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CRUX SALICUM.

EN UTREDNING AV NÅGRA VANLIGA FEL VID BESTÄMNING 
AV SKANDINAVISKA SALIGES.

AV

S. GR APEXGIESSER.

Genom en rad forskares intresserade arbete har under 1900- 
talet kännedomen om Sa/ix-släktets arter i väsentlig grad vidgats 
och uppfattningen klarnat rörande de talrika kombinationerna 
dem emellan. Några av de fall, som visat sig särskilt försåtliga, 
skola här närmare belysas och de tolkningsresultat framläggas, 
vilka enligt min mening ha den största sannolikheten för sig. 
Därvid skola även några data för åsiktsutvecklingen framläggas, 
något som c] saknar intresse och mången gång ställer resultaten 
i en tydligare dager.

För gjorda rön står jag särskilt i tacksamhetsskuld till de kända 
Sa/ix-forskarna kyrkoherde S. J. Enander och doktor Björn Flo- 
derus, av vilkas erfarenheter jag under ett trettiotal års sam
arbete i naturen och med herbariematerial dragit den största 
nytta. Även den grundlige kännaren av Skandinaviens Salices, 
apotekare M. Engstedt, har i många fall varit mig till värdefull 
hjälp.

Ehuru det bör framgå av sammanhanget i mina utredningar, 
vill jag betona att de slutsatser jag framlägger äro uttryck för 
mina egna åsikter, varför jag ensam är ansvarig för de misstag 
som tilläventyrs äro tillfinnandes. Jag är nämligen ej nog för
mäten tro att några resultat kunna fastslås som slutgiltiga, då 
det gäller ett sådant släkte som Salix. Avsikten med mina här 
gjorda erinringar är att i någon mån föra kännedomen om delta 
släkte framåt, särskilt genom att undanröja några hittills alI-
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224 S. GR APENGIESSER

mänt rådande missuppfattningar och därigenom kanske hjälpa 
botanisten över den förargelseklippa, det crux, som videna äro 
så snara att resa i hans väg.

Salix repens L.

Rörande denna art har i alla tider rått en synnerligen stor 
förbistring, beroende därpå att den uppträder i så skiftande 
gestalt, att den i olika beskrivningar blivit tilldelad de mest 
motsatta och med varandra oförenliga karaktärer. Linné sor
terade dessa och närstående former under fem olika namn, av 
vilka tre sedermera kunnat hävda sin plats, repens, arenaria och 
rosmarinifolia (Linnaeus 1753, sid. 1019 och 1020). 1 de första upp
lagorna av Hartmans flora växlade namnen och beskrivningarna 
för att omsider stanna vid den sedermera allmänt godtagna in
delningen: repens som huvudart med arenaria som varietet och 
rosmarinifolia som underart. Till repens har då räknats den stora 
massan av skandinaviska former, och det är med den vi i första 
hand skola sysselsätta oss. Huru den i allmänhet uppfattats kan 
näppeligen bättre åskådliggöras än genom en redogörelse för 
Enanders syn på frågan.

Enander använde under hela sin verksamhet rejoens-beteck- 
ningen in lato sensu. För den skull stod han också frågande inför 
den mångformighet han iakttog hos denna kollektivart. Hans 
tveksamhet framgår av följande uttalande i den »Promemoria vid 
studiet af Sa/bc-arterna», som han bifogar sina »Studier öfver 
Salices i Linnés herbarium» (1907, sid. 115): »Äro kapslarna (för 
Salices i allmänhet) halfglatta eller mer eller mindre glattfläckiga 
eller såsom unga gleshåriga, så betyder det, att de tillhöra hy
bridformer. Salix repens L. gör dock ett undantag härifrån, ty 
dess kapslar variera i alla gradalioner från helglatthet till tätaste 
ludenhet. Detta enda undantagsfall, om man härifrån på icke 
så svaga grunder utesluter S. nigricans Sm., är ännu oförklarligt 
och väntar på utredning.» Samma osäkerhet rörande detta för
hållande röjer han i ett brev till mig i samband med bestäm
ning av några Sali.r-former (23/n 1914): »Har ej ännu fått klart 
för mig om repens kan ha andra än ludna kapslar. Har trott att 
glatta eller ± glatta kapslar hos repens tyda på hybriditet med 
S. myrtilloides, hastata eller annan glatll (c ipslad art. Jag har tyckt 
mig finna, att en Salix-art (species) ej kan variera med glatta
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eller håriga kapslar. S. repens och möjligen S. rotundifolia skulle 
då utgöra det enda undantaget i världen.»

Dessa Enanders funderingar giva ett åskådligt uttryck för vad 
han och med honom alla andra Sa/ix-forskare frågat sig inför 
repens-problemet. Så även den framstående salikologen R. Görz. 
Betecknande är hans beskrivning av repens-komplexet i Über nord
deutsche Weiden, som utgör en följd av obesvarade frågor (1922, 
sid. 90 och följ.). Resultatet av hans utredning kan samman
fattas i orden »offenbar haben wir es mit einer Reihe sogenannter 
elementarer Arten zu thun, die nachzuweisen aber aus verschie
denen Gründen äusserst erschwert, wenn nicht unmöglich ist». 
I sin Salix-flora för Kamtchatka är Floderus inne på samma 
tankegång: »Certain facts-------— would indicate that Ibis spe
cies is rather to be regarded as a collective group, comprising 
two or possibly more primary species, closely related and mutu
ally hybridising» (1926, sid. 10 not 1). I Lindmans flora (1926) 
rör sig Floderus med blott repen.s-beteckningen och framkastar 
samma förmodan att repens är en kollektivart, varjämte han 
anför argentea L. som en märklig varietet därav.

Emellertid var det Floderus förbehållet att komma med den 
lösning Enander och andra så länge efterlyst. I Holmbergs flora 
(1931) framför han repens L. och arenaria L. som två skilda arter 
och lämnar distinkta beskrivningar för båda. Det är förvånande 
hur lätt man med denna nyckel i hand kan reda ut förut svår
förklarliga former och hur många uppenbarligen felaktiga be
stämningar därmed komma i dagen.

Kollektivartens extremer äro i nästan alla detaljer varandra 
olika: repens har nedliggande, smäckra, ljusbruna—rödaktiga, 
nästan kala eller blott de yngsta finhåriga kvistar, kala knoppar, 
finhåriga—kala blad, alltid utan stipler, långa, huvudsakligen mot 
toppen samlade hängen med ljusa—ljusbruna blomfjäll, kala 
kapslar, långa stift och smala märken samt kala ståndarsträngar; 
arenaria har grova, mörka, håriga—ludna, merendels upprätta 
grenar, ludna knoppar, filtludna och vanligen stipelförsedda blad, 
korta, längs grenarnas sidor uppradade hängen med svarta blom
fjäll, ludna kapslar, felande—korta slift, grova märken samt hå
riga ståndarsträngar.

Genom att beskriva repens-formerna som arter förenklas upp
ställningen och erhålles större reda i begreppen. Huruvida de 
böra bibehållas som species eller riktigare betraktas som sub-
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species eller varieteter skall här ej upptagas till diskussion, då 
detta är en fråga som faller utanför ramen av denna uppsats. I 
vilket fall som helst kvarstår nödvändigheten att äga en klar 
beskrivning av var och cn av gruppens medlemmar, om man ej 
skall äventyra att tillskriva en del av de karaktärer man hos 
dem iakttager hybridogent inflytande från andra i verkligheten 
ovidkommande arters sida. Denna anmärkning gäller icke blott 
repens-gruppen utan jämväl övriga här nedan behandlade art
grupper.

Några sådana ofta förekommande felbestämningar, som upp
stått på grund av ofullständig kännedom om artens alla karak
tärsdrag, skola här nämnas.

En repens-form med mörka, grova, gråhåriga kvistar, stipler 
och korta slift har i många fall blivit bestämd som hybrid med 
cinerea. Nämnda egenskaper äro med säkerhet alt tillskriva are- 
naria. Har man tillgång till vedprov från äldre kvistar, kan man 
förvissa sig om att de ej uppvisa cinerea's långsträckta åsar, blott 
tilläventyrs arenaria’s eller repens' kortare knottror. Sannolikt 
kan hybriden cinereaXrepens avföras från Skandinaviens och även 
från andra länders flora.

De korta stiften hos arenaria ha någon gång givit anledning 
till bestämningen auritaX repens, även i fall där ingen annan 
karaktär från aurita givit sig tillkänna. Betecknande är den an
teckning »bra korta stift delvis, är aurita med ?», som Enander 
gjort på etiketten till ett dylikt exemplar (Blom nr S. 132); han 
har ej ansett sig kunna bestämma del till aurita X repens, men 
de korta stiften förbrylla honom.

Å andra sidan ha de långa stiften hos repens någon gång för
lett till den felaktiga tolkningen nigricansXrepens, vartill även 
bidragit de vid pressningen något svartnade bladen; en sådan 
färgkänslighet är emellertid normal för repens. Ett vackert exem
plar av nämnda hybrid, framställt på artificiell väg, har distri
buerats från Helsingfors i Plantae Finlandiae exsiccatae under 
nr 176 av A. Osw. Kihlman 1899. Produkter av detta slag äga 
emellertid ej fullt värde, när de ej åtföljas av prov från de vid 
korsningen använda originalbuskarna. I förevarande fall göra 
vissa karaktärsdrag hos hybriden troligt alt den repens, som är 
en av föräldrarna, själv har ett inslag av såväl arenaria som ros- 
marinifolia, och att nigricans möjligen är något påverkad av bo-
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realis. På etiketten är antecknat: »Spontanea semel in insula 
Alandia lecta est». Jag har varken därifrån eller från annan 
lokal sett belägg för förekomst i naturen av nämnda hybrid.

Den tredje skandinaviska arten av repens-gruppcn, rosmarini- 
folia, är hos oss så pass ovanlig att den här mera sällan blivit 
orsak till felbestämning. Den skiljer sig tydligast från sina två 
kamrater genom de långsmala, mångnerviga bladen, de ännu 
kortare, nästan klotformiga hängena, de direkt på kapseln sit
tande, grova, utböjda märkena samt de här och där i busken 
förekommande bladgyttringarna; ett gott kännetecken som lätt 
förbises äro de små pärlliknande glandlerna i bladkanten. Söder 
om Östersjön är rosmarinifolia allmännare och ingår ofta som 
komponent i repens-hybrider, och som den där är otillräckligt be
aktad, förvrider den ej sällan tolkningsresultatet. Längre österut 
och redan i Ryssland har man dessutom att ge akt på möjligt 
inslag av en annan till repens-gruppen hörande art, S. sibirica Pali.

Ännu en repens-hybrid, som här ej bör förbigås, figurerar på 
etiketterna, phijlicifoliaXrepens. Den avser en i trädgårdar och 
parker ganska allmänt odlad prydnadsbuske, som inkommit från 
utlandet, ursprungligen från Tyskland, och alls ej är hybrid 
utan en god art, S. bicolor Willd. Den omnämnes i Neumans 
flora under denna hybridbeteckning med hänvisning till exemplar 
av Jon. Wide (1901, sid. 616). Sådana exemplar med tryckta eti
ketter äro spridda i herbarierna. Misstaget har förut anmärkts 
av Ex an der (1907, sid. 108) och av Herib. Nilsson (1928, sid. 9). De 
genom sticklingar odlade buskarna äro alltid <?-exemplar, men 
någon gång påträffas de även med ?-hängen. Det händer näm
ligen att blommorna transformeras från S- till 9-kön. Enligt 
E. Fries har ett sådant fall iakttagits i Uppsala botaniska trädgård.

S. bicolor har lockat till en hel del olika tydningar och av åt
skilliga botanister på kontinenten hållits för att vara det samma 
som S. plujlicifolia L., från vilken den emellertid är väl skild. I 
sin avhandling om plujlicifolia-gruppens arter (1939, sid. 6) har Flo- 
derus — som man får hoppas slutgiltigt — utrett denna om
stridda art och visat att dess spontana förekomst sträcker sig 
från Bulgarien genom Tyskland till det franska höglandet och 
Pyrenéerna. Den möter ingenstädes plujlicifolia, som har en nord
ligare och östligare utbredning.
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Salix Starkeana Willd. (S. livida Wg).

Beträffande denna art är det den äldre uppfattningen dels av 
bärigheten och dels av vedytans beskaffenhet, som orsakat fel
bestämningar.

De utvecklade bladens undersida är bos en god Starkeana i det 
närmaste kal. Är den över hela ytan hårig, tyder det på hybri- 
ditet. Som orsak till hårigheten bar vanligen angivits repens eller 
aurita. Detta torde i södra Sverige även vara riktigt, men redan 
i Uppland och ännu oftare norr därom har man skäl misstänka 
att det är xerophila, som ingår som andra part. Denna nordliga 
art ger sig nämligen tillkänna som hybrid långt nedanför sitt 
egentliga utbredningsområde, ett förhållande, som länge varit för
bisett och orsakat många felbestämningar. Därför är hybriden 
repens X Starkeana säkerligen vida sällsyntare än man tidigare 
trott; den bör uppvisa små, fånerviga, utpräglat glanshåriga blad 
och gärna även de små tänder eller glandler, som äro egendom
liga för repens-arterna.

Vedytan hos Starkeana har tydligt utvecklade vedåsar, om ock 
cj sa långsträckta som hos cinerea och aurita. Av gammalt har 
den åsikten varit rådande, att av de skandinaviska arterna blott 
sistnämnda tvennc företedde denna egendomliga vedstruktur. 
Ännu i Lindmans flora (1926) säger Floderus att arten har slät 
ved. Enander höll i princip på samma sak, men faktum är att 
han bestämt åtskilliga exemplar med blottlagd tydligt kölad ved 
som Starkeana, varför man har anledning förmoda alt han ej 
hyst obetingad tillit till principen. 1 Holmbergs flora (1931) be
skriver emellertid Floderus arten med vedåsar.

Det är givet att den ändrade uppfattningen rörande en så 
tydligt påvisbar detalj skall i stor utsträckning påverka äldre be
stämningar. Först och främst strykes aurita i de aurita X Starke
ana, där den förra arten insatts uteslutande på grund av gre
narnas vedåsar. Om aurita verkligen ingår, bör den kunna ur
skiljas genom den stora olikheten hos knoppar och stift samt 
bladens färg, form och hårighet. På vissa trakter har myrtillo- 
ides benägenhet att ingå i kombinationen, och exemplar av denna 
formgrupp höra till de mest svårbestämbara inom släktet.
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Salix nigricans Sm.

Det är givet att denna »månglynne-art», såsom Elias Fries 
kallar den, skall locka till skiftande tolkningar, och det kan vara 
fullt berättigat att, såsom skett, inom arten beskriva en hel del 
former. Naturligt är alt en art med utbredning i så gott som 
hela Europa och Asien icke skall inom så vida geografiska gränser 
behålla en ensartad karaktär.

Särskilt är det en egenskap hos nigricans, som visat sig vara 
inkonstant och därigenom förorsakat förvirring och givit anled
ning till olika tolkningar, nämligen kapslarnas hårighet eller av
saknad av hårbeklädnad. Auktors originalbeskrivning anger dem 
såsom håriga: »capsules clothed with white silky down» (Smith 
1802, sid. 120). Under 1800-talet synas botanisterna både hos oss 
och i utlandet allmänt hava ansett att arten lika väl kan ha 
kala som håriga kapslar. 1 sin beskrivning i Prodromus (1868, 
sid. 240) säger Andersson »capsulis glabris vel tomentosis», och 
Hartman har »kapsel glatt eller hårig» (1879, sid. 370). I många 
fall, synnerligast i utlandet, ha de skilda karaktärerna angivits 
på etiketterna genom tillägget f. leiocarpa Neilreich och f. erio- 
carpa Koch.

En tydlig förskjutning beträffande denna uppfattning skedde 
hos oss på grund av Enanders ställningstagande. Efter mycket 
funderande, som framgår av hans utredningar (1907, sid. 109 och 
1910, sid. vi och följ.), stannade han för den åsikten att nigricans 
ovillkorligen skall ha kala kapslar och pediceller för att kunna 
godkännas som ren art. Hans artbeskrivning på nigricans (1910, 
sid. ix) är i detta stycke avfattad med en tydlighet, som ej lämnar 
rum för någon som helst jämkning: »capsula semper prorsus 
glaberrima; pedicellus glaberrimus». Och som han lärde så hand
lade han och tillämpade utan prutmån denna princip vid de 
otaliga bestämningar han tjänstvilligt utförde åt botanister landet 
runt. Så snart minsta hårighet förefanns på nämnda växtdelar, 
var det för honom tecken på hybridogen inverkan. De arter, 
som därvid i första hand kommo ifråga, voro cinerea, phijlici- 
folia och glauca. På grund av Enanders anseende som ledande 
auktoritet inom denna gren av den salikologiska forskningen 
vann den åsikt han i denna fråga förfäktade ganska allmänt an
slutning, åtminstone inom Sverige. Även Floderus påverkades 
härav, och hans beskrivning av arten i Holmrergs flora (1931)
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följer Enanders åsikt med blott en svag reservation för kapsel
skaften.

Floderus kom emellertid ej att vidhålla denna mening. Under 
åren närmast efter Salix-florans utarbetande var han upptagen av 
revision av Riksmuseums SaZår-samlingar, med vilket arbete jag 
var honom behjälplig, varför jag är förtrogen med den åsikts- 
utveckling, som nu följde. Dessa samlingar innehålla en synner
ligen rikhaltig uppsättning av nigricans-iovmev från kontinenten, 
vid vilkas tolkning det visade sig ofrånkomligt att återgå till den 
äldre uppfattningen beträffande kapslarnas hårbeklädnad. Varken 
phglicifolia eller glauca kunde tänkas inverka, då båda saknas i 
mellersta och västra Europa. Endast cinerea och atrocinerea 
kunde då komma ifråga som rimliga tillskyndare till de ludna 
kapslar, som många tillsynes utmärkta och i övrigt typiska nigri- 
cans-former därstädes hade att uppvisa. Men då de ej företedde 
spår av åsar på veden, en karaktär som envist följer med vid 
även svagt inslag av dessa arter, och då ej heller andra deras 
särtecken komrao tillsynes, var det ej rimligt att längre vidhålla 
fordran på kala kapslar för nigricans. I anledning härav fort
sattes undersökningarna på svenskt material, som med så stor 
säkerhet man kunde begära bekräftade samma slutsatser.

Vill man följa denna äldre uppfattning, till vilken Floderus 
kom att reservationslöst ansluta sig, och som jag för min del 
anser vara den enda riktiga, kan man vänta att det sätter talrika 
spår i både allmänna och enskilda herbarier. Delta gäller kanske 
först och främst sydsvenska exemplar, vilka i en man skulle 
kunna säga tröttsam omfattning blivit bestämda till cinereaXni- 
gricans, ehuru de säkerligen ofta ej alls rönt påverkan av cine
rea. Finnas ej vedåsar på äldre kvistar utan blott tornartade, 
i längdriktning ej nämnvärt utdragna bucklor, kan man vara 
viss om att cinerea ej ingår. Beträffande nordliga former har 
man ej ett så avgörande indicium i sin hand för att förvissa sig 
om frånvaron av främmande inblandning, men utan möjligheter 
härtill är man visst icke. En ganska ringa inblandning av phg
licifolia ger sig tillkänna genom blankare blad med mindre skarp 
sågning, särskilt mot bladspetsarna, och överhuvud taget nedsatt 
hårighet på blad, kvistar och knoppar, och glauca förråder sig 
genom de grövre, djupt kluvna stiften, bladens nedsatta serratur 
och tätare hårighet, de längre, mer storbladiga hängeskaften och
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de åtminstone i en och annan blomma uppträdande kluvna nek- 
tarierna.

Vid granskning av nordliga nigricans-former möter emellertid 
en annan svårighet, nämligen särskiljande av den närstående 
S. borealis. Den betraktas numera som egen art, men den är 
långt ifrån enhetlig och har bedömts mycket olika. Den kan 
här förtjäna sitt eget kapitel.

Salix borealis (Fr.) Nasarov.

Bland de »afarter» Elias Fries antecknar under nigricans upp
tager han även borealis med följande beskrivning: »borealis, med 
frodigare vext, bladen mera långsträckta, yngre jemte de äldre 
g rename håriga, hängenen stora samtidiga med bladen, de ut- 
vexta frukterna ganska stora» (1840, sid. 193).

Redan före Fries hade borealis varit observerad och kommen
terad. G. Wahlenberg omnämner i sin lappländska ilora vissa 
nigricans-formcrs likhet med caprea (1812, sid. 271), och han åter
kommer därtill i Flora svecica (1824, sid. 644). Den som bättre än 
någon annan var skickad att iakttaga denna nordliga forms upp
trädande var L. L. L^estadius, och att den ej heller undgick denne 
skarpsynte botanists uppmärksamhet, därom vittna en mångfald 
växtetiketter i de samlingar han efterlämnat, på vilka han ända 
från början av 1820-talet antecknat olika varieletsnamn, sasom 
capraeformis, hirsuta, Linnaeana, Rudbeckiana, alla avseende i stort 
sett samma form. På flera av dessa etiketter ha Fries och Hartman 
sedermera ditskrivit namnet borealis, och det är sannolikt att de 
haft även detta material under ögonen vid avfattandet av beskriv
ningen för borealis.

I 4:dc upplagan av Skandinaviens flora upptager Hartman det 
av Fries givna namnet med följande beskrivning: »S. nigricans 
Y borealis: bladen slutligen stora, ovala eller eggrunda; hänge- 
skaften utdragna bladiga ... y S. nigric. Rudbeckiana Laest. med 
blad stora som hos caprea, hvitfiitade qvistar, blad- och hänge- 
skaft; mycket utmärkt» (1843, sid. 324). N. J. Andersson behandlar 
borealis utförligare både i Salices Lapponiae (1845, sid. 57 och följ.) 
och i Prodromus (1868, sid. 241), beskrivande dess skiftande former. 
L. M. Neuman upptager borealis som forma under nigricans i sin 
flora (1901) efter i huvudsak samma tema som Hartman. Flo- 
derus förbigår den i sin beskrivning av SaZix-släktet i Lindmans
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flora (1926), men medtager den såsom subspecies under nigricans 
i Holmbergs flora (1931) med utförlig beskrivning för att seder
mera förklara att han betraktar den som självständig, från nigri
cans Sm. skild art (1936, sid. 393). Något tidigare under samma år 
hade den ryske botanisten M. Nasarov beskrivit borealis som spe
cies (1936, sid. 87), varför i Lunds artförteckning 1941 denne anförts 
som artnamnets auktor. S. borealis har i nämnda förteckning ej 
blott uppförts som egen art utan även ulbrutits från nigricans- 
gruppen, vars övriga arter insorterats som subspecies under phy- 
licifolia.

Det förefaller som om borealis-iormen varit livligt uppmärk
sammad av de skandinaviska botanisterna under förra hälften av 
1800-talet. lydligt är därjämte alt den under århundradets se
nare del liksom under början av 1900-talet var mycket förbisedd, 
vilket även påpekats av Floderus (1936, sid. 393). Orsaken härtill 
torde till icke ringa del bero på att Enandkr ej synes hava till
erkänt formen något värde, ty han har aldrig, åtminstone ej 
såvitt mig är bekant, använt foorea/is-namnet vid sina bestäm
ningar, och ingen har väl under senare tid anlitats i en sådan 
utsträckning för Salur-granskning som denne alltid intresserat 
tillmötesgående specialist. Att denna uraktlåtenhet ej beror på 
förbiseende utan därpå att han kommit till en sådan uppfattning 
av hithörande former efter noggrann prövning, framgår därav 
att han i sitt exsickatverk under beteckningen glauca Xnigricans 
infört flera av L.estadius’ exemplar, som av Fries och Hartman 
bestämts till borealis, och för alla exemplaren i denna hybrid
serie (nr 121—140 4/i) anför han som synonymer nigricans var. 
Rudbeclciana Lsest., var. Linnaeana Ernst., *borealis Fr., y bore
alis och 8’. borealis Fr. var. angustifolia. Han gör bruk av bore
alis blott som subforma-namn för ett cf’- och ett ?-exemplar (nr 
1367a, 140 s/i) liksom han för samma ändamål betjänar sig av 
Ltjstadius’ namn Rudbeckiana och Linnaeana (nr 1247a, 140 Tt).

Att namnet återupplivats under senare år synes till största 
delen bero på alt Floderus, som aldrig helt förbisett det, varom 
etiketterna till tidigare av honom och hans fader insamlat ma
terial vittna, fäste sig vid formen under de grundliga detaljstu
dier han bedrev i norska Finnmarken i slutet av 1920-talet såsom 
förberedelse för de utförliga beskrivningarna i den Holmbergska 
floran. I denna inflöt också borealis som subspecies och kom till 
flitig användning vid den revision av Riksmuseums herbarium,
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vanned han vid denna lid var sysselsatt, liksom vid bestämningen 
av det myckna material, som inströmmade till honom för gransk
ning från olika håll.

S. nigricans’ borealis-form är ovedersägligen starkt framträdande 
— »mycket utmärkt» som Hartman säger — och väl värd beak
tande, men när det gäller att draga gränserna kring det som 
rätteligen hör hemma under namnet, råder mycken osäkerhet, 
och rena felbestämningar av hithörande nigricans-former äro ofta 
förekommande. Fries’ egen och sedan Hartmans heskrivningar 
äro så kortfattade att dessa ej heller kunnat bibringa en till
fyllestgörande uppfattning av vad författarna avsågo, vartill kom
mer att Fries’ borealis-cxcmp 1 ar i Herb. Normale, vilka måste be
traktas som beläggexemplar, äro ofullständiga och oklara. Hart
man säger också härom: »ex. i H. N. osäkert och utan frukt» 
(1843, sid. 324).

Mera upplysande och även rikhaltigt är det material, som 
samlats av Hestadius och som tydligen gillats av såväl Fries 
som Hartman såsom representativt för borealis; den senare uppger 
också som växtplats för borealis: »Torne Lpm. Karesuando: L,est.» 
(1843, sid. 324). Tyvärr hålla dock en del av dessa exemplar ej 
måttet, enär de vid närmare undersökning visa sig vara hybrider 
med glanca och således ej kunna gå under ett enkelt artnamn 
utan måste åsättas hybridbeteckning. Tydligast förråder sig det 
främmande inslaget genom de stundom kluvna nektarierna, en 
karaktär som ej hör hemma inom /uprzcans-gruppcn och som 
man ej får anse vara förenlig med borealis. Nasarov har visser
ligen upptagit denna egenskap i sin i övrigt goda och utförliga 
beskrivning, men i denna detalj måste man taga avstånd från 
honom. På den åtföljande bilden låter han emellertid ej denna 
egenskap komma till synes.

De olika uppfattningarna av denna formgrupp torde ej kunna 
mer åskådligt klargöras än genom en redogörelse för de fem 
nummer- i Enanoers SaZ/x-exsickat (121 — 124Vä), som av honom 
kallas glauca X nigricans och som Floderus i sin Salix-flora an
tecknat som borealis Fr. prox.

Vid bedömandet av dessa gamla exemplar får man ihågkomma 
alt de på ett ark upplastade kvistarna ej alltid härstamma från 
samma individ, varför en viss osäkerhet kommer att vidlåda be
stämningarna. Stundom finnas även cT-kvistar uppfästade på ark, 
som i beskrivningen angivas som $-exemplar. Då man ej kan
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räkna med att hänge- och bladkvistar höra ihop, får man tyvärr 
intet pålitligt helhetsintryck av dessa annars goda exemplar. I 
Uppsala botaniska museum finnas i allmänhet originalen, av 
vilka några fragment distribuerats och kompletterats med foto
grafier.

121 ?. Såsom Enander vid avslutningen av sin beskrivning 
av detta exemplar anmärker, skiljer det sig föga från nigricans, 
men ett svagt inslag av glauca torde förefinnas. Anledning alt 
här införa borealis synes ej vara för handen; alltså: glaucaX 
nigricans.

122 $. Lik föregående men med något starkare p/atica-inslag; 
en del nektarier något kluvna: glauca X nigricans.

123 9. En del nektarier kluvna, bladens sågning nedsatt, en 
del stift djupt kluvna; glauca ingår svagt men obestridligt: bore
alis X glauca.

124 9. Nektarier hela; och som de av Enander påvisade glauca- 
karaktärerna ej äro synnerligen framträdande, skulle exemplaret 
möjligen kunna betraktas som en borealis. De mot spetsen hcl- 
bräddade bladen, de smala katafyllerna och de långa hänge- 
bladen, som stundom t. o. m. överskjuta hänget, tala dock för att 
glauca ingår; därför helst: borealis X glauca.

124 Va 9. Exemplaret, som är taget av La; sta dies i Karesuando, 
har tillhört Fries’ och Hartmans herbarier och kan betraktas 
som representativt för Fries’ var. borealis, vilken beteckning av 
honom di Isk rivi Is. Lundström betygar därtill: »In Herb. Hart
man sub nomine S. nigricans *borealis Fr.»; och då L.estadius’ 
egen etikett har namnet S. nigric. Rudbeckiana utgör det även 
belägg för att detta LajSTADius’ namn är synonym till Fries’ var. 
borealis. Ett starkt hybridinslag av glauca är tydligt, och exem
plaret kan sägas vara en intermediär borealis X glauca. (Jfr med 
nr 136 Vs och 140 2/4 här nedan.)

Av de följande numren av glauca X nigricans i exsickatet har i 
Floderus’ flora intet betecknats som borealis eller hybrid med 
borealis. Emellertid är särskild anledning att nämna fyra av dem 
i detta sammanhang.

125 9. Även detta exemplar har ett starkt inslag av glauca 
med stora hängeblad och ofta djupt kluvna nektarier: är en in
termediär borealis X glauca. Enander anser, och ej ulan skäl, att 
phglicifolia svagt ingår. Floderus inför den också i floran under 
glauca X nigricans X phglicifolia.
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126?. Är av likartade skäl en tydlig borealis X glauca; har 
egendomliga smala nektarier.

136 Vs <?. Av Enander benämnd S. nigricans X glauca f. sub- 
glauca sf. borealis (Fr. ex p.) n.sf. Exemplaren äro tagna av Lk- 
stadius i Karesuando och hava tillhört Hartmans herbarium. La-> 
stadius kallar dem S. nigr. Rudbeckiana\ Hartman har tillagt: = 
S. nigr. Sm. y borealis, och på en etikett har Lundström ditskrivit 
Sal. nigr. *borealis Fr. Enligt Enander ha blommorna både inre 
och yttre nektarier, en del kluvna. Är borealis X glauca.

