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SVAMPAR FRÅN BOHUSLÄN.

AV

A. G. ELIASSON.

Svampfloran i vårt land är ännu mycket otillräckligt känd, och 
detta gäller i hög grad om de landskap, som ligga utefter vår 
västra kust. Bland dem torde dock Bohuslän vara bättre känt än 
de andra. Halland har knappast besökts av mykologer, och vad 
Skåne beträffar har det sydsvenska universitetet ej fostrat några 
sådana. För att i någon mån bidraga till kännedomen om svamp
floran i Bohuslän har efterföljande uppsats tillkommit. Den är 
resultatet av några somrars rekreationsvistelse därstädes, varunder 
tiden även ägnats åt svampinsamling, dock med mycken olika 
flit under olika år. De rikaste insamlingarna torde vara de, som 
gjorts vid Kristinebergs zoologiska station och i den kringliggande 
trakten, som dock kan ha en utsträckning av en mil runt om
kring, och som vanligen besökts på segelturer. I fråga om insam
lingarnas rikhaltighet kan Ljungsldle med dess systerbadort Lyc
korna, som båda ligga i Ljungs socken, sannolikt tävla med 
Kristinebergstrakten. Från Ljungskile utsträcktes exkursionerna 
även till socknarna Resteröd, Grinneröd och Ucklum, som äro 
grannsocknar till Ljung.

Om ej annorlunda uppgives, äro de i avhandlingen uppräknade 
svamparna insamlade under följande år: 1911 i Kristinebergstrak- 
ten, 1917 i omgivningarna omkring Strömstad, 1921 omkring 
Fjällbacka och 1926 i Ljungs socken och dess grannsocknar. 
Från detta sistnämnda år äro ock Stillingsö-svamparna. Svamparna 
från Storön bland Väderöarna utanför Fjällbacka insamlades de 
allra sista dagarna av augusti 1911. Lagerheim (Verzeichniss 
von parasitischen Pilzen aus Södermanland und Bohuslän i Sv.

27 — 28310. Svensk Botanisk tidskrift. 1928,
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Bot. Tidskr. 1909, sid. 18—40) har lämnat uppgift på sådana 
mykologiska arbeten, som beröra Bohuslän, varvid han dock fattar 
landskapet Bohuslän för vidsträckt, ty Göteborg med kringlig
gande trakt hör till Västergötland. Sedan den tiden tycks ej nagra 
svampfynd från Bohuslän ha publicerats. Palm (1917) meddelar 
visserligen insamlingsplatscr för Taphrina-arter från detta land
skap, men dessa synas så gott som uteslutande ha varit kända, 
då Lagerheim skrev sin uppsats.

Hymenomycetes.

Cyphella villosa (Pers.) Karst. In ramis exsiccatis Sambuci nigrae L. Backa 
in paroecia Myckleby (10/s 1892).

Exobasidium Vaccinii (Fckl) Woron. In foliis V. uliginosi L. Kristine- 
berg. — V. vitis idaeae L. Röd in par. Tossene (a,/e 1913); Blötebogen 
in insula Öddö prope Strömstad; Lyckorna et Brattefors in par. Ljung.

Herpobasidium fdicinam (Rostr.) Lind. In frondibus Polypodii Dnjo- 
pteridis L. Tjöstelseröd ad Ljungskile.

Denna svamp, som är en rätt märklig företeelse, har jag ställt härstädes, 
dock utan att vara säker på att det är den rätta platsen. Ty ursprung
ligen har den av Rostrup beskrivits som en Glocosporium, fastän anled
ningen härtill är svår att förstå. Sedermera har Boudier uppfattat den 
som en Exobasidium och beskrivit den under namn av E. Brevieri Boud. 
Dock påminner den föga om det utseende, som man är van att finna 
hos en Exobasidium-avi. Slutligen har Lind (1908), som underkastat den 
en närmare undersökning och även givit anvisning på den hithörande 
litteraturen, uppdagat, att den hör till Protobasidiomyceterna. Om 
så är fallet, borde den i uppsatsen ha bildat en egen avdelning.

Gasteromycetes.

Crucibulum vulgare Tul. In ligno pineo humi jacente. Kristineberg.

Uredincae.

Aecidium Ranunculacearum DC. In foliis Ranunculi repentis L. Ljungskile.
Enligt Sydow (Monographia Uredinearum) skola ej mindre än tre rost- 

svampar: Uromyces Dactylidis, Uromyces Poae och Puccinia Magnusiana 
ha sitt aecidiestadium på Ranunculus repens. Som det ej lär finnas någon 
morfologisk olikhet mellan dessa tre arters aecidier, torde det vara en 
omöjlighet att utan odlingsförsök avgöra, till vilkendera arten ovannämnda 
aecidium kan höra. Mest sannolikt kan det stå i samband med den 
förstnämnda arten, emedan denna anträffades på flera ställen i trakten. 
Aecidiet förekom däremot ytterst sparsamt.
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Coleosporium Campanulae (Pers.) Lév. In foliis vivis C. persicaefoliae L. 
Välleberget ad Ljungskile. — C. rotundifoliae L. Fjällbacka; Ljungskile; 
Dirhuvud in paroecia Ljung.

C. Euphrasiae (Schum.) Wint. In foliis vivis E. gracilis Fr. Kristineberg 
(u/8 1924). — E. officinalis L. (coll.). Kärrstegen in par. Ljung.

C. Melampyri (Reb.) Tul. In foliis vivis M. pratensis L. Valåsen ad 
Ljungskile; Åker in par. Ljung. — M. silvatici L. Anfasteröd in par. 
Ljung.

C. Senecionis Fr. In foliis vivis S. silvatici L. Fjällbacka.
C. Sonchi (Pers.) Lév. In foliis vivis S. arvensis L. Kristineberg; Svens

bögen in par. Uckluni; Kåvehagen et Skafteröd in par. Ljung. — S. 
asperi (L.) All. Kristineberg; Berg et Skafteröd in par. Ljung.— S. ole- 
racei L. Kristineberg; Lysekil (14/s 1924).

C. Tussilaginis (Pers.) Lév. In foliis vivis T. Farfarae L. Kristineberg; 
Ljungskile; Svenshögen in par. Ucklum.

Cronartium flaccidum (A. et S.) Wint. In foliis vivis Paeoniae officinalis 
Retz. Ljungskile.

C. ribicola Dietr. In foliis vivis Ribis nigri L. Lyckorna.
Gymnosporangium clavariaeforme (Jacq.) DC. I. In fructibus immaturis Cra- 

taegi Oxyacanthae L. Kristineberg. In foliis vivis Crataegi monogynae 
Jacq. Fjällbacka.

G. Jimiperi Link. I. In foliis vivis Sorbi Aucupariae L. Ljungskile; Svens
högen in par. Ucklum; Kloster in par. Dragsmark; Kristineberg.

G. juniperinum (L.) Mart. I. In foliis vivis Pyri Mali L. Storö inter insu
las Väderöar; Skällackeröd in par. Ljung.

Hyalopsora Polypodii-Drgopteridis (Moug. et Nestl.) Magn. In frondibus 
vivis P. Dryopteridis L. Kristineberg (1913); Stockevik in insula Skaft- 
öland (1913); Tjöstelseröd ad Ljungskile.

Melampsora Hypericornm (DC.) Wint. In foliis vivis II. quadranguli L. 
Gunneröd in par. Ljung.

M. Larici-Caprearum Kleb. In foliis vivis Salicis Capreae L. Stuveröd 
in Skaftöland.

M. Larici-pentandrae Kleb. In foliis vivis Salicis pentandrae L. Kristine
berg; Arröd in par. Ljung; Svenshögen in par. Ucklum.

M. Larici-populina Kleb. In foliis vivis Populi nigrae Ait. Ilolma in par. 
Brastad.

M. Ribesii-viminalis Kleb. In foliis vivis Salicis cinereae L. Lavön prope 
Gullholmen. — Salicis viminalis L. Kristineberg (•% 1924).

M. Rostrupii Wagner. I. In foliis vivis Mercurialis perennis L. Fiskebäck 
in Skaftöland (2% 1916).

M. vernalis Niessl. In foliis vivis Saxifragae granulatae L. Ad novum 
templum paroeciae Ljung.

Melampsorella Caryophyllacearum (DC.) Schroet. In foliis vivis Cerastii 
vulgaris C. Hn. Kristineberg (Vo 1913); Aisbäck in par. Lyse ('7« 1913).

Melampsoridium betulinum (Pers.) Kleb. In foliis vivis Betulae pubescentis 
Ehrh. Åker in par. Ljung. — B. verrucosae Ehrli. Ulvesund in par. 
Resteröd.
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Ochropsora Sorbi (Oudem.) Diet. Syn. Ochropsora Ariae (Fckl) Syd. I.
In foliis vivis Anemones nemorosae L. Välleberget ad Ljungskile. 

Phragmidium disciflorum (Tode) James. Syn. P. subcorticium (Schrank) 
Wint. In foliis vivis Rosae caninae L. Kristineberg; Grötön ad Lysekil. 
Fjällbacka; Otterön in par. Tanum; Ljungskile; Berg in par. Ljung. — 
Rosae mollis Sm. Kristineberg (Ve 1913).

P/f. Potenlillae (Pers.) Karst. In foliis vivis P. argenteae L. Kristineberg 
(17/g 1924); Svenshögen in par. Ueklum.

P/f. Rnbi (Pers.) Wint. In foliis vivis R. caesii L. Lunnevik in Skaftöland; 
Holma in par. Brastad. — R. fruticosi L. Kristineberg. — R. Wablbergii 
Arrh. Kristineberg; Storö inter insulas Väderöar.

P/i. Rubi-idaei (DC.) Karst. In. foils vivis R. idaei L. Sluveröd in Skaft
öland; Kristineberg; Kloster in par. Dragsmark; Skafteröd in par. 
Ljung; Ulvesund in par. Resteröd; Svenshögen in par. Ueklum.

Puccinia Acetosae (Schum.) Körn. II. In foliis vivis Rumicis Acetosac L. 
Kristineberg; Skällackeröd et Dirhuvud in par. Ljung. — R. Acctosellae 
L. Åker in par. Ljung.

P. Aegopodii (Schum.) Mart. In foliis vivis A. Podagrariae L. Myren 
prope Strömstad; Koön ad Marstrand ('Ve 1923); Tjöstelseröd prope 
Ljungskile.

P. agropyrina Erikss. In foliis Tritici repentis L. Ljungskile.
P. Agrostidis Plowr. I. In foliis vivis Aquilegiae vulgaris L. Ljungskile; 

Lyckorna. II, III. — Agrostidis vulgaris With. Ljungskile.
De med uredo- och teleutosporer försedda AgrosPs-exemplaren växte 

i omedelbar närhet till de Aquilegia-individ, som i början av sommaren 
varit angripna av aecidier.

P. Angelicae (Schum.) Fckl. In foliis vivis A. silvestris L. Kristineberg;
Storö inter insulas Väderöar; Marstrand (26/e 1923).

P. Arenariae (Schum.) Wint. In foliis vivis A. trinerviae L. Ljungskile; 
Stillingsön.

P. Bardanae Corda. In foliis vivis Lappae minoris (Schkuhr) DC. Kristi- 
neberg.

P. Centaureae Mart. In foliis vivis Centaureae Scabiosae L. Sydkoster 
(V« 1907); Kristineberg.

P. Chaerophylli Purt. In foliis vivis Cerefolii silvestris (L.) Bess. Berg, 
Halle, Bräckan et Dirhuvud in par. Ljung; Stillingsön; Ilögen in par. 
Grinneröd; Svenshögen in par. Ueklum.

