mot kapselns spets. Genom den kala kapseln 
skiljes arten lätt från V. uerna och Dillenii, där frukten på sidorna 
är tätt korthårig (fig. 2 a, 5); formen är också en annan hos 
dessa — brett hjärtlik -— och hos uerna är dessutom stiftet myc
ket kort. Det sista gäller även V. aruensis, där stiftet nästan 
aldrig skjuter ut ur inskärningen (fig. 2 c). Denna art har eljest 
kal kapsel av något liknande form som hos praecox (ehuru mer

Fig. 1. a frön av Veronica arvensis; 
b frön av V. praecox; c frön av 

V. triphylla. — ’/■.
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utpräglat hjärtlik); men å andra sidan är den nästan oskaftad och 
dessutom omgiven av synnerligen oliklånga foderblad. De långa 
fruktskaften äro egentligen den enda mer påfallande likheten 
mellan praecox och triphylla gentemot övriga nämnda arter; 
kapseln är också hos V. triphylla kal med glandulös söm men 
större och bredare (fig. 2 /). Eljest är denna art vitt skild från 
V. praecox (och står samtidigt ganska isolerad på det hela taget)

Fig. 2. Olika kapseltyper. — a Veronica verna; b V. Dillenii; c V. arvensis; 
d, e V. praecox; / V. triphylla. ■— c:a 7/i. (Kapselns hårighet endast delvis inritad

å a och b.)

inte bara genom sin förut omnämnda frötyp utan även genom 
sin egenartade hårighet av täta (i motsats till praecox även på 
bladen uppträdande) glandelhår och därjämte mycket tättstående, 
ytterst korta, rakt utstående enkelhår samt slutligen genom 
sina tjocka, vid torkning intensivt svartnande blad, som till större 
delen äro djupflikade—nästan delade i 3 till 7 segment.

Hos verna (och Dillenii) äro ju de mellersta bladen tre- (till 
svagt fem-)flikade, hos arvensis alla hela. V. praecox intar en 
mellanställning med ett mycket karakteristiskt men ganska varie
rande och svårbeskrivbart bladschema, som åskådliggöres av
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fig. 3 a—f. De nedersta stjälkbladen äro helt kort skaftade och 
ha en brett triangulärt—äggrund skiva med nästan tvär bas och 
grunt naggsågade kanter (fig. 3 a). Högre upp bli bladen ofta 
nästan oskaftade, i det basen i stället löper ned och blir m. 1. m. 
kilformig, samtidigt som skivan blir mer förlängt äggrund och 
naggsågningen djupare, ofta ganska oregelbunden, gärna övergå
ende till svagt inskuren dubbelsågning eller rent av till en täm
ligen tydlig parflikighet (fig. 3 b—e). Hos de nedersta stödbladen

Fig. 3. Olika bladformer hos Veronica praecox.

har skivan, som till formen är m. 1. m. avlång, en tendens till 
treflikighet, i det de nedersta tänderna äro förlängda, smala men 
trubbiga och framåtriktade; ovanför dessa äro kanterna m. 1. m. 
parallella och helbräddade men få nära spetsen ett par likartade 
fastän svagare tänder (fig. 3 f). Hos stödbladen i klasens mitt 
synas endast dessa tänder, och de översta äro helbräddade, smalt 
avlånga eller brett lansettlika men alltjämt trubbiga. Bladen äro 
tjocka och svartna (liksom bladen hos V. Dillenii, vilka äga en 
likartad konsistens) lätt vid pressning, ehuru ej så intensivt som 
triphylla-bladen. På våren äro bladen hos praecox (som särskilt 
Heukels påpekat och som vackert framträder på bilderna i Flora
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Danica) ofta grant rödanlupna liksom även nedre delen av 
stjälken.

Då jag nu anger V. praecox som ny för Sverige, är jag med
veten om att uttrycket kan väcka opposition. Den uppgift som 
återfinnes hos Nordstedt 1920 om att arten skulle nämnas som 
funnen vid Uppsala i Linnés Flora Suecica 1745 beror visserligen 
på ett misstag1, men i åtskilliga upplagor av Hartmans flora (ed. 
3—10) fanns V. praecox omnämnd — om också bara i bihanget 
— på grund av ett påstått skånskt fynd så långt tillbaka som på 
1740-talet. I sitt arbete Observationes botanicse (1749) anför 
Eberhard Rosén (sedermera Rosenblad) sid. 59 en Veronica minima, 
clinopodii minoris folio, Romana Vaillant, vilken samlats på en 
sandbacke vid Torups slott i Skåne och lämnats R. av med. stud. 
Gistrén. Av Retzius (1779, sid. 6) identifierades denna växt med 
V. acinifolia L., vilket är riktigt i fråga om själva det Vaillantska 
namnet men högst osannolikt i avseende på den skånska växten, 
och i Flora scanica kommer så också Elias Fries med ett nytt 
bud, då han nämligen på grundval av det då ännu bevarade 
originalmaterialet (som han sett i professor Munck af Rosenschölds 

»fragmentum herbarii») anser sig kunna föra Roséns uppgift till 
V. praecox. Att arten aldrig senare blivit funnen vare sig vid 
Torup eller annorstädes i Sverige tillskriver Fries dess tidiga 
blomning, vilket är en ganska rimlig förklaring. Då emellertid 
arten nu ej setts i Skåne på ungefär 200 år och Roséns material 
till på köpet ej längre torde finnas kvar för kontroll, får K. Jo

hanssons fynd 1896 nog räknas som första säkra svenska.
Arten har ju också omnämnts i nordisk floristik som funnen 

i Danmark. Denna uppgift grundar sig emellertid på ett enda 
isolerat fynd, vid Kalundborg på Väst-Själland, där sedermera 
juris professorn J. Lassen 1873 fann arten på den s. k. Lunde- 
bakken, varifrån exemplar lämnades till Lange för bestämning 
och för avbildning i Flora Danica (Fase. L, 1880). Den nämnes