140 ?. Av Enander benämnd lika med 136 Vs, men av in-
samlaren Lt-:stadius i Karesuando åsatt namnet nigr. Rudbeckiana; 
påskrift av Fries S. nigr. v. borealis Fr. Floderus har antecknat 
den under glauca X nigricans. Är tydligen borealis X glauca.

Härmed har visats all det är nödvändigt beskära borealis-be
greppet såsom det hittills ganska allmänt ty Its och tillämpats, så 
att inom arten ej inrymmas hybrider med glauca.

Även i en annan riktning är en begränsning påkallad, näm
ligen beträffande exemplar, som äro övergångsformer till S. nigri
cans Sm. Vid denna gränsdragning står man inför en än svå
rare uppgift än då det gällde glauca, som dock har sina egna, 
hos borealis ej förefintliga artmärken; ty man kan knappast säga 
att borealis annat än relativt skiljer sig från nigricans, med andra 
ord blott genom starkare markering av några den senares art
karaktärer: ludnare kvistar och knoppar, vanligen hårigare blad 
med alltid tätare och ljusare hårig mittnerv, längre, grövre och 
storbladigare pedunkler, senare blomning, ofta högre och stundom 
stamformig växt (fig. 1). Av denna anledning är del en vansklig 
uppgift att uppdraga en verkligt artskiljande beskrivning för 
borealis, och man kan tveka om det berättigade i att uppföra den 
som självständigt species. Det är givet att under slika omstän
digheter fall skola förekomma, då det blir, i högre grad än 
lämpligt är, beroende på subjektiv uppfattning om ett individ 
skall hänföras till en av arterna eller betraktas som hybrid.

Floderus har ej anfört någon borealis-hybvid i sin Sa/ix-flora, 
förmodligen emedan borealis, såsom subspecies hos honom, blev 
tekniskt så otymplig vid hybridbeteckning. (Kanske är det av 
samma skäl som så många allmänna SaZix-hybrider saknas i 
Lunds senaste artförteckning.) För Enander var borealis obe
fintlig. Såväl de från gdauca-påverkan obestridligen fria borealis- 
exemplaren som dem, vilka närmade sig nigricans Sm., tydde han
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Fig. 1. Salix borealis på Tromsön. Foto förf. 1931.

i vanliga fall som hybrider med cinerea. Särskilt böjd för en 
sådan tolkning har han varit, när exemplarets kapslar varit hå
riga, enär han ej, såsom redan påpekats, godkände en sådan 
karaktär såsom förenlig med nigricans. Enander kände ju väl 
lill det hjälpmedel man i dylika fall hade att tillgå genom att 
undersöka kvistarnas vedyta, men de minsta bucklor på veden 
var han benägen tyda som åsar och försvarade därmed sin tolk
ning. Helt säkert är en sådan uppfattning oriktig: de flesta 
Salicc-arter ha korta åsar på veden, även borealis och nigricans.

Denna åsikt om betydelsen av vedytans ojämnheter hos nigri
cans pressades så hårt att den drog med sig andra ganska vitt
gående konsekvenser. Sålunda bestämdes av denna anledning 
nigricans X phglicifolia alltför ofta såsom trippelhybrid med cinerea 
ingående som tredje art, detta också i övre Norrland, där cinerea 
förekommer så sparsamt att man haft skäl alt iakttaga större för
siktighet vid en sådan tydning.

Förutom den nu avhandlade borealis-formen gives det även en 
annan, denna väsentligt olik, som allt från början inrymts i 
borealis-begreppet. Dess vuxna blad förete en så stor likhet med 
caprea’s blad, särskilt vad nervaturen beträffar, att vissa av dess 
former stundom förväxlats med caprea även av goda Salicc-kän-
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nare. Former av denna typ ingå bland Fries’ exemplar i Herb. 
Normale. Som ovan påpekats hade de observerats redan av 
Wahlenberg, och L.estadius använde för dem beteckningen ni
gricans capraeformis. De påträffas över hela landet. Andersson om
talar att han vid Kvikkjokk »sett ett par individer så utmärkta, 
att intet tvifvel då hos mig uppstod om deras liybrida natur, 
ehuru svårt är att uppgifva karakterer, hvarmed de säkert skiljas 
från tjock- och gråludet-bladiga former af nigricans *borealis». 
Han berättar vidare om en sådan form från Östergötland och 
exemplar från Tilsit, »hvilka framställa en otvetydig hybriditet» 
(1866, sid. 161). Anderssons uppfattning synes ej hava vunnit an
slutning av samtida eller senare salikologer, och i själva verket 
torde en noggrann undersökning av levande exemplar eller till
räckligt fylligt herbariematerial giva vid handen att dessa för
rädiska former dokumentera sig som tillhörande nigricans-gruppen 
utan hybridpåverkan av caprea.

Vill man behålla borealis som art, sjmes allt skäl föreligga att 
särskilja denna form från huvudarten som en dess varietet, som 
med anslutning till del av Lajstadius använda namnet lämpligen 
bör kallas var. capreiformis. Den skiljer sig från huvudarten 
genom mera blekgröna blad med en tätare och ej så grov tand
ning, mera rätvinkligt, i c:a 75°, utgående och vid bladkanten 
uppåtböjda sidonerver, vilka jämte mittnerv och ådernätet i dess 
helhet äro på bladets undersida grövre och starkt upphöjda; hår
beklädnaden på kvistar, knoppar och blad är kortare, men luddig, 
ej glansig och sällan rostfärgad samt på bladens huvudnerv mer 
ensartad med bladskivans färg och därigenom ej så skarpt mar
kerad; bladskivan blir på äldre blad nästan kal; hängena äro 
vanligen mindre med kortare skaft och stödblad.

Om äldre blad av denna borealis-Yarietet i vissa fall kunna 
förväxlas med caprea, kunna de det ännu lättare med hybriden 
caprea X cinerea, vilken utom caprea-bladens grova nervatur även 
uppvisar håriga knoppar och kvistar. Med tillgång på hängen 
och ungblad samt vedprov från fleråriga kvistar kommer man 
dock tillrätta även med dylika former. Som nämnda hybrid är 
sparsamt förekommande, har man dessutom sällan att befara ett 
dylikt misstag.

En sammanfattning av denna undersökning ger vid handen att 
det av E. Fries givna namnet borealis använts att beteckna, för
utom en markerad form eller art tillhörande nigricans-gruppen
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med obestridlig rätt att bära namnet, även hybridformer, näm
ligen dels mellan borealis och glaaca och dels mellan borealis och 
nigricans. Då för hybrider bör brukas hybridbeteckning, som 
namngiver de i hybriden ingående komponenterna, bör namnet 
borealis förbehållas de former, som kvarstå sedan hybridformerna 
frånskilts. Det har även påpekats att svårighet föreligger alt 
giva boreahs-begreppet en sådan artdefinition alt det skarpt av
gränsas från S. nigricans Sm., varför det är blott med tvekan 
borealis kan tillerkännas rättighet att upptagas som självständigt 
species. Slutligen har föreslagits att såsom varielet av borealis 
under varietetsnamnet capreiformis beteckna den, caprea-liknande 
form, som även innefattats i frorea/zs-begreppet.

Salix lanata L.

I en tidigare uppsats har jag haft tillfälle påpeka de enligt min 
åsikt ofta förekommande felbestämningarna av denna art och orsaken 
till dessa (1942, sid. 1G7). Förutom det som där sagts, vilket huvud
sakligen berör hårbeklädnadens beskaffenhet, bör även omnämnas 
en annan omständighet, som visat sig vara orsak till felbestäm
ning. Kapslarna uppgivas i våra floror såsom kala eller van
ligen kala. Äro de håriga (f. tricbocarpa), har detta stundom an
setts vara ett tecken på hybridi tet med caprea. En sådan tolk
ning kan ej godkännas utan att den stödes av flera och star
kare indicier. Möjligen är det även en sådan lanata »ined fröhus 
något håriga», som omnämnes i Neumans flora som lanataXlap- 
ponum (1901, sid. 620), en hybrid, som måste mottagas med det 
största misstroende och sannolikt alldeles underkännas.

Vid SaZZx-bestämningar synes mig att man i allmänhet är 
alltför ivrig att spåra hybrider. Härutinnan vore önskligt alt 
större återhållsamhet iakttoges, så att man ej noterade andra 
främmande inslag än dem, som med skälig tydlighet signalerade 
sin närvaro. Rena arter äro i själva verket ej så ovanliga som 
man tyckes tro, och tillfälliga abnormiteter och variationer i ut
seendet, s. k. modifikationer, vilka bero på yttre omständigheter 
och icke äro inneboende ärftliga egenskaper, må ingalunda till
skrivas hybrid inverkan.



CRUX SALICUM 239

För säker bestämning av Salices tarvas fullständiga exemplar i 
herbariet, som vinner ej blott i prydlighet utan även i veten
skapligt värde om det upplägges med sådana. Insamlarna fela 
svårligen i detta stycke, men orsaken härtill är nog i allmänhet 
bristande kännedom om rätta sättet att insamla och preparera 
Salices, som i viss mån fordrar olika behandling än andra växter. 
Några anvisningar om rätta förfarandet kan därför måhända vara 
till nytta.

Endast fullständiga exemplar kunna i vanliga fall med tillförlitlighet 
bestämmas. Ett fullständigt exemplar skall bestå av väl utväxta hängen 
med ungblad, sommarblad och avbarkat vedprov från minst 4—5 års 
grenar. Klyv vedprovspinnen, så skrymmer den mindre; har saven torkat, 
kokas pinnen för att få basten att släppa vid avbarkningen. Om man ej 
har tillfälle att taga annat än bladexemplar, bör man eftersöka och bi
lägga möjligen kvarsittande gamla hängen, vilka även de kunna vara till 
hjälp vid bestämningen. För de fjällviden, som blomma sedan bladen 
utvecklats, kunna olikåldriga kvistar undvaras, och för alla rena fjäll
viden äro vedprov obehövliga.

Märk busken med vattensäker skylt, genom kryss i barken, omknyt- 
ning med snöre, märken i barken på närstående träd eller på annat 
lämpligt sätt och anteckna en beskrivning på växtlokalen så noga att 
samma individ kan återfinnas senare.

Giv individet ett nummer, vilket bibehålies under följande år.
För undvikande av sammanblandning skriv omedelbart numret på 

varje tagen kvist, även på vedprovet; om kvisten skäres snett, går detta 
bra på ändträet. Förse sedan även herbarieetiketten med samma nummer.

Tillse noga att alla kvistar, såväl hängen som blad, skäras av grenar 
från samma rot; det händer nämligen ofta att olika individ växa uppe i 
varandra. Tag kvistarna lika stora som herbariepapperet, när omstän
digheterna så tillåta.

Vid pressningen tillses att hängena samt de ofta karakteristiska topp
bladen och stiplerna ej onödigt skymmas av bladen samt att bladen ut
läggas omväxlande med över- och undersida uppåt; uppfästes exemplaret, 
blir annars blott den ena sidan synlig.

Lägg ej kvistar från skilda individ på samma ark och lägg aldrig en 
omärkt vedprovspinne lös i arket; den kan lätt glida ut och samman
blandas med andra.

Pressa ej hårdare än nödvändigt, d. v. s. blott så mycket att bladen ej 
skrynkla sig. Vid hård pressning tager mittpartiet lätt skada av fukten 
och håren utslätas, varigenom deras karaktär ändras, vilket kan försvåra 
bestämningen.

Växtetikett skall upptaga: land, landskap (provins, amt), socken, by, 
lokalens beskaffenhet såsom berg, myr, äng, strand samt datum och in
sändarens namn. Om växtens storlek är för arten anmärkningsvärd, bör 
ungefärlig höjd antecknas. Är växten planterad, angives detta.

16 — 43517. Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Herbariematerial prepareras mot angrepp av insekter med följande 
lösning: 35 gram sublimat, 15 gram salmiak löst i ett halvt glas vatten, 1 
liter ren sprit. Naftalinpulver är alls ej tillförlitligt.

Insekter i herbariet dödas genom att låta det ligga, så löst som möjligt, 
under minst tre dygn i en tätt sluten låda, i vars övre del en skål kol- 
tetraklorid ställes att avdunsta.
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ZUR KENNTNIS RES WINTERLICHEN WASSER
HAUSHALTS DER LAURBÄUME.

Von

NILS FRIES.

Einleitung.

Die nunmehr sehr umfangreiche Literatur über die Transpi
ration der höheren Pflanzen beschäftigt sich — recht natürlich — 
vor allem mit der Frage, wie sich dieser Vorgang in einer Luft
temperatur über dem Gefrierpunkt abspielt. Es gibt nur eine 
verhältnismässig geringe Anzahl von Untersuchungen über die 
Transpirationsverhältnisse bei einer Temperatur unter 0° C. Wäh
rend die Transpiration im ersteren Falle unzweifelhaft einen für 
den normalen Verlauf der Lebensfunktionen der Pflanze not
wendigen physiologischen Prozess darstellt, der nur unter extre
men Umständen zu schädlichen Wirkungen führen kann, scheint 
sie unter 0° dagegen, allem nach zu urteilen, am ehesten als ein 
unvermeidliches Übel betrachtet werden zu müssen. Da man an
nehmen muss, dass der Bodenfrost während des Winters die Wasser
zufuhr durch das Wurzelsystem unmöglich macht, so kann der 
zwar unbedeutende, aber ständig fortschreitende Abgang von 
Wasser aus den oberirdischen, gefrorenen Teilen der Pflanze nur 
den Tod durch Austrocknen hervorrufen, sofern nicht eine ein
tretende Temperatursteigerung rechtzeitig wieder die Wasserauf
nahme aus der Erde ermöglicht.

In den Gegenden, wo die Temperatur während einer längeren, 
jährlichen Periode den Nullpunkt untersteigt, ist aus natürlichen 
Gründen vor allem die Baum- und Busch vegetation einer solchen 
Gefahr ausgesetzt. Die grosse Bedeutung der Wintertranspiration
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für die Holzgewächse ist auch von verschiedenen Forschern be
tont worden. So sagt Iwanoff, einer von denen, die dieser Er
scheinung besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben, u. a. (Iwan
off 1924b, S. 218): »... die Transpiration der ruhenden Triebe 
bestimmt in erster Linie die Höhe der Nordgrenze der Holzge
wächse.» Ausser Iwanoff und mehreren älteren Forschern, wie 
Wiesner & Pacher (1875), Eder (1875), Hartig (1883), Kny (1895) 
und Bürgerstein (1904, 1920), haben vor allem Gordiagin und 
Mayer an verschiedenen Objekten die Wintertranspiration unter 
verschiedenen Gesichtspunkten studiert. Während Iwanoff (1924 
a, b) vor allem versuchte, relative und in gewissen Fällen auch 
absolute Werte für diese Transpiration bei verschiedenen Objekten 
zu erhalten, und daraus Schlüsse auf die Wasserbilanz überhaupt 
während der Kälteperiode zog, hat es Gordiagin (1930) ausserdem 
unternommen, zu bestimmen, von welchen Oberflächenelementen 
der Triebe die Transpiration vor allem geschieht. Mayer (1933) 
hat schliesslich, ausser Beobachtungen über die Schutzwirkung der 
Knospenschuppen, Versuche über einen eventuellen Wassertrans
port innerhalb der Triebe bei einer Temperatur unter 0° aus- 
gefüh rt.

Beinahe alle Versuche über hier einschlägige Fragen sind 
bisher mit abgeschnittenen Baumzweigen als Versuchsobjekten 
ausgeführt worden (gewöhnlich mit jüngeren Trieben). Auch 
wenn man vermuten darf, dass uns solche Versuche Aufschlüsse 
liefern über den Umfang der Transpiration, die auch bei an den 
Bäumen festsitzenden Zweigen gleichen Alters usw. stattfindet, 
kann man doch nicht ohne weiteres annehmen, dass man auf 
diesem Wege Klarheit über die Veränderungen des Wasserge
halts der festsitzenden Zweige erhält. Man muss hier nämlich 
mit der Möglichkeit einer Wasserzufuhr von den älteren Zweigen 
und vom Stamme her rechnen, wodurch der durch die Trans
piration erlittene Wasserverlust ganz oder teilweise ausgeglichen 
werden könnte.

Da ja nicht die Transpiration an und für sich, sondern die 
Verringerung des Wassergehalts den verderblichen, eventuell zum 
Tode durch Austrocknung führenden Prozess in einem gefrorenen 
Pflanzenteil darstellt, scheint mir ein Studium dieses Prozesses 
ein mindestens ebenso grosses Interesse beanspruchen zu dürfen 
wie das Studium der Transpiration selbst. Schwierigkeiten vor 
allem methodischer Art dürften der Anlass gewesen sein, dass



WINTERLICHER WASSERHAUSHALT DER LAUBBÄUME 243

man bis jetzt so wenige Versuche unternommen hat, die Schwan
kungen das Wassergehalts in transpirierenden Trieben bei Tem
peraturen unter dem Gefrierpunkt zu verfolgen. Hier ist es nicht, 
wie bei der Transpiration, möglich, den Verlauf bei einem und 
demselben Triebe (oder Pflanzenteil überhaupt) zu registrieren, 
da sich der Wassergehalt eines festsitzenden Pflanzenteils nur ein
mal feststellen lässt, sondern man muss der Untersuchung Reihen 
von Stichproben zugrunde legen, was gewisse Schwierigkeiten mit 
sich bringt (s. unten unter Methodisches). Eine notwendige Vor
aussetzung für eine Felduntersuchung dieser Art ist natürlich 
ferner, dass sich die Temperatur während einiger Zeit, am besten 
wenigstens während einiger Wochen, ununterbrochen unter dem 
Nullpunkte hält.

Was diese letztere, unumgängliche Voraussetzung betrifft, so 
sind zwei der letzten Winter, 1940/41 und 1941/42, in seltenem 
Masse mit mehr als monatelangen Kälteperioden günstig gewesen. 
Meine Absicht, während des Winters 1941/42 eine Untersuchung 
grösseren Massstabs über den winterlichen Wasserhaushalt ver
schiedener Bäume anzustellen, wurde durch meinen, durch die 
Zeitumstände bedingten Militärdienst vereitelt. Es gelang mir 
jedoch, einen Teil meines Programms in gewissem Umfange durch
zuführen. Leider bot der folgende Winter, 1942/43, der ja un
gewöhnlich mild war, keine Möglichkeit, die angestellten Unter
suchungen an den Punkten, wo dies wünschenswert gewesen 
wäre, zu ergänzen.

Der grössere Teil der vorliegenden Arbeit besteht demnach aus 
einer Untersuchung über die Schwankungen des Wassergehalts 
junger Triebe verschiedener Laubbäume während der mehr als 
zweimonatigen Kälteperiode, die sich vom Anfang Januar bis zum 
Ende März 1942 erstreckte. Aus Gründen, die im folgenden näher 
angegeben werden, wurden als Untersuchungsobjekte vor allem 
die 1jährigen Langtriebe von Birken gewählt. Ausser dieser 
»Feldundersuchung» wurden im folgenden Jahre (während des 
März) einige kleinere Laboratoriumsversuche ausgeführt, um die 
Frage der Möglichkeit eines Wassertransports in den Trieben bei 
einer Temperatur unter dem Gefrierpunkt zu beleuchten.

Methodisches.
Es dürfte praktisch undurchführbar sein, die Schwankungen 

des Wassergehalts eines und desselben Triebes zu studieren;
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dagegen scheint es möglich, durch Stichprobenentnahmen zu ver
schiedenen Zeitpunkten Angaben über den durchschnittlichen 
Wassergehalt sämtlicher ljähriger Langtriebe (ev. auch älterer 
Generationen von Trieben) eines Baumes zu jedem dieser Zeit
punkte zu erhalten. Eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit 
dieser Methode ist, dass die Unterschiede, die der Wassergehalt 
des Versuchsmaterials zu jedem besonderen Zeitpunkt aufweist — 
beispielsweise die zwischen den verschiedenen 1jährigen Lang
trieben eines und desselben Baumes —, nicht allzu gross sind. 
Je geringer diese »individuellen», »lokalen» Unterschiede sind, 
desto feinere (Zeit-)Variationen des Wassergehalts lassen sich re
gistrieren. Die Schwierigkeit, die ein in dieser Hinsicht stark 
heterogenes Versuchsmaterial bereitet, lässt sich zwar in gewissem 
Grade kompensieren, indem man in jeder Stichprobenserie eine 
grosse Anzahl Triebe untersucht, aber cs ist andererseits aus prak
tischen Gründen nicht möglich, in die jeweiligen Proben allzu 
viele Triebe einzubeziehen.

Da die Literatur, soweit ich finden konnte, keine Angaben 
über den Wassergehalt verschiedener Triebe eines und desselben 
Baumes enthielt, welche mir einen Anhaltspunkt hätten geben 
können, war es notwendig, durch orientierende Versuche klarzu
stellen, ob sich der oben skizzierte Arbeitsgang überhaupt an
wenden liess, und welche Baumarten sich in diesem Falle am 
besten als Studienobjekte eigneten. Es zeigte sich bald, dass 
z. B. Eberesche und Salweide wegen des so ungleichmässigen 
Wassergehalts der jüngsten Triebe kaum in Betracht kommen 
konnten; dazu kam auch noch die relativ geringe Zahl von 
Jahrestrieben, die diese Bäume bilden. Eiche und Erle ergaben 
bessere Resultate und wurden deshalb auch zu einigen kleineren 
Beobachtungsserien herangezogen.

Von den geprüften Baumarten erwies sich jedoch die Birke als 
das für meine Zwecke unvergleichbar günstigste Objekt. Die 
Bildung von Jahrestrieben (in Form von Langtrieben) ist bei äl
teren Birken ziemlich gleichmässig, und es lässt sich hier kaum 
ein Unterschied zwischen Spitzen- und Seitentrieben (wie z. B. 
bei der Eiche) feststellen. Das Untersuchungsmaterial wird hier
durch sehr homogen: die Grösse der ljährigen Langtriebe und 
die Zahl ihrer Knospen schwankt zwar innerhalb ziemlich weiter 
Grenzen, aber diese Abweichungen der verschiedenen Triebe von
einander scheinen mit keinerlei beträchtlichen Abweichungen
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ihres Wassergehalts verbunden zu sein. Wegen der sehr grossen 
Zahl von Jahres(lang)lrieben, die jeder Baum erzeugt, kann jede 
Probe ziemlich viele Triebe verschiedener Zweige umfassen, wes
halb man einen guten Durchschnittswert für den Wassergehalt 
erwarten darf.

Betreffs der Gleichmässigkeit des Untersuchungsmaterials, der ljähri- 
gen Langtriebe, sei folgendes bemerkt. Huber (1923) hat gezeigt, dass die 
Stärke der (Sommer-)Transpiration von Sequoia gigantea bei Zweigen 
in verschiedener Höhe über dem Boden verschieden ist. Wäre dies 
auch bei den entlaubten Birkentrieben der Fall, so müsste man mit ver
schieden schnellen Veränderungen des Wassergehalts von Zweigen ver
schiedener Höhe rechnen. Inwiefern sich das wirklich so verhält, kann 
ich nicht beurteilen, da ich nur Triebe von Zweigen, die niedriger als 
3 m über dem Boden sassen, genommen habe, und da auf jeden hall 
innerhalb dieser untersten Zone der Wassergehalt keine Schwankungen 
aufzuweisen scheint, die mit der verschiedenen Höhe der Triebe über 
dem Boden in Zusammenhang gebracht werden könnten. (Eine einzige 
Bestimmung des Wassergehalts von Trieben aus beträchtlich verschiedenen 
Höhen wurde ausgeführt, nämlich an Material von einer gerade gefällten 
Birke am 9. Februar 1942; hierbei zeigte es sich, dass der Wassergehalt 
ljähriger Langtriebe aus 2 und aus 10 m Höhe genau der gleiche war, 
nämlich 45,2 %.)

Eigentlich hätten nicht alle Knospen jeder Probe auf einmal gewogen 
werden sollen, wie es durchgängig geschah, sondern die Knospen hätten 
erst in Gruppen aufgeteilt werden müssen, je nach ihrer Insertion an den 
Trieben, so dass die Spitzenknospen, die nächstäusseren usw. je für sich 
zur Untersuchung gekommen wären. Dann hätte der Wassergehalt jeder 
Gruppe bestimmt werden können. Die verschiedenen Knospen jedes 
Langtriebes besitzen nämlich verschiedenen Wassergehalt; bei der Basal
knospe ist er am geringsten und steigt dann bei den folgenden immer 
höher bis zur Apikalknospe hin. Eine solche Sortierung des Materials 
hätte vielleicht interressante Ergebnisse betreffs des Wasserabganges von 
den verschiedenen Knospen aus gezeitigt. Wenn nun aus praktischen 
Gründen sämtliche Knospen jeder Probe zusammen gewogen wurden, 
ergaben sich, obwohl das Material also in der genannten Hinsicht he
terogen ist, recht gute Durchschnittswerte, was darauf beruht, dass die 
verschiedenen »Knospenkategorien» in allen Proben in ungefähr den 
gleichen Proportionen vertreten sind. Der durchschnittliche Wasserge
halt sämtlicher Knospen entspricht im allgemeinen am ehesten dem 
Durchschnittswert der nächstäusseren Knospe jedes Triebes.

Der Arbeitsgang bei der Bestimmung des Wassergehalts war 
sehr einfach. Die Bestimmung des Frischgewichts musste unter 
ausgeprägt feldmässigen Verhältnissen vor sich gehen, während 
sich das Trockengewicht bequem im Institut für physiologische 
Botanik in Uppsala feststellen Hess. Kleinere Zweige, welche je
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einige wenige 1jährige Langtriebe trugen, wurden von verschie
denen Ästen des Versuchsbaumes (in einer Höhe bis zu 3 m über 
dem Boden) genommen; in einem Zimmer mit einer Lufttem
peratur, die nur unbedeutend höher als die Aussentemperatur 
war, wurden die erwähnten Sprossachsen, Knospen und ev. männ
lichen Kätzchen abgeschnitten und rasch gewogen. Jede Probe 
umfasste wenigstens 20 Triebe. Das Wägen geschah mit einer 
einfachen »Handwage» mit Hornschalen: Tragkraft 20g, Emp
findlichkeit 0,005 g.

Die überwiegende Zahl der Bestimmungen des Wassergehalts 
wurde während der langen Kälteperiode ausgeführt, wo die Tem
peratur sich ständig1 unter 0° hielt. Die bei diesen Bestimmungen 
möglicherweise vorgekommenen Wasserverluste, nämlich im Zeit
raum vom Abschneiden der Zweige bis zum Wägen der ljäh- 
rigen Triebe, sind sicher so unbedeutend, dass sie ausser Acht ge
lassen werden dürfen. Die Ende März und Anfang April vor
genommenen Bestimmungen können dagegen etwas zu niedrige 
Ziffern für den Wassergehalt ergeben haben, da die Lufttempe
ratur damals zeitweilig über den Nullpunkt stieg.

Unmittelbar nach der Bestimmung des Frischgewichts wurde 
das Material aul dem Heizkörper einer Zentralheizungsanlage bei 
+ 30°---- h 50° vorgetrocknet und dann in das Institut für physio
logische Botanik nach Uppsala geschickt, wo das Trockengewicht 
auf gewöhnliche Weise (Temp. + 105°) bestimmt wurde. Alle 
Trockengewichtsbestimmungen hat meine Frau, Eil. Mag. Lisbeth 
Fries, durchgeführt, wofür ich ihr den grössten Dank schuldig bin.

Alle Versuchsbäume wuchsen innerhalb eines Gebiets im Ost
teil der Insel Rindö in den Stockholmer Schären (Uppland), etwa 
20 km. östlich von Stockholm, ln der Nähe des fraglichen Ge
biets lag eine meteorologische Station, wo die Bestimmungen der 
täglichen Maxima und Minima der Lufttemperatur vorgenommen 
wurden, die den Temperaturkurven in Fig. 1—5 zugrundeliegen. 
Auch die Feuchtigkeit der Luft wurde registriert. Über ihre Ver
änderungen während der Zeit, in der die Untersuchung stattfand, 
lässt sich zusammen fassend folgendes sagen. Während des Januar 
und Februar hielt sich die relative Feuchtigkeit ziemlich kon
stant um 90 % oder höher und sank nur ein oder das andere 
Mal auf 80 %. Anfang und Mitte März sank der Feuchtigkeits-

1 Mit Ausnahme einer oder vielleicht einiger Stunden am Nachmittag des 1. März
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Februar März

40

Fig. 1. Veränderungen des Wassergehalts ljähriger Langtriebe der Birke (Ver- 
suehsMume Nr. 1, 19 u. 22) während Februar und März 1942. Wahrscheinlicher 
Vex-lauf der Kurve :---------------. Oben Temperaturkurven (Tagesmaxima u. -minima).

gehalt der Luft während des Tages zuweilen ziemlich tief, bis zu 
60 % und darunter. Nach dem Temperaturumschlag am 21. 
März schwankte die Luftfeuchtigkeit höchst beträchtlich und er
reichte zuweilen sehr niedrige Ziffern (<40 %).

Felduntersuchungen.

An Birke (Betula alba L.) wurden drei Serien von Bestimmungen 
des Wassergehalts vorgenommen, deren Ergebnisse in Tab. 1 und 
Fig. 1—4 wiedergegeben werden. Die Versuchsbäume, Nr. 1, 19 
und 22, waren drei grosse, frei stehende Birken des verrucosa- 
Typs1 mit einer Stammdicke von 2—4 dm. An Nr. 1 wurde die 
längste Untersuchungsserie durchgeführt, vom 28 Januar bis zum 
16. April (78 Tage). Die beiden anderen Serien wurden später

1 I)a die Systematik der Birke wohl noch als nicht aufgeklärt zu betrachten 
ist, habe ich geglaubt, von jedem Versuche, meine Versuchsbäume systematisch 
näher zu charakterisieren, Abstand nehmen zu dürfen.
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Tabelle I. — Wassergehalt 1 jähriger Langtriebe der Birke und 
verschiedener Teile derselben in % des Frischgewichts. »Ganze 

Triebe»; ohne die (/-Kätzchen.