P. Chondrillae Corda. Syn. P. Prenanthis (Pers.) Lindr. In foliis vivis 
Lactucae muralis (L.) Don. Lyckorna.

P. Cirsii Lasch. In foliis vivis Cirsii palustris (L.) Scop. Anfasteröd in 
par. Ljung.

P. Cirsii-lanceolati Schroet. In foliis vivis C. lanceolati (L.) Scop. Oxevik 
in par. Dragsmark; Blåbergsholmen ad Kristineberg; Sjöbol ad sinus 
Brofjorden; Skafteröd in par. Ljung.

P. coronata Corda. I. In foliis vivis Rhamni Frangulae L. Kristineberg; 
Marstrand (2% 1923); Ulvesund in par. Resteröd; II, III. In foliis Agro
stidis vulgaris With. Bräckan in par. Ljung. — Hold lanati L. Storön 
inter insulas Väderöar.
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Puccinia Crepidis Schroet. II, III. In foliis caulibusque vivis C. tecto- 
riirn L. Åker in par. Ljung.

P. divergens Bubåk. In foliis Carlinae vulgaris L. Fjällbacka.
P. Fergussoni Berk, et Br. In foliis vivis Violae palustris L. Stenåsen in 

par. Ljung; Ulvesund in par. Resleröd.
P. Festucae Plowr. I. In foliis Lonicerae Periclgmeni L. Grötön ad Lyse

kil. Skorvhuvud in par. Bro (16/« 1913); Välleberget ad Ljungskile; Ulve
sund in par. Resteröd.

Hit hör troligen en uredo-form på Festuca ovina, som jag insamlat vid 
Ljungskile den 7 aug. 1926, ty Aecidium Periclgmeni Schum, förekom på 
flera ställen i trakten. Festuca ovina skall även utgöra värdväxt för 
tvenne Uromgces-arter: U. Festucae Syd. och U. Ranunculi-Festucae Jaap. 
Men båda skola ha sitt aecidiestadium på Ranunculus bulbosus, och denna 

växt syntes ingenstädes till i Ljungskiletrakten.
Eriksson (1924, sid. 13) beskriver en Uredo Festucae-ovinae n. sp. Denna 

skall hava klotrunda sporer och parafyser. Dessa senare saknades hos 
mina exemplar, varjämte sporerna hos dem voro avlånga och större 
(30 X 23 |i) än som uppgives för Erikssons art (19,2—22,4 p diam.).

P. fusca (Pers.) Wint. In foliis vivis Anemones nemorosae L. Ljungskile.
P. Galii (Pers.) Schw. In foliis caulibusque vivis Galii palustris L. Kri- 

stineberg.
P. Glechomatis DC. In foliis vivis G. hederacei L. Ljungskile.
P. graminis Pers. I. In foliis vivis Berberidis vulgaris L. Kristineberg. 

II, III. In foliis culmisque Agrostidis vulgaris With. Ljungskile. — Tritici 
repentis L. Ljungskile.

Aecidiumformen, som förekom ytterst sparsamt, visade ett ovanligt ut
seende, i det att pseudoperidierna ej som vanligt bildade grunda skålar 
utan voro starkt utdragna och kunde bilda ända till bortåt 2 mm långa 
rör. Detta är sannolikt samma form, som under namn av Aecidium elon- 
gatum f. Berberidis Rabh. finnes utdelad som nummer 1818 i Roumeguéres 
Fungi selecti gallici exsiccati.

P. Hieracii (Schum.) Mart. In foliis vivis H. murorum L. Kristineberg — 
H. silvatici L. Lyckorna. — H. umbellati L. Storön inter insulas Väderöar; 
Dirhuvud in par. Ljung.

P. holcina Erikss. In foliis Hold lanati L. Kristineberg'. — Hold mollis 
L. Simmersröd av Ljungskile.

P. Hypochaeridis Oudem. In foliis vivis H. maculatae L. Kristineberg; 
Dirhuvud in par. Ljung.

P. Jaceae Otth. In foliis vfj|is Centaurea Jaceae L. Kristineberg; Anfasteröd 
in par. Ljung.

Denna form föres av Sydow I »Monographia Uredinearum» till Puccinia 
Centaureae DC., men betraktas av Bubåk i hans arbete över Böhmens rost
svampar som en självständig art. Enda skillnaden tycks ligga i antalet 
och läget av groddporerna hos uredosporerna.

P. Lampsanae (Schultz) Fckl. In foliis vivis Lapsanae communis L. Mar
strand (2,A 1923); Simmersröd et Välleberget ad Ljungskile (I); Anfasteröd 
et Berg in par. Ljung (II, III).

P. Leontodontis Jacky. In foliis vivis L. autumnalis L. Rabbalshede ('/s> 
1911); Kristineberg (II) (”/s 1924); Tjöstelseröd prope Ljungskile (II).
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Puccinia Lolii Nielsen. I. In foliis vivis Rhamni catharticae L. Gåsö prope 
Lysekil (Ye 1913). II, III. In foliis Festucae elatioris L. Anfasteröd in par. 
Idling-

P. Menthae Pers. In foliis vivis Calaminthae Acini (L.) Clairv. Fjällbacka 
(II). — Menthae arvensis L. Kristineberg (III). Skafteröd in par. Ljung (II).

P. Millefolii Fckl. In foliis vivis Achilleac Millefolii L. Bräckan et Dirhuvud 
in par. Ljung; Svenshögen in par. Ucklum; Uddevalla (31/s 1926).

P. obscura Scbroet. II. In foliis culmisque Luzulae campestris (L.) DC. 
Kristineberg (2% 1924).

P. perplexans Plowr. I. In foliis vivis Ranunculi acris L. Ljungskile. II, III. 
In foliis vivis Alopecuri pratensis L. Ljungskile.

De båda värdväxterna växte i omedelbar närhet av varandra.
P. Phragmitis (Schum.) Körn. I. In foliis vivis Rumicis crispi L. Ljungs

kile. II, III. In foliis vivis Phragmitis communis Trin. Ljungskile.
I fråga om värdväxterna gäller samma förhållande som för föregå

ende art.
P. Piloselloidearum Probst. II. In foliis vivis Hieracii Pilosellae (L.) Kri- 

stineberg.
P. Pimpinellae (Strauss) Mart. II, III. In foliis vivis P. Saxifragae L. Kri- 

stineberg; Storön inter insulas Väderöar; Mörhult prope Fjällbacka.
P. Poarum Nielsen. I. In foliis vivis Tussilaginis Farfarae L. Kristineberg; 

Myren prope Strömstad; Skafteröd in par. Ljung.
P. Polggoni-amphibii Pers. In foliis vivis P. amphibii L. var. terrestris 

Reich. Berg et Ljungskile in par. Ljung; Svenshögen in par. Ucklum.
P. Pringsheimiana Kleb. I. In foliis vivis Ribis Grossulariae L. Kristineberg.
P. Ptarmicae Karst. In foliis caulibusque vivis Achilleae Ptarmicae L. Ulve- 

sund in par. Resteröd; Arröd in par. Ljung.
P. Saxifragae Schlecht. In foliis vivis Saxifragae granulatae L. Ljungskile.

Förekom ytterst sällsynt; endast ett fåtal av svampen angripna blad 
anträffades.

P. scorzonericola Tranzschel. In foliis vivis Scorzonerae humilis L. Kri- 
stineberg; Lavön prope Gullholmen; Skällackeröd, Halle et Kärr in pa- 
roecia Ljung; Stillingsön in insula Orust.

På Soorzonera humilis skall även förekomma en Puccinia Scorzonerae 
(Schum.) Jacky, som är försedd med ett aecidiestadium. Nämnda svamp
art torde ej förekomma i vårt land, ty jag liar aldrig sett aecidier på S. 
humilis och känner ej till något fall, då annan person här i landet skulle 
ha iakttagit något dylikt.

P. suaveolens (Pers.) Rostr. In foliis vivis Cirsii arvensis (L.) Scop. Kri- 
stineberg; Sjöbol ad sinus Brofjorden; Ljungskile et Berg. in par. Ljung.

P. Tanaceti DC. In foliis vivis T. vulgaris L. In sepulcreto novo paroeciae 
Ljung.

P. Taraxaci (Reb.) Plowr. In foliis vivis T. officinalis (Web.) Wigg. Kri- 
stineberg; Ängshagen in par. Ljung.

P. Tragopogi (Pers.) Corda. I, III. In foliis vivis T. pratensis L. Uddevalla 
(28/a 1926).

P. Trailii Plowr. I. In foliis vivis Rumicis Acetosae L. II, III. In — Phrag
mitis communis Trin. Berg in paroeciae Ljung.
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Att svampen på Phragmites står i samband med Aecidium rubellum 
Gmel. på Rumex Acetosa är högst sannolikt, ty de båda värdväxterna 
växte omedelbart intill varandra, och någon annan Rumex-art fanns ej i 
omgivningen av fyndplatsen. Och denna, som är belägen tätt intill vägen, 
vilken leder fram till egendomen Berg, och är på båda sidor omgiven av 
åkrar, skiljes från fyndplatsen för den förut omnämnda Puccinia Phrag- 
mitis med aecidium på Rumex crispus genom ett avstånd av mer än 1 km, 
fågelvägen räknat, och denna går här tvärsöver en vik, som från Ljungs- 
kilebukten tränger in mellan de båda fyndplatserna. Aecidiestadiet in
samlades den 8 juni och den 4 aug. voro Phragmites-st&nden på platsen 
besatta med talrika hopar av teleutosporer.

Puccinia Violae (Schum.) DC. In foliis vivis V. caninae Rchb. Åker in par. Ljung 
(III). — V. Rioinianae Rchb. Kristineberg (I—III); Lyckorna, Tjöstelseröd 
et Gunneröd in par. Ljung (I—III); Ulvesund in par. Resteröd (III).

P. Virgaureae (DC.) Lib. In foliis vivis Solidaginis Virgaureae L. Kristineberg.
Det torde mera sällan förekomma, att ett växtindivid samtidigt är an

gripet av mer än en rostsvampart. Men på samma blad av Solidago 
Virgaurea, som även är värdväxt för Uromyces Solidaginis, förekommo, 
fastän sällsynt, sporsamlingar av dessa båda arter, ja man kunde till på 
köpet få se sporhopar av Uromyces-arten tillsammans med sådana av 
Puccinia Virgaureae inom samma fläck.

P. Zopfii Wint. II, III. In foliis Calthaepalustris L. Storö inter insulas Väderöar.
Pucciniastrum Agrimoniae (DC.) Tranzschel. In foliis Agrimoniae Eupa- 

toriae L. Storö. Var ytterst sällsynt förekommande.
P. Epilobii (Pers.) Otth. In foliis E. palustris L. Kristineberg.
Thecopsora areolata (Fr.) Magnus. I. In conis dejectis Piceae excelsae (Lam.) 

Lk. Tjöstelseröd prope Ljungskile. II, III. In foliis Pruni Padi L. Stenåsen 
Anfasteröd et Brattefors in par. Ljung; Ulvesund in par. Resteröd 
Svenshögen in par. Ucklum.