1 Denna uppgift syltar i själva verket på V. peregrina L., medan den uppgift 
som hos Nordstedt står vid sistnämnda art i stället hänför sig till V. triphylla. 
Uppgiften om V. peregrina vid Uppsala har av alla senare författare utelämnats 
(så hos Wahlenberg 1820; jfr Richter, sid. 29; likaså av Almquist 1929), helt visst 
(som den sistnämnde meddelat mig) därför att man ansett artens förekomst helt 
bunden till (gamla) Botaniska trädgården. Arten är känd som ogräs i åtskilliga 
utländska botaniska trädgårdar (Köpenhamn, Berlin, Innsbruck, Montpellier etc.); 
senare har den emellertid även hos oss blivit funnen införd med barlast och på 
andra direkta vägar till ruderatplatser etc.



302 NILS HYLANDER

i Langes och Mortensens lista över nya danska växter (1879), 
men först i Langes Haandbog, ed. 4 (1886—88), upplyses om att 
arten växt »mellem Saeden». Den har senare aldrig setts i Dan
mark (Raunkler 1934). Det förefaller ju därför sannolikt, att det 
i detta fall skulle röra sig om en tillfällig adventivförekomst, men 
som artens engelska fyndhistoria visar, måste man döma försiktigt.

1933 blev arten för första gången funnen i England, närmare 
bestämt nära Barton Mills i West Suffolk (J. P. Lousley; se Lous- 

ley 1934, sid. 478—479, och Wilmott 1933), där den iakttogs på 
två ställen på ett par miles avstånd från varandra. Aret därpå 
visade sig arten utbredd över betydligt större område än där 
Lousley först iakttog den (Lousley 1935, sid. 976), och liksom 1933 
fanns den i mängd; 1935 rapporterades den som mycket talrikt 
förekommande på en lokal i samma trakt och i mängd på en 
annan fyndort i West Suffolk. Delta tyder •— som L. och W. 
påpeka — på att förekomsten är spontan (eller arkeosynantrop), 
i varje fall ej att anse som en recent adventivförekomst. Att 
arten ändock så länge undgått uppmärksamheten skylies även i 
detta fall på dess tidighet: Lousley berättar, att han den ovan
ligt sena våren 1935 den 6 maj hade svårt att bland fruktexem
plaren finna några som ännu voro möjliga att pressa! Tydningen 
som spontan motsäges knappast heller av förekomstsättet: Lousleys 

fynd, som är det enda närmare beskrivna, gjordes på en sandig 
träda, fastän arten året därpå visade sig förekomma även i odlade 
fält bland olika grödor; och i sällskap hade den arter som Silene 
conica (och S. Otites i utkanten av fältet), Medicago minima, Apera 
interrupta, Saxifraga tridactylites, Vicia lathyroides, Potentilla ar- 
gentea, Phleum arenarium, Veronica aruensis. På lokal nr 2 växte 
V. triphylla i dess närhet. Detta förekomstsätt överensstämmer 
mycket väl med vad som är karakteristiskt för arten inom stora 
delar av dess utbredningsområde, t. ex. i Tyskland. Därifrån 
(övre Rhenområdet) har Volk lämnat uppgifter om dess regel
bundna uppträdande i sandhedsvegetation, närmare beslämt i 
olika facies av »Koeleria glauca- Jurinea cyanoides-Assoziation». 
Åkrar och kulturgränssamhällen (sandiga backar, betesmarker etc.) 
anges i allmänhetsom dess lokaler, och först långt söderut (Balkan; 
Hayek, sid. 162) nämnas även klippor o. dyl. som dess växlplatser. 
Därför är dess uppträdande som klipp- och hällmarksväxt på 
Gotland ganska anmärkningsvärt men har en belysande motsva
righet i Apera interrupta — hos oss en utpräglad alvarväxt men
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i Mellan- och Västeuropa i huvudsak bunden tiil åkrar, sand
fält, vägkanter etc. (Vestergren 1924, sid. 475); som ovan nämn
des växte ju dessa båda arler tillsammans på en engelsk lokal, 
och »alvarvenens» engelska förekomster (åtm. de konstanta) falla 
inom samma område som de kända fynden av V. praecox. Att 
den sistnämnda liksom Apera interrupta är en fullt spontan art 
hos oss synes mig — trots den fragmentariska kunskap vi äga 
om dess svenska förekomster — oomtvistligt; det återstår att se, 
hur pass vanlig den verkligen är.1 Det må påpekas, alt V. tri- 
phijlla, som i Sydsverige säkert får betecknas som arkeosynantrop 
(så hos Sterner 1938, sid. 148) i huvudsak är en åkerväxt och 
överhuvud tycks föredraga sand- och grusmark men däremot ej 
uppträda på hällmarker.