Versuchs-
baum

Nr.
Probe

Xr. Datum
■Wassergehalt in % des Frischgewichts

Ganze
Triebe

Spross
achsen | Knospen cT-

Kätzchen

1 i 28.1. 45,7 ____ ____ —

8 4. II. 44,7 46,3 41,0 45,8
24 9. II. 44,4 45,9 41,i 44,9
00 23.11. 43,4 44,9 40,5 42,9
71 2. III. 43,3 44,8 40,o ____

85 11. III. 41,9 43,7 38,1 42,o
97 20. III. 40,7 42,6 36,7 38,4
99 23. III. 42,9 44,6 39,8 44,7

106 20. III. 43,8 44,8 41,5 46,4
111 31. III. 43,2 44,6 40,4 44,1
118 3. IV. 42,3 43,7 39,6 43,9
124 10. IV. 47,o 47,2 40,8 50,6

19 30 11.11. 45,2 40,4 41,8 45,8
41 16. II. 44,6 40,i 40,8 42,5
74 3.III. 43,3 45,2 39,o 40,4
84 11.III. 42,4 44,8 36,7 35,4

100 23. III. 42,2 44,3 37,5 38,9
102 20. III. 44,9 45,8 43,o 44,5
113 31. III. 44,6 45,6 42,6 42,1
119 3. IV. 44,5 46,o 41,1 40,8
125 10. IV. 48,2 48,2 48,i 54,i

22 54 22. II. 44,o 45,6 37,9 38,9
81 6. III. 43,o 45,1 30,7 —

95 19. III. 41,7 44,6 32,5 31,2
101 23. III. 44,1 45,8 39,5 42,7
109 26. III. 44,7 46,o 40,6 40,4
110 30. III. 44,o 45,5 40,8 43,5
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begonnen und umfassten eine kleinere Zahl von Bestimmungen: 
an Nr. 19 vom 11. Februar bis zum 16. April (64 Tage) und an 
Nr. 22 vom 22. Februar bis zum 30. März (36 Tage).

Berücksichtigt man nur die ljährigen Triebe insgesamt (ohne 
Einbeziehung ev. männlicher Kätzchen), so findet man, wie aus 
Fig. 1 hervorgeht, dass der Wassergehalt bei allen drei \ ersuchs- 
bäumen mit gleicher Geschwindigkeit während der ganzen Zeit 
abnimmt, wo sich die Lufttemperatur unter 0° hält. Der gleich- 
mässige Verlauf der Kurven darf wohl als indirekter Beweis für die 
Zuverlässigkeit der angewandten Methode angesehen werden. Die 
Austrocknungskurve des Versuchsbaumes Nr. 1 liegt auf der gan
zen Strecke etwas niedriger als die der beiden anderen Bäume, 
deren Kurven nahezu zusammenfallen. Abgesehen von kleineren 
Schwankungen scheinen die Kurven einen ziemlich geradlinigen 
Verlauf zu haben, ln sämtlichen Fällen hat der Wassergehalt 
der ljährigen Langtriebe während eines Monats, gerechnet etwa 
ab Mitte Februar, von etwa 44,5 % auf etwa 41,5 % abgenommen. 
Eine genauere Berechnung lässt erkennen, dass täglich ungefähr 
0,35 % des Wassers in den Trieben abdunstet, oline ersetzt zu 
werden. Extrapoliert man die Kurven bis zum Beginn der Kälte
periode am 5. Januar hin (unter Annahme eines konstanten 
Wasserabganges), so findet man, dass von der ursprünglichen 
Wassermenge der Triebe während der Kälteperiode etwa 25 % 
verloren gegangen sind.

Am 21. März trat eine kurze Wärmeperiode ein, die am 24. 
März mit einer Tagestemperatur über + 7° kulminierte. Schon 
die am Nachmittag des 23. März gemachten Wassergehaltsbe- 
stimmungen -— die nächstvorhergehenden Bestimmungen wurden 
am 20. März ausgeführt — zeigten eine deutliche Zunahme des 
Wassergehalts der Triebe, welche Zunahme sich auch während 
der drei folgenden Tage fortsetzte. Die Bestimmungen vom Abend 
des 26. März, des letzten Tages der Wärmeperiode, ergaben, dass 
der Wassergehalt der Triebe während der warmen Tage (4, ev. 
5 Tage) um 7,5 % gestiegen war, wodurch die Wasserverluste von 
mehr als einem Monat wettgemacht wurden, d. h. der Wasser
gehalt der Triebe hatte ungefähr den gleichen Stand wie Mitte 
Februar erreicht.

Die Schwankungen des Wassergehalts während der folgenden 
Zeit mit ihren relativ schnellen Umschlägen zwischen Kälte und 
Wärme Hessen sich nicht registrieren, da in diesem Falle be-
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Februar März

Fig. 2. Veränderungen des Wassergehalts verschiedener Teile ljähriger Lang
triebe der Birke, Versuchsbaum Nr. 1. Sprossachse: ---------- ; Knospen:--------------- ;

Kätzchen : — .

trächtlich häufigere Probenentnahmen nötig gewesen wären, als 
wie sie sich praktisch durchführen Hessen.

Die stark ausgeprägte Zunahme der Wassergehalts der Birken
triebe zwischen dem 20. und dem 23. März steht zweifellos in 
Verbindung mit dem während dieser Tage eingetroffenen Um
schlag der Temperatur. Es verdient hervorgehoben zu werden, 
dass die an gewissen Tagen Mitte März sehr starke Sonnenbe
strahlung, die eine deutliche Abschmelzung des Schnees auf Dä
chern usw. hervorrief, den Wassergehalt weder in der einen noch 
in der anderen Richtung beeinflusst zu haben scheint.

Die oben erläuterten Kurven geben die Schwankungen des Was
sergehalts in ganzen ljährigen Birkentrieben (unter Ausschluss 
der cd-Kälzchen) wieder. Es kann nun von Interesse sein, näher 
zu studieren, wie diese Veränderungen sich in den verschiedenen
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März

Fig. 3. Veränderungen des Wassergehalts verschiedener Teile ljähriger Lang
triebe der Birke, Versuchsbaum Nr. 19. Sprossachse:---------- ; Knospen:--------------- ;

Kätzchen: ------------- ; wahrscheinlicher Verlauf der Kurve:..............

Teilen des Triebes abspiegeln, d. h. also in den Sprossachsen und 
Knospen, und ferner, wie sich die männlichen Kätzchen hinsicht
lich des Wassergehalts verhalten. Wie aus Fig. 2—4 hervorgeht, 
reagieren diese drei Teile der 1jährigen Triebe bei allen Versuchs
bäumen prinzipiell in der gleichen Weise wie die Triebe als 
Ganzes, d. h. mit einer ununterbrochen fortschreitenden Abnahme 
des Wassergehalts während der ganzen Zeit, wo die Kälte herrschte, 
und mit einer mehr oder weniger kräftigen Zunahme als die 
Temperatur über 0° gestiegen war. Am kleinsten sind die Ver-
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Februar März

30----- —--------------------------------------------------------------------------------------------
Fig. 4. Veränderungen des Wassergehalts verschiedener Teile ljähriger Lang
triebe der Birke, Versuchsbaum Nr. 22. Sprossachse:---------- ; Knospen:--------------- ;

Kätzchen: - • — ------.

änderungen in den Sprossachsen, für die sich zwar sehr gleich- 
massige Kurven ergaben, wobei aber die Schwankungen des Was
sergehalts (besonders bei den Bäumen Nr. 19 und 22) sich in
nerhalb ziemlich enger Grenzen gehalten haben. Was die Kno
spen betrifft, so verhält sich der Versuchsbaum Nr. 1 insofern 
eigentümlich, als der Wassergehalt der betreffenden Knospen an-
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fänglich nahezu konstant war und erst gegen der Ende der Kälte
periode recht kräftig abnahm, relativ gesehen jedoch mehr als 
in den Sprossachsen desgleichen Baumes. Bei Nr. 19 und 22 nahm 
dagegen der Wassergehalt der Knospen betracht]ich t schneller als 
der der Sprossachsen ab und sank während des Monats, in dem 
die Bestimmungen vorgenommen wurden um ungefähr 13 %. Noch 
stärker war bei sämtlichen Versuchsbäumen während der Kälte- 
periode der Rückgang des Wassergehalts der männlichen Kätz
chen, bei Nr. 19 und Nr. 22 sogar etwas mehr als 20 % während 
der Zeit von Mitte Februar bis Mitte März.

Geschah die Abnahme des ursprungligen Wasservorrats wäh
rend der Kälteperiode schneller bei Knospen und männlichen 
Kätzchen als bei den Sprossachsen, so war auch die Erholung 
beim Eintritt der Wärmeperiode bedeutend kräftiger bei den 
ersteren als bei den letzteren. Bei den Kätzchen war die Zu
nahme des Wassergehalts am grössten und erreichte den Rekord 
von 37 % (von 31,2 % auf 42,7 %) bei dem Baum Nr. 22 während 
der beiden ersten warmen Tage.

Ausgehend von den durch Wägen erhaltenen Zahlen des Frisch- 
und des Trockengewichts der Knospen kann man, bei bekann
ter Anzahl Knospen in jeder Probe, das Durchschnittsgewicht 
der Knospen berechnen. Diese Angaben sind jedoch von gerin
gerem Interesse, weshalb sie nicht in die Tabellen aufgenommen 
wurden. Hier sei nur folgendes erwähnt. Das Durchschnitts
gewicht der Knospen war bei den verschiedenen Bäumen etwas 
verschieden, am höchsten bei Nr. 1 und am niedrigsten bei Nr. 
19 und 22, welche beide sich ungefähr gleichartig verhielten. 
Das Frischgewicht (bei Nr. 1 20—24 mg, bei Nr. 19 und 22 
15—20 mg) schwankte natürlich mit den Schwankungen des 
Wassergehalts, obwohl die Zunahme am 21.—24. März kaum so 
gross war, dass ein Anschwellen der Knospen mit blossem 
Auge hätte wahrgenommen werden können. Das Trockengewicht 
war dagegen während der ganzen Zeit der Bestimmungen fast 
konstant (bei Nr. 1 13 mg, bei Nr. 19 und Nr. 22 10—11 mg). 
Nicht einmal so spät wie am 16. April war eine Zunahme des 
Trockengewichts der Knospen von Nr. 1 und Nr. 19 eingetreten, 
obwohl die Knospen zu dieser Zeit sichtlich grösser waren als 
einen Monat vorher.

Die Resultate der weniger umfangreichen Untersuchungsserien, 
die an Erle (Ainus glntinosa (L.) Gaertn.) vorgenommen wurden,
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Februar März
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Fig. 5. Veränderungen des Wassergehalts ljähriger Triebe der Erle (Versuchs
bäume Nr. 4 u. 17). Ganze Triebe (ohne Kätzchen):---------- ; Kätzchen: - • - --------- -.

finden sich in Tab. II und in Fig. 5. Da eine Voruntersuchung 
gezeigt hatte, dass sich sehr verschiedene Werte ergaben, wenn 
man die Knospen von verschiedenen Zweigen desselben Baumes 
abschnitt, untcrliess ich es, den Wassergehalt der Knospen und 
Sprossachsen je für sich (wie bei den Birken) zu untersuchen. 
Der Wassergehalt der ljährigen Triebe als Ganzes wies während



Tabelle II. — Wassergehalt 1 jähriger Triebe und cf-Kätzchen 
der Erle. »Ganze Triebe»: ohne Kätzchen.
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Versuchs- Probe
Nr.

Wassergehalt in % des 
Frischgevvichts

bäum
Nr.

Datum
Ganze Triebe Kätzchen

4 45 20. II. 48,2 59,8
73 2.III. 47,9 57,9
88 16. III. 47,8 53,6

108 26. III. 47,2 58,5

17 50 20.11. 49,4 62,5
80 6.III. 48,9 58,5
94 17. III. 48,4 53,6

104 26. III. 49,i 58,o
121 3. IV. 48,5 56,8
127 20. IV. 53,o

j

od 
! 

co 
1

Tabelle III. — Wassergehalt ljähriger Triebe der Eiche und ver
schiedener Teile derselben in % des Frischgewichts.

Versuch s- 
baum 

Nr.

Probe
Nr. Datum

Wassergehalt in % des Frisch
gewichts

Ganze
Triebe

Spross
achsen Knospen

6 17 6. II. 39,6 46,4 31,i
56 22. II. 41,i 47,6 31,6
96 19. III. 35,o 43,5 23,6

123 3. IV. 39,4 45,2 31,2

15 32 10. II. 43,o 47,o 29,7
48 20. II. 42,6 46,9 29,9
79 6. III. 42,4 46,1 28,6
92 17. III. 39,8 44,8 23,8

105 26. III. 43,s 46,9 36,2
117 2. IV. 44,2 47,i 35,4

17 — 43517. Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Tabelle IV. — Wassergehalt 1 jähriger Triebe (und Teile dersel
ben) verschiedener Laubbäume in % des Frischgewichts.

Art des Versuchs
baumes

Ver
such s- 
baum 

Nr.

Probe
Nr. Datum

Wassergehalt in % des 
gewichts

Frisch-

Ganze
Triebe

Spross
achsen

Kno
spen

0* Kätz
chen

Corylas avellana L. 10 59 23. II. 48,8 48,8 48,i 55,1
» » 16 49 20. II. 50,3 50,7 48,8 56,i

Fraxinus excelsior L. 21 53 a 20.11. 38,5 — — —
» » 21 53 b 20. II. 37,9 — — —

Populus tremula L. . 13 02 23. II. 46,8 47,7 39,9 —
» » 29 68 24.11. 46,0 47,5 36,7. —

Salix caprea L . . 2 44 19. II. 47,6 50,5 37,7 —
» » 3 61 23.11. 47,s 50,8 36,6 —
» 20 52 20.11. 49,2 49,8 48,5 —

Sorbits aucuparia L. 11 42 19. II. 49,8 50,i 47,3 —
» » 18 78 6.III. 50,9 51,9 43,6 —
» siiecica(L..)Krok 23 55 22.11. 50,o 49,2 52,8 —

Ulmus scabra Mill. . 24 58 22.11. 52,o 52,7 49,4 —

der Zeit, wo die Bestimmungen gemacht wurden, keine deutlichen 
Veränderungen auf, die sich mit den Witterungsschwankungen 
in Zusammenhang bringen liessen. Letzteres ist jedocli hei den 
männlichen Kätzchen der Fall, wo die Kurven in ihrer Form im 
grossen ganzen mit den entsprechenden Kurven der Kätzchen 
der Birke übereinstimmen. Die Reaktion auf das Ansteigen der 
Lufttemperatur gegen Ende März hin ist jedoch bei der Erle we
niger kräftig.

Das allgemeine Niveau des Wassergehalts scheint bei der Erle, 
wie auch bei der Birke, bei verschiedenen Bäumen verschieden 
sein zu können, wie aus den Kurven in Fig. 5 hervorgeht, denen 
zufolge Triebe und männliche Kätzchen des Versuchsbaumes 
Nr. 4 wasserärmer als die des Baumes Nr. 17 sind.

Das Resultat der Bestimmungen des Wassergehalts bei der 
Eiche (Qaercus robur L.) dürfte kaum einer Erläuterung bedürfen 
(Tab. III); ich verzichte hier auf eine graphische Wiedergabe, die 
wegen der sehr grossen Differenzen des Wassergehalts der Spross
achsen und Knospen einen zu grossen Raum beanspruchen würde. 
In den Sprossachsen schwankt der Wassergehalt unbeträchtlich,
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mit einem schwach ausgeprägten Minimum Mitte März. Die Ver
änderungen des Wassergehalts der Knospen entsprechen im gros
sen ganzen den diesbezüglichen Kurven bei der Birke.

Der Wassergehalt anderer als der oben behandelten Laubbäume 
ist nicht Gegenstand fortlaufender Untersuchungsserien gewesen. 
Gegen Ende Februar und Anfang März wurde jedoch eine An
zahl einzelner Bestimmungen an weiteren 7 Laubbäumen ausge
führt. Da die Weide des Wassergehalts, die sich nach einer so 
langen, ununterbrochenen Kälteperiode ergaben, vielleicht für 
künftige, ähnliche Untersuchungen von Interesse sein können, 
werden sie hier in Tab. IV aufgeführt.

Laboratoriumsversuche.

Von den Forschern, die den winterlichen Wasserhaushalt der 
Bäume und ihre Wintertranspiration eingehender studiert haben, 
scheint Iwanoff geneigt zu sein, einen Wassertransport vom 
Stamm zu den jüngsten Trieben (eventuell Blättern) hin auch 
bei Temperaturen unter 0° anzunehmen (vgl. z. B. Iwanoff 1924b, 
S. 217). Mayer (1933), der dieser Frage seine besondere Aufmerk
samkeit gewidmet hat, ist es dagegen bei seinen, auf verschie
dene Weise angeordneten Versuchen nicht gelungen, einen solchen 
Wasserstrom, wenigstens nicht bei Temperaturen unter — 6°, nach
zuweisen. Bei einer Temperatur zwischen 0° und —4° bis —5° 
könnte jedoch nach Mayer eine gewisse Fortbewegung des nicht 
gefrorenen Wassers in den Zweigen stattfinden.

Folgende einfache, im März 1943 ausgeführte Laboratoriums
versuche, scheinen mir diese Frage in gewissen Grade weiter be
leuchten zu können.

Das Untersuchungsmaterial bestand aus ljährigen Birken-Lang- 
trieben, die für jeden Versuch jeweils von einem und demsel
ben Baum abgeschnitten wurden. Für meine 6 verschiedenen 
Versuche zog ich 6 verschiedene Bäume heran, deren Wasser
gehalt in Sprossachsen und Knospen vorher festgestellt war. 
Das Material wurde sorgfältig gesichtet, so dass nur tadellose 
Langtriebe ohne männliche Kätzchen, alle von ungefähr der 
gleichen Grösse und mit ungefähr der gleichen Zahl von Kno
spen, ausgewählt wurden, etwa 60 für jeden Versuch. Sämt
liche Triebe wurden etwa 12 —14 cm von der Spitze entfernt 
abgeschnitten, und zu den Versuchen wurden nur diese End



258 NILS FRIES

stücke, die also ungefähr gleich lang waren, verwendet. Die 
Triebe wurden danach wahllos auf 4 Versuchsserien verteilt (jede 
mit etwa 15 Stück Trieben), die je verschiedenen Behandlungen 
ausgesetzt wurden. Das basale Ende der Triebe zweier Serien 
wurde mit der freien Schnittfläche etwa 3 mm tief in geschmol

zenes Wachs eingetaucht (Temp. + 90 ), 
während die Eintauchung bei den beiden 
übrigen Serien auf die gleiche Weise, aber 
bis 8—10 cm tief geschah, so dass hier 
nur ein 4 cm langes Stück, das zwei Kno
spen trug, ungewachst blieb (Fig. 6). Die 
ersteren Triebe seien hier der Einfachheit 
halber als »freie», die letzteren als »ein
gekapselte» bezeichnet.

Die Absicht bei dieser Behandlung war, 
gegebenenfalls Aufschluss darüber zu er
halten, in welchem Grade die Transpira
tionsverluste des distalen Teiles des Trie
bes durch einen Zufluss von Wasser aus 
dem basalen Teil ersetzt werden konnten. 
Ein solcher Wasserzufluss konnte ja mög
licherweise in den Fällen eintreten, wo 
der Basalteil des Triebes durch eine dicke 
Wachsschicht gegen die Transpiration ge
schützt war und solcherweise eine Art Was
serbehälter bildete. In den Fällen, wo nur 
die eigentliche Schnittfläche mit Wachs 
bedeckt war, lag natürlich kein Anlass 
vor, anzunehmen, dass der Basalteil des 
Triebes, welcher der Transpiration in 
ebenso hohem Grade wie der Distalteil 

ausgesetzt war, dem letzteren einen nennenswerten Ersatz für 
seine Transpirationsverluste bieten konnte.

Die vier Serien wurden in zwei verschiedene Glasglocken ein
gesetzt, jeweils eine Serie »freier» und eine Serie »eingekapselter» in 
eine Glocke. Die Triebe lagen dabei locker in weiten, niedrigen 
Glasschalen. Ausserdem wurde in jede Glasglocke ein kleiner 
Becher mit konzentrierter Schwefelsäure hineingesetzt, um die 
Luftfeuchtigkeit so niedrig wie möglich zu halten. Die Glocken 
standen auf Glasscheiben, gegen deren Oberfläche sie dicht schlos-

Fig. 6. Links ein »freier», 
rechts ein mit Wachs »ein
gekapselter» Langtrieb der 
Birke. Etwas verkleinert. 

Weiteres im Text.
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Fig. 7. Graphische Darstellung der Resultate der Transpirationsversuche mit 
»freien» und »eingekapselten» 1jährigen Langtrieben der Birke bei +5° und 
— 5°. Die Höhe der grossen, zweigeteilten Säulen gibt den ursprünglichen Was
sergehalt der Sprossachsen bzw. Knospen jedes Versuchs an, die kleineren und 
schmaleren Stäbe den Wassergehalt am Ende des Versuchs, wobei sich die 
schraffierten Stäbe auf die »freien» und die ausgefüllten auf die mit Wachs »ein

gekapselten» Triebe beziehen.

sen. Die eine Glocke wurde in einen Termostat bei + 5°, die 
andere in einen Kühlschrank, der eine konstante Temperatur 
von —5° hatte, verbracht.

Nach 10 Tagen wurden die Glocken geöffnet und von jedem 
Trieb wurde eine 4 cm lange Partie (von der Spitze gerechnet 
— in Fig. 6 mit einem Strich markiert) abgeschnitten. Danach 
wurde der Wassergehalt sämtlicher Knospen (30 St.) und sämt
licher Sprossachsen (15 St.) — in beiden Fällen alle zusammen
genommen — der Endpartien jeder Versuchsserie bestimmt.

Die Ergebnisse der 6 Transpirationsversuche sind aus Tab. V 
und Fig. 7 ersichtlich. Was nun zuerst die Sprossachsen betrifft, 
so ist es klar, dass bei den bei T 5° aufbewahrten Trieben die 
»Einkapselung» des Basalteiles dem ungeschützten Distal lei 1 die 
Möglichkeit gegeben hat, einen Teil des durch die Transpiration 
erlittenen Wasserverlustes zu ersetzen. Der Wasser-Nettoverlust



260 NILS FRIES

Tabelle V. — Transpirationsversuche mit »freien» und mit Wachs 
»eingekapselten» ljährigen Langtrieben der Birke hei +5° und 
— 5°. F: »freie», E: »eingekapselte» Triebe. Weiteres im Text(S. 257).

Versuch
Nr. Temp.

Urspr. 
Wasser

gehalt in % 
des Frisch

gewichts

Wassergehalt am 
Ende des Versuchs Wasserverlust in %

F E F E F--E

a) Sprossachse n
l| + 5°

46,8 42,2 44,9 17,o 7,4 + 9,6
l -5° 44,4 44,6 9,2 8,5 +• 0,7

II f + 5°
49,2 42,2 45,6 24,i 13,5 + 10,6

l -5° 46,5 47,2 10,2 7,7 + 2,5

III j + 5°
48,5 41,3 44,6 25,3 14,6 + 10,7

l -5° 46,3 46,o 8,5 9,6 — 1,1
IV { + 5°

47,8
44,3 46,3 13,2 5,9 + 7,3

1 -5° 46,6 40,7 4,7 4,4 + 0,3

v{ + 5°
47,2

43,9 45,7 12,4 5,8 + 6,6
l -5° 45,5 45,9 6,6 5,1 + 1,5

VI { + 5°
48,1

43,7 45,3 16,8 9,8 + 6,5
l -5° 45,6 45,8 9,9 8,8 1,1

VII -5° — 43,2 43,4 — —

VIII -5° — 45,9 45,5 — —

b) Knospe n
l{ + 5°

45,6 38,6 42,7 24,9 11,1 + 13,8
l -5° 37,5 37,7 28,4 27,8 + 0,6

II [ + 5°
46,2 37,6 40,9 29,8 19,4 + 10,4

l -5° 38,o 38,4 28,6 27,5 + K1
III { + 5°

44,7
38,4 40,9 21,7 14,4 + 7,3

l -5° 37,o 36,o 27,4 30,3 — 2,9

IV f + 5°
44,3 42,o 44,o 8,9 l,i + 7,8

l -5° 42,8 42,7 5,9 6,3 — 0,4

v{ + 5°
44,5

42,1 43,7 9,4 3,2 + 6,2
l -5° 40,4 41,6 15,6 11,2 + 4,3

VI [ + 5°
39,4 36,6 38,7 11,2 2,9 + 8,3

l -5° 36,g 37,2 11,2 8,9 + 2,3
VII -5° — 39,o 38,7 — —

VIII -5° — 35,2 34,3 — —
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des Distalteiles ist bei den »freien» Trieben ungefähr doppelt so 
gross wie bei den »eingekapselten». Bei —5° lässt sich dagegen 
kein solcher deutlicher und durchgängiger Unterschied der Was
serverluste der »freien» und der »eingekapselten» Triebe fest
stellen. Die hier vorliegenden Unterschiede sind so gering, dass 
sie ohne Zweifel innerhalb der Fehlergrenze der angewandten 
Methode liegen.

Betrachtet man nun die Diagramme der Veränderungen des 
Wassergehalts der Knospen in den verschiedenen Serien, so findet 
man, dass die Verhältnisse im grossen ganzen mit den oben für 
die Sprossachsen beschriebenen übereinstimmen. Hier lassen sich 
jedoch deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ver
suchen beobachten, wenn auch die Tendenz bei allen die gleiche 
ist. Bei den Versuchen I—III haben nämlich die Knospen un
abhängig von der Versuchsanordnung bedeutend mehr Wasser ver
loren als bei den Versuchen IV—VI. Irgendwelche auffälligeren 
äusseren Unterschiede der Knospen der verschiedenen Versuchs
bäume untereinander, die diese Tatsache erklären könnten, lagen 
nicht vor.

Um mich noch weiter der Richtigkeit der oben geschilderten 
Versuchsresultate in ihrem wesentlichsten Punkte zu vergewissern, 
nämlich betreffs der Veränderungen des Wassergehalls bei —5°, 
wurden zwei weitere Versuche, Nr. VII und VIII, angestellt. Die 
Anordnung war hier die gleiche wie bei den früher beschriebenen 
Versuchen, mit dem Unterschied, dass hier die Serien bei +5° 
wegfielen, sowie dass die Zahl der Triebe jeder Serie hier doppelt 
so gross war (30 St.).

Wie aus Tab. 5 hervorgeht, war bei diesen beiden Versuchen 
der Unterschied des Wassergehalts der distalen Teile der »freien» 
und der »eingekapselten» Triebe, sowohl bei den Knospen wie 
bei den Sprossachsen, ganz gering; er war tatsächlich so ge
ring, dass er als bedeutungslos betrachtet werden muss. Die 
grösseren Unterschiede, die sich in den entsprechenden Serien 
einiger der früheren Versuche ergeben hatten, waren aller Wahr
scheinlichkeit nach dadurch bedingt, dass dort jede Serie we
niger Triebe enthielt.

Dass man mit der hier angewandten Versuchsanordnung eine 
Wasserüberführung von dem basalen Teil eines Triebes nach 
dem distalen nachweisen kann, ging deutlich aus den bei + 5 
geprüften Serien hervor. Als wichtigste Folgerung lässt sich
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aus allen den pben geschilderten Versuchen feststellen, dass es 
auf jeden Fall mit dieser Methode nicht möglich war, einen 
Wassertransport innerhalb der 1jährigen Langtriebe bei einer 
Temperatur von —5° nachzuweisen.

Zusammenfassendc Erörterung.

Zu Anfang schien es mir ein recht verdriesslicher Umstand zu 
sein, dass gerade die Birke sich als derjenige Baum erweisen 
sollte, der für die Untersuchung des Wassergehalts nach der hier 
angewandten Methode am geeignetsten war, da alle früheren 
Forscher (Hartig 1883, Iwanoff 1924a, Gordiagin 1930) eine sehr 
geringe Wintertranspiration bei diesem Baum festgestellt hatten. 
Es zeigte sich jedoch, dass die Wasserverminderung der 1jährigen 
Langtriebe, vor allem der Knospen und männlichen Kätzchen, 
während der langen Kälteperiode des Nachwinters 1942 recht be
trächtliche Ausmasse annahm. Diese Ausmasse waren ungefähr 
gleich jenen, die bei den männlichen Kätzchen der Erle und den 
Knospen der Eiche beobachtet werden konnten, und sie stimmen 
recht gut mit den von früheren Forschern bei Untersuchungen 
mit abgeschnittenen Zweigen erhaltenen überein. Bei der Eiche 
war eine kräftige Wasserabnahme während der Kälteperiode nur 
in den Knospen nachweisbar, während sich der Wassergehalt der 
Sprossachsen ziemlich wenig verminderte, welche Tatsache mir 
überraschend erschien, mit Rücksicht darauf, dass Gordiagin 
(a. a. O.) bei diesem Baum eine ungewöhnlich hohe Winteriran
spiration festgestellt hatte.

Übrigens könnte die Form der Kurven möglicherweise eine ge
wisse Erhöhung des Wasserabganges aus den Knospen und männ
lichen Kätzchen gegen Ende der Kälteperiode (März) andeuten, 
was mit der damals kräftigeren Insolation oder der zeitweise 
recht niedrigen relativen Feuchtigkeit der Luft in Zusammenhang 
stehen könnte.

Wenigstens die hier studierten Versuchsbäume überlebten die 
Kälteperiode ohne sichtbaren Schaden. Da, soweit ich finden 
konnte, nichts darüber bekannt ist, wo die kritische untere Grenze 
des Wassergehalts bei diesen Objekten liegt, ist es unmöglich zu 
beurteilen, wie lange sie eine fortgesetzte Kälte mit dadurch ver
ursachter Wasserabnahme aushalten können. Wenn die Tempe
ratur vor Ende April nicht über den Nullpunkt gestiegen wäre,
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so sieht es doch, der Form der Kurven nach zu urteilen, so aus, 
als ob bei den Versuchsbäumen Nr. 19 und 22 der Wassergehalt 
der männlichen Kätzchen und möglicherweise der Knospen die 
Grenze von 20 % unterschritten hätte. Es erscheint vielleicht 
fraglich, ob eine Erholung nach einer so kräftigen Austrocknung 
möglich gewesen wäre.