Th. Vacciniorum (DC.) Karst. In foliis Vaccinii Myrtilli L. Lyckorna et 
Åker in par. Ljung. — Vaccinii uliginosi L. Kristineberg (13/s 1924); Dir- 
huvud in par. Ljung.

Triphragmium Ulmariae (Schum.) Link. In foliis Spiraeae Ulmariae L. Lyc
korna et Tjöstelseröd in pari Ljung; Stillingsön in insula Orust.

Lagerheim har i Bot. Notiser för år 1902, sid. 175 urskilt en var. alpi- 
num av denna art, som skall skilja sig från huvudarten därigenom, att den 
förekommer i högre belägna bergstrakter och på grund därav överhop
par det sekundära uredostadiet. Hit höra med all säkerhet exemplaren 
från Lyckorna och Tjöstelseröd. De förra äro insamlade den 14 juni, 
de senare den 12 juli. Ty under det att, i synnerhet i bladets övre del, 
flikarnas nerver uppvisa talrika sporsamlingar av primär uredo, uppträda 
på bladets nedre delar i bladskaftet kraftigt utbildade teleutosporhopar, 
som kunna nå en längd av 15 mm. Att höjden över havet ej kan hava in
verkat härvidlag, framgår tydligt därav, att de för Lyckorna angivna 
exemplaren insamlats på stranden av den s. k. Ljungån ej långt från 
dess utlopp i havet. Mellan fyndplatsen och utloppet finnes visserligen ett 
fall, men detta kan ej ha en större höjd än 10 ä 15 m. Och Sydow (II, sid. 
174) har ock påträffat samma form vid Berlin, således även på låglandet.



424

Uromijces Acetosae Schroet. In foliis Rumicis Acetosae L. Kristineberg 
(II, III); Skällackeröd (I) et Valåsen (II, III) prope Ljungskile.

U. Alchemillae (Pers.) Lev. Syn. Trachyspora Alchemillae Fckl. In foliis A. 
vulgaris L. Kristineberg (8/o 1913); Aisbäck in par. Lyse (12/o 1913); Ljungs- 
kile, Kärr et Anfasteröd in par. Ljung.

U. Anthyllidis (Grev.) Schroet. In foliis caulibusque A. Vulnerariae L. Kri- 
stineberg; Fjällbacka. •

U. Dactylidis Otth. II, III. In foliis D. glomeratae L. Kristineberg; Ljungs
kile, Tjöstelseröd, Simmersröd et Hälle in par. Ljung.

U. Ervi (Wallr.) West. In foliis caulibusque Ervi hirsuti L. Tjöstelseröd 
ad Ljungskile.

Aecidiestadiet av denna art insamlades först den 2 augusti och upp
trädde huvudsakligen på bladen i värdväxtens övre delar. Vid denna tid
punkt förekommo teleutosporer i högst obetydlig mängd, men den 19 aug. 
åter voro sådana utbildade i stort antal och uppträdde i största rikedom 
på stjälkarna, som ofta på långa sträckor voro beklädda med hopar av 
teleutosporer. Aecidierna voro nu på retur, men funnos dock, uredo syn
tes ej till. Att arten ej övergår på värdväxtens närmaste släkting Ervum 
tetraspermum, kan man sluta sig till bland annat därav, att exemplar av 
denna växt voro blandade med Ervum hirsutum utan att visa spår av att 
vara angripna av svampen.

U. Fabae (Pers.) d. By. II, III. In foliis caulibusque Viciae craccae L. Ilö- 
gen in par. Gunneröd; Ljungskile et Dirhuvud in par. Ljung; Svenshö- 
gen in par. Ucklum; Uddevalla (8l/s 1926).— Viciae sepium L. Kristine- 
berg (s/s 1916); Ljungskile.

U. Ficariac (Schum.) Lév. In foliis F. vernae Huds. Ljungskile.
U. Geranii (DC.) Otth. et Wartm. 11, III. In foliis G. silvatici L. Högen in 

par. Grinneröd.
U. Loti Blytt. Syn. Uromyces Euphorbiae-Corniculati Jordi. In foliis L. 

corniculatae L. Svenshögen in par. Ucklum.
U. Orobi (Pers.) Lév. In foliis 0. tuberosi L. Myren prope Strömstad (I); 

Fjällbacka (I); Ljungskile (I), Lyckorna (I—III) et Skällackeröd (I—III) 
in par. Ljung; Lavön prope Gullholmen (II, III); Skaftö in insula Skaft- 
öland (II, III); Svenshögen in par. Ucklum (II, III).

17. Poae Rabh. I. In foliis Ficariae vernae Huds. Ljungskile.
17. Polygoni (Pers.) Fckl. II, III. In foliis caulibusque P. avicularis L. Kri- 

stineberg; Fjällbacka; Ängshagen in par. Ljung; Uddevalla (s7s 1926).
U. Rumicis (Schum.) Wint. In foliis R. crispi L. Ljungskile et Skafteröd 

in par. Ljung. — R. domestici Hn. Tjöstelseröd ad Ljungskile. — R. 
oblusifolii L. Tjöstelseröd et Ljung.

U. Solidaginis (Smft)* Niessl. In foliis S. Virgaureae L. Kristineberg.
U. Trifolii (Hedw. f.) Lév. In foliis T. hybridi L. Tjöstelseröd et Kärr

stegen in par. Ljung. — T. pratensis L. Kristineberg; Storö inter insulas 
Väderöar.

Bland de till ett 40-tal uppgående blad av Trifolium hybridum, som in
samlades vid Tjöstelseröd den 15 juli, fanns ett, som på uddbladets mittel- 
nerv bar en samling av aecidier. Sydow (I, sid. 134) förnekar förekomsten 
av aecidium hos U. Trifolii, men detta fynd visar dock, att ett sådant kan
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förekomma, fastän ytterst sällsynt. Rostrup har även gjort samma fynd, 
men Sydow (1. c.) tror, att det föreligger en felbestämning av värdväxten.

Uromyces Trifolii-repentis (Gast.) Liro. II, III. In foliis caulibusque T. 
repentis L. Ljungskile.

U. Valerianae (Schum.) Fckl. II, III. In foliis V. officinalis L. Kristineberg.

Ustilagineae.
Cintractia Caricis (Pers.) Magnus. In ovariis C. paniceae L. Kristineberg. 

— C. pilnliferae L. Stockevik in insula Skaftöland (28/e 1913) — C. puli- 
caris L. Röd in par. Tossene (s,/<s 1913). — C. stellulalae Good. Kristine
berg (18/s 1924).

Carex pilulifera och C. pulicaris tyckas vara för vårt land nya värd
växter.

C. Luznlae (Sacc.) Clinton. Syn. Uslilago Luzulae Sacc. In ovariis L. 
pilosae (L.) Willd. Lyckorna.

Entyloma Calendulae (Oudem.) d. By. In foliis C. officinalis L. Kristineberg 
(Vs 1916).

E. Matricariae Rostr. In foliis M. inodorae L. Ljungskile et Anfasteröd 
in par. Ljung.

E. Ranunculi (Bon.) Schroet. In foliis vivis Ficariae vernae Iluds. Holkedals- 
kilen prope Strömstad; Ljungskile.

Tuburcinia Agropyri (Preuss.) Liro. In foliis Tritici repentis L. Ljungskile.
T. Anemones (Pers.) Liro. In foliis A. nemorosae L. Ljungskile.

Oaktat värdväxten var mycket allmän, förekom svampen i högst ringa 
mängd.

T. occulta (Wallr.) Liro. In foliis culmisque Secale cerealis L. Tjöstelseröd 
prope Ljungskile.

Ännu sällsyntare än den föregående, ty oaktat ivrigt letande kunde blott 
ett enda av svampen angripet strå uppbringas.

Ustilago Avenae (Pers.) Jens. In ovariis Avenae sativae L. Kristineberg; Fjäll
backa; Restenäs in par. Resteröd.

U. Bromi-mollis Liro. In ovariis B. mollis L. Kristineberg (2SA 1913); Ljung 
in par. Ljung; Ulvesund in par. Resteröd.

Denna form av den forna Ustilago bromivora torde sannolikt vara den 
vanligaste i vårt land, men det oaktat har jag ej i den för mig tillgängliga 
svamplitteraturen funnit någon föregående uppgift om dess förekomst 
här i landet.

U. longissima (Sow.) Tul. In foliis Glyceriae fluitantis (L.) R. Br. Stockevik 
in insula Skaftöland (4/s 1913).

U. reticulata Liro. In ovariis Polygoni lapathifolii Ait. Kristineberg'; Ulve
sund in par. Resteröd.

U. Scabiosae (Sow.) Wint. In antheris Tricherae arvensis (L.) Schrad. Arröd 
in par. Ljung.

U. Scorzonerae (A. et S.) Schroet. In capitulis S. humilis L. Kärr in par. 
Ljung.

U. Silenes-inflatae (DC.) Liro. In anlheris Silenes maritimae With. Kristine- 
berg rh 1913). — Viscariae vulgaris Roehl. Kristineberg.
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Phycomycetes.

Albugo Candida (Pers.) O. Kuntze. In foliis etc. Capsellae bursae pastoris (L.)
Medik. Käringön (16/t 1906); Kristineberg; Fjällbacka.

A. spinulosa (d. By.). In foliis Cirsii arvensis (L.) Scop. Tjöstelseröd prope 
Ljungskile.

A. Tragopogonis (Pers.) S. F. Gray. In foliis Scorzonerae humilis L. Kristine- 
berg; Skällackeröd in par. Ljung.

Bremia Lactucae Regel. In foliis Senecionis vulgaris L. Lyckorna et Arröd 
in par. Ljung; Ulvesund in par. Resteröd. — Sonchi asperi (L.) All. et
S. oleracei L. Anfasteröd in par. Ljung.

Peronospora alia Fckl. In foliis Plantaginis majoris L. Skaftö in Skaftöland;
Halle, Simmersröd, Berg et Arröd in par. Ljung.

P. grisea Unger. In foliis Veronicae Beccabungae L. Stockevik in Skaftöland 
(28/e 1913), Blötebogen in insula Öddö prope Strömstad.

P. hiemalis Gaum. In foliis Ranunculi acris L. Halle ad Ljungskile.
P. leptosperma (d. By.) Gäum. In foliis Matricariae inodorae L. Berg in par. 

Ljung, Ulvesund in par. Resteröd.
P. Lotorum Syd. In foliis Loti corniculalae L. Tjöstelseröd ad Ljungskile; 

Högen in par. Grinneröd.
Ny för Sverige. Finnes ej enligt min kännedom om den svenska svamp- 

litteraturen omnämnd från vårt land och uppföres ej heller av Gäumann 
(1923, sid. 200) såsom förekommande liär i landet.

P. media Gäum. In foliis Stellariae mediae (L.) Cyrill. Ljungskile.
P. obovata Bon. In foliis caulibusque Spergulae arvensis L. Ljungskile et 

Kärr in par. Ljung.
P. Orobi Gäum. In foliis O. luberosi L. Skällackeröd in par. Ljung.
P. Pohjgoni (Halst.) A. Fisch. In foliis P. avicularis L. Välleberget ad 

Ljungskile.
P. pratensis Syd. In foliis Trifolii medii (L.) Huds. Välleberget ad Ljungskile. 
P. Ranunculi Gäum. In foliis R. repentis L. Ljungskile et Kärr in par. 

