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THE EFFECT OF STRANGULATION ON THE 
FORMATION OF MYCORRHIZA IN PINE.

BY

ERIK BJÖRKMAN.

It has recently been shown experimentally (Björkman 1942) that 
the development of ectotrophic mycorrhiza in conifers is most 
probably conditioned by an excess of soluble carbohydrates in 
the roots of the trees. The occurrence of this excess is determined, 
in its turn, partly by the nature of the soil and partly by the 
light conditions. If there are relative deficiencies in the soil, 
especially of phosphorus, soluble nitrogen, or both, the tree’s 
possibilities for growth are greatly restricted and a carbohydrate 
excess may arise in the roots. This explains the rich formation 
of mycorrhiza that has been shown, especially by Hatch (1937), 
to take place under such conditions. If, on the other hand, plenty 
of readily available nutrients are to be found in the soil as, for 
example, in rich mull, all the carbohydrates formed by photo
synthesis may he employed for the tree’s own growth, and no 
excess of soluble carbohydrates will occur in the roots. Under 
such circumstances the formation of mycorrhiza will be strongly 
suppressed. If the illumination is less than one quarter of the 
full daylight, the formation of mycorrhiza decreases, since the 
supply of excess products of photosynthesis is naturally also very 
small in the roots under such conditions.

Langlet’s (1942) investigations of the winter colouring of the 
pine have indicated that in the strangulation of experimental 
plants we should have a method for directly and decisively testing 
the above theory. In his strangled pine plants products of photo
synthesis accumulated in the part of the plant above the point
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Fig. 1. A strangled tour-year-old pine (No. 3) with control plant (No. 4,
to the lett).

of constriction. This was evidenced inter alia by an increased 
content of dry matter in the needles, indicating (Langlet 1936) 
also a higher proportion of soluble carbohydrates. Conversely, 
the parts of the plant below the strangling wire must be more 
or less cut off from all supplies of carbohydrates produced by 
photosynthesis. If the condition for the formation of mycorrhiza 
is an excess of soluble carbohydrates in the roots, few new 
mycorrhizae, or none at all, should have been formed in the 
strangled plants by the end of the period of vegetation.

The following investigation was performed in 1943 with a 
number of suitable pine (Pinus silvestris L.) plants, kindly placed 
at the writer’s disposal by the Swedish Forest Experiment Institute.

Strangulation of three-year-old pine plants.

A number of three-year-old pine plants, grown in three-litre 
unglazed earthenware pots in forest soil from Experimentalfältet, 
were strangled on May 5th with thin iron wire at about 5 cm 
above the ground level (Fig. 1). On some of the plants the sträng-



MYCORKHIZA IN PINE

Fig. 2. Detail of the site of strangulation on two pine plants (Nos. 1 and 5) 
strangled for the whole vegetation period, and on a stem from which the strang
ling wire was removed at the beginning of August (No. 9). On the extreme 

right, a non-strangled stem.

ling wire was released at the beginning of August. Fig. 2 shows 
two stems strangled for the whole of the vegetation period (6 
months) and one stem temporarily strangled (3 months). In the 
latter case, as a microscopic examination lias shown, a new con
ducting tissue had been formed. In all, eleven plants were strangled, 
while the same number were left untouched as controls. The plants 
were grouped in pairs according to size, each pair comprising a 
strangled and a non-strangled plant. The pots were kept outdoors, 
buried in the soil up to their rims.

Development of roots and of mycorrhizae.

The experiment was interrupted at the beginning of December. 
The expected effect was at once seen very strikingly (Figs. 3—6), 
when the moulds of earth were removed from the pots. A very 
lively formation of mycorrhiza had occurred in the non-strangled 
plants. The newly formed mycorrhizae were all provided with 
heavy white mantles, from the surfaces of which radiated many 
hyphae visible lo the naked eye. In the strangled plants only a
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Fig. 3. Root system in situ of a non-strangled plant (No. 4). Observe the vigorous 
fungal hyphae around the roots and the apices of the long-roots.

very insignificant formation of mycorrhizac had occurred, and no 
hyphae could be distinguished as they could in the control plants. 
It was also observed that the apices of the long-roots in the non- 
strangled plants were decidedly well developed, whereas in the 
strangled specimens they were thin and insignificant. A more



MYCORRHIZA IN PINK

'XU?' »(I

M3®

W'-M

msm.

' \-MMi;

?
; ? ; .

/

MM
ss^g

Wgx?5

mm
3K*%!

Fig. 4. Hoot system of a strangled four-year old pine in situ (No. 3). There are 
no hyphae visible to the naked eye in the soil.

detailed description of the plants, including their mycorrhizae, is 
given in Table I.1

Table I shows that the parts of the strangled plants above
1 Only five plants of each kind were examined; the remainder were reserved 

for a study of their further development.
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Fig. 5. Part of the root system of a noil-strangled four-year-old pine in situ 
(No. (!). Note the numerous mycorrhizae and the rich occurrence of fungal hyphae 

around the roots and the unbranched root apices, 1—2 dm long.
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ground were in the main as well developed as those of the non- 
strangled control plants in the same group. On the other hand 
the root development in the former was quite insignificant in 
comparison with that of the latter (cf. values of length of long- 
roots and dry weights and also the shoot/root ratio).

The temporarily strangled plants, from which the strangling 
wires were removed at the beginning of August (Nos. 7 and 9), 
occupy a position intermediate between those of the permanently 
strangled and non-strangled plants with respect to the development 
of the root system and the mycorrhizae. Sections made through 
the plane of strangulation showed that fresh conducting tissue had 
developed after the removal of the strangling wire; the formation 
of mycorrhiza had taken place simultaneously with a restoration 
of the means of transport to the roots of soluble carbohydrates.

Content of soluble carbohydrates in the experimental plants.

To obtain exact values for the quantities of soluble carbohyd
rates in the roots in different cases, one- and two-year-old roots



■

Sj/g»
•Ö'.®M

3«1

MYCORRHIZA IN PINE

Fig. (5. Part of the root system of a strangled four-year-old pine in situ (No. 5). 
No fungal hyphae visible to the naked eye in the soil. The roots are thin with

very insignificant growth.

in the experimental plants were analysed for reducing substances, 
estimated as glucose by Hagedorn-Jensen’s method (v. Björkman 
1942, pp. 70—71 and 163—164). The results of the analyses are 
given in Table II and the relation between the frequency of 
mycorrhizae and the carbohydrate content is shown in Fig. 7. 
From this it would appear that a definite connection exists between 
the root’s content of soluble carbohydrates and the formation of 
mycorrhiza, as an earlier investigation has shown (Björkman 1942; 
cf. the scatter diagram drawn by Romell 1942, p. 5). The amount 
of soluble carbohydrates in the roots (expressed as percentage of 
dry weight) was found to be higher on the average in the earlier 
study than in the present one. This may be due partly to seasonal 
differences and partly to the fact that all the roots analysed in 
the earlier work were one year old, whereas in the present study 
two-year-old roots, with their higher relative weight of cell walls, 
were included.

By special analyses of the well-developed root apices (Fig. 5), 
which often had a length of 2 dm but were always unbranched,
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Table I. — Growth and development of mycorrhiza in four-year- 
old strangled and non-strangled pine plants.

Strangled plants

permancntl\r tempor
arily

Non-strangled plants

Seedling No.' 1 3 5 7 i) 2 4 () 8 10

Dry weight of shoot, mg 3732 9210 8815 14450 8215 4026 9335 7457 13699 10012
Dry weight of root, mg 855 1374 2575 4062 .3129 2488 4274 4837 5623 4228
Shoot/root ratio .... 4.4 6.7 3.4 3.6 2.6 1.6 2.2 1.5 2.4 2.4
Plant height, mm .... 280 385 285 310 315 280 350 275 310 360
Length of the leader, mm 36 76 50 71 46 40 50 42 55 41
Length of needles on the

leader, mm................... 37 37 31 42 33 40 45 31 50 32
Length of long-roots, mm 1700 2870 4700 5100 5500 6300 5800 8900 12000 6000
Newly formed mycor

rhizae, per cent of all
short-roots2............... 2 0 5 36 50 66 62 71 68 59

Remaining two-year-old 
mycorrhizae, per cent
ot all short-roots . . .

Pseudomycorrhizae, per 
cent of all short-roots

26 10 21 9 13 8 14 12 / 13

72 90 74 55 37 26 24 17 25 28

1 Plant No. 2 is control for No. 1, No. 4 for No. 3, etc.
* Concerning different types of mycorrhizae, v. Björkman 1942, pp. 12—13.

it was established that these contained only rather small quantities 
of soluble carbohydrates (e. g. in plant no. 8 only 1.6%). This is 
in full agreement with what might be expected theoretically, for 
in these rapidly growing root lips the flow of products of photo
synthesis is presumably used up immediately for growth. No trace 
of mycorrhiza was seen on these roots.

Table II shows that the contents of soluble carbohydrates in 
the needles of strangled and non-strangled plants were not so 
different by far as those in the roots. In agreement with Langlet 

(1942), however, it was established that the highest values were 
found in the needles of the permanently strangled plants (Nos. 1, 
3 and 5 in Tab. II). The strangled plants had the same oppor
tunities to assimilate carbon dioxide as the non-strangled specimens, 
and they displayed very nearly the same shoot development as
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Newly formed mycorehizae %

> r. 2,0 2,5
Coirtent oT soluble carbohydrates %

Fig. 7. Relation between percentage of mycorrhizal roots and content of soluble 
carbohydrates in the roots of four-year-old pine plants strangled from May to 
November (empty circles), strangled from May to July (half-blackened circles) 

and non-strangled (blackened circles).

the latter (Tab. I). This is explained by the fact that the supply 
of nutrients and water from the roots takes place through the 
xylem and was not cut off by the strangulation. It is, however, 
to be expected that the strangled plants will die, during the next 
vegetation period, of nutriment and water shortage caused by the 
degeneration of the roots.

Table II. — Content of soluble carbohydrates (expressed as percen
tage glucose on dry weight) in needles and roots of four-year-old 

strangled and non-strangled pine plants.

Strangled plants

permanently tempor
arily

Non-strangled plants

Seedling No..................................... 1 j 3 5 7 9 2 4 fi 8 10

i :

Needles (one-year-old) . . . J 7.6 I 7.8 7.1 6.8 6.5 5.6 6.2 5.9 ! 0.7 6.8
Roots (one-and two-year-old); 0.8 J 0.7 0.8 1.6 2.1 2.2 2.1

2.8 | 2.8
2.2
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Fig. 8. Two-year-old, shrivelled mycorrhizae with dark brown mantles on a 
four-year-old strangled pine (No. 3). 10 X.

The appearance and nature of the mycorrhizae.

It is seen in Tab. I that mycorrhizae occurred on 10 to 28% 
of the short-roots even in the permanently (6 months) strangled 
plants (Nos. 1, 3 and 5) despite the interrupted supply of organic 
nutrients from the shoots. These mycorrhizae had, however, almost 
exclusively been formed during the foregoing vegetation period. 
They are dark brown in colour and have more or less shrivelled 
mantles (Fig. 8). Newly formed mycorrhizae with thick swollen 
mantles (Fig. 9; often with plentifully radiating hyphae, see Fig. 
10) occur only very infrequently in the permanently strangled 
plants but appear to some extent in the temporarily strangled 
specimens (Nos. 7 and 9) and numerously in the non-strangled 
controls (Nos. 2, 4, G, 8 and 10, cf. Fig. 5).

As is well known, mycorrhiza in pine may be of two kinds, 
ectotrophic and ectendotrophic (Melin 1923). In the ectotrophic 
type the hyphae are strictly intercellular, i. e. they only occur 
between the cells of the primary cortex, forming the so-called 
Hartig’s network. In the ectendotrophic type hyphae extending 
between the cells penetrate into these and fill them out. It may 
xvell be imagined that in the latter type the fungus has a marked 
parasitic tendency towards the root.

This problem also appears to have been clarified in some degree 
by the present strangulation experiment. As has been stated, the
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Fig. 9. One-year-old mycorrhizae with heavy white mantles on a four-year-old, 
non-strangled pine (No. 4). 10 X.

root system is greatly weakened by the strangulation. If Ihe 
mycorrhizal fungi really were parasites, the formation of mycor- 
rhiza might he expected to be especially lively in the strangled 
plants with their weakened and presumably less resistant roots. 
As has been pointed out, however, only extremely few new mycor
rhizae were formed in these plants. This appears to be a definite 
confirmation of the view that the mycorrhizal fungi are not 
parasites in the usual sense of the word. The short-roots not 
developing into mycorrhizae are transformed instead into so-called 
pseudomycorrhizae, i. e. they are infected by parasitic lower soil 
fungi of the type of M. R. atrovirens (Melin 1923) the hyphae of 
which penetrate into the root cells, whereupon the root hairs 
disappear more or less completely.

Nevertheless one may ask whether the fungi in the mycorrhizae 
remaining from the foregoing vegetation period (Fig. 8) do not, 
owing to the weakening of the root system, go over to a purely 
parasitic mode of life and thus penetrate into the cells. Micro
scopic investigation of a large number of such mycorrhizae from 
the strangled plants has shown, however, that like those from 
the non-strangled plants they were of a pure ectotrophic type. 
Instead of penetrating into the cells when the root system is 
weakened, the fungi stop attacking the roots because of the absence 
of food supply from the shoot. This fact also appears to support 
the theory that the mycorrhizal fungi are not parasites in the 
usual sense, although they are parasites on their host plants
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Fig. 10. One-year-old mycorrhizae with mantles radiating numerous white hyphae 
and hyphal strands on a four-year-old, non-strangled pine (No. 6). 10 X.

in respect of energy, just as ordinary roots may be considered 
energy parasites on the green overground parts of Ihe plant (cf. 
Romell 1939).

The mycorrhizal fungi only utilize a surplus product of the 
photosynthetic activity of the host plant, a surplus that the host 
cannot use or at least does not itself require for the lime being. 
At the same time the fungi can doubtless be intermediaries in 
the uptake of plant nutrients from the soil (cf. Endrigkeit 1937). 
There is no ground whatever for the assumption that the mycor
rhizal fungi are injurious to the tree, and in the present experiment 
the strong non-strangled plants with their rich root systems carried 
abundantly well developed mycorrhizae of the ectotrophic type. 
According to the experiences of numerous workers, the formation 
of mycorrhiza is, under certain circumstances, even necessary to 
the tree. This problem will not be discussed here, but is at Ihe 
moment the object of experimental investigation.

The observation that little or no mycorrhiza is formed when 
the plant is strangled and the supply of soluble carbohydrates to 
the roots is interrupted corresponds very well with the inability 
of the mycorrhizal fungi to utilize such sources of carbon as 
cellulose, starch, and even saccharose. According to Melin (1925) 
and Norkrans (1944) mycorrhizal fungi in pure cultures cannot 
utilize any carbon sources other lhan readily soluble carbohydrates, 
above all glucose.
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Summary.

1. In three-year-old pine plants, which were strangled in the 
spring, the formation of mycorrhiza was inhibited almost comple
tely during the subsequent vegetation period.

2. After strangulation the amount of soluble carbohydrates in 
the roots became very insignificant in comparison with that in 
the non-strangled plants, owing to the interruption in the supply 
to the roots of products of photosynthesis.

3. The recently presented theory (Björkman 1942) that the 
formation of mycorrhiza is principally conditioned by an excess 
of soluble carbohydrates in the roots could thus be confirmed.

4. Mycorrhiza! fungi did not go over to a purely parasitic mode 
of life when the root system was weakened by the strangulation. 
Instead they stopped attacking the roots (owing to lack of carbo
hydrates) just as when the plant receives insufficent light. The 
non-strangled control plants with their very well developed root 
systems show'ed, on the other hand, very abundant formation of 
mycorrhiza. Mycorrhizal fungi can thus be considered as parasites 
on their host plants with respect to energy, but not as parasites 
in the usual sense of the word; they do not injure the hosts. 
The experimental results do not contradict the conception of 
mycorrhizal symbiosis as a system of value to the host plant.
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OM FÄRGFÖRÄNDRINGEN OCH FRUKTMOGNADS
PROCESSEN HOS VIBURNUM LANTANA OCH 

VIBURNUM LENTAGO.
AV

K. V. OSSIAN DAHLGREN.

Viburnum Lantana, den i mellersta och södra Europa vildväxande 
och hos oss som prydnadsväxt ofta odlade husken, har röda bär 
(egentligen stenfrukter, men för korthetens skull använder jag i 
det följande den folkliga benämningen), som vid mognaden bli 
blåsvarta. I litteraturen påstås i allmänhet, att de mogna frukterna 
äro svarta. Men de ha en tydlig skiftning i blått, och jag be
tecknar dem därför som blåsvarta. Den blå färgtonen ha också 
alla konstaterat, som jag tillfrågat. Skrumpna och torra frukter 
verka däremot mera rent svarta.1

1 De mogna frukterna smaka sötaktigt, men de kunna näppeligen betraktas 
som en läckerhet. Ibland ha de ansetts vara giftiga. Kanngiesser (1928, s. 138) 
meddelar dock, att några pojkar i Niederösterreich med förtjusning brukade 
äta stora mängder av dem. (Jmf. också Wolf 1923, s. 248.) Själv (1921, s. 171) 
förtärde han en gang på prov 20 omogna bär efter varandra. Sedan väl de 
10 första »widerlich herbsauren Beeren» voro expedierade, kunde han endast 
med största motvilja tvinga ned de återstående. Omedelbart därefter kände 
han ett starkt behov att få kräkas, men med uppbringande av all sin viljekraft 
lyckades han behålla dem. Några obehagliga symptom i övrigt kände han sedan 
icke alls. Müller (1932, s. 255) förmodar, ehuru med ett ?, att frukterna, natur
ligtvis de mogna, skola kunna bli användbara »durch Kunst der Hausfrau als 
Kompott, Suppe usw.» [I förbigående må också noteras att den 13 okt. i år 
domherrar sagos äta av frukterna på en Viburnum opulus i Uppsala universitets 
naturpark vid Vårdsiitra (enl. meddelande av lektor O. B. Santesson). Den 23 
okt. iakttog jag en koltrast i botaniska trädgården, som förtärde frukter av 17- 
burnum Lentago. Där ståtade också den 27 okt. en buske av den förstnämnda 
arten med två utslagna blomställningar.]



16 K. V. OSSIAN DAHLGREN

Då icke alla frukter i samma samling mogna på en gång, upp
kommer en synnerligen effektfull kontrastverkan mellan de ännu 
lysande scharlakansröda bären och de redan blankt blåsvarta, 
och färgspelet förhöjes ytterligare mot bakgrunden av de matt 
metallgröna bladen. Man kommer lätt att tänka på färgprakten 
i de öppnade kapslarna hos vissa Paeonia-arter — t. ex. Paeonia 
Mlokosewitschii som jag i år särskilt observerade —-, där de mörka 
och mogna fröna starkt sticka av mot sina karminröda och ofull
gångna syskon. Sedan årtionden tillbaka har jag för mina be
kanta brukat påpeka hur förvånansvärt hastigt den slutliga färg
förändringen sker hos Vihurnum-frukterna. Förgäves skall man 
leta efter något bär, vars färg ligger mellan rött och biåsvart, 
såvida man icke som en sådan vill anse den mer mättade djup
röda ton, som bären ibland kunna få en tid före den slutliga 
mognadsprocessen. Det hela verkar nästan som ett trolleri. Men 
om man uppmärksamt granskar fruktställningarna, skall man 
ibland påträffa ett eller annat bär, som delvis är rött och delvis 
biåsvart. Gränsen mellan de båda färgzonerna är skarp. Innanför 
den svarta ytan är vävnaden lös och saftig; men i det röda om
rådet är den fortfarande fast och turgescent. Då det röda bäret 
står inför sitt definitiva mognande, visar sig först en liten mörk
blå prick. Ibland uppkomma två eller flera sådana punkter. Dc 
växa inom kort ut till allt större fläckar, vilka slutligen komma 
att omfatta hela bäret. Mognadsprocessen kan börja vid fruktens 
topp eller dess bas eller också var som helst på sidorna. Om en 
biåsvart ändfläck har utbildats, kommer man — sans comparaison 
i övrigt — alt tänka på de bekanta paternosterbönorna (Abrus 
precaiorius) med deras markanta mörka fläck. Som exempel på 
den hastighet med vilken det slutliga mognandet kan fortskrida 
må tjäna två bär, som avtogos den 14 augusti kl. 14,45 då dc 
visade en liten blå fläck, stor som ett knappnålshuvud. Redan 
kl. 15,25, alltså efter 40 minuter, var det ena bäret alldeles om- 
färgat. Det andra nådde dock samma utvecklingsstadium först 
efter nära två timmars förlopp. Tre kvistar (I, II och III) med 
sammanlagt sex fruktställningar avtogos och sattes i vatten den
17 augusti i år, varefter mognadsförhållandena annoterades vid 
olika tillfällen. Resultatet framgår av tabell I.

Sedan min undersökning av Viburnum Lantana redan var av
slutad, observerade jag under senare hälften av september, att 
också frukterna hos den nordamerikanska arten T. Lentatjo visade
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Tabell I. — Protokoll över mognadsprocessens framskridande i 
sex fruktställningar av Viburnum Lantana. En sådan beteckning 
som 5+10 betyder att 5 frukter voro blåfläckade och 10 stycken 
hclmogna. Tiden anger varje gång den minut, då granskningen 

av fruktsamlingen 1 A började.

Dag Kl.
I A 1 B C II A II B III

Köd Svart Röd Svart Köd Svart Köd Svart Röd Svart Köd Svart

‘7s 17,00 18 10 18 i+ i 10 — 25 4 + 13 3 1 + 3 30 1+ 1
18,46 13 5 + 10 15 4+ 1 10 — 22 5+15 3 4 29 1+ 2
20,16 6 6+16 10 7+3 10 — 13 5 + 24 3 4 25 4+ 3
22,10 3 2+23 10 2+ 8 9 1 + 0 10 5+27 3 4 24 4+ 4

■78 0,25 2 1 + 25 Ü 1 + 10 9 1 9 3 + 30 3 4 21 5+ 6
7,85 2 1+25 9 11 9 1 7 2+33 3 4 20 1 + 11

10,05 2 26 9 11 9 1 7 1 + 34 3 4 14 7+11
17,15 i 27 8 12 8 2 7 35 3 4 14 6+12
11,10 i 27 8 12 8 2 6 36 3 4 14 18

-7s 22,00 i 27 5 2 + 13 8 2 6 36 3 4 14 18

21,00 i 27 5 15 8 2 5 37 2 5 14 18
/8 22,oo 28 5 15 5 5 1 41 2 5 5 2+25

22,oo 1 19 10 — 42 2 5 5 27
! 8 10,oo — 20 7 2 30

ett hastigt färgomslag vid mognaden. Ett protokoll över några 
iakttagelser härom återges i tabell II. I de glesa fruktställningarna 
hos denna art kan man se mogna, blåsvarta bär tillsammans med 
ljust gröna (fig 1). I soligt läge få de senare så småningom en 
rödaktig anstrykning åtminstone på ena sidan; men även alldeles 
helgröna frukter kunna mogna, utan att de dessförinnan behövt 
rodna. På grund av felslagen frösättning kunna en del frukter 
bli mycket små men ändå mjukna och mörkfärgas.

Tyvärr går det icke att med vanliga plåtar få fram den starka 
kontrastverkan, som råder mellan de starkt röda och de blåsvarta 
bären i de täta gyttringarna hos Viburnum Lantana. Jag har där
för fått nöja mig med att i stället här reproducera en bild av 
frukter från Viburnum Lentago, då fotografiplåten är känsligare 
för skillnaden mellan dessas ljusgröna och mörka färger. Fig. 2 
återger några frukter, som hålla på att mogna och alltså äro upp
delade i två olika färgzoner. Man kommer nästan att tänka på

2 — 4415 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Fig. 1. Viburnum Lentago. Bilden visar 4 mogna och 7 omogna frukter.

en sektorialchimär hos ett äpple, ehuru det ju här är fråga om 
något helt annat.

Vad är orsaken till den hastiga övergången mellan högrött och

Fig. 2. Viburnum Lentago. Svarta par
tier ha under den pågående mognads
processen utbildats på de gröna frukterna.

biåsvart hos Viburnum Lanlana? 
Det låg ju nära till hands att 
länka, att färgförändringen helt 
enkelt berodde på, att cellsaften 
vid mognaden slog om från sur 
till basisk reaktion, varvid det 
röda anthocyanet blåfärgades. 
Röda bär, som extraherades i 
95% alkohol, lämnade ett vin- 
rött extrakt. En tillsats av 
ammoniak åstadkom — såsom 
stundom är fallet med icke rena 
anthocyanfärgämnen — en något 
grönaktig färgton, och då vätskan 
sedan surgjordes med saltsyra, 
blev färgen vackert klarröd.
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Tabell II. — Redogörelse för mognadsprocessens framskridande i 
fyra fruktställningar av Viburnum Lentago. En sådan beteckning 
som 4 + 4 betyder att 4 frukter voro delvis mörkfärgade och 4

helt mogna.

Dag Kl.
i ii ni IV

Grön Svart Grön Svart Grön Svart Grön Svart

15/ö 19 8 4+ 4 12 1 8 2+ 8 8 1+ 6
21 1 7+ 5 11 1+ 1 (5 2+10 6 2+ 7
23 4 1 + 11 11 2 (5 1 + 11 6 9 !

,00 9 4 12 11 2 (i 12 6 9
1(5 4 12 9 2+ 2 5 13 4 1 + 10
19 4 12 8 1+ 4 5 13 3 12
23 4 12 8 5 5 13 3 12

1V 9 10 3 13 8 5 5 13 2 13
12 3 13 8 5 3 1 + 14 i 1 + 13
23 2 14 7 6 2 16 15

"/» 10 2 14 6 1+ 6 i 17
16 2 14 5 1+ 7 i 17
12 i 1 + 14 i 9 i 17
19 i 15 2 1 + 10 i 17
21 i 15 2 11 i 17
11 i 15 i 1 + 11 — 18
15 — 16 i 12

’*/« ii — 1 + 12
13 — 13

Samma resultat erhöllos med den avfiltrerade saften från i vatten 
kokade röda bär. Omogna frukter, som lades i ammoniak, visade 
snart blåa fläckar (jmf. dock noten s. 23!).

Några försök gjordes nu att potentiometriskt (kinhydronelektrod) 
bestämma surhetsgraden i säväl röda som fullmogna frukter. Bären 
krossades i mortel och övergötos med destillerat vatten, som snart 
avfiltrerades för ett par förprov. Resultatet blev: för röda pH 4,99 
och för blåsvarta pH 4,57 (mycket god potentialinställning). De 
fullmogna bären syntes alltså vara något surare än de röda. Av 
båda bärslagen urlakades under 20 timmar (50 g maeercrad massa 
i 80 ml destillerat vatten vid en temperatur av 4°. Resultatet blev:

röda pH 5,03 och blåsvarta pH 4,51.
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Av vardera lösningen utspäddes 10 ml med en lika mängd destil
lerat vatten, varefter en förnyad bestämning gav följande värden:

röda pH 5,06 och blåsvarta pH 4,60.

Den lilla skillnaden i pH-värdena vid dubbel utspädning visar, 
att lösningarna voro väl buffrade. Den vätejonkoncentration, som 
bestämdes efter extraktionen, bör därför kunna anses nagot så 
när stämma med den verkliga inne i bären. Tydligen spelar dock, 
som man kunde vänta, frukternas totala pH-värde ingen roll för 
den ifrågavarande färgförändringen, då det här gäller själva skalets 
beskaffenhet.

Om man skär itu de röda bären, visa de ett fast och vitt 
parenkym, vars intercellularer tydligen äro luftfyllda. Bären ilyta 
också i vatten. Få de däremot under vakuum ligga i vatten, im- 
biberas de snart och sjunka, varvid som väntat frukterna komma 
att verka mera blacka och »genomskinliga». Även om man håller 
röda bär nedtryckta under vatten, imbiberas de så småningom 
och sjunka, fast detta ibland kan dröja några dagar.

De mogna blåsvarta frukterna sjunka i motsats till de röda 
omedelbart. (Hos Viburnum Lentago finnes icke en sådan skillnad 
mellan de mogna och omogna frukternas flytförmåga. Av båda 
slagen kunna somliga en lid hålla sig flytande, medan andra 
sjunka.) Interceilularerna äro hos de mogna Lantana-bären av 
allt att döma redan vätskefyllda. Om man därför låter röda bär 
flyta i vatten, sjunka de allt eftersom de mogna. Ibland händer 
det visserligen alt något bär kan förbli flytande, men det sjunker 
omedelbart, om också den del av skalet vätes, som ligger ovanför 
vattenytan. Om man klämmer ut de mogna frukternas innehåll, 
finner man att det består av en slemmig, sepiabrun inassa om
kring den platta stenen. Det är tydligen från detta fruktkött, som 
den röktopasliknande färg härrör, vilken utmärker de mogna, sönder- 
mosade bärens vattenextrakt.

Under extraktion av röda macererade bär visade det sig, att 
de, som lågo överst i glasbägaren, hade mörkfärgats under natten, 
och detta måste naturligtvis stå i samband med deras tillgång på 
syre. Även mycket omogna bär, som ännu delvis voro grönaktiga, 
mosades och övergötos med vatten i en erlenmeyerkolv, som pla
cerades i kylrum. Nästa dag hade också här en mörkfärgad zon 
utbildats invid ytan, och detta skikt ökade sedermera endast obe
tydligt i tjocklek.
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Dessa iakttagelser kommo mig att göra följande försök. I glas- 
kyvetter av den typ, som användes för betning och färgning av 
mikroskopiska preparat, lades en del röda bär. Genom ett objekt
glas, som vilade på de ungefär 4 cm från botten utskjutande 
glasrefflorna, hindrades bären, sedan vatten påfyllts, från att flyta 
ända upp till ytan, ungefär 3 cm ovanför objektglaset. Här fingo 
i stället andra omogna bär ligga och flyta i beröring med luften. 
Efter ett dygn hade många av bären under objektglaset imbiberats 
och sjunkit till botten utan att något enda hade svartnat. Åtskil
liga av de bär, som fått flyta på ytan, hade däremot hunnit 
mogna och mörkfärgas samt lågo nu ovanpå den nedsänkta glas
skivan. Under vatten förvarade gröna frukter av Viburnum Len- 
tago svartnade icke heller, men antogo så småningom en brun- 
aktig färgton; de däremot, som lades ovanpå objektglaset (vattnet 
i kyvetten fick endast nå upp till objektglaset, då som nämnt 
hos denna art även gröna frukter omedelbart kunna sjunka) för
ändrades tack vare lufttillträdet på normalt sätt. Om vattnet av
hälldes från de båda arternas dränkta och mer eller mindre »klara» 
bär, så att de alltså kommo i beröring med luften, inträdde så 
småningom den normala färgförändringen.

Av bägge arterna uppkokades hastigt en samling omogna bär 
och insattes i kylrum. Dessa förändrades icke alls, trots att de 
förvarades i flera veckor. Med anledning av denna observation 
sökte jag att »fixera» en påbörjad mognadsprocess. Bär, som vi
sade relativt stora mörka fläckar, upphettades i ett provrör med 
litet vatten. De röda partierna hos Lantana-hären svartnade sedan 
icke trots långvarig förvaring i kylrummet. Även hos Viburnum 
Lentago hejdades den mörka färgzonens vidare utbredning.

Omogna bär av båda arterna nedfrösos under en natt till —6° 
och fingo därefter upptina, varefter de så småningom antogo 
samma färg som de mogna frukterna.

Man har tydligen all anledning att anse, att ett oxydatiskt enzym 
är verksamt. Enligt Wehmers och Hadders (1927, s. 900) lista 
har också fenoloxydas konstaterats i frukterna hos Viburnum 
Lantana.

Det går mycket lätt att flå av ett stycke hud från ett rött bär. 
De i allmänhet rektangulära överhudscellerna äro försedda med 
talrika »porer» och — liksom cellerna i det subepidermala skiktet 
— fyllda med röd cellsaft. Plasmolysförsök med koksalt går lätt att 
utföra, varvid den stora vakuolen sammandrager sig och naturligtvis
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Eig. 3. Viburnum Lantana. Tvärsnitt genom en frukt visande de två 
cellskikt, som bilda skalet.

djupnar i färg. Sedd i mikroskopet färgas cellsaften violett av 
ammoniak och starkt röd igen efter tillsats av saltsyra.

Om man klämmer ut det lösa, smöriga innehållet i ett moget 
Lantana-här, följer också stenen med, och kvar har man det fasta 
svartfärgade skalet, bildat av de två cellskikten (fig. 3). Dessa gå 
icke alls all plasmolysera, vilket tyder på att cellerna nu äro 
döda. Medan det var mycket lätt att lösa ut anthocyanfärgämnet 
från de röda bären, har jag icke lyckats extrahera något färg
ämne, som stammar från de mogna frukternas skal. Satser på 
vardera 80 bär urklämdes och utpressades i vatten, varpå skalen 
övergötos med sådana vanliga lösningsmedel som kallt eller hett 
vatten, kolsvavla, koltetraklorid, etylalkohol, eter, kloroform och 
bensol. Ännu efter en veckas förlopp hade ingen av de nämnda 
vätskorna blivit färgad.

I mikroskopet visa sig de mogna Lantana-bixrens överhudsceller 
vara fyllda av en ljusbrun substans; och det suhepidermala lagrets 
celler, som äro större än överhudens (fig. 4), ha ett mörkt butelj- 
brunt innehåll. Dessa substanser, vilka jag som nämnt icke lyckats 
bringa i lösning, förändras vid tillsats av syror och ammoniak. 
Även om de mogna bären härvid icke tyckas visa någon som 
helst förändring för blotta ögat, ser man dock i mikroskopet hur 
epidermis blir starkt röd av syror och de underliggande cellerna 
brunröda. Om nu ammoniak tillsättes i överskott, bli överhuds- 
cellerna bruna och det subepidermala skiktet mörkbrunt till brun-
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Rig. 4. Viburnum Lantana. Till vänster: fruktens överhudsceller sedda från 
ytan. — Till höger: de stora subepidermala cellerna äro i mogna bär fyllda av

ett buteljbrunt innehåll. Nederst skymta ett par celler från fruktköttet.

svart. Vid den slutliga rekordartat hastiga mognadsprocessen före
föll det alltså som om anthocyanet skulle ombildas till en i de 
provade vätskorna olöslig substans, vilken dock fortfarande rea
gerar med färgförändringar, allt eftersom den behandlas med syror 
eller baser. Emellertid torde anthocyanfärgämnet alls icke vara 
modersubstansen till det olösliga ämnet i cellerna, ty hos Viburnum 
Lentago svartna ju gärna också rent gröna frukter vid mognaden. 
Mos Viburnum Lantana bar jag också under senare hälften av 
september iakttagit, att även förhållandevis obetydligt röda frukter 
kunna mogna. Om den kemiska beskaffenheten av substansen i 
cellrummen kan jag icke yttra mig.1 På fixerat och mikrotom- 
snittat material bar ofta det homogena bruna innehållet i de för
hållandevis stora subepidermala cellerna brustit sönder (fig. 3).

1 Röda Lantana-bär, som nedlades i 1 n saltsyra, visade överraskande nog 
ibland blåa fläckar, som dock snart försvunno. Om mogna bär överhälldes med 
ammoniak, uppstodo som nämnt snart nog talrika mörka fläckar, som ökade 
i omfång. Vid en snittyta visade sig blåfärgningen redan efter ett par minuter 
Efter ett dygn hade dock bären fått en något grönaktig ton med violett anstryk
ning eller också voro de till synes normalt svärtade. Vätskan antog så små
ningom en rödaktig om portvin erinrande färg. Även hos de mörkfärgade bären 
voro hudcellerna påfallande ljust färgade i jämförelse med de obehandlade frukterna.
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I det föregående har jag i allmänhet icke betecknat de mogna 
bären hos Viburnum Lantana som svarta utan som blåsvarta, då 
de ha en tydlig dragning i blått. Särskilt i starkt påfallande ljus 
framträder hos de urklämda och ursköljda fruktskalen (lämpligen 
förvarade i ett provrör med vatten) en vacker blåskimrande siden
glans. Detta fluorescensfenomen är mycket påfallande. På grund 
av cellernas mörka innehåll synes däremot skalet rödbrunt i 
i genomfallande ljus. Insidan av skalet fluorescerar ej. Fenomenet 
i fråga tycks alltså icke bero på det subepidermala cellskiktet. 
Även epidermisstycken från röda bär kunde skimra i blått mot 
mörk bakgrund. Tyvärr har jag först i slutet av denna månad, 
oktober, då alla bär redan voro illa åtgångna av höstvädret, spårat 
upp en gammal avhandling av Frank (1867, s. 407). Denne har 
observerat fluorescensen hos Viburnum Lantana och, fast ännu 
mera utpräglad, hos V. Tinus. Det fluorescerande ämnet finnes 
enligt honom i epidermiscellernas yttre membran under cuticulan, 
och fenomenet framträder i reflekterat ljus mot bakgrunden av 
cellernas mörka innehåll. Vid intorkning av epidermiscellerna upp
hör fluorescensen, men den framträder åter, om de vätas. Enligt 
Frank försvinner fluorescensen också, om bärskalen kokas eller 
behandlas med »wasserentziehende Mittel». Det må dock framhållas, 
att fruktskal av Viburnum Lantana, som jag den 25 september 
hastigt hade uppkokat, ännu den 27 oktober tydligt fluorescerade. 
Skal, som sedan den 5 oktober hade förvarats i 70 % alkohol, 
visade också, fast svagare, samma fenomen.

Zusammenfassung.

Uber den Vorgang der Fruchtreife und die Farbenveränderung bei 
Viburnum Lantana und Viburnum Lentago.

Bei Viburnum Lantana sind die unreifen Früchte schön rot und 
die reifen schwarz mit einem deutlichen Stich ins Blaue. In den 
Fruchtständen fällt also der prachtvolle Farbenkontrast zwischen 
den roten und blauschwarzen Steinfrüchten in die Augen. Die 
roten »Beeren» schwimmen auf dem Wasser, die reifen sinken 
dagegen. Jene haben einen weisscn, festen und turgeszenten Inhalt, 
diese dagegen enthalten eine sepiabraune, weiche und schleimige 
Masse.
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Wenn der endgültige Vorgang der Reife beginnt, entstehen ein 
oder mehrere blaue Pünktchen, die schnell an Grösse zunehmen; 
gleichzeitig verändert sich das darunter liegende Fruchtparenchym 
in der erwähnten Weise. Innerhalb einer oder ein paar Stunden 
kann die ganze Beere reif sein und die Farbe gewechselt haben. 
Die Tabelle auf S. 17 berichtet über die Reife der Beeren in 
einigen abgeschnittenen, in Wasser gestellten Fruchtständen.

Eine Anthocyanlösung erhält man leicht durch Behandlung der 
roten Fruchtschalen mit Alkohol oder (kochendem) Wasser. Auf 
Ammoniak und Salzsäure reagiert der Farbstoff in bekannterWeise.

Unreife Beeren wurden (zwecks pH-Bestimmung) zerquetscht 
und mit Wasser übergossen, worauf die Verwahrungsbecher in 
einen Kühlraum gebracht wurden. Es stellte sich da heraus, dass 
sich die oberste Schicht der Beerenmasse bald dunkel gefärbt hatte, 
diejenige Schicht also, die dem Sauerstoff zugänglich war. Beeren, 
die durch Kochen abgetötet worden waren, haben sich unter den 
gleichen Bedingungen überhaupt nicht verändert. Früchte, die 
durch Frieren abgetötet worden waren, wurden dagegen kurz 
nach dem Auftauen schwarz. Ein oxydatisches Enzym muss daher 
wirksam sein. Durch Kochen derjenigen Beeren, die teilweise 
schwarz geworden waren, konnte man also dieses Stadium des 
Reifevorgangs »fixieren».

Die Schalenfarbstoffe der reifen Beeren habe ich nicht extra
hieren können, obwohl verschiedene Lösungsmittel versucht wur
den. Die Schalenzellen der roten Beeren lassen sich leicht plas- 
molysieren, während die blauschwarzen gar nicht dazu zu bringen 
sind. Ihre Zellen sind daher wohl als tot anzusehen. Es dürfte 
wohl kaum das Anthozyan selbst sein, das in eine unlösliche Sub
stanz umgewandelt worden ist. Während der letzten Hälfte des 
September fand ich nämlich, dass verhältnismässig schwachrote 
Früchte reifen konnten. Siehe auch unten über Viburnum Lentago!

In durchfallendem Licht sehen die blauschwarzen Fruchtschalen 
rotbraun aus, was sehr auffallend ist. In scharfem, reflektiertem 
Licht zeigen sie dagegen einen blauen, seidigen Schimmer. Diese 
Fluoreszens rührt von den Epidermiszellen her und nicht etwa 
von der subepidermalen Zellenschicht, die auch die Fruchtschale 
bildet (Abb. 3). Unter dem Mikroskop zeigen sich die Oberhaut
zellen (Abb. 4) mit einer hellbraunen Substanz gefüllt, und die 
Zellen der subepidermalen Schicht haben einen dunklen flaschen
braunen Inhalt bekommen. Mit blossem Auge gesehen, scheint
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sich die reife Schale durch Zusatz von Säuren nicht zu verändern, 
aber unter dem Mikroskop werden die Epidermiszellen scharf rot 
und die unterliegenden Zellen braunrot. Ammoniak hat einen 
.Farbenumschlag ins Braune bzw. Dunkelbraune zur Folge. Wahr
scheinlich enthalten die beiden Zellenschichten dieselbe farbige 
Substanz, obwohl diese in den verhältnismässig grossen subepider
malen Zellen durch ihre grössere Masse dunkler aussieht.

Bei dem amerikanischen Viburnum Lentago habe ich nebenbei 
einige Beobachtungen gemacht. Die unreifen hellgrünen Früchte 
verändern hei der Reife schnell ihre Farbe und werden blau- 
schwarz. Vor der Reife können die Früchte manchmal einen 
roten Ton annehmen, besonders auf der Sonnenseite. Abb. 2 zeigt 
einige Früchte, die noch nicht ganz reif, sondern teilweise grün, 
teilweise dunkelfarbig sind. Tabelle II gibt ein Protokoll über den 
Reifevorgang in einigen Fruchtständen dieser Pflanze wieder.

Uppsala, 27. X. 1943.
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NYA BIDRAG
TILL KÄNNEDOMEN OM LAVFLORAN PÅ BARK. 

LIGNUM OCH URBERGSBLOCK PÅ GOTLAND.

AV

GUNNAR DEGELIUS.

Sommaren 1932 vistades jag tre veckor på Gotland för botaniska 
studier, under vilken tid även lavfloran ägnades en viss uppmärk
samhet. Dock inskränkte sig mina lichenologiska undersökningar 
nästan uteslutande till att omfatta lavfloran på bark, lignum och 
urbergsblock1, vilken tidigare i viss mån missgynnats till förmån 
för den rika lavfloran på kalkunderlag, ett rätt förklarligt för
hållande. Mina nämnda undersökningar gingo bl. a. ut på en jäm
förelse mellan frekvensförhållandena på Gotland och på svenska 
fastlandet för de behandlade arterna. Resultaten publicerades i 
Bot. Not. 1936 (s. 51—100). För att bilden av de berörda arterna 
och deras frekvens på Gotland skulle bli så fullständig som möjligt, 
medtogos i min skrift också alla tidigare litteraturuppgifter från 
ön för ifrågavarande arter samt meddelades för en del intressan
tare arter även upplysningar hämtade ur några av våra största 
herbarier. Slutligen kunde också en del fynd upptagas, som munt
ligen meddelats av andra botanister. Förteckningen upptog 279 arter.