Aus den Kurven der Veränderung des Wassergehalts, vor allem 
der Birke, gehl deutlich hervor, dass, wenn überhaupt eine Weiter
beförderung von Wasser innerhalb der jungen Triebe stattfindet, 
dieselbe jedenfalls nicht zureicht, um die bei einer Temperatur 
von unter 0° vor sich gehende, durch Transpiration verursachte 
Austrocknung aufzuwiegen. Offenbar nicht einmal dann, wenn 
die Lufttemperatur für eine kürzere Zeit sich unmittelbar unter 
dem Nullpunkt — sogar etwas über dem Nullpunkt während 
einer oder einiger Stunden am 1. März — hielt, erfolgte ein Zufluss 
freien »Füllwassers», welches nach Mayers Untersuchungen (Mayer 
1933) noch bei —4° bis —5° ungefroren und frei beweglich auf- 
treten könnte. Das auch bei den stärksten Kältegraden ungefrorene, 
»gebundene» Wasser, welches stets bis zu einem gewissen Pro
zentsatz in den Geweben vorkommt (vgl. z. B. Sayre 1932, Meyer 
1932, Greathouse 1935, Chandler 1941), vor allem als Quell
wasser der Membranen, scheint ebenfalls für die Kompensation 
keine Rolle zu spielen.

Ein in diesem Zusammenhang interessanter Umstand scheint 
mir der zu sein, dass nicht einmal zwischen verschiedenen Teilen 
desselben Triebes ein Ausgleich des Wassergehalts unter 0° mög
lich ist. Dies geht u. a. aus der Tatsache hervor, dass der Wasserge
halt der Eichen- und Birkenknospen beträchtlich sinken kann, trotz
dem der Wassergehalt der Sprossachsen unverändert blieb oder sich 
nur unbedeutend verminderte. (Dass die Birke bei einer über dem 
Gefrierpunkt liegenden Temperatur »versucht», ein gewisses Gleich
gewicht in erwähnter Hinsicht zwischen verschiedenen Sprossteilen 
aufrechtzuerhalten, geht beispielsweise aus den Serien bei + 5° in 
den Transpirationsversuchen hervor.) Wenn eine Wasserver
schiebung, hinreichend stark, um den unbedeutenden winter
lichen Transpirationsverlust zu kompensieren, nicht einmal auf 
einer so kurzen Strecke wie von Sprossachse zu Knospe stalt- 
finden kann, scheint es wenig glaubhaft, dass die 1jährigen 
Sprosse als Ganzes einen Zufluss von Wasser von älteren und 
wasserreicheren Sprossgenerationen bei einer unter dem Gefrier-
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punkt liegenden Temperatur erhalten können. Die speziellen Ex
perimente, die u. a. angestellt wurden, um zu erforschen, oh Längs
transport von Wasser in einer und derselben Sprossachse vor 
sich geht, gaben ein vollkommen negatives Resultat auch bei 
einer relativ so hohen Temperatur wie —5°.

Sowohl die Beobachtungen über die Verhältnisse in der Natur 
wie die Resultate von Versuchen mit abgeschnittenen Zweigen 
deuten also offenbar darauf hin, dass in keinem Fall bei der 
Birke eine Wasserverschiebung innerhalb der Triebe hei einer 
Temperatur unter 0° stattfinden kann. Die verschiedenen Spross
teile (Kätzchen, Knospen und Sprossachsen) sind mit anderen 
Worten während einer Kälteperiode vollständig auf ihren eigenen 
Wasservorrat angewiesen. Diesbezüglich stimmen meine Resul
tate mit denen überein, welche Mayer (1933) mit Pinus und Taxus 
als Versuchsobjekten erhalten hat.

Als die fortgehende Verminderung des Wassergehalts der Triebe, 
welche mindestens zwei Monate vor sich gegangen war, schliess
lich aufhörte und in eine rasche Zunahme überging, stand das 
zweilcllos in Zusammenhang mit dem gleichzeitig eingetretenen 
Temperaturumschlag. Wie diese Erhöhung des Wassergehalts vor 
sich ging, kann jedoch nicht ohne weiteres klargelegt werden. 
Man darf wohl vor allem annehmen, dass der allgemeine Aus
gleich der anormalen Unterschiede des Wassergehalts zwischen 
den verschiedenen Pflanzenteilen in Form eines Wasserstromes 
vom Stamme aus bis zu den jüngsten Sprossgenerationen statt
fand. Eine Aufnahme von Wasser von aussen her, in Form von 
Regenwasser oder Tau, ist gleichfalls denkbar, nachdem Hartig 
(1883, S. 94) und Kny (1895, S. 367) nachgewiesen haben, dass 
eine derartige Aufsaugung bei entlaubten Trieben möglich ist. 
Die Erforschung dieser Frage lag jedoch ausserhalb des Rahmens 
dieser Arbeit.

Institut für physiologische Botanik der Universität Uppsala, 
Mai 1943.
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ZYTOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AN EINIGEN 
ORCHIDACEEN.

VON

KARL AFZELIUS.

Mehrere Untersuchungen haben gezeigt, dass in der Familie 
Orchidaceae Arten mit verschiedenen Chromosomenzahlen nicht 
selten sind. Es handelt sich hierbei teils um kleinere Abänderun
gen, teils um Multipein einer bestimmten Grundzahl, teils um an
scheinend verschiedene Grundzahlen in einer und derselben Art. 
Da zahlreiche Orchidaceen eine sehr weite Verbreitung haben, ist 
es von Bedeutung, Individuen aus möglichst vielen Teilen ihrer 
Areale zytologiseh kennen zu lernen, zumal da die Variationen 
der Chromosomenzahlen oft mit morphologischen und ökologischen 
Verschiedenheiten verbunden sind. Andererseits ist der Endemis
mus innerhalb der Familie sehr ausgeprägt, und es ist daher auch 
von grossem Interesse, den eventuellen Zusammenhang zwischen 
Chromosomenzahl und Artbildung zu erforschen.

Seit langem habe ich zylologische Untersuchungen an Orchideen 
betrieben, und da das Studium mehrerer Arten wegen Material
mangels bis auf weiteres aufgeschoben werden muss, gebe ich 
nachstehend einige der bisher erzielten Resultate. Bei der Behand
lung der Arten folge ich dem System von Schlechter (1926), 
zweifelsohne einem der besten Kenner der Familie.

Ophrys insectifera L.

Senianinova (1925) hat für diese Art n = 11—12 angegeben. Ihr 
Material ist russischen Ursprungs und im Gouvernement Moskau 
eingesammelt. An Pflanzen aus dem Kanton Zürich in der Schweiz 
hat Heusser (1938) die Haploidzahl 18, die Diploidzahl 36 festge
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stellt. Bei schwedischen Individuen aus Gotland habe ich in Em- 
bryosackmutterzellen dieselbe Haploidzahl wie Heusser, nämlich 
18, gefunden (Fig. 1 a). Diese Zahl ist ohne Zweifel die exakte und 
übrigens von Heusser auch bei drei anderen Arten von Ophrys 
festgestellt worden. Die Angabe von Senianinova muss bis auf wei
teres als wenig gut belegt angesehen werden, da sie keine andere 
Abbildung als eine Diakinese gibt, die 9 Gemini zeigt.

Nigritella nigra (L.) Rchb. fil.

Bei dieser Art sind drei verschiedene Chromosomenzahlen fest
gestellt worden, und zwar n = 19 und 2 n = 38 (Chiarugi 1929), 
n = 32 (Afzelius 1932), n = 20 und 2 n = 40 (Heusser 1938). Die 
19-chromosomige Form stammt aus den Ostalpen und hat eine nor
mal sexuelle Fortpflanzung. Der 20-chromosomige Typus ist eben
falls in den Alpen heimisch, im Kanton Graubünden in der Schweiz. 
Obschon nichts darüber gesagt wird, ist dieser Typus auch ohne 
Zweifel amphimiktisch. Die 32-ehromosomige Form dagegen hat 
ihre Heimat in der Provinz Jämtland in Schweden, also in einem 
von dem alpinen weit abgelegenen Gebiet, und sie pflanzt sieb apo- 
miktisch durch Nuzellarembryonie fort (Afzelius 1928).

Nigritella nigra kommt in zwei voneinander weit entfernten Ge
bieten vor. Das südlichere und grössere umfasst die Pyrenäen, 
die Alpen, den Jura, die Apenninen, die Karpathen und die Ge
birge der Balkanhalbinsel. Das nördlichere und kleinere liegt im 
mittleren Skandinavien mit den meisten Fundorten in Jämtland 
in Schweden und in Sör-Tröndelag in Norwegen (Holmboe 1936). 
Ausserdem ist die Art an einem einzigen Standort in Nordreisa in 
Troms Fylke im nördlichsten Norwegen gefunden worden, meh
rere hundert Kilometer vom zentralskandinavischen Verbreitungs
bezirk abgelegen. Nigritella gehört also in Skandinavien zu den 
bizentrischen Arten und wird sowohl von Holmboe wie von Nord
hagen (1935) zu den Pflanzen gezählt, die die letzte Eiszeit in eis
freien Teilen der Westküste von Norwegen überlebt und von da 
aus ihr jetziges skandinavisches Gebiet in Besitz genommen haben. 
Die nördliche Nigritella dürfte folglich sehr lange Zeit von ihren 
mittel- und südeuropäischen Verwandten isoliert gewesen sein und 
hat daher Möglichkeit gehabt, in verschiedenen Beziehungen von 
den Typen differenziert zu werden, die den Hauptverbreitungsbe
zirk der Art einnehmen. In diesem finden wir freilich zwei Chro-
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Fig. 1. — a Ophrys muscifera. Heterotypische Metaphase der Embryosackmutter
zelle. 18 Chromosomen, b—d Nigritella nigra, b Metaphasenplatte der hetero
typischen Teilung in der E. M. Z. 32 Chromosomen, c—d Anaphasenplatten der
selben heterotypischen Spindel, mit je 32 Chromosomen, in c dazu ein überzähliges 
Chromosom ausserhalb der Platte, e—h Gymnadenia conopsea. e—/ Die beiden 
Anaphasenplatten derselben Spindel einer E. M. Z. mit je 20 Chromosomen, g—h 
Ähnliches Stadium. Die eine Platte mit 21, die andere mit 19 Chromosomen. Ein 
Chromosomenpaar liegt ausserhalb der Platten, i—k Coeloglossum viride. Hetero
typische Metaphasen in Pollenmutterzellen. In i 20, in k 40 Chromosomen. -—

Vergr. 2000.

mosomenzahlen, n = 19 und n = 20, sie stehen einander aber sehr 
nahe, und der 19-chromosomige Typus ist ohne Zweifel aus 
dem 20-chromosomigen entstanden, wahrscheinlich durch Verlust
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eines Chromosoms. Die Zahl 20 ist ja auch bei Gymnadenia, die 
mit Nigritella nahe verwandt ist und mit ihr hybridisiert, vor
handen.

Kleine Unregelmässigkeiten kommen bei Nigritella während der 
Meiosis vor. Heusser (1938) hat die Chromosomenverteilung 19—21 
anstatt 20—20 gefunden, und wie er hervorhebt, wäre daher das 
Auftreten von 38-chromosomigen Pflanzen nicht ausgeschlossen. 
Fig. 1 c—d zeigt einen Fall bei der 32-chromosomigen schwedi
schen Form, wo ein kleines überzähliges Chromosom vorkommt. 
Es liegt ausserhalb der einen Anaphasenplatte und ist allem An
schein nach ungeteilt geblieben.

Eine Variabilität ähnlicher Art kommt ja auch bei anderen Or- 
chidäceen vor, so z. B. bei Gymnadenia conopsea (Fig. 1 g—h) und 
bei Listera ovata, die nach Tuschnjakova (1929) Gameten mit 16, 
17 und 18 Chromosomen hat. Die meisten Zellen zeigen 17 Chro
mosomen, nur eine geringe Anzahl deren 16 oder 18. Ihr Unter
suchungsmaterial stammt wahrscheinlich aus Russland. Nach 
Müller (1912) variiert die Haploidzahl bei Listera ovata zwischen 
16 und 17. Rosenberg (1905) fand an schwedischem Material 16 
Chromosomen. Diese kleineren Variationen dürften am wahrschein
lichsten mit non-disjunction, Verzögerung und Ausschluss ein
zelner Chromosomen während der Meiosis oder dergleichen Unre
gelmässigkeiten im Zusammenhang stehen.

Wie schon erwähnt, ist die typische Haploidzahl der mitteleuro
päischen Nigritella nigra ohne Zweifel 20. Die andere Art der Gat
tung, N. rubra, hat nach Heusser (1938) die somatische Zahl 80 
und kann also in Beziehung zu N. nigra als tetraploid betrachtet 
werden. Die skandinavische Form von N. nigra dagegen scheint 
ja eine ganz andere Grundzahl zu haben, nämlich 32 oder viel
mehr 16. Die Zahlen 20 und 32 bzw. 16 sind voneinander jeden
falls ganz verschieden. Jene deutet auf eine primäre Grundzahl 10, 
diese auf 8, es ist aber nicht unmöglich, dass die Zahl 8 durch 
Abweichungen bei den meiotischen Teilungen aus 10 entstanden 
ist. Die Möglichkeit ist natürlich auch denkbar, dass ein vollstän
diges Genom 8 Chromosomen enthält, und dass der 10-chromoso- 
mige Satz daraus herzuleiten ist. Diese Deutung ist jedoch wenig 
wahrscheinlich. Inwieweit man mit Verschmelzung bzw. Zerfall 
von Chromosomen als Ursache der Zahlenvariationen rechnen kann, 
lässt sich gegenwärtig nicht sagen. Eine genaue vergleichende Un
tersuchung der Chromosomenmorphologie der beiden Typen wäre
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in diesem Fall von grossem Interesse, da man vielleicht dadurch 
ermitteln könnte, wie die Verschiedenheiten entstanden sind.

Es dürfte sehr schwierig sein, zu entscheiden, welche Faktoren 
die apomiktische Entwicklung der nordischen Form verursacht 
haben. Wahrscheinlich hat das Klima sowohl hierbei wie bei den 
Veränderungen der Chromosomenzahlen eine wichtige Rolle ge
spielt.

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.

Sthasburger (1888) gibt für Gymnadenia conopsea die Haploid
zahl 16 an. Seine Angabe wird freilich als unsicher betrachtet, 
zu bemerken ist aber, dass Chodat (1924) n = 8 gefunden hat, 
weshalb ein Typus mit n=16 jedenfalls denkbar ist. Sonstige 
Beobachtungen deuten auf 10 als Grundzahl. Fuchs und Ziegen
speck (1924) zählten gerade n = 10 und 2 n = 20. Heusser (1938) 
hat in der Schweiz nach den Standorten drei verschiedene Formen 
der Art unterschieden; er fand bei zwei von ihnen n = 20 und 
2 n = 40, bei der dritten n = 40 und 2 n = 80. Bei einer Form 
aus der Provinz Jämtland in Schweden habe ich die Haploidzahl 
20 feststellen können (Fig. le—f). Diese Form ist zart und niedrig 
und weicht von dem gewöhnlichen, bedeutend grösseren südschwe
dischen Typus ab, den ich noch nicht untersucht habe. Die Ha
ploidzahl 20 ist auch in England von Richardson (1934) beobach
tet worden und ist folglich bei dieser weitverbreiteten Art, deren 
Areal den grössten Teil von Europa und angrenzende Gebiete von 
Asien umfasst, oft vorkommend.

Bei Gymnadenia conopsea finden sich während der Meiosis ähn
liche Unregelmässigkeiten wie bei Nigritella. So z. B. zeigt Fig. 
1 g—h einen Fall, wo die eine Anaphasenplatte 21, die andere 19 
Chromosomen enthält. Ein Geminus ist nicht getrennt worden, 
sondern beide Chromosomen sind an dieselbe Seite gewandert. Ein 
anderer Geminus liegt ein wenig von den übrigen entfernt, die 
beiden Chromosomen haben sich aber doch regelmässig verteilt. 
Wenn solche nebenbei liegende Chromosomen ausgeschlossen wür
den, könnten 19-chromosomige Gameten entstehen, und bei gleich
zeitiger non-disjunction 18-chromosomige.

Coeloglossum viride (L.) Hartm.

An schweizerischen Pflanzen, und zwar aus Graubünden in ei
ner Höhe von 2000 m, hat Heusser (1938) die somatische Chromo
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somenzahl 40 gezählt. Aus der Zusammenstellung von A. und D. 
Löve (1942 b) geht hervor, dass auch russische Forscher 2 n = 40 
angeben. Selbst habe ich die heterotypische Teilung in den Pollen
mutterzellen einer Pflanze aus Mittelschweden untersucht und die 
Haploidzahl 20 feststellen können (Fig. 1 i). Die Art ist in den 
temperierten Teilen von Europa, Asien und Nordamerika verbrei
tet und scheint wenigstens in ihrem europäischen Bezirk einheit
lich betreffs der Chromosomenzahl zu sein.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Verdoppelung 
der Haploidzahl aufmerksam machen. In einer Blütenknospe mit 
Pollenmutterzellen in heterotypischer Teilung fand ich unter den 
normalen Zellen insgesamt deren fünf, die durch grössere Dimen
sionen und mehr Chromosomen ins Auge fielen. In drei von ihnen 
gelang es mir, die Chromosomenzahl exakt zu zählen, und sie er
gaben alle n = 40. Eine Anaphasenplatte ist in Fig. 1 k abgebil
det. Die Chromosomen der verdoppelten Kerne sind etwas kleiner 
als die der normalen. Es dürfte gegenwärtig unmöglich sein, zu 
entscheiden, wie diese Verdoppelung entslanden ist. Leider sind 
keine jüngeren Stadien als die der Pollenmutterzellen vorhanden, 
und ich kann daher die frühere Entwicklung der Archesporzellen 
nicht ermitteln. Sicherlich findet die Verdoppelung während der 
Teilungen zwischen Archespor- und Pollenmutterzellstadium statt, 
und es liegt am nächsten, zu vermuten, dass die Ursache in Re
stitutionskernbildung zu sehen ist. Weitere Untersuchungen sind 
notwendig, ehe wir wissen können, ob diese Abweichungen mehr 
als vereinzelte Zufälle sind. Jedenfalls liegt hier eine Möglichkeit 
zur Entstehung neuer Chromosomenzahlen vor. Falls diploide 
Pollenkörner gebildet werden können, die haploide Embryosäcke 
befruchten, wären dann und wann triploide Individuen zu erwarten.

Cephalanthera longifolia (Huds.) Fritsch.
Von dieser schönen Pflanze habe ich Untersuchungsmaterial in 

den Stockholmer Schären gesammelt. Die Zählungen sind an 
heterotypischen Metaphasenplatten in Embryosackmutterzellen 
und an Teilungsstadien der Pollenkerne gemacht worden und er
gaben die Haploidzahl 16 (Fig. 2 d). Im Verhältnis zu anderen, 
wenigstens nordischen Orchidaceen hat die Art sehr grosse Kerne 
und Chromosomen. Der Grössenunterschied zwischen den Chromo
somen ist sehr auffallend. Drei von ihnen sind besonders gross 
und drei bis fünf ganz klein.

18 — 43517 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Fig. 2. — a—c Cephalanthera longifolia. a Heterotypische Metaphase in E. M. Z. 
mit 16 Chromosomen, b Zweikerniger Embryosack mit einem Zwergkern, c Jun
ger Embryosack mit Restitutionskern, d Bletilla hyacinthina. Anaphasenplatten 
derselben heterotypischen Spindel einer P. M. Z. mit 16 Chromosomen, e Goodiera 
procera. Heterotypische Metaphase einer P. M. Z. mit 11 Chromosomen. f Bras- 
savola grandi/lora. Heterotypische Metaphase der E. M. Z. mit 20 Chromosomen. 
g B. Perrinii. Anaphasenplatten derselben heterotypischen Spindel einer E. M. Z. 
mit je 20 Chromosomen, h Plocoglottis javanica. Heterotypische Metaphase der 
P. M. Z. mit 19 Chromosomen, i Stanhopea oculala. Heterotypische Metaphase 

der E. M. Z. mit 20 Chromosomen. — Vergr. b und c: 850, übrige: 2000.
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Unregelmässigkeiten im Verlauf der Meiosis kommen zuweilen 
vor. In vereinzelten Fällen enthält der junge Embryosack neben 
normalen Kernen auch einen Zwergkern (Fig. 2 b), der bezeugt, 
dass einzelne Chromosomen entlassen werden und sich zu selbst
ständigen Kernen organisieren. Fig. 2 c zeigt einen Fall, wo die 
erste Teilung im Embryosack gestört ist. Unzweifelhaft haben wir 
hier einen Restitutionskern, der also diploid ist. Wenn er sich zu 
entwickeln vermag und einen vollständigen Embryosack bilden 
kann, wozu jedenfalls eine überzählige Teilung nötig wäre, müsste 
der Sack diploid werden und nach Befruchtung eine triploide 
Pflanze geben. Vielleicht könnte er auch ohne Befruchtung einen 
Embryo bilden.

Bletilla hyacinthina Rchb.

Diese in China und Japan heimische Art hat mehrere Jahre im 
Gewächshaus der Universität zu Stockholm geblüht und ist da 
fixiert worden. Für die Feststellung der Chromosomenzahl ist die 
Teilung der Pollenmutterzellen untersucht worden, und es zeigte 
sich, dass n = 16 ist.

Goodiera procera Hook.

Das Material stammt aus dem Botanischen Garten in Buitenzorg 
auf Java und ist mir von Herrn Dozent Dr. F. Fagerlind freund- 
lichst überlassen worden, wofür ich ihm hiermit meinen besten 
Dank sage. Die Chromosomenzahl wurde bei der Teilung des Pol
lenkerns bestimmt. Besonders die Anaphasen waren sehr deutlich, 
die Metaphasen dagegen oft ein wenig zusammengedrängt. Die 
Haploidzahl ist 11 (Fig. 2 e). Nur in einer, jedoch nicht ganz deut
lichen Platte wurden 12 Chromosomen gezählt. In vereinzelten 
Fällen waren während der Anaphase verzögerte Chromosomen zu 
sehen, was zu Gameten mit verringerter Zahl führen könnte.

Das Areal von G. procera umfasst Indien, Malesien und Südchina. 
Die einzige in Europa heimische Art der Gattung ist die weitver
breitete G. repens, die im grössten Teil Europas und im tempe
rierten Asien und Nordamerika vorkommt. Sie ist in England von 
Richardson (1934) und in Schweden von A. und D. Löve (1942) 
untersucht worden und hat die Zahl 2 n = 30. Die beiden bisher 
studierten Arten von Goodiera haben also ganz verschiedene Chro
mosomenzahlen und voneinander weit entfernte Areale.
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Brassavola grandiflora Ldl. und B. Perrinii LdL

Diese beiden Arten, von denen jene aus Mittelamerika und West
indien, diese aus Brasilien stammt, haben einige Jahre im Bergi- 
anischen Garten in Stockholm geblüht und wurden da von mir 
fixiert. Von B. grandiflora wurde die heterotypische Teilung der 
Embryosackmutterzellen, von B. Perrinii dieselbe Teilung der Pol
lenmutterzellen untersucht. Beide Arten haben die Haploidzahl 20 
(Fig. 2 / und g).

Die Gattung gehört zu der Subtribus Laelieae der Series Acran- 
thae von der Tribus Kerosphaereae nach Schlechter^ System der 
Orchidaceae, und wie die Tabelle von Hoffmann (1930, S. 590—592) 
zeigt, ist n = 20 für die meisten bisher untersuchten Gattungen 
innerhalb Acranthae kennzeichnend.

Plocoglottis javanica Blume.

Diese Art ist auf Java heimisch und wurde dort in Buitenzorg 
von Herrn Dozent Dr. F. Fagerlind fixiert und gütigst zu meiner 
Verfügung gestellt. Die Anaphasen der heterotypischen Teilung in 
den Pollenmutterzellen waren zur Zählung sehr geeignet und ergaben 
n = 19 (Fig. 2 h). Zwei der zwölf gezählten Platten zeigten nur 
18 Chromosomen. Die Haploidzahl ist also ein wenig veränderlich.

Plocoglottis gehört zu der Subtribus Phajeae in der Series Pleur- 
anthae von der Tribus Kerosphaereae. Von den Phajeae ist bisher 
Calanthe vestita var. Regnieri untersucht (Hoffmann 1929) und für 
sie die Haploidzahl 20 festgestellt worden. Selbst habe ich eine Art 
derselben Gattung, und zwar C. ventrifolia studiert, es ist mir aber 
bisher nicht gelungen, die exakte Zahl zu ermitteln, denn die 
Chromosomen sind lang und sehr verschieden geformt, beinahe 
von somatischem Typus und dazu etwas unregelmässig verteilt. 
Plocoglottis dagegen hat kurze und distinkte Chromosomen. Die 
Phajeae scheinen jedenfalls betreffs der Chromosomenverhältnisse 
eine uneinheitliche Gruppe zu sein.

Stanhopea oculata Ldl.

Das Untersuchungsmaterial dieser mexikanischen Art entstammt 
einer Pflanze aus dem Gewächshaus der Universität zu Stockholm. 
Die Blüten wurden mit eigenem Pollen bestäubt. Die meisten 
welkten und fielen bald ab, einige wenige aber entwickelten sich
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ganz normal. Die Chromosomenzählungen wurden an heterotypi
schen Metaphasenplatten in Embryosackmutterzellen gemacht und 
zeigten die Haploidzahl 20 (Fig. 2 i), also dieselbe, die Hoffmann 
(1929) bei S. insignis und S. tigrina gefunden hat.

Die hier mitgeteilten Beobachtungen bestätigen die grosse Varia
bilität der Orchidaceae. Die Familie scheint ja in lebhafter Ent
wicklung zu sein, was aus der grossen Artenmenge, dem Formen
reichtum mehrerer Arten und den unscharfen Speziesgrenzen in
nerhalb gewisser Gattungen deutlich hervorgeht. Viele Gattungen 
stehen einander auch sehr nahe, wie unter anderem die Gattungs
bastarde zeigen. Besonders die Tribus Ophrgdoideae und Polg- 
chon(\reae haben, den bisher untersuchten Arten nach zu urteilen, 
sehr verschiedene Chromosomenzahlen, während die Tribus Kero- 
sphaereae einheitlicher erscheint. Doch ist es noch viel zu früh, 
auch nur annähernd sichere Schlüsse zu ziehen. Bisher sind nur 
sehr wenige Arten dieser grossen und vielgestaltigen Familie zyto- 
logisch studiert worden. Unsere Kenntnisse müssen noch sehr er
weitert werden, bevor wir einen zuverlässigen Überblick über die 
Zytologie der Orchidaceen erhalten können.
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SOME LICHENS FROM NEW ZEALAND.
By

A. H. MAGNUSSON.

On their expedition to New Zealand in 1926 1927 G. Binar

and Greta Du Rietz, Uppsala, collected lichens there. A lew spe
cimens containing Acarospora species have been sent to me lor 
determination. As there were several other interesting specimens on 
the stones I took the opportunity of studying them and will describe 
them here, in all eight new species, one parasite and eight other 
species.

Seven envelopes with lichens collected in South Island, N. Otago 
Bot. Distr., Cromwell, on rocks at the railway station, contained the 
following species: Acarospora otagensis H. Magn. n. sp., infested by 
Karschia acarosporae H. Magn. n. sp., Acarospora gallica Bl. Magn. 
(Monograph.: 282, 1929), formerly collected in Europe and New 
Mexico, Sarcoggne simplex (Dav.) Br. & Bostr. rather abundant on 
several stones, agreeing well with European specimens, Acarospora 
bella (Nyl.) Jatta f. sabviridis U. Magn. (Monogr.: 62, 1929), Acaro
spora ggrodes H. Magn. n. sp., Caloplaca amglacea H. Magn. n. sp., 
Candelariella vitellina (Ehrh.) Müll. Arg., quite typical, Lecidea 
Durietzii H. Magn. n. sp., Lecidea triangularis H. Magn. n. sp. and 
one or two Buellia species.

These species form an association in habit resembling what 
we find in Europe near roads or in other places that are rich in 
nitrates, though only Candelariella vitellina and Sarcoggne simplex 
are common to both continents. But A. otagensis corresponds to 
our A. fuscata, C. amglacea to our C. pgracea (in my inedited re
vision of some Caloplaca species called lithophila H. Magn.) and
L. Durietzii to our L. goniophila.

On a small piece of stone from S. Island, Eastern Bot. Distr., 
Lake Pukaki Hotel, on a siliceous boulder in a tussock of Lestuca
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novae zealandiae at the roadside, were found the following species: 
Lecanora ligpoleia H. Magn. n. sp., L. (Aspicilia) Novae Zealandiae
H. Magn. n. sp., several small species of Rhizocarpon geographicum 
(L.) DC. f. contiguum (Schaer.) Mass., one small specimen of Rhiz. 
viridiatrum (Wulf.) Kbr, two specimens of Rhiz. Montagnei (Flot.) 
Ivbr with one large spore in the ascus, and in another envelope Rhiz. 
grande (File.) Arn. Ac.arospora bella f. subviridis was also collected 
at 1 arras, same Bot. Distr., on the top of a boulder by the road.

There remains to be mentioned Buellia citrina H. Magn. n. sp. 
from S. Island, Fiord Bot. Distr., in the alpine Danthonia crassius- 
cnla belt on the ridge south of Lake Harris Saddle, on rocks.

New Species.

1. Acarospora gyrodes H. Magn.

Thallus indeterminatus, tenuis, areolatus, pallidus, reagentibus im- 
mutatus, areolis sterilibus indistinctis, granuliformibus, areolis ferti- 
libus apothecio unico, disco rubrofusco ggroso, centro subumbonato 
occupatis. Cellulae corticis haud conspicuae. Thecium mediocre, 
columella centrali praeditum. Sporne numerosae, oblongae.

Phallus forming 1—2 cm effuse patches among other lichens, 
more or less gray without distinct areolae or surface. Fertile 
areolae contiguous, 0.4—0.7 mm wide, about 0.4 mm thick, with 
dark reddish brown surface consisting of the umhonate disc and 
a thick, slightly paler margin round the circular furrow.

Cortex of the apothecial margin indistinct or 15—19 p, hyaline, 
CaCl—, upper 4 p reddish brown, amorphous stratum 5—17 p, 
uneven, cells quite indistinct, apices of cortical hyphae in KOH 
3.5 p, clavate, dark. Exciple at edge about 65 p broad, hyaline 
except the dark brown surface, rapidly tapering to 8—10 p later
ally, indistinct at base, I— or partly faintly bluish. Hypothecium 
35—50 p with perpendicular hyphae, 1+ dark blue. Thecium 85 p 
high, 1+ greenish blue, upper 10—12 p yellowish brown. Para- 
physes 1.7 p, contiguous, apices in KOH 1.7—2 p, pale, olive 
yellow, in ± gelatine. Asci about 70 X 13 p. Spores 100—200, 
3.5—5 X 1.7 p. Columella (of sterile paraphyses) hyaline, surface 
dark brown.