Ur växtgeografisk synpunkt är artens spontana förekomst i södra 
Sverige (och Danmark) likaväl som i England ingalunda förbryl
lande eller orimlig. Den är visserligen sällsynt i norra Tyskland 
(med helt få spridda förekomster i Brandenburg och sydligaste 
Pommern) liksom öster om Oder (Hegi, sid. 52; närmare gräns- 
detaljer hos Hermann 1912, sid. 414), och likaså i Nederländerna 
(Heukels har den från 3 lokaler, i åkrar), men i mellersta och 
södra Tyskland liksom delar av Österrike är den tämligen vanlig 
och finns likaså m. 1. m. riklig i Belgien och stora delar av Frank
rike; däremot tyckes den vara tämligen sällsynt i Schweiz. I Öst
europa faller dess egentliga utbredning inom de sydliga trakterna, 
ehuru den sedan gammalt uppges för Litauen och mellersta Ryss
land. I södra Ryssland är den uppenbarligen rätt vanlig liksom 
i Ungern, Rumänien och de norra delarna av Balkanhalvön; f. ö. 
förekommer den spridd över stora delar av halvön och är fun
nen ända nere på Kreta (i bergen, bl. a. Ida), desslikes på en
staka, långt åtskilda ställen i Mindre Asien och Kaukasien. I det 
mediterrana Europa är den på det hela taget m. 1. m. sällsynt 
men uppges såväl från Italien (även Sicilien) som från Corsica 
och Spanien. Slutligen uppträder den i den montana regionen i 
Marocko och Algeriet. Den synes vara en genetiskt mycket en
hetlig art, som ej differentierats i några ekologiskt och geografiskt 
skilda raser.

1 Jag har genomgått allt sydsvenskt material av V. arvensis, verna och tri- 
phglla i museerna i Göteborg, Lund och Stockholm (Riksmuseet) utan att finna 
ett enda praecox-ex. däri. 1 fråga om dess förekomstsätt bör framhallas, att den 
allmänt anges som kalkväxt; dess pH-amplitud anges av Volk till 5,8 8,3.
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Zusammenfassung.

Eine für Schweden neue spontane Yeronica-Art, Y. praecox All.

Bei Durchmusterung der schwedischen Ilerbarsammlung im Bo
tanischen Museum, Uppsala, entdeckte Verf. zwei Bogen von der 
bisher nicht sicher aus Schweden bekannten Art Veronica praecox 
All. Beide Kollekten stammten aus Gotland und waren von K. 
Johansson gesammelt, u. zw. die eine (unter dem Namen »V. tri- 
phyllos cum forma nana» liegend) in Hejdeby: Tjutet 1906, 
die andere (als V. arvensis f. serraia etikettiert) bei Kungsladu
gården unweit Visby 1896. Laut Aussage von E. Fries 1835 
sollte zwar die Art schon im 18. Jahrhundert aus Schweden ange
geben worden sein, indem eine von E. Rosén 1749 veröffent
lichte, bei Toni]) in Schonen gefundene Pflanze nach den Her
barbelegen zu V. praecox gehören sollte. Diese Angabe zu kon
trollieren ist aber nicht mehr möglich, und die Art wurde jeden
falls niemals wiedergefunden. Dagegen ist sie früher aus Däne
mark bekannt, wo sie i. J. 1873 von J. Lassen in einem Getreide- 
leide bei Kalundborg in West-Seeland entdeckt wurde. Es scheint 
aber ein ganz zufälliges — wohl adventives — Vorkommen gewe
sen zu sein, da man die Art in Dänemark später nicht mehr 
angetroffen hat.

Die beiden jetzt entdeckten gotländischen Funde sind dagegen 
nicht anthropochor. Nach den Angaben von K. Johansson wurde 
nämlich die Art in beiden Fällen auf Felsboden (bei Tjutet als 
»hällmark», bei Visby als »klippor» bezeichnet) gesammelt, und 
es handelt sich also hier ohne Zweifel um ein isoliertes, gegen 
Norden weit vorgeschobenes spontanes Vorkommen einer süd
lichen Pflanzenart, wie dies gerade aus Gotland (und Öland) schon 
früher für mehrere Arten bekannt ist. Ein besonders gutes Ge
genstück bietet die von Vestergren 1924 näher erörterte Apera 
interrupta: wie V. praecox tritt diese Art auf dem Kontinent gröss
tenteils als Kulturbegleiter (an Wegrainen, auf Brachäckern, auf 
Sandhügeln und in ähnlicher Kulturgrenzenvegetation) auf, kommt 
aber in Schweden (auf Öland und Gotland) ausschliesslich als 
Felsbodenpflanze vor.

Veronica praecox wird von Lehmann der Serie Pellidosperma zu
gerechnet, die durch »beckenförmige» Samen gekennzeichnet ist 
und in der er u. a. auch V. triphylla unterbringt. Durch ihre
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grossen, dunklen Samen und ihre eigentümliche Behaarung weicht 
aber die letztgenannte Art so erheblich von V. praecox ab, dass 
m. E. an eine besonders nahe Verwandtschaft zwischen diesen 
beiden Arten nicht zu denken ist.

Uppsala Botaniska Museum, juni 1941.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 

om märkliga växtfynd o. d.

Drei bemerkenswerte Stengelfasziationen.

Vor einigen Tagen habe ich die Durchsicht der Phanerogamensammlung 
des schwedischen Botanikers J. R. Jungner (1858—1940) abgeschlossen. 
Diese Sammlung wurde dank dem Wohlwollen seiner Erben der botani
schen Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums in Stockholm als 
Gabe überreicht. Jungner hatte während seiner langen botanischen Tätig
keit auch den Fasziationen seine Aufmerksamkeit gewidmet und über 
Fasziation hei Berberis vulgaris L. (1890) berichtet. In seiner Sammlung 
fand sich nun ein Exemplar einer Euphrasia mit schöner Stengelfaszia- 
tion, worüber, soweit mir bekannt ist, bisher nichts mitgeteilt worden 
ist. Im folgenden gebe ich eine Photographie der Erscheinung wieder 
und füge einige Anmerkungen bei. Gleichzeitig möchte ich hei dieser 
Gelegenheit über zwei Fälle von Stengelfasziation bei südafrikanischen 
Pflanzen berichten. Diese letzteren gehören dem Herbarium Rådman A. 
Hafström, Stockholm, an und sind von dem südafrikanischen Botaniker 
John P. II. Acock gesammelt. Ich erhielt das Material durch Vermittlung 
meines verehrten Kollegen und Freundes lie. phil. Tycho Norlindh, eines 
hervorragenden Kenners der afrikanischen Phanerogamenflora, zur Unter
suchung'.