Sedan ovannämnda arbete utkom, har Hasselrot företagit en 
studieresa i lichenologiskt syfte på Gotland. Han ägnade sig prak-

' Betr. beteckningen »urbergsblock» se Degelius 1936 (s. 54). Jag vill här till- 
lägga, att urbergsblocken på Gotland icke äro alldeles likformigt fördelade. I vissa 
trakter äro de mycket talrika, i andra (t. ex. kring Mästermyr) påfallande spar
samma, vartill mänsklig verksamhet bidragit. Detta är av viss betydelse vid 
bedömningen av silikatstenslavarnas frekvensförhållanden.
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tiskt taget uteslutande åt busk- och bladlavarna och dessas fre- 
kvensförhållanden. Resultatet av resan, som företogs våren 1937 
och varade en vecka, publicerades i Sv. Bot. Tidskr. 1938 (s. 
171 —185). Där upptagas även en del av andra meddelade fynd. 
Förf. berikade lavfloran på bark, lignum och urbergsblock med 
ett 20-tal arter (av dessa voro dock flera förut samlade på Gotland, 
ehuru på annat underlag). Bl. a. märkes även ett intressant skorp- 
lavfynd, Haematomma ventosum, varken tidigare eller senare an
träffad på Gotland. (Den å s. 176 i Hasselrots arbete med fråge
tecken anförda Collema furfuraceum är, enligt vad jag vid närmare 
undersökning funnit, C. furvum.)

Ovanstående arbeten äro de enda mer utförliga, som sedan 
1850-talet publicerats rörande Gotlands lavflora.1 Även om de
samma berikat vår kunskap om öns lavflora, så återstod dock 
ännu mycket att göra, även med hänsyn till de på bark, lignum 
och urbergsblock växande arterna. Då jag nu förflutna sommar 
(1943) c:a en månad vistades på Gotland med speciellt syfte att 
studera collemacécr (i samband med en monogralisk bearbetning 
av släktet Collema i Europa), begagnade jag därför tillfället att 
vid sidan av collemacé-studierna fortsätta och utvidga mina tidigare 
bedrivna undersökningar över lavfloran på de nämnda Substraten, 
främst bark och urbergsblock. Särskilt sistnämnda slag av substrat 
blev föremål för ett rätt ingående studium, i det att praktiskt 
taget varje blockanhopning eller enstaka större block, som kom 
i min väg, undersöktes. Åtskilliga lövängar, vilken lokaltyp av 
mig under förra resan kom att bli mer styvmoderligt behandlad, 
blevo nu föremål för undersökning. Samtliga kyrkogårdar, som 
passerades — och de voro rätt talrika —, studerades m. el. m. 
noggrant (speciellt med hänsyn till vissa arter). Under denna resa 
ägnades även större uppmärksamhet åt lavfloran på kalkunderlag 
(se nedan).

Vistelsen på Gotland omfattade tiden 5—30 juni. Tack vare 
vackert väder så gott som hela denna tid kunde dagligen längre 
eller kortare exkursioner per cykel företagas. Som fasta utgångs
punkter tjänade Visby, Slite, Ljugarn, Hemse och Klintehamn. 
Även St. Karlsö besöktes under några dagar (en planerad färd 
till L. Karlsö måste tyvärr inställas på grund av stormigt väder). 
Förutom i Visby gjordes samlingar och undersökningar i följande

1 Från Gotska Sandön, som i följande framställning ej medräknas, anföres ett 
80-tal lavar hos Arwidsson 1938 (s. 26—30).
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51 socknar (från några av dem finnas i efterföljande artlista blott 
få uppgifter):

Alskog, Alva, Ardre, Barlingbo, Boge, Bro, Burs, Bäl, Eke, Eksta, 
Endre, Eskelhem, Fardhem, Fide, Fole, Follingbo, Fröjel, Gammel- 
garn, Garde, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hejdeby, Hejnum, 
Hellvi, Hörsne, Klinte, Kräklingbo, Lau, Linde, Lojsta, Lokrume, 
Lummelunda, Lye, Lärbro, Martebo, När, Näs, Othem, Bone, Sanda, 
Silte, Sproge, Stenkumla, Stenkyrka, Stånga, Träkumla, Västergarn, 
Västerhejde, Västkinde, Öja.

I arbetet 1936 (s. 54—60) uppehöll jag mig vid ett växtgeogra- 
fiskt problem rörande Gotland, nämligen den minskade fre
kvensen eller rent av saknaden där av en del på fast
landet m. el. m. allmänna arter (blott lavarna behandlades). 
Att en del då som saknade betecknade arter senare skulle kunna 
anträffas, räknade jag med; 10 sådana ha också sedermera noterats 
av Hasselrot, Bengt Pettersson eller mig. Vissa ändringar få 
även göras inom andra grupper. På grund härav — och då detta 
problem är av ganska stort intresse — skola nedan de olika grup
perna ånyo anföras med de ändringar och tillägg, som föranletts 
av mina förnyade studier samt, betr. busk- och bladlavarna, även 
Hasselrots undersökningar. Sammanställningen av arter blir nu 
något utförligare än förra gången. — Hasselrot vidrör i sitt 
arbete 1938 hithörande problem. Våra iakttagelser stämma ganska 
väl överens utom i ett par fall (jfr nedan).

Med »fastlandet» har i den företagna jämförelsen givetvis avsetts 
de närmast Gotland liggande delarna av södra Sverige, alltså östra 
partierna av Göta- och Svealand, geologiskt i huvudsak uppbyggda 
av silikatbergarter. Det är ju givet, att även inom detta område 
vissa olikheter i frekvens kunna förefinnas för ifrågavarande arter 
(t. ex. motsättningen i vissa fall mellan eu- och oligotrofa områden), 
till vilket en viss hänsyn får tagas vid jämförelsen. — Icke heller 
följande gruppering får i alla sina detaljer uppfattas som absolut 
slutgiltig. Ytterligare ändringar kanske bli nödvändiga i vissa fall. 
Undersökningar av detta slag, alltså rörande frekvensförhållandena, 
äro alltid ganska svåra och tidsödande. Jag har dock, särskilt 
under sista resan, lagt ner ganska mycket arbete därpå. — För 
övrigt hänvisas till arbetet 1936.

Till den första gruppen, omfattande på fastlandet m. el. m. all
männa si 1 i ka t s ten s 1 ava r, som på Gotland proportionsvis upp
visa ungefär samma frekvens, höra åtminstone följande arter:
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Acarospora fuscata 
Caloplaca marina 
C. scopularis 
Candelariella coralliza 
C. vitellina 
Catillaria chalybeia 
CAadonia pyxidata 
Crocynia neglecta 
Haematomma coccineum 
Lecanora atra 
L. badiatf)
L. caesiocinerea 
L. cinerea 
L. grumosa 
L. helicopis 
L. macrocyclos 
L. muralis 
L. rupicola 
L. salina 
Lecidea deuslala

Till den andra 
landet m. el. m. 
uppvisa en tydligt minskad 
få räknas:

L. furvella 
L. fuscoatra 
L. pantherina 
L. scabra 
L. sulphurea 
Ochrolechia tartarea 
Parmelia conspersa 
P. fuliginosa 
P. isidiotyla 
P. saxatilis 
P. sulcala
Pertusaria leucosora 
Physcia caesia 
Ph. subobscura 
Rhizocarpon constrictum 
Rh. disiinctum 
Rh. geographicum 
Rinodina salina 
Verrucaria maura 
Xanthoria candelaria

omfattar på 1'ast- 
som på Gotland 

s, torde åtminstone följande

gruppen, som är mindre och 
allmänna silikatstenslavar, 

frekvc n

Cladonia coccifera 
CL squamosa 
Collema rupestre 
Crocynia membranacea 
Lecanora intricata 
L. polytropa(?)
Lecidea cyathoides 
L. Dicksonii 
L. macrocarpa 
Nephroma parile 
Parmelia disjuncta 
P. incurva

P. Mougeotii 
P. omphalodes 
P. sorediata 
P. stenophylla 
P. stygia
Pertusaria corallina 
Sphaerophorus fragilis 
Sph. globosus 
Stereocaulon coralloides 
Umbilicaria deusta 
U. pustulata 
U. iorrefacta

Till denna grupp några kommentarer. Crocynia membranacea 
är allmän på kalksten (se s. 40). Vissa av de uppräknade arterna, 
t. ex. Lecanora intricata, Parmelia disjuncta och P. omphalodes, 
kunna lokalt uppträda tämligen rikligt. — Sällsyntheten av Par
melia stenophylla är kanske särskilt märklig, eftersom denna art 
på fastlandet är allmän just inom de mer eutrofa områdena men 
saknas eller visar minskad frekvens inom de oligotrofa. — Umbili- 
caria polyphylla skulle här eventuellt ha kunnat upptagas, men
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den står på gränsen till föregående grupp. Den uppgavs av mig 
1936 som sällsynt på Gotland. Som Hasselrot (1938, s. 175) på
pekat, och enligt vad jag numera själv funnit, var denna upp
fattning betydligt överdriven. Arten är i själva verket mycket 
spridd på Gotland, men den visar dock samtidigt någon minskning 
i frekvens i förhållande till fastlandet (även proportionsvis sett). 
Den kan lokalt uppträda rikligt, men ibland söker man den för
gäves även i ganska stora blockanhopningar eller å enstaka större 
block. Mycket ofta finnes den å lokalerna helt sparsam och i små 
exemplar. — Beträffande fynden av Parmelia incurva och Sphaero- 
p/iorus-arterna se ett kommande arbete av Bengt Pettersson.

Tredje gruppen, omfattande på fastlandet m. ei. m. allmänna sili- 
katstenslavar, som enligt nuvarande kännedom saknas på 
Gotland, har minskat med en del arter, som i stället fått över
flyttas till föregående grupp (se denna); två andra arter kunna i 
stället tillfogas (Dermatocarpon miniatum har på Gotland hittills 
blott samlats på kalksten, där den dock synes vara rätt sällsynt).

Anaptychia fusca Umbilicaria polgrhiza
Dermatocarpon miniatum U. spodochroa
Parmelia centrifuga

Till den fjärde gruppen, omfattande på fastlandet m. el. m. all
männa b a r k- och lignumlavar, som på Gotland uppvisa sam m a 
frekvens, få åtminstone följande arter föras:

Anaptychia ciliaris 
Arthonia leucopeltaea
A. radiata
Arthopyrenia gemmata
A. punctiformis 
Bacidia luteola 
Buellia alboatra
B. punctiformis 
Caloplaca aurantiaca
C. cerina 
C. cerinella 
C. pyracea 
Calillaria Gri/filhii 
Cetraria chlorophylta 
C. juniperina 
Cladonia cenotea
Cl. digitala 
Cl. pyxidala 
Evernia prunastri

Graphis scripta 
Lecanactis abietina 
Lecania syringea 
Lecanora allophana 
L. carpinea 
L. Hageni 
L. subrugosa 
Lecidea elaeochroma 
L. quernea 
L. symmicta 
Lepraria candelaris 
Leptoraphis epidermidis 
Lobaria pulmonaria 
Ochrolechia pallescens 
O. tartarea 
Opegrapha atra 
O. herpetica 
O. varia
Parmelia fur/iiracea
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P. physodes 
P. subargentifera 
P. subaurifera 
P. sulcata 
P. tubulosa
Parmeliella corallinoides 
Parmeliopsis aleurites 
P. ambigua 
P. hyperopia 
Pertusaria amara 
P. coccodes 
P. disco idea 
P. globulifera 
P. leioplaca 
P. lutescens 
P. pertusa 
Phlyctis agelaea

Phi. argeria 
Physcia aipolia 
Ph. ascendens 
Ph. grisea 
Ph. nigricans 
Ph. orbicularis 
Ph. pulverulenta 
Ph. tenella 
Ramalina farinacea 
R. jastigiata 
R. fraxinea 
R. obtusata 
R. pollinaria 
Usnea hirta 
Xanthoria parietina 
X. polycarpa

Hit torde även få räknas arter som t. ex. Arthonia punctiformis 
(inkl. A. populina), Artliopijrenia falla.v, Buellia pharcidia, Calicium 
abietiniim, C. salicinum, C. viride, Cladonia coniocraea (syn. Cl. 
ochrochlora), Cl. fimbriata, Lecanora distans, L. varia, Pertusaria 
hemisphaerica, Physcia slet laris, Stenocijbe pullatula, lomasellia 
gelatinosa. ■— Av de ovan uppräknade arterna fördes i mitt arbete 
1936 Cetraria chlorophglla, Lobaria pulmonaria, Parmelia tubulosa 
ocli Parmeliella corallinoides (Lobaria-arten med frågetecken) till 
följande grupp. Betr. de tre förstnämnda arterna påpekade sedan 
Hasselrot (1938, s. 175), att de förmodligen icke borde räknas till 
arter med minskad frekvens på Gotland. Jag är nu närmast böjd 
att ansluta mig till denna mening, även om kanske någon liten 
skillnad dock finnes betr. Cetraria- ocb Parmelia-arterna.

Femte gruppen, som är betydligt mindre än den förra och om
fattar på fastlandet m. el. m. allmänna bark- och lignum lavar, 
som på Gotland uppvisa minskad frekvens, torde bestå av åt
minstone följande arter:
Alectoria implexa 
A. jubata 
Cetraria glauca 
C. pinastri 
C. sepincola 
Cladonia bacilliformis 
Cl. botrytes

Nephroma parile 
Parmelia acetabulum 
P. aspera(l)
P. Bitteriana 
P. exasperatula 
P. tiliacea 
Xanthoria fallax

Särskilt är sällsyntheten på Gotland av Parmelia acetabulum och 
Xanthoria fallax anmärkningsvärd, eftersom dessa arter på fast
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landet äro vanliga jnst inom de mer utpräglat eutrofa områdena. 
Den förstnämnda arten är på Gotland blott känd från en lokal, 
den sistnämnda från två. Betr. utbredningen av Parmelia tiliacea 
i Sydsverige, där den blott i vissa delar är mer allmänt utbredd, 
se Greta Sernander-Du Rietz 1926. — Alectoria implexa anses av 
Hasselrot (1938, s. 175) knappast kunna uppvisa minskad frekvens 
på Gotland i förhållande till fastlandet. Jag måste likväl vidhålla 
min tidigare åsikt, att arten, även om den är känd från rätt 
många lokaler på Gotland, dock där (utom i några områden) är 
avgjort sällsyntare och även på lokalerna betydligt mindre indi
vidrik än på fastlandet. I hällmarkstallskogarna, som ju täcka så 
stor del av ön, ser man arten i allmänhet mycket sparsamt före
trädd. Rikligast uppträder den i granskogar. Samma förhållande 
gäller Cetraria glauca.

Till den sjätte gruppen, omfattande på fastlandet m. el. m. all
männa bark- och lignum lavar, som på Gotland saknas 
enligt nuvarande kännedom, höra följande tre arter, vilka dock 
redan inom östra delarna av sydsvenska fastlandet uppvisa minskad 
frekvens i förhållande till de västra (Degelius 1935, s. 223) :

Collema nigrescens Lobaria scrobiculata
Leptogium saturninum

Arter, som på Gotland äro allmännare än på fastlandet, äro 
tydligen icke många inom här ifrågavarande kategori lavar. Dock 
förefaller Catinaria leucoplaca vara en sådan, möjligen också Calo- 
placa chrijsophlhalma och (enl. Magnusson) C. herbidella.

I arbetet 1936 såväl som i ovanstående framställning har pro
blemet om de växlande frekvensförhållandena blott kunnat be
handlas i m. el. m. grova drag. För en ingående analys och ett 
fullständigt klarläggande av särskilt de kausala spörsmålen (jfr 
nämnda arbete s. 57—60) äro bl. a. detaljerade prickkartor över 
arternas utbredning i Sydsverige (inkl. Öland, Gotland och Gotska 
Sandön) nödvändiga. Framställandet av sådana är ett stort före
tag, men ett företag, som säkert skulle löna sig för den, som vill 
upptaga denna sak till ytterligare behandling.

Som ovan nämnts ägnades under denna resa även kalklavarna 
viss uppmärksamhet (även bortsett från collemacéer). En mer 
ingående undersökning medgav dock icke tiden, och då dessutom 
hela materialet ej ännu föreligger i bearbetat skick, har denna

3 — 4415 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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kategori arter ej medtagits i följande förteckning. Några intres
santare fynd och iakttagelser skola dock här i största korthet be
röras (betr. collemacéerna se Degelius 1944). Bl. a. kunde fastslås, 
att följande två kalkstensarter, som tidigare ansetts som stora 
sällsyntheter, i själva verket måste betecknas som allmänna-— 
tämligen allmänna på Gotland: Verrucaria canella och Purina linea
ris (syn. P. persicina). Den förstnämnda är en mycket karakteris
tisk, vid första ögonkastet igenkännlig art, som växer på solöppna 
kalkklippor.1 Porina-arten är mycket liten och därför lätt förbisedd; 
den växer under överlutor eller på starkt skuggiga kalkstens
klippor, där den ofta uppträder samhällsbildande över läm ligen 
stora ytor, ej sällan ntan inblandning av andra arter (se även 
Lönnroth 1858, s. 8).1 2 — Följande arter, tidigare ej tillräckligt 
uppmärksammade, äro m. el. m. allmänna på alvarmark: Derma- 
tocarpon leptophgllum [den tämligen snarlika och med den nämnda 
arten tidigare förväxlade I). miniatum, annars huvudsakligen väx
ande på silikatsten, har jag två gånger iakttagit på kalksten, Eksta: 
St. Karlsö (där även samlad av 14. Persson) och Hell vi: Kyllej, 
men märkligt nog aldrig på urbergsblock], Cladonia tenuis (även 
i öppna fläckar i barrskogar och på sandmarker; tidigare blott 
uppgiven från två gotländska lokaler, av Hasselrot 1938, s. 179, 
efter mina insamlingar; arten sticker starkt av mot övriga typer 
av Cl. silvatica coll. genom graciliteten och den mer grå färgen), 
Cl. elongata (förut publicerad från ganska få lokaler, se Hasselrot 

1. c.; utom där citerad växtplats hos Du Rietz 1925 se även 
nämnda arbete s. 31). — Av övriga nöjer jag mig med att fram
hålla Pohjblastia nidulans (Västerhejde: Högklint), Toninia cervina 
(Eksta: St. Karlsö, Röjsu haid) och Bnellia Dubgana (Visby: klint
sträckningen mellan Galgberget och Snäckgärdet). En del andra 
intressantare fynd komma senare att publiceras av fil. lic. Bengt 

Pettersson i samband med av honom gjorda upptäckter.

Av i följande lista upptagna arter på bark, lignum och urbergs
block äro 75 helt nya för Gotland. Bland dessa äro särskilt följande 
två skorplavar, vilka icke tidigare anträffats i Skandinavien, värda 
uppmärksamhet (de torde få betraktas som representanter för del 
oceaniska elementet): Artliopijrenia cinereopruinosa och Pgrenula

1 Prof. Du Rietz har meddelat mig, att arten även på Öland är mycket utbredd.
2 Under överlutor på kalksten spelar också Lecanora crermlata stor roll, 

vilken art dock har en vid ekologisk amplitud (finnes även på solöppna kalkklippor).



laevigata. Av övriga kunna speciellt följande framhållas såsom 
intressanta ur växtgeografisk eller annan synpunkt (för närmare 
upplysningar hänvisas till artlistan): Dermatocarpon polyphyllum, 
Arthopyrenia plariseptata, A. stenospora, A. submicans, Lecidea atroum- 
brina, Catillaria microcarpa, Rhizocarpon cfr cinereonigrum, Lecanora 
impudens, Caloplaca chrgsophthalma, Baellia rinodinoides. Härtill 
komma flera i södra Sverige ej sällsynta arter, som först nu på
visas för Gotland, t. ex. Peltigera scutata, Parmelia stggia.

Sammanlagda antalet arter på bark, lignum och urbergsblock 
på Gotland uppgår nu till c:a 375. i följande förteckning ha hlott 
upptagits för ön nya, där m. el. m. sällsynta eller för övrigt ur 
växtgeografisk synpunkt intressanta arter men av allmännare i 
huvudsak blott sådana, för vilka ändringar eller förtydliganden 
betr. frekvensen behöva göras (rörande övriga hänvisas till Dege- 

lius 1936 och Hasselrot 1938). För Gotland ny art betecknas 
med asterisk (*), för Skandinavien (Fennoscandia-Scanodania) ny 
med fetstil. Med fetstil ha även nya namn markerats, beteck
ningen »allmän— täml. allmän» innebär, att någon tveksamhet råder 
betr. frekvensgraden eller att frekvensen något växlar i olika delar 
av området (se för övrigt Degelius 1939, s. 103). Om ej annat an- 
gives, äro arterna c. ap.

Till fil. dr A. H. Magnusson får jag framföra ett hjärtligt lack 
för beredvillig bestämning eller granskning av ett antal prov av 
Lecanora (Aspidlia) m. m., likaledes till fil. lic. Ove Almborn för 
granskning av ett par kritiska arter. Med. lic. Herman Persson 

tackar jag också för benäget översändande av lavprov (samlade 
1943) från L. Karlsös lövskogsfragment.

Verrucariaceae.

\Verrucaria canella Nyl. — Se s. 34.]
V. maura Wg. — Denna art är allmän på Gotland även på silikatsten 

(i nedre hygrohalinen). Den iakttogs på så gott som samtliga besökta 
lokaler vid stranden.

V. sp. — Ek st a: St. Karlsö, Suderslätt, urbergsblock. Sparsam och täml. 
dåligt utbildad. Kommer V. latebrosa Körb. rätt nära men avviker 
genom mindre apothecier och bål av annan typ.

[Polyblaslia nidulans (Stenh.) Arn. — Se s. 34.]
*Staurothele clopima (Ach.?) Th. Fr. — Boge: strax S om Slite, urbergs

block i vät O om vägen, tills, med följ. art.
*St. fissa (Tayl.) Z\v. Boge: tills, med föreg. art; Hellvi: vät N om 

vägen V om (Västra) Stengrinda, samhällsbild, i ett täml. brett bälte
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omedelbart ovan det vegetationslösa blekebältet (ovan detta Staurothele- 
bälte vidtog ett smalare Catillaria chalybeia-hålte, som dock kunde saknas, 
vidare ovan detta ett bälte med Lecanora cinerea, L. muralis, Physcia 
caesia m. m.); Lau: Fie, öppen betesmark. På urbergsblock.

Dermatocarpaceae.

[Dcrmalocarpon leptophyllum (Ach.) Lång. — Se s. 34.]
[D. miniatum (L.) Mann. — Se s. 34.]
*D. polyphyllum (Wulf.) DT. & Sarnth. — Bo ge: strax S om Slite, mindre 

urbergsblock i vät O om vägen, tills, med Staurothele clopima, St. fissa 
och Physcia caesia, förhållandevis täml. riklig. — Ett mycket över
raskande fynd. Arten är i Skandinavien förut blott samlad några få 
gånger i fjälltrakterna. Liksom hos D. leptophyllum förekomma ej blott 
runda sporer utan även brett äggrunda, avlånga och elliptiska.

Pyrenulace ae.

Arthopyrenia biformis (Borr.) Mass. — Hablingbo: lövängen S om kyrkan, 
Corylus; Yästerhejde: lövängsparti vid kyrkan, Corylus; öja: löväng 
strax N om kyrkan, Quercus.

*A. cerasi (Schrad.) Mass. -— Alva: Koparve; Hablingbo: S om kyrkan; 
Yästerhejde: vid kyrkan. På Corylus i lövängar. Förmodligen täml. 
allmän.

* A. cinereopruinosa (Schaer.) Körb. ■— Visby: klintsträckningen mell. 
Galgberget och Snäckgärdet, sparsam på Hedera på bergvägg tills, 
med A. stenospora, Arlhonia radiata, Opegrapha alra (riklig), Collema 
furvum(\) och Buellia alboatra (sparsam). — Denna för Skandinavien nya 
art har i Europa en suboceanisk utbredning. Den är känd från en mängd 
fyndorter i Väst-, Mellan- och Sydeuropa och är i vissa områden t. o. m. 
vanlig. Själv har jag samlat vackra ex. av arten på Irland, med vitt 
utbredd, kritvit bål (även ex. från Gotland har en tydligt vit bål, ehuru 
något mindre iögonenfallande på grund av ex:s ringa storlek).

A. fallax (Nyl.) Arn. — Eksta: St. Karlsö, Norderhamnsberget och Hassli; 
Fardhem: Gardarve, löväng nära gården; Klinte: Klinteberget, väst
sidan. På Fraxinus (yngre stammar med slät bark).

A. gemmala (Ach.) Mass. — Denna art är allmän på Gotland på ädla löv
träd (vanl. äldre stammar). Antecknad under denna resa från följ. 
socknar: Alskog, Alva, Ardre, Boge, Eksta (St. Karlsö), Endre, 
Fardhem, Garde, Grötlingbo, Hablingbo, Hejnum, Linde, 
Rone, Yästerhejde. (Den har icke alltid blivit antecknad, varför 
iakttagna lokaler äro fler än vad som här framgår.)

*A. Myricae (Nyl.) Zahlbr. — Västerhejde: vid vägen V om Zion, 
Myrica.

A. Persoonii Mass. — Follingbo: Dede, kvistar av Fraxinus i allén. - 
Denna art, som står nära följande, har föga uppmärksammats hos oss. 
Den är förut påvisad från tre skandinaviska lokaler (i Bohuslän, Söder
manlands skärgård och på Gotland, se Degelius 1943, s. 408).
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*Arthopyrenia pluriseptata (Nyl.) Arn. — Follingbo: Dede, täml. riklig på 
kvistar av Fraxinus i allén. — Betr. denna art, som i Skandinavien blott 
samlats några få gånger (även i Uppland och Södermanlands skärgård), 
se Degelius 1942 (s. 19).

*A. sienospora Körb. (syn. Leptoraphis stenospora H. Magn.). — Visby: 
klintsträckningen mell. Galgberget och Snäckgärdet, sparsam på Hedera 
tills, med A. cinereopruinosa m. m. —• Framför allt genom de mycket 
smala sporerna skild från den snarlika A. punctiformis (sporerna hos 
mitt ex. 15—17 x 2,5—3 p). Lettau (1940, s. 142) anser den icke 
vara skarpt skild från denna, men av beskrivningen av undersökta ex. 
att döma har han icke haft verklig A. stenospora utan troligen A. puncti
formis framför sig. De båda cellerna i sporen hos A. stenospora äro 
vanligen något olikstora till skillnad från förhållandet hos A. puncti
formis. — Arten är endast några få gånger förut samlad i Sverige. Den 
finnes uppgiven för Halland: Getinge (Berg 1890, s. 173), Småland: 
Nydala (Theorin 1892, s. 54), Västergötland: Kinnekulle (Fries 1866, 
s. 56), Östergötland: Omberg (Theorin 1875, s. 156) och Närke: Lillkyrka 
(Hellbom 1871, s. 134).

*A. submicans (Nyl.) Arn. — Fröjel: kyrkogården, kvistar av Fraxinus, 
tills, med Arthonia radiata. — Lettau (1940, s. 144) anser denna lav 
med övergångar vara förbunden med A. punctiformis. För min del 
vill jag ännu ej uttala någon bestämd mening härvidlag. Det rätt obe
tydliga material, jag haft till förfogande, förefaller mig dock vara ganska 
enhetligt. Sporernas brunfärgning synes inträda i samband med mogna
den (mogna hyalina sporer äro sparsamma), och ofta bli sporerna sam
tidigt 4-celliga. — Arten har blott två gånger förut samlats i Skandina
vien (i Skåne och Södermanlands skärgård, se närmare Degelius 1942, 
s. 19).

Porina carpinea (Pers.) Zahlbr. — Hejnum: Kallgateburg, stam av död 
Taxus.

\P. linearis (height.) Zahlbr. —- Se s. 34.]
*PyrenuIa laevigata (Pers.) Arn. — Kräklingbo: Torsburgen, Tjängvide 

lucka, på Corylus tills, med Graphis, täml. sparsam. — Denna för Skan
dinavien nya art synes i Europa av litteraturen att döma ha en liknande 
utbredning som Arthopyrenia cinereopruinosa. Den torde dock överallt 
vara sällsyntare än den. Bland våra andra arter inom släktet står den 
närmast P. farrea, från vilken den främst skiljer sig genom fullkomligt 
glatt bål och större apothecier.

P. nitidella (Fik.) Müll. Arg. — Samma lokal som föreg. art och på samma 
substrat, sparsam. Tidigare samlad på denna eller närliggande lokal av 
Lönnroth.

Trypetheliaceae.

*Tomasellia gelalinosa (Chev.) Zahlbr. — Alva: Koparve; Fide: c:a 1 km 
N om kyrkan; Hablingbo: S om kyrkan; Linde: strax S om kyrkan. 
På Corylus i lövängar. Förmodligen vanligare än vad som framgår av 
anförda lokaler.
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Caliciaceae.

*Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. — Hablingbo: vid lövängen S 
om kyrkan, Pinus.

Mycocalicium subtile (Ach.) Vain. — Fole: trakten av Larsarve, stubbe i 
barrblandskog. Tillhör v. minutellum (Ach.) Vain.

Calicium abietinum Pers. — Årdrer Tviburg, på ved av Picea, och utanför 
Ardre lucka (Torsburgen), på död gren av Pinus; Linde: Lindeklint, 
stubbe i barrblandskog; Lummelunda: löväng vid kyrkan, Quercus; 
Stenkyrka: lövängen strax NV om kyrkan, Quercus.

C. adspersum Pers. — Ardre: strax S om kyrkan; Lummelunda: vid 
kyrkan. På Quercus i lövängar.

*C. corynellum Ach. —• Grötlingbo: Suderkvie, stengärdesgärd vid löv
äng O om vägen, sparsam. Tillhör v. subsessile (Vain.) Zahlbr. — Något 
skäl för upprätthållandet av släktet Caliciella Vain, synes mig ej föreligga.

C. salicinum Pers. — Ardre: trakten av kyrkan samt Ljugarn; Bäl: 
Uppuse; Fide: c:a 1 km N om kyrkan; Grötlingbo: Suderkvie; Hab
lingbo: Simes; Hörsne: mell. Lina myr och Aspmyr; Västerhe j de: 
Högklint. På Quercus i lövängar och stubbar i barrskogar. — Torde 
vara täml. allmän på Gotland.

C. viride Pers. — Fide: löväng c:a 1 km N om kyrkan, Quercus; Gröt
lingbo: Suderkvie, på Betula i löväng; Hablingbo: lövängen S om 
kyrkan, Quercus och Pinus; Loj sta: trakten av kyrkan, jätte-Quercus 
(»Lojsta-eken») i kanten av löväng.

*Embolidium italicum Sacc. — Hej num: Kallgateburg, torr gren (lignum) 
av Ulmus.

Coniocybe nivea (Hoffm.) Arn. •—■ Hablingbo: Simes, på Ulmus i löväng.
*Sphinctrina microcephala (Sm.) Nyl. — Alva: Koparve, löväng vid gården, 

sparsam på Quercus.
*Stenocybe pullatula (Ach.) Stein. — Alskog: lövängarna strax SO om 

kyrkan; Eksta: St. Karlsö, Hien; Eskelhem: strax N om Bolex; 
Hellvi: Viflings; Klinte: Klintehamn, nära hamnen. På Alnus glu- 
tinosa (särskilt kvistar), Karlsö-lokalen odlad A. incana. — Torde vara 
allmännare utbredd än vad som framgår av ovanstående; vill dock på
peka, att jag stundom förgäves sökt arten på lämpliga lokaler.

Cypheliaceae.

Cyphelium inquinans (Sm.) Trevis. — Eksta: St. Karlsö, taket (lignum) 
av »Mose bod», ställvis riklig; Fide: löväng c:a 1 km N om kyrkan, spar
sam på Quercus; Hablingbo: vid lövängen S om kyrkan, Pinus; Loj sta: 
trakten av kyrkan, jätte-Quercus (»Lojsta-eken») i kanten av löväng.

Arthoniaceae.

*Arthonia didyma Körb. — Yästerhejde: bokdungen vid kyrkan, Fagus.
* A. disperse! (Schrad.) Nyl. — Fole: kyrkogården, riklig på kvistar av 

Fraxinus.
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Arthonia glaucomaria Nyl. — Eksta: St. Karlsö; Eskelhem: övide; 
Fröjel: c:a 1 km N om kyrkan; Sanda: Kovikens fiskläge. På apo- 
thecier av Lecanora rupicola.

A. leucopellaea (Ach.) Almq. — Ardre: Tviburg; Hellvi: SV-ändan av 
Fardume träsk; Kräklingbo: Torsburgen; Linde: Lindeklint; Väster- 
hejde: Kuse. Överallt på Picea, vanligen riklig och vitt utbredd på 
lokalerna. Med hänsyn till sistnämnda omständighet, och då arten ej 
överallt i övrigt ägnats uppmärksamhet, torde den kunna betraktas 
som m. el. m. allmän på gran på Gotland.

*A. patellulata Nyl. — Näs: kyrkogården, på yngre stam av Populus tre
mula. Genom brunaktigt hymenium tillhöra ex. f. ulmicola Ohlert.

Graphidaceae.
*Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr. — Fole: trakten av Larsarve; Kräk

lingbo: Torsburgen; Västerhejde: flera lokaler S om Ffögklint. 
På lignum (stubbar, döda stammar m. m.), åtminstone i huvudsak av 
barrträd. Bål K—.

X. spilomaiica (Anzi) Th. Fr. (syn. X. minutula Körb.). — Ardre: utanför 
Ardre lucka (Torsburgen); Kräklingbo: Torsburgen, flera lokaler; 
Linde: Lindeklint; Västerhejde: S om Högklint, ett par ställen. 
Samma substrat som föreg. art och stundom tills, med denna. Steril.

Opegrapha devulgala Nyl. — Se O. vulgata.
O. herpetica Ach. — Denna art är täml. allmän i stora delar av Gotland, 

speciellt på Fraxinus och Corylus i lövängar, men även iakttagen på 
Betula, Fagus och Pinus. Antecknad från: Eksta (St. Karlsö), Fard- 
hem, Fide, Hablingbo, Ivlinte, Lau, Linde, Lye, När, Visby, 
Västerhejde. F. albicans (Chev.) Nyl., utmärkt av vit—vitgrå bål, 
har jag samlat på flera ställen (i Klinte, Visby och Västerhejde, på Cory
lus, Fagus och Fraxinus). Ex. från Klinte: Klinteberget ha raka— 
obetydligt böjda pyknokonidier (4,5—6,5 g långa) och kunna därför 
hänföras till v. rufescens (Pers.) Mudd; i likhet med Redinger (Raben- 
horsts flora) har jag dock funnit denna typ ej vara skarpt skild.

O. rufescens (Pers.) Mudd. — Se föreg. art.
*0. subsiclerella Arn. — Eksta: St. Karlsö, Norderhamnsberget, Fraxinus, 

och Hien, odlad Alnus incana, på båda lokalerna riklig; Västerhejde: 
Högklint, Picea. Möjligen föreligger samma art från Hablingbo: 
lövängen S om kyrkan, Fraxinus (sporer ej sedda).

O. varia Pers. — Torde närmast få betecknas som allmän på Gotland.
*0. viridis Pers. — Stenkyrka: lövängen strax NV om kyrkan, sparsam 

på Quercus.
O. vulgata Ach. — Hablingbo: vid lövängen S om kyrkan, Pinus; Linde: 

Lindeklint, platån, Picea. Hos sistnämnda ex. saknas pyknid; hos 
förstnämnda ex. äro pyknokonidierna 8—13 g långa, varför ex. tillhör 
»O. devulgala Nyl.» (ang. denna se Degelius 1942, s. 22).

*0. zonata Körb. — Alskog: Guffride, stort urbergsblock i öppen betes
mark; Hejnum: mell. Graute och kyrkbyn, urbergsblock i barrbland
skog; Västerhejde: SO om kyrkan, stort urbergsblock i barrblandskog, 
riklig och ställvis samhällsbild. Under överlutor. Steril.
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Graphis scripta (L.) Ach. — Allmän—täml. allmän på Corylus i lövängar 
o. dyl., ibland även på Fraxinus och Quercus. Sågs bl. a. i följ. socknar 
under denna resa: Fardhem, Fide, Hablingbo, Hejnum, Linde, 
Lye, Stenkyrka, Västerhejde.

Lecanactidaceae.

Catinaria leucoplaca (DC.) Zahlbr. — Denna art är täml. allmän, särskilt 
på Fraxinus i lövängar (ibland även Quercus), stundom på Picea i barr
blandskogar. Under denna resa antecknad från: Alskog, Ardre, 
Endre, Fardhem, Grötlingbo, Flablingbo, Hejnum, Lye, Väster- 
hej de.

Lecanaclis abietina (Ach.) Körb. —Ardre: Tviburg; Gammelgarn: Herr- 
gårdsklint; Hellvi: SV-ändan av Fardume träsk; Kräklingbo: Tors- 
burgen; Linde: Lindeklint; Västerhejde: Kuse. överallt på Picea 
(någon gång även på Pinus). C. ap. eller steril. — Vad ovan sagts om 
Arthonia leucopellaea gäller även föreliggande art, som alltså torde få 
betraktas som m. el. m. allmän på Gotland.

Schismatomma pericleum (Ach.) Br. & Rostr. — Lummelunda: Nygranne, 
Quercus i löväng.

Chrysothricaceae.

Crocynia membranacea (Dicks.) Zahlbr. — Allmän och ofta samhällsbild, 
över stora ytor på skuggiga kalkklippor, stundom även förekommande 
på skuggiga urbergsblock och trädstammar. Å sistnämnda substrat- 
typer antecknad från Kräklingbo: Torsburgen (bark); Loj sta: jätte- 
Quercus (»Lojsta-eken») i kanten av löväng nära kyrkan; Västerhejde: 
barrblandskog SO om kyrkan, stort block (ställvis riklig) och Juniperus. 
Steril.

Cr. neglecta (Nyl.) Hue. •— Synes vara allmän—täml. allmän på urbergs
block i barrblandskogar och lövängar, alltså i mindre exponerat läge, 
dock även förekommande å block i mer öppet läge. Under denna resa 
antecknad från: Alskog, Ardre, Eksta (St. Karlsö), Endre, Llej- 
num, Hörsne, Linde, Lye, Träkumla, Västkinde. Steril.

Thelotremataceae.

Thelotrema lepadinum Ach. — Ardre: Tviburg, Picea; Boge: c:a 1 km V 
om Västers, Quercus i kanten av barrblandskog.

Diploschistaceae.

Diploschistes scruposus (Schreb.) Norm. ■—• Alskog: Guffride; Endre: 
mell. Allekvia och Ölbäck; Hejnum: SO om kyrkan; Hörsne: Lina 
samt strax S om Vallstena kyrka; Lärbro: c:a 1 km O om kyrkan; 
Träkumla: alvarmark i trakten av kyrkan. På urbergsblock. — Denna 
typ är täml. sällsynt på Gotland och tidigare icke uppgiven därifrån. 
Den markbeboende v. bryophilus (Ehrh.) Müll. Arg. är däremot vanlig.
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Gyalectaceae.

Gyalecta Flotowii Körb. — Hejnum: Kallgateburg, Ulmus; Visby: 
utanför Norderport, å liten på marken liggande benknota (!); Väs te r- 
hejde: lövängsparti vid kyrkan, Fraxinus. Å Hejnum- och Västerhejde- 
lokalerna förekom arten på äldre stammar tills, med G. ulmi.

G. truncigena (Ach.) Hepp. — B o ge: c:a 1 km V om Västers, stam av 
Quercus i täml. skuggigt läge i kanten av barrblandskog vid vägen, 
sparsam.

G. ulmi (Sw.) Zahlbr. — Alskog: lövängarna SO om kyrkan, Fraxinus; 
Bäl: Uppuse, täml. riklig på Quercus; Hablingbo: Simes, allmän och 
riklig på Ulmus; Hejnum: Kallgateburg, Ulmus; Klinte: Klinteberget, 
sparsam på jord i klippskreva(!); Kräklingbo: Torsburgen, nära Ö. 
Skeppsgången, skuggig bergvägg(!); Linde: Smitts, sparsam på Fraxinus 
vid gården; Loj sta: jätte-Quercus (»Lojsta-eken») i kanten av löväng 
nära kyrkan; Västerhejde: lövängsparti vid kyrkan, Fraxinus. Synes 
icke vara sällsynt i lövängarna. — Av Hasselrot samlad bl. a. i Etel- 
hem: Botes, Ulmus.

Collemaceae.

*Collema microphyllum Ach. — Hablingbo: Simes, löväng S om vägen, 
täml. riklig på stam av Ulmus samt mer sparsam på stam av Fraxinus.

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. — Denna på kalkmark på Gotland 
allmänna art har jag denna gång iakttagit på mossiga urbergsblock på 
följ. lokaler: Gothem: V om Insarve; Grötlingbo: Suderkvie, löv
äng. Steril.

*L. teretiusculum (Fik.) Arn. — Hablingbo: lövängen S om kyrkan, 
sparsam på mossig yngre Quercus tills, med Lobaria pulmonaria, Ne
phroma lusitanicum, Peltigera sculata m. m. Steril.

Pannariaceae.

Parmeliella corallinoides (Hoffm.) Zahlbr. •—- I mer utpräglade barrskogs
trakter på ön är denna art merendels täml. allmän. Sålunda såg jag den 
t. ex. på åtskilliga ställen i skogarna mell. Högklint och Korpklint i 
Västerhejde samt i skogarna vid Kallgateburg i Hejnum. Även 
antecknad från: B o ge: c:a 1 km V om Västers, Quercus i skuggigt läge 
i kanten av barrblandskog; Hellvi: V om (Västra) Stengrinda, barr
blandskog, samt SV-ändan av Fardume träsk, barrblandskog; Hörsne: 
mell. Lina myr och Aspmyr, barrblandskog; Linde: Lindeklint, barr- 
blandskog. Uppträder huvudsakligen på Juniperus, ibland på rötter 
och grenar av Picea (se även Degelius 1936, s. 66). Av mig blott sedd 
steril.

Pannaria pezizoides (Web.) Trevis. -—- Kräklingbo: Torsburgen, mell, 
ö. Skeppsgången och Glose lucka, död trädstam. Även Västerhejde: 
Korpklint, täml. öppen kalkklippa i barrblandskog.
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Stictaceae.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. — Alskog: lövängarna strax SO om kyr
kan, täml. allmän på Fraxinus och Quercus; Ar dre: löväng strax S 
om kyrkan, ställvis riklig på Fraxinus och Quercus; Boge: e:a 1 km 
Y om Västers, mycket sparsam på Quercus i kanten av barrblandskog; 
Grötlingbo: Suderkvie, sparsam på Sorbus intermedia och rikligare 
på Fraxinus i löväng; Hablingbo: lövängen S om kyrkan, sparsam 
på Quercus; Hejnum: Kallgateburg, sparsam på Ulmus; Stenkyrka: 
lövängen strax NV om kyrkan, ställvis täml. riklig på Fraxinus och Quer
cus. ■— Som framgår av bl. a. Hasselrots (1938) påpekanden är denna 
art ganska spridd i de gotländska lövängarna. Trots att jag förgäves 
sökt den i en del lövängar, och arten stundom uppträder blott mycket 
sparsam, torde den dock i stort sett kunna betecknas som täml. allmän 
i lövängarna här (att jag under min förra resa icke iakttog arten måste 
bero på, att jag då besökte helt få lövängar). Uppträder stundom i en 
pruinös form. Av mig blott sedd steril.

Pelt i ge ra ceae.