N. Otago Bot. Distr., Cromwell (see above).
The new species may be considered intermediate between Sarco-
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ggne simplex and Acarospora, e. g. Rehmii without the carbonaceous 
surface of the former and the smooth disc of the latter. Notice
able is the well-developed exciple at edge and the diffuse, little 
conspicuous sterile parts of the thallus.

2. Acarospora otagensis H. Magn.
Thallus sabdeterminatus, pallide rufofuscus, squamuloso-areolatus, 

areolis contiguis, irregularibus, interdum incisis vel sublobatis, opacis, 
crassitudine mediocvi, leviter convexis vel inaequalibus, subtus pallidis. 
Apothecia saepius solitaria, leviter impressa, sensim dilatala et sub- 
irregularia, disco fuscoatro, subscabrido, piano, immarginato. Cortex 
superior mediocris, CaCl rubescens, hgphis perpendicularibus. Sporae 
numerosae, minutissimae, ellipsoideae.

Areolae (0.5)0.7—1.2 mm large, 0.2—0.45 mm thick, or at edge 
only 0.15 nun, marginal areolae rounded or sublobate, inner 
areolae angular or very irregular, separated by deep cracks, some 
very convex, most of them undulating or uneven. Apothecia some
times 2(3) in one areola, 0.3—0.6 mm broad, but many areolae 
sterile, disc sometimes deeply impressed, generally only slightly.

Cortex of areolae 30—-35 p thick, most part dark gray, opaque, 
CaCl+ red, KOH+ hyaline, uppermost 3—5 p reddish brown 
with 20—25 [x thick, even, amorphous stratum. Cells in water 
indistinct or more or less isodiametric, in HC1 2—2.5(3) p, hyphae 
in KOH distinctly perpendicular, mostly parallel. Gonidial stratum 
50—60(90) ;jl, continuous, surface partly with diffuse impressions. 
Medulla dark gray from granules, lasting in KOH, or transparent, 
dense, hyphae in HNOs lax, intricate. Lower side pale, not dis
tinctly corticated.

Exciple indistinct or thin, 8—10(15) p sometimes 35 p ad edge. 
Hypothecium 20—25 p with 1—2 p cells. Thecium 85—100 ja, 
1+ dark blue like hypothecium and exciple; upper 15 p pale 
brownish red or brownish yellow. Paraphyses 1.7—2 p, contiguous, 
in KOH discrete, apices 2.5—3.5 p. Spores 100—200, 3.5—5 p, 
ellipsoid to cylindrical.

N. Otago Bot. Distr., Cromwell (see above).
A. otagensis resembles A. fuscata in its habitus, structure and 

reactions but has a pale lower and paler upper surface, more 
determinate thallus and more deeply impressed apothecia.
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8. Buellia citrina H. Magn.

Thallus areolatus, citrinus, areolis dispersis vel paucis contiguis, 
applanatis, rotundatis vel irregularibus, reagentibus immutatis. Apo- 
thecia saepius solitaria, immersa, fuscoatra, minuta. immarginata. 
Excipulum laterale cum hgpothecio pallide flavo-fuscum. Thecium 
sat altum, superne sordide flavum, KOH+ uiolascens. Sporae medi- 
ocres, hand constrictae, obscurae.

Areolae 0.4—0.8 mm wide about 0.35—0.5 mm thick, firmly 
attached, below pale without cortex, ± rounded but irregular in 
shape, slightly convex, margins thinner, when contiguous with 
very narrow cracks, KOH— or faintly yellowish, CaCl —, Pd—, 
I —. Apothecia 0.3—0.4(0.6) mm wide, orbicular or slightly irre
gular, disc in thallus level from the beginning, without visible 
proper margin.

No distinct thallus cortex, but upper 20 p greenish yellow-gray. 
Gonidia 10—13 p in a 80—100 p thick stratum. Medulla gray 
from flocculose granules, Pd+ transparent, unchanged in KOH, 
but gonidia] stratum ± yellowish. Hyphae in medulla mainly 
perpendicular, indistinct. — Apothecia about 0.2 mm deep. Gonidia 
up to the 10—12 p broad, pale yellowish brown lateral exciple, 
which continues into a 50—75 p pale hypothecium, where the 
central 35 p are yellowish brown to pale brown. Thecium 90— 
100 p, hyaline, I 4- dark blue, especially upper and lower part; 
upper 35 p gradually sordid yellow or yellowish brown, K + pale 
violet, CaCl —. Paraphyses firmly conglutinate, also in KOH, 
apices 3—3.5 p, clavate. Asci 75—85 X 20—25 p. Spores 8, 17 — 
21 X 11—14 p, hardly constricted, one-septate, young ones grayish 
green with uniformly thickened wall, older ones dark brown.

Fiord Bot. Distr. (see above).
It is characterized by its citrine colour, its pale hypothecium 

and the narrow, somewhat darkened exciple.

4. Caloplaca amylacea H. Magn.

Thallus subdetevminatus, maculiformis, pallide ochraceus vel in- 
distinctus, tenuissimus. Apothecia crebra, thallum fere tegentia, 
minuta, pressione angulosa, quasi rimis separatis, disco miniato-rubro, 
piano, margine tenuissimo, subochraceo, leviter prominente cincto. 
Thallus totus cum apotheciis jodo caeruleus. Sporae valde minutae, 
septo subtenui.
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Thallus areas 0.5—1 cm large, sometimes confluent, occasionally 
subradiatingly determinate and brick-coloured ochraceous, most 
often rather indistinct. — Apothecia 0.2—0.4(0.56) mm wide, pro- 
rumpent, then appressed, often thin, 0.12—0.2 mm, finally slightly 
convex with partly depressed but usually distinct margin.

Medulla below the apothecia with mainly perpendicular hyphae 
containing much oil in 4—6 p lumina, 1+ dark blue like whole 
apolhecia. Gonidial stratum at the 60 p thick edge 30 35 p, 
continuous below hypothecium with 10—14(17) p gonidia. Cortex 
30—35 p, exterior 15 p dark greenish yellow. Exciple indistinct. 
Hypothecium 50—85 p, subgelatinose, cells 1 — 2 p, in KOH 2 
3 p, ± distinct, subgranular. Thecium 60—70 p, upper 12 15 p
ferrugineous- or greenish-yellow granular, KOH+ dark purplish 
red. Paraphyses free in KOH, 1.5—1.7 p, apices constrictedly 
septate, uppermost cell subglobose, 3—3.5 p, next cell ovoid. Asci 
40—45 X 10—12 p, clavale. Spores 8, 9—11 X 5—6 p, ellipsoid, 
septum 3—3.5 p, apical wall thin.

N. Otago Bob Distr., Cromwell (see above).
The new species is unique in the positive I-reaction in the 

whole apothecia, apparently not noted hitherto in any species of 
Caloplaca. The very dense and small, angular apothecia are of 
a bright brownish ferrugineous red colour with a miniate shade. 
It is perhaps best placed in the ferruginea group.

5. Lecanora (Placodium) hypoleia H. Magn.
Thallus squamulosus, badius, squamulae dispersae, rolundatae, con- 

uexae, laeuigatae, adpressae, umbilico centrali affixae. Apothecia in 
quavis sqnamula saepius numerosa, immersa, rotundala, disco piano, 
impresso, nitido, tliallo concolori, margine tenui thallino leuiter pro
minente cincto. Squamulae subtus cartilaginee corticatae. Thecium 
tenne, superne flavo-fuscum. Sporae minutissimae, ellipsoideae.

Squamulae 0.6—1.5 mm broad, 0.15—0.85 mm thick, closely 
appressed but easily loosened from the substratum, circumference 
sublobate or squamules apparently composed, KOH —, CaCl + , 
I — , — Apothecia covering large parts of the surface touching 
one another but not confluent, disc 0.2—0.4 mm broad, smooth.

Umbilicus about 150 p broad, 200 p long, ± brownish. Upper 
cortex indistinct, surface consisting of the dark olivaceous yellow 
heads, 6—7 p, of hyphae. Gonidial stratum 30—40 p, contiguous,
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dense, below surface and below' apothecia, gonidia 8 —13 p, greenish 
yellow. Medulla consisting of discrete, intricate hyphae, 3.5—4 p, 
thick-walled, below' apothecia arachnoid, 5—6 p thick. Lower 
cortex, 17—35(40) p, cartilagineous with inconspicuous lumina, 
lower surface, 3—5 p, yellowish brown, hyphae in KOH + discrete, 
lumina about 2 p as in medulla.

Apothecia shallow, only 90—100 p deep. Exciple at base about 
18 p, gelatinous, narrower at edge, lumina about 3 X 1.6 p, per
pendicular, I—. Hypothecium 12—15 p, hyaline, of horizontal 
gelatinous hyphae. Thecium 35(40) p, I + blue like hypothecium; 
upper 10 15 p sordid olivaceous yellow, surface gelatinous. Para-
physes conglutinate, indistinct, apices in KOH 4—5 p, + con
cealed in a 15 p thick, gelatinous, olive brown layer, unchanged 
in MCI, bluish green in HNOs and in CaCl! Asci 30—35X10—12 p, 
clavalc. Spores 8, 0.6—7 X 3.5—4 p, ellipsoid, simple. — Surface 
of thallus, about 10 p, CaCl+ pale rose, soon disappearing.

Pycnidia below surface, globose, 35—50 p, with pale, very thin 
wall. Sterigmata simple. Gonidia 6—7 X 0.7 p, bacilliform.

Eastern Bot. Distr., Lake Pukaki Hotel (see above).
A most curious lichen both in appearance, structure and reac

tions, at lirst sight resembling an Acarospora or Heppia species but 
with Lecanora structure. Especially noticeable is the umbilicus 
and the thickly corticate low'er surface, therefore perhaps best 
placed in the section Placodium, though it is, to my knowledge, 
without near relatives.

6. Lecanora (Aspicilia) Novae Zealandiae H. Magn.

Thallus subdeterminatus, uniformis, cinereas, verrucoso-areolatus, 
tenuis, areolis minutis, verruciformibus, irregularibus, contiguis, inferne 
partim leniter constrictis, I—, KOII + rubentibus. Apothecia rara, 
partim numerosa, immersa, solitaria vet dua, valde miniita, disco 
atro impresso, margine tenui areolae cincto. Thecium attum, para- 
phgsibus superne haud incrassatis. Sporae majusculae. Gonidia tonga, 
bacilliformia.

Thallus forming 1—2 cm patches among other lichens without 
visible hypothallus, areolae 0.5—0.7 mm broad, about 0.45 mm 
thick, irregularly verruciform or larger ones flattened with uneven 
surface, opaque, separated by deep and broad cracks. — Apothecia 
at top, often 2 — 3 in one areola but mostly solitary on account



SOME LICHENS FROM NEW ZEALAND 283

of its division, mostly absent, only in one thallus numerous and 
approaching, disc 0.2—0.3 mm broad, the thin thalline margin 
abrupt towards the disc.

Cortex of thallus 13—17 p thick, exterior 5—8 p pale greenish 
brown, cells 4—5 p, amorphous stratum faintly developed, 4—6 p. 
Gonidia 10—17 p, stratum 110—160 p, partly gonidia also deep 
into the medulla. Medulla transparent, dense, cellular, cells 5—6 p, 
rounded or subangular, ± filled with oil-drops, 2 — 3.5 p diam. 
No lower cortex, base narrower. Thallus in KOH with rusty 
crystals, I — , cortex and gonidial stratum Pd+ yellowish, cortex 
even dark yellow to reddish yellow, cells now 2.5—3.5 p, mode
rately thick-walled.

No exciple developed. Hypothecium 55—65 p, plane-convex, 
hyaline, ± grumose, no distinct cells. Thecium 160 —170 p high, 
upper 30—35 p sordid olive green, diffusely; 1+ pale bluish green, 
lower part of hypothecium pale blue. Paraphyses firmly con- 
glutinale, in KOH discrete in upper part, there often branched, 
lumina 1—1.2 p, cylindrical, apices 1.7—2 p thick, slightly con- 
strictedly septate with ± ellipsoid joints or submoniliform. Asci 
110—120 X 25—28 p, elongate-clavate. Spores 8, 18—-25X10— 
13 p, ellipsoid to ovoid.

Pycnidia 110—150 p large, as blackish minute warts. Gonidia 
13—17 X 0.7 p, straight.

Eastern Bot. Distr.: Lake Pukaki Hotel (see above).
The new species belongs to the cinerea group but has nothing 

to do with L. cinerea, either in habitus or in structure. It is 
characterized by the small, high verruciform areolae, the rare but 
very small apothecia, the high thecium with non-moniliform para
physes, the rather large spores and the long conidia.

7. Lecidea Durietzii H. Magn.
Thallus effusus, cinereus, tenuis, granulatus, reagentibus immu- 

tatus. Apothecia crebra, innata vel adpressa, minuta, atra, disco mox 
convexo immarginato. Excipulum integrum, viridi-fuscum. Hypo- 
thecium superne hyalinum. Thecium sub-tenue. Paraphyses con- 
tiguae, superne clavatae, sordide caerulescentes. Sporae subminutae, 
ouoideae.

Thallus forming small patches among other lichens, very 
uneven, 0.2—0.5 mm thick, partly granular-subareolate, KOH —,
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GaCl —, I — ■ Apothecia 0.35—0.6(0.e) mm wide, at first with a 
thin concolorous margin, soon convex to half globose, prominent 
above thallus surface.

Apothecia 0.15—0.2 mm thick with 0.2 mm thallus below. Go- 
nidia in thallus 10—17 p, in lumps or + dispersed, hyphae densely 
intricate, 3—3.5 p, thick-walled. No cortex. — Exeiple laterally 
35 p, tapering at edge to 15 p, at base 40—50 p thick, continuous all 
below, laterally dark brownish green, at centre dark brown, there 
gradually passing into 50 p thick, brownish yellow, in upper part 
colourless hypothecium, hyphae in upper part +. perpendicular, 
indistinct, hyphae at edge of the exeiple in CaCl fan-like, distinct, 
apices 4—5 p. Lower part of hypothecium KOH+ brownish 
orange, central part of exeiple orange brown. Thecium 60—65 p, 
1+ deep blue like hypothecium; upper 12—15 p dark bluish green. 
Paraphyses contiguous, 1.5-—1.7 p, under pressure in water partly 
i free but apices of a few contiguous, in KOH discrete, but upper 
6—8 p of them dark sordid green, contiguous, unevenly thickened 
to 4—5 p, clavate. Asci 40—45 X 12—13 p, clavate, wall in KOH 
3—4 p thick. Spores 8, often not ripe, 9—11X7 p, ovoid or 
broadly ellipsoid. — Epithecium in HNOa violet, mixed with brown.

N. Otago Bot. Distr., Cromwell (see above).
The new species seems to resemble L. nesophila Müll. Arg. from 

maritime rocks, Queensland, which, however, is said to possess 
white thallus, only 0.25—0.33 mm broad apothecia and free para
physes.

8. Lecidea triangularis H. Magn.

Thallus effusus, cinereus, tenuis, rimosus vel subareolatus, areolis 
irregularibus, inaequalibus, opacis vel subgranulosis. Apothecia rne- 
diocria, subdispersa, adpressa, disco plano, atro, regulari, margine 
subelevato persistente cincto. Excipulum intus pallidum, extus ob- 
scurum. Hgpothecium fusconigrum, trianguläre, bene limitatum. 
Thecium tenue, superne viridi-fuscum. Paraphgses contiguae. Sporae 
perminutae, oblongae.

Thallus forming patches about 1 cm wide, areolae 0.5—0.8 mm 
broad, 0.2—0.3 mm thick, separated by cracks. Apothecia 0.6—1 
mm wide, some approaching, some with flexuose margin.

Thallus KOH—, I — , with stone particles. Gonidia hardly 
visible, hyphae intricate, indistinct. — Exeiple at edge and later-
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ally 50 jjt, thick, exterior 15—17 jx blackish (or greenish brown), 
interior part pale violet brown, going far in under the hypothecium, 
this part KOH+ more violet, hyphae in HNOs indistinct, ± in
tricate. Hypothecium brownish black, triangular with sharp upper 
horizontal surface and distinct lower surface, at centre 100—150 p 
thick, at edge in margin only 20 p. Above it 20—25 p thick, pale 
subhymenium with perpendicular hyphae. Thecium about 50 p, 
1+ dark blue like subhymenium; upper 5—8 p greenish brown, 
uneven, KOH+ dark sordid green. Paraphyses firmly contiguous, 
1.7—2 p, also in KOH, simple, ends invisible, in HNOs clumsily 
granular. Asci and spores rare, spores 7—8 X 3—3.5 p. — Entire 
thecium in HN03 violet red like exciple.

N. Otago Bot. Distr., Cromwell (see above).
The affinity of L. triangularis is obscure. It is characterized 

by the black triangular, on account of the pale, inner stratum of 
the exciple well limited hypothecium, also below, by the indistinct 
paraphyses and small, oblong spores. L. schistacea Kn. perhaps 
resembles it but is separated by delimited, squamulose, pruinose 
thallus with black hypothallus and ellipsoid spores, 8 X 4 p.

Lichen Parasite.

Karschia acarosporae H. Magn.

Apothecia mox sessilia, atra, minuta, disco piano, margine con- 
colori prominente tenui cincto. Excipulum epitheciumque obscure fusca. 
Hypothecium hyalinum. Thecium 1+ caerulescens. Paraphyses su- 
perne clavatae, fuscae. Sporae valde minutae, obscurae, uniseptatae, 
haud constrictae.

Apothecia 0.3—0.4 mm broad, solitary or grouped, appressed or 
constricted at base. Below apothecia a colourless stipe about 
300 p broad, penetrating the gonidial stratum of the host to about 
200 p deep, in part 1+ bluish. Apothecia in water to 0.55 mm 
broad, 0.15—0.2 mm thick, reposing on the surface of the host. — 
Exciple at edge 15—18 p thick, blackish brown, continuous below 
and dark brown, 15—50 p thick, there distinctly cellular, cells 
3—4 p, angular, gradually pale towards the hyaline, 40—50 p 
thick, partly grayish hypothecium, 1+ bluish. Thecium 55—60 p, 
hyaline, 1+ dark blue; upper 15 p apparently blackish green,
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surface very uneven, KOH+ dark brown like the exciple, the same 
in HN03. Paraphyses 1.5 p, apices contiguous, clumsily thickened 
to 3 or 5 p, discrete in KOH, often with a short parallel branch, 
both dark brown 6—8 p from apex and 4—5 p thick, of different 
length. Asci 30—35 X 7—10 p, clavate. Spores 8, 8—9 X 3—3.5 p, 
brownish green, with blackish, very thin wall and septum, not 
constricted.

Upon the thallus of Acarospora otagensis (see above).
Apparently characterized by the hyaline hypothecium and nar

row spores with both cells of equal size.
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THE PHALLOID GENERA 
COLONNARIA RAFINESQUE, LATERNEA TURPIN 

AND LINDERIA CUNNINGHAM.
BY

ROLF SANTESSON,

The Phalloid flora of tropical and subtropical South America 
is proportionately rich, and the Brazilian Phalloids especially have 
been treated in comprehensive and valuable studies. From the 
temperate parts of South America only a few species are known, 
and from Tierra del Fuego, the southernmost part of the continent, 
no single species seems to have been reported in the literature.

During my botanical researches in Tierra del Fuego in 1940 and 
1941 I came across several times the Clathracea Colonnaria colum- 
nata (Bose) Ed. Fisch., which is not uncommon in large areas of 
North and South America. The quite abundant occurrence of 
this fungus gave me a good opportunity of studying the species, 
its morphology and variation, and consequently I am now in a 
possition inter alia to rectify certain errors in the current conception 
of the delimitation of the genus Colonnaria.

1. Colonnaria columnata (Bose) Ed. Fisch, in Tierra del Fuego.

On the boundary between the cold, humid Nothofagus betuloi- 
des rain forests predominating in the westernmost and southern
most parts of Tierra del Fuego and the deciduous N. pumilio 
forests occurring further to the east and north there lies at Canal 
Whiteside the small sawmill of Puerto Yartou. Here the N. be- 
tuloides forest grows only as a narrow zone nearest the shore, 
occupying the area from sea-level to an altitude of c. 50 metres

19 43517 Svensk Botanisk Tidskrift. 1943.
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Fig. 1. Colonnaria columnata (Bose) Ed. Fisch, on a mossy trunk in the Nothojagus 
betuloides forest near Puerto Yartou at Canal Whiteside in Tierra del Fuego. In 
the background and to the right Fuchsia magellanica and Ribes magcllanicum 

shrubs. (Photo. R. Santesson, 6. 2. 1941).

above sea-level, while the slopes of the fjord situated higher up 
and in the immediate vicinity are clothed with N. pumilio forest. 
In only a very narrow border zone there is a mixed forest of 
N. betuloides and N. pumilio, the trees otherwise occurring in pure 
populations.

Between the 3rd and 12th February, 1941, I found in these 
forests within a distance of 2 km. from Puerto Yartou Colonnaria 
columnata in not less than 12 localities and at Rio Condor, c. 5 
km. south of Puerto Yartou, in yet another locality. The habitats 
were of different types, but not one was situated higher than 
100 m. above sea-level. 1. (Rio Condor.) In a very dense and 
thick N. betuloides forest with undervegetation of young Drimys and
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Berberis ilicifolia there grew a single specimen of the fungus on an 
almost completely decayed log of N. betuloides between the somewhat 
loosened bark and the brown, soft wood mass. 2. (Puerto Yartou, 
as all the following localities.) In a somewhat thinly-hewn N. 
betuloides forest with undervegetation of small specimens of N. 
pumilio and a dense shrub layer of Fuchsia magellanica and Ribes 
magellanicum 4 specimens were found on a fallen, entirely moss- 
covered tree trunk. (Fig. 1.) A large number of small receptacula 
the size of peas were found on the mycelium beneath the moss 
cover. 3—5. In three different places in a mixed N. betuloides 
and N. pumilio forest a total of 11 well-developed and some 
undeveloped specimens (eggs) of the fungus were discovered on 
the ground in a very thin moss cover. Under a fairly thin layer 
of litter there was here a thick layer of mor. Shrub and field 
layers very poorly developed. 6. In a tall (25—30 m.) pure N. 
pumilio forest with a dense shrub layer of Berberis iliciifolia and 
with abundant Viola magellanica, Dysopsis glechomoides and 
Osmorrhiza chilensis there grew in the dense moss cover 7 well- 
developed specimens of Colonnaria. 7. On a timber track in a 
N. pumilio forest there grew 2 specimens of the fungus on the 
naked ground in the middle of a wheel-rut only a few days old. 
8—13. 6 different localities in the N. pumilio forest, which was 
moderately to very dense and in these places had only very 
slightly developed shrub, field and bottom layers. The 15 fully 
ripe specimens of the fungus found in these localities grew on 
the ground in the moderately thick litter on mor-like soil. The 
total number of fully developed receptacula observed in these 13 
habitats was thus 40.

Here at the beginning of February, 1941, the weather was 
fairly warm with several days of sunshine, which certainly 
favoured the development of Colonnaria.

The Phalloids are known for their very rapid development 
and the short duration of the receptacula. In Tierra del Fuego 
the duration of the receptaculum of Colonnaria columnata was 
as a rule two, sometimes three, days. When studying Colon
naria columnata in Brazil A. Möller found that its receptacula 
lasted only 12 hours (Möller 1895, p. 57). The warmer climate 
of Brazil has undoubtedly been responsible for this shorter
duration. The discovery of the 2 specimens in the above-
mentioned wheel-ruts, only a few days old, on a timber track,
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Fig. 2. Four specimens of Colonnaria columnata in the same locality at the pre
vious plate. Heavy rains have beaten down the receptacula.

Fig. 3. 6 trimerous specimens of Colonnaria columnata from Puerto Yartou at
Canal Whiteside in Tierra del Fuego. The photograph is taken of living speci
mens, unfortunately under very bad light conditions. The laterne-formed gleba is 
distinct in all the specimens. On the first and third specimens from the left the 
sporiferous dark red lacunose tissue is clearly seen. (Phot. R. Santesson, 6. 2. 1941).
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shows that the receptacula can 
also develop very quickly in 
Tierra del Fuego. The following 
is another example of this. Some 
undeveloped peridia of C. colum- 
nata were placed one evening on a 
table in our laboratory at Puerto 
Yartou ready to be preserved on the 
following morning. During the 
night (in less than 7 hours) one 
of the eggs had burst open and 
a receptaculum 9 cm. in length 
had had time to shoot up. The 
humidity of the room was modera
tely high and the temperature 
c. 14° C.

Some of the Colonnaria colum- 
nata specimens found at Puerto 
Yartou are reproduced in Figs.
2—6. The »eggs», usually hidden 
by the moss cover or the Iitier, 
were when ripe subglobular, but 
somewhat irregularly dented in, 
and immediately before bursting 
open had a diameter of 20—27 mm.
The peridium splils up into an 
indefinite number of lobes (2—9).
The total height of the developed 
and mature receptaculum reached
110 mm. in the largest specimens, the most usual height being 80 mm. 
and the very smallest specimens being 65 mm. The total width of the 
receptacula was at the broadest part usually 22 mm. and in maxi
mal cases reached 34 mm. The width of the angular columns 
was at the base usually 8 mm. (max. 15 mm.) and in the upper 
part 4 (max. 7) mm., their outer side being even and smooth, in 
the upper part often somewhat concave (see Fig. 4), while the 
inner sides were pitted. The columns are formed of a very loose 
and lacunose tissue with lacunae usually (Vs—)1—2 mm. broad 
and (l—)2—3 mm. long. At the top beneath the point of union 
of the columns the round gleba is attached and has a diameter

Fig. 4. A typical trimerous specimen of 
Colonnaria columnata (Bose) Ed. Fisch, 
from Puerto Yartou, Tierra del Fuego. 

Drawn from a living specimen.
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Fig. 5. Two abberant specimens of Colonnaria columnala from Puerto Yartou. 
One trimerous specimen with one of the columns bipartite at the base and one 

tetramerous specimen. Drawn from living specimens.

of 10—14 mm. The centre of the gleba is taken up by the olive 
brown, fetid spore mass, and this is surrounded in the unripe 
receptaculum by a specific hypha tissue, often difficult to observe, 
which at maturity in the trimerous fungi remains as an often 
quite distinct, open, 3-lobed tissue with each lohe attached to a 
column. This sporiferous tissue is in consistency and structure 
quite like the columns, but is somewhat denser and with smaller 
lacunae and is at the same time more perishable. In colour also 
it is entirely distinct from the tissue of the columns, being 
usually very bright red. When the spore mass in the centre of 
the gleba has disappeared and has been dispersed by flies there 
finally remains only a little of the viscous spore mass in the form
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Fig. 6. A pentamerous specimen of Colonnaria columnala from Puerto Yartou, 
seen from the side and from above. Drawn from a living specimen.

fa*

of an olive brown coating on the apices of the specific gleba 
tissue. It is quite common, however, for this tissue during the 
spore distribution to become entirely mucilaginous and disappear 
with Ihe spore mass, so that finally there is nothing to indicate 
ils earlier existence. As we shall see later, this gleba tissue is of 
great importance for the taxonomic discussion.

As will be seen from Fig. 3, Colonnaria usually has 3 columns 
in Tierra del Fuego. Of the 40 specimens seen at Canal 
Whiteside not less than 36 were trimerous (Fig. 4), one specimen 
had only 2 columns, one had 3, of which one was bipartite at 
the base (Fig. 5), one specimen was regularly tetramerous (Fig. 5) 
and one pentamerous (Fig. 6). The dimerous, tetramerous and 
pentamerous specimens were on the same mycelia as trimerous 
specimens, which proves that here it is a question of only an 
occasional variation in the number of the columns.
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The colour of Colonnaria columnata’s receptaculum varied 
considerably according to the light to which the specimens had 
been exposed. In the brightest habitats the upper part of the 
receptaculum was light wine-red to almost brick-red, at the base 
pink. In very dark habitats the corresponding colours are in the 
upper part pale pink and at the base of the columns almost pure 
white. The peridium is usually pure white, sometimes with a 
pale yellowish tinge. The gleba tissue described above is dark 
wine-red, considerably darker than the receptaculum tissue of the 
same specimen, and the spore mass is olive brown.

Colonnaria colamnata had an intense carrion smell or sometimes 
a smell of rather sour, rotten fruit, which comes from the spore 
mass. In most of the above-mentioned localities round Puerto 
Yartou the fungus was discovered and localized by its smell, which 
could often be detected at a distance exceeding 100 m. In almost 
all the localities the smell had attracted a large number of flies 
round the fungi, many of which crawled about on the somewhat 
viscous spore mass. It is probably indisputable that flies play a 
fundamental part in the spore distribution.

Like most of my botanical collections from South America, the 
collected specimens of Colonnaria columnala are still abroad, but 
will later be preserved in, among other places, the Swedish Museum 
of Natural History, Stockholm.