Ljung.
P. Rnmicis Corda. In inflorescentia R. Acelosae L. Ljungskile, Arröd et 

Kärr in par. Ljung; Stillingsön in Orust.
P. sepium Gäum. In foliis Viciae sepium L. Ljungskile et Halle in par. Ljung. 
P. Spinaciae Laubert. In foliis S. oleraceae L. Ljungskile.
P. Trifolii-hybridi Gäum. In foliis T. hybridi L. Tjöstelseröd ad Ljungskile. 
P. variabilis Gäum. In foliis Chenopodii albi L. Myren prope Strömstad;

Ljungskile et Simmersröd in par. Ljung.
P. vernalis Gäum. In foliis caulibusque Spergulae vernalis Willd. Berg et 

Brattefors in par. Ljung; Stillingsön in Orust.
P. Viciae (Berk.) Gäum. In foliis Er vi tetraspermi L. Tjöstelseröd ad 

Ljungskile.
Phytophthora infestans (Mont.) d. By. In foliis Solani tuberosi L. Halle ad 

Ljungskile.
Plasmopara densa (Rabh.) Schroet. In foliis Rhinanthi minoris Ehrh. Kri- 

stineberg (Ve 1913); Skafteröd in par. Ljung.



427

Plasmopara nivea (Unger) Schroet. In foliis Aegopodii Podagrariae L. Vin- 
termyren prope Strömstad; Marstrand (24/e 1923); Skafteröd in par. Ljung. 
— Angelicae silvestris L. Kristineberg. — Cerefolii silvestris (L.) Bess. 
Ljungskile.

P. pusilla (d. By.) Schroet. In foliis Geranii silvatici L. Halle prope Ljungskile. 
P. pygmaea (Ung.) Schroet. In foliis Anemones nemorosae L. Ljungskile 

et Lyckorna.
Synchytrium Anemones Woron. In foliis Anemones nemorosae L. Ljungskile. 
S. Mercurialis Fckl. In foliis M. perennis L. Ljungskile.
S. rubrocinctum Magn. In foliis Saxifragae granulatae L. Ad templum 

novum paroeciae Ljung.

Hemiasci.

Protomyces macrosporus Unger. In foliis Aegopodii Podagrariae L. Fiske- 
bäckskil (8/o 1913); Halle et Tjöstelseröd prope Ljungskile.

Exoasci.

Taphrina anrea (Pers.) Fr. In foliis Populi nigrae Ait. Fjällbacka.
T. Betulae (Fckl) Johans. In foliis B. verrucosae Ehrh. Ljungskile, Ljung, 

Berg et Stenåsen in par. Ljung.
T. Cerasi (Fckl) Sadeb. In foliis Pruni avium L. Karr in par. Ljung.
T. coerulescens (Desm. et Mont.) Tul. In foliis Quercus Roboris L. Ulve- 

sund in par. Resteröd.
Asci 53—57 X 18—19 p, de flesta redan öppnade och tomma, de fortfa

rande slutna voro fyllda med konidier. Sadebeck (1893, sid. 79) uppger 
för asci en storlek av 55—70 X 15—20 p, Palm (1917, sid. 8) kommer ej till 
en större höjd på dem än 25 p, vilket möjligtvis beror på tryckfel.

T. Potentillae (Farlow) Johans. In foliis caulibusque P. erectae (L.) Hampe. 
In Valåsen ad Ljungskile.

T. Pruni (Fckl) Tul. In fructibus P. domesiicae L. Kristineberg; Ljungskile.
T. Sadebeckii Johans. In foliis Aini glutinosae (L.) Gaertn. Skaftö in Skaft- 

öland; Kärr, Arröd, Tjöstelseröd, Halle et Berg in par. Ljung; Stillingsön 
in Orust.

T. Tosquinetii (West.) Magn. In foliis Alni glutinosae (L.) Gaertn. Kungsviken 
in Orust (4A 1913); Berg, Simmersröd, Arröd et Stenåsen in par. Ljung.

Pyrenomycetes.

Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lamb. In ramulis emortuis Corni albae L.
Backa in insula Orust ('% 1892); Ljungskile.

C. Nolarisii Feld. In sarmentis Rubi fruticosi L. Kristineberg.
Asci usque ad 180 X 9 p, sporae 20—25 x 6 p. Både Winter (1887, sid. 563) 

och ännu skarpare Vestergren (1897, sid. 261) hålla före, att denna och



428

föregående art äro synonyma. Skillnaden är ej heller nämnvärd (värd
växterna äro dock i systematiskt avseende långt åtskilda), men i våra 
dagar går tendensen ut på att dela upp de forna arterna med ett flertal 
värdväxter i flera s. k. biologiska arter, varför det ju kan vara skäl att 
fortfarande hålla dem isär. C. Notarisii tycks vara ny för vårt land.

Cücurbilaria Caraganae Karst. In ramis aridis C. arborescenlis Lam. 
Ljungskile.

Diaporthe denigrata Wint. In eäulibus siccis Angelicae silvestris L. Kri- 
stineberg.

Asci 10—55 X 0—8 g, sporae 10—14 x 3—3,5 g.
D. inquilina (Wallr.) Nits. In caulibus emortuis Heraclei sibirici L. Blå- 

bergsholmen ad Kristineberg.
Asci 36—55 X 6—7 g, sporae 10—13 X 2—3 g.
Både denna och föregående art tyckas vara nya för vårt land.

D. leiphaemia (Fr.) Sacc. In ramis aridis quercinis. Gusseröd in par. Ljung
(21/t 1888).

D. linearis Nits. In caulibus siccis Solidaginis Virgaureae L. Kristineberg; 
Lyckorna.

D. Lirella (Moug. et Nestl.) Fckl. In caulibus mortuis Spiraeae Ulmariae L. 
Blåbergsholmen ad Kristineberg.

D. Strumella (Fr.) Fckl. In ramulis exsiccatis Ribis alpini L. Backa in 
insula Orust (l0/s 1892).

D. Wibbei Nits. In ramulis aridis Myricae Gales L. Korsviken in paroecia 
Ljung (*/» 1888). Ny för Sverige.

Sporerna hos mina exemplar äro ofta i båda ändarna försedda med ett 
kort cilieartat bihang, som dock ej framträder så särdeles tydligt. På 
denna grund torde det ock lätt bliva förbisett, vilket sannolikt är orsaken 
till, att dess tillvaro ej finnes omnämnd i artdiagnosen. För bestämmandet 
av de av mig tagna exemplaren har jag haft till jämförelse såväl n:r 2827 
i Sydows Mycotheca marchica, utdelat under namn av Diaporthe Wibbei 
Nits., som ock Vestergrens Microm. rariores selecti n:r 356 med benäm
ningen Diaporthe promimila Sacc., Bomm. et Rouss. Någon olikhet mellan 
dessa båda exemplar kunde ej iakttagas. Hos båda funnos även de cilie- 
artade utskotten i sporernas ändar. Utan tillgång till originalexemplar av 
dessa båda arter, kan ju ej saken säkert avgöras, men den misstanken 
ligger nära till hands, att den sistnämnda arten är överflödig.

Didymeila Trifolii (Fckl) Sacc. In caulibus siccis T. pratensis L. Oxevik 
in par. Dragsmark.

Epichloé typhina (Pers.) Tul. Ad culmos vivos Dactylidis glomeratae L. 
Myren prope Strömstad; Ängshagen in par. Ljung. — Hold lanati L. 
Ilolma in par. Brastad.

Erysiphe Cichoracearum DC. In foliis Achilteae Ptarmicae L. et Artemisiae 
vulgaris L. Kristineberg. — Asperuginis procumbentis L. Fjällbacka. — 
Centaureae Jaceae L. Kristineberg. — Cynoglossi officinalis L. Fjällbacka. 
- Hieracii sp. Kristineberg, Stockevik (4/s 1913) et Fiskebäckskil (24/s 

1913). — Hypochaeridis maculatae L. Kristineberg (I4/g 1913). — Lappae 
minoris (Schkuhr) DC. Kristineberg; Halle prope Ljungskile; Svenshögen 
in par. Ucklum. — Lappae officinalis All. Storö inter insulas Väderöar.
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-r- Plantaginis majoris L. Kristineberg; Fjällbacka (Vo 1911); Svenshögen 
in par. Ucklum. — Plantaginis maritimae L. Kristineberg; Ljungskile. 
— Scorzönerae hamilis L. Kristineberg; Berg in Skaftöland (!8A 1913) — 
Solidaginis Virgaureae L. Storö inter insulas Väderöar. — Sonchi arvensis 
L. Berg in par. Ljung. — Valerianae officinalis L. Storö.

Winter (1887, sid. 34) anger ej några mått för Erysiphe Cichoracearum, 
varför jag här meddelar sädana från exemplaren på den ovan nämnda 
Lappa officinalis. Perithecia usque ad 158 p diam; asci62—77 x 40—45 p, 
interdum una solum spora praediti; sporae 25—32 x 18—25 p.

Solidago Virgaurea namnes ej av Salmon såsom värdväxt för Erysiphe 
Cichoracearum.

rysiphe Galeopsidis DC. In foliis G. Tetrahit L. Ljungskile.
. Polygoni DC. In foliis Angelicae silvestris L. Ljungskile. — Aquilegiae 
vulgaris L. Kristineberg; Lyckorna. — Calthae palustris L. Kristineberg; 
Storön inter insulas Väderöar. — Cerefolii silvestris (L.) Bess. Kristineberg; 
Högen in par. Grinneröd; Ljungskile. — Hyperici quadranguli L. Bräckan 
in par. Ljung. — Lathyri pratensis L. Svenshögen in par. Ucklum; 
Skafteröd in par. Ljung. — Pimpinellae Saxifragae L. Kristineberg; 
Storö. — Ranunculi acris L. Kristineberg; Storö; Ulvesund in par. 
Resteröd. — Ranunculi Flammulae L. Kristineberg; Storö. — Ranunculi 
repentis L. Kristineberg. — Spiraeae Ulmariae L. Lunnevik in insula 
Skaftöland. — Succisae pratensis Moench. Kristineberg; Lavön prope 
Gullholmen. — Tricherae arvensis (L.) Schrad. Kristineberg. — Trifolii 
medii (L.) Huds. Ljungskile. — Urticae dioicae L. Kristineberg. - 
Viciae silvaticae L. Killingholmen prope Strömstad.

Spiraea Ulmaria torde mera sällan uppträda som värdväxt för Erysiphe 
Polygoni, vanligtvis brukar den vara angripen av Sphaerotheca Humuli. 

Eutypa ftavovirescens (Iloffm.) Tul. In ramis aridis Rosae sp. Korsviken 
in par. Ljung (‘A 1888).

Eiitypella Prunastri (Pers.) Sacc. In ramis mortuis Pruni domesticae L.
Backa in paroecia Myckleby (16/s 1892).

E. Sorbi (Schm.) Sacc. In ramis putrescentibus S. Aucupariae L. Torp 
in insula Orust (14/s 1892).

Leptosphaeria dolioloides (Auersw.) Karst. In caulibus siccis Centaureae 
Jaceae L. Kristineberg.