1. Euphrasia brevipila Burn, et Greml., Abb. 1.

Ein einziges Exemplar einer Euphrasia, die wahrscheinlich dieser Art 
zuzurechnen ist, wurde von Georg Fågelgren in Hailand (Schweden), 
Gemeinde Söndrum, Knebilstorp, am 22. VIII. 1917 gesammelt und sodann 
im Herbarium Jungner aufbewahrt. Die beigefügte Abbildung zeigt das 
Aussehen der Fasziation. Hier sei nur bemerkt, dass die grösste Breite 
der Fasziation etwa 1,3 cm beträgt. Eine Stengelfasziation ist bisher nur 
ein einziges Mal in der Gattung Euphrasia beobachtet worden und zwar 
im Mittelrheingebiet. Hierüber hat Geisenheyner (1910), jedoch ohne eine 
Abbildung oder nähere Beschreibung beizufügen, kurz berichtet. Es sei 
schliesslich noch bemerkt, dass nach Penzig (1922) dies überhaupt die 
einzige bekannte Anomalie unter den weitverbreiteten Euphrasia-Krten 
darstellt.
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Abb. 1. Euphrasia brevipila Burn, et Greml. aus Schweden, Halland. ’/s.
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2. Samolus porosus Thunb. (det. J. Acock), Abb. 2.

Das vorliegende Exemplar (Nr. 3352) wurde von Acock am 10. Oktober 
1934 in Südafrika südlich von Kapstadt (»Oozy bank near the sea beyond 
Llandudno») gesammelt. Die grösste 
Breite der Fasziation beträgt 2,8 cm 
(vgl. die beigefügte Abbildung). Bis
her scheint eine Stengelfasziation in 
der Gattung Samolus nicht bekannt 
zu sein. Anomalien sind in dieser 
Gattung überhaupt sehr selten und 
beschränken sich auf die von Guppy 
(1895) beschriebene seitliche Verwach
sung der Kotyledonen, durch wel
che diese pseudomonokotyl werden.
[Diese Angabe ist von Penzig (1922) 
unter der Gattung »Sormolus» (Druck
fehler für Samolus) angeführt.]

3. Polpoda capensis Presl (det. T. 
Norlindh), Abb. 3.

%

Der Untersuchung liegen drei Exem
plare (Nr. 4634), die von Acock am 10. 
Juni 1935 in Malesbury (Südafrika) süd
lich von Kanonberg gesammelt wur
den, zugrunde. Die grösste Breite der 
an der Spitze geteilten und schnecken
förmig eingerollten Fasziation beträgt 
etwa 2 cm (vgl. die Abbildung).

In der Gattung Polpoda ist mir im 
übrigen keinerlei Anomalie bekannt. 
Wenn man der Einteilung von Pax 
und Hoffmann (in der 2. Auflage von 
Engler-Prantl: Die natürlichen Pflan
zenfamilien) folgt und Polpoda zur 
Familie der Aizoaceen anstatt wie 
früher zur Familie der Phytolaccaceen 
(oder sogar der Caryophyllaceen) rech
net, so stellt der obige Befund die 
erste teratologische Erscheinung in 
der F'amilie der Aizoaceen dar. Be
kanntlich steht die Familie der Aizoa
ceen den Phytolaccaceen sehr nahe, 
systematische Einordnung der Gattung

Abb. 2. Samolus porosus Thunb. aus
Südafrika. Vs.

und es ist zu beachten, dass die 
en mit 1 Samenanlage (wie Adeno-

gramma, Limeum und Polpoda) noch nicht eindeutig feststeht. Möglicher
weise könnte das Aussehen der hier nachgewiesenen Stengelfasziation 
darauf hindeuten, dass Polpoda eher den Phytolaccaceen als den Aizoaceen
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Abb. 3. Polpoda capensis Presl aus Südafrika. 2/s.

zuzurechnen ist. In der Gattung Phytolacca kommt nämlich eine charak
teristische Stengelfasziation vor. Diese ist sogar bei Ph. dioica L. ziemlich 
häufig (vgl. Penzig 1. c.). Auch bei der Phytolaccaceen-Gattung Tricho- 
stigma A. Rieb, ist eine Fasziation des Bliitenstandes — in diesem Falle 
mit vielteiliger Spitze —- nachgewiesen, und zwar beschreibt Costerus
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(1895) unter Beifügung einer Abbildung bei der sog. Ledenbergia roseo- 
aenea Lern. (Syn. Flueckeringia roseo-aenea De Wild) eine schöne Stengel- 
fasziation. Penzig (1. c.) führt diese Art fälschlicherweise unter dem 
Namen L. rosea Lem. an. Harms (bei Heimerl 1934) weist nach, dass die 
hier besprochene Art nicht mehr Ledenbergia Klotzsch zuzurechnen ist, 
sondern vielmehr Trichostigma peruvianum (Moq.) H. Walt, heissen muss.

Die Frage, ob das Aussehen der Fasziation bei Polpoda für die Beurtei
lung der systematischen Stellung der Gattung Wert hat oder nicht, können 
wir erst dann beantworten, wenn Stengelfasziationen bei Aizoaceen festge
stellt und beschrieben sind. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die 
charakteristischen Phytolaccaceen-Fasziationen, die ja auch bei Amaran- 
thaceen (vor allem bei Celosia) Vorkommen, ganz allgemein Centrospermen 
charakterisieren. Dann wäre es unmöglich, irgendwelche Unterschiede 
zwischen den Stengelfasziationen verschiedener Centrospermenfamilien 
festzustellen.
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Nytt fynd av Lycopodium inundatum L. i Stockholms skärgård.