2. Taxonomic position of the genus Colonnaria Rafinesque.

Phalloids with simple columns united only at the top and free 
at the base have in the course of time had a very varying taxonomic 
position,

When describing the genus Laternea, based on the species L. 
triscapa, in 1822, Turpin did so without knowing the genus 
Colonnaria described by Rafinesque as early as 1808. One 
»Clathrus» species with simple, non-anastomosed columns was 
described in 1811 by Bose as C. colnmnatus, and an additional 
number of similar species were later described as Clathrus species. 
In 1890 Ed. Fischer entirely incorporates the genus Laternea 
under Clathrus, not even giving the species belonging to it the 
rank of an independent species. Later several of these regained the 
rank of species, but were nevertheless retained in the genus
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Clathrus. This was the point reached by the Clathracea taxonomy 
when Linder in 1928 made an investigation of Laternea triscapa 
and revived the genus Laternea, for which he indicates as a spe
cial characteristic the »laterne»-like gleba placed at the top of the 
point of union of the columns. For his investigation he had 
also studied the habitally very similar Clathrus columnatus, but, 
unfortunately, only had material of this preserved in alcohol, and 
on it was unable to observe a gleba situated at the top. He there
fore accepts only L. triscapa as a species of the genus Laternea. If, 
however, one studies the literature pertaining to relevant species 
one finds that Möller as early as 1895 had made a thorough 
anatomical study of the history of development of some Clathracea 
and had established the fundamental difference between Clathrus 
(now Clathrella) chrysomelinus, whose history of development 
corresponds to Clathrus in the delimitation now' in use, and C. 
columnatus. For reasons connected with the history of develop
ment before the ripening of the receptaculum the gleba is divided 
up in the first-mentioned fungus into a number of small parts, 
which are later found scattered here and there on the inner side 
of the reticulate receptaculum, whereas in C. columnatus, on the 
other hand, the gleba remains undivided and is lifted up into 
the »laterne»-like position at the top of the receptaculum. This 
is clearly shown in several published pictures of the species 
(i. a. Ed. Fischer 1890, Taf. II, Fig. 8). Linder’s data have for
med the basis of the later development of the Clathracea taxonomy, 
and in 1931 Cunningham separates the remaining simply columnar 
species, previously included in Clathrus, and establishes for them 
the new genus Linderia. As a distinguishing character between 
these two genera he reports that in Laternea the gleba is situated 
at the top, that not being the case in the Linderia species. As 
the type of his new genus he establishes Clathrus columnatus Bose 
and also includes in his new genus Laternea bicolumnata Lloyd 
and L. pusilla Berk. & Curt. He points out the possibility of 
Colonnaria being identical with Linderia, but does not accept 
Rafinesque’s description of the genus. In the most recent survey 
of the Phalloids in Die natürlichen Pflanzenfamilien, 1933, Ed. 
Fischer keeps Laternea and Colonnaria as separate genera, giving 
Linderia as a synonym of the latter. In his survey of the Phalloid 
genera the main difference between Colonnaria and Laternea is 
said to be the massive and fistulous columns respectively.
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Cunningham’s rejection of Rafinesque’s description of Colonnaria 
cannot be accepted according to the rules of nomenclature now 
in force. Rafinesque’s description is brief, but the fungus may 
very well be characterized in a few words owing to its charac
teristic appearance. The description runs: *Colonnaria (urceolaia & 
truncata etc.) divided into four pillars united at the top, which 
bear the seeds in the margin. Found in Penn.» That a fungus 
is meant is clearly stated in the text. I cannot think of any other 
fungus than this very Clathracea which such a description would 
fit. The genus Linderia must consequently be rejected 
as being a synonym of Colonnaria.

As already mentioned above, Linder only had comparative 
material preserved in alcohol of C. columnatns and consequently 
the gleba of the species was misinterpreted. The gleba has been 
described above (p. 4) and as is clearly shown in the reproductions 
in Figs. 3—5 the gleba in Colonnaria columnata has a pronounced 
»laterne»-like position. In addition the spore mass is held to
gether in the newly developed receptacula by a specific, lacunose 
hypha tissue, as mentioned above (Clearly visible in Fig. 3). 
Owing to this tissue as a rule becoming viscous at an early 
stage it has previously been overlooked. In material preserved in 
alcohol the entire spore mass is usually quite disaggregated in the 
preservative, with the result that its position often cannot be 
determined. The gleba tissue obviously soon disappears on material 
preserved in liquid. Moreover, it is often difficult to distinguish 
in highly dried specimens. Judging from the photographs of 
Laternea triscapa published by Linder, it seems probable that also 
this species has a similar specific gleba tissue, although perhaps 
only a poorly developed one.

The developed receptacula in Colonnaria columnata do not have 
massive columns, but these are formed of a lacunose tissue. Cf. 
Lloyd 1906 PI. 92, Figs. 5 and 6 and Burt 1896 PI. XII, Fig. 14. 
In a section through undeveloped receptacula (peridia) and very 
young, unstraightened columns, these lacunae are so small that 
the tissue appears to be almost massive. Cf. Ed. Fischer 1890, 
PI. II, Fig. 9.

In Laternea triscapa the columns are not fistulous but they 
too are also lacunose, through with larger cavities in proportion 
to the size of the receptacula than in Colonnaria columnata. The
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difference in this case is not very appreciable, however, and cer
tainly cannot be decisive for the delimitation of the genera.

Thus we have now established the fact that neither in respect 
of the position and appearance of the gleba nor in the anatomy 
of the columns do there exist any great differences between 
Colonnaria columnata and Laternea triscapa. Consequently to 
maintain Colonnaria and Laternea as separate genera 
is untenable.

In 1895 A. Möller described a new Clathracea genus, Blumena- 
via, also characterized by simple columns, free at the base. In 
this genus the spore mass is attached to lateral winged expansions 
of the columns.

In 1931 Cunningham created the tribe Columnalae for the 
Clathracea genera that have simple columns, free at 
the base and united at the top. This tribe thus comprises 
two genera only:

1. With the gleba attached »laterne»-like in the upper part of
the receptaculum. Colonnaria Rafinesque.

2. The columns have lateral winged expansions to which the
spore mass is attached. Blumenavia A. Möller.

3. The known species of Colonnaria.

1. Columns irregularly rectangular, with smooth outer surface
and pitted inner surface. Receptaculum 6.5—11 cm high. Peridium 
2—3 cm in diam. , C. columnata (Bose) Ed. Fisch.

2. Columns more or less cylindrical, with pitted outer and 
inner surface. Receptaculum about 10 cm high. Peridium about 
5 cm in diam. (Accord, to Fig.).

C. angolensis (Welw. & Curr.) Ed. Fisch.
3. Columns more or less cylindrical, with smooth outer and

inner surfaces. Receptaculum 5—7 cm high. Peridium 1—2 cm 
in diam. C. triscapa (Turp.) R. Sant.

Incompletely known, perhaps proper species:
a. Receptaculum very small, 1-—2 cm high, with 2 columns.

»Laternea» pusilla Berk. & Curt.
b. Receptaculum 7—11 cm high, with 2, somewhat laterally

compressed columns. »Laternea» bicolumnata Lloyd.



298 ROLF SANTESSON

Colonnaria columnata (Bose) Ed. Fisch.

Ed. Fischer 1933 p. 85. — Syn. Colonnaria urceolata et trnncata Ra- 
finesque 1808 p. 355 nomina nuda. Clalhrus columnatus Bose 1811 p. 85. 
Laternen columnata Nees 1858 p. 13. Clathrus cancellatus f. columnatus 
Ed. Fischer 1890 p. 57. Linderia columnata Cunningham 1931 p. 192. 
Clathrus colonnarius Leman 1817 p. 360. »Clalhrus triscapus Turp.» apud 
Montagne 1850 p. 497 et Spegazzini 1909 p. 33. Clathrus brasiliensis Ed. 
Fischer 1886 p. 68. Clathrus cancellatus f. brasiliensis Ed. Fischer 1890 p. 
56. Clathrus australis Spegazzini 1887 p. 66. Clathrus trilobatus Cobb 1906 
p. 209. Laternea Spegazzinii Lloyd 1907 p. 322 et 1909 p. 51. Clathrus 
Spegazzinii Saccardo & Trotter 1912 p. 462. Clathrus cancellatus f. Ber- 
keleyi Ed. Fischer 1890 p. 55 pro parte.

Laternea Spegazzinii Lloyd (»Clathrus triscapus Turp.» ap. Speg.) 
has according to the description and figure verrucose columns. 
Probably the verrucose condition is due to the specimen being 
somewhat dried-up and a little shrivelled on the surface. When 
dried the columns of Colonnaria columnata acquire a rough or 
somewhat warty surface. Thus there probably exists no specific 
difference between Laternea Spegazzinii and Colonnaria columnata.

With regard to the morphology of the species see above p. 291.
The varying number of columns in the receptaculum has often 

been regarded as a character sufficient for delimitation of different 
species. As early as 1895, however, Möller (p. 49) mentions 
having found trimerous as well as tetramerous receptacula on the 
same mycelium, and, as stated above, dimerous, tetramerous and 
pentamerous individuals were found in Tierra del Fuego on 
mycelia with as a rule trimerous receptacula.

The number of columns in the receptaculum is, however, not 
entirely without taxonomic importance. If one examines the finds 
of Colonnaria hitherto known one discovers a characteristic regional 
distribution of the different populations of the species with re
ference to the number of columns. Below is given a survey of 
the areas from which C. columnata is known and the number of 
columns in the receptacula from the different areas.

Number of the columns of Colonnaria columnata:

Pennsylvania (Rafinesque 1808).................................. .... 4
North Carolina (Farlow 1890, Coker and Couch 1928). 4—5
South Carolina (Bose 1811, Coker and Couch 1928). . . 4(—5?)
Texas (Long 1917)................................................................................. 4



Louisiana (Coker and Couch 1928)............................................. 4—5
Mississippi (Lloyd 1915 a, Coker and Couch 1928). ... 4 or 5
Georgia (Gerard 1880)......................................................................... 4
Florida (Fischer 1890, Lloyd 1906, 1909, Coker and

Couch 1928)......................................................................................... (3—)4—5

The West Indies (Lloyd 19091....................................................... ?
Porto Rico (Coker and Couch 1928)......................................... 4 or 5

Surinam (Fischer 1928)...................................................................... 3—4
Brazil: Rio de Janeiro (Fischer 1886).................................. . 3

» Santa Cathalina (Fischer 1890, Möller 1895). . 3
» Säo Paulo (Fischer 1890).................................................. 3

Uruguay (Herter 1933) ................................................................... ?
Argentina: Chaco (Spegazzini 1887)............................................. 5

» Jujuy (Spegazzini 1908).............................................. 3
Chile: Valdivia (Montagne 1850).................................................. 3

»Südliche Chile» (Fischer 1890)..................................... 3
Tierra del Fuego (Santesson)..........................................3 (2—5)
sin. loc. (Montagne 1850).................................................. 4

Hawaii (Cobb 1906).............................................................................. 3
New Zealand (Cunningham 1931)................................................... 3
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From North America tetramerous and pentamerous specimens 
are known almost exclusively, trimerous specimens having been 
met with there only in extremely few (only 1 ?) exceptional cases. 
Bose (1811) states that he has examined a large number of speci
mens of C. columnata in South Carolina, all of which were te
tramerous. Coker and Couch (1928), who have examined 8 dif
ferent North American collections, report that in North America 
only tetramerous and pentamerous receptacula are found. In the 
Museum of New York Botanical Garden there were in 1941 8 dried 
entire specimens of the species, collected in North America, and 
of these 3 were tetramerous and 5 pentamerous.

In South America it is the exact reverse. There the populations 
are almost constantly trimerous. Only in a few cases have te
tramerous and pentamerous specimens been met with. As men
tioned above, 90 % of all the specimens found in Tierra del 
Fuego were trimerous.



It is very likely that two probably well differentiated geographi
cal races exist here. The population of the West Indies will 
probably connect most closely up with the North American race, 
but the species has been only very slightly studied there and the 
transition between the North and the South American race is 
insufficiently known.

I have not succeeded in establishing any other differences be
tween these two races than the number of columns. However, my 
comparative material of the North American race has been in
considerable. Perhaps future researches, when a richer material is 
available, will enable a better analysis of the difference between 
the North and the South American race.

The distribution of the species as at present knovm is seen 
from the survey on the preceding pages. According to Coker and 
Couch, the species in Eastern North America is »confined to the 
sandy coastal plain of North Carolina southward», but it has also 
been met with a few times further to the north and west. In 
North America it seems to be mainly confined to sandy ground. 
In the West Indies and in tropical South America the species 
seems to occur especially in tilled fields and on other cultivated 
ground. In temperate South America it is probably found chiefly 
in forests.

In the entire distribution area of Colonnaria columnata the 
receptacula seem to develop from January to April; only in a very 
few cases have they been found at other times of the year.

Abberant specimens with C/af/irus-like anastomoses between the 
columns have been met with a few times (Lloyd 1915 a, Coker 
and Couch 1928).

Colonnaria angolensis (Welw. & Curr.) Ed. Fisch.

Ed. Fischer 1933 p. 85. Syn. Laterneci angolensis Welwitsch & Cur- 
rey 1870 p. 286. Probably also Blumenavia usambarensis nomen nudum? 
Lloyd 1909 p. 77 and 84.

According to Welwitsch & Currey this species is very similar 
to Colonnaria columnata »hut differs in the colour, and apparently 
also in the form of the ramifications of the receptacle, as well 
as in the smell (not fetid) of the stratum mucosum». The colour 
is stated to be a splendid white. Even the palest specimens of C. 
columnata have a reddish tinge. Lloyd (1912 p. 10), however,
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has reported finds of red specimens of C. angolensis from Mauri
tius. The columns in C. angolensis appear to be more slender 
than those of C. colnmnata and pitted on both the outer and the 
inner side and more or less cylindrical in transverse section.

Colonnaria triscapa (Turp.) R. Sant. nov. comb.

Syn. Laternea triscapa Turpin 1822 p. 248. Clathrus triscapus (Turp.) 
E. Fries 1823 p. 287.

Colonnaria triscapa is usually somewhat smaller in size than C. 
columnata and has slender columns, whose width is 5—6 mm. and 
thickness 4—5 mm., and which are somewhat flattened cylindric- 
ally. The appearence of the gleba seems to coincide fairly well with 
that of C. columnata. A description and figures of the species are 
given by Linder (1928).

C. triscapa is up to the present only known from Tortuga Is
land off Haiti (Turpin 1822), from Cuba (Linder 1928) and from 
the Bahamas (Lloyd 1916). Reports of its presence in Java (Berkely 

1866) are no doubt ascribable to finds of a Pseudocoleus species 
(P. rugulosus Lloyd, syn. P. javanicus (Penzig) Lloyd sec. Boedijn 
1932 p. 79).

Only trimerous specimens seem to be known of this species.

»Laternea» bicolumnata Lloyd.
Lloyd 1908 p. 405, 1909 p. 51. Syn. Clathrus bicoliimnatus Saccardo & 

Trotter 1912 p. 462. Linderia bicolumnata Cunningham 1931 p. 193.

This species is very incompletely known and from the literature 
it is impossible to determine with any certainty whether it really 
is well separated from Colonnaria columnata. It has receptacula 
with 2 columns that are somewhat laterally compressed, but seems 
otherwise lo agree completely with the last-mentioned species; 
in fact, it has been placed by some authors under that species 
(inter alia Ed. Fischer 1933). It has been found once in Japan 
(Lloyd 1908 p. 405, 1909 p. 51) and adventivous in California 
(Lloyd 1915 b p. 5, 1915 c p. 15).

»Laternea» pusilla Berk. & Curt.
Berkeley & Curtis 1869 p. 343. Syn. Linderia pusilla Cunningham 1931 
p. 193. Clathrus Berkeley Gerard in litt. Ed. Fischer in Saccardo Sylloge 
Fungorum VII: 1 1888 p. 18. C. cancellatus f. Berkeleyi Ed. Fischer 1890 
p. 55 pro parte.
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»Laternea» pusilla is probably a proper species, separate from 
Colonnaria triscapa, but it is very incompletely known. The recep- 
tacula are very small, being 1—2 cm high, and dimerous. The 
species has been collected once in Cuba (Berkeley & Curtis 1869) 
and has been reported by Lloyd (1909 p. 73) from Jamaica.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

Föreningens medlemmar uppmanas att till denna avdelning insända meddelanden 
om märkliga växtfynd o. d.

Tillägg till »Varatraktens flora».
Sedan min uppsats »Varatraktens flora» (Albertson 1939) publicerades, ha 

under sporadiska exkursioner ett 20-tal för området nya arter anträffats, 
de flesta inom Edsvära socken, vars flora dock ännu ej kan betraktas 
som utforskad. Ett kompletterande meddelande torde vara av ett visst 
intresse, särskilt som några av nyförvärven äro rätt anmärkningsvärda. I 
följande artlista medtagas inom parentes även några arter, som förut 
angivits blott för någon enstaka lokal i Varatrakten. Slutligen passar 
jag på tillfället och omnämner några inom området gjorda mossfynd, 
huvudsakligen mer eller mindre kalkkrävande arter, vilkas förekomst på 
lerslätten har ett visst intresse.

Nomenklaturen följer för kärlväxterna IIylander (1941), för mossorna 
Jensen (1939).

Lycopodium inundatum. Edsvära: Ullstorpssjön, på eroderad torvjord 
i SO-hörnet (i grannskapet även den för dylika ståndorter karakte
ristiska Drosera intermedia).

Stratioites Aloides. Skarstad: Lidan vid Ruta kvarn (ymnig 1943) o. 
Råckagården; Tråvad: Lidan vid Karstorp. På sistnämnda lokal bl.a. 
Hydrocharis Morsus-ranae, Potamogeton crispus, Lemna trisulca. 

Dactylis Aschersoniana. Ryda: Rydaholms park 1939 (det. N. Hylander) 
tills, med de likaledes adventiva Carex silvatica o. Luzula luzuloides 
(Hylander 1943, sid. 83, 320, 352).

Eriophorum latifolium. Edsvära: Tåsserydssjöns S-strand.
E. gracile. Edsvära: Ullstorpssjöns S-strand.
Scirpus Hndsonianus. Edsvära: Tåsserydssjöns N-strand.
Rhynchospora alba. Edsvära: som föreg. samt SO-kanten av Ullstorpssjön. 
Carex timosa. Edsvära: Knösesjöns SO-kant, i Sphagmim-kärr.
C. magetlanica. Som föreg.
(Calla palustris. Edsvära: vid Knöse- o. Ullstorpssjöarna.)
Potygonatum odoratum. Naum: Grönelund o. Svartemad, på mosand.
(Platanlhera clorantha. Häll um: Halla ekhage.)
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Betala nana. Eds v ära: på en utdikad mosse strax V om Ullstorp.
Salix haslata. Edsvära: Knösesjöns N-kant, enstaka små buskar 1941. 

Lokalen ansluter sig till utbredningsområdet på Falbygden—Billingen, 
där arten har sin rikaste frekvens i södra Sverige.

Rumex thyrsiflorus. Edsvära: Borga, riklig på grusbacke vid lands
vägen 1941—1943. Arten är mycket sällsynt i Skaraborgs län; tidigare 
blott uppgiven för Kinnekulle (Skårman 1931).

(Chenopodium polyspermum. Jung: kyrkbyn, vid en ladugård 1941.)
(Stellaria longifolia. Edsvära: skog strax O om Algutstorp.)
(.Anemone vernalis. Na um: Grönelund, på mosand 1943.)
Ranunculus bulbosus. Skar stad: örtbacke vid Dönstorps bro 1937. Arten 

synes vara verkligt sällsynt i provinsen.
Actaea spicata. Ryda: Kärrtorp 1942 (Gunnar Larsson). Almesåsen, Ryda.
Arabis arenosa. Vara: järnvägsstationen 1939.
(Fragaria viridis. Fyrunga: Årebod, örtbacke vid Lidan; Tråvad: d:o 

vid Karstorp; Västra Gerum: d:o vid Banevalla. Dessutom funnen 
i Saleby: Tjustorp, i brink vid Jungån.)

Potentilla reda. Skarstad: Skatofta, ett stort individ i dikesren vid 
Göteborgsvägen 1943.

(Trifolium dubium. Long: Tjust, backe vid Afsån.)
Latby rus heterophyllus. Kvänum: Vägestorp, mycket riklig i kanten av 

ett stort dike strax S om »Bruarebacken» 1943. Enligt uppgift skall 
växten för rätt längesedan ha insätts på platsen »för det goda grön
fodrets skull».

Viola epipsila X palustris. Edsvära: Knösesjöns SO-kant, i sumpskog.
(Monotropa Hypopitys. Edsvära: tallskog c:a 1 km O om kyrkbyn.)
Ardostaphylos Uva-ursi. Na um: Grönelund, på mosand.
(Veronica longifolia. Long: Tjust, på hällar vid Afsån.)
Utricular ia intermedia. Edsvära: Ulltorpssjön.
(Adoxa Moschatellina. Edsvära: Lidafors.)
Inula salicina. Ryda: Klevaberget 1942 (G. Larsson). Av mig funnen på 

ett par lokaler i områdets grannskap; Levene: lövskog strax NV om 
L. herrgård; Saleby: riklig på en liten ö i Flian vid Sloga kvarn.

Hypochoeris radicata. Vara: tillfällig i gräsmatta vid järnvägsstationen.
(Taraxacum suecicum. Edsvära: Lidans stränder vid Brusetomten o. 

Ballstorp. Artens förekomst här utgör ytterligare indicium på åvatt
nets rätt höga kalkhalt, varom särskilt vissa drag i mossfloran bära 
vittne; vid Björna bro på Larvsidan bl. a. Tortella tortuosa.)

Barbula acuta. Fyrunga: Årebod, i Ditrichum flexicaule-samhälle på 
gnejshäll vid Lidan 1943. Arten är i Sverige sällsynt (eller kanske på 
grund av sin likhet med t. ex. Ceratodon förbisedd); i Västergötland 
förut blott känd från Kinnekulle o. Falbygden.

B. convoluta. Denna på kalkbergen mycket allmänna art anträffas flerst. 
även på slätten. Edsvära: häll vid Björna bro, c. fr.; Fyrunga:
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kyrkbyn; Jung: vid kyrkan; Skar stad: häll vid Dönstorps bro,
c. fr.; Västra G er u m : Kilagården.

Barbula cylindrica. Fyrunga: Årebod, på (tidvis överspolad) gnejshäll 
vid Lidan; mixt. Ditrichum flexicaule.

Cinclidotus fontinaloides. Till förut publicerade lokaler (Jensen 1939) 
kunna läggas följande. Eds v är a: Lidan vid Björna bro; Häll um: 
d:o vid Stora Halla; Sk arstad: d:o vid Ruta kvarn; Saleby: Flian 
vid Resville; Västra Gerum: d:o vid Kilagården och Banevalla. Arten 
är en karaktärsväxt för båda åarna och uppträder ofta som dominant 
mellan en övre Schistidium- och en undre Fontinalis-zon på gnejshällar 
vid forsarna. Sommartid är Cinclidatus-zonen i regel fullständigt bar- 
lagd.

Ctenidium molluscum. Jung: Karteängen, fragment i den förr Herminium- 
förande kärrängen (Albertson 1939, sid. 210) med Carex flacca, C. Hosti- 
ana, Campylium stellatum, Drepanocladus intermedius, Fissidens adian- 
toides, Mnium Seligeri, Cratoneurum fdicimim. Ed sv är a: Bosgården, 
tills, med Ditrichum flexicaule, Tortella fragilis, Fissidens adiantoides 
på block i fuktig betesmark (Taraxacum suecicum-lokalen, Albertson 
1. c., sid. 208).

Ditrichum pusillum var. tortile. Jung: kyrkbyn, på åkerträda. 
Ephemerum serratum. .1 ung: brink vid Jungån strax NV om kyrkbyn, 

på blottor i Festuca ovina - Camptothecium lutescens- soc., c. fr. 1943. 
Phgscomitrium pyriforme. Jung: Karteängen, på jordblottor i fuktig 

betesmark.
Splachnum ampullacenm. Eds v är a: Tåsserydssjöns S-strand (endasplach- 

nacéfyndet inom området).
Weisia crispa. Jung: brink vid Jungån NV om kyrkbyn, c. fr., mixt. 

Pottia truncata, 1939. Arten uppges ej för Västergötland hos Jensen 
(1. c.); den är dock anträffad år 1939 på Kinnekulle (P. A. Larsson).

Anförd litteratur:
Albertson, N., Varatraktens flora. — Sv. Bot. Tidskr., 33. Uppsala 1939. 
IIylander, N., Förteckning över Skandinaviens växter, utg. av Lunds Rot.

Fören., 1. Kärlväxter. — Lund 1941.
—j>— Die Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke. — Symbol. Bot.

Ups. VIII: 1. Uppsala 1943.
Jensen, C., Skandinaviens bladmossflora. ■— Köpenhamn 1939.
Skärman, J. A. 0., Kinnekulles kärlväxtflora. — Sv. Bot. Tidskr., 25. Upp-

sala 1931' Nils Albertson.

Sedum album funnen på Falbygden.
Sedum album har i Västergötland en mycket inskränkt utbredning. Den 

förekommer allmänt inom stora delar av Kinnekulle, dock huvudsak
ligen inom de östra av ortocerkalk uppbyggda delarna. I övrigt anträffas 
hälleknoppen flerstädes i Götaälvsdalen, på Östra Kållands strandklippor 
samt på Torsö (se Skärman 1938, sid. 335). Från det inre av provinsen

306
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föreligger blott en exakt lokaluppgift, nämligen Berg socken (Rudberg 
1902), Lokalen, som sannolikt avser en odlad förekomst (på kyrksten- 
mur) har med öppen ring inlagts på Sterners (1922, sid. 357) karta.

Rudberg (1. c.) anför slutligen den mycket diffusa lokaluppgiften *Fal- 
bygden». Ett anmärkningsvärt negativt drag i kalkhällmarksvegetationen 
på Falbygden är emellertid just saknaden av S. album, som här helt er
sättes av den på Kinnekulle vida mindre frekventa S. acre. Jag har där
för betraktat Rudbergs uppgift som tillkommen genom ett misstag, tills 
jag 1937 till min överraskning anträffade S. album, växande i tämligen 
naturlig hällmarksvegetation inom ett begränsat område, som från F'ogde- 
gården i Torbjörntorp sträcker sig över sockengränsen till Högvalls- 
led i Gudhem.

Kalkhällarna inom nämnda område äro delvis sönderbrutna och givet
vis starkt kulturpåverkade i alla avseenden. Floran är emellertid typisk 
för dylika ståndorter på Falbygden. Bland kärlväxterna märkas sålunda 
— förutom Sedum album, som uppträder i rika bestånd — Poa alpina, 
Saxifraga tridactylites och Veronica longifolia X spicata, bland mossorna 
Ditrichum flexicaule, Tortella-arter, Encalypta rhabdocarpa, E. strepto- 
carpa, Entodori orlhocarpus, Rhytidium rugosum, bland lavarna Cladonia 
symphycarpia och Toninia coeruleonigricans.

Så vitt jag kunnat finna, tillhör den på platsen växande S. album samma 
grova, tämligen högvuxna, långbladiga och storblommiga form som den 
som förekommer på Kinnekulle.

Anförd litteratur.

Rudberg, A., Förteckning öfver Västergötlands fanerogamer och kärlkryp
togamer. — Mariestad 1902.

Skärman, J. A. O., Nya bidrag till floran i trakterna öster om Göta älv. — 
Sv. Bot. Tidskr., 32. Uppsala 1938.

Sterner, R., The Continental Element in the Flora of South Sweden. — 
Geografiska Annaler 1922. Stockholm. Albertson.

Ett intressant Umbilicariafynd i Västergötland.

År 1937 hade jag nöjet att i denna tidskrift meddela ett fynd av Um- 
bilicaria rigida i Jällby socken i det inre Västergötland. Givetvis har jag 
haft denna lav i åtanke under de följande årens exkursioner i dessa 
trakter, dock utan att finna den på någon ny lokal. Sistlidna sommar 
gjorde jag emellertid ett ännu förnämligare fynd, nämligen den utpräglat 
alpina Umbilicaria decussata (Vill.) Frey. Fyndet gjordes i Alboga socken 
på en stengärdesgård i soligt läge mellan väg och åker nära kyrkan. Min 
första tanke, då fyndet gjordes var att det här var fråga om Umbilicaria 
Nylanderiana, som tidigare insamlats på flera lokaler. En närmare un
dersökning väckte dock den misstanken, att något än förnämligare före
låg. Fil. lic. T. E. Hasselrot, som haft vänligheten att senare granska 
fyndet, har också konstaterat, att det utgjordes av Umbilicaria decussata.



308 SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN

Materialet bestod blott av ett enda litet sterilt exemplar, cirka 1x1,5 
cm i genomskärning. Detta exemplar växte på översidan av en större 
sten tillsammans med framför allt skorplavar samt Umbilicaria hyperbo- 
rea (1 ex.), U. polyphylla (några små ex.), Parmelia conspersa (2 små ex.), 
P. palla (1 ex.) och P. saxatilis (1 ex.). På stengärdesgården i övrigt an
tecknades en vacker samling Umbilicaria-urter, nämligen (utom de nyss 
nämnda) U. cylindrica, U. fuliginosa, U. hyperborea var. radicicula, U. pro- 
boscidea samt U. torrefacta.

Umbilicaria decussata är tidigare anförd från två lokaler i Svealand, 
nämligen Dalarna (Hasselrot, Acta Phytogeogr. Suec. XV) samt Värmland 
(Ahlner, Hot. Not. 1942). Detta fynd i Västergötland förskjuter alltså syd
gränsen för denna lav ett avsevärt stycke.

Skölvene den 29 maj 1943.
Rudolf Tunblad.

Några västgötalokaler för Stereocaulon tyroliense (Nyl.)
Lettau v. Iapponicum H. Magn.

De i Gäsene härad rikligt förekommande stengärdesgårdarna ha visat 
sig vara givande fyndorter för vissa nordliga lavar. Trots en djupt rotad 
respekt för S/ereocem/on-släktet kom jag under en exkursion sommaren 
1942 att ägna en viss uppmärksamhet även åt detta släktes representanter 
på stengärdesgårdarna. Resultatet blev mycket överraskande. Fil. dr 
A. H. Magnusson, som granskade det insamlade materialet, fann nämligen 
detta bestå av Stereocaulon tyroliense (Nyl.) Lettau v. Iapponicum II. 
Magn. Enligt vad dr Magnusson haft vänligheten meddela mig, har denna 
lav tidigare av honom insamlats i Bohuslän (på Orust), men i övrigt är 
den okänd från södra och mellersta Sverige. Sedan jag fått ögonen öppna 
för denna mycket karakteristiska lav, har ett flertal fynd gjorts, vilka 
meddelas här nedan.

Asklanda: Ramnaklev, stengärdesgård mellan väg och barrskog, spar
sam och steril.

Erik sberg: Bro, stengärdesgård i soligt läge mellan väg och åker. På 
en av stenarna var en cirka 4 dm2 stor yta fullständigt täckt av de 
tättställda podetierna. Steril.

Ilov: Galtabacken, stengärdesgård mellan barrskog och åker, sparsam 
och steril.

Hudene: Orrholmen, stengärdesgård mellan åkrar, steril. Stenunga, 
stengärdesgård mellan ljungbacke och åker samt stenröse i kanten av 
en björkhage, steril.

K vinn e stad: Iljelmeryd, stengärdesgård mellan väg och åker, mycket 
sparsam; 1 apotecium. Äne, stengärdesgård i soligt läge mellan väg 
och åker (på ett par halvt söndervittrade stenar). Ett exemplar fertilt. 