L. Doliolum (Pers.) Ces. et de Not. In caulibus mortuis Urticae dioicae L. 
Ivristineberg.

L. modesta (Desm.) Karst. In caulibus putrescentibus Solidaginis VirgaureaeL. 
Kristineberg.

L. oreophiloides Sacc. et Penz. var. Scrophulariae Karst. In caulibus siccis 
Scrophulariae nodosae L. Kristineberg. Rehm determinavit.

Perithecia ad 260 p diam.; asci 75—85 X 7—9 p; sporae 24—26 X 3—4 p. 
L. planiuscula (Riess) Ces. et de Not. In caulibus emortuis Solidaginis 

Virgaureae L. Lyckorna.
Både denna och föregående art torde vara nya för vårt land. 

Lophidium compressum (Pers.) Sacc. In sarmentis mortuis Rubi idaei L. 
Kristineberg.

Lophiostoma caulium (Fr.) Ces. et de Not. In caulibus emortuis Scrophu
lariae nodosae L. Kristineberg.
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Metasphaeria tejostega (Ellis) Sacc. In ramis aridis Rosae sp. Torp in 
insula Orusl (14/s 1888).

Ostiolis peritheciorum contextu nigrofulgente (clypeo?) cinctis, ascis 
longeparaphysatis, tenuiter cylindraceis, 115—130 x 7—8p; sporis 3-sep- 
tatis, hyalinis, oblongis, utrinque rotundatis, monostichis, non constrictis, 
17—20 X7|i.

Microsphaera AIni (Wallr.) Salmon var. divaricata (Wallr.) Salmon. In foliis 
Rhamni Frangulae. Fiskebäckskil (29A 1913).

M. AIni (Wallr.) Salmon var. Lonicerae (DC.) Salmon. In foliis L. Caprifolii 
L. Kristineberg.

Nectria cinnabarina (Tode) Fr. In ramis emortuis Pruni spinosaeL. Torp 
in Orust (l4A> 1892).

Asci 52—85 x 8—13 p; sporae 16—26 X 4—6 p.
N. Cucurbitula (Tode) Fr. In cortice Piceae excelsae (Lam.) Lk. Krogane in 

Orust ('% 1892).
Ophiobolus porphyrogonus (Tode) Sacc. In caulibus putrescentibus Ange- 

licae silvestris L., Sedi Telephii L. et Solani tuberosi L. Kristineberg.
O. tenellus (Auersw.) Sacc. In caulibus siccis Centaureae Jaceae L. Kri- 

stineberg.
Phaeosphaerella pheidasca (Schroet.) Sacc. In culmis emortuis Junci con- 

glomerati L. Kristineberg. Säkerligen ny för vårt land.
Phyllachora graminis (Pers.) Fckl. In foliis vivis Tritici repentis L. Kri- 

stineberg; Bräckan in par. Ljung.
Ph. Junci (Fr.) Fckl. In culmis mortuis .7. conglomerati L. Kristineberg.
Pleospora herbarum (Pers.) Rabh. In caulibus siccis Angelicae silvestris 

L. Korsviken in par. Ljung ('A 1888). — Campanulae persicaefoliae L. 
Grötön ad Lysekil. — Heraclei sibirici L. Blåbergsholmen ad Kristine- 
berg. — Lapsanae communis L. Välleberget ad Ljungskile. — Linariae 
vulgaris Mill. Kristineberg. — Pimpinellae Saxifragae L. Ljungskile 
Ch 1888). — Rumicis crispi L. Ljungskile. — Scrophulariae nodosae L. 
et Sedi Telephii L. Kristineberg.

P. infectoria Fckl. In culmis siccis Elymi arenarii L. Korsviken in par. 
Ljung ('V7 1888).

P. vulgaris Niessl. In caulibus mortuis Achitteae Mitlefolii L. Kristineberg.
Plowrightia ribesia (Pers.) Sacc. In ramis emortuis Ribis Grossulariae L. 

Korsviken (2A 1888).
Podosphaera Oxyacanthae (DC.) d. By. In foliis Vaccinii Mgrtilli L. Kristi- 

neberg; Åker in par. Ljung; Svenshögen in par. Ucklum.
P. Oxyacanthae (DC.) d. By. var. tridactyla (Wallr.) Salmon. In foliis 

Pruni Padi L. In sepulcreto pristino paroeciae Ljung.
Sphaerella Hgperici Auersw. In caulibus mortuis 77. quadranguli L. 

Ljungskile.
S. polygramma (Fr.) Niessl. In caulibus siccis Scrophulariae nodosae L. 

Kristineberg.
Perithecia ad 50 p diam.; asci 23—30 X 6—9 p; sporae 9—10 X 2,5—3 p

Sphaerotheca Hamuli (DC.) Burr. In foliis Alchemillae vulgaris L. Kristi- 
neberg; Bräckan in par. Ljung. — Comari palustris L. Storö inter in
sulas Väderöar. — Gei rivalis L. Kristineberg. — Potentillae erectae



(L.) Hampe. Storö inter insulas Väderöar. — Spiraeae Ulmariae L. 
Fiskebäck in Skaftöland (29/7 1913); Högen in par. Grinneröd.

Sphaerotheca Humuli (DC.) Burr. var. fuliginea (Schlecht.) Salmon. In foliis 
Calendulae officinalis L. Kristineberg. — Melampyri pratensis L. Ljungs- 
kile. — Plantaginis lanceolatae L. Storö inter insulas Väderöar. — 
Taraxaci officinalis (Web.) Wigg. Kristineberg; Storö.

S. mors iwae (Schw.) B. et C. In fructibus Ribis Grossulariae L. Tjöstel- 
seröd ad Ljungskile.

S. pannosa (Wallr.) Lév. In fructibus Rosae sp. Kristineberg. G. Lager- 
heim legit.

Sphaerulina intermixta (B. et Br.) Sacc. In sarmentis aridis Rnbi fruticosi 
L. Gusseröd in par. Ljung (21A 1888).

Stigmatea Robertiani Fr. In foliis Geranii Robertiani L. Aisbäck in par. 
Lyse (12/e 1913); Skorvhuvud in par. Bro (16A 1913); Stillingsön in Orust. 
Berg in par. Ljung.

Uncimila Aceris (DC.) Sacc. var. Tulasnei (Fckl) Salmon. In foliis A.plala- 
noidis L. Fjällbacka (Vo 1911); Lyckorna.

U. Prunastri (DC ) Sacc. In foliis Primi spinosae L. Storö inter Väderöar.
Valsa ambiens (Pers.) Fr. In ramis aridis Coryli Avellanae L. Torp in 

insula Orust (14/s 1892). Asci 60 X 10—13 g, sporae 13-26 X 4—6 g.

Discomycetes.

Calloria fusarioides (Berk.) Fr. In caulibus siccis Urticae dioicae L. Kri- 
stineberg.

Colpoma quercinum (Pers.) Wallr. In ramis corticatis quercinis. Stillingsön 
in Orust (7A 1888).

Dasgscypha clandestina (Bull.) Fckl. In sarmentis aridis Rubi idaei L. 
Kristineberg.

Naevia pusilla (Lib.) Rehm. In calamis siccis Junci conglomerati L. Kri- 
stineberg.

Phialea Solani (Pers.) Sacc. In caulibus putrescentibus S. tuberosi L. 
Kristineberg.

Propolis faginea (Schrad.) Karst. In sepimento pineo vetusto. Korsviken 
in par. Ljung (V? 1888).

Pseudopeziza Ranunculi (Wallr.) Fckl. In foliis vivis R. acris L. et R. repen- 
tis L. Ljungskile.

P. repanda (Fr.) Karst. In foliis vivis Galii borealis L. Ljungskile.
P. Trifolii (Bernh.) Fckl. In foliis vivis T. pratensis. L. Kristineberg.
Pyrenopeziza Rubi (Fr.) Rehm. In sarmentis mortuis R. Wahlbergii Arrh. 

Kristineberg. Värdväxten torde vara ny för arten.
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. In foliis vivis Salicis cinereae L. Lavön 

prope Gullholmen.
Schizoxylon Berkeleyanum (Dur. et Lév.) Fckl. In caulibus siccis Scro- 

phulariae nodosae L. et Solidaginis Virgaureae L. Kristineberg.



432

Sphaeropsideae et Melanconieae.

Camarosporium macrosporum (B. et Br.) Sacc. In ramis aridis Philadelphi 
coronarii L. Korsviken in par. Ljung (UA 1888).

Coniothyrium Ribis Brun. In ramulis Ribis Grossularicie L. Korsviken in 
par. Ljung (2A 1888). Denna art torde ej vara förut anträffad här i 
landet.

Cytospord carphosperma Fr. In ramis exsiccatis Pyri Mali L. Torp in 
insula Orust (I4A) 1892).

Darluca Filam (Biv.) Cast. In foliis Hieracii sp. Kristineberg. — Tritici 
repentis L. Ljungskile.

Diplodia Rubi Fr. In sarmentis mortuis R. odorati L. Korsviken in par. 
Ljung (Vf 1888).

Diplodina Solani (Oudem.) Allesch. In caulibus putrescentibus S. tuberosi L. 
Kristineberg. Är sannolikt en för' Sverige ny art.

Entomosporium Mespili (DC.) Sacc. In foliis Cotoneasteris vulgaris Lindl. 
Kristineberg.

Excipularia fnsispora (B. et Br.) Sacc. In ramis exsiccatis Berberidis vul
garis L. Ljungskile. Tyckes vanligen förekomma tillsammans med 
Cucurbitaria Berberidis.

Hyaloceras hypericimim (Ces.) Sacc. In caulibus siccis Hypericiperforati L. 
Kristineberg. — H. quadranguli L. Gusseröd in par. Ljung (21A 1888).

Sporulis 14—17 X 3—4 g; setis sporularum 4,6—14 g longis, saepe magis 
dimidio brevioribus quam sporulis. Såväl denna som föregående arten 
äro med all säkerhet nya för vårt land. Att Hyaloceras hypericimim ej 
förut omnämnts från Sverige, är rätt märkvärdigt, ty den förefaller vara 
ganska allmänt förekommande; jag har anträffat den även i Halland och 
Skåne, och den är lätt igenkännlig på sina sporer.

Leptothyriam alneum (Lév.) Sacc. In foliis Alni glutinosae CL.) Gaertn. 
Svenshögen in par. Ucklum.

L. Periciymeni (Desm.) Sacc. In foliis Lonicerae Periclymeni L. Ilermanö 
(20/e 1913); Skorvhuvud in par. Bro (10/u 1913); Marstrand (“/« 1923).

Melasmia Erhpetri Magnus. In ramulis vivis E. nigri L. Killingholmen 
ad Strömstad.

Phoma Achilleae Sacc. In caulibus siccis A. Millefolii L. Kristineberg. 
Denna art har jag ej i litteraturen funnit omnämnd som insamlad här 
i landet.

Ph. acuta Fckl. In caulibus mortuis Urticae dioicae L. Kristineberg.
Ph. complanata (Tode) Desm. In caulibus siccis Angelicae silvestris L. 

Kristineberg.
Ph. Dictamni Fckl. In caulibus, fructibus etc. siccis D. Fraxinellae Pers. 