Hittills har blott en enda förekomst av Lgcopodiun inundatum i Stock
holms skärgård varit känd, i det att A. Hülphkrs år 1919 upptäckte arten 
i ett dykärr på det till Rådmansö socken hörande Kallskär, beläget NO 
om Möja i den yttre skärgården. Under en i mitten av augusli 1941 före
tagen bryologisk exkursion till Mynäs uddar på västkusten av Utö i skär
gårdens södra del fann jag emellertid arten sparsamt företrädd på en ny 
lokal, nämligen på en av nämnda uddar, där den växer på sandig över- 
silningsmark vid själva havsstranden. De närmast belägna lokalerna på 
fastlandet äro Örasjön i Västerhaninge och Järflotta i Ösmo socken (se 
»Stockholmstraktens växter», 2:a uppl., 1937, sid. 199), de enda från Söder- 
törnsområdet kända.

Vad uppträdandet av övriga Lycopoduim-arter på Utö beträffar, note
rades under besöket på ön spridda förekomster av L. selago, såsom vid
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Mynäs uddar, Sandvreten, Ramsvik, Ängsberget och Ålö gård. L. com- 
planatum synes helt saknas och L. clavatum vara sällsynt, i det att någon 
ny lokal ej kunde anträffas (jfr nämnda publikation). L. cinnotinum är 
däremot allmän och ställvis kraftigt utvecklad.

Rudolf Florin.

Discomyceten Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) Phill. anträffad
i Sverige.

Under en lichenologisk exkursion på Norra Skaftön i Bohuslän (Skaftö 
socken) den 13 juni 1939 anträffade jag på en yngre ek i trädgården vid 
Lilla Skaftö gård en liten discomycet, vilken på grund av sin ovanliga 
(blåaktiga) färg starkt föll i ögonen. Den förekom rikligt på den föga be
skuggade stammen. Svampen blev sedermera av prof. Nannfeldt identi
fierad med Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) Phill. Viktigare synonymer 
äro: Peziza tricolor Sow., Dasyscypha tricolor Massee, D. coerulea Schroet., 
Peziza Godroniana Mont., P. episcopalis Duf.

Ifrågavarande art är tidigare icke samlad i Nordeuropa. Den är över
huvud taget en stor sällsynthet att döma av de få kända fynden. Blott nio 
fyndorter äro bekanta förutom den ovan meddelade. Originallokalen är 
belägen vid orten Ripon i Yorkshire i norra England; arten anträffades 
där senast omkring år 1800 (närmare årtal okänt) av W. Brunton. Den 
är vidare funnen på fem lokaler i Frankrike (av vilka fyra äro belägna i 
norra delen av landet och en, Mende, i södra) samt på tre ställen i Tysk
land (Oberfranken: Krassachmühle bei Weismain, Schlesien: Rybnik och 
Tyroien: Brixen). Arten uppvisar alltså en övervägande västlig utbred- 
ningstyp. Den synes i huvudsak vara bunden till ekbark (från England 
uppgives den dock förekomma »on bark and wood»).

Lachnella tricolor är en synnerligen karakteristisk och lätt igenkännlig 
art, och detta förhållande visar otvivelaktigt, att artens sällsynthet är 
verklig och icke skenbar (= beroende på förbiseende). Som artnamnet 
antyder äro frukterna trefärgade: det mycket korta skaftet vitt, disken 
gulaktig och det håriga excipulum blått. I torrt tillstånd, då frukterna 
äro mer eller mindre hopskrumpna, är det huvudsakligen det blå, som 
framträder, och det är speciellt den färgen — ovanlig inom denna växt- 
grupp — som drager uppmärksamheten till sig.

Arten finnes utdelad i följande exsickat: Rehm, Ascomyc., nr 1828 (från 
lokalen i Oberfranken), Rabenhorst, Herb, myc., nr 16 (från lok. i Tyrolen) 
samt Mougeot & Nestler, Stirpes Crypt. Vogeso-Rhenanae, nr 1189, och 
Roumeguére, Fungi gall., nr 357 (i de sistnämnda två exsickaten från Nancy 
och Bruyéres i nordöstra Frankrike). — Avbildningar av denna svamp fin
nas — förutom i anslutning till beskrivningen i Sowerbys Coloured Fi
gures of English Fungi or Mushrooms (1797—1809), ett arbete, som i full
ständigt skick lär saknas i svenska bibliotek — hos Cooke i Grevillea, 3, 
1875, tab. 41: 197 (ascus och sporer) och hos Quélet i Assoc, franc, avanc. 
sc., 11 (1882), 1883, tab. 12: 6 (apothecier och sporer, liksom närmast före
gående ej i färg).
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Exemplar av svampen ha överlämnats till de botaniska museerna i 
Uppsala, Stockholm (Riksmuseet) och Oslo.

Jag är stor tack skyldig' prof. J. A. Nannfeldt icke blott för bestämning 
av svampen utan även för värdefulla litteraturuppgifter och dr Th. Ar- 
widsson för upplysningar angående material av svampen i Riksmuseets 
herbarium.

Zusammenfassung. Der Discomycet Lachnella tricolor (Sow. ex Fr.) 
Phill. in Schweden angetroffen. — Dieser sehr seltene Pilz — früher von 
nur neun Fundorten (in England, Frankreich und Deutschland) bekannt — 
wurde vom Verf. im Sommer 1939 auf einem Stamm von Querem auf der 
Insel Norra Skaftön (d. h. Nord-Skaftö) in Rohuslän in Südwestschweden 
reichlich gefunden.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i aug. 1911.
Gunnar Degelins.