O mun ga: Kyrkebo, exponerad stengärdesgård mellan väg och åker, på 
några smärre stenar, steril. Mellan Kyrkebo och Kvarnegärde, på en 
mindre sten, steril.
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Sköl v ene: 1 km sydöst om kyrkan (Vitaheden) på en stengärdesgård 
mellan väg och åker, ställvis ganska riklig på en cirka 40 m lång 
sträcka, några exemplar fertila.

Skölvene den 8 augusti 1943.
Rudolf Tunblad.
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RECENSIONER.

Johs. Gröntved, The Pteridophyta and Spermatophyta of 
Iceland. — The Botany of Iceland. Vol. IV. Part I. 13. Copenhagen 
and London 1942. 427 sid., 177 fig.

I detta i slutet av förra året utkomna arbete har assistenten vid Uni
versitetets Botaniske Museum i Köpenhamn Johs. Gröntved nedlagt huvud
resultaten av mångåriga studier över Islands kärlväxtflora.

första kapitlet innehåller en översikt över florans utforskningshistoria. 
Denna börjar med J. Gudmundssons »Um pau grös og urter, sem vaxa i 
Islandi og jieirra dygdir og nåtturu» (manuskript, jfr Islandica, XV, 1924), 
som härstammar från början av 1000-talet. Här beskrivas omkring 50 
arter. Under senare delen av 1700-talet och under 1800-talet företogos 
främst av isländska och danska botanister ganska omfattande undersök
ningar, men även engelska resande lämnade viktiga bidrag. Tyvärr in- 
kommo under denna tid i litteraturen talrika okritiska och delvis oriktiga 
uppgifter. Perioden kan anses avslutad med Chr. Grönlunds »Islands flora» 
(1881). Vid denna tid igångsattes en mera planmässig undersökning av 
Islands flora på initiativ av den uppslagsrike Eug. Warming. Såväl islän
ningar som danskar deltogo i detta arbete, som gälide växtrikets alla grup
per liksom även växtgeografiska och sociologiska frågor. Ett stort mate
rial av herbarieväxter blev insamlat, vilket främst tillfördes museet i 
Köpenhamn. Många publikationer sågo dagen, av vilka här blott må nämnas 
S. Stefanssons »Flora Islands» (1901, 2:dra uppl. 1924), publicerad på 
isländska och därför föga beaktad utanför Island. I detta arbete nyskapa
des till största delen isländska namn för de upptagna arterna, av det till
konstlade slag varav tyvärr den nyare litteraturen i skilda länder över
flödar. Den senaste upplagan (1924) upptar 411 arter av kärlväxter, varav 
26 kärlkryptogamer. Den nyaste floran, upptagande beskrivningar till 
samtliga kända isländska kärlväxter, är den av C. H. Ostenfeld och .1. 
Gröntved utgivna »The Flora og Iceland and the Faeroes» (1934), vilken 
upptar 406 inhemska och naturaliserade isländska fanerogamer och 30 
kärlkryptogamer.

I följande kapitel ges korta översikter över topografi, geologi och jord
beskaffenhet samt klimat. Därefter följer ett mera utförligt kapitel om 
vegetationens huvudtyper. Exemplen hämtas till stor del från litteraturen, 
men även åtskilliga uppteckningar från författarens egen hand anföras. 
Till kapitlet hör även en kortfattad växtgeografisk översikt, där vissa ut-
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bredningstyper skisseras, arternas höjdstigning diskuteras och en indel
ning av landet i 15 distrikt (tidigare 5) meddelas.

Huvudparten av arbetet intas av en uppräkning av kärlväxterna med 
angivande av deras utbredning, inte blott på Island utan i koncentrerad 
form även i den övriga världen. För varje art anges även dess isländska, 
danska och engelska namn, livsform (enligt Raunklers system) och maxi
mala höjd. Kritiska anmärkningar av systematisk natur ges för en mängd 
arter. För varje art anges det äldsta litteraturstället, varjämte hänvisas 
till de ställen, där arten omtalas i de isländska flororna och de viktigaste 
floralistorna. Mycket arbete har nedlagts på att utmönstra oriktiga eller 
osäkra uppgifter, och för varje sådan får man veta författarens uppfatt
ning eller åtminstone en uppgift om dess otillförlitlighet. För sällsyntare 
arter ges detaljerad uppgift om fyndorterna, bl. a. om första insamlingsår. 
För de mera spridda arterna äro uppgifterna i texten mera summariskt 
hållna, likväl med anmärkningar om mera ojämn utbredning och med 
exempel på fyndorter i trakter, där arten i fråga är mera sällsynt. Annars 
finnes huvudmaterialet nedlagt i 149 prickkartor, återgivande utbredning- 
av 162 arter. För några av de sällsyntaste arterna saknas kartor, liksom 
framför allt för de mest utbredda, som antas tämligen jämnt spridda över 
hela landet. Även för dessa hade det otvivelaktigt varit av stort intresse att 
få kartor, som kunde inte blott visa den aktuella kännedomen, utan även 
åtminstone antyda förekomsten av mindre utbredningsluckor.

Förteckningen upptar 522 inhemska och naturaliserade kärlväxter. Av 
dessa tillhöra 224 de stora kritiska släktena Hieracium och Taraxacum. 
Det är framför allt inom dessa som den stora tillväxten ägt rum sedan 
den senaste sammanställningen. Att redogöra för innehållet i ifrågavarande 
kapitel kan inte komma ifråga. Blott några saker må påpekas.

Den isländska floran har en mycket markerat europeisk prägel. Ende
miska arter förekomma såvitt känt endast inom särskilt kritiska form
serier och ha hittills påvisats inom Euphrasia, Hieracium och Taraxacum. 
De allra flesta formerna inom de bägge sistnämnda släktena äro tillsvidare 
uteslutande kända från Island. Det är emellertid av stort intresse, att även 
bland dessa småarter sådana finnas, som uppträda även i Skandinavien. 
Att dylikt gäller om några (5) sannolikt i senaste tid införda Taraxaca är 
mindre anmärkningsvärt, men även bland de inhemska eller i varje fall 
för århundraden sedan naturaliserade (under landnamstiden ?) äro sådana 
representerade. Det gäller åtminstone 6 Hieracia (av grupperna Alpina, 
Rigida och Prenanthoidea) och 5 Taraxaca (alla av gruppen Spectabilia sens. 
Dahlst.). I övrigt räknar kärlväxtfloran blott 5 arter, som ej äro kända 
inom Fennoskandia, nämligen Carex Lyngbyei, Habenaria hyperborea, 
Alchemilla faeroensis, Chamaenerium latifolium och Euphrasia rotundifolia. 
Och av dessa är Euphrasia känd från Storbritannien, Carex och Alchemilla 
från Färöarna. Chamaenerium är vitt utbredd i ett flertal arktiska länder 
i både gamla och nya världen, ävensom i Rocky Mountains, Centralasiens 
berg etc. Märkligast är Habenaria, som i övrigt blott är känd från Grönland, 
Nordamerika och östligaste Asien.

Givetvis är fördelningen av de olika arterna inom Island ojämn, och 
många av dem ha en mycket inskränkt utbredning. Påfallande är hur
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vissa arter, som hos oss äro ytterst sällsynta eller t. o. m. saknas (jfr 
ovan), på Island äro mycket utbredda, flera närmast allmänna. Nämnas 
må särskilt Carex Lyngbyei, Habenaria hyperborea, Saxifraga hypnoides, 
Chamaenerium latifolium, Lomatogonium rotatum, Pedicularis flammea. För 
en skandinavisk botanist är förekomsten av åtskilliga arter, som hos oss 
te sig utpräglat värmekrävande, m. 1. m. oväntad. Men det är naturligtvis i 
stort sett Islands oceaniska klimat, som möjliggör deras förekomst. Det 
kan räcka med att nämna Saxifraga hypnoides, Rosa Afzeliana och spino- 
sissima, Sanguisorba officinalis, Callitriche pedunculata, Hydrocotyle vulgaris, 
Veronica Anagallis-aquatica, Galium pumilum. Av dessa äro Hydrocotyle 
och Veronica helt bundna till varma källor och deras avlopp. Märklig är 
även Ophioglossum vulgatum, som uteslutande är känd från svavelkällor.

Gröntveds även typografiskt väl utstyrda arbete är av det största värde 
för alla nordiska florister och växtgeografer, som vilja blicka ut något 
utanför det egna landets gränser. För dem som syssla med vår floras eller 
överhuvud den cirkumpolära florans historia är det oumbärligt.

Gunnar Samuelsson.
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TYCHO VESTERGREN.
EN MINNESTECKNING 

AV

CARL SKOTTSBERG.

Tretton år ha gått sedan Tycho Vestergren skildes hädan. I Botaniska 
Notiser för 1930 har Nils Sylvén ägnat honom en minnesruna, men avsikten 
att även i vår tidskrift, vars redaktör han var under många år, teckna en 
bild av hans person och liv, har hittills icke förverkligats. Man har bett 
mig att söka avhjälpa denna brist. Det är mig en glädje att villfara denna 
begäran, ehuru jag vet att bilden måste bli ofullständig och alltför mycket 
byggd på ungdomsminnen.

I den krets av Uppsalabotanister vari jag hösten 1898 infördes var Tycho 
Vestergren en markant och populär medlem — en liten satt figur som 
rörde sig med värdighet, ett barnafromt, skägglöst ansikte, som knappast 
skvallrade om den uddiga humor som var Tycho egen och som i lycklig 
förening med hans oförfalskade gotländska kryddade vår kamratliga sam
varo. Samtidigt imponerade han — botanist alltigenom och inte bara en 
intresserad studiosus utan redan forskare. Som specialist på mikromyceter 
stod han i förbindelse med många in- och utländska lärde och kunde av 
egna skrifter fröjda nykomlingen med separat »från vännen förf.». Jag 
kände mig från första stund dragen till honom, och jag kan utan över
drift säga att vi under vår gemensamma Uppsalatid voro oskiljaktiga i 
både arbete och nöjen.

Jacob Tycho Conrad Vestergren var född i Bro på Gotland den 11 
december 1875; hans far var skräddare. Lärt påbrå fanns på faderns sida, 
Tycho visade tidigt läslust och intresse för naturen, sattes i Visby läro
verk och fick där all den uppmuntran han kunde önska hos sina natur
lärare, den originelle adjunkten O. A. Westöö, om vilken jag många gånger 
hört honom tala med värme, och adjunkten Karl Johansson, den lärde 
Gotlandsforskaren och liieraciologen, som blev hans vän för livet. Med 
gedigna skolkunskaper och åtskilligt därtill kom Tycho som student till 
Uppsala hösten 1894. Redan under gymnasietiden hade hans intresse väckts 
för svampar av det lilla formatet, och hans smak vann i hög grad profes
sor Thore Fries’ gillande. Mykologien spelade alltjämt en viktig roll i 
Uppsalabotaniken; jag behöver bara nämna, jämte Fries, den tidigt bort-
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gångne C. J. Johansson, vars utmärkta samlingar kommo att omhänder
tagas av Vestergren, A. G. Eliasson, Oscar Juel och Karl Starbäck. 
Gustaf Lagerheim, efter märkliga irrfärder återbördad till fosterlandet 
som professor vid Stockholms högskola, tog sig snart an den unge myko-

logen som förtrolig vän och hjäl
pare. Atmosfären var god för den 
som ville ägna sig åt svampforsk
ning, och Vestergren blev en 
utmärkt kännare av åtskilliga 
grupper, fr. a. askomyceter, ure- 
dineer och s. k. fungi imperfecti. 
Ilans första uppsats (1896) hand
lade, naturligt nog, om gotländska 
svampar. Redan 1901 hedrade 
honom den berömde mykologen 
Rehm med sl. Vestergrenia.

Det var, om jag minns rätt, 
Lagerheim, som gav honom idén 
att ge ut ett exsickatverk. Tychos 
hem var fattigt, han hade flera 
syskon, och av fadern kunde han 
icke påräkna annan hjälp än att 
få sina kläder sydda under be
söken hemma i Bro. Som andra 
medellösa studenter måste han 
göra skulder och slåss om stipen
dier. Det är ej för mycket sagt 
att exsickatet blev av väsentlig 
betydelse för hans ekonomi. Från 

sommaren 1895 samlade han årligen material, särskilt i hemtrakten, genom 
byte fick han disponera C. J. Johanssons efterlämnade samlingar, och han 
förvärvade många bidragsgivare i in- och utlandet. När företaget på hösten
1898 sattes i gång var det väl förberett. Det krävde dock en hel del tek
niskt arbete, och då jag erbjöd mig att hjälpa till, sade han inte nej. Kväll 
efter kväll sutto vi och klistrade »Micromycetes rariores selecti praecipue 
scandinaviei» i Tychos lindrigt sagt torftiga lya i ett gammalt ruckel vid 
Övre Slottsgatan — hyran var 25 kr. i terminen! — vanligen vid ett glas 
billigt vin. Lagret av prydliga fasciklar växte, subskribenter från in- och 
utland anmälde sig. Det var en stor dag då de första tre delarna i januari
1899 buros till posten, och en inte mindre när pengarna började inflyta. 
Varje del innehöll 25 nr och kostade 15 kr., upplagan var 25 ex. och blev 
småningom utsåld. När Tycho kasserat in de första postanvisningarna 
sade han: »nu går vi ut och super opp en fascikel!» — han överdrev dock en 
smula, ty 15 kr. på två man skulle på den tiden ha betytt ett överdåd i mat 
och dryck som inte riktigt låg för oss. Men roligt hade vi och voro visser
ligen ingalunda lika »exsiccati» som mikromyceterna. Utgivandet gick med 
rask fart, redan i maj kommo tre nya fasciklar och varje gång publicerade 
Vestergren »Verzeichnis nebst Diagnosen und kritischen Bemerkungen».

!' olo 1906.

S in cX o
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Så fortgick det till 1914, då kriget kom; den sista fascikeln liar numret 
72, den sista etiketten 1800. Det var ingen ringa vetenskaplig insats.

Vi hade hunnit bli intima vänner, och då Tycho en dag yppade sin 
plan på en egen forskningsresa och ville att jag skulle följa med, blev 
jag eld och lågor. Han hade inte för svamparnas skull lagt sitt intresse 
för de högre växterna på hyllan; ett par av hans första uppsatser hand
lade om fanerogamer. Som kännare av Gotlands flora hade han fått lust 
att undersöka en annan baltisk silurö, Ösel, vars floristiska utforskande 
dittills mycket försummats. Vi voro ungefär lika fattiga båda två, men 
lyckades uppdriva det nödvändiga kapitalet, och som tredje man hade vi 
den med Tycho jämnårige zoologen Abraham Roman, expeditionens ento
molog och med tiden en av de främsta kännarna av steklarnas intrikata 
grupp. Roman hade en annan färdighet, då långt mindre vanlig än nu: 
han var en skicklig fotograf. Det var en åtminstone i våra egna ögon 
framstående expedition som i juni 1899 styrde österut, försedd med gen- 
tila kabinettspass och med ett i universitetets namn utfärdat och av Th.
M. Fries underskrivet dokument, som för världen kungjorde att här kommo 
tre svenska naturforskare i höga och viktiga ärenden under beskydd av 
Alma Mater Upsaliensis. Detta kan synas löjligt — men Ösel var Ryssland. 
Abrahams kamera och vårt samfällda snokande på landsbygden med karta 
och kompass kom kejserliga polisen i Arensburg att vädra ett gott byte. 
Det blev förhör och husundersökning, även de mystiska växtpressarna 
analyserades, men papperet med det fina sigillet räddade oss.

Historien om denna ungdomliga forskningsfärd har aldrig skrivits. Inte 
är den heller särdeles märkvärdig, men den var fylld av muntra episoder 
som en person med Tychos förmåga — om den vittna många av hans 
brev — skulle ha kunnat utnyttja. Det hade han dock ingen tanke på. 
För mig står Öselresan som ett av mina bästa ungdomsminnen — en 
kultur med många originella drag, en natur som ännu bevarade rätt mycket 
av sin ursprunglighet. Vi botaniserade dagen i ända och vårdade till långt 
in på natten våra svällande pressar, medan vännen Abraham sysslade med 
dagens bevingade skörd och sina fotografiska plåtar — av sparsamhets- 
skäl delade vi alltid rum. Och Tycho kunde botanisera! Ingen dag gick 
utan nya fynd, tack vare hans skarpblick och spårsinne. Ingenting und
gick hans tränade öga, och namn hade han för snart sagt allt. Sina vänner 
Reinhold Matsson och Hugo Dahlstedt hade han i gott minne, och det 
blev ju omsider särskilda avhandlingar om Ösels både rosor och hieracier 
— maskrosornas storhetstid var ännu icke kommen. Huruvida någon före 
honom ägnat sig åt den osilianska svampfloran vet jag inte; nog gjorde 
han en rik skörd. Rätt som det var föll han på knä med ett »naj see...» 
vid upptäckten av några små prickar på ett blad eller en stjälk. Så fick 
man hjälpa till att samla, det skulle vara 25 ordentliga portioner av 
varje art.

Det har ofta sagts att man inte känner en vän förrän man rest med 
honom. Nog lärde vi känna varandra, och nog drabbade vi också samman. 
Tychos humör var inte idel solsken, han var ganska stingslig och mån 
om sin värdighet. Han var ju kvick och slagfärdig och kunde vara rätt 
sarkastisk även mot sina vänner, men gränsen för vad han själv tålte

MINNESTECKNING ÖVER TYCHO VESTERGREN
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var ganska snävt dragen. Det var en svaghet hos honom. Hans kritiska 
läggning var en styrka. Vädrade han vetenskapligt lättsinne eller hum
bug skrädde han inte orden, och min ungdomliga entusiasm och illa moti
verade självsäkerhet fick mer än en kalldusch. Han såg klart var faran 
låg och sade rent ut. Medicinen var besk, men hälsosam; tyvärr förstod 
jag inte helt hur rätt han hade förrän det var för sent. Vår vänskap förblev 
orubbad. Tillsammans publicerade vi ett par uppsatser om Ösels flora. 
På växtkatalogen satte vi en etta: naturligtvis skulle vi tillbaka till Ösel 
och då ta itu med växtsamhällen, för vilka Rutger Sernanders föreläs
ningar och exkursioner öppnat våra ögon. Men därav blev intet. Andra 
uppgifter kommo emellan.

Hösten och vintern gingo, Öselsamlingen tog all den tid examensläs- 
ningen lämnade mig övrig, Tycho kastade sig genast på bestämmandet av 
svamparna, och åtskilliga fina fynd voro med i de fyra fasciklar han i 
oktober fick ut i marknaden. Men visst hade vi ändå tid för ett glatt 
studentliv och lära väl aldrig ha saknats vid Botaniska sektionens vare 
sig allvarliga eller glada förhandlingar. Ett minne av Tycho från denna 
epok förtjänar kanske att räddas från glömska. Det var karneval i Botaniska 
trädgården. På Gotlands nations flakvagn tronade Tycho klädd i sida vita 
kläder och föreställande fredsgudinna; hennes attribut var tre vita duvor, 
givetvis uppstoppade. Majdagen var kall, regnet strömmade, och de age
rande i sina lätta kostymer huttrade av köld, men längs tåget löpte hjälp
trupper beväpnade med konjaksbuteljer: det gällde att hålla lunginflam
mationen från livet. Dosen blev småningom avsevärd, och när tåget för 
andra gången passerade, vred fredsgudinnan i ett anfall av ysterhet halsen 
av sina duvor och slungade ut dem bland publiken. Det höll på att gå 
illa, men vi lyckades rädda Tycho undan en träffad och mycket vredgad 
borgares hämnd och smuggla ut honom ur trädgården.

Vid mitten av nittitalet hade dåvarande docenten vid Stockholms högskola 
Axel Hamberg satt igång med en stort anlagd geografisk-geologisk under
sökning av Sarektrakten i Lule lappmark och beslöt efter några år att även 
biologien skulle bli representerad. Sommaren 1900 skulle de botaniska 
arbetena börja, och Tycho Vestergren erbjöds att omhändertaga dem. 
Villkoren voro för en student ganska lysande, allting fritt utom tobak — 
Hamberg rökte nämligen inte. Anbudet var lockande, men Vestergren 
satte som villkor att även jag skulle få medfölja. T v å botanister, nej det 
hade Hamberg ingen tanke på. Då fann Tycho på råd: jag skulle engageras 
som entomolog. Alltsedan skoltiden hade jag samlat insekter och var en 
smula hemmastadd inom några grupper, och som det ju bara gällde att 
samla, utan förbindelse att själv bearbeta materialet, gick det lätt för mig 
att med Tychos hjälp tysta samvetets röst. Jag minns som i går kvällen 
på Gästis där affären gjordes upp med vår blivande chef — jag anade 
dock inte att Tychos ingripande vid detta tillfälle blev avgörande för 
hela min framtid. Men det är en annan historia. Lapplandssommaren 
1900 blev rik på erfarenheter. Den första stormande förtjusningen över 
fjällfloran och vildmarks- och lägerlivet dämpades dock snart nog, ty 
vädret förblev från början till slut, med undantag för ett fåtal dagar, 
miserabelt, heden och videsnåren voro våta som svampar, jokkarna fulla
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av argt vatten, skoddan släpade över fjällen och vi gingo för det mesta 
våta. Tychos humoristiska syn på tillvaron räckte ett gott stycke, men 
allt efter som tiden gick blev han allt vresigare, och Hambergs i varje 
situation orubbliga lugn retade honom. Arbetsmöjligheterna blevo begrän
sade, svårigheterna att i den ständiga blötan sköta samlingarna växte, och 
det hände att anteckningsboken måste stanna i oljerocksfickan. Intet 
under att det synliga insektlivet var ytterst fattigt. Jag fick god tid att 
gå botanisten tillhanda. Resultatet blev närmast en rekognoscering och 
en orienterande överblick över flora och vegetation, och den vanns inte 
utan fysisk ansträngning. Tycho gav, där han sävligt rörde sig på Uppsala 
gator, knappast något intryck av spänst, men faktiskt var han både rörlig 
och uthållig i fält, och han trillade med glans både upp och ner vid be- 
stigningen av Sarektjåkko, en visserligen icke alls svår, men lång och 
tröttsam tur.

När vi i början av september anträdde återtåget till Ivvikkjokk hade 
vintern i snöstormens skepnad anmält sin ankomst, och kvicksilvret lik
som Tychos humör hade sjunkit under noll. Ilan lovade heligt och dyrt 
att aldrig mer skulle han fara med Hamberg till Lappland. Lyckligtvis 
stod han icke vid denna föresats. Visserligen kom han aldrig att bearbeta 
sitt stora material till en vegetationsbeskrivning; vad han publicerade in
skränker sig till en uppsats i Botaniska Notiser för 1902: »Om den olik
formiga snöbetäckningens inflytande på vegetationen i Sarjekfjällen». Men 
här kan man verkligen säga, att det inte är på omfånget det kommer an; 
denna uppsats på 28 sidor väger tyngre än mången voluminös avhandling, 
ty den är en av hörnstenarna i den ståtliga byggnad som rests av senare 
svenska fjällforskare. Den utgör kanske Tycho Vestergrens förnämsta 
vetenskapliga insats.

För mig blev Sareksommaren 1900 den första och sista, men lägerlivet 
i jungfruliga marker hade helt fångat mig, och till Tychos förskräckelse 
enrollerades jag i den anlarktiska expedition som hösten 1901 lämnade 
Sverige. Han tyckte att Sareks glaciärer borde kunna tillfredsställa en 
normal människas behov av is, och mina förtjusta brev till honom väckte 
ingen som helst avund. I ett av de brev med vilka han gladde mig under 
resan skaldade han som följer:

Till det kalla land i söder 
där alls ingen druva glöder 
och där blott pingviner dofta, 
dit jag längtar icke ofta.

Själv hade han redan före min avresa lämnat Uppsala och blivit ama
nuens hos Lagerheim; denna post beklädde han till 1908. I den stimule
rande luften på gamla botanikum i hörnet av Kungs- och Vasagatorna 
trivdes Tycho förträffligt, samvaron med Lagerheim, Otto Rosenberg, 
Knut Bohlin, för att nämna några av dem som buro upp denna stora 
tid och som utgjorde hans dagliga umgänge, verkade befruktande, och 
han skrev under de närmast följande åren flera utmärkta avhandlingar. 
Ett stort bekymmer hade han: examen hägrade alltjämt i fjärran. Det 
hade gått honom som mången annan, det självständiga sysslandet med
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vetenskap hade fört honom bort från examensstudiernas smala väg, han 
höll på att bli överliggare. Hans hopp stod nu till den s. k. direkta licen
tiaten, en nu för länge sedan försvunnen examensform, men den omfat
tade 3 ämnen. Tycho fann det högst motbjudande att sätta sig på skol
bänken, men böjde sig till sist för nödvändigheten att skaffa sig' ett an
ständigt levebröd. Kandidatkurserna hade han absolverat i Uppsala. I de
cember 1907 var han färdig med botaniken, två år senare med zoologi och 
geologi, och därmed var licentiaten klar. Dessförinnan hade han kom
pletterat kemi för kandidatexamen. Han stack aldrig under stol med vad 
han var Lagerheim skyldig, som aldrig släppt taget — som L. mycket 
riktigt anmärkte en gång: »man skall inte lita på att bli professor bara 
på en studentexamen». Till en doktorsavhandling fick han inte tid att 
samla sig. Kanske hade det icke varit ur vägen om den akademiska lagern 
omsider räckts honom honoris causa; den har prytt mången ovärdigare. 
Det är möjligt att han, även om de yttre omständigheterna varit gynn
sammare, icke mäktat klättra den vanliga vägen till parnassen, ty trots 
sin utpräglade vetenskapliga läggning hade han svårt att föra en större 
uppgift till slut. Det berättas att Lagerheim en dag kom in i amanuens
rummet, slog sig ner, sträckte sina långa ben ifrån sig och utbrast: »Usch, 
i dag känner jag mig inte upplagd för något arbete». Tycho svängde på 
stolen, sträckte så gott han kunde på sina korta ben och genmälte: »det 
har jag aldrig gjort». En paradox, som får sin belysning av en annan 
historia. Han yttrade en gång till en kamrat vid Högskolan: »Jag har fått 
ett oförtjänt rykte att vara lat. Det beror helt enkelt på att jag hela mitt 
liv aldrig har kunnat förmå mig att göra något annat än det jag har tyckt 
vara roligt». Och det kallade han inte arbete, ty, som han en annan gång 
utlät sig, »allt arbete är tråkigt,för det man tycker är roligt är ju inget arbete».

Att Vestergren helst velat ägna sig helt åt vetenskapen kan det inte 
råda något tvivel om, och han borde med sin stora kunnighet och sitt 
utpräglade ordningssinne ha blivit en utmärk museiman. Missriktad spar
samhet gör ju att våra botaniska museer lida av konstant brist på arbets
kraft, medan vi ha gott om pengar för liopbringande av samlingar som i 
stor utsträckning förbli obearbetade. Vägen till skolan var den enda som 
stod Vestergren öppen. Efter vederbörliga extralärareår blev han 1912 
adjunkt i biologi och kemi vid Jakobs (sedermera Vasa) realskola i Stock
holm, och där stannade han till sin död. Jag har haft svårt för att tro, 
att han verkligen fann tillfredsställelse i att plugga i småpojkar natur
kunskapens elementa, men kamrater som bättre känt den sidan av hans 
gärning ha sagt mig, att han trivdes ganska bra med tjänsten. Det växt
hus han ordnade var något för skolförhållanden enastående. Han var 
välvillig utan klemighet och förstod att krydda lektionen med ett gott 
skämt, som uppskattades, han var ju en sällsport trivsam människa. 
Fullt lika friktionsfritt gick det inte alltid med överheten. Det är ju 
ingen hemlighet att Tycho hade svårt att passa tider, och det gick så 
långt att höga vederbörande underrättades om att hans morgonlektioner 
sällan började på det rätta klockslaget. En tjänsteman avdelades alltså 
för att på ort och ställe undersöka förhållandet. Historien är betecknande 
för Vestergren och kan utan att skada hans eftermäle berättas. Alltnog,
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den mäktige infann sig en morgon och fann skolan i arbete, med ett undan
tag: en klass lekte på skolgården. Han frågade dem vad meningen var, 
och fick till svar, att de skulle ha magister V., och han brukade aldrig 
komma så tidigt. Pojkarna skickades tvärt till klassrummet, och efter en 
stund kom magistern makligt skridande. Handskakning och »hur står det 
till», och sedan kom det: »Vet licentiaten vad klockan är?» Tycho fann 
sig, såg på klockan, kastade en förvånad blick på den och utbrast: »kors 
för tusan, jag har inte tid att stå här och prata strunt, jag skall ha lektion!» 
Och därmed var den inspektionen avslutad. Har man hört Tycho Vester- 
grens fängslande och väl disponerade föredrag, där han skickligt tillvara
tog möjligheten till inpass av kulturhistorisk art, så vet man att han kunde 
göra sin undervisning medryckande. Men han höll styvt på växtkännedom 
som ett grundläggande kapitel och har i den frågan gjort ett inlägg' i 
Pedagogisk tidskrift. Själv var han allt annat än främmande för vad den 
moderna botaniken betydde; han höll sig väl orienterad även inom grenar 
som lågo fjärran från hans egna områden. Visst fanns det ett och annat som 
han endast motvilligt betygade sin vördnad, och jag erinrar mig ett till
fälle då han på tal om ett nyutkommet fysiologiskt arbete i tegelstens- 
format uttalade sin förvåning över att författaren behövt flera hundra 
kvartsidor för att bevisa, att »även roten upptar näring».

Tycho Vestergrens vetenskapliga produktivitet avtog sedan han inträtt 
på lärarebanan, och med utgivandet av den sista delen av exsickatverket 
var hans mykologiska period, åtminstone i dess manifestation utåt, avslutad. 
Att han samtidigt odlat andra grenar, därom vittna flera skrifter och smärre 
meddelanden; jag vill särskilt erinra om hans lilla eleganta studie över 
blomningen hos Fumana. Ilan hade varit med om att bilda Svenska bo
taniska föreningen 1907 och året efter övertog han redaktörskapet för dess 
tidskrift, som han med stor skicklighet och insikt skötte i 10 år. De reg
ler för författarna som han uppställde och utan misskund genomdrev 
vittna tillfyllest om hans — i somligas ögon pedantiska — omsorg om 
det tryckta ordets yttre ans. Som redaktör var han mån om att tidskriften 
skulle hugfästa minnet av bortgångna svenska botanister, ej minst de 
blygsamma men hängivna arbetarna i vingården utanför de professionellas 
krets. Ilan har själv författat många av dessa minnesteckningar, stilis
tiskt välformade liksom allt som flöt ur hans penna.