Kristineberg.
Ph. herbarum West. In caulibus emortuis Linariae vulgaris Mill. Kristi

neberg.
Phyllosticta Angelicae Sacc. In foliis A. silvestris L. Storö inter insulas 

Väderöar.
Ph. Violae-caninae (West.) Allesch. In foliis V. Rivinianae Rchb. Kristine-
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berg. I saknad av originalexemplar till jämförelse och på grund av 
den ofullständiga beskrivningen i Rabenhorsts Kryptogamenflora, Bd. 
VI. sid. 157 kan jag ej fullt garantera bestämningens riktighet.

De båda sistnämnda arterna torde vara nya för vårt land.
Placosphaeria clgpeata B. et Br. In caulibus mortuis Spiraeae Ulmariae L. 

Blåbergsholmen ad Kristineberg.
P. graminis Sacc. et Roum. In fobis languescentibus Agrostidis vulgaris 

With. Ljungskile.
Polgstigmina rubra (Desm.) Sacc. In fobis Pruni spinosae L. Lindholmen 

in paroecia Dragsmark; Storön inter Väderöar.
Septoria Acetosae Oudem. In fobis Rumicis Acetosae L. Kristineberg.

Sporae 26—54 x 4 p. I Rabenhorsts Kryptogamenflora, Bd. VI, sid. 
848 angives peritheciernas storlek till ungefär 1 mm i diameter. Detta 
måste vara ett tryckfel, ty så stora Sepforfa-perithecier existera sanno
likt ej.

S. Agrimoniae-Eupatoriae Bomm. et Rouss. In fobis Agrimoniae Eupatoriae 
L. Kristineberg (24/s 1913). Ny för Sverige.

S. Anemones Desm. In fobis A. nemorosae L. Alsbäck in par. Lyse 
(‘Ve 1913); Skorvhuvud in par. Bro (10/e 1913).

S. Calamagrostidis (Lib.) Sacc. In fobis C. epigeji (L.) Roth. Lindholmen 
in par. Lyse (2,/s 1913).

S. Ficariae Desm. In fobis F. vernae Huds. Alsbäck in par. Lyse (12/o 
1913); Ljungskile.

S. Galeopsidis West. In fobis G. Tetrahit L. Välleberget ad Ljungskile.
S. Gei Rob. et Desm. In fobis Gei rivalis L. Skaftö in Skaftöland; Lavön 

prope Gullholmen; Kristineberg; Högen in par. Grinneröd. — Gei urbani 
L. Stillingsön in Orust.

Sporae usque ad 72 g longae. Detta är ju betydligt mer än 30 p, som i 
Rabenhorsts Kryptogamenflora, Bd. VI, sid. 788 anges som högsta 
sporlängd hos denna art. Men faktum är, att Septoria-sporerna variera 
mycket mer i längd, än vad man kan sluta sig till av beskrivningarna.

S. Hyperici Desm. In fobis H. quadranguli L. Stillingsön.
S. Lgsimachiae West. In fobis L. vulgaris L. Kristineberg; Lavön ad 

Gullholmen; Kåvehagen in par. Ljung.
Sporae 30—45 X 1,5 p, interdum usque ad 72 p longae. Tyckes ej förut 

vara funnen här i landet, fastän den ej är sällsynt.
S. Polygonorum Desm. In fobis P. lapathifolii Ait. Anfasteröd in par. 

Ljung; Svenshögen in par. Ucklum. — P. persicariae L. Berg et Sten- 
åsen in par. Ljung.

S. Rubi West. In fobis R. idaei L. Lavön ad Gullholmen.
S. Rumicis Trail. In fobis Rumicis Acetosae L. Kristineberg.

Perithecia ad 110 p diam.; sporae 25—37 X 4 p. Fråga är, om det be
står någon skillnad mellan denna art och den ovan omnämnda Septoria 
Acetosae. Fläckarna hos de hithörande exemplaren voro något mindre, 
än de skola vara hos S. Acetosae, peritheciernas storlek överensstämmer 
ju med vad som anges för perithecierna hos S. Rumicis. Men om man 
tager i betraktande, att denna säkerligen är felaktigt angiven för S. 
Acetosae, så återstår ej mycket, som kan skilja dessa arter från varandra.
28 •— 28310. Svensk Botanisk Tidskrift. 1928.
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Septoria scabiosicola Desm. In foliis Succisae pratensis Moench. Lavön prope 
Gullholmen: Berg in par. Ljung. — Tricherae arvensis (L.) Schrad. Kri- 
stineberg; Arröd in par. Ljung. Sporae 25—56 X 1 1,5 g.

S. Sorbi Lasch. In foliis S. Aucupariae L. Kristineberg (”/» 1924). Om denna 
art har jag ej funnit någon uppgift, att den blivit förut insamlad här i 
landet.

S. Virgaureae Desm. In foliis Solidaginis Virgaureae L. Kristineberg.
Denna art insamlades vid två olika tillfällen: den 16 augusti och den 

5 september. Hos de förra exemplaren uppnådde sporerna en längd av 
100 p och voro försedda med talrika tvärväggar; hos exemplaren av den 
5 sept. hade sporerna en längd av 45 p som maximum och voro försedda 
med 2—3 tvärväggar. Värdplantans blad voro i förra fallet betydligt större 
och kraftigare än i det senare fallet. Däri ligger sannolikt anledningen 
till sporernas olika utseende. I Rabenhorsts Kryptogamenflora, Bd. IV, 
sid. 859 uppges sporerna vara 1-celliga.

Stagonospora arenaria Sacc. In culmis emortuis Elgmi arenarii L. Kors- 
viken in par. Ljung (bh 1888).

Vermicularia Dematium (Pers.) Fr. In caulibus siccis Angelicae silvestris L. 
Kristineberg. Sporulae 18—23 X 3,5—4 p.

V. herbarum West. In caulibus mortuis Sedi Telephii L. Kristineberg. 
Sporulae 16—22 X 3 p, acutatae, rectae vel plerumque curvatae.

Zgthia Rhinanthi (Lib.) Fr. In caulibus siccis Rhinanthi minoris Ehrh. 
Kristineberg.

Hyphomycetes.

Botrytis cinerea Pers. In caulibus mortuis Rumicis crispi L. Ljungskile. 
Cercospora Mercurialis Pass. In foliis M. perennis L. Fiskebäck in Skatt- 

öland (20/n 1916); Ljungskile.
C. radiata Feld. In foliis Anthyllidis Vulnerariae L. Kristineberg (mh 1913). 

En för vårt land ny art.
C. Violae-silvaticae Oud. In foliis V. silvaticae Fr. Kristineberg, Lyckorna. 

Hyphis conidiophoris 15—50 X 4,5—6 p; conidiis 30—55 X 3—4,5 p, 
1 -pluri-septatis.

Cercosporella Scorzoncrae v. Höhn. In foliis S. humilis L. Kristineberg 
(S8/<s 1913). Detta är sannolikt första gången som denna art är funnen 
här i landet.

Cladosporium herbarum (Pers.) Link. In foliis vivis Violae silvaticae Fr. 
Kristineberg.

Fusicladium depressum (B. et Br.) Sacc. In foliis Angelicae silvestris L.
Kristineberg; Lavön prope Gullholmen; Ljungskile.

Isariopsis albo-rosella (Desm.) Sacc. In foliis languidis Cerastii vulgaris 
C. Hn. Kristineberg (Vo 1913); Tjöstelseröd prope Ljungskile.

Oidium Balsamii Mont. In foliis Verbasci Thapsi L. Kristineberg.
Konidier 30—36 X 17—21 p, vanligen med en grund inbuktning å vardera 

sidan strax bakom spetsen.
Enligt Salmons åsikt (se Rabenhorst, Kryptogamenflora, Bd. VIII, 

sid. 86) skall denna art på Verbascum höra till Erysiphe Cichoracearum,
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som står i samband med en hel mängd former, som eljest räknas till 
Oidium erysiphoides. Under sådana förhållanden torde O. Balsamii knap
past förtjäna att anses som en särskild art.

Oidium erysiphoides Fr. In foliis Cirsii lanceolati (L.) Scop. Kristineberg; 
Storön inter insulas Väderöar. — Erodii cicutarii (L.) 1,’Hérit. Blåbergshol- 
men ad Kristineberg (% 1913). — Geranii mollis L. Storön inter Väderöar.— 
Gei urbani L. Kristineberg; Skaftö in Skaftöland. — Lactucae muralis 
(L.) D. Don. Storön. — Oenotherae biennis L. Kristineberg. — Viciae 
craccae L. Storön. — Viciae sativae L. Kristineberg.

De här anförda värdväxterna för Oidium erysiphoides äro endast sådana, 
på vilka jag ej funnit perithecier av erysipheer, oaktat de insamlats så 
sent på sommaren, att man med goda skäl kunnat vänta sig förekomsten 
av dylika.

O. monilioides Link. In foliis Dactylidis glomeratae L., Festucae etatioris L. 
et Tritici repentis L. Kristineberg.

O. quercinum Thtim. In foliis quercinis. Stuveröd in Skaftöland; Välle- 
berget ad Ljungskile; Stillingsön in Orust.

0. Ruborum Rabh. In foliis vivis R. idaei L. Kristineberg (Vs 1913).
Mycelio etiam epiphyllo, non solum hypophyllo; conidiis hyalinis, 

plus minus late ellipticis, apice abrupte rotundatis, post apicem saepe 
lender sinuosis, verrucis sparsis et magnis praeditis, 25—38 X 16—18 g.

Vid jämförelse med originalexemplar, utdelade som n:r 2173 i Raben- 
horsts exsiccatverk: Fungi europaei, visade sig en fullständig överens
stämmelse mellan de av mig insamlade exemplaren och dem, som legat 
till grund för artens uppställande. Några karaktärer, som skulle skilja 
denna art från sådana former, som man utan tvekan för till 0. erysiphoides 
Fr., kunde jag dock ej finna, tios konidierna förefanns en viss benägenhet 
att hänga tillsammans i kedjor.

Ouularia haplospora (Speg.) Magn. In foliis Alchemillae vulgaris L. Ljungs
kile et Stenåsen in par. Ljung; Kristineberg.

Hos Kristinebergsexemplaren, som först bestämdes till Ouularia 
Schroeteri (Kühn.) Sacc., ha konidiebärarna en storlek av 29—50 x 3 g; 
konidierna voro 12—15g i längd, 4,5—6g i bredd; fläckarna å bladens 
översida voro gråbruna med en brunröd kant och ofta åtskilda sins
emellan av ett rött parti. Under det sålunda konidiernas storlek bäst 
överensstämmer med den, som angives för O. Schroeteri, tyder fläckar
nas utseende på O. haplospora. Härav torde följa, att dessa båda arter 
kunna anses såsom identiska, vilket Magnus (Hedvigia XLIV, 17) redan 
förut framhållit.

O. obliqua (Cooke) Oudem. In foliis Rumicis crispi L. Kristineberg; Klubban 
ad Fiskebäckskil. — R. domestici Hn. Svenshögen in par. Ucklum. — 
R. obtusifolii L. Ljungskile.

Polythrincium Trifolii Kunze. In foliis T. hybridi L. Gunneröd in par. Ljung.
Ramularia Angelicae v. Höhn. In foliis A. silvestris L. Kristineberg.
R. Asteris (Phill. et Plowr.) Bubåk. In foliis A. Tripolii L. Stillingsön in 

Orust. Såväl denna som föregående art äro nya för Sverige.
R. calcea (Desm.) Sacc. In foliis Glechomatis hederacei L. Ljungskile; 

Svenshögen in par. Ucklum.