Missbildade fruktkroppar av Tricholoma personatum.

I en granplantering i Uppsala ha under höstarna 1936—1939 regelbundet 
anträffats deformerade fruktkroppar av höstmusseron (Tricholoma per
sonatum) av det utseende som fig. 1, övre bilden, visar. De voro sålunda 
mer eller mindre potatisliknande ocli saknade både fot och tydlig hatt med 
lameller men hade en hård och fast konsistens.

Hösten 1939 förekommo även fullt utbildade, normala fruktkroppar med 
utbuktningar på hattens översida (se fig. 1, undre bilden).

Orsaken till denna onormala utbildning är icke lätt att finna. Som be
kant förekomma stundom vissa parasitiska svampar i fruktkroppar av 
högre svampar, varvid dessa deformeras. Det mest uppmärksammade ex
emplet härpå utgör angrepp av Mycogone perniciosa på champinjoner, 
vilka härigenom få ett Sc/erorferma-liknande utseende. För att söka ut
reda, om orsaken till missbildningen av Tricholoma personatum kunde 
vara ett i fruktkroppen levande mycel, anställdes ett antal försök med 
vävnadskulturer ur missbildade och normala fruktkroppar. Det visade 
sig härvid, att ur fyra av de missbildade fruktkropparna framväxte ett 
gråsvart, sterilt mycel. Ur alla andra missbildade fruktkroppar kunde 
emellertid inga främmande mycel isoleras, varför förekomsten av det 
nämnda mycelet sannolikt icke har med missbildningen av fruktkropparna 
att göra. Härför talar även det förhållandet, att försök, som anställdes 
för att söka åstadkomma deformering av ursprungligen normala frukt
kroppar genom infektion med det ur missbildade fruktkroppar isolerade 
mycelet, alla misslyckades. Ympningar utfördes under möjligast sterila 
förhållanden, dels på mycket unga och dels på fullt utvuxna, normala frukt
kroppar av Tricholoma personatum, men det inympade mycelet syntes 
endast mycket obetydligt tillväxa i fruktkroppsvävnaden. Icke heller över
föring av det gråsvarta mycelet till marken, där unga fruktkroppar fram- 
kommo, medförde något positivt resultat.

De deformerade fruktkropparna torde därför snarare ha uppstått till 
följd av någon abnormitet hos själva det fruktificerande mycelet. Detta

21 — 41452. Svensk Botanisk Tidskrift. 1941.
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Fig. 1. Missbildade fruktkroppar av höstmusseron (Tricholoma personatum).
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är icke så ovanligt hos hattsvampar (se t. ex. Martin-Sans, Bull. Soc. Myc. 
de France 52,1936). Vad släktet Tricholoma beträffar föreligger en uppgift 
av Cendrier (samma tidskr. 1936) om onormala fruktkroppar av Tricholoma 
terreum, vilka i stort sett synas överensstämma med de funna onormala 
fruktkropparna av Tricholoma personatum. Cendriers hypotes, att missbild
ningen skulle sammanhänga med förekomsten av stenkolstjära på fynd
platsen, synes dock vara alltför löst grundad. På den gräsmatta i den ovan
nämnda granplanteringen, där de deformerade fruktkropparna av Tricho
loma personatum anträffats, finnes i varje fall icke spår av någon tjära.

Erik Björkman.

Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & Sch. och Grimmia elatior 
Bruch funna i Stockholmstrakten.

Under en gemensam exkursion till Saltsjö-Duvnäs i Nacka sn i Söder
manland den 27 juni innevarande år funno vi c:a 2 km SO om järnvägs
stationen i hålor och sprickor i den murkna nedre delen av en gammal 
klibba], som växte invid en bäck, Plagiothecium latebricola (Wils.) Br. & 
Sch. Den uppträdde rikligt, ehuru i sterila individ. Märkligt nog är denna 
art förut ej funnen i Stockholmstrakten. Intill år 1935, då T. G. Halle 
fann den på den lilla holmen Skogsskär i Singö sn i nordöstra Uppland, 
var den ej heller känd från något av Mälarlandskapen. Sannolikt är dock 
Saltsjö-Duvnäs-lokalen icke den enda i Stockholmstrakten. På grund av 
artens litenhet och undanskymda växtplats kan den lätt bli förbisedd. 1 
Sverige är Singö-lokalen den nordligaste hittills kända. Arten är för övrigt 
i vårt land mest känd från de södra och västra landskapen. — I Norge 
har Plagiothecium latebricola blivit funnen ända upp till Lofoten och i 
Finland till N. Savolaks. I Europa träffas den dessutom i Danmaik, Stor
britannien, Belgien, Frankrike, Pyrenéerna, Alperna (mycket sällsynt), 
Tyskland, Lettland och Estland. Utanför Europa uppträder den i Nord
amerika, där den håller sig till de östra delarna, från New Foundland i 
norr till New Jersey i söder.

Den 22 maj detta år insamlade undertecknad Sjörs en del mossor vid 
Bergendal å Edsvikens östra strand i Sollentuna sn, Uppland. En del av 
detta material överlämnades till undertecknad Persson i och för bestäm
ning. Det visade sig' då att i detta bl. a. fanns den för Stockholmstrakten nya 
Grimmia elatior Bruch, utan frukt men eljest väl utbildad. Grimmia elatior 
växte vid Bergendal rikligt på en NV-exponerad, beskuggad klippbrant, 
som vid snösmältning och efter regn torde vara något översilad av sipper- 
vatten. Bland mossor växande å samma lokal kunna nämnas Brachythe- 
cium plumosum (Hedw.) Broth., Homalothecium sericeum (Hedw.) Br. & Sch., 
Hypnum cupressiforme Hedw. och Rhacomitrium aciculare (Hedw.) Brid., 
samtliga växande i omedelbar närhet av Grimmia elatior. Strax intill 
anträffades bl. a. Isopterygium pulchellum (Hedw.) Broth., Tortella tortuosa 
(Hedw.) Limpr. och Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. f. rupestris (Lindb.) 
Malta.