Nephroma lusitanicum Schaer. — Denna art är nu känd från rätt talrika 
lokaler på Gotland. Mer riklig synes den dock blott förekomma i trak
terna norr och söder om Visby. Under min sista resa såg jag arten på 
åtskilliga ställen mell. Högklint och Korpklint i Västerhejde och ställ
vis riklig, rikligast på Juniperus (förekom även på mossiga bergväggar). 
För övrigt sågs den sparsam på följ. två lokaler: Boge: c:a 1 km V om 
Västers, beskuggad Quercus i kanten av barrblandskog; Hablingbo: 
lövängen S om kyrkan, mossig yngre Quercus, tills, med Leptogium 
teretiusculum, Lobaria pulmonaria och Peltigera scutata. Arten uppträder 
i allmänhet c. ap., vissa ex. äro dock sterila. — Denna oceaniska arts 
relativt höga frekvens i vissa delar av Gotland torde få sättas i samband 
med den tämligen höga luftfuktigheten och speciellt de ofta uppträdande 
dimmorna. Även artens förekomstsätt är att observera: basen av enar 
(jfr Degelius 1935, s. 288), skuggiga och mossiga trädstammar och klip
por.

N. parile Ach. ■—- Denna art synes på Gotland märkligt nog vara sällsyntare 
än föreg. Den sågs denna gång på tre lokaler: Hörsne: mell. Lina 
myr och Aspmyr; Västerhejde: mel!. Högklint och Rövar Liljas håla 
samt på Korpklint, överallt sparsam på Juniperus. Steril.

Peltigera1 horizonlalis (Huds.) Baumg. — Ek st a: St. Karlsö, Hien, ett

1 På annat substrat anträffades: P. canina (L.) Willd. (A 1 s k o g: lövängarna 
strax SO om kyrkan; Ek st a: St. Karlsö; Västerhejde: Kuse), P. lepidophora 
(Nyl.) Vain. (Träkumla: strax S om Davidshage, sandigt landsvägsdike, många 
ex.), P. leucopblebia (Nyl.) Gyel. (förutom på Torsburgen även i Gammelgarn: 
Herrgårdsklint), P. malacca (Ach.) Duby (Al sk o g: Guffride, sparsam), P. spuria 
(Ach.) DC. (»P. erumpens») (Gothem: strax S om Gothemsån vid landsvägen, san
digt dike; Träkumla: samma lokal som P. lepidophora). Samtliga sterila utom 
delvis P. canina och P. leucopblebia.
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par ställen på mossiga klippor (å en sådan täml. riklig); Västerhejde: 
Högklint, ett par ställen på bas av Juniperus m. m., samt Korpklint, 
bas av Picea på platån.

Peltigera polydadyla (Neck.) Hoffm. —■ He 11 vi: tallskog vid kyrkan, 
Juniperus [tillhör v. polydactyloides (Nyl.)]. På mossiga kalkldippor i 
barrskogar sågs den, förutom på Torsburgen, även i Ar dre: Tviburg 
och Linde: Lindeklint. På här anförda lokaler blott steril.

P. praetextata (Fik.) Vain. — Ardre: Tviburg och lövängen strax S om 
kyrkan; Gammelgarn: Herrgårdsldint och klinten mell. denna och 
Tviburg; Grötlingbo: Suderkvie, löväng; Stenkyrka: lövängen strax 
NV om kyrkan; Stånga: »Lojsta slott»; Västerhejde: Högklint. På 
mossiga trädbaser, urbergsblock och kalkklippor. Vanligen c. ap. — 
Arten är särskilt riklig på Torsburgen och invidliggande klintar, där den 
speciellt förekommer i och nedanför branterna.

*P. scutata (Dicks.) Duby. •— Hablingbo: lövängen S om kyrkan, riklig 
på en mossig yngre Quercus tills, med Leptogium teretiusculum, Lobaria 
pulmonaria, Nephroma lusilanicum m. m. Steril. På bålen uppträder hos 
ett ex. Catillaria epiblastematica.

Lecideaceae.
Lecidea atrofusca (Flot.) Mudd. — Boge: c:a 1 km V om Västers, på bark 

av Quercus i skuggigt läge i kanten av barrblandskog. Tillhör f. atroru- 
fidula (Vain.). — Ett mer ovanligt Substrat; arten är annars ej sällsynt 
på avdöende mossor m. m. på kalk. Jag samlade på flera ställen (t. ex. 
St. Karlsö och Högklint) v. Templetonii (Tayl.) Zahlbr.

*L. atroumbrina IT. Magn. — Hörsne: NO hörnet vid gränsen till Vallstena, 
riklig på exponerat urbergsblock vid vägen. Steril. Det. Magnusson. —■ 
Denna art var till 1943 blott känd från Västkusten, där den är vanlig 
(se Magnusson 1935, s. 13—15, Degelius 1939, s. 126). Jag fann den 
samma sommar även i Stockholms skärgård (Degelius 1943, s. 409).

*L. cruslulata (Ach.) Spreng. — Alskog: lövängarna strax SO om kyrkan, 
på skuggigt mindre urbergsblock.

*L. cyathoides Ach. (syn. L. rivulosa Ach.). — Alskog: Gålrum gravfält 
m. m., urbergsblock; Västerhejde: Högklint, ställvis samhällsbild, på 
urbergsblock å platån, samt strax SO om kyrkan, stort urbergsblock i 
kanten av barrblandskog, även här ställvis samhällsbild.

L. deuslata Zahlbr. [syn. L. deusta (Fik.) Nyl.]. — Synes vara täml. allmän 
på expon, urbergsblock. Under sista resan antecknad från följ. socknar: 
Bro, Endre, Fide, Gothem, Grötlingbo, Hejnum, Hörsne, Lau, 
Lärbro, Näs, Rone, Västergarn.

L. Dicksonii (Gmel.) Ach. •—• Ardre: strax N om kyrkan, på ett par expon, 
urbergsblock.

L. erythrophaea Fik. — Hablingbo: lövängen S om kyrkan, stam av 
Fraxinus.

L. furvella Nyl. — Åtminstone i vissa trakter allmän—täml. allmän på 
expon, urbergsblock. Steril. Under sista resan antecknad från följ. 
socknar: Ardre, Eksta (St. Karlsö), Endre, Gothem, Hejnum, 
Lau, Linde, Näs, Rone, Sanda, Stånga, Träkumla.
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Lecidea juscoatra (L.) Ach. — Arten kan betecknas som allmän på expon, 
urbergsblock. Olika former med hänsyn till bålens färg, grovlek m. m.

*L. goniophila Fik. — Entire: ölbäck; Västerhejde: SO om kyrkan. 
På urbergsblock, gärna något skuggiga ytor. — De hos Degelius 1936 
(s. 69) anförda lokalerna äro närmast att hänföra till L. stigmatea Ach., 
vilken huvudsakligen är skild genom sin m. el. m. välutvecklade bål 
(hos L. goniophila saknas bål så gott som helt). Det är tvivelaktigt, om 
de böra hållas isär som skilda arter.

L. granulosa (Ehrh.) Ach. — Ardre: strax N om kyrkan, gammal kvarn; 
Eksta: St. Karlsö, trätaket av »Mose bod». Förutom på lignum även 
samlad på råhumusjord (det vanligaste substratet i icke-kalktrakter): 
Stånga: berget på SO-sidan av Broträsk.

L. humosa (Ehrh.) Nyl. — Eksta: St. Karlsö, trätaket av »Mose bod». 
Steril.

*L. intumescens (Fik.) Nyl. — Åtminstone i vissa trakter allmän på Leca- 
nora rupicola, ofta rikligt uppträdande. Antecknad från följ. socknar: 
Alskog, Ardre, Eksta (St. Karlsö), Endre, Fröjel, Grötlingbo, 
Flörsne, Lau, Lye, Rone, Stånga, Träkumla, Västerhejde.

L. lapicida Ach. — Bro: alvarmark SV om kyrkan; Endre: Allekvia; 
Gothem: V om Insarve; Rone: Ålarve; Träkumla: alvarmark nära 
kyrkan. På urbergsblock i m. el. m. öppet läge. —■ Ex. från Träkumla 
tillhöra f. ochromeliza (Nyl.) Flarm.

*L. leucophaea (Fik.) Nyl. — Träkumla: trakten av kyrkan, expon, ur
bergsblock.

*L. macrocarpa (DC.) Steud. — Lärbro: c:a 1 km O om kyrkan, expon, 
urbergsblock; Stenkumla: Källgårds, urbergsblock i tallskog; Trä
kumla: expon, urbergsblock i alvarmark nära kyrkan; Väs t kin de: 
N om Brissund, urbergsblock i tallskog. — Ex. från Stenkumla tillhöra 
v. slerizella (Vain.), alla övriga v. convexa (Fr.) H. Magn.

L. Nylanderi (Anzi) Th. Fr. — Gothem: mell. Lina myr och Aspmyr, 
riklig på Pinus. Steril.

L. orosthea Ach. —Alskog: Gålrum gravfält; Eksta: St. Karlsö; Gothem: 
V om Insarve; Grötlingbo: Uddvide; Hejftum: SO om kyrkan; 
Lau: Gogs; Lärbro: Vägome m. m.; Rone: Ronehamn; Västerhejde: 
Högklint. Skuggiga ytor av urbergsblock. Vanligen steril men även 
sedd c. ap. (Lärbro).

L. pantherina (Ach.) Th. Fr. — Arten är allmän på expon, urbergsblock 
och stenar.

L. quernea (Dicks.) Ach. — Denna art, som förut blott är känd från några 
få lokaler på Gotland, är i själva verket allmän där. Den uppträder med 
förkärlek på Quercus och Picea men även på Pinus och Betula. Ofta 
c. ap. Under sista resan antecknad från följ. socknar: Alskog, Ardre, 
Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Linde, Lummelunda, Lye, 
Stenkyrka, Västerhejde. (Den har tyvärr ej antecknats från alla 
iakttagna lokaler.)

L. scabra Tayl. — Merendels allmän på urbergsblock, speciellt på m. el. 
m. stoftimpregnerade, i öppet el. något beskuggat läge. Under sista 
resan antecknad från: Eskelhem, Hejdeby, Lau, Lummelunda.
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Lärbro, Rone, Sanda, Silte, Stenkumla, Västerhejde. (Ej an
tecknad från alla iakttagna lokaler.)

*Lecidea sorediza Nyl. — Eksta: St. Karlsö, flerst. (även samhällsbild.); Got- 
hem: V om Insarve; Stenkumla: Källgårds; Yästerhej de: strax SO om 
kyrkan. På urbergsblock, särskilt å något skuggiga ytor. Blott sedd steril.

L. stigmatea Ach. ■— Al sko g: löväng strax SO om kyrkan; B o ge: strax 
S om Slite; Hejdeby: St. Räby; Lau: Fie; Stånga: Stångkvie. På 
urbergsblock i olika exposition. — Se under L. goniophila.

L. sulphured (Hoffm.) Ach. •—• Förekommer över större delen av ön och 
är i vissa trakter allmän, speciellt utmed kusten. Som nya socknar till
komma: Ardre, Bro, Eksta, Fröjel, Grötlingbo, Hörsne, Lau, 
Lärbro, Rone, Sanda, Västerhejde.

L. lenebrosa Flot. — Eksta: St. Karlsö, flerst.; Grötlingbo: Uddvide; 
Rone: Ronehamn; Stånga: Stångkvie; Västergarn: nära Väster
garns fiskläge. På urbergsblock i olika exposition (även under överlutor). 
Ofta m. el. m. sparsam, på strandblock vid Ronehamn dock ställvis 
samhällsbild, med Lecanora atra och Parmelia pulla.

*L. (Psora) fuliginosa Tayl. — Hejnum: SO om kyrkan, urbergsblock.
L. scalaris Ach. [syn. L. ostreala (Hoffm.) Schaer.]. — Eksta: St. Karlsö, 

sparsam på trätaket av »Mose bod»; Hablingbo: vid lövängen S om 
kyrkan, Pinus. Steril.

Mycoblastus sanguinarius (L.) Norm. — Hellvi: vid kyrkan, Juniperus.
Calillaria chalybeia (Borr.) Mass. •—■ Arten är allmän på strandblock och 

mycket utbredd även ovan stranden (gärna på block i något fuktigt 
läge). Förekomster ovan stranden har jag noterat från: B o ge, Eke, 
Eksta, Endre, Hejdeby, Plellvi, Lau, Lummelunda, Rone, 
Träkumla. -—• Se under Staurothele fissa.

*C. denigrata (Fr.) Vain. — Linde: Lindeklint, stubbe i barrblandskog.
C. Ehrhartiana (Ach.) Th. Fr. — Eksta: St. Karlsö, vid Suderslätt, pä 

gamla stammar av Ulmus; Eskelhem: Bolex, på den ena av de gamla 
popplarna (Populus nigra) vid gården; Lojsta: jätte-Quercus (»Lojsta- 
eken») i kanten av löväng nära kyrkan. Blott på Lojsta-lokalen c. ap.

*C. epiblastematica (Wallr.) Vain. (syn. Scutula epiblastematica Relnn). 
Hablingbo: lövängen S om kyrkan, på bål av Peltigera scutata.

*C. microcarpa R. Sant. — Stånga: Stångkvie, urbergsblock i öppet läge 
nära gården, sparsam. -— Denna till storleken synnerligen obetydliga 
men karakteristiska art är tidigare blott några få gånger samlad: i 
Småland av Santesson, i Dalsland (Steneby) av Magnusson och i 
Södermanlands skärgård av mig (se Santesson 1939, s. 9, Degelius 
1942, s. 29).

Bacidia arceutina (Ach.) Arn. & Rehm. — Hejnum: Kallgateburg, stam 
av död Taxus samt stam och grenar av levande sådan (å sistnämnda 
substrat tills, med Arthonia punctiformis). I mitt herb, finnes ett ex. 
från Alskog (1918 Malme).

B. Auerswaldii (Stiz.) Mig. — Eke: löväng NO om kyrkan, stam av Ulmus.
*B. Beckhausii Körb. — Hejnum: Kallgateburg, stam av död Taxus.
B. Friesiana (Hepp) Körb. —Visby: Nordre Gravar, Fraxinus. Confirm. 

O. Almboiin.
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*Bacidia incompta (Borr.) Anzi. — Hejnum: Kallgateburg, stam av Ulmus.
B. rosella (Pers.) DNot. — B o ge: c:a 1 km Y om Västers, stam av Quer- 

cus i skuggigt läge i kanten av barrblandskog.
B. sabuletorum (Fik.) Lettau [syn. B. hypnophila (Ach.) Zahlbr.]. •— Samma 

lokal som föreg. art. Dessutom iakttagen mångenstädes på mossa över 
kalksten, en gång (St. Karlsö) även på naken kalkjord.

*B. umbrina (Ach.) Bausch. — Träkumla: alvarmark nära kyrkan; 
Västerhejde: Högklint, platån. På urbergsblock. —- Ex. tillhöra 
v. compacta (Körb.) Th. Fr.

*Rhizocarpon cfr cinereonigrum Vain. — Endre: Allekvia, urbergsblock i 
barrblandskog N om vägen. — överensstämmer med beskrivningen i 
Vainios Lieh. fenn. (II, 1922, s. 332) evad som rör bålens färg (grå) 
och märgens KOH-reaktion (K+ tydligt gul), erinrar annars om Rh. 
badioatrum (epitheciets färg m. m.). Hos mitt ex. är vidare bålen areo- 
lerad med vanligen m. el. m. plana areoler och därigenom avvikande 
från Vainios ex. — Arten är, så vitt jag kunnat finna, förut med säker
het blott känd från Finland (se även Räsänen 1939, s. 207). Lynges 
ex. från Novaja Semlja (Lange 1928, s. 136) torde efter beskrivningen 
att döma ej höra hit.

Rh. conslrictum Malme. — Fide: SV-ligaste hörnet, vid Burgsviken; 
Klinte: Klintehamn; Rone: Ronehamn; Sanda: Kovikens fiskläge, 
riklig. På urbergsblock i övre hygrohalofytbältet. Torde där icke vara 
sällsynt.

Rh. distindum Th. Fr. — Denna art är allmän på urbergsblock, överallt 
iakttagen.

Rh. geminatum (Flot.) Körb. — Hejnum: mell. Graute och kyrkbyn; 
Lau: Fie; Lummelunda: Nygranne; Träkumla: alvarmark nära 
kyrkan. På urbergsblock, vanligen i öppet läge.

*Rh. lavatum (Ach.) Arn. — Follingbo: Gerete, urbergsblock. Mycket 
utpräglad!

Rh. obscuratum (Ach.) Mass. — Endre: mell. Allekvia och Ölbäck; Trä
kumla: trakten av kyrkan. På urbergsblock i alvarmark.

Cladoniaceae.

[Cladonia (Clad i na) tennis (Fik.) Harm. —- Se s. 34.]
Cl. (Cenomyce) bacilli/ormis (Nyl.) Vain. -—- Hejnum: nära Kallgateburg, 

sparsam på stubbe i tallskog. Steril. — Tydligen en sällsynthet på Got
land. Hasselrot, som under sin resa här ägnade särskild uppmärksam
het åt de nordliga arterna, såg den blott på en lokal.

Cl. botrytes (Hag.) Willd. — Eksta: St. Karlsö, sparsam på ett urbergs- 
block(!) på Röjsu haid; F"ole: nära Larsarve; Hejnum: trakten av 
Kallgateburg; Kräklingbo: Torsburgen, platån; Linde: Lindeklint; 
Stenkumla: Källgårds; Stånga: berget på SO-sidan av Broträsk. 
Huvudsakligen på stubbar i barrskogar.

Cl. carneola Fr. — Bäl: Uppuse, stubbe i barrblandskog; Linde: Linde
klint, tallstubbe; Lye: löväng c:a 1 km SO om kyrkan, urbergsblock 
i öppen mark. Överallt sparsam och steril.

4(5
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Cladonia cenotea (Ach.) Schaer. — Arten är allmän på barrträdsstubbar och 
tallbaser (speciellt av äldre träd). Blott iakttagen steril.

Cl. coccifera (L.) AVilld. — Ardre: vid Ardre lucka (utanför Torsburgen), 
barrblandskog; En dre: Allekvia, barrblandskog; Hörsne: Lina, öppen 
betesmark; Lye: c:a 1 km SO om kyrkan, löväng. Överallt på urbergs
block. Steril. — Artens sällsynthet på Gotland är anmärkningsvärd.

Cl. cornuta (L.) Schaer. — Linde: Lindeklint, ytterst sparsam på en stubbe 
av Pinus. Steril. — Synes vara sällsynt på Gotland.

Cl. cornutoradiala (Coem.) Vain. — Linde: Lindeklint, stubbe av Pinus 
(även flerst. på marken). Vidare iakttagen på följ. lokaler på marken: 
Hejnum: tallskog S om Kallgateburg; Kräklingbo: Torsburgen, 
flerst.; Stånga: berget på SO-sidan av Broträsk, barrblandskog. Van
ligen steril.

Cl. delicata (Ehrh.) Fik. — Ardre: Tviburg, stubbe av Pinus. Steril.
Cl. digitala (L.) Schaer. — Allmän på samma substrat som Cl. cenotea. 

Vanligen steril.
[Cl. elongata (Jacq.) Hoffm. — Se s. 34.]
Cl. flabelliformis (Fik.) Vain. — Gammelgarn: klinten mell. Tviburg 

och Herrgårdsklint; Hellvi: nära kyrkan; Västerhejde: Korpklint. 
På stambaser och stubbar av Pinus. Steril.

Cl. Floerkeana (Fr.) Sommerf. — Hörsne: Lina, urbergsblock i hagmark, 
riklig men steril. Närmast v. intermedia Hepp.

Cl. gracilis (L.) Willd. — Linde: Lindeklint, stubbe av Pinus. Tillhör 
v. chordalis (Fik.) Schaer.

Cl. macilenta (Hoffm.) Nyl. — Ardre: barrblandskogen S om Ardre lucka 
(utanför Torsburgen), urbergsblock; Ekst a: St. Karlsö, trätaket av 
»Mose bod», sparsam. Steril.

Cl. pocillum (Ach.) Rich. — Allmän på kalken. Någon gång även före
kommande på urbergsblock, såsom Gothem: V om Insarve (över 
mossa på blocket).

Cl. rangiformis Hoffm. — Även denna art, som är allmän på kalken, är 
en gång funnen på urbergsblock: samma lokal som föreg. Steril. Ex. 
tillhöra v. pungens (Ach.) Vain.

Cl. squamosa (Scop.) Hoffm. — Ardre: SO om Ardre lucka (utanför 
Torsburgen); Västkinde: strax O om Salthamn. Sterila och täml. för
krympta former, växande på m. el. m. mossiga urbergsblock i barrskog. 
K—, — Artens sällsynthet på Gotland är anmärkningsvärd.

Stereocaulon coralloides Fr. — Ardre: SO om Ardre lucka (utanför Tors- 
burgen), stort urbergsblock i barrblandskog, täml. talrika men sterila 
ex. — Enl. Magnusson en något avvikande form.

Gyrophoraceae.

Umbilicaria deusta (L.) Baumg. — Fole: Bondarve, riklig på medelstora 
och små urbergsblock i blockanhopning (öppen mark). Genomgående 
små och sterila ex.

U. polgphtjlla (L.) Hoffm. — Torde närmast få betraktas som täml. allmän 
på urbergsblock. Under denna resa antecknad från följande socknar:
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Alskog, Ardre, Bro, Eksta (St. Karlsö), Endre, Fole, Gothem, 
Grötlingbo, Hejnum, Hörsne, Lau, Lärbro, Näs, Rone, Stånga, 
Träkumla, Västergarn, Västerhejde. Blott sedd steril. Se vidare 
s. 30. — I Endre (ölbäck) och Västerhejde (Högklint) har jag samlat 
f. coriacea (Th. Fr.) Frey.

Acarosporaceae.

*Surcogyne simplex (Dav.) Nyl. — Eksta: St. Karlsö, Suderslätt, urbergs
block.

Acctrosporct fuscala (Nyl.) Arn. — Arten är allmän—tänd. allmän på urbergs
block. Under sista resan noterad från följ. socknar: Alskog, Ardre, 
Eksta (St. Karlsö), Endre, Fide, Grötlingbo, Ilejdeby, Hejnum, 
Hörsne, Lye, Lärbro, Rone, Träkumla, Västerhejde.

*A. sinopica (Wg) Körb. — Fide: SV-ligaste hörnet, vid Burgsviken, 
gränsen mell. mellersta och övre hygrohalinen; Rone: Ronehamn, S 
om byn, täml. riklig på ett ställe ovan stranden. På urbergsblock.

*A. veronensis Mass. -— Hejdeby: St. Räby, urbergsblock vid vägen. 
Confirm. Magnusson.

Pertusariaceae.

*Pertusaria corallina (L.) Arn. — Bro: alvarmark SV om kyrkan; Endre: 
Allekvia och ölbäck; Gothem: V om Insarve; Lau: Fie; Lärbro: 
c:a 1 km O om kyrkan; Näs: trakten av kyrkan. På m. el. m. expon, 
urbergsblock. Steril.

P. farinacea H. Magn. —■ Se Lecanora impudens.
P. hemisphaerica (Fik.) Erichs, (syn. P. speciosa Flöeg). — Ardre: löväng 

strax S om kyrkan, Quercus; Bäl: Uppuse, Quercus; Eke: löväng NO 
om kyrkan, Ulmus; Fide: löväng c:a 1 km N om kyrkan, Quercus; 
Lojsta: jätte-Quercus (»Lojsta-eken») i kanten av löväng nära kyrkan; 
Västerhejde: Högklint, flerst. på Picea och Pinus. Steril. — Av 
Malme (1937, s. 180) publicerad från Västkinde.

*p. Henrici (Harm.) Flrichs. — Grötlingbo: Suderkvie, stengärdesgård 
(sandsten) vid löväng O om vägen. Steril. — Denna från P. globulifera 
föga skarpt skilda art har jag ej ägnat större uppmärksamhet. Den bör 
kunna anträffas på fler lokaler (speciellt på bark).

P. laclea (L.) Arn. ■— Alskog: Gålrum gravfält; Fröjel: c:a 1 km N om 
kyrkan; Stenkumla: Källgårds; Träkumla: trakten av kyrkan; 
Västerhejde: Högklint, platån. På urbergsblock. Steril.

P. leioplaca (Ach.) DC. — Förefaller att vara allmän på Corylus; även 
iakttagen på Fraxinus, Quercus och Ulmus i lövängar. Iakttagen på 
de flesta ställen, där den eftersökts. Noterad från Alva, Fide, Hab- 
lingbo, Hejnum, Kräklingbo, Linde, Lojsta, Lummelunda, 
Lye, Stenkyrka, Västerhejde. — Sporer vanligen 4 (stundom 3 
och 5) i asci.

*P. leprarioides Erichs. —- Alskog: lövängarna strax SO om kyrkan; 
Alva: kyrkogården; Fardhem: Gardarve, löväng; Fide: löväng c:a 
1 km N om kyrkan; Hejnum: Kallgateburg; Lau: Gogs, löväng;
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Linde: lövängen strax S om kyrkan. På stammar av Fraxinus, Quereus 
och Ulmus. Steril. — Förmodligen vanligare än vad som här framgår.

Perlusaria leucosora Nyl. — Mestadels allmän på urbergsblock i öppet eller 
något beskuggat läge. Steril. Under denna resa antecknad från följ. sock
nar: Alskog, Ar dre, Endre, Fide, Fröjel, Gothem, Grötlingbo, 
Hejnum, Lau, Lummelunda, Lye, Lärbro, Rone, Stenkumla, 
Västerhejde, Västkinde.

P. lutescens (Hoffnr.) Lamy. — Allmän—täml. allmän på Quereus i löv
ängar. Stundom riklig och t. o. m. samhällsbild, men ofta enstaka ex. 
Steril. Under denna resa noterad från en rad lövängar i Alskog, Alva, 
Ar dre, Fide, Hablingbo, Linde, Lojsta, Lummelunda, Sten
kyrka.

*P. nolens Nyl. — Rone: Ålarve, urbergsblock i öppen betesmark.
P. pertusa (L.) Tuck. — Arten är, enligt mitt intryck, allmän på Quereus, 

speciellt i lövängarna (även iakttagen å andra trädslag). I mina anteck
ningar, som betr. denna art äro mycket ofullständiga, finnes den från 
lövängar o. dyl. i Ardre, Eksta (St. Karlsö), Fardhem, Hablingbo, 
Linde, Lummelunda och Stenkyrka. — Då jag mikroskoperat 
blott få ex., är det möjligt, att P. leucostoma (Bernh.) Mass., em. Erichs, 
ingår.

*P. subviridis Höeg. — Ardre: löväng strax S om kyrkan, Quereus; 
Hablingbo: Simes, löväng S om vägen, Quereus; Stenkyrka: löv
ängen strax NV om kyrkan, Quereus; Västerhejde: Högklint, platån, 
riklig på Pinus tills, med P. coccodes. Steril.

Lecanorace ae.
*Lecanora (Aspicilia) cfr bahusiensis H. Magn. — En om denna påminnande 

men i flera karaktärer avvikande art, möjligen för vetenskapen ny, har 
samlats i Stenkumla: Källgårds, samhällsbild, å urbergsblock i tall
skog (steril).

*L. bohemica (Körb.) H. Magn. (syn. L. griseola Th. Fr., L. recedens Nyl.).
■— Gothem: V om Insarve; Lye: löväng c:a 1 km SO om kyrkan; 
Rone: Ålarve. På expon, urbergsblock. Det. Magnusson.

L. caesiocinerea Nyl. — Synes vara täml. allmän på urbergsblock. Noterad 
från Alskog, Ardre, Bro, Endre, Gothem, Grötlingbo, Lau, 
Lummelunda, Träkumla, Västerhejde. Av Magnusson (1939, 
s. 71) omnämnd från en lokal mell. Alskog och Ljugarn (1917 Malme).

L. cinerea (L.) Sommerf. — Arten måste betecknas som alitnän på urbergs
block i öppet läge.

*L. inlercedens II. Magn. — Träkumla: alvarmark nära kyrkan, urbergs
block. Steril. Det. Magnusson.

L. leprosescens Sandst. — Rone: Ronehamn, strax S om byn, samhälls
bild. å urbergsblock vid stranden. Steril.

*L. (Eulecanora) actophila Wedd. — Fide: SV-ligaste hörnet, vid Burgs- 
viken; Klinte: Klintehamn; Sanda: Kovikens fiskläge; Västergarn: 
strax S om Västergarns fiskläge. På urbergsblock i mellersta hygroha- 
linen, överallt m. el. m. sparsam.
4—4415 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Lecanora albescens (Hoffm.) Fik. — Denna på kalksten på Gotland allmänna 
art anträffas någon gång även på stoftimpregnerade urbergsblock m. m. 
(se Degelius 1936, s. 75). Av Hasselrot 1937 samlad på lövträd vid 
landsvägen norrut från Visby.

*L. alriseda (Fr.) Nyl. — Gothem: V om Insarve; Flejnum: nära Kall- 
gateburg; Hörsne: Lina; Lärbro: c:a 1 km O om kyrkan. På m. el. m. 
expon, urbergsblock.

L. badia (Hoffm.) Ach. — I vissa områden täml. allmän på expon, urbergs
block, i andra tydligen sällsyntare. Under denna resa noterad från: 
Ardre, Endre, Gothem, Hejnum, Lau, Näs, Träkumla.

*L. campestris (Schaer.) Hue. — Grötlingbo: Suderkvie, sandsten i sten- 
gärdesgård vid löväng O om vägen.

L. cenisea Ach. — Västergarn: strax S om Västergarns fiskläge, sparsam 
på stort urbergsblock i öppet läge.

\L. crenulata (Dicks.) Hook. — Se s. 34.]
L. dispersa (Pers.) Sommerf. — Denna på Gotland vanliga kalkstensart 

uppträder någon gång även på urbergsblock (vid kraftigare stoftimpreg- 
nation), t. ex. Träkumla: alvarmark nära kyrkan.

L. distans (Pers.) Nyl. — Fide: kyrkogården; Fröjel: kyrkogården; 
Hejnum: Kallgateburg; Näs: kyrkogården; Västergarn: Västergarns 
fiskläge. På Populus tremula. Förmodligen icke sällsynt.

L. grumosa (Pers.) H. Magn. — Åtm. i många områden allmän—täml. all
män på expon, urbergsblock, vanligen på varje block m. el. m. sparsam 
men en gång (Fröjel) iakttagen mycket riklig och samhällsbild, över stora 
ytor. Mestadels steril men även sedd c. ap. (Fröjel, Hejnum). Under 
sista resan noterad från följande socknar: Alskog, Fide, Fröjel, 
Gothem, Grötlingbo, Hejnum, Hörsne, Lärbro, Rone, Väster
garn.

L. helicopis (Wg) Ach. — Allmän i mellersta hygrohalinen även på ur
bergsblock, iakttagen på så gott som varje besökt strandlokal (t. ex. 
Boge, Fide, Klinte, Rone, Sanda, Västergarn).

*L. impudens Degel. n. nom. et n. comb. (syn. Pertusaria farinacea H. 
Magn. in Bot. Not. 1942, p. 15; ? Lecanora subfusca a. vulgaris b. sore- 
diata Schaer., Enum. crit. lieh, eur., 1850, p. 74; ? L. allophana var. 
mesophana f. sorediala Nyl. ap. Vain, in Medd. Soc. Fauna et Flora 
Fenn., III, 1878, p. 103; ? L. allophana *L. sorediala Vain, in Ahlqvist, 
Kolm, tutkim. länsi-siper., IV, 1928, p. 79). -— Bro: kyrkogården, 
Fraxinus; Burs: prästgården, Juglans; Eksta: kyrkogården, Populus 
tremula; Endre: kyrkogården, Fraxinus; Hablingbo: Simes, löväng 
S om vägen, Fraxinus; Linde: Smitts, Fraxinus vid gården, och löv
ängen strax S om kyrkan, Fraxinus; Rone: nära kyrkan, Fraxinus; 
öja: kyrkogården, Sorbus intermedia (en genom större och mer välvda 
soredier något avvikande typ). — Torde vara täml. allmän på Gotland.

Tack vare förekomsten av apothecier på ex. från Hablingbo har jag 
nu kunnat fastslå, att den hos oss tydligen rätt utbredda men ännu 
föga kända Pertusaria farinacea H. Magn. är en Lecanora av subfusca- 
gruppen. Närmast står den L. allophana, och apotheciernas inre byggnad 
överensstämmer helt med denna art (enl. beskrivning hos Magnusson



1932, s. 74). Det finnes alltså en tydlig, gelatinös, ofärgad, (nertill) till 
åtminstone 60 g tjock bark, icke skarpt avgränsad mot märgen; denna 
senare är uppfylld av ytterst talrika fina kristallkorn; granulöst epithe- 
cium saknas; sporer ej utvecklade i undersökta apotliecier; ingen färg- 
ning med KOH eller paraphenylendiamin. Också i yttre-morfologiskt 
hänseende överensstämma apothecierna med dem hos nämnda art: disk 
rödbrun; kant medeltjock, hel eller inskuren och inböjd mot disken. (De 
flesta apoth. äro unga, det största mäter 1 mm i diam.) —• Även pyk- 
nid förekomma rätt talrikt. De äro av för släktet vanlig typ och överens
stämma till sin inre byggnad med Glücks Placodium-typ (Glück 1899, s. 
133); pyknokonidier m. el. m. starkt bågformigt böjda, 17—27 x < 1 g..

Arten är vanligen steril, och det är därför förklarligt, att den tidigare 
förts till släktet Pertusaria. Huruvida de ovan med frågetecken anförda 
synonymerna höra hit, är svårt att avgöra utan granskning av auten
tiska exemplar, och sådana kunna för närvarande ej erhållas. Ifråga
varande namn skulle ju också kunna avse en med accessoriska soredier 
försedd form av L. allophana.

I sterilt tillstånd skulle arten möjligen kunna förväxlas med Pertusaria 
leprarioides och P. maculata. Magnusson (1. c.) jämför den också när
mast med P. leprarioides. Från denna art är den dock genast skild på 
de finkorniga soredierna, som även framhålles av Magnusson; vidare 
synas soredierna vanligen ha en mer i gult stötande färgton, vilken med 
KOH blir djupare (paraphenylendiamin-reaktionen är ofta mer otydlig). 
P. maculata avviker också genom tydligt grovkornigare soredier, vilka 
äro mer spridda (ej sammanflytande).

Lecanora inlricata (Schrad.) Ach. — Som jag 1936 påpekade, är denna art 
påfallande sällsynt på Gotland. Lokalt kan den dock någon gång upp
träda täml. riklig (t. ex. på nedan nämnda Västerhejde-lokal). Under 
sista resan tillkommo blott följ. tre lokaler: Ar dre: strax N om kyrkan; 
Träkumla: alvarmark i trakten av kyrkan; Västerhejde: Högklint, 
platån. På expon, urbergsblock.

L. polytropa (Ehrh.) Rabenh. — Alskog: Guffride; Ar dre: strax N om 
kyrkan; Ekst a: St. Karlsö, ej sällsynt; En dre: Ölbäck; Fide: Väster- 
gårda; Grötlingbo: Uddvide; Rone: Ronehamn; Västergarn: nära 
Västergarns fiskläge; Västerhej de: Högklint. På m. el. m. expon, ur
bergsblock. Synes vara förhållandevis sällsynt.

L. pulicaris (Ach.) Nyl. —• Ekst a: St. Karlsö, trätaket av »Mose bod»; 
Hejdeby: Hällarne, telefonstolpe; Västerhej de: Ygne fiskläge, trä
staket.

L. salina H. Magn. - Allmän på urbergsblock i hygrohalinen, noterad från 
så gott som varje besökt lokal vid stranden (t. ex. Roge, Fide, Klinte, 
Rone, Sanda, Västergarn).

*L. sambuci (Pers.) Nyl. — Burs: kyrkogården; Västerhejde: Ygne 
fiskläge. På Sambucus nigra.

L. varia (Ehrh.) Ach. — Eksta: St. Karlsö, sparsam på lignum.
L. (Placodium) macrocyclos (H. Magn.) Degel. — Mestadels allmän på expon, 

urbergsblock (betydligt mer framträdande än L. muralis), ej sällan riklig 
och stundom samhällsbild. Under sista resan antecknad från följ. sock-
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nar: Alskog, Eksta (St. Karlsö), Endre, Fide, Gothem, Grötlingbo, 
Hejnum, Hörsne, Lau, Lye, Lärbro, När, Näs, Rone, Träkumla. 

■—• Av Hasselrot antecknad från Bunge.
Ochrolechia parella (L.) Mass. — Grötlingbo: Suderkvie, stengärdesgård 

vid löväng. Uppenbarligen sällsynt på Gotland.
O. tartarea (L.) Mass. — Allmän på Juniperus i mer utpräglade barrskogs

trakter, allmän—täml. allmän även på urbergsblock. Förekommer även 
på Picea och Pinus. Blott sedd steril.

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. — Eke: löväng NO om kyrkan, Ulmus; 
Hejdeby: trakten av kyrkan, Fraxinus; Klinte: Klintehamn; Lär- 
bro: Vägome, Aesculus; Othem: Långome, Sorbus intermedia; Väs- 
terhejde: Ygne fiskläge, Sambucus nigra. Mest iakttagen på kvistar.

*L. dimera Th. Fr. — Hejnum: Kallgateburg, stam av Populus tremula.
L. syringea (Ach.) Th. Fr. — Allmän, särskilt på kvistar av div. träd (Aes

culus, Ainus, Fraxinus, Juglans, Pinus, Populus, Sorbus, Ulmus). Under 
sista resan noterad från: Alva, Burs, Eke, Eksta (St. Karlsö; även L. 
Karlsö, leg. H. Persson), Follingbo, Hellvi, Hörsne, Lärbro, Näs, 
Othem, Ronc, Visby.

Haematomma coccineum (Dicks.) Körb. v. ochroleucum (Neck.) Th. F'r. 
Synes vara täml. allmän (åtminstone i vissa områden) under överlutor 
och på skuggiga ytor av urbergsblock (mest större sådana). Vanligen 
steril men h. o. d. c. ap. (ofta unga apoth.). Antecknad från: Alskog, 
Eksta (St. Karlsö), Fide, Fröjel, Gothem, Grötlingbo, Hejnum, 
Västergarn, Västerhejde.
v. porphyrium (Pers.) Th. Fr. ■— Förekomstsätt som föreg. och vanligen 
tills, med den (dock även iakttagen på äldre trädstammar, t. ex. i löv
äng vid Simes i Hablingbo). Fertilitet som föreg. Något sällsyntare än 
den. Noterad från: Alskog, Eksta, Gothem, Grötlingbo, Hab
lingbo, Västerhejde.

Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. — Allmän—täml. allmän på ädla lövträd 
(Fraxinus, Quereus, Ulmus) och Corylus i lövängarna, ej sällan samhälls
bild.; stundom även på kyrkogårdar m. m. Noterad från en rad löv
ängar (speciellt) i Alskog, Alva, Eksta (L. Karlsö, leg. IL Persson), 
Far dhem, Hablingbo, Hejnum, Lye, Västerhejde. (Tyvärr ej 
överallt antecknad, där den iakttagits.)

Phl. argena (Ach.) Flot. Denna på hark på Gotland allmänna art sågs 
en gång, vid Suderkvie i Grötlingbo, även på sten (sandsten) i sten
gärdesgård. Steril.

* C andelar iella aurella (Hoffm.) Zahlbr. -Hejdeby: St. Räby; Träkumla: 
alvarmark nära kyrkan. På expon, urbergsblock. Bål knappt ut
bildad, sporer 8 i asci.

*C. coralliza (Nyl.) H. Magn. — Allmän—täml. allmän på expon, urbergs
block. Vanligen steril men även sedd c. ap. (t. ex. Västergarn). Anteck
nad från: Alskog, Bro, Fide, Gothem, Grötlingbo, Hörsne, 
Klinte, Lau, Lye, Lär b ro, Näs, Rone, Sanda, Stånga, Väster
garn.

C. luleoalba (Turn.) Lettau. — Hablingbo: utanför kyrkan, ställvis riklig, 
och Simes, löväng S om vägen. På stammar av Ulmus.
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*Candelariella superdistans (Nyl.) H. Magn. —Hejnum: Kallgateburg, på 
Lecanora distans.

C. xanthostigma (Pers.) Lettau. •— Fardhem: Gardarve, Quercus i löväng; 
Garde: vid prästgården, Ulmos; Hablingbo: vid kyrkan, Ulmus: 
Linde: löväng strax S om kyrkan, Quercus; När: V om kyrkan, Pi- 
nus; Stenkyrka: kyrkogården, Tilia. Sparsamt c. ap. eller steril.

Parmeliaceae.
Parmeliopsis aleurites (Ach.) Nyl. — Denna på Pinus (speciellt), Picea och 

lignum på Gotland merendels allmänna art sågs nu också en gång på 
ett stort urbergsblock i öppen betesmark, i Grötlingbo: Uddvide.

P. hyperopta (Ach.) Yain. •— Denna enligt Hasselrot (1938) på Gotland 
allmänt utbredda men vanligen sparsamt å lokalerna förekommande art 
noterade jag under denna resa på följ. lokaler: Ardre: Tviburg; Gam
mel garn: Herrgårdsklint och klinten mell. denna och Tviburg; Got
hem: mell. Lina myr och Aspmyr; Kräklingbo: Torsburgen (ej säll
synt på platån); Linde: Lindeklint; Stånga: berget på SO-sidan av 
Broträsk; Yästerhejde: S om Karlslund. På stubbar och stambaser 
av Pinus, vanligen sparsam. Steril å de anförda lokalerna.

Parmelia (Hypogymnia) tubulosa (Hag.) Bitter. — Även iakttagen på ur
bergsblock (Rone: Alarve). Se för övrigt s. 32.

P. (Euparmelia) aspera Mass. [syn. P. exasperata (Ach.) DNot.]. — Nya 
lokaler för denna på Gotland tydligen rätt sparsamt förekommande art: 
Eksta: St. Karlsö, Fraxinus (»Linnés ask»), sparsam; Västerhejde: 
vid kyrkan, Acer platan., och Kuse, Acer pseudoplat.

P. disjuncla Erichs, (syn. P. granulosa Lynge). — Alskog: Gålrum grav
fält, riklig; Bro: SV om kyrkan, alvarmark; Gothem: V om Insarve, 
domarring, täml. riklig; Hejnum: mell. Graute och kyrkbyn m. m.; 
Lärbro: c:a 1 km O om kyrkan. På expon, urbergsblock. Steril.

P. exasperatula Nyl. — Nya lokaler för denna på Gotland tydligen relativt 
sparsamt förekommande art: En dre: Ölbäck, sparsam på Pinus; 
Garde: prästgården, Acer pseudoplat.; Västerhejde: Kuse, Acer 
pseudoplat., och vid kyrkan, Acer plat, och Fraxinus. Steril.

P. Mougeotii (Flot.) Schaer. — Ro ne: Ronehamn, S om byn, riklig på en 
lodyta av expon, block i betesmark ovan stranden. Steril.

P. omphalodes (L.) Ach. —- Alskog: Gålrum gravfält, täml. sparsam; 
Ardre: barrskogen S om Herrgårdsklint; Bro: alvarmark SV om kyr
kan, flerst. riklig; Fröjel: c:a 1 km N om kyrkan, sparsam; Hejnum: 
SO om kyrkan; Hörsne: Lina, sparsam; Lärbro: c:a 1 km O om kyr
kan, sparsam; Näs: trakten av kyrkan, täml. riklig. Mestadels på m. el. 
m. expon, urbergsblock. I Alskog, Bro och Lärbro c. ap., för övrigt steril.

- Alla undersökta ex. (Alskog, Bro, Hörsne) tillhöra v. discordans 
(Nyl.) H. Magn. och visa alltså negativ KOH-reaktion i märgen. Denna 
typ synes vara den vanligaste på Gotland.