Åren efter det första världskriget blevo för Vestergren till en period 
av förnyad botanisk aktivitet. Han deltog 1921 i en av schweizaren M. 
Rikli ledd exkursion till Grekland och Kreta, året därpå botaniserade 
han i Österrike och Ungern — det var i inflationens gyllene tid, och han 
skrev till mig och berättade att han hade ett bättre slott på hand för 
ungefär en svensk hundralapp — och på sin femtioårsdag fick han av sina 
vänner mottaga en hedersgåva, som gjorde det möjligt för honom att 1927 
resa i Frankrike och Italien. På dessa resor och under de studier som 
följde blev han en utmärkt kännare av Mellaneuropas och Medelhavsländer
nas flora. Bland reskamraterna på Greklandsfärden var Gunnar Samuels
son, och sedan han blivit föreståndare för Riksmuseets botaniska avdelning, 
blev Vestergren där en trägen gäst och tjänstgjorde 1926—27 som Reg- 
nellsk amanuens. Flera studier i den europeiska fanerogamfloran trycktes
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Foto ERIK SÖDERBERG 1925.

Tycho Vestergren (och Gunnar Samuelsson) i Bergianska trädgården.

i denna tidskrift, utmärkta vittnesbörd om hans skarpa öga och hlick för 
systematiskt viktiga karaktärer. Hans beskrivningar torde i träffsäkerhet 
stå på höjden av vad som på det området presteras. Under de sista åren 
av sin levnad sysslade han med ett antal besvärliga släkten, och en av
handling om Mgosotis versicolor och dess anförvanter var vid hans död 
avslutad och kunde offentliggöras.

Tycho Vestergren var ungkarl, hans bostad förblev studentrummet, 
han hade intet hem, men sitt stora behov av kongenialt sällskap fann han 
ingen svårighet att tillfredsställa. När dagens arbete var slut kunde man 
icke utan hopp om framgång söka honom på något av stadens bättre 
näringsställen — han var ingen kostföraktare, men samtidigt något av en 
finsmakare — inbegripen i samspråk med utvalda vänner, Ernst IIemmen- 
dorff, Gustaf Neander, Selim Birger, Robert Norrby, för att nämna några. 
Ej sällan sågs i kretsen en eller annan bekant tidningsman, såsom t. ex. 
den lärde Simon Brandell. Har man gästat delta lag, så glömmer man 
det icke; här satt mycken intelligens, kunnighet och spiritualitet samlad, 
och Tycho själv var inte den minst givande. En utomstående anade knap
past hur väl bevandrad denne botanist var även i humaniora; han beliär-
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skade t. ex. latin på ett helt annat sätt än flertalet biologiska kolleger. Han 
visste över huvud ofantligt mycket. Jag vill också erinra om den exklusiva 
botaniska klubb utan alla statuter och funktionärer som med Selim Bir
ger som medelpunkt en och annan gång samlades på Hotell Östergötland 
för att med en i vackraste mening barnslig förtjusning titta på underliga 
växter som någon långväga resenär hemfört. Men lederna glesnade, och 
de senare åren förde Tycho ett mera tillbakadraget liv; hans hälsa var icke 
heller den bästa. När jag en vinterdag 1930 stötte ihop med honom på 
Riksmuseet hade jag inte träffat honom på ganska länge. Väl var hans 
ingenium alltjämt i bästa form, men till det yttre fann jag honom mycket 
förändrad, han rörde sig ytterst långsamt och den minsta stigning med
förde andningssvårigheter. Fastän jag icke visste att han led av en livsfarlig 
åkomma, lungemfysem, anade jag nästan att jag såg honom för sista gången. 
Döden kom dock oväntat plötsligt. Påskafton den 19 april 1930 ändade 
ett hostanfall på några minuter hans liv. Hans sista tryckta skrift är date
rad hans sista levnadsdag.

Tycho Vestergrens skrifter.

BN = Botaniska Notiser. SBT = Svensk Botanisk Tidskrift.

1896 Bidrag till kännedomen om Gotlands svampflora. — KVA Bih. 22: 3, 
n. 6.

» Om Malva Alcea L. X moschata L. och dess förekomst i Sverige. 
— BN.

1897 Bidrag till en monografi över Sveriges Sphaeropsideer. I. Sphaer- 
opsideae et Melanconieae novae in Suecia collectae. — KVA Öfvers. 54.

» Diagnoses micromycetum praemissae. — Jahreskatalog der Wiener 
Kryptogamen-Tauschanstalt.

» Anteckningar till Sveriges ascomycet-flora. — BN.
1898 Om individbildningen hos släktet Mentha samt om hybriden Mentha 

aquatica L. X arvensis L., dess utbredning i Sverige och systematiska 
begränsning. — KVA Öfvers. 55.

1899 Verzeichnis nebst Diagnosen und kritischen Bemerkungen zu meinem 
Exsiccatenwerke »Mieromycetes rariores selecti», Fase. I—III. — BN.

» Id., Fase. IV—VI. — BN.
» Uber Hymenelia Arundinis Fr., eine Tuberculariee mit endogener 

Conidienbildung nebst Verzeichnis der bisher bekannten Fälle endo
gener Conidienentwickelung bei den Nebenfruchtformen der Asco- 
myceten. — KVA Öfvers. 56.

1900 Verzeichnis nebst Diagnosen und Bemerkungen zu meinem Exsiccaten
werke »Mieromycetes rariores selecti», Fase. VII—X. — BN.

» (tills, med Carl Skottsberg) Einige für Oesel im Jahre 1899 neu ge
fundene Pflanzen. — KVA Öfvers. 57.

» Eine arktisch-alpine Rhabdospora. — KVA Bih. 26: 3, n. 12.
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1901 (tills, med Carl Skottsberg) Zur Kenntnis der Vegetation der Insel 
Oesel. — KVA Bill. 27: 3, n. 7.

» (tills, med C. Th. Mörner) Till kännedom orn fri oxalsyras förekomst 
inom växtriket. — KVA Öfvers. 58.

1902 (tills, med J. I. Lindroth) Ramularia Pastinacae (Karst.) Lindr. & Ves- 
tergr. — Lindroth, J. I., Mykologische Mitteilungen, i: Acta Soc. Fl. 
et Faun. Fenn. 22, n. 3.

» Verzeichnis nebst Diagnosen und kritischen Bemerkungen zu meinem 
Exsiccatenwerke »Micromycetes rariores selecti», Fase. 11—17. — BN.

>: Om den olikformiga snöbetäckningens inflytande på vegetationen i 
Sarjekfjällen. — BN.

1903 Zur Pilzflora der Insel Oesel. — Hedwigia 42.
1905 Läran om växterna (botanik). — Kunskap för alla.

» Monographie der auf der Leguminosen-Gattung Bauhinia vorkommen
den Uromyces-Arten. — Ark. f. bot. 4.

1906 Ein bemerkenswerter Pyknidentypes (I)iplodina Bostrupii n. sp.). — 
Ark. f. bot. 5.

1907 Discosia Artocreas (Tode) Fr., eine Leptostromatacee mit eigentüm
lichem Pyknidenbau. — SBT 1.

1908 Aecidium alaskanum Trel. und Aecidium Orchidearum Desm. — SBT 2.
» Potentilla fruticosa på Gotland. — SBT 2.

1909 Om ymphybrider. — Trädgården.
» Om Helianthemum Fumanas blomning. — SBT 3.
» (Tillägg till) E. Haglund, Om Betula humilis i Forserum. — SBT 3.
» Verzeichnis nebst Diagnosen und Bemerkungen zu meinem Exsic- 

catwerke »Micromycetes rariores selecti». Fase. 18—40. — SBT 3.
1912 Några ord om växtkännedomens betydelse i biologiundervisningen. 

— Pedag. Tidskr.
» Förteckning på de i Sverige hittills funna arterna av hyphomycet- 

släktena Bamularia, Didymaria och Ovularia. — SBT 6.
1913 (Svenska Botaniska) Föreningens vårutflykt. — SBT 7.

» Några växtfynd på Gotland. — SBT 7.
1914 Micromycetes rariores selecti. Fasc. 67—68. — SBT 8.
1916 Det 16. skandinaviska naturforskarmötet i Kristiania 10—14 juli 1916. 

— SBT 10.
1917 »En krigsvinstkälla» med välsignelse. — Hela Världen 2.

» Skogsfruns blomma. Fin av jordens sällsyntaste växter — hittad på 
Tiveden. — Ilela Världen 2.

1924 Apera interrupta (L.) PB. (Agrostis interrupta L.), en sydlig xeroterm 
på Ölands och Gotlands hällmarker. — SBT 18.

1925 Agropyrum litorale (Host) Dum., en mediterran-atlantisk art vid 
Nordeuropas kuster. — SBT 19.

» En hybrid mellan Agropyrum repens (L.) PB. och Hordeum nodosum L. 
— SBT 19.

» Polygonatum multiflorum (L.) All. X officinale All. i Sverige. — SBT 19.
1930 Über den Verwandtschaftskreis der Myosotis versicolor (Pers.) J. E. 

Sm. — SBT 24.
» En tentamen i botanik. — BN.
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Nekrologer.

1908 Oscar Robert Fries. — SBT 2.
1909 Manfred Mustafa Floderus. — SBT 3.

» Gustaf Peters. — SBT 3.
» Axel Alfred Magnusson. — SBT 3.
» Lars August Ahlgren. — SBT 3.

1910 Karl Peter Hägerström. — SBT 4.
» Johan August Berlin. — SBT 4.
» Carl Georg 1'ant. — SBT 4.
» Nils Conrad Kindberg. — SBT 4.

1914 Mårten Sondén. — SBT 6.
1915 (tills, med Selim Birger) Carl Gustaf Westerlund. — SBT 9.

Referat.
1907 E. Hannig, Über pilzfreies Lolium temulentum. — SBT 1.

» Harald Lindberg, Finlands Hippuris-former. — SBT 1.
» Erwin Janchen, Helianthemum canum (L.) Baumg. und seine nächsten 

Verwandten. — SBT 1.
1908 M. Mücke, Über den Bau und die Entwicklung der Früchte und über 

die Herkunft von Acorus Calamus L. — SBT 2.
» Hans Winkler, Über Propfbastarde und pflanzliche Chimären. — SBT 2. 
» H. Lindberg, Växtsynonymiska meddelanden. — SBT 2.
» Hans Winkler, Solanum tubingense, ein echter Propfbastard zwischen 

Tomate und Nachtschatten. — SBT 2.
1914 Gunnar Andersson m. fl., Stockholmstraktens växter. — SBT 8.
1915 Harald Lindberg, Myosotis laxa Lehm., en misskänd art af Myosotis 

palustris-gruppen. — SBT 9.
Härtill artiklar i dags- och veckopressen.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1943. Bd. 37, H. 3.

PER RICHARD WESTLING.
MINNESORD 

AV

GÖSTA EDMAN.

Den 19 december 1942 avled 
f. d. professorn vid Kungl. far- 
maceutiska institutet, apoteka
ren och fil. dr Per Richard West-
LING.

Han skulle i höst hava fyllt 
75 år; han var nämligen född 
den 14 november 1868, i Söder- 
åkra (Småland).

Westling hade tvenne intres
sen framför andra: kärlek till 
växterna och önskan att tjäna 
farmacien, båda erhållna som 
arv efter fadern, som var en in
tresserat botaniserande apote
kare.

Efter farmaceutiska studier 
och avlagd apotekarexamen 
(1897) knöts Westling till farma
ceutiska institutet, och där ver
kade han sedan utan avbrott i 
över ett tredjedels sekel som 
lärare i botanik och farmako- 
gnosi: assistent (1897), laborator 
(1911) och professor (1918). Från 
år 1922 fungerade han dessutom 
som institutets föreståndare, 

vilken befattning han innehade till år 1933, då han avgick med pension.
Samtidigt med sin tjänstgöring' vid institutet studerade Westling vid 

Stockholms högskola — f. a. botanik — vilka studier år 1911 resulterade 
i doktorsgraden.

Westling var en entusiastisk botanist. Hans håg till växter röjdes tidigt, 
och han fick redan under sina skolår rikligt med givande tillfällen att till
fredsställa denna sin håg. Större delen av skoltiden förflöt nämligen i det

C?.
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för botanister eldoradiska Västergötland — han avlade mogenhetsexamen 
i Skara 1888 — och från Kinnekulle bevarade han flera av sina lyckligaste 
ungdomsminnen. Många av de växter, han skänkt institutets herbarium, 
härstamma från denna tid. Denna håg till botaniserande var emellertid 
ej blott ett ungdomstycke, kärleken till detsamma räckte livet ut.

Som nyutexaminerad apotekare vistades han sommaren 1897 hos pro
fessor Tschirch i Bern för att studera farmakognosi, och han företog då 
också många och intressanta botaniska strövtåg i Berneralperna. Om de 
äventyr, han därvid upplevde, berättade han gärna. En annan av de expe
ditioner, vid vilken han ofta dröjde, då han skildrade sina minnen, var 
en färd till Lappland (beskriven i »På botanistfärd i lappmarken», Svensk 
farmaceutisk tidskrift, 1907), en färd, som företogs, då kommunikationerna 
ej voro så bekväma som nu. Det var nästan med andakt, han berättade 
om sitt första möte med skogsfruns blomma under denna färd.

Deltagare i de botaniska exkursioner, han som lärare vid kursen för 
apotekselever ledde varje höst (till år 1918), måste få det intrycket, att 
ingen terräng var så oländig, att Westling icke kunde taga sig fram i den
samma. Men under dessa exkursioner tolererade han ej heller långrot- 
ning och att bekväma deltagare dröjde sig kvar på mera angenäma ställen.

Botaniserandet var för Westling en »rekreation», och då han någon 
månad varje år unnade sig »vila» från det ansträngande institutarbetet, 
gav han sig i väg till någon landsända (under de senare åren till Öland 
eller Skåne), där den mesta tiden gick åt till att »samla växter», och det 
var med stolthet han sedan visade de fynd, han gjort. Detta växtsam- 
lande blev också hans »hobby», då han lämnat institutet och skulle 
hava njutit sitt otium, och varje år fick institutet mottaga bidrag til] sina 
samlingar från honom.

I Svenska botaniska föreningens sammanträden deltog Westling flitigt 
och med intresse. Ilan hade varit medlem av denna förening allt sedan 
dess bildande.

Westlings kärlek till Flora blev bestämmande för hans ställning till 
Pharmacia. Han blev farmakognost, och det säger sig självt, att hans 
botaniska produktion skulle bli sådan, att den kunde gagna framför allt 
farmakognosien. Vaxtsamlandet fick tjäna till att utöka institutets sam
lingar (herbarier och museum samt material för de praktiska övningarna 
och för jämförelse). Undersökningarna blevo f. a. mikromorfologiska och 
hade som mål att skaffa bidrag till bestämmandet av att vederbörande drog 
hade insamlats av rätt moderväxt och vid riktigt utvecklingsstadium. 
Sådana undersökningar voro »Utvecklingshistorien hos Semen Strophanthi» 
(S. F. T. 1898), »Studier över umbelliferernas frukter» (S. F. T. 1898), »Falska 
kolanötter» (S. F. T. 1900), »Om ståndarhåren hos svenska Verbascumarter» 
(S. F. T. 1908), »Kaukasiskt té» (S. F. T. 1918), »Papuamuskot och papuama- 
cis» (S.F. T. 1929) samt »Slemcellernas utveckling hos några ophrydéer» 
(S. F. T. 1934). I en mängd »farmakognostiska notiser» (S. F. T. 1900—1922) 
fäste han uppmärksamheten* på anmärkningsvärda företeelser—önskvärda 
eller icke önskvärda — hos i handeln utbjudna droger, och enligt några 
artiklar över »Några droger från Madagaskar» (S.F. T. 1910—1918) under
sökte han växtdelar, som hemförts av Karl Afzelius och Björn Palm.

Dock var det ett område, som ej har någon direkt påtaglig betydelse
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för farmakognosien men inom vilket han ändock var verksam samt pub
licerade ett par tre undersökningar, nämligen området för mögelsvampars 
mikromorfologi och systematik. Hans doktorsavhandling var »lieber die 
grünen Spezies der Gattung Penicillium» (Ark. f. bot. 1911), och ett par andra 
undersökningar voro »Byssochlamys nivea, en föreningslänk mellan fa
miljerna Gymnoascaceae och Endomycetaceae» (Svensk botanisk tidskrift 
1909) samt »Ett dimorft mycel hos två parasitiska Penicilliumarter» (S. F. T. 
1916). Betr. detta område torde man kunna spåra hans lärares, professor 
Lagerheims, påverkan.

Men farmakognosien är en vetenskap, som betjänar sig icke blott av 
botanik. Den bygger även på andra discipliner, och bland dem intager 
kemien en åtminstone nästan lika framskjuten ställning som botaniken. 
Även farmakognostiskt-kemiskt arbetade Westling ganska mycket, f. a. 
sysslade han med mikrokemiska reaktioner i identifierings- och differen- 
tieringssyfte (vilka reaktioner användas i mycket större utsträckning in
om farmakognosien än inom botaniken) men från hans penna ha kommit 
endast ett par refererande kemiska artiklar: »Mikrosublimation» (S. F. T. 
1915) och »Pikrolonsyra som alkaloidreagens» (S. F. T. 1915).

På utgivandet av läroböcker för den farmakognostiska undervisningen 
har Westling nedlagt ett stort arbete. Redan 1908 skrev lian »Mikroskopisk 
teknik, en handledning», avsedd att användas vid de praktiska övningarna, 
och då behovet av en lärobok i farmakognosi, särskilt anpassad efter 
nordiska förhållanden, blev pockande, utarbetade han också en sådan 
(1926—1927). Denna »Lärobok i farmakognosi» blev uppskattad även utan
för vårt lands gränser samt användes också vid de farmaceutiska hög
skolorna i andra nordiska länder. Ett annat problem, ett problem som 
gällde icke blott undervisningen utan även det praktiska arbetet på apo
teken och över vilket Westling gick grubblande under många år, var 
uppställandet av ett schema för drogpulveranalys, lämpat för våra drog
förhållanden. Resultatet blev hans »Droganalys, en handledning» (1929).

De flesta av dem, som nu uppbära den svenska farmacien, hava i West
ling haft den mångkunnige, stundom kanske bistre, ofta humoristiske men 
alltid omutlige läraren. Många äro de, som hava omvittnat bans eminenta 
förmåga att »slå i» eleverna erforderliga pensa, vare sig det varit i samband 
med enskild undervisning eller under obligatoriska föreläsningar, Huru 
högt hans forna och dåvarande elever värdesatte hans lärargärning och 
övriga insatser för svensk farmaci, framgår framför allt av att de till 
hans 60-årsdag insamlade och till honom överlämnade en penninggåva 
på nära 13,000 kronor, som blev till en av farmaceutiska institutets sty
relse förvaltad fond, som bär Westlings namn och av vilken räntan an
vändes till stipendier i botanik och farmakognosi.

Men Westling visade stort intresse även för institutet över huvud taget, 
och detta kommer mest till synes på det arbete, han nedlade på biblio
tekets omsystematisering, på frågan angående undervisningens omorga
nisation samt på institutets nybyggnadsfråga. "Åt institutets bibliotek, som 
är ganska stort, ägnade han stor omsorg. Ilan var bibliotekarie under 
åren 1909—1922, och i slutet på 1920-talet omarbetade han, tillsammans 
med laborator R. Örtegren, som då var bibliotekarie, institutets nominal- 
katalog samt utarbetade en realkatalog.
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Institutets omorganisationsfråga har länge stått på dagordningen. Redan 
1917—1918 var den föremål för ett kommittéarbete, och många av de för
slag, kommittén i fråga framlade, härstammade från Westling, och det är 
sannerligen ej hans skuld, att omorganisationen, trots att den är i hög 
grad önskvärd och trots att ett par ytterligare kommittéer brytt sina hjär
nor med dess problem, ännu ej blivit genomförd. En av de förändringar, 
som låg Westling närmast om hjärtat, har han emellertid även efter sin 
bortgång sökt få förverkligad, varvid han själv velat lämna bidrag till 
bestridande av de erforderliga omkostnaderna. Genom bestämmelser i 
sitt testamente överlämnade han nämligen till farmaceutiska institutet 
största delen av sin kvarlåtenskap »för upprättande av en lektorsbefatt
ning i botanik, skild från professuren i farmakognosi och från laborators- 
befattningen».

En annan viktig men svårlöst fråga för institutet var nybyggnadsfrågan. 
Institutet hade ända sedan 1860-talet varit inrymt i lokaler på Apotekar- 
societetens tomt vid Wallingatan. Dessa lokaler hade med tiden blivit 
alldeles otillräckliga. Efter många förslag och bakslag beslöt riksdagen 
slutligen (1922), att en av Tekniska högskolans gamla byggnader vid Kung- 
stensgatan skulle få disponeras av farmaceutiska institutet. Genom riks
dagens beslut hade emellertid den för byggnadens omändring beräknade 
och begärda peningsumman avsevärt beskurits, varför en fullständig om
arbetning av det ursprungliga förslaget måste företagas. Att iordningställa 
de »nya» lokalerna och överflytta dit blev f. a. Westlings göra, ty han 
hade 1922 förordnats till institutets föreståndare.

Det goda samarbetet med övriga lärare vid institutet kom till uttryck
1 den »Minnesskrift», med vilken »Richard Westling, under trettioåtta år 
verksam vid Kungl. farmaceutiska institutet, bringas vid hans avgång den
2 december 1933 hjärtlig hyllning av kamraterna i lärarkollegiet».

Att Westling skulle komma att deltaga i farmakopéarbetet är ju natur
ligt. I början på 1900-talet författade han den farmakognostiska delen i 
den för det praktiska apoteksarbetet värdefulla »Kommentar till Svenska 
farmakopén» (utgiven tillsammans med G. Fr. Bergh, A. Blomquist och 
Th. Delphin). År 1919 blev han utsedd att vara ledamot av den perma
nenta farmakopékommittén, och som sådan utarbetade han de farmako
gnostiska artiklarna i den nu gällande upplagan av vår farmakopé, utgiven 
år 1925.

Innan Westling blev professor och föreståndare, vilka befattningar 
kommo att lägga beslag' på så gott som hela hans tid, hade han flitigt 
deltagit även i kårarbetet. Vid sekelskiftet var han under några år bib
liotekarie hos farmaceutiska föreningen samt ledamot av denna förenings 
styrelse, och under åren 1912—1919 var han redaktör för och ansvarig 
utgivare av Svensk farmaceutisk tidskrift. I denna sistnämnda egenskap 
deltog han livligt i de strider, apotekarkåren då hade att utkämpa, samt 
skrev aktuella artiklar i kårpolitiska frågor (t. ex. Direktionen och central
styrelsen, 1913, och Elevtid och farmaceutisk tjänstetid, 1915), litteratur
anmälningar, »nyare läkemedel», nekrologer etc.

Westling var en arbetsmänniska som få, och få hava satt så bestående 
spår efter sig i vår generations svenska farmaci som han.
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Kristi himmelsfärdsdag, den 3 juni, samlades ett 50-tal exkursionsdel- 
tagare vid Västerhaninge station. I raden av kända ansikten, som döko 
fram ur det sportiga folkvimlet, märktes professorerna Fries, Rosen
berg och Lagerberg och även i övrigt var fackkunskapen väl företrädd av 
bl. a. d:r Asplund, lektor Halden, med. lic. Persson och fil. lic. Santesson.

Utflykten gällde denna gång det s. k. Gullringskärret, som ligger 1,6 km 
från nämnda station och på gränsen mellan Väster- och Österhaninge 
socknar. Första uppehållet gjordes på åskrönet vid Västerhaninge kyrka, 
där lic. Sörlin gav en orientering i traktens geografi och presenterade 
vandringens mål, som hägrade för expeditionens längtande blickar som 
ett svall av ljusgröna lövmassor. Kärret, som intar en sänka vid Stoek- 
holmsåsens fot, bevattnas av talrika källflöden, som givit upphov till den 
luxurierande växtligheten.

Fyndens långa rad började med den paranta Carex acutiformis, som 
poserade vid en källmynning intill landsvägen, lätt beskuggad av reslig 
Salix nigricans. Kärrets närmast landsvägen belägna del är starkt på
verkad genom dikning i samband med vägens framdragande och har där
igenom givit upphov till en yppig flora med nässlor, hallon, harsyra m. m. 
samt en kraftig skogsväxt. Bland anmärkningsvärda arter antecknades 
här Poa remota, Thalictrnm simplex och flavum, Cirsium heterophyllum 
och Crepis paludosa. I ett litet starrkärr uppträdde Carex paniculata och 
Epipactes palustris. Vid vägkanten frodades i rikliga mängder Hierochloe 
odorata samt Crepis praemorsa och paludosa.

Färden gick sedan förbi torpet Gullringen till mera opåverkade delar 
av kärret, där Asplund och Santesson hade fullt arbete med att besvara 
de vetgirigas frågor. Mosspecialisterna med Persson i spetsen försvunno 
i djungeln för en längre tid och döko fram, lastade med byte, först när 
vi andra redan avnjutit halva lunchrasten i en blomsterprydd backe. 
Tillvaron var här så angenäm att expeditionen höll på att komma av sig, 
fången som den var av skönt gassande sol, fågelsång och dagens all
männa ljuvlighet.

Under rasten passade vi på att intervjua lic. Persson angående moss- 
floran. Omdömet var: Gullringskärret är utan tvekan en av de allra 
rikaste mosslokalerna i Stockholmsområdet! Dess största raritet är Cra-
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Foto Rolf Santesson.
Fig. 1. Lic. Sörlin ger — flankerad av fem av föreningens styrelseledamöter — 

en orientering i Västerhaningetraktens geografi.

toneurnm decipiens. Enda lokalen i hela nämnda område för denna bo
reala el. subalpina, kalkälskande art. Därnäst får man väl nämna Cal- 
liergon Richardsonii, ävenledes en nordlig art, inom Stockholmsområdet 
förut endast känd från Norrtäljetrakten. Andra anmärkningsvärda arter 
äro Calypogeia snecicci, Hylocomium calvescens, Hyprium pratense samt 
levermossorna Conocephalum conicum och Trichocolea tomentella. Sphag- 
mimfloran är rik och representeras bl. a. av Sph. plumulosum, squarro- 
snm, teres och Warnstor/ii.

Den andra etappen gick genom blöta lövkärr med en rik starr- och 
örtvegetation, närd av talrika källsprång. I förbifarten antecknades Car- 
damine amara, Ghrysosplenium alternifolium, Carex elongata och Dryop- 
teris thelypteris. Mitt genom kärret ringlar en bäck i vackra serpentiner, 
garnerad av ståtlig strutbräken. Under den fortsatta vandringen längs 
bäcken passerades omväxlande vide- och alkärr, starrkärr och fastmarks- 
partier med en lundartad vegetation. Artrikedomen är också stor. Bortåt 
250 arter fanerogamer och ormbunkar äro antecknade härifrån, däribland 
ett 30-tal Carices.

Den kanske intressantaste delen av kärret är den av källvatten över
silade åssluttningen i norra partiet. Här växer granskog av ovanligt 
grova dimensioner och undervegetationen är synnerligen rik och frodig 
med många ormbunksarter bl. a. Dryopteris cristata, rikliga bestånd av
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Foto Rolf Santesson.

Fig. 2. Gull ringskärrets rika skatter studeras.

Poa remota samt Circcea alpina, Stellaria longifolia och Carex loliacea. 
Nedanför denna sluttning utbreder sig ett Carex acutiformiskärr, där 
denna dekorativa starrart når meterhöjd.

Härmed var exkursionens slutmål nått och deltagarna återvände per 
landsväg till stationen. Slutomdömet torde vara att Gullringskärret är 
av betydande värde inte bara för floristen utan också som ekologiskt och 
skogsbotaniskt demonstrationsobjekt, vartill det särskilt lämpar sig genom 
sin lättillgänglighet. Det vore därför önskvärt att kärret fredades för 
dikning och hårdare avverkning. Det tillhör kyrkoherdebostället, och 
Österhaninge kyrkoråd har på begäran välvilligt lovat att tillmötesgå 
dessa önskemål.

.4. Sörlin.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (vid sammanträde den 27 januari 1942) få av

handlingar 1 regel icke överskrida 1 Va ark (= 24 trycksidor). För av
handlingar i omfång överskridande 1 '/a ark får författaren själv vidkän
nas framställningskostnaderna för den överskjutande delen, såvida ej 
efter särskild prövning av styrelsen annorlunda bestämmes.

Korrigeringskostnad, som överstiger 10% av sättningskostnaden, betalas av 
vederbörande författare.

Av i tidskriften intagna större artiklar lämnas kostnadsfritt 100 särtryck med 
omslag. (Detta omslag är otryckt; önskas artikelns titel tryckt på omslaget, be
talas 5 kr. extra.) Av smärre uppsatser och meddelanden etc. lämnas särtryck 
endast efter särskild överenskommelse.

Det är önskvärt, att avhandlingar av mera allmänt vetenskapligt innehåll 
publiceras på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en sam
manfattning på något av dessa språk. Manuskript på främmande språk måste 
vara noga granskade av sakkunnig språkman. Namnet å' den språkman, som 
utfört översättningen eller granskningen av manuskriptet, bör meddelas redak
tionen.

Med avseende på stilblandningar gälla följande regler:
1. Auktorsnamn sättas med gemena (vanlig stil).
2. Personnamn i löpande text sättas med Kapitaler (understrykas dubbelt i 

manuskriptet).
3. Latinska växtnamn i texten sättas med kursiv stil (understrykas enkelt i 

manuskriptet).
Figurer i texten numreras med arabiska siffror och förses med kort förklaring. 

Om flera bilder sammanföras under samma figurnummer, betecknas de särskilda 
bilderna med kursiva bokstäver (a, b, c o. s. v.), ej med siffror.

Planscher numreras ined romerska siffror och de i dem ingående figurerna 
med arabiska siffror.

Tabeller numreras med romerska siffror och förses med kort rubrik.
Citerade arbeten sammanföras till en avhandlingen bifogad litteraturförteckning 

och ordnas alfabetiskt efter författarnamn. Uppställningen bör göras i enlighet 
med följande exempel:
Raunkler, C. 1912. Measuring-apparatus for statistical investigations of plant- 

formations. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Kobenhavn.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet och tryckåret. Exempel: Raunkler 1912 a.

Noter under texten böra om möjligt undvikas.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimental fältet.
Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.
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