316 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Grimmia elatior är funnen i flertalet svenska landskap, men i regel en
dast på enstaka eller få lokaler. Mest uppmärksammad är den i Dalsland, 
Värmland och Jämtland. I Mälarlandskapen är den endast känd från, in
klusive den nya lokalen, fyra lokaler i Uppland och en i Västmanland. 
Den är ett bra exempel på en art, som i Norden måste karakteriseras så
som en låglandsart, men som för övrigt endast uppträder i högre bergs- 
och fjälltrakter. I dylika trakter av Europa har den en stor utbredning, 
med undantag av i Storbritannien, där den endast är funnen på en enda 
lokal i Skottland. Märkligt nog synes den i Nordamerika hava en ut
präglat nordlig utbredning, i det den endast uppgives för Alaska, Yukon 
och British Columbia. Dessutom förekommer den i Kaukasus, Sibirien, 
Altai, Japan och Grönland.

Herman Persson och Hugo Sjörs.
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IN MEMORIAM.

Björn Ffoderus.
* I4/s 1867, t i2/5 1941.

Redan tidigt fångades Björn 
Floderus av det botaniska in
tresse, SaZ;x-studiet, som skulle 
följa honom genom hela livet 
och lägga beslag på all den tid 
han kunde spara undan sitt 
arbete som läkare och medi
cinsk vetenskapsman. Det är 
ju ganska vanligt att ett livligt 
botaniskt intresse röjes redan 
i den tidiga ungdomen, men 
säkerligen är det ett sällsynt 
undantagsfall att detta redan 
under skoltiden så helt inrik
tar sig på en växtgrupp, som 
betraktas såsom en av de svå
raste av alla att utreda och 
behärska. Orsaken härtill är 
säkerligen att söka i den sak
kunnigaledning han från första 
början erhöll av fadern, den 
kände fysikern och botanisten 
rektor Manfred Floderus.

Blott 18-årig offentliggjorde 
Björn Floderus sin första 
SaZzx-studie från Jämtlands 
fjälltrakter och fem år senare 
följdes den av en fullständigare sådan i Vetenskapsakademiens handlingar. 
Under de följande åren utsträcktes studieresorna till lappmarkerna och 
Norge, och nästa avhandling, år 1908, har Torne lappmarks SaZzx-flora 
till ämne. Under sina iakttagelser över det kritiska släkte, som Floderus 
med sådan grundlighet studerade, blev han allt mer övertygad om att 
säker uppfattning om arternas gränser och i samband därmed formers

. r'
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och hybriders betydelse icke kunde vinnas utan jämförande studier i na
turen, sträckande sig över större områden än den skandinaviska halvön. 
Sina länge närda planer att förvärva en sådan vidgad kunskap om den 
arktiska Sahx-floran kunde han omsider år 1911 förverkliga, då han fick 
tillfälle alt besöka Arkangelsk och Novaja Semlja. Nästa långresa, år 
1921, gällde Västgrönland och år 1923 undersökte han hela nordkusten 
av Kolahalvön ända ut till Ponoj. Mellan dessa längre färder och även 
under de följande åren gjorde Floderus varje sommar vidsträckta resor 
i Sverige, huvudsakligen i lappmarkerna, i hela Norge samt Finland och 
Danmark. Synnerlig uppmärksamhet ägnade han den skandinaviska is
havskusten och tvenne av resorna längs denna utsträcktes österut till 
Fiskarhalvön. I samband med museistudier i främmande länder gjorde 
Floderus även kortare exkursioner i Schweiz, Österrike och England.

Kunskapen om släktet Salix har sedan 1880-talet i utomordentlig grad 
vidgats och vunnit i klarhet. När man först sökte förklara de många 
vacklande formerna som bastardering mellan arterna, möttes detta med 
misstro och underkändes alldeles även av framstående vetenskapsmän, 
och tanken på trippelhybrider avvisades som äventyrlig. Även sedan 
hybridiseringens förekomst kunnat ledas i bevis, gjorde man sig mycket 
besvär med att särskilja »mellanformer» och hybrider och tvistade om vilket 
som var det ena och det andra. När man omsider kommit till full klar
het om släktets enastående förmåga av fertil bastardering, visades i all
mänhet stor benägenhet att förklara varje variation hos en individ på 
denna väg med det resultat att i en del fall rena arter knappt återstodo 
att notera. Härutinnan kan under senare år en återgång iakttagas, och 
Floderus bland andra har visat sig mera benägen att inom artbegreppet 
giva rum för tillfälliga variationer, framkallade av sjukdom, yttre skade
görelse och växtplatsens beskaffenhet.