P. sorediala (Ach.) Th. Fr., em. Lynge. •—• Ardre: strax N om kyrkan; 
Hörsne: Lina; Träkumla: alvarmark nära kyrkan. På m. el. m. expon, 
urbergsblock. Steril. — Se även P. clisjuncta. Dessa arters sparsamhet 
på Gotland är anmärkningsvärd.
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Parmelia stenophylla (Ach.) DR. — Gothem: V om Insarve, helt täckande 
översidan av ett fritt liggande block (c:a 1/i m2 stor yta, troligen ett enda 
ex.); Hellvi: vät N om vägen V om (Västra) Stengrinda, ett 20-tal små — 
medelstora ex.; Lummelunda: Nygranne, öppen mark, flera stora ex. 
På expon, urbergsblock. Huvudsakligen steril, blott på Lummelunda-ex. 
finnas sparsamt (mycket unga) apoth. — Denna arts sällsynthet på 
Gotland är anmärkningsvärd. Den påträffades där först av Hasselrot.

*P. stygia (L.) Ach. -—- Endre: trakten av Allekvia, sparsam och steril 
på ett urbergsblock i alvarmark S om vägen.

P. subargenlifera Nyl. — Mestadels allmän—täml. allmän på stammar av 
äldre ädla lövträd vid gårdar och vägar, stundom även i lövängar; i 
vissa områden dock mer sparsam. Allra vanligast är arten på Fraxinus. 
En gång (Fardhem: Gardarve) sågs den på Corylus i en löväng. Blott 
sedd steril. Under sista resan noterad från följ. socknar: Alskog, 
Alva, Barlingbo, Bro, Eke, Eksta, Fardhem, Fole, Follingbo, 
Garde, Gothem, Grötlingbo, Hablingbo, Hörsne, Linde, Lum
melunda, Martebo, Stenkyrka, Stånga.

P. tiliacea (Hoffm.) Ach. sensu Fr. — Denna på Gotland anmärkningsvärt 
nog sällsynta art sågs på följande fyra lokaler: Alskog: kyrkogården, 
sparsam på en Acer plat.; Follingbo: kyrkogården, täml. riklig på 
några ex. av Acer plat.; Stenkumla: kyrkogården, sparsam på Aescu
lus; Västerhejde: utanför kyrkogården, på flera yngre ex. av Fraxi
nus (å en riklig) och en Acer plat. (På Alskog-lokalen förut samlad av 
Malme.) Steril.

Cetraria chlorophylla (Willd.) Vain. •—■ Se s. 32.
C. glauca (L.) Ach. — Al sko g: Gålrum gravfält, rätt många ex. på ur

bergsblock; Eksta: St. Karlsö, trätaket av »Mose bod», sparsam; Hej- 
num: trakten av Kallgateburg, ej sällsynt på Picea; Stånga: berget 
på SO-sidan av Broträsk, Picea; Västerhejde: trakterna kring Hög
klint och Kuse, ställvis täml. riklig på Picea. Blott sedd steril. — Obs. 
även artens sällsynthet på urbergsblocken på Gotland (hittills blott en 
lokal).

C. juniperina (1,.) Ach. — Arten är allmän på Juniperus i mer utpräglade 
barrskogstrakter.

C. pinastri (Scop.) S. Gray. — Denna på Gotland sällsynta art noterades 
från följ. två lokaler: Ar dre: barrblandskogen S om Ardre lucka (utan
för Torsburgen), 1 ex. på Pinus och 1 på Juniperus; Lummelunda: 
löväng vid kyrkan, 1 litet ex. på en stubbe (av Quercus?). Steril.

C. sepincola (Ehrh.) Ach. — Denna ävenledes, som det synes, på Gotland 
sällsynta art sågs på följ. två lokaler: Ardre: barrblandskogen S om 
Ardre lucka (utanför Torsburgen); Gammelgarn: Herrgårdsklint, 
platån. På kvistar av Juniperus.

Usneaceae.

Evernia divaricata (L.) Ach. - Västerhejde: strax S om Karlslund, gren 
av Pinus i kanten av barrblandskog vid vägen, sparsam. Steril.

Alecloria imptexa (Hoffm.) Nyl. — Se s. 33.
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Alecioria jubata (L.) Ach., em. Nyl. ■— Bäl: Uppuse, Pinus i skog av samma; 
Hejnum: trakten av Kallgateburg, ej sällsynt på Picea i barrbland
skogarna (även sedd på Pinus); Rone: Ronehamn, 1 ex. på en fågeltopp 
ovan stranden; Västerhejde: Karlslund, Pinus i barrblandskog, samt 
flerst. sparsam på Picea i barrskogarna S om Högklint. Steril. — Obs. 
även artens sällsynthet på urbergsblocken på Gotland.

Ramalina calicaris (L.) Fr. — Hejnum: Kallgateburg, Ulmus och Rham
nus cathartica; Sanda: Kovikens fiskläge, riklig på Crataegus vid 
stranden; Västerhejde: Högklint, platån, Picea och Pinus.

R. farinacea (L.) Ach. — Den typiska formen (v. typica DR.) är allmän på 
bark (Degelius 1936, s. 87) men uppträder ibland även på urbergsblock 
(också på stranden). Den kan då lätt tagas för v. angustissima Anzi (syn. 
R. subfarinacea Nyl.), vilken typ är sällsynt på Gotland och ej sågs av 
mig. De skiljas lätt på reaktionen med KOH och med paraphenylendia- 
min (se Degelius 1939, s. 180). Blott en gång iakttogs arten c. ap. 
men rätt rikt (Eksta: St. Karlsö, på de gamla almarna vid Suderslätt).

R. obtusata (Arn.) Bitter (syn. R. baltica Lettau). ■— Mycket spridd på 
Gotland, kanske att beteckna som täml. allmän i barrskogar och löv
ängar. I de förra, på Picea och Pinus, är den större och mer luxurierande 
än i de senare, där den mest växer på Quercus. Jag har också sett den 
på Populus nigra (Eskelhem: Bolex) och stengärdesgård av urbergs
block (Fide: vid Burgsviken, kanske samma lokal som Hasselrot 
nämner). Steril. Under den sista resan noterad från: Alskog, Ardre, 
Bäl, Eskelhem, Fide, Hablingbo, Hellvi, Hörsne, Lojsta, Lum- 
melunda, Västerhejde.

R. pollinaria Ach. — Arten är ingalunda sällsynt, som jag tidigare antog. 
Jag anförde 1936 blott 3 lokaler; sedan har Hasselrot (1938) publicerat 
ytterligare 8. Under min senaste vistelse på ön fann jag den vara nära 
nog allmän i lövängarna (en vegetationstyp, som jag på min första resa 
icke undersökte så noga som nu). Den förekommer där framför allt på 
Quercus men även på Ulmus (annorstädes sågs den också på lignum och 
urbergsblock). Ofta uppträder den rätt sparsamt men stundom mer 
rikligt (t. ex. på träväggarna av magasin vid hamnen i Ronehamn). 
Blott sedd steril. Den noterades nu från följ. socknar (främst lövängar): 
Alva, Ardre, Eke, Eksta, Grötlingbo, Hablingbo, Hörsne, 
Linde, Lummelunda, Lye, Rone, Stenkyrka.

R. polymorpha Ach. — Fide: Västergårda, täml. riklig på ett urbergs
block (fågeltopp) i enbeväxt betesmark; Grötlingbo: Uddvide, riklig 
på ett jätteurbergsblock (fågeltopp) i öppen betesmark (tydligen samma 
lokal, som omnämnes hos Hasselrot 1938). Steril.

R. siliquosa (Huds.) A. L. Sm. —■ Fide: Västergårda, samma lokal som 
föreg. art, sparsam på fågeltopp; ex. äro små och sterila, en del med märg 
K + gul, andra K—. Tvivelaktiga ex. (ytterst små och outvecklade) 
föreligga från andra håll.

R. thrausta (Ach.) Nyl. — Kräklingbo: Torsburgen, flerst. även på öst
sidan, sparsam på Picea. Steril.
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Caloplacaceae.

[Caloplaca (Eucaloplaca) aradina (Fr.) Häyrén. — De hos Degelius 
1936 (s. 89) omnämnda ex. (»något avvikande form») från Bunge: Fårö
sund torde få hänföras till C. chlorina. C. aradina är ej säkert känd från 
Gotland.]

*C. atroflava (Turn.) Mong. — Lau: Fie, urbergsblock i öppen betesmark. 
Det. Magnusson. — Denna art har tidigare varit förväxlad med C. 
scoioplaca.

*C. cerinella (Nyl.) Flag. — Synes vara täml. allmän på kvistar av Fraxi- 
nus och Sambucus; även iakttagen på kvistar av Aesculus och Ulmus. 
Antecknad från: Burs, Bäl, Eke, Eksta (St. Karlsö; även L. Karlsö, 
leg. H. Persson), Fide, Fole, Fröjel, Gothem, Klinte, Lokrume, 
Rone, Visby, Västerhejde.

C. chlorina (Flot.) Sandst. — Boge: vät strax S om Slite; Hejdeby: 
St. Räby. Expon, urbergsblock. — Se även under C. aradina.

*C. chrysophthalma Degel. n. nom. [syn. Placodium cilrinellum Flepp, 
Flecht. Europ. No. 395, 1857; non Parmelia parietina n. citrinella Fries, 
Lieh. eur. ref., 1831, p. 73, quae sec. descript, et exs. Caloplaca phlogina 
est; non Patellaria citrinella Duby, Bot. Gail., 1830, p. 649, quae ad 
Bacidiam flavovirescentem (Dicks.) Anzi pertinet; ? Callopisma aurantia- 
cum v. sorediferum Bagl. ap. Martelli, Florula Bogosens., 1886, p. 123 
(sec. Zahlbr. Cat.)]. — Eksta: St. Karlsö, de gamla ex. av Ulmus vid 
Suderslätt; Endre: kyrkogården, Fraxinus; Garde: prästgården, Ul
mus; Visby: Nordre Gravar, ställvis täml. riklig på flera ex. av Ulmus; 
Västergarn: kyrkogården, Fraxinus.

Denna lav har länge varit hopblandad med bl. a. C. phlogina (alltså 
den C. citrina närstående arten), ehuru den är väl skild från den. Hepp 
synes vara den ende, som tydligt har hållit dem isär, vilket framgår av 
hans exsickat (nr 394 Placodium citrinum, d. v. s. C. phlogina, och nr 
395 Placodium cilrinellum, d. v. s. C. chrt/sophlhalma). (Han tycks dock 
lägga huvudvikten vid sporerna, där skillnaden emellertid är mindre 
framträdande.) Habituellt är C. chrysophthcdma dock betydligt mer lik 
C. aurantiaca, bortsett från soredierna. Jag tog den också först för en 
sorediös form av denna art. Den har nämligen en tydligt krustaformig, 
ehuru tunn bål av samma färg som C. aurantiaca (gulaktig—grönaktig— 
blek), men bålen utbryter här ställvis i vanligen rundade gula soredier 
(soral), varpå artnamnet chrysophthalma syftar. Även apothecierna likna 
till det yttre dem hos C. aurantiaca men äro vanligen sparsammare 
(stundom saknas de); de äro grövre än hos C. phlogina samt med tjockare 
och ej grynig kant. I anatomiskt avseende däremot är den nära över
ensstämmande med C. phlogina (och citrina): hypotheciet, hymeniets 
höjd, asci, parafyserna och sporerna, som närmare framgår av följande 
översikt. Den intager alltså en mellanställning mellan de nämnda 
arterna.
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C. aurantiaca

Thallus continuus, eso- 
rediosus, flavescens—ci- 
trinus — viridescens — de- 
albatus.

Apoth. numerosa, sat 
robusta, margine sat 
crasso, non granuloso 
(sed margine thallode 
crenulato); hypoth. et 
pars infer. hymenii 
valde minuteque oleoso- 
inspersa; hymen. c:a 
85 p crassum; asci c:a 
65 p longi; paraph, apice 
vulgo ad 5 p crassae 
(sed interdum crassio- 
res); sporae 13—20 (24) 
x 6,5—12(14) p.

C. phlogina (et citrina)

Thallus haud continuus, 
granulosus—leprosus, ci- 
trinus flavovirescens.

Apoth. vulgo + sparsa 
(—nulla), sat tenuia, 
margine vulgo tenui, 
+ granuloso; hypoth. et 
pars inf. hymenii non 
oleoso-inspersa; hymen. 
c:a 65 p crassum; 
c:a 45—55 p longi; pa
raph. apice vulgo 5— 
8,5 p crassae; sporae 10 
—16 x 5—8 p.

C. chrysophthalma

Thallus sorediosus (so- 
redia + rotundata—dif- 
formia, interdum con- 
fluentia, citrina—subci- 
trina), ceterum fere ut 
in C. aurant.
Apoth. sat numerosa— 
sparsa(—nulla), extra ut 
in C. aurant. (margine 
thallode vulgo tenuis- 
simo); hypoth., hymen., 
asci, paraph, (apice vul-

(17) x 6,5—8,5 p] ut in 
C. phlog.

asci go ad 6,5 p crassae) et 
sporae [vulgo 10—15

Även med C. microphyllina (Tuck.) Hasse, en i Europa blott få gånger 
samlad art (se Degelius 1939, s. 186, 1940, s. 142), finnes en viss likhet. 
Nämnda art avviker emellertid bl. a. genom en tydligare begränsad och 
tjockare bål med antydan till lobering (den förs också till sektionen 
Gasparrinia) samt genom något mindre sorediekorn.

C. chrysophthalma är enligt hittillsvarande kännedom en sällsynt art 
hos oss, dock med undantag för Gotland (även Öland?), där den i likhet 
med C. herbidella tydligen ej är så sällsynt. Förutom mina egna gotländ
ska exemplar har jag blott sett skandinaviska exemplar från Öland, 
där G. E. Du Rietz samlat den på Fraxinus på två lokaler 1912 (be
stämd till C. aurantiaca): Resmo: Gynge lund; Räpplinge: vid lands
vägen. Arten är uppenbarligen sydlig. Mellaneuropeiska exemplar har 
jag sett i Uppsala bot. museum och i Riksmuseum (förutom i Hepps 
exs., där fyndorten är Zürich) från Bayern: Forchheim i Oberfranken, 
Tilia (1857 Arnold, Arnolds exs. nr 4 s. n. Callopisma aurantiacum a 
salicinum) och Schernfeld vid Eichstätt, Quercus (1869 Arnold, Ar
nolds exs. nr 4 b s. n. Callopisma citrinellum; i U även ex. samlade 
1860). I R också ex. från Franken, samlade 1860 av Rehm. — Arten 
bör eftersökas på södra Sveriges fastland. Måhända tillhör den närmare 
bestämt den sydöstliga utbredningstypen.

C. ferruginea (Huds.) Th. Fr. — Träkumla: alvarmark nära kyrkan, ur
bergsblock. Tillhör v. /estiva (Ach.) Th. Fr.

C. herbidella (Nyl.) H. Magn. — Ex. från Kräklingbo, hos Degelius 
1936 (s. 90) hänförda till C. ferruginea, tillhöra enligt senare bestämning 
av Magnusson C. herbidella.
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Caloplaca luteoalba (Tura.) Th. Fr. — Se Candelariella luteoalba.
C. phlogina (Ach.) Flag. — Ek st a: St. Karlsö, vid Suderslätt, gamla stam

mar av Ulmus; Visby: Nordre Gravar, stam av stor Populus nära 
stranden. — Jag avser med detta namn, som de flesta, den på bark före
kommande, med tunnare bål försedda typen av C. citrina (Hoffm.) 
Th. Fr. men lämnar tillsvidare frågan öppen, huruvida den bör be
traktas som en skild art. Det synes mig också något oklart, om Acharius 
med sin Parmelia citrina y. P. phlogina (Meth., 1803, s. 180) avsett 
föreliggande lav. — C. citrina är, som jag påpekade 1936, ej sällsynt på 
murbruk på Gotland (den sågs t. ex. ofta på kyrksocklar tills, med 
C. decipiens). De av mig (1. c.) meddelade lokalerna på bark hänföra 
sig till C. phlogina. — Se vidare under C. chrysophlhalma.

C. pijracea (Ach.) Th. Fr. — Arten är allmän på Fraxinus (särskilt kvistar) 
och Populus tremula (även noterad från Acer, Aesculus, Ainus, Juglans, 
Pinus, Sorbus, Ulmus m. m.); dessutom finnes den flerst. på urbergs
block (den på sten förekommande typen föres av Magnusson till en 
särskild art, C. lithophila H. Magn.). På bark noterades arten nu 
från: Alva, Burs, Fide, Fröjel, Grötlingbo, Hejdeby, Hellvi, 
Hörsne, Lärbro, Näs, Othem, Rone, Sproge, Träkumla, Visby, 
Västergarn, Västerhejde, öja. På block: Ardre, Eskelhem, 
Hejdeby, Lummelunda, När, Rone, Träkumla, Västerhejde.

*C. scoloplaca (Nyl.) H. Magn. — Eksta: St. Karlsö, Suderslätt, expon, 
urbergsblock (fågeltopp). En genom tjockare och blekare bål avvikande 
form. Det. Magnusson. — Denna art har tidigare av Du Rietz, mig 
själv m. fl. kallats C. atro flava.

C. (Gasparrinia) decipiens (Arn.) Jatta. — Denna art, som hos Degelius 
1936 anföres förutom från en lokal på lignum (enl. Du Rietz) även från 
några kyrkogårdsmurar, är i själva verket allmän på murbruk på Got
land (jfr även Du Rietz 1915, s. 117). Särskilt ofta sågs den på kyrk
socklar och nedre delen av väggarna (på murbruk och kalksten), tills, 
med C. Heppiana och C. murorum men vanligen sparsammare än de. 
Den noterades under sista resan från följ. kyrkor: Alskog, Barlingbo, 
Bro, Burs, Endre, Follingbo, Fröjel, Grötlingbo, Klinte, Lo- 
krume, Martebo, När, Näs, Sproge, Stenkumla, Stenkyrka, 
Västergarn, öja. På St. Karlsö i Eksta sågs den även på kalkklippor 
(speciellt branta väggar) och på marken (sparsam). C. ap. blott iakttagen 
på kyrksockeln i Stenkyrka.

C. marina (Wedd.) Zahlbr. — Allmän på urbergsblock (liksom kalksten) 
i mellersta hygrohalinen. Iakttagen å de flesta besökta lokaler vid 
stranden.

C. scopularis (Nyl.) Lettau. — Även denna art är allmän på urbergsblock 
på stranden (vanligen i övre hygrohalinen). Iakttagen å de flesta besökta 
strandlokaler, t. ex. i Boge, Fide, Klinte, Rone, Sanda, Västergarn.

Theloschistaceae.
Xanlhoria fallax (Hepp) Arn. — Garde: prästgården, på en äldre stam 

av Ulmus, täml. riklig. Steril. — Denna arts sällsynthet på Gotland är 
märklig. Tidigare är en enda lokal känd (Degei.ius 1936).
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Xanthoria lobulata (Fik.) B. de Lesd. —-Alva: kyrkogården; Burs: utanför 
prästgården; Grötlingbo: vid kyrkan; Hejdeby: trakten av kyrkan; 
Hellvi: Kännungs; Hörsne: Anderse; Klinte: Klintehamn; Lumme- 
lunda: Kinner; Rone: nära kyrkan; Träkumla: strax S om Davids- 
hage; Visby: Nordre Gravar och Visborgsslätt; Västerhejde: vid 
kyrkan, vid Nygårds och Ygne fiskläge; Öja: vid kyrkogården. Iakt
tagen på kvistar av Acer, Fraxinus (vanligast), Populus sp., Sambucus 
nigra, Sorbus intermedia, Ulmus. — Tidigare är arten känd från blott 
två gotländska lokaler (Degelius 1936, Hasselrot 1938). Trots att 
så många nya lokaler tillkommit, måste arten på Gotland betecknas som 
förhållandevis sällsynt (åtminstone i jämförelse med t. ex. Öland), dock 
med undantag för trakterna kring Visby. Vidare är att märka, att 
arten vanligen uppträder mycket sparsamt (ofta enstaka ex.); blott i 
Lummelunda, Visby och Västerhejde sågs den mer riklig. Till denna 
relativa sparsamhet på Gotland bidrager gotlänningarnas sed att hamla 
sina träd vid vägar, på kyrkogårdar m. m., varvid artens viktigaste 
växtplatser förstöras.
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Buelliaceae.

Buellia alboatra (Hoffm.) Br. & Rostr. — Arten är merendels allmän på 
ädla lövträd, speciellt vid vägar och gårdar. —- Den ganska markanta 
v. populorum (Mass.) Oliv., utmärkt genom betydligt mindre apothecier 
(vanligen blott 0,2—0,3 mm breda) och mindre sporer (hos mina ex. 
c:a 15 x 6,5—7 (i), har jag samlat i Hejnum: Kallgateburg (på Ulmus). 
Den omnämnes av Malme (1927, s. 257) från två lokaler i Skåne.

*B. ambigua (Ach.) Malme. — Hejdeby: Hällarne, vid vägen; Rone: 
Ronehamn, S om byn, strandblock tills, med Calillaria chalybeia, Le- 
canora helicopis och L. salina. På expon, urbergsblock. — Ex. från båda 
lokalerna med ljus (m. el. m. vit) bål.

B. betulina (Hepp) Th. Fr. — Linde: lövängen strax S om kyrkan, stam 
av Betula. Sparsamt c. ap.

\B. Dubyana Hepp. — Se s. 34.]
*B. leptocline (Flot.) Körb. — Stenkumla: Källgårds, sparsam på ett 

urbergsblock i tallskog. Tillhör v. Mougeotii (Hepp) Th. Fr.
B. punctiformis (Hoffm.) Mass. — Arten är allmän på bark. På urbergs

block har jag samlat v. aequata (Ach.) Zahlbr. i Rone: Ronehamn, 
block på stranden.

*B. rinodinoides Anzi. — Träkumla: alvarmark nära kyrkan, expon, 
urbergsblock. Det. Magnusson. — Denna art är mycket sällsynt i Skan
dinavien och huvudsakligen förekommande i fjällen. I Uppsala bot. 
museum finnes ett ex. från en annan sydsvensk lokal, nämligen Öster
götland: Ödeshög, öninge (1888 Malme).

*Rinodina alrocinerea (Dicks.) Arn. — Eksta: St. Karlsö, Suderslätt, 
på ett expon, urbergsblock tills, med Xanthoria candelaria. Sparsamt 
material från Lärbro: c:a 1 km O om kyrkan (urbergsblock i öppen 
ängsmark) hör möjligen också hit.
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Rinodina confragosa (Ach.) Körb. —Alskog: Gålrum gravfält; Fide: NV- 
ligaste hörnet; Grötlingbo: Suderkvie och Uddvide; Träkumla: 
alvarmark nära kyrkan; Yästergarn: vid Yästergarns fiskläge. På 
urbergsblock i olika exposition.

R. exigua (Ach.) S. Gray. — Alva: Koparve; Linde: S om kyrkan; Lum- 
melunda: vid kyrkan. På stammar av Quercus i lövängar.

R. pyrina (Ach.) Arn. — Burs: prästgården, Acer plat.; Eksta: St. 
Karlsö, Hien, Fraxinus; Kl in te: Klintehamn, Sambucus nigra; Rone: 
prästgården, jättestor Aesculus; Träkumla: strax S om Davidshage. 
På kvistar. — Förmodligen ej sällsynt.

R. salina Degel. (syn. R. demissa Arn.). — Allmän—täml. allmän på ur
bergsblock i mellersta hygrohalinen. Iakttagen på de flesta besökta 
strandlokaler (t. ex. i Boge, Fide, Klinte, Rone, Västergarn). 
Förekommer även på kalk ovan stranden.

R. sophodes (Ach.) Mass. — Eksta: St. Karlsö, flerst. på Fraxinus och 
Ulmus; Visby: Nordre Gravar, Fraxinus; Västerhejde: Kuse, Acer 
pseudoplat. vid gården.

Physciaceae.

Physcia dabia (Hoffm.) Lynge. — Alskog: Guffride; Ardre: strax N om 
kyrkan; Eksta: St. Karlsö, flerst.; Grötlingbo: Uddvide; Hörsne: 
Lina; Lau: Fie; Rone: Ronehamn och Ålarve; Stånga: Stångkvie. 
På urbergsblock (fågeltoppar o. dyl.). Blott sedd steril.

P/i. grisea (Lam.) Zahlbr. — Angives av mig 1936 som »icke allmän». 
Efter vad jag nu funnit, måste dock arten betraktas som allmän på Got
land, ehuru den ej är tillnärmelsevis så framträdande i lavvegetationen 
som Ph. pulverulenta. Förekommer icke blott på stoftimpregnerade träd 
(vid vägar och gårdar) utan även i lövängar o. dyl. Blott sedd steril. 
Under sista resan noterad från: Alskog, Alva, Ardre, Barlingbo, 
Bro, Burs, Eke, Eksta, Eskelhem, Fardhem, Follingbo, Garde, 
Grötlingbo, Hejnum, Lau, Lummelunda, Martebo, Näs, Rone, 
Sanda, Sproge, Stenkyrka, Västergarn, öja.

Ph. leplalea (Ach.) DC. — Alskog: lövängarna strax SO om kyrkan, täml. 
riklig på en Corylus (grenar); Fide: kyrkogården, yngre stammar av 
Populus tremula, spridda ex.; Näs: kyrkogården, som föreg. lokal.

Ph. nigricans (Fik.) Stiz. •— Eskelhem: Övide; Linde: Smitts; Rone: 
nära kyrkan; Silte: S om Stenbro. Linde-lok. Fraxinus, övriga ur
bergsblock. Steril. (Jag ägnade arten nu ej större uppmärksamhet.) 

Ph. sciastra (Ach.) DR. — En dre: mell. Allekvia och Ölbäck; Lau: Fie; 
Rone: Ronehamn, vid stranden S om byn. På expon, urbergsblock. 
Steril.

Ph. siellaris (L.) Nyl. — Eke: löväng NO om kyrkan, Ulmus; Eksta: 
St. Karlsö, flerst. på Fraxinus och Ulmus. — Antagligen mycket mer ut
bredd än vad som här, hos Degelius 1936 och Hassei.rot 1938 framgår, 
men arten ägnades ej större uppmärksamhet.

Ph. subobscura Nyl. — Synes vara allmän på urbergsblock på stranden. 
Iakttagen på de flesta besökta strandlokaler.



*Physcia teretiuscula (Ach.) Lynge. — Eke: vid löväng NO om kyrkan; 
Eskelhem: Övide; Grötlingbo: Suderkvie; Lye: löväng c:a 1 km 
SO om kyrkan; Sanda: Kovikens fiskläge. På urbergsblock, fritt lig
gande eller i stengärdesgårdar (vanligen m. el. m. öppna lokaler). Steril. 

— Alla ex. äro fullt typiska. Hit räknar jag sådana med täml. grova, 
åtskilda och mer löst fastsittande lober. Vissa former av Ph. dubia 
kunna rätt mycket likna föreliggande art, men jag har på Gotland lätt 
kunnat hålla dem isär.

* Ph. Wainioi Räs. — Grötlingbo: Suderkvie; Hejnum: trakten av 
Kallgateburg; Lärbro: c:a 1 km O om kyrkan; Träkumla: alvarmark 
nära kyrkan. Förekomstsätt som föreg. art. Vanligen sparsam. Steril.

Lichenes imperfecti.

*Lepraria aeruginosa (Wigg.) Sm. — Grötlingbo: Suderkvie, Betula i 
löväng. — Förmodligen flerst.

L. candelaris (L.) Fr. •— Åtminstone i vissa trakter täml. allmän på Betula 
och Quercus (särskilt i lövängar), även på Picea. I mina anteckningar 
föreligger den från lokaler i Ardre, Fide, Grötlingbo, Västerhejde 
och Öja, men jag har icke antecknat den från alla iakttagna lokaler.

Uppsala, Växtbiologiska Institutionen, i nov. 194.3.

Zusammenfassung.

Neue Beiträge zur Kenntnis der Flechtenflora auf Rinde, Holz und 
Urgesteinsblöcken auf Gotland.

Die vorliegende Arbeit ist als ein Nachtrag zu meiner Arbeit 
1936 zu betrachten. Sie ist das Resultat einer im Sommer 1943 
gemachten Reise (ca. 1 Monat), während welcher ich mich neben 
Studien über Collemaceen (vgl. Degelius 1944) auch den Flechten 
auf den obengenannten Substrattypen widmete. Ich behandele 
wiederum die Tatsache, dass gewisse auf dem Festlande Südschwe
dens häufig verbreitete Arten auf Gotland selten oder gar nicht 
zu finden sind. Eine neue Gruppierung, durch meine eigenen neuen 
Studien sowie durch Hasselrots Untersuchungen (vgl. Hasselrot 

1938) veranlasst, wird mitgeteilt (S. 30—33). Die Gruppen 1—3 
umfassen Silikatgesteinsarten, die Gruppen 4—6 Rinden- und Lig- 
numarlen. Die 1. Gruppe (Acarospora fuscata usw.) und die 4. 
Gruppe (Anaptijchia ciliaris usw.) umfassen Arten, die auch auf 
Gotland mehr oder weniger häufig sind und dort also keine ge
ringere Frequenz aufweisen. Die 2. Gruppe (Cladonia coccifera usw.) 
und die 5. Gruppe (Alecloria implexa usw.) bestehen aus Arten, die 
auf Gotland deutlich seltener sind als auf dem Festlande (Crocynia
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membranacea ist jedoch häufig auf Kalkgestein). Die übrigen zwei 
Gruppen umfassen Arten, die nach jetziger Kenntnis auf Gotland 
fehlen (Dermatocarpon miniatum ist jedoch zweimal auf Kalkgestein 
angetroffen worden). Catinaria lencoplaca ist, wie vielleicht auch 
Caloplaca chrysophthalma und C. herbidella, offenbar auf Gotland 
häufiger als auf dem Festlande. — Die in der Artenliste oben mit 
einem Asleriskus (*) Gezeichneten Arten sind für Gotland neu. 
Unter diesen befinden sich auch zwei für ganz Skandinavien neue 
Arten (Arthopyrenia cinereopruinosa und Pyrenula laevigata), die in 
Europa eine ozeanische Verbreitung haben. Auch mehrere andere 
sind von Interesse in pflanzengeographischer Beziehung. Pertusaria 
farinacea ist zum erstenmal mit Apothezien (vom Lecanora allophana- 
Typus) gefunden worden und ist daher (unter dem Namen L. im- 
pndens) in die Gattung Lecanora eingereiht worden. Caloplaca 
chrysophthalma ist eine früher wenig beachtete Art, die teils mit 
C. aurantiaca, teils mit C. phlogina verwechselt worden ist. — 
»Allmän» = häufig, »täml. allmän» = ziemlich häufig, »sällsynt» : 
selten, »urbergsblock» = Urgesteinsblöcke (Silikatgesleinsblöcke) 
erratischer Natur.
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SALIX CRATAEGIFOLIA BERTOLONI.
ry

BJÖRN FLODER US (i-).1

Salix crataegifolia Bertol. Journ. de Bot., tome 2:nd, Paris 1813, 
p. 7(j; id. Flora ital., vol. X, Bononiae 1854, p. 312; id. Misc. Bol. 
Bologna XVII 1857, p. 23, fig. 4, 5?. Parlatore, Flora ital. IV 
1868, p. 244; Baroni ap. Caruel, suppl. Prodr. tose. V 1902, p. 476; 
Toepffer, Salic, cxs. 219 1910, p. 161 fig. ? (pedicelli pilis brevihus 
picti); Sal. hav. 1915, p. 49; non Hüter, Österr. Bot. Zschr. LVII 
1907, p. 471 (est Mielichboferi Saul.). — Synon. S. nigricans Sm. 
ap. Wimmer, Sal. europ. 1866 p. 70; Seemen, Synops. IV 1909 p. 
135; S. glabra Scop. 1. S. crataegifolia Bertol. ap. Andersson, mon. 
Sal. 1867 p. 175; S. glabra Scop, ß crataegifolia id. ap. DC., Prodr. 
XVI: 2 1868 p. 259 p.p.; Arcangeli, Comp. Fl. ilal. 1894 p. 177. S. 
pliglicifolia L. y crataegifolia ap. Fiori, Fl. analitica ital. 1923 p. 344.

»10 Salix crataegifolia. Foliis exstipulatis, obverse ellipticis, dentatis; 
germinibus pedicellatis, rugulosis, glabris; stylo elongato; stigmatibus 
duobus, bifidis.» (Bertoloni 1813.)

»S. crataegifolia Bert. in Journ. de bot. 3. ann. 1813. p. 76 n. 10., 
et Amaen. Ital. p. 103. n. 10., et p. 427. n. 319. Pollin. Ver. 3. 
p. 172. Sim. Ver. p. 203.

Ital. Saltacapre.
Frut. Legi in suprema Tambura alpinm Apnanarum, et in fissuris 

marmoreis, quod efficit totum latus orientale verticis Sagro supra 
vallem Catino. Floret Aprili, Majo.

Foliis synanthiis, ellipticis, oblongisve, remote, leviterque serrato- 
glandulosis, glabris, subtus glands, junioribus subtus sericeo-argen-

1 Revised and edited l>y S. Grapengiesser.
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tinis; pedunculis amentiferis grandifoliatis; capsnlis breviter pedicel- 
latis; stilo longo, stigmatibus bifidis.

trutex modo humillimus, diffusus, modo adscendens, vel erectus, 
bi—tripedalis. Canlis teres, ramosus, glaber, atrorubens, ramulis apice 
saepe sericeo-argentinis, villo longo. Folia amentis coaetanea, grandia, 
modo elliptica, et folia Crataegi Ariae L. referentia, modo oblonga, 
utraque duos pollices cum dimidio, vel tres pollices longa, supra 
saturate viridia, nitida, sero nigrescentia, sed dantur etiam folia 
minora, elliptica, pollicem, vél sesquipollicem longa, laete viridia, 
omnia ludunt obtusa, aut acuta, suntque leviter, remote, et subin- 
aequaliter dentato-glandulosa, subtus glauca, multivenosa, juniora 
sericeo-argentina, villo longo, adpresso, albo. Petioli supra leviter 
canaliculati, plus minus rubrescentes, glabri, aut vix pilosi, longius- 
culi. Stipulae nullae. Amenta mascula non vidi. Amenta faemina 
cglindracea, laxiuscula, a sesquipollice ad tres pollices longae, rachide 
crassiuscula, fere glabra, eorum pedunculus praeditus foliis paucis, 
grandibus, sed caulino minoribus, caeterum similibus. Squamae ob- 
longae, apice barbatae villo longo, denso, albo, et interdum etiam 
superficie eodem villo adspersae. Capsulae breviter pedicellatae, ob- 
longo-conicae, rugulosae, vel granulosae, glabrae, maturae flavidae. 
Stilus elongatus, bifidus, stigmatibus pariter bifidis. Pappus niveus.

Extra alpes Apuanas nondum reperta. An lusas insignis S. nigri- 
cantis?» (Bertoloni 1854.)

Addenda: Ramuli annotini breves 2—3 mm crassi curvati nodosi 
glabri, novelli primo apice puberuli basi glabri, superiores foliis 4—5 
( 6) praediti. Petioli plerumque 8—10 (—1A) mm longi subtus glabri
supra saepissime in sulculo parce brevihirsuti. Folia c. 65 X 3 h 
(—115 X AO) mm magna nervis secundariis c. 8—12 (—20) arcuatis 
ita cum reticulo sat acriter elevatis ornata, adulta coriacea, siccatione 
subnigricantia, juniora subtus primo puberula vulgo mox glaberrima, 
supra plerumque basi costae villosula excepta glabra. Calaphylla c. 
15—20 mm longa subinlegra subtus pilis longissimis densissimis diu 
persistentibus albomicante sericea. Ramuli novelli foriferi 1—2 (—3) 
infra ramulos novellos foliiferos 1 (—2) e gemmis usque 10 (—12) 
mm longis acutis atrorubescentibus glabratis erupti. Amenta mascula 
subsessilia usque 20 X 10 mm magna. Pedunculi feminei 8—20 mm 
longi, foliis 1—3 (—5) 1.5 (—3) mm longis praediti. Amenta feminea 
c. 50 fmaturissima raro usque 120) X 8—10 mm magna. Squamae 
c. 3 mm longae obovatae—truncatae apice crenulato-dentatae, sic- 
catae fulvae, pilis usque 2,5 (—3) mm longis fere rectis sericeae.

5 — 4415 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Fig. 1. Salix crataegifolia Bert. — Natural size.

Nectaria singnla ventralia c. 0,6 mm longa integra crassiuscula pedi- 
cellam subamplexantia. Filamenta c. 5 mm longa basi brevivillosa. 
Antherae usque 1 mm longae anguste ellipsoideae ita cum filamentis 
subrubicundae. Pedicelli usque 1 mm longi glabri. Capsulae c. 5 mm 
longae basi crasse ouoideae apice rostratae, glaberrimae. Stgli c. 1,5
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(— %) mm longi semifurcati ramis tenuibus vulgo subparallelis. Stig
mata c. 0,4 mm longa subdivisa deflexa. Semina matura 1,5 longa. 
(Floderus.)

Hab. Italia Alpes apuanae. Etruria Prov. Massa-Carrara: Mons 
Tambura, A. Bertoloni (type); »Ex alpibus apuanis». »Prof. Berto- 
loni misit». Hb. Stockh. (cotype) ?; P. Savi (comm. 1843) Hb. Hort. 
Pis.?, fig. Toepff. 219; 1613 m 1886 VII 11. E. Ferrari Fl. it. 
exss. 426 ? (fr.). — Sagro supra vallum Catiuo, Bertoloni (cotype). 
— Gartagnova 1889 IV 29 Steph. Sommier Hb. Burnat (Geneve) 
<?. — Mons Pietra Pania 1866 VII J. Ball Hb. Kew ? (fr.); 1891 
VI 28 U. Martelli Hb. Wien ?. — Supra Seravczza 1891 VII Bosetti 
Hb. Burnat (Geneve) (fob). — Maj Grapengiesser Tambura 1939 
V 21 <?$.

Salix cralaegifolia. Bertol. is one of the rarest and least known 
of the European Salix species, and it is probably endemic in the 
calcareous Apuan Alps of Toscana. It has, however, also been 
reported from Mont Cenis in Piemonte (Fiori 1923 1. c.), but this 
is most likely due to a mistake. Dr. B. T. Sermolli of the Florence 
University has kindly informed me that the herbarium of its 
Botanical Institution contains specimens from the said locality 
denominated S. glabra, the young leaves of which are glossy-hairy 
underneath, like those of the cralaegifolia. As, however, they differ 
from crataegifolia in several other respects, it seems more justifi
able to put them down as hybrids of glabra and nigricans.

S. crataegifolia was first found on the Tambura mountain by 
the distinguished Italian scientist Antonio Bertoloni, who in 1813 
gave the first summary description of it.

The taxonomical position of S. crataegifolia has long been disputed. 
In a later species description (1854) Bertoloni himself admitted 
his doubts whether this species should not be considered a variety 
of S. nigricans Sm.: »An lusus insignis S. nigricantisl». In his 
pioneer work De Salicibus europaeis Commentatio of 1828, C. I). I. 
Koch entirely left out the species conception, and the two principal 
salicologists of the latter half of the century, Fr. Wimmer and N. .1. 
Andersson, denied its right to be acknowledged as a separate 
species. In his standard work Salices europeae (1866) the former 
mentioned crataegifolia as merely a synonym among numerous 
others of S. nigricans Sm., and the same view was also adopted 
by v. Seemen in his Synops. Mitteleur. FI. (1909). Andersson, on
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the other hand, in his Salix-monographs (1867 & 1868), considered 
S. crataegifolia a sub-species of S. glabra Scop., in which opinion 
Arcangeli agreed in 1894. C. F. Nyman referred it lo the Salices 
Hastatae in his Conspectus FI. europ. (1881), and in 1923 Fiori 
considered S. crataegifolia — as he also did S. glabra and S. nigri
cans — a sub-species of S. phijlicifolia. The late Adolph Toepffer 
has finally, though with some hesitation, after a close study of 
this plant, voted for its independent taxononrical position.

I the author’s opinion S. crataegifolia Bertol. is a valid and 
well differentiated species of the Nigricantes Borr. group. Its near
est relative in this group is in all probability S. jenisseensis (Fr. 
Schm.) Flod., with which species it has many characteristics in 
common, among which the following may be noted here: its 
nodulose reddish-brown branches, covered — though sparsely 
with lenticels, its long and pointed dark reddish-brown buds, its 
even habitually rather similar, large and generally obovate or 
elliptical, slightly serrated, finally coriaceous and glabrous leaves 
with yellowish mid-ribs, numerous arched and raised lateral veins 
and elevated network of veins, its underneath silkily villous ca- 
taphylls, its sparse, short-pedunculated and eventually long extended 
aments, its large, crinite flower-scales, and its long styles and 
seeds.

This close affinity of the alpine S. crataegifolia to the remote 
8. jenisseensis is of special interest, as analogous phytographic- 
taxonomical relations may be demonstrated also in several other 
species of the Alpine and Siberian Salix floras.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1944. Bd. 38, H. 1.

SALIX HETEROSTEMON FLODERUS, SP. NOV.

BY

BJÖRN FLODERUS (t).1

Fruticulus erectus ramis rectis atro-badiis. Ramuli annotini c. 3 
(—3,8) mm crassi, siccati elevatule striati cum novellis nitide atro- 
fusci. Stipulae c. 3 (—4) mm longae substipitatae rotundatae vel 
lanceolaiae, margine sat dense glanduliferae vel subspinulosae glabrae. 
Petioli c. 2—4 mm longi glabri vel initio cum parte inferiore costae 
supra breuiter puberuli. Folia c. 20 X 10 (—25 X 14) mm magna obo- 
vato-lanceolata basi acutiuscula integerrima tenuia aequalia, nervis se- 
cundariis c. 8—11 subtus vix elevatis instructa, obsolete reticulata, 
supra obscure viridia subtus pallidissime subcaeruleo-glauca siccata 
afra, adulta plerumque glaberrima, juniora interdum praesertim ad 
nervös supra brevissime puberula subtus raro pilis longis albo-micante 
sericea.

Ramuli novelli floriferi c. 5 (1-—8) inter ramulos novellos foliiferos 
inferiores 0 (—1) et superiores sat paucos (c. 2—3?, saepe spoliatos) 
e gemmis usque 7 mm longis ovoideis acutiusculis nitide atrofuscis 
glabris erupti. Pedunculi patentes, masculi usque 25 feminei usque 
40 mm longi teneri siccati nigri glabri vel in parte superiore puberuli 
foliis c. 7 stipuliferis ceteris vix minoribus praediti. Amenta (haud 
maturaj subpraecocia valde densiflora, mascula c. 45 X 5 feminea 
usque 27 X 3 mm magna. Squamae c. 1,2 mm longae late obovatae 
tenues fulvae glabrae. Nectaria singula ventralia 0,7—1 mm longa 
cglindrica integra vel imperfecte lobulata (cfr fig. 2), dorsalia nulla 
vel minutissima. Filamenta saltern 4, fulva glabra inaequalia: dor
salia duo 2 mm longa, ventralia tenuiora c. 0,5 mm tonga. Antherae 
subglobosae fulvae. Capsulae sessiles c. 1,7 mm longae ovoideo-conicae 

1 Revised and edited by S. Grapengiesser.
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Fig. 1. Salix heterostemon Flod. — Size 3/8.

siccatae atrofuscae.. Styli cum stigmatibus minute subbifidi divaricati. 
Semina matura non visa. (Flodf:rus.) Fig. 1.

British Museum Expedition. Flora of Tibet 1933 Capt. F. King- 

don-Ward.
10459 — Salix. — Ala: Zayul: Tibet. 10000' 31. V. 33. A small
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Fig. 2. Salix heterostemon Flod. 3- and ?-flowers. — Size 15 1.

shrub, growing gregariously on precipitous recently uncovered 
stony slopes, in the snow gullies. Stems erect or, owing to snow 
pressure, ascending, polished, yellow or brownish red. Whole 
plant glabrous*. Flowers just opening, catkins erect.

* Under leaf surface pale. Sometimes with minute scattered 
hairs. (Kingdon-Ward.)