Ramularia Callhae (Erikss.) Lindr. In foliis C. palustris L. Kristineberg 
(llh 1913).

R. enecans Magnus. In foliis Epilohii angustifolii L. Ljungskile et Åker 
in par. Ljung.

R. Gei (Eliass.) Lindr. In foliis G. rivalis L. Skorvhuvud in par. Bro (16A 
1913); Kåvehagen in par. Ljung.

R. Kriegeriana Bres. In foliis Plantaginis majoris L. Kristineberg.
R. Lampsanae (Desm.) Sacc. In foliis L. communis L. Berg et Simmersröd 

in par. Ljung.
R. macrospora Fres. In foliis Campanulae rapunculoidis L. Ljungskile.
R. pratensis Sacc. In foiiis Rumicis Acelosae L. Stenåsen in par. Ljung.
R. Primulae Thüm. In foliis P. veris L. Iiermanö (2% 1913).
R. rubicunda Bres. In foliis Majanthemi bifolii (L.) F. W. Scinii. Stillingsön.
R. Taraxaci Karst. In foiiis T. officinalis (Web.) Wigg. Skaftö in Skafl- 

öland; Ängshagen in par. Ljung.
R. Tricherae Lindr. In foliis T. arvensis (L.) Schrad. Kristineberg.
R. Violae Trail. In foliis Violae sp. Valåsen ad Ljungskile.
Scolicotrichum graminis Fckl. In foliis Dactylidis glomeratae L. Myren 

prope Strömstad.
Tubercularia vulgaris Tode. In ramis aridis Pruni spinosae L. Torp in 

Orust (14/s 1892).
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DE I SVERIGE FUNNA ARTERNA AV AMBROSIA L.
AV

HERMAN G. SIMMONS.

Släktet Ambrosia räknar enligt Hoffmann i Engler & Prantl 
omkring 15 arter, av vilka en, A. maritima L., förekommer i Medel
havsområdet och i Afrika, alla de övriga i Amerika. I)e flesta 
tillhöra Mexicos och de sydligare Förenta Staternas floror, men 
några uppträda också på Antillerna samt i Sydamerika, och enstaka 
arter gå upp till Canada, bl. a. till Vancouver. I Sverige ha vid 
olika tider åtminstone tre, kanske fyra arter iakttagits, men blott 
en av dessa synes ha haft förmåga att få fast fot i vårt land.

Utmärkande för släktet är, att dc hanliga huvudena sitta i mer 
eller mindre axlika klasar i stjälkens eller grenarnas spets, och 
att inga stödjeblad finnas inom dessa. Huvudena äro omgivna av 
en sambladig, mer eller mindre skålformig holk, som är flikad i 
kanten. Hanblommorna ha rörformig krona och nästan fria stån
dare. Honhuvudena sitta ensamma eller i små grupper längre 
ned, i de övre bladens veck. De innehålla blott en blomma, och 
holken är helt sammanvuxen omkring denna, så att blott det i 
spetsen ofta penselfonniga märket skjuter ut (hos A. maritima är 
dock märket tvåkluvet, utan penselhår). Krona saknas hos hon
blommorna. Holken är ägg- eller spolformig, beväpnad med ett 
antal taggar eller vårtor, något olika anordnade hos olika arter. 
Ambrosia-arterna äro 1—fleråriga örter med mestadels parflikade, 
håriga blad, som äro spiralställda eller delvis motsatta.

Översikt av de i Sverige anträffade arterna.

A. Tämligen lågvuxen perenn ört med krypande rotstock.
1. Ganska strävt hårig, stjälken styv, (hos svenska exemplar) enkel eller 

föga grenig. Blad dubbelt parflikade eller enkelt parflikade med tan- 
dade flikar. Tänderna tämligen trubbiga—skarpa. Hanhuvuden i axlik
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samling i stjälkens (och grenarnas) spets, deras holk grunt skålformig 
—klocklik, sned. Honhuvuden vanligen ensamma i de övre bladens 
veck, omvänt äggrunda med få (4) lister och ganska svaga taggar. Deras 
spröt tämligen skarpt avsatt. A. psilostachya DC.

B. Annuella, delvis rätt högvuxna örter.
2. Tämligen mjukt hårig med ofta grenad stjälk. Bladen parflikade, i 

allmänhet djupt men icke vidare skarpt sågade, de övre stundom enkla, 
smalt lancettlika. Nedre blad motsatta, övre spiralställda. Hanhuvuden 
skaftade, ofta i grenad klase; deras holk klocklik. Ilonhuvuden en
samma eller några få tillsammans i bladvecken, äggrunda med ett 
flertal lister, som löpa ut i små taggar. Sprötet smalt, skarpt avsatt.

A. artemisiaefolia L.
3. Hela växten tätt mjukluden, gråaktig. Stjälken oftast grenad. Blad 

enkelt eller oftast dubbelt parflikade med merendels tämligen trubbiga 
flikar och tänder. Hanhuvuden i vanligen enkla klasar i stjälk- och 
grenspetsar, deras holk grunt skålformig, hårig. Honhuvuden oftast 
flera tillsammans, med starkt hårig holk, som är tjockt spolformig 
med 4—5 markerade lister och motsvarande kraftiga taggar, i blom
stadium med två utskjutande, tillbakarullade märkesflikar.

A. maritima L.
4. Glatt—strävhårig—nästan taggig ört, ganska högvuxen (intill 2 m),

ofta starkt förgrenad, med motsatta, handflikade blad. Flikarna 3—5, 
spetsiga, vanligen ganska skarpt sågade, de övre ofta hela. Hanhuvuden 
skaftade, holken tämligen djupt skålformig. Anordnade i stjälkens och 
grenarnas spets. I tonhuvuden vanligen flera tillsammans i bladvecken, 
ej sällan rätt långt ned på stjälken, till formen omvänt äggrunda eller 
kägellika, smalnande mot spetsen, försedda med 5—7 upphöjda ribbor, 
som upptill sluta i trubbiga utskott. A. trifida L.

Arternas geografiska utbredning.

A. trifida. Nordamerika, från Florida norrut till Canada (Nord
västterritoriet och Quebec), företrädesvis på fuktigare växtplatser. 
Av denna art finnes också en var. integrifolia (Mühlenb.) Torr. et 
Gray med oflikade blad. Denna övergår dock utan gräns i huvud
formen och finnes ofta tillsammans med den.

A. artemisiaefolia. Nordamerika, från Antillerna och Mexico till 
Nova Scotia och British Columbia. Den är anträffad även i Syd
amerika och införd mångenstädes i Europa. 1 Amerika uppträder 
den mest på torra växtplatser och betraktas där som ett besvärligt 
ogräs.

A. psilostachya. Västra Nordamerika från Mexico och Californien 
till Illinois och Nordvästterritoriet, mest på öppen, fuktig mark. 
Den synes vara föga uppmärksammad i Europa, där den dock 
troligen är flerstädes införd. I Hegis mellaneuropeiska flora, där
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en del uppgifter om arternas uppträdande i Europa lämnas, är 
denna art avbildad under namn av A. artemisiaefolia (habitusbil
den), men för övrigt icke nämnd.

A. maritima. Medelhavets kuster (även flodstränder) i Spanien, 
Italien, Balkanhalvön, Mindre Asien och Nordafrika. De sydligaste 
kända lokalerna äro i Sennar i övre Egypten och på Madagaskar. 
Hit hör möjligen också den från Senegal beskrivna A. senegalensis DC., 
såsom Decandolle själv antyder (Prodromus, Y, sid. 525).

Svenska fyndorter för Ambrosia-arterna.

I det följande har jag sökt så fullständigt som möjligt samman
ställa litteraturuppgifterna om Ambrosia-fynd i Sverige och därjämte 
angivit förekomsten av exemplar i Riksmuseum (R), Lunds (L) och 
Uppsala (U) botaniska museer. Förkortningen Sv. B. T. betecknar 
uppgifter i Svensk Botanisk Tidskrift, Bot. Not. Botaniska Notiser, 
»int.» vid A. triftda var. integrifolia.

A. trifida.
Skåne: Trälleborg v. hamnen 1916, V. Norlind (R); Malmö 1908, I). Hylmö 

(L, U), 1916, 1917 (även int), C. Blom (i Bot. Not. 1921), 1922, C. Blom (R); 
Kristianstad, på ruderatplatser 1915, P. Tufvesson, 1922, 1921, 1925, Th. 
Lange (i Sv. B. T. 1927), vid valskvarnen 1913, 1918 (int.), C. (i. G. Theorin 
(R, L); Åhus 1912, F. II. Ander (L), 1914, F. II. Ander yint. U), 1917, P. Tuf- 
vesson (L); Halland: Halmstad, nära västra stranden blandPinus montana 
1914, G. Broberg (L), ruderatplatser 1922, 1924, 1925 (int. R), J. Wiger (i Bot. 
Not. 1926); Falkenberg, på barlast 1901, Sten Svensson (L); Småland: Berga 
järnvägsstation 1908, O. Köhler, G. Linderoth (R); Västergötland: Sjömarken 
v. Borås 1919, N. Ahlström (enl. C. Sandberg och I. Söderberg i Sv. B. T. 1922), 
Angered, Agnesberg v. kvarnen 1924, R. Ohlsén (R), H. Fries (L); Göteborg: 
Gullbergsgärde 1913, F. Lundberg, 1923, R. Ohlsén (enl. H. Fries i Sv. B. 
T. 1924); Södermanland: Dalarö, Stendörren 1916 (R), 1917, Vivi Laurent (i 
Sv. B. T. 1920); Stockholm: Danviks krokar, N. W. Netzel (enl. Stockholms
traktens växter), 1893 (R), 1897, 1898, F. R. Aulin (i Sv. B. T. 1920); Ham
marby sjö 1897 (R), A. Pallin; vid kvarnen Tre Kronor 1916, 1917, 1918, 
Saltsjökvarn 1916, Hornsberg 1916, Stora Sikla 1916, Vivi Laurent (i Sv. B. 
T. 1920); Diplomatstaden 1920 (R), Källhagen, ruderatplats v. Djursgårds- 
brunnskanalen 1921 (R), Stora Sikla 1921 (även int. R), T. Vestergren; Sikla 
1922, C. A. Ringenson (R), 1923, F. Nilsson (L). Aulins exemplar från Dan
viks krokar 1893 torde vara det äldsta svenska av denna art, ehuru etiketten 
anger året som osäkert.

A. artemisiaefolia.
Skåne: Malmö, ruderatplats 1916 (L), 1917, C. Blom (i Bot. Not. 1926); 

Kristianstad, ruderatplats 1908, P. Tufvesson, 1923, 1925, Th. Lange (i Sv.
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B. T. 1927): Halland: Halmstad 1924, J. Wiger (i Bot. Not. 1926); Småland: 
Kalmar, Fredriksskans 1925, A. J. Snell (R); Göteborg: Gullbergsgärde 1926,
C. Blom (R); Södermanland: Nyköping, Perioden 1903, C. Blom (R), 1914, 
F. R. Aulin (i Sv. B. T. 1916); Stockholm: Danviks krokar 1897, F. R. Aulin 
(i Sv. B. T. 1914); Blockhusudden 1917 (R), Vanadislunden 1917 (R), O. Bang- 
let; Uppland: Järfälla, Lövsta, nära Riddersviks station 1913 (L), V. Norlind, 
på avstjälpningsplats 1913 (R), E. L. Ekman, 1913, F. R. Aulin (i Sv. B. T. 
1914).