Förtjänsten av denna djupgående utveckling tillkommer till stor del 
de vetenskapsmän, som genom kulturer och artificiella korsningar löst 
många av de gåtor, som förbryllade en äldre generations botanister. I 
detta arbete har Floderus ej aktivt deltagit, men han har med vaken 
blick följt dessa försök och tillgodogjort sig deras landvinningar. Flo
derus’ andel i utvecklingen ligger i fältarbetet. Hans undersökningar i 
naturen ha bedrivits med en grundlighet och uthållighet, som fört fram 
till exakta och bestående slutledningar. Han behandlade sina Sahx-buskar 
med samma analytiska skärpa som barnpatienterna på den vårdanstalt, 
där han var läkare, de där ej med ord utan blott genom läkarens iakt
tagelser kunde avlockas sina hemligheter. Ej heller skydde han mödor 
och kostnader när det gällde att komma till klarhet rörande tvivelaktiga 
former inom Sahx-släktet. För att rätt tyda Värmlands egenartade former 
av daphnoides-gruppen gjorde han en resa till Ladoga, på vars stränder 
han kunde studera Salix acutifoliavera; då en buske av den sibiriska Salix 
pyrolifolia rapporterades funnen inemot ryska gränsen i Kuusamos öde
marker, tvekade han ej att bege sig till fyndplatsen; och för att gå till 
botten med den omvärdering av repens-gruppens tre skandinaviska arter, 
vilken han ansåg påkallad, uppsökte han Salix rosmarinifolia på dess 
klassiska växtlokal, Lyngby Mose på Själland.
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Under årens lopp vidgades gränserna för Flodehus’ botaniska arbets
område allt mera, och så småningom kom han att upplägga stommen till 
en hela jorden omfattande SaZ/x-monografi. För att fylla luckorna i 
denna bedrev han detaljerade biblioteks- och herbarieforskningar även i 
utländska museer, i S:t Petersburg, London, Berlin, Wien, Geneve. Den 
stort lagda planen hann Floderus ej att slutföra, endast enstaka grupper 
ha färdigställts och publicerats, men hans anteckningar för detta arbete, 
vilka han före sitt frånfälle överlämnat till Riksmuseum i Stockholm, 
kunna betraktas som en kunskapsgruva av utomordentligt värde.

Det som närmast har betydelse för vårt lands botanister av Floderus’ 
arbeten är hans bidrag med SaZ/x-släktet i Lindmans Svensk Fanerogam- 
flora och Holmbergs Skandinaviens Flora. Med detta senare arbete har 
Floderus rest ett monumentum aere perennius över sin botaniska livsgär
ning, vilket genom sina exakta artdefinitioner ständigt skall stå som en 
oangripbar grund och utgångspunkt för; all ny forskning inom samma 
ämne, huru än meningarna om arter och former komma att skifta.

Björn Floderus skall alltid bevaras i kärt minne av sina många vänner. 
Särskilt skola de, som haft förmånen att vara honom följaktiga på fjäll
vidder och i videkärr erinra sig många oförgätliga stunder med färde- 
kamraten, som med jämnmod tog alla vedermödor i form av regn och 
dåligt nattläger och myggens legioner och helt gick upp i det, som på 
sådana resor var det enda väsentliga, de små hängeprydda svårtydda 
videbuskarna.

Av Björn Floderus publicerade botaniska arbeten.

Salices från Jämtlands fjälltrakter. — Bot. Not. 1886.
Bidrag till kännedomen om SaZ/x-floran i sydvestra Jämtlands fjälltrakter.

— Vetensk.-Akad. Ilandl. 1891.
Fragaria collina Ehrh. X vesca Ehrh. — Bot. Not. 1891.
Bidrag till kännedomen om Sa/ix-floran i Torne Lappmark. — Arkiv f. 

Bot. 1908.
Bidrag till kännedomen om Novaja Semljas Salices. — Sv. Bot. Tidskr. 1912. 
Om Grönlands Salices. — Meddelelser om Grönland LXIII. Köbenhavn 1923. 
Salix i C. A. M. Lindman, Svensk Fanerogamflora. — 1918.
Salix i C. A. M. Lindman, Svensk Fanerogamflora, 2:a uppl. — 1926.
On the Salix Flora of Kamtchatka. — Arkiv f. Bot. 1926.
Sibiriska inslag i Fennoskandias Salix-flora. — Bot. Not. 1930.
Salicaceae i O. Holmberg, Skandinaviens Flora. — 1931.
Salices Peninsulae Anadyrensis. — Arkiv f. Bot. 1933.
Salix aegyptiaca L. — Arkiv f. Bot. 1933.
A Strange species of Salix from Alaska. — Arkiv f. Bot. 1935.
Some new Himalayan willows. — Geografiska Annaler 1935.
Two Linnean Species of Salix and their allies. — Arkiv f. Bot. 1939. 
Some new Salix species and hybrids. — Bot. Not. 1940.

Sten Grapengiesser.
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NOTISER.

Professor S. Murbeck jubeldoktor. — Till filosofie jubeldoktor 
promoverades professor em. Svante Murbeck vid doktorspromotionen i 
Lund den 31 maj 1941.

Docent Otto 11 kilborn laborator vid Stockholms Högskola. 
— Styrelsen för Stockholms Högskola har förordnat docent Otto Heilborn 
till laborator i botanik fr. o. m. den 1 sept. 1941.

Fil. lic. Rolf Santesson återkommen från sin botaniska forsk
ningsresa i Sydamerika. — Den 11 sept. återkom fil. lic. Rolf 
Santesson till Göteborg från den vetenskapliga expedition till Patagonien 
och Eldslandet, som han företagit tillsammans med zoologen, fil. stud. 
Claes Olrog. Stora samlingar ha hopbragts, men dessa ha på grund av 
krigsförliållandena måst lämnas kvar i Valparaiso och Buenos Aires.

Till nordiska cytologer och botanister!

Undertecknade äro sysselsatta med att göra en översikt över kromo- 
somtalen hos skandinaviska växter. För att listan skall kunna bli så full
ständig;' som möjligt, vore det av största intresse, om de forskare i de fyra 
nordiska länderna, som gjort kromosomtalsbestämningar på inhemskt 
material, snarast ville meddela oss dels nya, ej förut publicerade tal, dels 
hänvisningar till av dem tidigare publicerade tal för att säkra deras med
tagande i tabellen.

Askell och Doris Löve (Fil. Kandd.)
Genetiska Institutionen, Lund (Sverige).
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