Hab: Tibet. Ata. Zayul. 10000'. 1933. V. 31. F. Kingdon-Ward. 

Herb. Brit. Mus. 10459 c?, ?.

Salix heterostemon was discovered in 1933 in the highland of 
south-eastern Tibet by the British explorer Kingdon-Ward, who 
first reported this interesting species as quoted above to the Brit
ish Museum. It holds a decidedly isolated position in the Sali- 
caceae Lindl. Family, where S. angiolepis Léveillé from China is 
perhaps its closest relative. The expert salicologist Camillo Schnei

der considered that this species, which was discovered in 1903 
by J. Cavalerie, belongs to the Salices Urbanianae Seem., a peculiar 
plant group from the Far East, which the well-known Japanese 
salicologist A. Kimura wished, in 1928, to dissociate from the Genus 
Salix as an independent Genus (Toisusu Kim.).

Although the right of the species S. heterostemon Flod. to be 
included in the Salix Genus may be disputed, the author has not 
found it necessary here to change its name; the designation 
“heterostemon” indicates that the two stamen groups differ in 
structure.

A comparative examination by the author of the S. heterostemon 
type-specimen in the British Museum and an unfortunately rather 
damaged type-specimen of S. angiolepis c? from the Herb. Edin-
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borough disclosed several differential characteristics of the latter, 
some of which are important, e. g. densely white-lanate annual 
shoots and petiols, narrower exstipulated leaves, shorter, white- 
lanate peduncles with fewer and smaller bracts, far more dispersed 
flowers, and up to 8 stamens (according to Léveillé) and 2 nec
taries (according to Schneider).
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SÄDESSLAGENS POLLENMORFOLOGI.

AV

G. ERDTMAN.

Särskilt ur kulturhistorisk synpunkt borde det vara av ett visst 
intresse att genom pollenanalytiska undersökningar söka belysa 
sädesslagens odlingshistoria. Som bekant har Firbas (1937) genom 
en omfattande utredning visat att man kan skilja mellan de euro
peiska sädesslagens och de europeiska vildgräsens pollen utan allt
för stor risk för felbestämningar. Man kan då fråga huruvida man 
kan gå vidare på den sålunda inslagna vägen och med pollen
analysens hjälp följa varje enskilt sädesslags odlingshistoria. En 
oundgänglig förutsättning härför är givetvis att de olika sädes
slagens pollenkorn säkert kunna identifieras och hållas i sär med 
ledning av storlek, form, struktur o. s. v. Att detta är möjligt har 
antytts i ett tidigare meddelande (Erdtman 1943 a). I det följande 
framlägges resultatet av en utvidgad pollenmorfologisk översikt 
omfattande ett åttiotal raser av de fyra huvudsädesslagen. Dessutom 
behandlas även rågvetets pollen, vilket — fastän icke aktuellt ur 
pollenanalytisk synpunkt — uppvisar en del anmärkningsvärda 
särdrag som utan tvivel böra ses mot bakgrunden av rågvetets 
genetiska konstitution och invecklade cytologiska förhållanden.

Avena sativa L. (fig. 1: Skånsk Probsteier).

Pollenkorn jämförelsevis stora (omkring 55X49 p), regelbundna, 
avrundade; por oftast med »regelbunden» placering (belägen på en 
linje längs med vilken två mot varandra vinkelrätt ställda symmetri- 
plan skära varandra), rund, omkring 4,5 p i diameter; porfält svagt 
markerade, omkring 11,5 p, i diameter; exin med slät ehuru oftast 
tydligt retikulerad yta.
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Fig. 1—11. Pollenkoin av olika sädesslag (515:1).
1 : Avena sativa (Skånsk Probsteier, Svalöl lält 2);
2: Hordeum vulgare (Gotländskt lantkorn; lält 79);
3: » » (Gullkorn; fält 74);
4: Secale cereale (Kungs II);
5: Triticum aestivum (Böhmiskt växelvete (höstvete); fält 2218);
6: » » (Diamant II (vårvete); fält 27);
7: Triticale C (fält 2272): pollen utan por;
8—11: Triticale Rimpan (fält 2273): 1—5-poriga pollen.

Undersökta sorter (inom parentes anges numret å det fält i 
Svalöf varifrån materialet hämtats): Engelbrekt II (8), Flämings-
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gold (28), Guldregn II (22), lanthavre från Älvsborgs län (1), Mes- 
dagshavre (92), Segerhavre (3), Skånsk Probsteier (2), Storinogul I 
(8(5), Vidarhavre (40).

Samtliga mätningar ha utförts å högst fjorton dagar gamla pre
parat. Prepareringsmetod: ståndarknappar läggas i isättika strax 
innan de öppna sig; efter acetolys (Erdtman 1934) inbäddas pollen
kornen i glyceringelatin (vattenfattig d:o enligt Kisser, Zeitschr. 
f. wiss. Mikroskopie, Bd. 51, 1935; här kan inskjutas att pollenslor- 
leksuppgifter tyvärr ofta lämnas utan angivande av preparerings- 
metoden samt att termen »pollenanalys» ibland felaktigt använts för 
att beteckna pollenmorfologiska undersökningar).

Firbas anger havrepollenkornens medelstorlek efter acetolys till 
44,9 + 0,35 (i, vilket värde är grundat på den största diameterns 
längd hos 100 pollenkorn. Vid föreliggande undersökning har en 
ingående variationsstatistisk behandling av materialet icke utförts. 
Det har däremot ansetts fördelaktigt att uppmäta två sträckor å 
varje pollenkorn, nämligen den längsta diametern och den längsta 
av de vinkelrätt mot densamma gående axlarna. Olikheten mellan 
Firbas’ värden och de värden, som här meddelats, kan bero på 
olika detaljförfaranden vid prepareringen (ef. kap. III i Erdtman 
1943 b).

Hordeum vulgare. L. (fig. 2: gotländskt Iantkorn; fig. 3: Gullkorn).

Pollenkorn jämförelsevis små, avrundade (omkring 45X43,5 p; 
minst bland de fyra huvudsädesslagens pollen; enligt Firbas hos
H. distichon omkring 39,4 p, hos övriga 36,5±0,3i p); por liten, rund, 
omkring 4 p i diameter; porfält svagt markerade, omkring 10,5 p 
i diameter; under mikroskopet framträder särskilt mot pollenkor
nens kanter en mer eller mindre tydlig vågighet hos ektexinet 
(terminologi enl. Erdtman 1943 b, kap. V). Någon tydlig skillnad 
mellan pollen av tvåradskorn och pollen av sexradskorn har ej 
iakttagits.

Undersökta sorter: Balder (5), gotländskt Iantkorn (79), Gull
korn (74), Maja (7), Opal (1), rumänskt växelkorn, sexrads (514), 
Selecta (4), skånskt Iantkorn, sexrads (501), Östgöta flättring (98).

Secale cereale L. (fig. 4: Kungs II).

Pollenkorn jämförelsevis stora, oftast mer eller mindre avlånga 
(omkring 58,5X43 p; enligt Firbas 42,1 ±0,48 p); por rund, omkring
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5 [i i diameter; porfält omkring 11,5 p i diameter, tämligen väl 
avsatt, utåt i allmänhet avgränsat av en mer eller mindre oregel
bunden linje; ektexin ofta med svag vågighet påminnande om korn
pollenets; vid högre aperturer framträder en fin, svag retikulering.

Undersökta sorter: Agro, Kungs II, Pelkuser, Sangaste, Sv 36 23 
(korsningssort Stål XSangasle), Sv 43 64 (urvalslinje ur lettisk råg), 
förädlad Wasa II, Östgöta Grå (gammal lanlsort från Östergötland), 
0280 c (Heinrichroggen), 0476 (urvalslinje ur Norrlandsråg).

Triticum aestivum L.

A. Höstvete (fig. 5: böhmiskt växelvete).

Pollenkorn stora, i medeltal omkring 63X55 p (Firbas anger 
43,6±0,30 p för acetolyserade pollenkorn av T. vulgare), mer eller 
mindre runda; por 1 (i undantagsfall förkomma 2 porer), avrundad 
eller avlång, längsta diametern omkring 7,5 p; porfält omkring 15,5 p 
i diameter, mycket tydligt markerat, utåt försett med en mer eller 
mindre jämn avgränsningslinje; ektexin med ytterst fin retikulering; 
exinets båda skikt (ekt- och endexin) mycket tydligt markerade och 
lätta att följa runt pollenkornet.

Undersökta sorter: Böhmiskt växelvele (2218), Garsten V (2189), 
Charlotta Strampelli (2200), Engervete (2172), Ergo (25), Gluten- 
vete (51), Grau Balan (2221), Ilåtif Inversable (2198; medelstorlek 
enligt mätningar å 100 pollenkorn 58,5X53,6 p), Ilredely (2227), 
höstvete (Triticum vulgare atrorubrum, fält 2267), Jokioinen (2174), 
Kharkov (2239), Kooperatorka (2231), Pohjola (2176), Pärlvete 
01132 a (41), Sangaste (2181), Skandia II (5), Sol III (21), Stålvete 
(1), Trifolium 14 (2076), Turkey (2234,) Wiehes Weiss (2207).

Enstaka pollenkorn av »Håtif Inversable», »höstvete fält 2267» 
samt »Trifolium 14» voro försedda med två porer.

Förutom hos ovan uppräknade sorter undersöktes pollenkornen 
hos följande höstveten: Triticum aegilopoides (fält no. 2268; omkring 
42X31 p; 2n = 14), T. compactum (fält no. 2257; omkring 59X54 p; 
2n = 42), T. Spelta dasganlhum (fält no. 2258; omkring 58,6X55 p; 
2n = 42) samt T. turgid um [fäll no. 2263 ; omkring 53 X 49,5 p (enligt 
Firbas 43,5±0,30 p);,2n = 28].

B. Vårvete (fig. 6: Diamant II).

Pollenkorn som hos höstvetet, dock ofta något mindre, i medeltal 
omkring 56X54 p; exinets båda skikt kunna ofta ej följas lika lätt
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som hos pollenkorn av höstvete. Enstaka pollenkorn med två porer 
ha iakttagits hos Brunt Schlanstedter och Diamant II.

Undersökta sorter: Aurore (1348), Brunt Schlanstedter (10), Bör- 
sum (1287,) Diamant II (27), Fylgia (21), Hindi (1347), Khapli (1407), 
lantvete från Dalarna (30), lantvete från Halland (29), Lin Calel 
(1368), Novinka (1315), Progress (5, 1207), Red File (1231), That
cher (1339), vete från Vihanti (1294).

Något mindre (i medeltal omkring 52X49 p) synas pollenkornen 
av följande vetesorter vara: Triticum dicoccum (fält no. 1359; 
50,5X47,5 p; tetraploid; 2n = 42); T. durum hordeiforme (fält no. 
1352; 51X49,6 p; tetraploid; 2n=42), T. ferrugineum (fält 1316; 
54X51 p; 2n =42), T. persicum rubiginatum (fält no. 1350; 51 X48 p; 
2n = 42), T. polonicum (fält no. 1360; 52X49 p; 2n = 42; Firbas 
anför för denna art värdena 41,1 ±0,39 p samt 39,8±0,36 p).

Rågvete, Triticale (fig. 7—11).

Särskilt anmärkningsvärt hos rågvetets pollenkorn är det väx
lande antalet porer. Hos »Rimpau» (Svalöf, fält no. 2273) ha en 
till fem porer iakttagits, hos »Triticale C» (fält no. 2272) noll till 
tre. Hos flerporiga pollenkorn silta porerna i allmänhet tätt intill 
eller åtminstone ganska nära varandra; slundom tangera de var
andra eller uppvisa olika grader av sammansmältning. En under
sökning av porantalet hos 200 pollenkorn av »Triticale C» och 
samma antal av »Rimpau» gav följande resultat (värden för Rimpau 
inom parentes; poranlag framträdande som tydliga och väl av
gränsade upphöjningar å ektexinet ha räknats som halva porer):

Inga porer: 5 procent (—); 1 por: 82 procent (34 procent); lx/g 
por : 1,5 (5); 2 porer: 10,5 (45); 21/a porer : 0,5 (2); 3 porer: — (10,5); 
31 2 porer: — (1,6); 4 porer: — (1,5); 4V2 porer: — (0.5).

Pollenstorleken är mycket växlande. Dimensionerna 91X78 p 
antecknades hos ett femporigt pollen (Rimpau) och storlekar ned 
till 39X39 p eller mindre ha antecknats bland enporiga pollenkorn 
av samma sort. Storleken står i allmänhet i ett visst samband med 
antalet porer så att pollenkorn med flera porer äro större än pollen
korn med ett mindre antal porer (av 25 »Rimpau»-pollen av var 
och en av tre porantalskalegorier voro de Ireporiga i medeltal 
68X64,5 |jl, de tvåporiga 68,5X62 p och de enporiga 58X52,5 p). 
Porernas och porfältens form är likaledes mycket varierande. 
Porerna äro oftast av vetetyp — runda till avlånga, stundom trian
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gulära — med stora, omkring 15 p breda porfält. Även porer av 
rågtyp äro vanliga; stundom finnes en por av vardera typen på ett 
och samma pollenkorn. Ektexinet är antingen av vetetyp — i det 
närmaste slätt och med fin, mer eller mindre tydlig retikulering 
— eller försett med en svagt vågig yta av rågtyp. Dessa ektexin- 
typer synas ha ungefär samma frekvens och förekomma stundom 
på var sin del av ett och samma pollen. Porfälten omges — oav
sett om de närma sig vete- eller rågtypen — antingen av ektexin 
av rågtyp eller av ektexin av vetetvp. Pollenkornen av »Rimpau» 
uppvisa överhuvudtaget större variationer, särskilt beträffande por
antalet, än pollenkornen av »Triticale C», vilket torde stå i sam
band med all »Rimpau» har starkare meiosstörningar än »Triticale 
C» (cf. Müntzing 1939, 1942).

Att skilja mellan pollen av råg och pollen av vete erbjuder i 
allmänhet inga svårigheter även om man (vilket här hela tiden 
förutsatts) arbetar utan immersion. Svårare torde det, särskilt för 
nybörjare, vara att skilja mellan pollen av havre och pollen av 
korn. Utförda prov ha emellertid visat att man icke ens här be
höver ta miste. Vid dessa prov ha preparat med ett stort antal 
pollenkorn av varje sädesslag använts. Bestämning av enstaka 
pollenkorn blir dock givetvis ett svårare problem: äro pollenkornen 
typiska kan det lösas; äro pollenkornen däremot icke fullt typiska 
blir problemet kanske svårt att bemästra särskilt om del rör sig 
om dåligt bevarade pollen av korn-havre-typ.

Till sist bör framhållas att man vid pollenanalytiska undersök
ningar rörande sädesslagens historia icke får bortse från en ev. 
förekomst av cerealioida pollenkorn, exempelvis pollen av Fly mus 
arenarius. I fallet Eli/nms behöver dock, särskilt om man aktger 
på de små porerna (omkring 4,26 p i diameter) och de svagt mar
kerade porfälten ete., ingen förväxling med pollen av de fyra 
huvudsädesslagen äga rum.

Författaren står i tacksamhetsskuld till Professor A. Müntzing, 
som genomsett manuskriptet, samt till fil. lic. K. Fröier, Svalöf, 
som haft den mycket stora vänligheten att insamla och till förf. 
översända det material som ovan avhandlats, samt att lämna åt
skilliga upplysningar om detsamma.
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Summary.

Pollen morphology of the cereals. With notes on the pollen 
morphology in Triticale.

Avena sativa L. (fig. 1: Scanian Probsteier).
Pollen grains fairly large (about 55 by 49 p), of a regular roundish 

shape; pore mostly polar (not as irregularly placed as in Secale), 
round, about 4.5 p in diameter; pore field but slightly pronounced, 
about 11.5 p in diameter; exine with smooth, usually distinctly 
reticulate surface.

Hordeum vulgare L. (fig. 2: Gotländskt lantkorn; fig. 3: Gullkorn).
Pollen grains comparatively small, globular (about 45 by 43.5 p); 

pore small, round, about 4 p in diameter; pore field but slightly 
pronounced, about 10.5 p in diameter. Under the microscope the 
ektexine exhibits a more or less pronounced undulated structure, 
best seen near the contour of the grain. There is no pronounced 
difference between the pollen grains of two-rowed and those of 
six-rowed barley.

Secale cereale L. (fig. 4: Kungs II).
Pollen grains comparatively large, as a rule slightly ovoidal 

(about 58.5 by 43 p); pore round, about 5 p in diameter; pore 
field about 11.5 p in diameter, fairly well pronounced, mostly 
limited by a more or less irregular line; ektexine often showing 
a faint undulation; using higher apertures, a fine and faint reti
culation is seen.

Triticum aestivum L.
Autumn wheat (fig. 5: Böhmiskt växelvete).
Pollen grains large, about 63 by 55 p, globose; only one pore 

[exceptionally there may be two pores, as in a few pollen grains 
of »Håtif Inversable» (Svalöf, field 2198), »autumn wheat» (Svalöf, 
field 2267), and »Trifolium 14» fSvalöf, field 2076)], round or oval, 
its longest diameter about 7,5 p; pore field about 15,5 p in diameter, 
very distinct and limited all around by a more or less regular 
line; ektexine showing an exceedingly fine reticulation; ektendexine 
border quite distinct and easy to trace along the contour of the 
pollen grain.
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Spring wheat (fig. 6: »Diamond II»).
Pollen grains as in autumn wheat, though frequently slightly 

smaller (average about 56 by 54 p); the two exinous layers are not 
quite as distinct as in the pollen grains of autumn wheat. Stray 
grains with 2 pores have been observed in »Brown Schlanstedter» 
and »Diamond II».

Rye-wheat (Triticale). Figs. 7—11.
Number of pores very variable (1 to 5) in Triticale Rimpau 

(Svalöf, field 2273), less so (0 to 3) in Triticale C (Svalöf, field 
2272; it should he observed that the meiotic irregularities are less 
pronounced in Triticale C than in T. Rimpau; cf. Müntzing 1939). 
In grains with several pores the pores are as a rule clustered. The 
size of the pollen grains is also very variable; a grain of Triticale 
Rimpau with five pores measured 91 by 78 p whilst sizes down to 
39 by 39 p or less have frequently been found in pollen grains of 
the same cross. The size and shape of the pores and pore fields 
also exhibit variations within wide limits. Sometimes in one 
grain one pore may he of the wheat-type, another of the rye-type. 
The ektexine may be of wheat- or rye-type, or present a mosaic 
of both patterns.

A further study of the pollen grains in Triticale would be of 
interest if yielding information on the factor, or factors, deler- 
mining the number and arrangement of the pores and on the 
chromosome numbers in pollen grains of different type and size.
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OM BLOMSTERLYRANS (DICENTRA SPECTABILISJ 
ODLINGSHISTORIA.

AV

TORSTEN LAGERBERG.

Man vill gärna föreställa sig, att blomsterlyran eller löjtnants- 
hjärtat (Dicentra spectabilis) skulle höra till våra äldsta prydnads
växter. Emellertid har det som hittills blivit utrönt om dess od
lingshistoria icke kunnat bekräfta en dylik förmodan. Det har 
sålunda visat sig, att växten är en jämförelsevis sen inkomling, 
som i vårt land först under senare delen av 1800-talet torde ha 
fått en allmännare spridning.

På senare tid har Dicentra spectabilis vid ett par tillfällen blivit 
utförligare behandlad i Svenska Linné-Sällskapets Årsskrift. I dess 
årg. X, 1927 lämnade Otto Gertz en utförlig skildring av blomster
rabatterna på Hammarby, grundad på en odaterad handskrift av 
Linné, som nu tillhör den botaniska institutionen i Lund. Dicentra 
och ytterligare några arter, som förtecknats i denna, voro för Gertz 
av särskilt intresse, därför att året för deras förvärvande var känt; 
denna omständighet gav därför en möjlighet all bedöma tidpunkten 
för handskriftens tillkomst. När Rutger Sernander senare i års
skriftens årg. XXIV, 1941 åter riktade uppmärksamheten på Dicentra, 
gjorde han detta av ett likartat motiv, en tidigare obeaktad linnéansk 
handskrift. Denna, som tillhör Linnean Society i London, hade 
genom bibliotekarien Arvid Uggla bragts till hans kännedom. 
Av densamma får man nu den överraskande upplysningen, alt 
Linné aldrig haft blomsterlyran i odling på Hammarby och att han 
uppenbarligen själv aldrig fick se växten levande. I sin uppsats 
söker därför Sernander utreda, på vilka vägar blomsterlyran nått 
den europeiska hortikulturen och när detta kan ha skett; som

6 — 4115 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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bakgrund för sin framställning framlägger han samtidigt sina 
iakttagelser över dess fruktsättning och spridningsbiologi.

För åtskilliga år sedan gjorde jag själv mera tillfälligt några ob
servationer över fröutvecklingen hos Dicentra, och då dessa icke 
rätt väl stämde med Sernanders uppgifter härom, blev jag intres
serad för att företa en kontrollerande undersökning. Under de tre 
senast förflutna somrarna har jag sålunda icke blott kunnat kon
statera riktigheten av det jag lidigare sett, utan jag fick även till
fälle alt göra nya rön angående växtens könliga reproduktion. När 
jag därefter icke utan viss spänning började studera dess odlings
historia, stod det snart klart för mig, att även denna i Sernanders 
version blivit allt för fragmentarisk. 1 det följande skall jag där
för söka ge en något fullständigare bild av hur Dicentra speetabilis 
från sitt asiatiska hemvist fördes till västerlandet och hur deu här 
har det ställt med sin förökning.

Dicentra speetabilis hade länge varit känd bland Europas bota
nister, innan de hade glädjen alt se den i sina trädgårdar. Den 
omnämnes för första gången i vår botaniska litteratur i en av 
Linné författad dissertation, »Planta; rariores Camtsehalcenses», 
som J. P. IIalenius försvarade i september 1750. Bland de arter, 
som beskrivas i denna, finner man på sid. 23 »Helleborus foliis 
ternatis, scapo unifloro». När Linné nämner den som den minsta 
i sitt släkte, »attamen speetabilis», har blomsterlyran, som han kort 
tid förut hade fått i sina händer, tydligen kommit honom i tankarna. 
Han tillägger därför: »Inter flores Sibirise speciosos et maxime 
singuläres est etjam qusedain Fumaria bulbosis affinis, floribus 
condecorata, in suo genere maximis». Först 3 år senare fick den 
i »Species Plantarum» (sid. 699) diagnos och namn. Ilär anföres 
den som Fumaria speetabilis med Sibirien som hemland. Som gi
vare nämnes D(oininus) Demidoke. 1 »Flore des serres etc.» (nr. 
258) citerar Lemaire en oriktig uppgift av J. Lindley i Journal of 
London Horticultural Society, vol. II, enligt vilken Linné skulle 
ha fått sin nya art av Alex. de Karamyscheff. Den sistnämnde, 
en rysk adelsman från gruvstaden Turinskoj Savod i Sibirien, som 
under en tid studerade vid universitetet i Uppsala, har visserligen 
lämnat ett viktigt bidrag till blomsterlyrans odlingshistoria, men 
av ett helt annat slag.

I maj månad 1766 försvarade Karamyscheff under Linnés presidium 
sin »Dissertatio academica demonstrans necessitatem promovendse 
historia; naturalis in Rossia». I densamma lämnar han bl. a. en



förteckning på naturforskare, åt vilka anförtrotts uppgiften att göra 
insamlingar av växter, djur och mineral för det naturhistoriska 
museet i St. Petersburg. En av dem var Georg Wilhelm Steller, 
en tyskfödd läkare och biolog, som 1734 hade slagit sig ned i 
St. Petersburg. Fyra år senare blev han utsedd till deltagare i den 
av ryska regeringen bekostade andra Kamtjatka-expeditionen, som 
hade startat redan 1733. Det var meningen alt han skulle tjänst
göra som biträde till en av expeditionens naturvetenskapliga ledare
J. G. Gmei.in, som var professor i kemi och naturalhistoria i St. 
Petersburg. Steller nådde Gmelin i Jeniseisk och åtog sig här 
uppdraget att ensam fortsätta till Kamtjatka. Han kom fram dit 
1740 och anslöt sig där till V. Berings Alaska-expedition. På sin 
återresa till Ryssland insjuknade han och dog i Tumen 1746.

Det är icke fullt klart, hur det gått med Stellers växtsamlingar. 
Det mesta av det, som han tillvaratog i Alaska synes emellertid ha 
gått förlorat (jfr Hultén, sid. 289). En väsentlig del av Kamtjatka- 
växterna kom genom en slump att hamna hos Georg Demidoff i 
Solikamsk (guvernementet Perm). Denne, som tillhörde en känd, 
rysk mecenatsläkt, var industriman med ett levande intresse för 
botanik. Han ägde ett stort herbarium och hade anlagt en stor 
trädgård, i vilken han bl. a. infört en betydande samling vilda 
växter. Demidoff satte sig snart i förbindelse med Linné angående 
de S'rELLER ska samlingarna. Ur några av hans brev, vilka av
skrivits för att tryckas i den under utgivning varande Linnébrevs- 
publikationen, har bibliotekarien Uggla varit nog vänlig att med
dela mig några utdrag. (Breven kunna i engelsk översättning även 
läsas hos Stejneger, sid. 540 o. f. ). Den 26 februari 1748 omtalar 
sålunda Demidoff bl. a., att han hade haft förmånen att få exkur 
rera i några trakter av Uralbergen tillsammans med Steller (denne 
hade nämligen under någon tid våren 1746 varit Demidoffs gäst). 
Av de insamlade arterna hade han planterat de märkligaste i sin 
trädgård, och nu sände han Linné frön från 62 av dem. Den 24 
juni samma år meddelar han Linné, att han sänt honom en låda 
med 320 örter. De flesta hade han själv samlat på olika platser, 
men några hade han fått som gåva av Steller efter dennes åter
komst från Kamtjatka. Han anhöll, att Linné skulle bestämma 
dem. En ny, innehållsrik sändning avgick ett par år senare till 
Linné enligt Demidoffs brev av den 15 maj 1750. Denna omfattade 
bl. a. 638 växter från Kamtjatka och Sibirien, 101 från olika håll, 
12 från Gilan (Persien) ,23 från Astrachan och 19 från Astrachan
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»ad Moschoviam». Det förefaller, som om Linné hade fått en orik
tig föreställning om vilka personer som samlat alla dessa växter, 
ty i ett brev från Demidoff den 16 mars 1751 får han den upp
lysningen, alt de som härstammade från Kamtjatka och de bortre 
delarna av Sibirien hade tagits av Steller, de från främre Sibirien 
av honom själv och de från Persien av Lerche. Som vederlag för 
sitt bestämningsarbete skulle Linné få behalla eventuellt förekom- 
mande dubbletter. I Demidoffs brev av den 15 maj 1750 läser man 
nämligen följande passus: »Om Ni upptäcker något exemplar, som 
kan delas utan att taga skada och som Ni skulle vilja äga, skulle 
det glädja mig mycket, om Ni ville behålla ena delen» (återgivet 
från den engelska översättningen hos Stejneger, sid. 543). Da 
Karamyscheff i sin dissertation (sid. 24) talar om denna överens
kommelse, har han endast Stellers samlingar i åtanke, men den 
har säkerligen gällt även för de övriga. Linné fick på detta sätt 
genom Demidoffs tillmötesgående ett mycket värdefullt tillskott till 
sitt herbarium från Asiens avlägsna trakter, och Karamyscheff 
säger sig också ha sett »plura curiosa» i detta. Hit räknade han 
tydligen även »Famaria speetabilis».

I § XV av sin dissertation fäster Karamyscheff uppmärksamheten 
på det stora värde, som hans hemlands flora skulle kunna få för 
den europeiska hortikulturen och nämner en rad arter, som borde 
kunna användas som prydnadsväxter i Sverige. Härefter gör han 
följande intressanta tillägg: »Jag erinrar mig för övrigt, att jag i 
min hemtrakt setl de allra vackraste örter, såsom Hypecoon ereetnm, 
Famaria speetabilis och andra, vilka på grund av sin skönhet mer 
än väl skulle förtjäna att införas i stormäns trädgårdar.» Beträf
fande Famaria speetabilis har väl hans uttalande dock närmast 
haft karaktär av ett önsketänkande, ty denna art finns icke vild
växande på något ställe i Sibirien. Det är knappast troligt, att 
Gmelin under sina 9 års färder genom denna väldiga kontinent 
skulle ha förbisett en så märklig växt, om den verkligen funnits 
där. En viss bekräftelse på dess frånvaro får man i den sista delen 
av hans »Flora sibirica» (sid. 68). Här omnämnes den visserligen, 
men som en »stupendse pulehritudinis planta, quae e Sinis a chi- 
rurgo Heuke» (i andras citat ändrat till Henke) »adportata fuit». 
Detta stämmer väl överens med vår nuvarande kännedom om ar
tens utbredningsområde, som omfattar de södra delarna av Mand- 
schuriet, Korea och Kina nedtill Jün-nan i söder (jfr Fedde, sid. 
122).
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I det nyfunna Linnémanuskript, som 1941 kommenterats av 
Sernander (sid. 10G), omtalas Fumaria spectabilis »ibland de örter, 
som Stellerus, Adjunctus Professoris Botanices in expeditione Camt- 
schatsensi samblade, då han från Camtschatka seglade öfwer till 
det i nord nästgränsande land, öfwersta tracten av America». Av 
detta uttalande kan man sluta, att Linné erhållit arten tillsammans 
med Stellers samlingar och trodde, att den tillhörde dem. Steller 

har emellertid lika litet som Gmelin haft tillfälle att se den under 
sin långa resa, som aldrig, icke ens på sin sydligaste punkt, förde 
honom i närheten av växtens utbredningsområde (jfr Stejneger 

Plate XXIX). Det finns kanske en möjlighet, att han stött på den 
odlad någonstädes i Sibirien, men sannolikheten härför är nog 
allt för ringa för att behöva tas med i räkningen. Det enda man 
kan anse vara styrkt beträffande Linnés åtkomst av Dicentra är, 
att han fått ett ark, originalexemplaret till hans »Fumaria spec
tabilis,» från Demidoff; hur denne i sin tur kommit över växten 
är okänt. Det kan ju tänkas, att han haft den växande i sin 
trädgård eller att han fått den av Lerche från Persien, där den 
då skulle ha varit odlad.

Det är tydligt, att Linné, sedan han väl en gång fått Dicentra- 
arket i sin hand, alltjämt haft den praktfulla örten i sina tankar. 
Karamyscheffs dissertation gav honom ett osökt tillfälle att ombe
styra en avbildning av densamma. Motivet för denna åtgärd läser 
man i en not på sid. 24, som i översättning lyder på följande 
sätt: »Så vilt jag vet har hittills ingen bild av denna Fumaria 
influtit i den botaniska litteraturen; av denna anledning bifogar 
jag ett kopparstick ’ad vivum’ till min avhandling.» I texten 
göres hänvisningen till denna not så, att man måste anta den 
vara skriven av Karamyscheff själv. Då Sernander (1. c. p. 105) 
citerar den i dess latinska avfattning, har han låtit de två orden 
»ad vivum» falla bort. Dessa ord äro emellertid viktiga nog, ty 
de ha spelat en stor roll i diskussionen om tidpunkten för blom
sterlyrans införande i vårt land. Gertz (sid. 42) har tolkat dem 
så, som om författaren velat ange, att han haft ett levande objekt 
som original till bilden. Denna tydning är tänkbar endast under 
den förutsättningen, att Linné vid tillfället hade haft Dicentra i 
odling. Frågan är då, om han hade lyckats i sin strävan att få 
in den levande någon gång före 1766; det ser verkligen så ut, 
att döma av Linnés egna ord. Den 22 april 1765 skriver han ett 
brev till sin vän arkiatern Abraham Bäck och meddelar honom
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cn glädjande nyhet: »I dag fick jag frön af Fumaria spectabilis 
från yttersta Sibirien.» Förmodligen sådde ban dem omedelbart 
på Hammarby, ty den 23 juli kunde han i ett nytt brev därifrån 
ge Bäck följande kompletterande upplysning: »Fumaria spectabilis, 
som aldrig warit i Europa, hwars frö jag fick från Lamtschacca 
i våras, bar nu ett stånd uppkommit af frön.» Linné var tydligen 
icke så nogräknad med de geografiska begreppen 1

Ulom de två breven till Bäck bar man ännu ett dokument, som 
synes undanröja varje tanke på att Dicentra icke skulle ha vuxit pa 
Hammarby. Jag syftar bär på den inledningsvis omnämnda oda
terade handskriften, i vilken Linné gjort anteckningar om artbe
ståndet på de rabatter, som han anlagt på silt landsställe. I sin 
intressanta uppsats om denna handskrift har Gertz (sid. 40 41)
reproducerat den sida, på vilken Linné gjort en enkel planskiss 
av listerna och med siffror utmärkt de platser, där de olika arterna 
planterats. Här finner man Fumaria spectabilis som nr. 9 nära 
husväggen och i grannskap av Armeniaca (nr. 8).

Tänker man sig nu, att originalet till Karamyscheffs Dicentra- 
bild hämtats på Hammarby, skulle situationen ha varit följande. 
Frön av växten, som grott i juli 1765, skulle ha gett plantor, 
som blommat redan följande år och detta så tidigt, att en plåt 
hunnit stickas och en bildupplaga göras färdig i tid före disputa- 
tionen, som ägde rum den 16 maj. Antagandet har icke slor 
sannolikhet för sig. Man frågar sig då, vad Karamyscheff kan ha 
menat med atl hans Dicentra-bild framställts »ad vivum». För
modligen är innebörden i detta uttryck densamma som i »her
barium vivum», en vid denna tid vanlig beteckning för en sam
ling pressade och på papper uppklistrade växter. Dicentra-\n\dens 
original skulle med andra ord ha varit pressat. Det behövs i själva 
verket ingen vidlyftig utredning för att bevisa detta. Endast en 
blick på bilden är tillräcklig för att man måste inse, att den 
hämtats från ett herbarieark. Blommor och knoppar ha i teck
ningen givits en onaturlig, upprätt ställning, och bladskaften ha 
försetts med krökar, som knappast förekomma på ett levande objekt. 
Det föreligger sålunda icke någon annan möjlighet, än att bilden 
framställts efter Linnés originalexemplar, som han erhållit från 
Demidoff någon gång under åren 1748—1750. En granskning av 
Dicentra-arket i Linnés herbarium blir under dessa förhållanden 
av stort intresse. Dess bättre kan ett sådant företag numera ut
föras utan större besvär, sedan Uppsala universitetsbibliotek blivit
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ägare av en smalfilmsupplaga av Linnés alla samlingar och manu
skript, en utomordentlig gåva av Linnean Society. Bibliotekarien 
Uggla, som godhetsfullt varit mig behjälplig att forska i detta 
filmarkiv, har kunnat meddela, att i herbariet ligger just det ark 
med Fumaria spedabilis, efter vilket bilden i Karamyscheffs dis
sertation stuckits.

Det tycks vara den allmänna meningen, att denna bild skulle 
vara den första i sitt slag. Denna mening är otvivelaktigt riktig, 
om man håller sig till västerlandets botaniska litteratur. Om man 
däremot riktar sina blickar österut mot Kina och Japan, nödgas 
man ändra uppfattning. I båda dessa länder har Dicentra specta- 
bilis under långliga tider varit en omhuldad trädgårdsväxt. Man 
kan förstå detta därav, att den är ett ofta återkommande motiv 
på kinesiska målningar (jfr Le Bon Jardinier, sid. 765). Redan på 
1600-talet har den för övrigt avbildats i ett kinesiskt botaniskt 
verk, av vilket ett exemplar tillhör de ostasiatiska samlingarna i 
Stockholm. 1 »Index Londinensis» uppger emellertid Stapf (sid. 
477), att den äldsta bilden skulle vara av japanskt ursprung. Han 
åsyftar härvid ett botaniskt arbete »Kxva-wi», utgivet av Yonan- 

Den-Teroufsa 1759. Den japanska texten föreligger i fransk över
sättning av L. Savatier. Avsikten med växtbilderna i detta arbete 
har enligt författaren varit den, att de genom ett möjligast exakt 
återgivande skulle underlätta ett igenkännande av den levande 
förebilden och hos betraktaren undanröja varje tvekan om dess 
identitet. Texten till Dicentra finner man hos Savatier på sid. 59. 
Det är icke att förvåna sig över att varken Linné eller Karamyscheff 

kände till att det fanns en japansk Dicentra-bild, som endast var 
7 år äldre än deras egen.

Jag återvänder nu ännu en gång till den senare, men blott för 
att understryka, att det jag ovan anfört om dess ursprung icke 
är en nyhet. Sernander har nämligen redan för tre år sedan 
framhållit, att originalet till det ryktbara kopparsticket utgjorts 
av »ett av Georg Demidoff från Steller förvärvat och av denne 
konserverat exemplar, vilket D. förärat Linné;». Som bevis för detta 
påstående har han emellertid kunnat utnyttja ett helt annat mate
rial än det jag använt, den nyfunna handskriften hos Linnean 
Society, vilken jag ovan citerat. Denna skrift kan betecknas som 
slutkapitlet i Linnés Dicentra-episod. Den lovande frösådden, som 
han skildrat i sina brev till Bäck, skulle komma att bereda honom 
en stor besvikelse. Sedan han talat om att han genom Demidoff
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kommit över ett ark med Fumaria spectabilis, »som med sin blomma 
och skapnad öfwergår de andra species af detta genere», skriver 
han följande: »En så prydande wäxt för trägårdarne har jag sökt 
med alla krafter att ärnå förgäfwes, men i dess ställe och med 
dess namn sände mig ab extrema Sibiria D. . . . frön, dem jag 
sådde 1765 och som bar blomma uti mitt prsedio, då jag vähl 
där af icke fick iumariam spectabilem, men en annor hehl ny 
och specicux och för våra trägårdar, att om wären illustrera 
wåra ambulacra liksom Primula, Auriculae, Dodecathea.» Linné 

tillägger om detta oväntade nyförvärv, att »som denne thol wåra 
wintrar, bär ömnogt frön, och är så prydesam, blifwer hon ofelbar 
innan kort en af de allmännaste i Europeiske trägårdar, ty achtar 
jag nödigt här gifwa denna nya wäxtens beskrifning och figur, 
att äfterwerlden må wetta des origin». I beskrivningen, som inflöt 
i 12. upplagan av »Systema Naturae» (sid. 469), erhöll växten 
namnet Fumaria nobilis. Det var med andra ord den sibiriska 
nunneörten eller med nutida latinsk nomenklatur Corydalis nobilis 
Linné hade sett spira ur sina förmodade Dicentra-frön. Hans för
utsägelse, att den inom kort skulle komma alt spridas till Europas 
trädgårdar, gick också i uppfyllelse.

Sernander (sid. 108) håller före, att de uppkomna Corydalis- 
plantorna hade blommat »omkring 1767, troligen år 1766», dvs. 
redan under sitt andra levnadsår. Det torde dock vara mycket 
sällsynt, att utvecklingen förlöper så snabbt. Under årens lopp har 
jag haft fröplantor av växten i massor under observation, men 
jag har ännu aldrig funnit någon, som gått i blom under sin 
andra vegetationsperiod, och även under deras tredje är blomning 
ingalunda vanlig. Linné måste emellertid haft tillgång till sådana 
blommande ungplantor, ty eljest skulle han icke ha kunnat införa 
sin artbeskrivning i den andra delen av »Systema Natune», som 
utkom 1767.

Den märkliga förväxlingen mellan Dicentra spectabilis och Cory- 
dalis nobilis får enligt Sernander sin förklaring i Linnés brev
växling med Eric Laxman. Den senare, en finsk prästman och 
naturforskare, hade 1764 blivit utsedd till predikant i staden 
Barnaul, belägen vid floden Obs övre lopp (guvernementet Tomsk 
i Sibirien). Samma år den 31 januari tillskrev han Linné och 
förklarade sig villig att för hans räkning insamla frön av sibi
riska växter. Det är givet att Linné med glädje tog emot ett dylikt 
erbjudande, och i sitt svarsbrev sade han sig livligt åstunda frön



bl. a. av Fumaria spectabilis, om vars sibiriska medborgarskap lian 
tydligen var övertygad. Med anledning härav skriver Laxman till 
honom den 1 januari 1765, att denna art »är en ansenlig wäxt, 
som trifwes i dalarna omkring Kolywanska Silfwerhyddan», be
lägen i trakten något norr om den plats, där han var stationerad. 
Dessutom gör han det intressanta tillägget, att han på det högsta, 
snötäckta berget Sinisopka hade funnit en »Fumaria bulbosa med 
blekgula blomster», helt säkert ingen annan än Corijdalis nobilis.

På vilka grunder Laxman kunde lämna Linné den uppgiften, 
att Dicentra växte i de trakter, där han vistades, kommer väl att 
förbli okänt, men lika litet som Steller hade han möjlighet att 
finna den i Sibirien. Kanske litade han till en hörsägen, vars 
sanning han icke själv hunnit kontrollera. Hur som helst har han 
förmodligen levt i den föreställningen, att han genom sin sändning 
till Linné verkligen hade bragt Fumaria spectabilis i dennes händer.

Det blev sålunda icke den sistnämnda arten men väl Corijdalis 
nobilis, som fick sin första växtplats i Europa på Linnés Hammarby; 
där har man enligt Sernander (sid. 111) att söka »origo för hela 
det svenska och troligen nordiska beståndet» av denna art. Det 
är nu icke min avsikt att följa den vidare på dess vandring över 
hortikulturens domäner, jag nöjer mig med att framhålla, att den 
omnämnes som trädgårdsväxt 1792 av Lil.ieblad (sid. 252), och att 
den naturligtvis även återfinnes i Liljas flora över Sveriges odlade 
växter av år 1839 (sid. 107). Till England hade den sibiriska nunne
örten enligt Maune hunnit redan 1783, varifrån nämnes dock icke.

Med Linné slutar ett första, ganska förvirrande avsnitt av blom
sterlyrans odlingshistoria. Han lyckades aldrig i sitt uppsåt att 
komma över den levande. Det är givet att man under sådana 
förhållanden gärna vill finna svar på frågan, vem som slutligen förde 
in den till Europa och när detta skedde. Det finns redan flera 
ehuru långt ifrån samstämmiga svar på denna fråga. I sin sakrika 
behandling av Dicentra-slåktet säger sålunda Morren (sid. 81), 
att blomsterlyran, trots att den lovprisats av Linné, ännu dröjde 
80 år (efter 1766), innan den gjorde sin entré. Därvid avvisar 
han som felaktig en uppgift hos Loudon (sid. 294), att den skulle 
ha införts 1812. (Citatet är oriktigt; Loudon har nämligen 1810, 
och 1812 refererar till den närmast ovan anförda D. eximia). 
Morren kommer alltså liksom Lemaire i »Flore des serres etc.» fram 
till 1846 och Robert Fortune, en bekant växtsamlare, som om
kring mitten av 1800-talet företog vidsträckta färder i Ostasien,
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förnämligast i Kina och Japan. Han reste där på uppdrag av 
Horticultural Society i London. Yid sin återkomst 1846 till Eng
land förde han med sig Dicentra spectabilis, som han hade fun
nit odlad i mandarinernas trädgårdar på Tschu-san, en ö, belägen 
något norr om 30. breddgraden. Vid samma tid odlades den 
enligt Siebold & Zuccarini (sid. 723) allmänt även över hela Japan, 
här liksom i Kina uppenbarligen sedan lång tid tillbaka (jfr ovan, 
sid. 87).

Dicentra installerades sålunda i Horticultural Society’s trädgårdar 
(jfr Paxton, sid. 127) i Chiswick och blommade där enligt Bailey 

(sid. 1001) för första gången i maj 1847. Dess spridning över 
landet gick snabbt. Paxton nämner bl. a., att den vackra bilden 
i vol. 15 av hans »Magazine of Botany» framställts efter ett exem
plar, som blommade i Knight & Perrys plantskolor, Kings Road, 
Chelsea, i februari 1848. Om man studerar den engelska träd- 
gårdslitteraturen, finner man, att nykomlingen mottogs med livligt 
intresse. Det enda man fruktade för var att den icke skulle visa 
sig härdig. I »Gardeners Chronicle», där blomsterlyran omtalas 
för första gången 1852, undrar någon under rubriken »Home 
Correspondence» (sid. 261), hur den ser ut efter en förmodligen 
mycket hård nattfrost, som inträffat kort förut; vederbörandes 
egna exemplar, som växte söder om London, skulle ha blivit totalt 
förstörda. Även Fortune var till en början icke alldeles säker på 
att Dicentra skulle tåla vid det engelska klimatet, men han hop
pades, att den skulle visa sig lika oöm som sina närmaste anför
vanter. Det dröjde icke heller länge, förr än farhågorna lugnades 
och Fortune fick se sina förhoppningar gå i uppfyllelse. Sedan 
den tiden ha massor av trädgårdsodlare haft talrika tillfällen att 
konstatera, hur blomsterlyrans späda, starkt vattenhaltiga skott 
kunna genomleva även starka barfroster under den tidiga våren 
utan att taga skada. Man har också lyckats odla den såväl på 
mycket nordliga breddgrader som i höjdlägen. Schübeler (1879, 
sid. 112) anför den sålunda från Tromsö (69° 49' n. br.), och 
enligt Hegi trivs den i Oberengadin i Schweiz ännu vid 1800 m ö. b.

Den stora efterfrågan, som Dicentra omedelbart rönte, gjorde dess 
förökning till en aktuell angelägenhet. Redan från början synes 
man ha tillämpat samma metod som kineserna, dvs. delning av 
det underjordiska skottsystemet tidigt på våren, innan ännu ut
vecklingen inletts. I »Gardeners Chronicle» för 1852, sid. 293 be- 
skrives även ett annat förökningssätt: att använda de späda skotten
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som sticklingar. Flyttar man senare i juni ut sådana i ett skyddat 
läge blomma de ända in i september.

Att Fortune fört med sig underjordiska skottdelar av Dicentra 
till England kan man med Sernander (sid. 109) taga för givet. 
»Så spriddes den sedan», säger han, »vegetativt över Europas träd
gårdar och tydligen ej med frön. Sådana eftersträvade man ivrigt, 
men förgäves, till de botaniska trädgårdarna.» Det är tydligt, att 
han — med användande av hans egen terminologi •— betraktar 
Chiswick som blomsterlyrans »origo» i Europa. Ett av de tidigaste 
spåren härifrån leder sannolikt till Belgien, där den enligt Morren 

(sid. 82) infördes redan 1847. Här fortskred förökningen snabbt, 
och försäljningspriset dalade därför hastigt. År 1849 på våren 
utgjorde detta 10 fr., följande år började det med 5 fr. för att se
nare i juli gå ned till en enda. Till Schweiz, där blomsterlyran 
kanske också är av engelskt ursprung, kom den in något senare; i 
»Verhandlungen der Gartenbau-Gesellschaft in Zürich» (sid. 135) 
meddelas, alt ett blommande exemplar hade förevisats den 27 mars 
1852.

Om man nu vill tro, att det som ovan anförts, utgör det väsent
ligaste i blomsterlyrans odlingshistoria, begår man ett misstag. 
Denna inrymmer nämligen ännu flera •— till synes obeaktade — 
data, som i grund och botten äro så viktiga, all de tvinga oss an
lägga en helt annan syn på växtens västerländska tillvaro. Frågan 
är kort och gott denna: Infördes Dicentra för första gången till 
Europa i och med att den genom Fortune kom till England 1846? 
Det visar sig, att man med stöd av den föreliggande litteraturen 
nödgas ge ett nekande svar på denna fråga.

Först kan här hänvisas till en uppgift hos De Candolle (sid. 110) 
i hans år 1821 utkomna »Regni vegetabilis systema naturale». 
Efter sin beskrivning av Dicentra spectabilis tillägger han, alt han 
sett den i Jussieu’s herbarium. Det kan tänkas, att Jussieu fått 
sitt ark på samma sätt som Linné en gång i tiden, men det är 
också möjligt, att det kunnat härstamma från något i Europa od
lat exemplar. Det ser nämligen ut så, som om Dicentra hade införts 
hit tidigt under 1800-talets början. Jag erinrar om Loudons ovan 
citerade uppgift, att delta skulle ha skett redan 1810. Den har 
ju visserligen betvivlats, men den återkommer hos andra författare 
såsom hos Jacques och Herincq (sid. 67) och citerad efler dem hos 
Seringe (sid. 98) samt slutligen även hos Step (sid. 46). Denna 
lidigaste dokumentering bör kanske — alla affirmationer till Irots
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— fortfarande betraktas som osäker, då den icke ger upplysning 
om varifrån växten blivit hämtad eller till vilket land den blivit 
förd. Det är också anmärkningsvärt, att de sistnämnda författarna 
förbigå Dons stora arbete av år 1831 med tystnad, ty här (sid. 
140) anges 1816 för Englands del som det kritiska året. Något 
tidigare än Dons arbete utkom Noisettes franska handbok i träd
gårdskonst, som dock endast varit mig tillgänglig i sin tyska över
sättning av Sigwart 1828. Här omtalas (sid. 289) »Corydalis spec- 
tabilis Willd.» på ett sådant sätt, att den framstår som en redan 
då odlad prydnadsväxt. Beträffande dess förökning anges, att 
denna bör ske som hos släktets övriga arter, dvs. genom »Trennung 
der Stöcke im Herbst». Än mera positiva uttalanden om blomster
lyrans tidiga odling i Mellaneuropa gör Bosse (sid. 375) i sin 
»Blumengärtnerei», som utkom 1829. Här får man veta, att den 
kunde köpas i Lübeck för 1 MK. och att den även fanns i den 
stora Belvedere-trädgården i Wien. Samma år, som Dicentra för 
första gången blommade i England, eller 1847 utkom i Nürnberg 
den andra upplagan av von Beiders arbete »Der schnell unter
richtende Botaniker und Blumist». I detta upptages även »Corydalis 
spectabilis Pursh» (sid. 179). Den beskrives som en perenn land- 
växt med stora, vita (1) blommor. Kanske har den endast varit 
känd för författaren i sin ingalunda vanliga albinoform. Slutligen 
ha vi ännu ett mycket intressant bidrag till odlingshistorien i 
»Gartenflora» 1877, där Regel (sid. 152) skriver om Dicentra: 
»Efter att för ungefär 48 år sedan» — dvs. omkring år 1829 — 
»ha införts till den kejserliga botaniska trädgården i St. Petersburg 
från Kina, blev den liksom de flesta rariteter i detta instituts ägo 
aldrig utdelad härifrån, och först omkring 10 år senare infördes 
den över England i Europas trädgårdar genom Fortune.» Det må 
vara nog med de gjorda citaten. Genom dem framgår det till fullo, 
att Dicentra spectabilis varit i odling minst under 15 år i Ryssland, 
i Tyskland, i Österrike och i Frankrike, då den blev införd till 
England. Tanken, att den skulle ha ett enhetligt ursprung i Europa, 
är sålunda förfelad. Dicentra-beståndet har här rekryterats vid olika 
tidpunkter under 1800-talets första hälft och säkerligen också från 
olika delar av artens spontana utbredningsområde.

Det återstår nu att utreda, hur länge blomsterlyran kan ha vuxit 
i våra egna trädgårdar. Redan för 45 år sedan har Lindkvist be
svarat denna fråga så, att växten skulle ha kommit till Sverige 
10—15 år efter det att den i början av 1840-talet infördes till
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Europa. Någon närmare precisering av tidpunkten vågar sig denne 
författare icke på. Enligt min mening finns det emellertid en möj
lighet att med ganska stor säkerhet fixera denna. Jag skall till 
en början anföra några negativa vittnesbörd, genom vilka det 
kritiska tidsintervallet inskränkes.

Det är kanske mindre märkvärdigt, att Dicentra icke finns upp
tagen i Liljeblads »Utkast till en svensk flora» av år 1792. Här
med stämmer överens att den även lyser med sin frånvaro i en 
förteckning över artbeståndet i Åholmens trädgård i Västmanland, 
en av de största på sin tid. Denna förteckning, som upprättades 
av ägaren C. G. Reuterholm 1796, har professor Carl Malmström 

benäget ställt till mitt förfogande. Dicentra saknas vidare i den sista 
upplagan av Fleischers bekanta trädgårdsbok, vilken utkom 1805, 
den saknas i den 3. upplagan av Liljeblads ovan nämnda arbete 
av 1816, och den saknas slutligen i Liljas flora över Sveriges 
odlade växter som utkom 1839, liksom i dess supplementhäfte 
1840.

I Svenska Trädgårdsföreningens Årsskrift finner man den första 
positiva uppgiften. Nämnda publikation är tyvärr ganska otill
gänglig, då den varken är försedd med innehållsregister eller art
förteckning. Så vitt jag kunnat finna, innehåller den årsberättelse 
över föreningens verksamhet, som föredrogs den 28 februari 1855, 
det aktuella meddelandet. I denna beröres bl. a. föreningens träd
gårdsanläggning (vid Rosendal), och på sid. 9 meddelas följande: 
»På den sjunde gruppen hade man planterat den ståtliga Dicentra 
spectabilis». Det bör framhållas, att den citerade årsberättelsen 
gäller för 1854. Nu inträffar det märkliga förhållandet, att den 
botaniska institutionen i Uppsala i sitt trädgårdsherbarium har ett 
exemplar av Dicentra, som pressats av Elias Fries 1854 (jfr Sernander, 

sid. 109). Kan det vara en tillfällighet, att växten för första gången 
dokumenterats som svensk samtidigt från två skilda håll? För min 
egen del tror jag det icke. Jag håller före, att grunden till denna 
samtidighet just varit den, att växten införskrivits samma år av 
Svenska Trädgårdsföreningen och av den botaniska trädgården i 
Uppsala, då närmast från England eller kanske från Belgien. Det 
kan naturligtvis tänkas, att den förvärvades redan 1853, men för 
att få se den blomma 1854 har det icke varit nödvändigt, ty kraf
tiga rhizomdelar utveckla blommande skott samma år som de plan
teras. Som synes ha vi alltså goda skäl för att beteckna 1944 som 
ett märkesår i blomsterlyrans svenska odlingshistoria; den kan nu
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fira sitt 90: årsjubileum som en av våra praktfullaste och mest 
uppskattade prydnadsväxter.

1 odling förökas Dicentra spectabilis praktiskt taget endast på 
vegetativ väg genom delning eller med sticklingar. Som bekant 
tillämpas denna metod allmänt inom hortikulturen och ofta all
deles oberoende av om växterna sätta frö eller icke, därför att den 
ger ett snabbare resultat. I de fall, då frösättning av en eller annan 
orsak uteblir, är naturligtvis den vegetativa förökningen den enda 
möjliga. Ur genetisk synpunkt leder den emellertid till en klon- 
bildning, som för självsterila arter kan medföra, att könlig repro
duktion aldrig blir möjlig inom stora områden. Ehuru det icke 
direkt utsäges, kan man av Sernanders framställning (1. c. p. 109) 
förstå, att han tänker sig Dicentra i Europas trädgårdar såsom 
tillhörande en och samma klon, som har sin rot i Fortunes engelska 
material. Jag har emellertid i det föregående visat, att läget måste 
vara ett annat; vi få räkna med förekomsten av flera och förmod
ligen även genetiskt olika Dicentra-kloner i Europa. Om detta även 
gäller för vårt eget land är väl icke lika säkert, men utsikterna 
för att vårt bestånd av växten kunde vara genetiskt enhetligt äro 
kanske större. 1 så fall skulle dess felslagna frösättning hos oss, 
som Sernander anser föreligga, kunna få sin förklaring av själv- 
sterilitet. Sernander gör också det kategoriska uttalandet, att 
Dicentra är självsteril i Sverige, och han synes därvid grunda sin 
uppfattning uteslutande på egna iakttagelser. Det har därför in
tresserat mig att erfara, om icke dessa frågor redan tidigare varit 
uppmärksammade i litteraturen, och jag har funnit min förmodan 
härom bekräftad. Redan 1878 har sålunda den bekante blombio
logen Delpino (sid. 205) meddelat resultatet av några pollinations- 
försök. Han omtalar, att korsningar utfallit fullständigt negativt, 
icke endast om de utfördes mellan blommor på ett och samma 
individ, utan även mellan blommor på olika. Att frösättning ute
blev även i senare fallet berodde enligt Delpino på att hans 
Dicentra-\)h\nloT tillhörde samma klon.

Om vi för jämförelse betrakta reproduktionsförhållandena hos 
Conjdalis nobilis, ge dessa en helt annan bild. Hos denna art är 
frösättningen alltid mycket rik och likaså självsådden. Man vet 
emellertid, att även några Corgdalis-arter äro självsterila, så t. ex.
C. cava, C. bulbosa och vanligen även C. lutea (jfr Loew, sid. 204).



Hur det är ställt med C. nobilis i detta hänseende har jag icke 
funnit angivet, men med tanke på dess alltjämt kompletta frukt
utveckling synes självfertilitet hos denna art vara antagligast. I 
motsatt fall säkras en för fruktsättning nödig korspoilination ge
nom insektsbesöken, som alltid äro mycket talrika. Nu är som 
bekant självsterilitet hos växter icke alltid absolut. I många fall 
kan den vara mindre starkt utpräglad. Även om den är regel, kan 
det någon enstaka gång inträffa, att en självpollination leder till 
utveckling av fullgångna frön. Så förhåller det sig exempelvis hos 
den vanligen självsterila Corydalis lutea (jfr Loew, 1. c.). Fråga är, 
om icke även Dicentra rättast bör hänföras till samma kategori 
som denna. Det har länge varit känt, att den bildar frukter och 
frön, ehuru sparsamt och oregelbundet. Härom har bl. a. Schübeler 
(1888, sid. 305) lämnat några uppgifter från Norge, som i detta 
sammanhang äro av ett speciellt intresse. Enligt hans iakttagelser 
satte växten mycket sällan frö i Oslo (Christiania), men på Inderoen 
i Trondheimsfjorden hade han sett den spridas som ogräs på flera 
ställen i trädgården. Det är samma plats, till vilken hans med
delande 1879 (sid. 112) refererar, då den angives som den nord
ligaste, där Dicentra satte »moden Frugt». Denna uppgift föran
leder Sernander (sid. 109) till den anmärkningen, att den väl en
dast hänför sig till »iakttagarens individuella uppfattning av ski
dans yttre fysionomi». Men det har som synes legat långt mera 
realitet bakom orden. Om nu Dicentra vore strängt självsteril, 
skulle frösättning endast kunna ifrågakomma, när korsning mellan 
individ av genetiskt olika kloner ägt rum. Frukter utbildas emel
lertid, även då möjlighet för en dylik korsning är mycket osannolik, 
och detta torde betyda, att den påstådda självsteriliteten knappast 
kan vara total. Att frösättningen emellertid icke är allt för ringa 
framgår därav, att man kan erhålla Dicentra-frö i handeln från åt
skilliga fröfirmor, däribland flera svenska. Emellertid torde det som 
kan köpas hos oss icke vara insamlat inom landet. Så har J. E. 
Ohlsons Enke A.-B. i Malmö benäget meddelat mig, att det frö 
de föra, ha levererats av F. C. Heinemann i Erfurt. I frökataloger 
lämnas även föreskrifter om hur sådden bör utföras för att lyckas. 
Härav torde man kunna draga den slutsatsen, alt blomsterlyrans 
förökning icke sker uteslutande vegetativt i de europeiska träd
gårdarna, även om detta är regel.

Sina mångåriga iakttagelser över frukt- och frösättningen hos 
Dicentra sammanfattar Sernander (sid. 109) på följande sätt. Under
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stundom utväxa fruktämnena till skenbart normala kapslar, men 
dessa innehålla i regel endast ofullgångna fröämnen, och valvlerna 
öppna sig ytterst sällan spontant. Då så skett hade han funnit, 
att frukterna frambragt 1—3 frön av till synes »normal storlek 
och utbildning men med rudimentärt innehåll», vilket torde ha 
visat, att de ej voro grobara.

Mina egna observationer över fröutvecklingen ha gjorts på 5 
Dicen/ra-exemplar, av vilka ett växer på det systematiska kvarteret 
i Bergianska Trädgården och de övriga sedan omkring 15 år i min 
trädgård i Stocksund. Jag har funnit, att insektsbesöken, som äro 
nödvändiga för blommornas pollination, alltjämt äro fåtaliga, ja, 
i jämförelse med den sibiriska nunneörtens försvinnande få. Den 
senare fångar insekternas uppmärksamhet icke blott genom blom
mornas effektiva skyltning utan även genom deras intensiva, söt
aktiga honungsdoft. I)icentra-b\omrnorna äro visserligen paranta, 
men luktlösa och därtill icke på långt när lika tillgängliga, ty 
endast för långsnablade insekter är det möjligt att nå deras honung. 
Jag har endast sett humlor som besökare. Resultatet av dessa 
besök har i det hela varit svagt. Vissa år har fruktutvecklingen 
varit mycket obetydlig, andra däremot mera allmän. Särskilt under 
1942 visade fertiliteten en påtaglig stegring. Då inträffade exempel
vis att de 5 nedersta blommorna i en 10-blommig klase gåvo 
fullgångna kapslar, eljest finner man vanligen blott en eller annan 
i de flesta inflorescenser.

På fruktämnenas väggställda placentor sitta de talrika fröämnena 
i två längdrader. Det finns alltså stora möjligheter för uppkom
sten av mångfröiga kapslar, men sådana höra till undantagen. 
Merendels fullkomnas endast ett eller ett par fröämnen, de övriga 
abortera. Kapslar med ett enda eller två närsittande frön ändra 
sin form under mognadstillväxten på ett mycket karakteristiskt 
sätt. De få nämligen en tvär böjning vid den punkt, där fröna 
sitta fästa (fig. 1 a, ö), så att deras övre och nedre del bilda en 
i det närmaste rät vinkel med varandra. Kapslar av denna typ 
bli själva ofullgångna och öppna sig därför icke alls eller blott 
partiellt vid frömognaden. Om deras från början raka form skall 
bibehållas, måste frön utvecklas på de båda placentorna och helst 
i flertal. Redan tre frön med lämplig placering kunna förhindra 
kapselns krökning (fig 1 c), och naturligtvis uppnås samma effekt 
ännu säkrare, om de äro flera. Det största antalet välutbildade 
frön, som jag sett i en mogen kapsel, är 7. Kapslar med flera frön
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Fig. 1. Dicentra spectabilis. Kapslar i olika utvecklingsstadier, a och b enfröiga, 
c trefröig, samtliga gröna och omogna, d två llerfröiga, öppnade. — 2 ggr nat. st.

öppna sig på normalt sätt. Deras valvler förbli dock ofta med 
spets och bas förenade med den placentabärande ramen (fig. 1 rf).

Fröna mogna mycket senare hos Dicentra än hos Corijdalis nobilis, 
i Stockholmstrakten först i senare hälften av juli. De äro ganska 
tjockt och något snett njurformade, svartglänsande och försedda 
med ett stort, vitskimrande elaiosom, som genom sina finger- eller 
tappliknande utväxter har ett mycket växlande yttre (lig. 2); Ser-

Fig. 2. Dicentra spectabilis. Mogna frön. — 5 ggr nat. st. 
1—4415 Svensk Botanisk Tidskrift 1944
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Fig. 3. Dicentra spectabilis. Endo
sperm. Till vänster »rostellum», 
som omsluter embryot. — 15 

ggr nat. st.

nander har träffande förliknat dess form med en tuppkams. Hans 
uppgifter om fröna i övrigt ha mina iakttagelser icke kunnat be
styrka. Deras innehåll är ingalunda rudimentärt, tvärt om. Det 
består av elt fast, oljehaltigt endosperm, som genom sin starkt

krökta form icke så litet påminner 
om en kort och tjock insektslarv (fig. 
3). Inom dess »rostellum» ligger ett 
litet, ofullgånget embryo (jfr Lemaire, 

nr. 258).
Fröspridningen hos Dicentra infaller 

sålunda under högsommaren. Gro
ningen försiggår emellertid först föl
jande år, ty fröna måste på grund 
av embryots låga utvecklingshöjd ge
nomgå en eftermognad. Erfarenheter 
från såddförsök ha visat, att vissa 
försiktighetsåtgärder äro erforderliga, 
om de skola lyckas. I »Vilmorins 
Blumengärtnerei» (1879, sid. 399) läm
nas den föreskriften, att fröna måste 
sås omedelbart efter fruktmognaden 

i med sandjord fyllda krukor, som sedan övervintras i kallbänk. 
De gro »vielleicht erst im nächsten Frühjahre». Om fröet för
varas torrt och utsås först året efter mognaden, blir groningen 
väsentligt försenad och tydligen även mera osäker. I den tredje 
upplagan av nyssnämnda arbete (1896, sid. 63) läser man under 
Dicentra: »Anzucht aus Samen wie bei vielen Stauden langwierig.» 
Denna omständighet bekräftas även i svenska frökataloger. Sa 
t. ex. uppger J. E. Ohlsens Enke, Malmö i sina, att fröna böra sås 
i kallbänk under april—juni, och att de ofta ligga länge, innan 
groning inträder.

Att frön, som uppstått hos oss, skulle vara mäktiga någon vidare 
utveckling, kunde man ju efter Sernanders uttalanden i frågan 
betvivla; groning i naturen förekommer dock. Då jag i juni månad 
1942 rensade den list i min trädgård, där de fyra Dicentra-excm- 
plaren växa, avlägsnades som »ogräs» bl. a. även talrika grodd
plantor av Corijdalis nobilis, vilka förmodligen kommit dit tack 
vare myrors frötransport. Då arbetet i det närmaste var avslutat, 
föll mina ögon på en ungplanta av omisskännlig Corijdalis-typ men 
med en större bredd på primordialbladens flikar. Det stod genast
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Eig. 4. Dicentra spectabilis. Groddplanta, pressad den 9 juli 1942. Det ena hjärt
bladet har förlorats. — Nat. st.
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klart för mig, att den var en ung Dicentra spectabilis. Ytterligare 
en sådan lyckades jag uppspåra; det är icke osannolikt att flera 
på grund av förbiseende blivit bortrensade. Den ena av dessa 
fröplantor pressades (jfr fig. 4). Den andra, som lämnades att 
kvarstå, hade före hösten bildat ett decimeterhögt skott. Under 
1943 utvecklades den anmärkningsvärt kraftigt, skottaxeln nådde 
fotshöjd och avslutades med en blomställning, vilken till och med 
gav en mogen frukt. Gertz’ (sid. 39) förmodan, att blomsterlyran 
kunde blomma under sitt andra levnadsår, har salunda befunnits 
riktig.
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ZUR NOMENKLATUR
DER EUROPÄISCHEN ALCHEMILLA-ARTEN.

VON

WERNER ROTH MALER.

ln den letzten Jahren hat sich erfreulicherweise das Interesse 
für die Gattung Alchemilla im allgemeinen beträchtlich verstärkt; 
in Nordeuropa war es ja nie erloschen. Die Veränderung der 
Nomenklaturregeln seit Busers Zeiten, vor allem die Einführung 
der Homonymregel, die Verwerfung der nomina abortiva und die 
Prioritätsregel der gleichen Rangstufe, hatten cs notwendig ge
macht, die Namen unserer Alchemilla-Arten einer kritischen Be
trachtung zu unterziehen. Solche Auseinandersetzungen sind schon 
verschiedentlich erfolgt, zuletzt nochmals von G. Samuelsson in 
diesen Blättern. Es mag vorteilhaft sein, alle vor Beginn der 
monographischen Bearbeitung durch R. Buser publizierten Art
namen der Gattung einer kritischen Sichtung zu unterziehen und 
alle vorliegenden Ergebnisse zusammenzufassen. Bei dieser Gele
genheit will ich dann auch die Punkte, in denen ich Samuelssons 

Auffassung nicht teilen kann, nochmals ausführlich behandeln.
In der folgenden Zusammenstellung führe ich alle seit 1753 

gegebenen Artnamen für die europäischen Alchemillen bis zu 
Beginn der BuSERSchen Arbeiten an, soweit sie mir bekannt ge
worden sind. Es fanden sich dabei eine grosse Zahl von Namen, 
die im Index Kewensis nicht enthalten sind; so ist es noch immer 
sehr wahrscheinlich, dass auch von mir noch einer oder der 
andere der Namen übersehen sein mag. Das ist ja der eigentliche 
Grund der noch immer beklagenswerten Instabilität unserer Namen, 
dass die Literatur keineswegs erschöpfend im Index Kewensis 
zusammengefasst ist, viel weniger sind daran die oft geschmähten 
Nomenklaturregeln selbst schuld. Die einzelnen Namen meiner 
Zusammenstellung versuche ich möglichst ausführlich in ihrer
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Bedeutung zu betrachten, damit so die Nomenklatur unserer Al- 
chemilla-Arten auf den derzeitigen Stand der Regeln gebracht 
werden möge.

In den Spec. pl. (1753) veröffentlichte Linné drei Alchemilla- 
Arten, wobei er verschiedentlich früher veröffentlichte Arten zu
sammenzog. Seine A. pentaphyllea L. (1753), eine rein westalpine 
und vielleicht zentralpyrenäische Art, ist sehr einheitlich und 
weder früher noch später diskutiert worden. Von ihr können wir 
hier also absehen.

A. alpina L. (1753) begreift zwar alle Arten der Gruppe Chirophyllum, 
dennoch kann man den Namen auf die nordeuropäische Sippe einschränken, 
da in Skandinavien nur diese eine Art vorkommt. Diese wäre dann am 
besten als A. alpina L. em. Buser (1891) zu bezeichnen. Von früheren 
Synonymen gehört hierher A. argentea Lam. (1778) als totgeborener Name, 
der ebenfalls die gesamte Chirophyllum-Gruppe begreift.

A. vulgaris L. (1753) lässt sich nicht auf eine bestimmte Art einschränken; 
der Name muss als verwirrt fallen, da er zu unterschiedlich emendiert 
und benutzt worden ist. Vielfach wurde dieser Name für A. glabra ver
wendet; Opiz benutzte ihn für A. xanthochlora, worin ihm Buser zunächst 
folgte. Später wandte ihn Buser auf A. monticola an, da Linné die A. 
xanthochlora in Schweden unbekannt gewesen sein dürfte. Der Name 
A. vulgaris ist eben in jedem Gebiet von den betreffenden Autoren jeweils 
für die häufigste Form verwendet worden. Man wird mir wohl allgemein 
folgen, wenn ich vorschlage, diesen Namen zu streichen.

A. hybrida L. (1756) ist von Linné offensichtlich auf Grund von Kultur
exemplaren aufgestellt worden. Er bezieht sich dabei in erster Linie auf 
Tourneforts Alchemilla alpina pubescens minor. Der Typus zu dieser 
Pflanze ist noch in Tourneforts Herbarium vorhanden. Hier ist einzu
flechten, dass dieses ein regelrechtes Typenherbar darstellt und nicht, 
wie das Linnés, eine Sammlung von meist nachbestimmtem Material. Die 
Exemplare von Alchemilla alpina pubescens minor sind kultivierte Pflanzen 
aus dem Pariser Botanischen Garten, wo die Pflanze wohl schon seit 
Jonquets Zeiten in Kultur war. Wild kommt sie in Frankreich nur im 
äussersten Osten vor. Noch zu Lamarks Zeiten war sie in den Pariser 
Gärten in Kultur, sie diente auch ihm als Grundlage seiner A. pubescens. 
Von Paris aus mag die Pflanze Linné zugekommen sein; sie ist ja bereits 
im Hortus Cliffortianus genannt.

Ergibt sich schon hieraus, was A. hybrida L. ist, so wird die Deutung 
noch entscheidend durch die Emendierung von Miller beeinflusst. Sowohl 
die Abbildung wie auch das Material im Herbar Miller (teste Buser!) 
gehören eindeutig zu A. pubescens. Um die Identität seiner A. hybrida 
mit der von Linné festzustellen, liess sich Miller Samen der A. hybrida 
ans Uppsala kommen. Diese kultivierten Exemplare aus Linnés Material 
bildeten die Grundlage für Millers Abbildungen und gute Beschreibungen, 
denn wild war ihm die Art aus England nicht bekannt. Nach Millers 
Angaben kultivierte man also damals in Uppsala diese Art, die sicher
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ebenfalls aus Paris bzw. dem llortus Cliffortianus stammte. Der Name 
für unsere Art ist also A. hybrida L. em. Miller (1768).

Nachdem auf zwei verschiedenen Wegen so die Eindeutigkeit von 
Linnés A. hybrida festgestellt ist, könnte man auf den dritten möglichen 
Weg vielleicht ganz verzichten. Trotzdem will ich noch auf die Deutung 
des zweiten Synonyms bei Linné kurz eingehen. Dieses Alchemilla minor, 
hirsuta, cinericia, Italica Barr., wird auch bei Tournefort als Synonym 
(und nicht als Name!) herangezogen. Barrelier wiederum zitiert dazu 
als Synonym A. alpina pnbescens minor II. B. P. und gibt eine Abbildung 
und Verbreitungsangaben. Diese könnten sich auf A. Vetteri, A. flabellata 
oder A. hybrida Mill, beziehen. Das Bild aber spricht ganz entschieden 
gegen A. flabellata und m. E. auch gegen A. Velleri. Im Gegensatz zu 
Lindberg kann ich auf dem Bild keine am Grund ganzrandigen Lappen 
erkennen, diese erscheinen mir dagegen ringsum gezähnt. A. Vetteri 
dürfte übrigens auch wegen der abstehenden Behaarung ausscheiden, so 
dass ich auch diese Angaben nur auf A. hybrida L. em. Miller beziehen 
kann.

Sicher würden Linné wie auch Miller andere Arten der Pubescentes 
ebenfalls hierzu gestellt haben. Das ist aber nicht entscheidend, wie es 
ja auch im Falle von A. alpina nicht entscheidend war. Der Name A. 
hybrida, der in anderem Sinne kaum gebraucht wurde, kann zu Verwech
selungen nicht einmal soviel Anlass geben wie A. alpina.

A. minor Huds. (1762) ist schwerer klarzustellen. Hudsons Herbar ist 
nicht erhalten; seine Beschreibung könnte sich am ehesten auf die behaarte 
Varietät von A. fdicaulis beziehen, auf die sie später auch Buser und 
alle nachfolgenden Autoren bezogen haben. Der Name wäre so meines 
Erachtens genügend emendiert und sanktioniert, weshalb man ihn be
halten könnte, auch wenn eine Beihe von Gründen gegen ihn spricht. 
Samuelsson bemerkt, dass er die alteingeführten Namen erhalten sehen 
möchte; da müsste er doch auch diesen durch Lindbergs grosse Arbeit 
allgemein eingeführten Namen bestehen lassen. Den Grund der Ableh
nung verstehe ich nicht.

Natürlich ist der von mir gegebene Name A. amjlica hinfällig; ich hatte 
ihn gegeben, da ich nach Einsicht in die zweite Auflage von Hudsons 
Flora Anglica glaubte, dass A. minor nur als Varietät publiziert sei. Zu 
meinem, schon überflüssigen Namen noch einen weiteren, A. pseudominor 
Willmott, zu schaffen, ist verständlicherweise noch unsinniger. Willmott 
wirft mir ungenügende Literaturkenntnis vor, denn in allen drei Auflagen 
von Hudsons Flora Anglica sei der Name A. minor publiziert. Zunächst 
einmal ist die letzte Behauptung unzutreffend, denn in der zweiten Auf
lage erscheint A. minor nur als Varietät von A. vulgaris; das hatte mich 
zur Schaffung des neuen Namens veranlasst. Die erste Auflage des Werkes 
ist offensichtlich sehr selten, sie ist erst in den letzten Jahren in Berlin 
beschafft worden und mir so zu spät zugänglich gewesen. Natürlich muss 
man immer wieder Lücken in seiner Literaturkenntnis feststellen; dass 
mir die WiLLMOTTSche Arbeit so lange entging, hätte der Autor selbst 
verhindern können, wenn er seine Arbeit, in der er mich doch angreift, 
als Separatum mir zugestellt hätte, wie es sonst allgemein üblich ist.
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Gegen die Verwendung des Namens A. vestita (Buser) Raunkiaer habe 
ich aus folgenden Gründen schwere Bedenken: Buser beschrieb mehrfach 
zu seinen Arten formae oder varietates vestitae für die Behaarungsmaxima. 
Als Artnamen erschienen sie ihm ungeeignet, so dass er für A. Hoppeana 
var. vestita später den Namen A. amphisericea schuf. Er wandte sich 
damit gegen Jaquet, der diese Art als A. vestita (Buser) Jaquet bezeichnet 
hatte. Leider habe ich das Publikationsdatum von Jaquets Kombination 
noch nicht feststellen können; es müsste meines Erachtens vor 1906 liegen, 
so dass dann der RAUNKLERsche Name wieder würde fallen müssen. 
Gewisse Bedenken gegen die Anwendung des Namens A. minor kann ich 
selbst nicht verhehlen, da er eigentlich auch als verwirrt zu bezeichnen 
wäre. Der Name wurde von Tausch für A. fissa verwandt, dann von 
Buser für A. hybrida eingesetzt. Später verwendeten ihn Buser und 
Lindberg im IIuDsoNschen Sinne und neuerdings setzte ihn Juzepczuk 
wieder für A. hybrida ein. Da ich A. fdicaidis nur als Varietät zu dieser 
stark behaarten Sippe betrachte, könnte man A. filicaulis Buser einsetzen, 
hierzu wäre dann eine var. vestita Buser und eine var. filicaulis (Bus.) 
Rothm. (= A. filicaulis Buser s. str.) zu ziehen.

A. lobata Pall. (1773) ist nomen nudum, die Namen A. palmata Gilib. 
(1792) und A. latifotia Salisb. (1790) sind totgeborene Namen für A. vul- 
garis L. im weiten Sinne. A. argentea Lam. (1778) ist ein totgeborener 
Name für A. alpina L. im weiten Sinne, und A. pubescens Lam. (1791) für 
A. hybrida L. A. intermedia Ilall. fil. ap. Schleicher (1797) ist ebenfalls 
nomen nudum (= A. helvetica Bruegg.). Alle diese Namen sind als nackte 
oder illegitime für unsere Betrachtungen ohne Bedeutung, sie sollten nur 
der Vollständigkeit halber Erwähnung finden.

A. montana Willd. (1808/09) ist synonym zu A. hybrida L. em. Mill. 
Zwar hat Willdenow in seinem Herbar auch A. monticola und A. inter
media hierzu gestellt; die ausdrücklich von ihm als A. montana bezeich- 
nete Pflanze aber, die wohl als Grundlage für die Abbildung diente, ist 
eindeutige A. hybrida. Die Beschreibung, die Verbreitungsangaben und 
die Abbildung stimmen gut überein. Wohl infolge eines Versehens be
merkt Samuelsson, Willdenow beschreibe die Pflanze mit »Blattloben mit 
neun scharfen Zähnen», Willdenow nennt sie »foliis reniformibus novem- 
lobis acute dentatis«. Die scharfen Zähne schreibt ihr auch Miller zu, 
was uns nach heutigen Begriffen ungenau scheint. Die Abbildungen zeigen 
aber deutlich, was beide Autoren unter scharfen Zähnen verstanden.

A. sericea Willd. (1809), eine kaukasische Art, behält diesen Namen 
trotz späterer Aufspaltung bei. Er wird für die allgemein verbreitete Art 
verwendet, wenn auch im Herbar Willdenow unter A. sericea noch eine 
weitere kaukasische Art dieser Gruppe sich befindet. Es wäre so viel
leicht gut, A. sericea Willd. em. Buser zu schreiben.

A. intermedia Clairv. (1811) ist synonym zu A. hybrida L. und ausserdem 
totgeboren.

A. fissa Günth. et Schümm. (1819) ist mit Beschreibung gültig in einer 
Exsikkata veröffentlicht worden, es handelt sich um im Riesengebirge 
gesammelte Pflanzen. Sonst war sie als A. glaberrima Schmidt ex Buser 
bekannt.
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A. glabra Neygenf. (1821) ist sehr gut beschrieben, sie wird vom Riesen
gebirge angegeben. Gegen die Verwendung des Namens bestehen keine 
Einwände. Seit Buser war sie meist als A. cilpestris Schmidt ex Buser 
bekannt.

A. pyrenaica Duf. (1821) wurde von mir auf eine in den hohen Pyrenäen 
verbreitete Art der Calycanthum-Gruppe bezogen; sie wurde auch von 
Buser als eigene Art erkannt, aber nicht publiziert. Später wurden die 
alpinen Exemplare meist zu A. firma Buser gezogen, die entweder eine 
eigene Art ist oder zu unserer gehört. Die Fragen um A. firma Buser 
sind noch nicht geklärt, Jaquet gab sehr heterogenes Material davon aus. 
Die Art ist als A. pyrenaica Duf. em. Rothm. (1938) zu bezeichnen.

A. truncata Tausch (1821) und A. glabrata Tausch (1821) sind nomina 
nuda (= A. ylabra Neygenf.). A. palmatifida Tausch (1821) resp. Neygenf. 
(1821) ist ein späteres Synonym für A. fissa. A. minor L. ex Tausch (1827, 
1841) ist späteres Synonym zu A. fissa und späteres Homonym für A. 
minor Iluds. Leider hat Tausch kaum etwas Zusammenfassendes über 
Alchemilla geschrieben; seine Darstellungen der Alpina-Gruppe waren 
sehr gut, auch bei der Vulgaris-Gruppe scheint er ziemlich Klarheit ge
wonnen zu haben. Von ihm hat wohl Opiz gelernt, der als sein Zeit
genosse ebenfalls in Prag lebte. Opiz hat jedenfalls das Herbar von 
Tausch benutzt und sicher auch manchen Ratschlag von ihm bekommen.

A. sericata Rchb. (1823) ist nur als Synonym publiziert und erst durch 
Busers Emendierung und Neubeschreibung gültig geworden: A. sericata 
Rchb. ex Buser.

X A. cuneata Gaud. (1836) ist ein gültiger Name für eine hybride Sippe 
von A. pentaphyllea mit einer Art der Chirophyllum-Gruppe.

1838 erscheint die Orizsche Bearbeitung der Alchemillen Böhmens, die, 
aufbauend auf den Vorarbeiten von Tausch und F. W. Schmidt, deren 
Material Opiz benutzte, erstmalig eine Zusammenstellung der Alchemilla- 
Arten eines Gebietes brachte. F. W. Schmidt hatte 1794 schon eine Dar
stellung der Alchemillen Böhmens mit gutem Erfolg versucht, er hatte 
seine Formen aber nur als durch Übergänge mit dem Typus verbundene 
Varietäten bezeichnet, sie fallen also zunächst aus dem Rahmen unserer 
Betrachtung. Opiz hat dann allerdings versucht, auf Grund der Reste von 
Schmidts Herbar diese Varietäten in seine Arbeit einzubauen.

Es ist kein Zweifel, dass Opiz bereits eine ausgezeichnete Kenntnis der 
Arten seines Gebietes besass, davon überzeugt jedes Exemplar, das, von 
seiner Hand bezeichnet, sich in den europäischen Herbarien findet. Sein 
Ilerbar ist leider auch nicht mehr ganz vollständig erhalten. Opiz betrieb 
aber einen Pflanzentausch, so dass sich manche seiner Alchemillen- 
Exemplare in anderen Sammlungen finden. Besonders seine A. gracilis 
scheint er reichlich verteilt zu haben. Die Betrachtungsweise kritischer 
Formenkreise ist bei Opiz etwa die gleiche wie bei Jordan. Jede ihm 
konstant erscheinende Form wird als Spezies betrachtet; so hat er sich 
in einigen Gattungen, wie z. B. Myosotis oder Alchemilla, mit Erfolg betätigt. 
In anderen polymorphen Gruppen sind dann ebenso wie im Fall Jordan
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seine Arten zu Formen und Varietäten geworden. Man kann ihm deshalb 
ebensowenig wie Jordan den botanischen Scharfblick und die gute Formen
kenntnis absprechen.

Buser weicht im Fall Opiz von seiner normalen Praxis ab. Obgleich 
er sonst gewissenhaft älteste Namen, auch von Varietäten, suchte (er setzte 
z. B. für A. anisiaca Wettst., nach den heutigen Regeln ungerechtfertig
terweise, A. podophylla (Tausch) Buser ein), lehnte er die Namen Opiz’, 
als er sie verspätet entdeckte, völlig ab. Ja, in den Schedae zu Dörflers 
Herb. Norm, stellt er sogar die Opizschen Namen wider besseres Wissen 
allesamt zu A. vulgaris Buser (= A. monticola Opiz). Wider besseres 
Wissen sage ich, weil Buser selbst die Opizschen Exemplare gesehen und 
richtig erkannt hat, wovon seine Bestimmungsnotizen im Prager Herbar 
zeugen.

Opiz kannte fast alle Alchemilla-Arten Böhmens, nur einige der grossen 
Seltenheiten — wie A. Wichurae vom Riesengebirge — sind ihm entgangen. 
Natürlich kannte er zu Anfang seiner Studien noch nicht allzu viele 
Fundorte für seine neuen Arten, nur die häufigste, seine A. vulgaris (= A. 
xanthochlora), gibt er allgemein aus dem Gebiete an. Ihn nun deshalb 
als schlechten Kenner stempeln zu wollen, ist wirklich verfehlt, darin 
vermag ich Samuelsson nicht zu folgen. Juzepczuk, wirklich ein guter 
Kenner der kaukasischen Alchemillen, schreibt auch der A. sericea Willd, 
allgemeine Verbreitung zu, seine neuen Arten aus der gleichen Verwandt
schaft kennt er nur von einigen, wenigen Punkten, ohne dass es ihm 
jemand zum Vorwurf machte.

Die bekannten und häufigeren Arten Böhmens sind A. monticola Opiz 
(f. vegeta — A. monticola Opiz s. str.; f. aprica — A. montana Opiz), A. 
xanthochlora Rothm. (= A. vulgaris Opiz), A. gracilis Opiz (! Opiz), A. 
acutiloba Opiz (! Opiz) und A. hybrida L. (= A. pubescens Opiz). Seltener 
sind A. subcrcnata Buser (= A. pratensis Opiz), A. glabra Neygenf. (f. vegeta 
= A. glabra Opiz s. str.; f. autumnalis = A. truncata Opiz) und A. fissa 
Günth. et Schümm. (= A. palmatifida Opiz). Ausserdem kannte Opiz noch 
A. reniformis Buser, die er unter dem Namen A. glaberrima Schmidt 
aufführt. Mir sind ausserdem aus Böhmen noch A. Wichurae, A. filicaulis 
und A. obtusa bekannt, die Opiz nicht erwähnt. Es dürfte wohl damit 
klar festgestellt sein, dass Opiz die Alchemilla-Arten seines Gebietes gut 
gekannt hat.

Nun zu den Namen, die bei Opiz ein Sternchen (Asteriscus) vor dem 
Namen tragen. Im Vorwort zur Flora sagt Opiz, dass diese Formen 
»zweifelhaft zwischen Art und Abart« seien. Samuelsson will dieser Be
merkung entgegen dem deutschen Sprachgebrauch eine abweichende 
Deutung geben. Das geht aber doch zu weit. Im Deutschen bedeutet 
dieser Satz, dass sich der Autor nicht klar darüber ist, ob diese Formen 
Arten oder Abarten sind. Wieso ich »begreiflicherweise« unrecht mit 
dieser natürlichen Deutung haben soll, verstehe ich nicht. Wenn Saumels- 
sons Deutung dieses Ausdruckes richtig wäre, dann hätte Opiz schreiben 
müssen »zweifelhaft, zwischen Art und Abart«, oder er hätte ebensogut 
schreiben können »subspecies oder Unterart«. Unterarten waren Opiz 
genau so gut bekannt wie uns, der Begriff wird bereits 1792 von Will-
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denow gebraucht und findet sich in allen Lehrbüchern der Botanik von 
Link, De Candolle, Sprengel usw. Auch Persoon verwendet diesen Ter
minus. Das von diesem Autor ebenfalls verwendete Sternchen vor dem 
Artnamen bezeichnet genau wie bei Opiz Arten, über deren Wert sich der 
Autor nicht klar ist. Persoon schreibt »Varietates praecipuae et sub
species non omissae sunt. Speciebus obscuris . .. signa crucis seu asteris- 
cum apposui.« Die skandinavischen Schriftsteller haben aus ihrem Brauch, 
die Unterarten durch einen Stern zu bezeichnen, auch schon bei Persoon 
auf diesen Brauch geschlossen. Diese Mutmassung ist aber bei Persoon 
wie bei Opiz durch nichts begründet, im Gegenteil sagen beide Autoren 
in den Erläuterungen zu ihren Werken ganz etwas anderes aus. Mit Becht 
muss ich also nochmals betonen, dass die Bezeichnungsweise Juzepczuks 
einfache Erfindung ist, denn Opiz hat niemals eine Alchemilla-Vnterart 
beschrieben.

Die Namen der Alchemilla-Arten Opiz’ erfüllen also alle Forderungen, 
die von den Nomenklaturregeln gestellt werden. Sie besitzen vielfach 
die Priorität, sie sind eindeutig und ausführlich beschrieben, ja, es sind 
sogar die Typen vorhanden, nach denen die Beschreibung angefertigt 
worden ist. So gibt es meines Erachtens keine Handhabe, um diese Namen 
abzulehnen; sie müssen für die BusERschen eintreten, wenn wir nicht 
noch eine Liste der nomina specifica conservanda einführen und die 
Namen auf diese setzen wollen. Die einzelnen, von Opiz 1838 neu auf
gestellten Namen sind die folgenden:

A. monticola Opiz (1838) ist durch einen einwandfreien Typus belegt. 
Die Beschreibung -— Blätter nierenförmig, 9-lappig, Lappen halboval, an 
der Basis entfernt, beiderseits mit seidenartig anliegenden Haaren, gesägt. 
Blattstiele mit langen, wagreclit abstehenden Seidenhaaren dicht bekleidet. 
Stengel aufrecht mit wagrecht abstehenden Seidenhaaren. Doldentrauben 
endständig rispenartig. Kelche mit seidenartigen, langen, wagrecht ab
stehenden Haaren besetzt — lässt auch keinen Zweifel an der Deutung 
zu. Eine kleinere Form (f. aprica), die als verbreitet angegeben wird, 
bezeichnet Opiz als eigene Art (A. montana Willd.). A. monticola Opiz 
entspricht A. pastoralis Buser.

A. gracilis Opiz (1838) ist nicht mehr durch den Typus vertreten. Die 
Beschreibung — Blätter nierenförmig, Lappen halbkreisrund, an der Basis 
genähert, beiderseits mit schimmernden, seidenartigen, anliegenden Haaren, 
besonders an den Rippen bekleidet, gesägt. Blattstiele mit wagrecht ab
stehenden Seidenhaaren dicht besetzt. Stengel fadenförmig aufsteigend, 
mit schitteren (spärlichen), wagrecht abstehenden Haaren. Doldentrauben 
endständig haarförmig. Kelche kahl — sowie die zahlreichen, von Opiz 
in verschiedenen Sammlungen von verschiedenen Stellen vorliegenden 
und von ihm nachbestimmten Exemplare lassen auch hier keinen Zweifel 
über die Deutung zu. Sie entspricht der A. micans Buser.

A. acutiloba Opiz (1838) ist durch ein unzweifelhaftes Typusexemplar 
belegt. Diese Art trägt kein Sternchen, wird also auch in ihrer Berech
tigung von Samuelsson nicht angegriffen. Die Beschreibung — Blätter 
9—11-lappig, Lappen dreieckig, beiderseits mit seidenartig anliegenden 
Haaren, besonders an den Rippen dicht bekleidet. Stengel aufsteigend
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mit wagrecht abstehenden Seidenhaaren. Doldentrauben endständig rispen
artig. Kelche kahl — ist eindeutig. Der Name tritt für A. acutangula 
Buser ein. A. acutiloba Steven ist unter allen Umständen unverwertbar, 
darüber siehe unten.

A. truncata Tausch ex Opiz (1838) ist hier gültig veröffentlicht. Der 
Typus von Tausch liegt vor und beweist, dass es sich nur um die bei A. 
glabra sehr häufige Form mit gestutzter Blattbucht handelt. Dieser Name 
ist also ein späteres Synonym zu A. glabra Neygenf.

A. pratensis Schmidt ex Opiz (1838) ist hier gültig veröffentlicht. Sowohl 
der Typus von Schmidt wie auch der von Opiz sind verlorengegangen. 
Aus der Beschreibung bei Opiz und aus den angegebenen Fundorten lässt 
sich vermuten, dass Opiz darunter A. subcrenata Buser verstanden hat. 
Sicher ist, dass weder die var. pratensis Schmidt ex Opiz sich auf A. 
xanthochlora beziehen können. Ich hatte den Namen A. pratensis Opiz 
für A. subcrenata eingesetzt, bin aber jetzt zu der Ansicht gekommen, 
dass man den Namen A. pratensis als zu Verwirrungen Anlass gebend 
völlig verwerfen muss. Es ist das ein ähnlicher Fall wie der von Orchis 
latifolia; einen viel gebrauchten Namen kann man jetzt nicht plötzlich im 
entgegengesetzten Sinn verwenden.

A. glaberrima Schmidt ex Opiz (1838) ist ebenfalls hier gültig veröffent
licht. Der ScHMiDTSche Typus ist verlorengegangen, wohl aber ist die 
Pflanze Opiz’ vorhanden, die einer rundblättrigen Form von A. reniformis 
Buser entspricht. Ebenso wie den vorhergehenden möchte ich auch 
diesen Namen für verwirrt halten, da in der gesamten Alchemilla-Liie- 
ratur seit Buser A. ßssa mit diesem Namen belegt wurde. Auch in diesem 
Fall trete ich für eine Ablehnung des Opizschen und für Erhaltung des 
BusERschen Namens ein.

A. montana Schmidt ex Opiz (1838) ist nicht mehr sicher aufklärbar. 
Opiz stellt die von ihm gesehene ScHMiDTSche Pflanze zu A. acutiloba, 
Buser hielt A. montana Schmidt für seine A. connivens. Im übrigen ist 
der Name als späteres Homonym zu A. montana Willd. sowieso hinfällig.

A. sylvestris Schmidt ex Opiz (1838) entspricht der A. monticola Opiz. 
Die Beschreibung lässt wohl darüber keinen Zweifel zu. Die gleichzeitig 
publizierte A. monticola Opiz ist aber von mir auf Grund vorhandener 
Typusexemplare der A. sylvestris vorgezogen worden, so dass der letzte 
Name in der Synonymie verschwindet.

A. alpestris Schmidt ex Opiz (1838) gehört wohl zu A. glabra Neygenf., 
der Name verschwindet also als späteres Synonym.

A. congtomerata Schmidt ex Opiz (1838) und A. paniculata Schmidt ex 
Opiz (1838) sind nicht sicher aufklärbar. Die erstere scheint zu A. obtusa 
Buser zu gehören, die zweite entspricht vielleicht der A. gracilis. Beide 
Namen sind als undeutbar zu verwerfen, zumal die Belege aus Schmidts 
Herbarium verlorengegangen sind.

A. truncata Rchb. (1838) nomen nudum und verspätetes Homonym sollte 
zur Bezeichnung von A. flabellata Buser dienen. A. multicaulis Tausch 
(1840) ist ein unaufklärbares nomen nudum. A. heptaphylla Schleich. 
(1840), nomen nudum, entspricht A. cuneata Gaud.

A. glaucescens Wallr. (1840) bezieht sich zum grössten Teil auf unsere



A. hybrida L. em. Miller, Wallroth verstand darunter aber auch die ge
samte Gruppe der kleinen Pubescentes. A. helvetica Bruegger wird von 
ihm als A. glaucescens var. alpina bestimmt, ebenso wie der Typus der 
WiLLDENOwschen A. montana. Immerhin scheint es im grossen und ganzen 
so gewesen zu sein, dass er die alpinen Formen mit gestutzten Blattlappen 
(z. B. A. flabellata) als A. glaucescens var. a alpina, A. hybrida aber als 
A. glaucescens var. ß alpestris bezeichnete. Bei dieser Vermengung halte 
ich den Namen auch nicht für geeigneter oder eindeutiger als die oben 
genannten A. pubescens und A. montana. Der richtige Name ist A. hybrida 
L. em. Miller.

A. conjuncta Bab. (1842) ist gültig publiziert, er bezieht sich auf eine 
rein westalpine Art, die aber schon seit frühesten Zeiten in Westeuropa 
in Kultur ist. Die Angaben über wildes Vorkommen in England sind 
unrichtig wie schon Buser ausführlich dargelegt hat. Hier möchte ich 
noch hinzufügen, dass diese Art schon zu Tourneforts Zeiten in Paris 
kultiviert wurde, wie sein Herbar zeigt. Ausserdem sah ich Exemplare 
aus dem Bot. Garten von Cambridge, gesammelt von Swartz (S) und aus 
dem Garten »Dominae Melian ad Ville d’Avray« pr. Paris, 1781 (W). 
Babington hat zwar zu seiner Art auch die A. faeroensis (Lge.) Buser ge
zogen, die überhaupt nicht zu der Sektion Chirophylliim gehört; trotzdem 
stimme ich für Beibehaltung des Namens, der durch eine gute Beschrei
bung und Bezugnahme auf die in Schottland kultivierten Exemplare gut 
gesichert erscheint.

A. multiüda Scheele (1843), nomen nudum?, ist späteres Synonym zu 
A. cuneata Gaud.

A. subsericea Reut. (1853—54) bezieh l sich im wesentlichen auf die 
noch heute so bezeichnete Art, allerdings schloss Reuter darin auch die 
seltene A. grossidens ein. Die Art wäre also sicherer zu bezeichnen als 
A. subsericea Reut. em. Buser (1891).

A. acutiloba Stev. (1856) habe ich früher als Synonym zu A. indivisa 
l'orm. gezogen. Eine genaue Nachprüfung der Stelle bei Stevens ergab, 
dass dieser in seiner Art sowohl A. aroanica wie auch A. persica und 
eine weitere kaukasische Art (vielleicht A. epidasys) zusammenfasste, und 
dass er der Beschreibung nach die gesamte Serie Elalae von Calycanthum 
darunter verstand. Im übrigen wäre der Name, auch wenn man die 
Orizsche A. acutiloba nicht annähme, ein späteres Homonym zu dieser 
und deshalb nicht verwertbar.

A. splendens Christ (1874) ist als Hybride publiziert. Über ihren Art
charakter und ihre Identifizierung bestehen keine Zweifel.

A. ambigens Jord. (1878), nomen nudum, ist Synonym zu A. flabellata 
Buser.

A. helvetica Bruegg. (1881) em. Buser (1891) ist als Hybride beschrieben 
worden. Trotzdem ist dieser Name für A. intermedia Hall. fil. ex Buser 
aufzunehmen, da er die absolute Priorität besitzt. A. intermedia Hall, 
fil. ap. Schleich, ist nomen nudum.

A. algida Bruegg. (1881) ist ein Name für den Bastard aus A. gros
sidens mit A. pentaphyllea, also als Synonym zu A. cuneata Gaud, zu be
trachten.
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A. Scheuchzeri Bruegg. (1881) ist ein späteres Synonym zu A. subsericea 
Reut, und ausserdem totgeboren.

A. Geheebii Siegfr. ex Bruegg. (1882) habe ich leider noch nicht auf
klären können, da mir das Originalmaterial nicht zugänglich war. Sie 
wird als A. fissa X montana bezeichnet und vom Monte Generoso ange
geben; sie könnte zu den subnivalen (fissiformen) Heliodrosium-Arten wie 
z. B. A. decumbens gehören.

A. Hoppeana (Rchb.) Dalla Torre (1882) ist der gültige Name für die 
von Hoppe ausgegebene Pflanze vom Untersberg bei Salzburg, die Buser 
als A. Hoppeana f. angustifoliola bezeichnete und später selbst als A. 
Hoppeana s. str. aufnahm.

A. croatica Gdgr. (1883) ist der gültige Name für eine Buser unbekannte, 
balkanische Art.

A. plicatula Gdgr. (1883) ist nach neueren Untersuchungen identisch mit 
A. asterophylla (Tausch) Buser, der GANDOGERsche Name ist also aus 
Gründen der Priorität vorzuziehen und für diese weitverbreitete Art zu 
verwenden. Von Synonymen gehören hierzu vor allem A. Visianii Gdgr. 
und A. montenegrina Gdgr. (1883), dann A. asterophylla (Tausch) Buser 
(1891), A. Hoppeana Buser (1894) non Dalla Torre, A. alpigena Buser (1901). 
Buser hatte verschiedentlich versucht, die südostalpin-balkanische Form 
als f. septemnata ( f. septemsecta Paulin) abzuspalten. Im Ilerbar bezeich
nete er sie wohl auch zeitweise als eigene Art, als er an die Aufspaltung 
von A. asterophylla (Tausch) Buser heranging. In seinen letzten Herbar
notizen gibt er aber zu erkennen, dass sich überhaupt die Aufspaltung' 
dieser Art nicht durchführen lässt. Ein viel reicheres Material, als es 
noch Buser zur "Verfügung stand, lässt mich die Frage der Aufspaltung 
von Chirophyllum anders oder so sehen, wie sie Buser zu Beginn und 
zu Ende seiner Beschäftigung mit Alchemilla sah. Die Zahl der Arten ist 
wesentlich zu reduzieren, die Balkanpflanzen aber sind nicht einmal als 
Form von den westalpinen zu trennen.

A. glareosa Kerner (1886) ist nomen nudum (= A. glabra Neygenf.).
A. pilosissima (Schur) Simonk. (1889) ist nur in synon. publiziert und 

also nicht gültig, der Name sollte A. acutiloba Stev. ersetzen; er bezieht 
sich auf A. mollis (Buser) Rothm.

A. psilophylla Borb. (1891) ist ein späteres Synonym zu A. glabra 
Neygenf.

A. anisiaca Wettst. (1892) ist der gültige Name für A. podophylla (Tausch) 
Buser (1894). Tausch hatte seine podophylla nur als Varietät von A. alpina 
publiziert, als Art ist die Pflanze erstmalig von "Wettstein publiziert 
worden. Nach den geltenden Nomenklaturregeln gibt es aber ein Priori
tätsrecht nur innerhalb der gleichen Rangstufe, so dass Wettsteins Name 
zu Recht besteht.

Mit dem Jahre 1891/92 setzt die eigentliche Entdeckung der Gattung 
Alchemilla ein. In diesem Jahre begann R. Buser seine umfangreiche 
Serie monographischer Vorarbeiten der Gattung, die ohnegleichen sind. 
Mit einem einzigartigen Scharfblick wusste sich Buser schnell ein Bild



112 WERNER ROTHMALER

von den schweizerischen und bald auch von den westeuropäischen Arten 
zu machen, so dass in den von ihm bearbeiteten Gebieten trotz der 
Formenfülle kaum etwas Neues mehr hinzukam. Ohne die genetische 
Grundlage der Arten zu kennen, erfasste er sofort die konstanten Formen 
dieser vielgestaltigen Gattung und erkannte die wenigen, natürlichen 
Bastarde. Erst Jahre später zeigten Murbeck und danach Strasburger, 
wie recht Buser hatte und warum er recht hatte. Auch in anderen kri
tischen Gattungen hat Buser Flervorragendes geleistet, so besonders bei 
Salix und Rasa, umsomehr muss man bedauern, dass er durch Ungunst 
der Verhältnisse und auch wohl durch mangelnde Anerkennung seine 
Arbeiten ohne eigentlichen Abschluss liess. Ja schon zwanzig Jahre vor 
seinem Tod hat er die Beschäftigung mit Alchemilla ganz aufgegeben, oder 
wenigstens Publikationen darüber unterlassen.

Seine klare Erkenntnis der Alchemilla-Probleme verstand kaum einer 
der nachfolgenden Floristen, die wohl mehr aus Notwendigkeit als aus 
Interesse für die Gattung ihre Bearbeitungen für die betreffenden Floren
werke durchführten. So findet man in der Mehrzahl der späteren Floren 
einen unverständlichen und unverstandenen Wust von ineinandergeschach
telten Formen, ein verwässertes Exzerpt aus Busers Schriften, wie be
sonders in Ascherson-Graebners Synopsis oder in Rouys Flore de France, 
die einen Buser stark erschüttern mussten. Hatte er doch klar zu zeigen 
geglaubt, dass es kein Ineinanderschachteln der Formen geben könne; er 
hatte den Artcharakter dieser Formen klar dargestellt, ohne sonst ein 
prinzipieller »pulvérisateur« wie vielleicht Jordan zu sein. Dennoch 
begegnete ihm allenthalben, besonders im engeren Kreise, vollste Ver
ständnislosigkeit. Nur in Fennoskandien hat man seine Arbeiten von 
Anfang an ernst genommen und ist ihnen gefolgt, so dass man dort einen 
beträchtlichen Vorsprung in der Kenntnis dieser Gattung hat. In den 
letzten Jahrzehnten haben sich dazu noch baltische und russische Bear
beiter gefunden, von denen ausser Lindberg in Finnland besonders S. V. 
Juzepczuk und A. Zamelis hervorzuheben sind.

Doch diese neueren Zeiten sollen an anderer Stelle behandelt werden, 
liier war es mir nur darum zu tun, die vor Busers Zeit veröffentlichten 
Namen klarzustellen. Es ist keine Schmälerung von Busers Ruhm, wenn 
für wenige seiner Namen ältere eintreten müssen. Schliesslich zwinge 
auch nicht ich oder irgendwer zu diesen Änderungen, es sind vielmehr 
die Nomenklaturregeln, die diese Änderungen verlangen. Hoffentlich 
bleiben die Regeln selbst nun endlich von Änderungen und Erweiterungen 
(die mancher einzelne für seine Spezialwünsche immer wieder beantragt) 
verschont, damit wir auf diese Weise und durch ihre genauste Anwendung 
zu der gewünschten Stabilität der Namen kommen.
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SMÄRRE UPPSATSER OCH MEDDELANDEN.

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

Bulgaria globosa [Schmied.] Fr. funnen i Västsverige.

Bulgaria globosa [Schmied.] Fr. (»bombmurklingen») med sina knytnäv- 
stora, av en slemmig vätska fyllda fruktkroppar är en av vårt lands märk
ligaste discomyceter, märklig utom genom sin byggnad även genom sitt 
förekomstsätt i gammal mossrik barrskog, under och omedelbart efter 
snösmältningen, någon gång även på senhösten. Lagerheim redogjorde 
1903 (Bot. Not.) för artens då kända svenska utbredning, vilken inskränkte 
sig till landskapen Västmanland, Uppland, Södermanland och Östergötland. 
Senare ha talrika fynd gjorts men då dessa till större delen publicerats 
som notiser i dagspressen, ha många sådana givetvis undgått botanister
nas uppmärksamhet. En sådan notis (Aftonbladet den 12. V. 1943), vilken 
museiassistenten Th. Arwidsson varit vänlig påpeka för mig, meddelar 
ett fynd av arten i norra Småland (Tranåstrakten), men i övrigt har den, 
såvitt jag kunnat utröna, ej blivit anträffad utanför de förutnämnda fyra 
östsvenska landskapen, där den dock, efter vad det nu vill synas, måste 
betecknas som tämligen allmänt spridd, åtminstone kring Västerås, Uppsala 
och Stockholm.

Även artens utbredning i det övriga Europa är av utpräglat östlig typ. 
Den saknas sålunda helt i Västeuropa. Från Finland är den känd sedan 
gammalt. I Tyskland förekommer den endast i de östra delarna med 
lokaler i Ostpreussen, Schlesien (Riesengebirge) och Sachsen (Vogtland) 
samt når sin syd- och västgräns i Bayern, där den är känd från ett flertal 
lokaler (Killermann i Hedwigia 69, 1929). I Böhmen äro ett 10-tal lokaler 
bekanta (Kavina i Mykologia 6 pp. 105—113, 1929; Velenovsky, Monogr. 
Discotn. Bobern, p. 115, 1934). Utanför Europa är den blott känd från 
några ställen i Canada.

Det var därför en högst oväntad lokal, som blev känd 1938, då jag 
(Naturen 62) meddelade Sten Ahlner’s fynd av arten i östra Norge (Opland: 
Öyer h:d. Skarsmoen). Jag framhöll då, att den kunde tänkas ha en mycket 
vidsträcktare utbredning än man dittills antagit men att det måhända vore
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mer än en tillfällighet, att det ÄHLNER ska fyndet gjorts inom Norges mest 
kontinentala område.

Genom förmedling av min vän, lektor Erik Wiman är jag' nu i tillfälle 
i viss mån utfylla utbredningsluckan genom meddelandet av fyra fynd 
från Västsverige, nämligen

Värmland: Varnum s:n, c. 300 m. WNW. om Säterbron, 14. V. 1942. fil. mag. 
Henning Andersson & musikdirektör Yngve Bihl; Possebergs ägor. IV. 1943 bank
direktör Einar Aspenberg. — Öime s:n, strax S om Bonderud, 20. V. 1942, läro- 
verkselven Gösta Bergman; omedelbart Ü. om Ölme-vikens NÖ. ända, 25. V. 1942, 
Erik Wiman.

Om Säterbro-lokalen meddelar mig Wiman, att den befinner sig på en 
av honom efterföljande vår upptäckt diabas-gång samt att de båda Ölme- 
lokalerna äro belägna på eller invid hyperit-förekomster. Han har också 
i en tidningsartikel om fynden (Nya Kristinehamns-Posten den 2. IX. 1942) 
fäst uppmärksamheten på att traktens grönstensförekomster ofta utmärkas 
av en osedvanligt rik svampflora.

I detta sammanhang må ock påpekas, att fyndorterna, som samtliga 
ligga nära Kristinehamn, falla inom det område kring Vänern, som utmär- 
kes av för västsvenska förhållanden ovanligt låg nederbörd; strax väster 
om Kristinehamn nedgår årssiffran t. o. m. under 500 mm eller till ungelär 
samma storlek som i Östsverige.

Om Tranås-fyndet kan jag genom välvilliga upplysningar från fil. dr 
O. Modess och red. Rolf Stille (Borås) meddela, att det gjordes den 1. V. 
1943 av hr Thord Stille vid gården Bäck intill skidbacken i Tranås. 
Svampen förekom där i en koloni om 20 å 30 exemplar i fuktigt, moss- 
rikt, granbevuxet, mot norr sluttande stenmoras, men har f. ö. aldrig iakt
tagits i trakten.

Att arten ej torde vara allmän i Syd- och Västsverige, framgår av att 
amanuens Olof Andersson och trädgårdsdirektör T. Nathorst-Windahl 
vid förfrågan förklarat sig ej känna några lokaler från Skåne resp. Göte- 
borgs-trakten. Dess utbredning behöver emellertid ytterligare klarläggas.

Uppsala Botaniska Museum den 10. XII. 1943.
A. Nannfeldt.
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SAMMANKOMSTER ÅR 1943.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

Den 29 januari.

Fil. dr A. H. Magnusson demonstrerade ett 50-tal lavar från Hawaii- 
öarna ocli redogjorde i stora drag för lavflorans sammansättning.

Professor C. Skottsberg förevisade en större samling autokrombilder 
av växter från s. v. Lule Lappmark.

Den 26 februari.

Docent Hans Buch, Helsingfors, höll föredrag om floran och vegeta
tionen i s. v. Spanien.

Den 26 mars.

Lektor G. Erdtman, Västerås, höll föredrag om pollenmorfologiens bety
delse för växtsystematiken. Efter en redogörelse för väggens byggnad och 
skulptur samt fårors och porers anordning visade föredr. med hjälp av 
c:a 200 ljusbilder ett stort antal olika byggnadstyper hos arkegoniater 
och blomväxter och gav talrika exempel på att pollenet ofta är ett viktigt 
hjälpmedel för bestämmandet av en grupps systematiska ställning, men 
redogjorde även för fall, då ganska olika typer kunna förekomma t. o. m. 
hos samma, i övrigt mycket naturliga släkte. Slutligen visade han de fyra 
tavlor av pollenspektra han sammanställt till tjänst för torvmosseforsk
ningen. Ett antal pollentyper visades i mikroskopiska preparat.

Den 7 maj.
Föreningen beviljade anslag för den fortsatta inventeringen av Bohus- 

länsfloran och tilldelade folkskolläraren Sture Nilsson 300 kr. för under
sökning av Ucklums och Västerlanda socknar och folkskolläraren Nils 
Grimvall 200 kr. för undersökning av Spekeröds, Jörlanda och Rome- 
landa socknar.

Lektor R. Sterner höll föredrag om endemismer i den nordiska floran 
och uppehöll sig särskilt vid tre grupper av dylika, en arktisk-alpin, en 
knuten till havsstränder och en tredje, som endast förekommer på Gotlands
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och Ölands alvarmarker. Föredraget illustrerades av utbredningskartor 
och ljusbilder samt pressade växter, Helianthemum-arterna även av le
vande exemplar.

Den 28 maj.
Före sammanträdet gjordes en rundvandring i Botaniska trädgården, 

som redan befann sig i full sommarskrud.
Lektor A. Frisendahl höll föredrag om Strömstadstraktens lindar, 

Tilia cordata, platyphyllos och vulgaris, vilken senare bildar den s. k. för
trollade trädgården på Hälsö, och redogjorde med hjälp av pressat material 
för de karaktärer som utmärka dem.

Efter sammanträdet var gemensam supé anordnad för lektor Frisen
dahl, som allt sedan föreningens stiftande tillhört styrelsen och varit en 
av föreningens ledande krafter, men nu lämnade Göteborg.

Den 24 september.
Professor C. Skottsberg redogjorde för blomdimorfismen hos de hawaii- 

ska rubiacésläktena, vilka i detta hänseende varit ofullständigt kända eller 
feltolkade (se Arkiv för Botanik Bd 31 A, N:o 4).

Densamme visade ett antal autokrombilder av bohuslänska strand
växter. Flertalet upptagningar härrörde från sommarexkursionen till 
Kostcröarna.

Den 29 oktober.
Amanuens C. Blom demonstrerade ett antal sällsyntheter från Göte

borgstrakten, nämligen hybriden mellan rönn och oxel, nyupptäckt i ett 
individ i Majorna och sålunda numera känd i 10 exemplar från olika land
skap, den hittills okända Epilobium adenocaulonx adnatum från Färjenäs 
samt adenocaulonx palustre, båda pollensterila, Salix purpureax repens och 
den nu f. f. g. i Sverige påvisade S. aegyptiacaxcaprea, funnen vid San- 
darne 1940, samt Alchemilla sarmatica, tagen f. f. g. vid västkusten.

Fil. dr Paul Gelting, Köpenhamn, skildrade vegetationen på Bornholm.

Den 3 december.

Till ledamot i styrelsen för 1944 efter lektor A. Frisendahl, som 
avflyttat, utsågs lektor F. Hård av Segerstad. I övrigt omvaldes sty
relse och revisorer.

Fil. kand. Vilhelm Gillner höll föredrag om vegetationsförhållandena 
på St. Amundön i Askims s:n och skildrade i detalj havsstrandens samhällen 
(se Meddelanden från Göteborgs Botaniska Trädgård, bd 15).

Exkursion.

Målet för årets sommarfärd, i vilken 22 personer deltogo, var Koster- 
öarna. Deltagarna avreste från Göteborg på pingstdagsmorgonen kl. 715 
och anlände till Strömstad vid 12-tiden, varefter överfarten till Nord- 
koster, en timmes färd, omedelbart företogs med förhyrd motorbåt. Efter 
inkvartering och lunch togo lektor A. Frisendahl och häradsskrivare K. 
Bökman, Strömstad, vilka känna varje vrå av öarna, ledningen. Ängarna
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stodo i sin bästa sommarskrud, lysande av Geranium sanguineum och 
Anchusa officinalis. Andra anmärkningsvärda arter voro Selaginella, 
Ophioglossum, Hierochloe odorata, Carex capillaris och hartmanniana, 
Thalictrum minus, Silene nutans och Farsetia incana —- en helt annan 
aspekt än den ängsmarken i Göteborgstrakten erbjuder och vida mer 
erinrande om ostkusten. I den till ytan obetydliga lövskogen förekommer 
bl. a. Ligustrum, i fältskikten jämte vanligare arter Viola mirabilis, Cam
panula irachelium, Inula salicina och Lactuca muralis. Över torra sand
marker med Carex arenaria-samhälle, där den i Bohuslän ytterst säll
synta Phleum arenarium växte, nåddes den våta tuvmark nära havsstran
den, där Ranunculus cymbalaria är ymnig. Därefter besöktes den i när
heten belägna blockstranden med dess vackra bestånd av Mertensia; av 
Glaucium, som brukar hålla till på samma plats, iakttogs endast ett blom
mande individ. Några av deltagarna gjorde härifrån en avstickare till 
den klippudde, där Carex punctata växer; denna hade givetvis ännu icke nått 
full utveckling och förekom f. ö. mycket sparsamt. Alldeles i närheten på
träffades i en grotta det praktfullt lysande protonemat av Schistostega, 
som många av deltagarna för första gången sågo levande. Sista etappen 
var besöket på sandstranden vid n. ö. kusten med dess rätt vackra be
stånd av Eryngium. Efter 5 timmars promenad samlades deltagarna till 
en sen middag. På morgonen den 14 förflyttade sig exkursionen över sun
det till Sydkoster, varifrån båten fortsatte till Ekenäs brygga. Sydkoster 
är som bekant vida lummigare än nordön, med en rikedom på ädla lövträd 
och buskar, bland vilka märkas Sorbus aria och Cornus sanguinea, båda 
som alltid sällsynta. Lundfloran är här tämligen artrik: Melica uniflora, 
Listera ovata, Orchis mascula, Neottia (sågs dock ej denna gång), Cardamine 
impaliens, Sanicula, Asperula odorata m. fl.; i ett skogsbryn noterades en 
fläck Melampyrum cristatum floribus albis. Även de öppna markerna ha en 
tämligen rik flora; för fuktängen må antecknas Carex Pairaei samt ett fler
tal orkidéer, jämte allmänna arter även Gymnadenia conopsea, Epipactis 
palustris, Herminium samt Orchis incarnatus. Även Parnassia, som är säll
synt i Bohuslän, förtjänar att särskilt nämnas. På torrare hällmarker före- 
kommo Poa alpina, Vicia lathyroides, Alchemilla alpina och Saxifraga tri- 
daclylites, för att endast nämna de mera anmärkningsvärda. Slutligen in
spekterades den berömda lindlokalen med dess praktexemplar av spontan 
T ilia cordatax platyphyllos samt dubbelträdet av den senare, som ju numera 
är fridlyst. Tyvärr befanns platsen vandaliserad av en nyuppförd villa, som 
lagts så gott som inpå den unika platyphyllos. En avloppsledning hade 
grävts så nära trädet, att den knappast kan ha undgått att skada rotsyste
met. Trädets kondition var ej heller den allra bästa. Det räcker uppenbar
ligen icke alltid att fridlysa endast själva växtindividet, utan skydd måste 
beredas för ett tillräckligt område, där det är rotfäst, om eventualiteter 
sådana som den nyss nämnda skola kunna undvikas.

Efter tidig middag i Ekenäs avreste exkursionen till Göteborg samma 
väg den kommit. Tillfredsställelsen över att under så utmärkt ledning ha 
fått lära känna den berömda Koster-floran var allmän. Vädret var båda 
dagarna strålande, men vinden hård.
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Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet
i Uppsala.

Den 27 januari.
Fil. lic. Ivar Elvers, Stockholm, höll föredrag om »Elektronmikroskopet 

och dess användning inom botanisk cytologi».

Den 16 februari.
Fil. lic. T. Wikén höll föredrag om »Koldioxidens betydelse för hetero- 

trofa organismer, en översikt».
Farm. kand. Ingegerd Åmark höll ett föredrag om »Kulturförsök med 

isolerade rotspetsar», vari de viktigaste arbetena på detta område refe
rerades.

Den 2 mars.

Professor N. Svedelius höll föredrag om:

Några nyare undersökningar över floridéernas utvecklingshistoria och
generationsväxling.

Efter att inledningsvis ha påpekat i huru hög grad generationsväxlings- 
problemet nu för tiden spelade in i alla frågor särskilt rörande algers och 
svampars utvecklingshistoria och systematiska sammanhang, lämnade 
föredraganden en kort överblick över de olika åsikter, som gjort sig gäl
lande beträffande floridéernas generationsväxling, alltsedan Fr. Schmitz 
och Nägeli i början på 1800-talet framställde den första generations- 
växlingsteorien för dessa alger ända fram till våra dagar, då vi kunna ur
skilja haplobiontiska och diplobiontiska floridéer, de förra med reduktions- 
delningen omedelbart i zygoten, de senare med reduktionsdelningen för
lagd till de tetrasporförande individens tetrasporbildning. Samtliga hit
tills undersökta diplobiontiska floridéer utmärktes därav att de haploida 
könsindividen hade samma anatomiska byggnad som de diploida tetra- 
sporindividen. Det var denna fullkomliga överensstämmelse mellan köns- 
individ och tetrasporindivid, som lett föredraganden till att (1915) fram
ställa den teorien, att de diplobiontiska floridéernas tetrasporindivid upp
kommit genom att reduktionsdelningen från att ha ägt rum omedelbart 
i zygoten som hos haplobionterna blivit förskjuten med resultat, att di
ploida karposporer bildats, som vid sin groning givit upphov till de diploida 
tetrasporindividen. Teorien stödes av att övergångstyper finnas, där 
tetrasporbildningen (sannolikt förbunden med reduktionsdelning) är för
lagd till cystokarpiets karposporbildning som hos Liagora och Helmin- 
ihocladia. Föredraganden framhöll nu, att hans undersökningar av släktet 
Galaxaura kommit honom att något tvivla åtminstone på allmängiltig
heten av denna förskjutningsteori, enär hos detta diplobiontiska floridé- 
släkte tetrasporindividen hade en från könsindividen mycket avvikande 
anatomisk byggnad av skottets barkvävnad. Man kanske alltså även måste 
räkna med att den haplobiontiska typen stundom kunde ha uppkommit
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genom reduktion från en ursprungligare diplobiontisk organisation. Otvi
velaktigt inneslöt floridéerna också reducerade typer av skilda familjer 
t. ex. Phyllophora Brodiaei, Ahnfeltia plicata, Lomentaria rosea m. fl. I 
varje fall finge man vara försiktig med att använda haplo- och diplobion
tisk organisation som systematisk karaktär. Enligt föredragandens mening 
kunde denna karaktär ej tillmätas större betydelse för algsystematiken än 
vad t. ex. homo- och heterospori hade för Pteridophyternas systematik. 
På samma sätt som heterospori tydligen uppkommit vid skilda tillfällen 
inom de olika Pteridophytordningarna, så hade sannolikt också övergång 
från haplo- till diplobiontisk organisation ägt rum på olika ställen inom 
floridéernas undergrupper.

Nyare undersökningar över några Bonnemaisoniacéers utveckling hade 
enligt föredraganden givit ytterligare stöd åt den uppfattningen, att 
också en generationsväxling av reducerad typ måste förekomma hos 
floridéerna. J. och G. Feldmann ha i franska vetenskapsakademiens 
Comptes Rendus (1937, 1939) publicerat flera undersökningar över ut
vecklingen hos Bonnemaisonia asparagoides och Asparagopsis armata.1 Vid 
groning av Bonnemaisonias karposporer erhölls en liten, substratet fast 
vidhäftande disk, som utsände krypande trådar, som slutligen gåvo upp
hov till tetrasporer. Denna bildning uppfattas som en tetrasporofyt, som 
således är morfologiskt alldeles avvikande från den förut bekanta Bonne- 
mdisonia-algen. Denna tetrasporofyt hade förut av Batters beskrivits 
som ett särskilt släkte Hijmenoclonium, som förts till Ceramiacéerna. På 
likartat sätt gav Asparagopsis armata vid sin groning upphov till uppräta 
greniga trådar, som även bildade tetrasporangier. Denna Asparagopsis’ 
tetrasporofyt var förut uppfattad som Rhodomelacé-släktet Falkenbergia. 
Identifieringen av dessa olika stadier såväl med respektive Bonnemaisonia- 
césläkten som med de förut beskrivna släktena Hymenoclonium och Fal
kenbergia bestyrkes särskilt av egendomliga jodavsöndrande glänsande 
blåsceller (fransmännens »ioduques»), som endast iakttagits hos Bonne- 
maisoniacéer. J. och G. Feldmann ha icke följt utvecklingen av de tetra
sporer, som dessa små sporofytgenerationer alstra och så länge detta ej 
skett, kan man ju ej alldeles avvisa den tånken, att dessa av J. och G. 
Feldmann som tetrasporofytgenerationer uppfattade stadier kanske endast 
vore ungdomsstadier till Bonnemaisonia och Asparagopsis. Vi känna ju 
av Kuckucks undersökning av Plaloma Bairdii, att det unga basallagret 
av algen, som sedan bildar cystokarpier, även alstrar såväl mono- som 
tetrasporer. Fenomenet kallades av Kuckuck »prospori». Man får väl 
därför avvakta vidare undersökningar, innan saken kan anses vara all
deles klar. Föreligger här verkligen obligatorisk generationsväxling mellan 
högt utvecklade gamofyter (= de förut kända algerna Bonnemaisonia 
och Asparagopsis) och obetydliga tetrasporofyter (de förutvarande släk
tena Hymenoclonium och Falkenbergia), så vore detta en alldeles ny och 
högst märklig utvecklingsgång hos floridéer så mycket mer som dessa 
tetrasporofyter måste vara haploida, enär föredraganden 1933 visat, att

1 En utförligare avhandling »Recherches sur les Bonnemaisoniacées et leur alter- 
nance de generations» har senare utkommit i Änn. des Sc. Nat. Bot-, lle série, 
Paris 1942.
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såväl hos Bonnemaisonia asparagoides som hos Asparagopsis armata reduk- 
tionsdelningen försiggår omedelbart efter befruktningen och zygoten har 
den enda diploida kärnan i utvecklingscykeln. Det låge då nära till hands 
att antaga, att Bonnemaisoniacéerna vore reducerade eller förenklade i 
jämförelse med andra floridéer med diplobiontisk utvecklingsgång. För 
närvarande måste dock frågans definitiva lösning ställas på framtiden. 
J. och G. Feldmann framkasta även den tanken, att den vid de europeiska 
kusterna (även i Bohuslän) på senare tiden acklimatiserade algen Trailli
ella intricala, som också har egendomliga blåsceUer liksom Bonnemaisonia
céerna, skulle vara tetrasporofyten till Bonnemaisonia hamifera, som lik
som Trailliella är hemma i de japanska farvattnen. B. hamifera har dock 
aldrig iakttagits vid våra kuster, där likväl Trailliella på många ställen 
år från år är ymnig. Detta tyder på att Trailliella kan regenerera Trailliellor 
igen, vilket knappast kan anses bestyrka generationsväxlingsteorien. Även 
detta problems lösning måste ställas på framtiden.

Vi se alltså, att beträffande floridéerna ännu många nya generations- 
växlingstyper kräva fortsatta ingående undersökningar för att bli slut
giltigt klarlagda. (Autoreferat.)

Professor E. Melin demonstrerade blommande luktärter och mogna jord
gubbar från de i växthusen pågående belysningsförsöken.

Den 9 mars.
Docent Hans Buch, Helsingfors, höll ett föredrag om »Experimentell 

systematik».
Fil. lic. B. Pettersson förevisade färgbilder från sektionens utflykt till 

Hammarby den 14 maj 1942.

Den 30 mars.
Agronom C. G. von Hofsten höll föredrag om »Åkerogräset och dess 

bekämpning», och visade därvid bl. a. en färgfilm.
Fil. mag. S. Pehrson föredrog om »Olika metoder för mätning av klyv

öppningar».

Den 13 april.
Docent H. Burström, Lantbrukshögskolan, höll föredrag om »Nitrat

assimilationen i ljus och mörker».
Fil. stud. Bo Svenonius demonstrerade renkulturer av fotobakterier, 

som isolerats från vitling och strömming.

Den 5 maj.

Professor J. A. Nannfeldt höll ett föredrag med titeln »Något om 
Ranunculus auricomus-komplexet», och demonstrerade i samband därmed 
ett flertal nya typer hörande till detta komplex.

Fil. mag. E. Strandell föredrog om »Tillväxtbefrämjande substansers 
inverkan på Psalliota-arter».

Professor E. Melin demonstrerade ett massangrepp av Erysiphe graminis 
på vetekulturer från den pågående fysiologikursen.
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Den 8 maj.
Sektionen företog sin sedvanliga vårutflykt till Linnés Hammarby, 

där bl. a. vårfloran i parken studerades. Professor R. Sernander höll 
ett föredrag om »Johan Abraham Gyllenhaal, en avglömd Linné-lärjunge».

Den 26 september.
Sektionen företog en exkursion till trakterna kring sjön Trehörningens 

nordöstra del, där svampfloran studerades under ingenjör Eric Åbergs 
ledning.

Den 5 oktober.
Docent K. V. O. Dahlgren talade om fruktmognadsprocessen hos Vi

burnum lantana. Det därvid uppträdande färgomslaget från rött till mörk
blått förorsakas ej av en pH-förskjutning, utan är sannolikt betingat av 
en oxidationsprocess.

Professor J. A. Nannfeldt höll ett föredrag om »Några kritiska och 
förbisedda svenska kärlväxter». (Potentilla arenariax Tabernaemontani, 
Orchis-former ur incarnata- och maculata-gTup pern a, Equisetum arvensex 
pratense.)

Docent G. Lohammar demonstrerade vildväxande triploida hallonplantor 
(troligen någon förvildad kultursort), groningsförsök med Geranium bohe- 
micum, samt groddknoppar hos Butomus umbellatus.

Den 19 oktober.
Fil. lic. Birgitta Norkrans höll ett föredrag med titeln:

Om inykorrhizabildande och rent saprofytiska Trieholoma-arters
fysiologi.

Då en hel del Tricholoma-arter visade sig ytterligt svårkultiverade, hade 
försöksobjekten naturligen måst väljas bland de mera lättodlade arterna, 
och gruppen mykorrhizabildare kom därvid att representeras av Tricho- 
loma flavobrunneum, T. imbricatum, T. vaccinum och T. pessundatum. Den 
andra gruppen, omfattande de icke mykorrhizabildande, rent saprofytiska 
arterna, företräddes av T. nudum, T. brevipes och T. fumosum samt vid 
en del undersökningar även av T. gambosum.

Först jämfördes de båda typernas förhållande till olika kolkällor, mono-, 
di-, tri- och polysaccharider. Härvid visade sig att alla monosacchariderna, 
undantagandes galaktos, voro mycket goda kolkällor för såväl mykorrhiza
bildare som för rena saprofyterna, medan endast den senare gruppen 
kunde tillgodogöra sig disacchariderna i lika grad som monosacchariderna. 
Samma sak, och i ännu högre grad, gällde även för trisacchariden raffinos; 
utbytet av mykorrhizabildarna var här ytterligt obetydligt. Med stärkelse 
liksom inulin erhöllos liknande resultat, dock visade T. pessundatum en 
viss förmåga att assimilera stärkelse, och bjöds den samtidigt med stärkelse 
10 mg »startglykos» underlättades tydligen diastasbildningen, ty då er
höllos skördar betydligt större än summan av mycelproduktionen på 10 mg



122 SAMMANKOMSTER ÅR 1943

glykos och stärkelse var lör sig. T. brevipes gav på dessa förut nämnda, 
sammansatta sockerarter lägre utbyten än de övriga arterna inom samma 
grupp, men på cellulosa — den cellulosa som använts var Munktells analys
filtra nr 00 -— visade denna art den kraftigaste tillväxten. Alla de rent 
saprofytiska arterna tycktes kunna tillgodogöra sig cellulosa, medan icke 
någon av de mykorrhizabildande arterna visade tillväxt på denna kolkälla. 
Ju mer sammansatta kolhydraterna äro, desto mindre njutbara tyckas de 
alltså vara för mykorrhizabildarna, ett resultat, som var väntat bl. a. 
på grund av teorien, att det är överskottet av lösliga kolhydrater i träd
roten som reglerar mykorrhizabildningen (Björkman, 1942), och ett resultat, 
som möjligen kan ge en antaglig förklaring till att dessa svampar hänvisas 
till symbiotiskt levnadssätt.

Härefter följde en kort översikt över aneurinheterotrofi och aneurin- 
heterotrofer, varpå föredr. redogjorde för sina undersökningar över Tri- 
choloma-arternas aneurinbehov. En tillförsel av aneurin var i allmänhet 
ej absolut nödvändig för tillväxt men verkade kraftigt stimulerande. I 
många fall gav en pyrimidintillsats enbart samma effekt. Mellan grup
perna mykorrhizabildare och rena saprofyter råder alltså ingen skillnad 
vis å vis aneurinbehovet, vilket står i överensstämmelse med den förmodan, 
att humustäcket är svamparnas viktigaste aneurinkälla (Melin-Norkrans, 
1942).

Slutligen berördes hur de två Tricholoma-typevna förhöllo sig till en 
samling odefinierade tillväxtfaktorer, nämligen de som ingå i vattenextrakt 
av aspförna och vilka visat sig kraftigt stimulera både mykorrhizabildare 
och förnasvampar. I extraktet ingå även faktorer, vilka i högre koncen
trationer verkat hämmande i synnerhet på mykorrhizabildarna. (Jfr 
Melin, Autoreferat, Sv. Bot. Tidskr., 1943.) Hämningsverkan upprepades 
här på samma sätt. Men de saprofytiska arternas tillväxt stimulerades 
många gånger kraftigare än mykorrhizabildarnas — jämförelsen är natur
ligen gjord vid koncentrationer, där hämning ännu ej uppträtt. Tydligen 
fattas här ännu någon eller några faktorer, nödvändiga för dessa mykor- 
rhizabildares optimala tillväxt. (Autoreferat.)

Docent Gunnar Degelius meddelade:

Atriplex sabulosa ltouy, en västeuropeisk art, anträffad spontan i
Sverige.

Föredr. anträffade ovannämnda växt 5 aug. 1943 på Nordkoster (Tjärnö 
s:n) i nordligaste Bohuslän under en exkursion tillsammans med lektor A. 
Frisendahl. Yäxtplatsen var en tångvall på sandstranden vid Basteviken 
på öns västsida. Blott ett ex. sågs, av vilket endast en del insamlades. 
Det var av medelstorlek och försett med såväl han- som honblommor men 
ännu inga frukter. Yäxtplatsens beskaffenhet överensstämmer helt med 
den skildring, som från de rika förekomsterna på Lista (Lister)-halvön i 
Norge lämnats av Nordhagen (Studien über die maritime Vegetation Nor
wegens. I. — Bergens Museums Årsbok 1939—40, s. 63—66, tavlorna X— 
XII). Det synes antagligt, att arten från dessa av rik fruktsättning ut-
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märkta norska bestånd spritts till Koster. Huruvida den på sistnämnda 
växtplats kan hålla sig kvar, är givetvis tvivelaktigt. Arten är ettårig, 
men möjlighet till frösättning finnes i föreliggande fall. — A. sabulosa 
är en västeuropeisk art och bunden till havsstränder. Den är känd från 
Brittiska öarna (av föredr. själv samlad på Irland), Frankrikes, Belgiens, 
Hollands och Tysklands Atlantkuster, för Skandinaviens del tidigare blott 
från Danmark och Norge. I Danmark är dess förekomst inskränkt till 
Jyllands västkust (enl. en av K. Wiinstedt gjord utbredningskarta, väl
villigt ställd till förfogande av Botanisk Museum i Köbenhavn, är arten 
känd från ett 20-tal lokaler från norra Vendsyssel i norr till landet mittemot 
norddelen av ön Sylt i söder). Från Norge föreligga tre säkra lokaluppgifter 
för med all sannolikhet spontan A. sabulosa: 1) Yestfold: »Norrige vid 
Holmestrand på hafsstranden 1822 P. F. Wahlberg. Herbar. Wahlenberg.» 
(som A. laciniata, i Uppsala bot. museum, 3 små ind.; ett annat ark i 
samma museum med ett enda litet ind. tillhör säkert samma insamling: 
»Herb. Hartman. Ex Norveg. Wahlb.»), 2) östfold: Kråkeröy hd, holmen 
Stangeskjaer väster om sydspetsen av Kråkeröya (alltså trakten av Fred- 
rikstad), antagl. 1830-talet, F. C. Schübeler (se närmare Holmboe, 
Spredte bidrag til Norges flora. IV. — Nytt Mag. f. Naturv., 78, 1938, 
s. 12), 3) Vest-Agder: Lista-halvört, utbredd på en sträcka av minst 
10 km, först upptäckt av Conrad Platou 1937 (se närmare Holmboe

1. c., Nordhagen 1. c.). Den första av de anförda norska lokalerna har 
tidigare ej varit närmare känd (man har blott haft tillgång till det ofull
ständigt etiketterade arket med ett ind., som tillhört Hartmans herb., 
och här har vid läsningen av etiketten förväxling skett mellan namnen 
Wahlberg och Wahlenberg). I Sverige är arten förut samlad adventiv 
på flera ställen upp till Ångermanland. Något säkert fynd av spontan 
A. sabulosa föreligger icke tidigare. Westerlund (Bidrag till kännedomen 
af Sveriges Atriplices. — Akad. Avh., 1861, s. 33) uppgiver den även, dock 
utan närmare fyndort, från Bohuslän. Föredr. hade icke lyckats finna 
ifrågavarande ex., som skulle tillhört prof. Langes herb, (finnes ej heller i 
Köbenhavn). — Synonymer till A. sabulosa Rouy: A. arenaria Woods, 
A. farinosa Dum., A. maritima Halber. (Autoreferat.)

Den 2 november.
Dagens sammanträde ägnades åt 200-årsminnet av Carl Peter Thun- 

bergs födelse. Thunbergs byst hade för dagen flyttats upp i den blomster- 
smyckade föreläsningssalen, där professor N. Svedelius gav en livfull 
skildring av hans liv och forskningsresor.

Den 16 november.
Professor G. E. Du Rietz höll ett föredrag om:

Arter, hybrider och skogar av sydboksläktet (Nothofagus) i Nya Zee
land och Australien.

Sydboksläktet, vilket är nära befryndat med norra halvklotets i Europa, 
Väst- och Östasien samt östra Nordamerika utbredda bokar (Fagus), har
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en lika splittrad utbredning på södra halvklotet, där det nu bildar skogar 
dels i sydligaste Sydamerika från Eldslandet till mellersta Chile, dels i 
Nya Zeeland, Tasmanien och små områden i östra Australien. Att dessa 
skogar före de kvartära istiderna varit mer eller mindre sammanbundna 
genom sydbokskogar i det numera nedisade Antarktis, visar icke endast 
deras talrika identiska och närbesläktade arter och stora likhet överhuvud
taget, utan även den svenska sydpolarexpeditionens fynd år 1902 av fossila 
sydbokblad från tertiärtiden på Seymour-ön i Yästantarktis. Man har 
även trott sig finna fossila sydbokar i avlagringar från tertiärtiden i Eng
land. I sydligaste Sydamerika, på Seymour-ön, i Australien och i Nya 
Zeeland har man funnit blad av såväl Fagus- som Nothofagus-typ. Säkert 
är, att bokarna under krit- och tertiärperioderna voro ofantligt mycket 
formrikare överallt, där de påträffats fossila på både norra och södra 
halvkloten, och att mycket talar för att de nuvarande nord- och sydbok- 
släktena då flöto ihop både i norr och söder. Vad som sedan dess skett, 
synes vara att olika arvsenheter dött ut inom bokarnas olika utbrednings
områden, vilket lett dels till den nuvarande motsatsen mellan nord- och 
sydbokar, dels till den nuvarande differentieringen av olika Fagus-arter i 
olika delar av norra halvklotet och av olika grupper av Nothofagus-artev i 
olika delar av södra halvklotet. Inga indicier tyda på någon »utveckling» 
i den ortodoxa utvecklingslärans mening, d. v. s. en divergerande utveck
ling från mindre till större mångformighet inom bokarnas båda släkten. 
Se vidare G. E. Du Rietz, »The Fundamental Units of Biological Taxonomy» 
(Sv. Bot. Tidskr., 24, 1930) s. 402—403, och »Problems of Bipolar Plant 
Distribution» (Acta phytogeographica suecica 13, 1940) s. 251—252 samt 
kartorna fig. 8 och fig. 13.

Medan nyzeeländska botanister ställt Nya Zeelands sydbokskogar som 
»subantarktisk regnskog» i motsats till den (liksom bokskogen från låg
landet till fjällens skogsgräns utbredda) »subtropiska» blandade regnskogen 
i Nya Zeeland och antagit att dessa skogar invandrat från olika håll och 
under olika perioder, ansåg föredraganden starkare skäl tala för antagan
det att dessa skogar haft en gemensam historia sedan mycket lång tid till
baka, med gamla förbindelser både med Asien och över Antarktis med 
Sydamerika.

I motsats till tidigare indelningar av den nyzeeländska vegetationen i 
höjdbälten med vågräta gränser ansåg sig föredraganden under sin resa 
1926—27 ha funnit ett bättre uttryck för vegetationens egen differentiering 
i en indelning av densamma i vegetationsbälten med mot söder sluttande 
gränser, så att t. ex. de nedre bergsskogarna på Nordön sammanföras med 
södra Sydöns låglandsskog i ett vegetationsbälte (liksom Alpernas högt- 
liggande granskogsbälte motsvaras av den nordsvenska låglandsbarr- 
skogen). Se G. E. Du Rietz, Classification and Nomenclature of Vegeta
tion (Sv. Bot. Tidskr., 24, 1930) s. 500—502. I alla dessa vegetations
bälten, utom i (kauri-) Beilschmiedia tareure-bältet i nordligaste Nordöns 
lågland, spela sydbokskogar en framträdande roll, större ju högre upp 
man kommer i bergen och med olika arter i olika bälten: Nothofagus Solandri 
och N. truncala i Beilschmiedia tawa-bältet, N. fusca, N. cliffortioides och 
N. Menziesii i det ovanför och söder om detta följande bergsbokbältet.
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Den översta (prealpina) bergsbokskogen bildas endast av de båda sist
nämnda arterna, den torraste skogen på gränsen till steppen på Sydöns 
östra sida endast av N. cliffortioides. Medan N. Menziesii icke korsas 
med någon annan art, synas de fyra övriga arterna bilda ett commiscuum; 
särskilt de mångformiga hybriderna N. Solandri x N. truncata och N. clif
fortioides x N. fusca äro lätta att konstatera och spela stor roll både i 
naturen och i nyare nyzeeländsk litteratur (se särskilt L. Cockayne, 
Monograph on the New Zeeland Beech Forests, N. Z. State For. Serv. 
Bull. 4, Wellington 1926—28), men synas icke kunna i längden hävda sig 
i konkurrensen.

I det nyzeeländska skogsbruket spela sydbokarna en viktig roll. I bergs
trakterna och vissa låglandsobygder, särskilt i det vilda fjordområdet i 
Sydöns sydvästra del, finnas ännu väldiga sydbokurskogar orörda av yxa 
men tyvärr numera starkt skadade av de för jaktändamål införda hjortar, 
som för den nyzeeländska växtvärlden blivit en landsplåga jämförbar med 
kaninerna i Australien och getterna i andra delar av jorden.

Medan den sydamerikanska bokskogen endast i de regnrikaste låglands- 
områdena är ständigt grön och såväl i det kontinentalare låglandet som 
högre upp i fjällen består av vinterkala arter, är den nyzeeländska syd- 
bokskogen ständigt grön ända fram till gränsen mot steppen på Sydöns 
torra östsida och ända upp till fjällens skogsgräns. Denna skillnad mellan 
Sydamerikas och Nya Zeelands sydbokskog kan inte skyllas på klimatiska 
olikheter utan beror uppenbarligen helt enkelt på att de vinterkala bokar
nas arvsenheter av historiska orsaker saknas i den nyzeeländska sydbok- 
skogen. I västra Tasmaniens fjäll, vars klimat i stort sett är detsamma som 
de nyzeeländska fjällens, bildas den översta skogen och snåren ovanför 
denna delvis av en med de sydamerikanska nära besläktad vinterkal syd- 
bok, N. Gunni i.

I västra Tasmanien och i fuktiga raviner i Victorias Eucalyptus regnans- 
skog bildar en annan sydbokart, N. Cunninghamii, ständigt gröna skogar. 
Och i den subtropiska regnskogen på bergskedjorna i norra New South 
Wales och sydligaste Queensland växer Australiens nordligaste sydbokart, 
N. Moorei, även den ständigt grön men med bladen betydligt större än 
hos de småbladiga sydbokarna i Victoria, Tasmanien och Nya Zeeland, 
och betydligt mera erinrande om norra halvklotets bokar. Kanske skall 
man en gång finna spår av dess gamla förbindelser med Östasiens bokskogar 
i form av fossila bokblad någonstans i den vida övärlden mellan Australien 
och Asiens fastland — eller kanske rent av levande i inre Nya Guineas 
berg, som givit så många andra länkar i kedjan mellan norra och södra 
halvklotens tempererade floror och där man ännu i mitten av 1930-talet 
kunde finna nya bergskedjor med 4,000-metersfjäll och med växtvärlden 
alltjämt helt okänd över väldiga vidder. (Autoreferat.)

Den 8 december.
Bibliotekarie Arvid Uggla höll ett föredrag om »Linnésamlingarna och 

deras öden» samt demonstrerade i samband därmed de filmrullar, som av 
Linnean Society överlämnats som gåva till Uppsala universitet, och vilka 
innehålla avbildningar av större delen av Linnés samlingar och manuskript.
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Docent K. V. O. Dahlgren förevisade en blommande hasselkvist samt 
fotografier av ett exemplar av Campanula rapunculoides med dubbel krona 
i klasens toppblomma.

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 4 februari.
Ordföranden, professor T. Lagerberg höll ett föredrag betitlat »Till 

Botaniska Sällskapets 60-årsdag», i vilket han särskilt uppehöll sig vid 
händelserna i Sällskapets historia under det senaste decenniet.

Botaniska Sällskapet kallade till hedersledamöter direktör G. Indebetou, 
professor O. Rosenberg och professor R. E. Fries.

Civilingenjör O. Cyrén föreläste om »Naturvetenskapliga strövtåg i 
Marocko».

Den 16 mars.
Docent Hans Buch, Helsingfors, föreläste »Om floran och vegetationen 

i nordvästra Spanien».
Fil. lic. N. Hylander höll föredrag om »Thlaspi alpeslre i Sverige».

Den 15 april.
Professor J. A. Nannfeldt höll föredrag om »Något om Ranunculus 

auricomus-komplexet».
Fil. dr Th. Lindfors demonstrerade genom färgbilder ett flertal växt- 

sjukdomar.
Den 18 september.

Assistent E. Ingelström och professor T. Lagerberg ledde en svamp
exkursion å Södra Djurgården.

Den 3 december.
Professor C. Malmström höll ett föredrag om »Skog på svaga torvmarker 

efter gödsling» (se Norrl. skogsv.-förbunds tidskr. 1943).
Disponent S. Grapengiesser demonstrerade Skandinaviska Salices.
Styrelse och revisorer omvaldes.

Botanistklubben vid Stockholms Högskola.

Den 27 januari.
Fil. dr Björn Palm höll föredrag »Om scitaminéernas endosperm».
Fil. mag. Britta Lundblad refererade Erik Björkman, Über die Be

dingungen der Mykorrhizabildung bei Kiefer und Fichte (Symb. Bot. Ups. 
VI: 2).

Den 26 februari.
Docent Hans Burström, Ultuna höll föredrag »Om sambandet mellan 

fotosyntes och nitratassimilation» (se Lantbrukshögsk. Ann. Vol. 11, 1943 
och Ark. f. Bot. Bd 30 B, n:r 8).
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Fil. mag. Inga Arvidsson höll ett föredrag om »Några exempel på vatten
upptagning genom blad».

Den 23 mars.

Fil. dr Björn Palm höll föredrag om »Bakteriegallor på buskar och träd». 
Med. lic. Herman Persson talade över ämnet: »Några ekologiska och 

växtgeografiska problem av mera allmänt intresse inom bryologien» (se 
Sv. Bot. Tidskr., Bd 37, 2).

Den 19 april.

Gemensamt sammanträde med Zoologklubben vid Stockholms Högskola 
på Wenner-Grens Institut, varvid professor Harry Federley, Helsing
fors, talade över ämnet: »Nya cytogenetiska rön över artbastarder».

Den 12 maj.

Fil. mag. Inga Arvidsson höll föredrag »Om vattendeficit».
Fil. kand. Göran Stenlid refererade nyare litteratur om mikroklima

tiska temperaturmätningar.

Den 19 maj.

Exkursion till Tullingetrakten och sjön Getarn under ledning av fil. 
lic. Olof H. Selling.

På kvällen avtäcktes professor Otto Rosenbergs porträtt å Botaniska 
Institutet, varvid docent Otto Heilborn talade.

Den 30 september.
Fil. mag. Torsten Hemberg höll föredrag om »Bildning av tillväxt

hormoner hos potatis» (se Ark. f. Bot. Bd 30 B, n:r 7 och Sv. Bot. Tidskr., 
Bd 36, 4).

Styrelseval förrättades. Då hela den gamla styrelsen undanbett sig om
val, nyvaldes till ordförande efter fil. lic. Olof H. Selling fil. kand. Måns 
Ryberg, till skattmästare efter fil. kand. Bertil J. O. Waiilin fil. stud. 
Bertil Rasmuson och till sekreterare efter fil. kand. Göran Stenlid 
fil. stud. Carl Olof Tamm.

Den 27 oktober.
Docent Folke Fagerlind höll föredrag om »Gnetumgametofytens bygg

nad och utveckling» (se K. V. A. Handl. Bd 19 n:r 8).
Fil. stud. Carl Olof Tamm förevisade ett antal färgbilder från Abisko.

Den 23 november.
Fil. mag. Ivar Ekdahl höll föredrag om »Cellbyggnaden hos normalt 

och kromosomfördubblat korn» (se Ark. f. Bot. 1944).

Den 11 december.
Fil. dr Lars-Gunnar Romell höll ett föredrag om »Det gamla Gotland».
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Societas pro Fauna et Flora Fennica.

Den 6 februari.
Ordföranden talade till minnet av den nyligen avlidne mångårige leda

moten av Sällskapets styrelse professor A. K. Cajander.
Från trycket hade utkommit Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica 

Bd 63 N:o 1, innehållande en avhandling av John Lindén: »Bidrag till 
kännedomen om vegetation och flora inom Enontekis lappmarks björk- 
oeh fjällregioner».

Forstmästare Justus Montell hade för tryckning insänt: 1. »Nya 
fynd av Carex macloviana D’Urv.»; 2. »Några för floran nya växtformer 
från olika delar av landet».

Doc. Carl Cedercreutz anmälde för tryckning: »Einige für Finnland 
neue Algen» (Oedogonium Reinschii från Korpo i Regio aboensis samt 
Zygnema Ralfsii och Z. Vaucherii båda från Åland).

Universitetsadjunkten professor Ernst Häyrén anmälde: »Några alger 
från Klemetskog, Tusby socken, Nyland».

Den 6 mars.
Docent N. Söyrinki föredrog om vegetationen vid Oulankajoki och 

Pääjärvi, Karelia keretina.
Professor Alvar Palmgren redogjorde för en del resultat av sina studier 

över Carex-gruppen Fulvellae. Tvenne nya arter hade urskilts, den ena 
under namnet C. Bergrothii, den andra under namnet C. Kotilaini efter 
dr M. J. Kotilainen, som insamlat formen i Kuusamo. C. Bergrothii 
finnes insamlad främst från norra och östra Finland, Fjärrkarelen och 
Kola-halvön ävensom från Gotland, Dalarna och Jämtland. Bägge for
merna uppvisa betydande habituella likheter med C. Oederi Retz, och den 
nedan nämnda C. viridula Michx., men ansluta sig dock kanske närmare till 
den av föredraganden från Jämtland urskilda C. jemtlandica. Det har vidare 
visat sig, att den ovan nämnda från Amerika beskrivna C. viridula även 
finnes representerad i Finland, ävensom i mellersta och norra Sverige, samt 
i Norge och Schweiz. — Mycket anmärkningsvärt är att Kuusamo förutom 
C. flava uppvisar samtliga de nämnda arterna C. jemtlandica, C. Bergrothii, 
C. Kotilaini och C. viridula. Många omständigheter göra det sannolikt, 
att de tre förstnämnda äro åldriga, nu endast som relikter i en del trakter 
kvarlevande former. Denna omständighet understryker starkt Kuusamos 
samt en del angränsande trakters karaktär av mycket gamla reliktom
råden med avseende å organismvärlden. Uppmärksamhet i detta samband 
förtjänar även C. flava var. gaspensis. Under detta namn har Fernald 
från Gaspé-halvön i Quebec i Kanada urskilt en märklig typ. Någon 
systematisk form föreligger dock icke, utan en sjuklig missbildning av 
hittills outredd natur. Anmärkningsvärt är emellertid, att denna miss
bildning återfunnits såväl i Jämtland som i Kuusamo men i övrigt icke i 
det omfattande material av C. flava, som av föredraganden genomgåtts.

Doc. Carl Cedercreutz gjorde ett meddelande om Hgdrurus foetidus, 
ny för Finland.
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På mag. Nils Herlins vägnar anmäldes till tryckning: 1. »Beitrag zur 
Kenntnis der Flora in der Provinz Karelia keretina in Ostkarelien»; 2. 
»Ruderaten aus Kuusamo, Salla, im Sommer 1941».

Fil. kand. Y. Erkamo anmälde tvenne uppsatser, den ena om I. O. 
Bergroths botaniska undersökningar i Karelia pomorica, den andra 
innehållande tillägg till kännedomen om floran i Jyväskylä.

Den 3 april.

Dr Mauno .1. Kotilainen föredrog om Fennoskandias biologiska syd
ostgräns och om de postarkeiska avlagringarnas växtgeografiska betydelse 
i Finland.

Från trycket hade utkommit Acta Botanica Fennica Bd 31, innehållande 
en avhandling av A. L. Backman, »Ceratophyllum submersum in Nordeuropa 
während der Postglazialzeit».

Forstmästare Justus Montell hade insänt trenne uppsatser: 1. »Hy
briden Calamagroslis lapponica x neglecla funnen i Lapponia ponojensis»; 
2. »Euphrasia frigida Pursh. var. palusiris (E. Jörg.) Nordh. ny för Fin
lands flora»; 3. »Euphrasia frigida Pursh. var. vel f. purpurea nova forma».

Den 8 maj.

Docent I. Hustich höll ett föredrag »Om skogsgränsen».
Ordföranden uppläste minnesord över Sällskapets avlidne korrespon

derande ledamot professor B. Lynge.
Löjtnanten fil. mag. Lars Fagerström förevisade fyra för Öst-Karelen 

nya adventivväxter: Artemisia ponlica L., A. rupestris L., Saussurea glo- 
merala Poir. och Nasturtium brachgcarpum C. A. Mey. (bestämda av G. 
Marklund).

Anmäldes på dr Olavi Kalelas vägnar till tryckning en uppsats om 
Finlands indelning i naturhistoriska provinser.

Mag. N. Malmström anmälde tvenne svampfynd: Gyromitra curtipes, 
funnen den 2 maj 1943 i Tusby socken, Nyland, av fru Ann-Marie Malm
ström, samt Peziza fulgens funnen den 25 maj 1941 av mag. Lars Fager
ström i Lojo, Regio aboénsis.

Mag. I. Hiitonen lämnade ett meddelande om Poa glauca Vahl i Kuhmois 
socken i södra Tavastland. — Prof. A. Palmgren omnämnde, att han 
sommaren 1900 anträffat nämnda art på flere ställen i Ladoga skärgård.

Universitetsadjunkten prof. Ernst Häyrén inlämnade en uppsats: 
»Floristiska iakttagelser i Tavastland».

På lektor Börje Olsonis vägnar anmäldes en uppsats »Växterna på 
de bombade tomterna i Borgå år 1942».

Till tryckning anmäldes av doc. I. Hustich och dr Bror Pettersson: 
»Notes on the Vascular Plants of the East Coast of Newfoundland-Labrador. 
I. Preliminary Plant-List (Finland-Labrador-Expedition 1937)».

Prof. Mauno J. Kotilainen hade på Sällskapets styrelses möte den 7 
maj till tryckning anmält en uppsats om Fennoskandias sydostgräns och 
Olonetskarelens sydgräns på Aunus-näset.
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Årsmötet den 13 maj.

Docent Ole Eklund anmälde till tryckning: »Weitere Beiträge zur 
Pilzflora des Schärenarchipels Südwest-Finnlands».

Docent Carl Cedercreutz anmälde: »Fresh water algae from Labrador».

Den 2 oktober.

Från trycket hade utkommit »Memoranda Societatis pro Fauna et Flora 
Fennica», 18:de häftet, innehållande förhandlingarna under verksamhets
året 1941—1942. — Likaså hade utkommit Acta Societatis pro Fauna et 
Flora Fennica tom 63 N:o 3, innehållande en avhandling av I. Hustich, 
»Eine pflanzengeographische Übersicht über das Gebiet Kuuttilahti am 
Sywäri-Swir (Fern-Karelien)».

Doc. Ole Eklund förevisade Potentilla procumbens och dess bastard 
med P. erecta från Iniö i Regio aboénsis samt anmälde till tryckning två 
uppsatser: 1. »Potentilla erecta x procumbens für Finnland neu»; 2. »Neue 
Lokalität für Potentilla procumbens».

Tandläkare Rolf Grönblad hade insänt till tryckning: »Beitrag zur 
Kenntnis der Desmidiaceen des Gebietes südlich vom oberen Swir».

Prof. Ernst Häyrén inlämnade »Spridda anteckningar om alger och 
vattenvegetation i Finland».

På dr Bertel Lembergs vägnar anmäldes till tryckning: »Studier 
över Stor-Pernåvikens strandvegetation. Del I».

Den 19 november.

Sällskapets korresponderande ledamot professor Carl Skottsberg höll 
ett med ljusbilder belyst föredrag »Min expedition till Hawaii-öarna 1938».

Den 4 december.

Professor Runar Collander höll ett föredrag om användningen av 
radioaktiva isotoper inom fysiologien.

Doc. Carl Cedercreutz meddelade några iakttagelser om svampfloran 
samt om blomning hos en del växter på Åland under den ovanligt milda 
hösten detta år.

Forstmästare Justus Montell hade insänt: 1. »Calamagrostis epigejos 
(L.) Roth x lanceolata Roth (C. Neumaniana Torges) ny för Finlands flora»; 
2. »Rhinanthus (Alectorolophus) minor (L.) Ehrh. var. lapponieus nova 
var.»; 3. »Eriophorum medium Ands. (E. intercedens Lbg fil.) f. candidum 
(Norm.) Blomgr. funnen i Finland».

Till tryckning anmäldes av doc. 1. Hustich och dr B. Pettersson: 
»Notes on Vascular Plants of fhe East Coast of Newfoundland-Labrador 
II».

Doc. I. Hustich anmälde: »Pflanzengeographische Übersicht über das 
Kuujärvi-Gebiet am mittleren Sywäri-Swir».

Friherre Bengt Sparre inlämnade »Anteckningar om floran på Arsena- 
volok-halvön i Fjärrkarelen».

Av trycket hade utkommit Acta Botanica Fennica N:o 33, innehållande 
en avhandling av dr Veli Räsänen: »Das System der Flechten».
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Svenska Växtgeografiska Sällskapet.

Ben 19 mars.
Sällskapets årsmöte. Styrelsen omvaldes in corpore. Till hedersledamot 

valdes prof. Jens Holmboe, Oslo. — Docent Hans Buch, Helsingfors, 
höll föredrag om »Vegetationen och floran i nordvästra Spanien».

Ben 29 oktober.
Ordf. hyllade minnet av Sällskapets sedan vårsammanträdet bortgångna 

ledamöter, varibland den i mars nyvalde hedersledamoten prof. Holmboe, 
Oslo. Några från vårsammanträdet vilande stadgeändringsförslag be- 
slötos. Sålunda höjdes avgiften för ständigt medlemskap från kr. 75 till 
kr. 100. Efter 15 års aktivt medlemskap kan man i stället bli ständig 
medlem för kr. 50. Vidare beslöts en ny form av sammanträden, »extra 
sammankomster», vid vilka inga föreningsangelägenheter få behandlas 
och vilka endast annonseras på de naturvetenskapliga institutionerna i 
Uppsala.

Efter framlidne prof. J. Holmboe valdes till hedersledamot prof. Rolf 
Nordhagen, Bergen, samt till korresponderande ledamot dr Knut Faegri, 
Bergen. — Docent I. Hustich höll föredrag om:

Skogsgränsproblemet.

Föredraganden redogjorde i inledningen för kulturens stora inverkan på 
skogsgränsen. Att lapparna och nybyggarna sänkt skogsgränsen i norra 
Fennoskandien är allmänt känt, likaså att skogsgränsen i de mellan- 
europeiska högbergen mångenstädes är nästan direkt kulturbetingad. 
Detta gäller dock även mera avlägsna skogsgränstrakter i andra världs
delar. Man har kanske varit väl benägen att använda sig av klimatiska 
konstanter, även där ingen visshet förelegat om ursprungligheten. I fort
sättningen påpekades den låga marktemperaturens och försumpnings- 
processens betydelse under hänvisning till Tanfiljew, Polunin m. fl. 
De s. k. palsamyrarnas utbredning tycks i stort sett sammanfalla med 
skogsgränsen — vi ha här en brytningszon mellan arktis och subarktis. 
Polemiken Enquist/Langlet om klimatkonstanter belystes med några 
exempel.

För att giva en allmän bild av skogsgränsen och klimatet redogjorde fö- 
redr. för skogsgränsen på Labrador och i norra Europa. Skogsregionens 
periferi på Labrador, som föredr. var i tillfälle att besöka 1937, bildas av 
timmer-, snår- och buskregionen. Buskregionen av svartgran (Picea 
mariana) med inströdd balsamgran (Abies balsamea) tillhör de yttre skären 
på södra och mellersta avsnittet av kusten, snårregionen som bildas av 
de två nämnda arterna med inströdd vitgran (P. canadensis) och lärk 
(Larix laricina) täcker de nedre sluttningarna av kustfjällen ner till strän
derna av fjordarna. Den s. k. timber line skiljer gransnårskogsregionen 
från den egentliga timmerskogsregionen, som förutom nämnda arter även 
uppvisar björk (Betula papyri/era), asp, rönn, tall (Pinas Banksiana) och
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ceder (Thuya occidentalis); de två sistnämnda arterna förekomma endast i 
det inre av halvön. Kustfjällens översta lärkträdsgördel efterföljes nord
ligare av en algördel (Alnus crispa).

Fennoskandiens skogsgränser ha ofta behandlats. En jämförelse av 
Fennoskandien och Kolahalvön med Ural-Petschora-området ger föl
jande resultat: i Fennoskandien saknas lärkträd och grönal (Alnus 
fruticosa), tallen är allmän i skogsregionens periferi, där björkregionen är 
mycket väl utbildad. Ural-Petschora-områdets skogsgräns domineras av 
granen, björk- och tallregionerna äro jämförelsevis obetydliga, lärkträdet 
är allmänt, Abies sibirica, Pitius sibirica och grönal uppträda i skogsregio
nens periferi. Föredr. belyste med olika schemata, att likheterna i klimat 
mellan östra delen av norra Ryssland och Labradorkusten äro större än 
mellan Labrador och Fennoskandien. Låg vintertemperatur (obs. Stål- 
felts klorofyllundersökningar), låg årsmedeltemperatur (Pusstosersk invid 
Petschora —4,4°, Nain vid Labradorkusten —4,8°) och en hög årsamplitud 
(såväl Nain som Pusstosersk 30,6°!) är det gemensamma för de nämnda 
trakterna. Den klimatiska likheten betingar följande gemensamma drag 
i skogsgränsens utformning i Ural-Petschora-området och på Labrador: 1. 
skogsgränsen bildas i huvudsak av en Picea-art med inslag av en Abies- 
art; 2. Larix-arterna uppträda i stort sett på samma sätt, d. v. s. såsom 
biotiskt svaga arter (Sambuk); 3. Pinus- och Fe/u/a-arterna spela en under
ordnad roll i skogsgränsgördeln.

De viktiga SERNANDERska begreppen rationell och empirisk skogs
gräns belystes mot bakgrunden av Renvai.ls, Hagems, Eides, Heikin- 
hemos, Kujalas och egna undersökningar. Vissa år sammangå rationell 
och empirisk skogsgräns mer eller mindre, andra år ligger den »rationella 
skogsgränsen» i mellersta Finland, den »empiriska» i norra Finland, om man 
beaktar fröets mognad och groning. Renvalls insats betonades: han var 
väl den förste som klart ådagalade, att man inte i norr kan tala om cn 
tallens blomningsgräns på samma sätt som i Alperna. Måhända kan olik
heten tolkas så, att den »långa dagen» (såsom fysiologernas laboratorie- 
försök utvisa) leder till en ackumulering av kolhydrater, som påskyndar 
övergången från vegetativt till generativt stadium; vi skulle alltså här ha 
en olikhet mellan arktiskt och alpint som inte tillfullo understrukits.

Slutligen dröjde föredr. vid den klimatfluktuation som under senaste 
decennier påverkat skogsgränsen (jfr bl. a. Wagner och Blüthgen). Man 
ser överallt i detta nu vid skogsgränsen i Fennoskandien en rik tallföryng- 
ring. Mot bakgrunden av denna förskjutning förstår man även Renvalls och 
t. ex. Eides olika grepp på de forstliga skyddsåtgärderna i norr. •— Vi 
ha i skogsgränsen, i linjen mellan skog och tundra, en i stor skala projicerad 
gräns mellan olika växtsamhällen. Vi se i skogsgränsens oscillationer stånd
ortens och klimatets utslagsgivande betydelse, vi förnimma kanske fram
förallt dynamiken, labiliteten i en »gränslinje» i naturen.

(Autoreferat.)
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Vetenskapsakademien.

Den 10 mars.

Professor O. Rosenberg höll ett med mikroprojektion belyst föredrag 
om »Temperaturens inverkan på kärndelningen».

Den 14 april.

Till införande i akademiens »Skrifter i naturskyddsärenden» hade natur
skyddskommittén den 9 april antagit en på kommitténs uppdrag av med. 
lic. och fil. kand. Herm. Persson utarbetad uppsats med titeln »Moss- 
floran i Hamra nationalpark». Till införande i Arkiv för Botanik antogs: 
»Kohlensäureassimilation und Atmung der grosswüchsigen Polyploiden» av 
prof. M. G. Stålfelt.

Den 28 april.

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Lavar från Hälsingland och 
Härjedalen, samlade av M. Östman» av fil. lic. T. E. Hasselrot.

Den 12 maj.

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »South American Caliciae» 
av fil. lic. Rolf Santesson och »Über das Vorkommen wachstumhem
mender Stoffe in Kartoffelknollen und die Bildung wachstumfördernder 
Stoffe in Wundflächen derselben» av fil. mag. Torsten Hemberg.

Den 26 maj.

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Studies on the Products of 
the Photosynthesis» av docent Hans Burström.

Den 2 juni.

Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »Bleeding and Sap Move
ment» av prof. Henrik Lundegårdh, »Solar Radiation and the Growth 
of the Sugar-Beet in Gotland» av f. d. lektor T. E. Aurén och »Hawaiian 
Lichens» av dr A. H. Magnusson och A. Zahlbruckner (f). Till införande 
i Acta Horti Bergiani antogs: »On an Application of the Electron Micro
scope to Plant Cytology» av fil. lic. Ivar Elvers.

Den 8 september.
Meddelades att Kungl. Maj:t beviljat anslag av lotterimedel för inköp 

av lektor Hjalmar Möllers samlingar.

Den 13 oktober.
Till införande i Arkiv för Botanik antogos: »The action of fumaric and 

maleic acid on the respiration of wheat roots» av prof. H. Lundegårdh 
och »On the Flower Dimorphism in Hawaiian Rubiaceae» av prof. C. Skotts- 
berg.
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Den 10 november.
Till införande i Acta Horti Bergiani antogs: »Kompatibilität und In

kompatibilität in der Gattung Rosa» av docent Folke Fagerlind.

Den 1 december.

Till införande i Arkiv för Botanik antogs: »Comparative Studies in the 
Physiology of diploid and tetraploid Barley» av fil. mag. Ivar Ekdahl.

Beträffande av Akademien under året utdelade stipendier för botaniskt 
ändamål se Sv. Bot. Tidskr. 1943, sid. 220 och 440.
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NOTISER.

I)ocentförordnanden. —- Till docent i växternas anatomi och fysio
logi vid Lantbrukshögskolan har fr. o. m. den 1 dec. 1943 förordnats fil. 
lic. Börje Åberg. Vidare ha fil. lic. Ivar Elvers och fil. dr Sigfrid Rönner- 
strand förordnats till docenter i botanik, den förre den 19 febr. 1941 
(stadf. av Kanslern V») vid Stockholms högskola, den senare den 29 febr. 
1944 vid Lunds universitet.

Botanisk disputation. — För vinnande av filosofie doktorsgrad 
försvarade vid Uppsala universitet fil. lic. Gösta Lindeberg den 11 mars 
1944 en avhandling »Über die Physiologie ligninabbauender Bodenhymeno
myzeten. Studien an schwedischen Marasmius-Arten».

Björkénska priset till prof. Rudolf Florin. — På förslag av 
matematisk-naturvetenskapliga sektionen beslöt den 6 november 1943 Större 
akademiska konsistoriet i Uppsala, som år 1943 enligt gällande statuter 
hade att utdela det Björkénska priset för ämnesgruppen »botanik, zoologi 
och landskapsbeskrivning», att tillerkänna prof. Rudolf Florin hälften av 
detsamma för hans avhandling »Die Koniferen des Oberkarbons und des 
unteren Perms».

Stipendier och anslag. — Från stiftelsen för Lars Hiertas minne: 
till fil. dr A. II. Magnusson 750 kr. till bestämmande av Riksmuseet till
hörigt lichenologiskt material, till fil. lic. T. Hemberg 1,000 kr. för fortsatt 
undersökning över bildning av tillväxten hämmande ämnen och tillväxt
ämnen av auxinnatur hos potatis, till prof. R. Sernander 1,000 kr. för 
tryckning av ett arbete »Kungsängen, dess historia och bevarandet av dess 
natur» och till fil. lic. G. Lindeberg 500 kr. för tryckning av en avhandling 
om lignin- och cellulosasönderdelande hymenomyceters fysiologi. — Från
K. Vetenskapsakademien ur Ilierta-Retzius-fonden för vetenskaplig forsk
ning: till lektor E. Teiling 1,500 kr. för limnologiska undersökningar i 
mellersta Sverige, till fil. mag. S. Lillieroth 800 kr. för dito i nord
västra Skåne, till fil. mag. I. Ekdahl 2,000 kr. för en undersökning över 
upptagning och transport av vatten och mineralämnen hos polyploida 
växter, till laborator F. Fagerlind 1,500 kr. för eytologiska och genetiska 
arbeten inom släktet Rosa, till fil. lic. S. Waldheim 800 kr. för fortsatt 
undersökning av de skånska myrarnas vegetation och ekologi, till fil. dr 
Sven Hedin 3,500 kr. för bearbetning av botaniska samlingar från Hedin-
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expeditionen i Asien, till med. lic. H. Persson 2,000 kr. för en undersök
ning av mossfloran i Alaska och Yukon-distriktet, och till fil. mag. Maj- 
Britt Florin 2,500 kr. för en undersökning av den senkvärtära Viska
fjordens fossila diatomacéflora; resestipendier till yngre naturforskare för 
utforskande av landets naturförhållanden: till fil. mag. Hemming Virgin 
250 kr. för undersökning av vattendeficit hos moss- och kärrväxter, och 
till fil. kand. N. Quennerstedt 250 kr. för undersökning av benthiska söt- 
vattensdiatomacéer; Krokska stipendier för växtgeografiska undersökningar: 
till docent G. Degelius 500 kr. för lichenologiska undersökningar i södra 
Sverige, och till fil. lic. N. Albertson 500 kr. för en floristisk-växtgeo- 
grafisk undersökning av Falbygden. — Från K. Lantbruksakademien: till 
professorerna G. Sundelin och R. Nilsson 2,000 kr. för fortsaita ympnings- 
försök med klöver, till agronom H. Winkler 2,000 kr. för fortsatta odlings- 
försök med sötlupin, till fil. dr G. Nilsson-Leissner 2,500 kr. för fortsatta 
bevattningsförsök med vallväxter, till docent Å. Gustafsson 3,000 kr. för 
inköp av ett specialbyggt röntgenrör för växtförädling, till prof. O. Svan
berg 500 kr. för fortsatt inventeringsarbete över markvegetationens halt 
av magnesium och fortsatt arbete över markvegetationens hushållning 
med koppar, och till agronom G. G. von IIofsten 600 kr. som reseunder- 
stöd för ogrässtudier. — Från Liljevalchs stipendiefond vid Stockholms 
högskola: till fil. lic. Inga Arvidsson 2,500 kr. för fortsatta studier på Öland 
av växternas vattendeficit, till docent I. Elvers 1,300 kr. för cytologisk 
undersökning av Aconitum septentrionale i svenska fjällområden, till fil. 
lic. K.-G. Kökeritz 600 kr. för insamling av material till en embryologisk- 
cytologisk undersökning av fjällbjörkarna, till fil. stud. K. Lindberg 1,100 
kr. för undersökning av de årsperiodiska växlingarna i de vintergröna 
växternas arbutinhalt, och till fil. mag. M. Ryberg 3,200 kr. för invente
ring av vissa lövängar på Gotland. — Från Liljevalchs stipendiefond vid 
Uppsala universitet: till doc. Gunnar Israelson 1,000 kr. för taxonomiska 
undersökningar över vissa alggrupper i norra Norrlands och mellersta 
Sveriges rinnande vatten, till fil. lic. Mats Wasrn 2,550 kr. för fortsatta 
dykeriundersökningar m. m. av algvegetationen i Öregrunds skärgård, till 
fil. lic. Bengt Pettersson 1,025 kr. för fortsatta undersökningar av got
ländsk flora och vegetation; från Lennanders stipendiefond vid samma 
universitet: till doc. Henning Weimarck, Lund, 4,500 kr. för experimentella 
studier av groningsekologiska problem i samband med den skånska flo
rans geografiska fördelning; ett Sederholms inrikes resestipendium å 500 kr. 
vid samma universitet har tilldelats doc. Gunnar Degelius för studier 
över södra Sveriges collemacéer.
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Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Enligt styrelsens beslut (vid sammanträde den 27 januari 1942) få av

handlingar i regel icke överskrida 1 ‘/s ark (= 24 trycksidor). För av
handlingar i omfång överskridande 1 */i 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 med 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), (6), (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 Experimentalfältet.
Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.

Redaktionen.
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