A. psilostachya.
Västergötland: vid torpet Timmeråsen under Restad (Vänersborgs hospi

tal). Arten upptäcktes här av numera avlidne hospitalsläkaren Axel Fehr- 
i.und, antagligen 1914. Han bad mig bestämma den, och vid besök hos 
honom, dels sent i oktober 1915, dels i juli 1916, fick jag tillfälle att se 
platsen, där växten förekom i riklig mängd på gräsbevuxen mark intill 
torpet över en yta av åtminstone 3—4 m2. Den syntes också vara stadd 
i spridning och torde fortfarande växa där, om ej platsen undergått alltför 
stora förändringar. Spridningen torde åtminstone huvudsakligen ha skett 
på vegetativ väg, då ju arten liar krypande rhizom, och många sterila skott 
funnos bland de blommande. Omöjligt är emellertid icke, att grobara frön 
kunna utvecklas under gynnsamma år. Ett exemplar från lokalen har 
överlämnats till botaniska institutionen i Uppsala.

A. maritima.
Den äldsta uppgiften om uppträdande av denna art i Sverige finnes i 

första upplagan av Areschougs Skånes flora, 1866, enligt vilken »ett par 
stånd hösten 1865 blifvit anträffade utanför Östra Tullen vid Lund». Nord- 
stedt har visserligen i Prima Loca Plantarum ansett sig kunna hänföra 
denna uppgift till A. artemisiaefolia, men någon motivering för denna 
ändring lämnar han icke, och mig synes intet skäl föreligga att betvivla 
riktigheten av Areschougs bestämning, ehuru intet exemplar finnes be
varat. Den sydeuropeiska arten bör ju mycket väl ha kunnat finna sin 
väg dit, möjligen från botaniska trädgården eller från en handelsträdgård, 
som troligen redan då fanns vid Östertull. En senare fynduppgift lor 
denna art föreligger emellertid också, nämligen från Kalmar hamnområde, 
där den 1909 fanns av fil. kand. K. \V. Svensson enligt Atterberg i Sv. 
B. T. 1910. Huruvida något exemplar blivit tillvarataget, och om det i så 
fall finnes i behåll, har jag icke lyckats konstatera, men i alla händelser 
finnes väl ingen skälig anledning att bestrida riktigheten av Atterbergs 
bestämning.

Såsom av det föregående framgår, är A. trifida den art, som hos 
oss oftast anträffats. Emellertid synes den åtminstone hittills ej 
ha lyckats skaffa sig hemortsrätt i vår flora, utan endast varit en 
mer eller mindre tillfällig gäst. Vestergren omnämner emellertid 
på etiketten till exemplar från Sikla 1921 »stort bestånd sedan 
flera år, mogen frukt», och Aulin säger om förekomsten vid Dan
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viks krokar »några år ymnig och satte frukt men försvann, då 
marken odlades». I Amerika är den ett mycket spritt om än ej 
vidare besvärligt åkerogräs. Möjligen är det bristande värme och 
för kort vegetationstid för frömognad, som försvårar dess kvar- 
levande hos oss. A. artemisaefolia är i Amerika också ett vanligt 
ogräs och mera svårutrotad än föregående art, då den mest före
kommer i gräsvallar. Hos oss är den tydligen i ännu högre grad 
än A. trifida en tillfällig gäst, som på grund av sin sena blomning 
sällan torde hinna få mogna frön, söderut i Europa är den ganska 
allmänt acklimatiserad. Även A. psilostachya räknas i Amerika 
som ogräs men anses lätt att utrota vid odling. Hos oss synes 
den emellertid på grund av sin flerårighet vara den, som har 
störst utsikt att hålla sig kvar, där den en gång inkommit. A. 
maritima finnes acklimatiserad på ett och annat ställe i Tyskland.

litteraturförteckning.

Andersson, G., Rerggren, J., Hamner, J. \V., Indebetou, G. och Sylvén,
N., Stockholmstraktens växter. Stockholm 1914.

Areschoug, F. W. C., Skånes Flora. — Lund 18(16.
Atterberg, A., Nya fynd av adventivväxter i Kalmartrakten. — Sv. Bot. 

Tidskr. 1910.
Aulin, F. R., Anteckningar till Sveriges adventivflora. — Ib. 1914, 1916. 
Blom, C., Några anmärkningsvärda adventiv- och ruderatväxtfynd vid Malmö 

åren 1912—20. — Bot. Not. 1921.
Britton, N. L., and Brown, H. A., An illustrated flora of the Northern 

United States, Canada and the British Possessions, III. — New York 1898. 
De Candolle, A. P., Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis, V. 
— Paris 1836.
Fries, H., Växtlokaler från Göteborgs och Bohus län. — Sv. Bot. Tidskr. 1924. 
Hegi, G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa, VI. — München u. å.
Lange, Th., Några anteckningar rörande Kristianstadstraktens flora. — Sv. 

Bot. Tidskr. 1927.
Laurent Vivi, Några studier över Stockholmstraktens adventivflora. — Ib. 

1920.
Nordstedt, O., Prima loca plantarum suecicarum. — Bil. t. Bot. Not. 1920. 
Pammel, L. H., The weed flora of Iowa. — Des Moines 1913.
Sandberg, C. och Söderberg, I., Boråstraktens flora. — Sv. Bot. Tidskr. 1922. 
Wiger, J., Adventivfynd och växtlokaler från Halland. — Bot. Not. 1926.



Svensk Botanisk Tidskrift. 1928. Bd. 22, H. 3

NÅGRA ANTECKNINGAR OM RUNMARÖS 
ORKIDÉER.

AV

S. QVARFORT.

För varje Runmaröbotanist är namnet Hoffstein säkerligen väl
bekant. Med fullt fog kan den enkle byggmästaren och amatör
botanisten räknas som pioniären för öns botaniska utforskande. 
Vid hans död 1 f) 1G skingrades hans samlingar. En del därav 
hamnade i Södertälje och var sedan länge bekant i botanistkret
sar, men innehöll ej den märkligaste Runmaröväxten, Orchis ustu- 
latus, vilkens existens man betvivlat, oaktat uppgifterna i »Stock
holmstraktens växter». Det föreföll förf. märkligt, att denna växt 
ej fanns med i hans herbarium, och förf. leddes på den tanken, 
att ytterligare ett sådant måste existera. Genom att sätta sig i 
förbindelse med hans son, bosatt i Stockholm, lyckades förf. få 
reda på att detta herbarium verkligen existerade och befann sig i 
Östermalms läroverks samlingar. Med lektor Skärmans välvilliga 
tillstånd genomgicks detsamma, och återfanns då Orchis ustulatus 
jämte O. latifolins, varom mera nedan.

Hoffsteins herbarium i Östermalms läroverk är ej så stort, 
men är ett ganska fullständigt Runmaröherbarium. De flesta väx
terna åro nytagna 1914—15, utom då växten varit utgången eller 
svåråtkomlig. Tyvärr äro växterna delvis illa skadade av insekter. 
Herbariel i Södertälje läroverk är bättre bibehållet, men mera 
primitivt. Växtmaterialet är insamlat huvudsakligen åren 1887— 
90. En svaghet i Iks herbarium är, att växtlokalerna många gån
ger summariskt angivas endast Runmarö. Detta förhållande bott
nade i hans förklarliga rädsla för att växten skulle bli utrotad,
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om lokalen angåves närmare. Allt som allt vittna dock de båda 
herbarierna om hans osparda arbete för och hängivna kärlek till 
botaniken, så mycket mera aktningsvärd, som hans huvudsakliga 
intresse var entomologien. Hans synnerligen vackra insektssamlin
gar ägas likaledes av Östermalms läroverk.

Runmarös ytvidd är c:a 15 kvadratkilometer eller ungefär som 
Stockholms stadsplanelagda område. Inom Runmarös område 
fanns omkring 1880 24 orkidéer, av vilka 3 å 4 numera torde 
vara utgångna, så att c:a 20 återstå. Detta är likväl mera än 
inom något annat område av motsvarande storlek i vårt 
land, Öland, Gotland och de sydligaste landskapen knappast un
dantagna. Inom samma socken som RuVnnarö, Djurö, finnes på 
Munkön ytterligare en orkidé, Orchis masculus (beläggexemplar 
i Riksmuseum, leg. E. Almquist 1917), så att Djurö sockens 
totala orkidéantal, med Cypripedium calceolus, som ännu finnes 
på Munkön, torde utgöra 22 st. Då hela artantalet orkidéer i 
vårt land är 40, finnes alltså i Djurö socken 55 % av samt
liga. Den märkliga orkidérikedomen sammanhänger givetvis med 
Runmaröjordens stora kalkhalt. Urkalk i fast klyft finnes huvud
sakligen på östra sidan av ön i riktningen Lerkila—Noreträsk 
—Vitträsk, men även i andra delar av ön är marken starkt kalk
haltig. En sammanställning av vad som hittills är känt om Run
marös orkidéer torde därför kunna påräkna ett visst intresse. 
För korthetens skull upptagas ej de olika hybrider, som anträf
fats på Runmarö. Nomenklaturen är Lindmans i Svensk fanerogam- 
flora 2:dra uppl. Angående växtlokalen Holmflyn må följande 
anmärkas: Växtlokalens läge är omtvistat. Hoffsteins Holmflyn 
borde enligt meddelande till förf. av en äldre Runmaröbo vara 
beläget mellan Klobben (den sydvästligaste gården i Långvik) och 
Holmen (den första holmen,, som passeras på vägen till holmen 
Tärnsund, där Hoffstein bodde). Andra botanister ha antagit 
Holmflyn vara mossen öster om vägen Gatan—Långvik (Selander 
och Almquist). Andra åter (G. Larsson) uppgiva försiktigtvis en
dast »mellan Gatan och Långvik». Hur med denna sak förhåller 
sig torde numera vara svårt att avgöra, varför lokalen tillsvidare 
må anses vara en och samma och differentieringen i beteckningen 
nedan får stå för resp. uppgiftslämnares räkning.

Förkortningar: A = E. Almquist, F = I. Fröman, H = C. G. 
Hoffstein, Q = S. Qvarfort, St. V. = Stockholmstraktens växter, 
Sv. Bot. T. = Svensk Botanisk Tidskrift. Av beläggexemplar är
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medtagit vad som finnes i Riksmuseets samlingar = Riksm., Upp
sala Botaniska museum = Upps. Bot. mus., Hoffsteins herbarium i 
Östermalms läroverk = H h. Ö. och i Södertälje läroverk = II h. S., 
samt i I. Frömans = F h. och förhs = Q h. samlingar.

1. Cypripedium calceolas L. Troligen utgången.
Är i St. V. angiven a) »från Uppeby till Kila» b) Lugnet. På den förra 

lokalen är växten förgäves eftersökt av Fröman 1923. Lokalen Lugnet 
torde i själva verket avse två skilda förekomster. Den äldsta är belägen 
SV om stugorna åt Saltsjön till. Här utrotades den genom botanisering 
redan år 1899. Den andra lokalen är belägen SO om stugorna på ett av
stånd av c:a 1 km. Lokalen upptäcktes 1914 av S. Selander. Ett tiotal 
individ, varav blott ett par blommande, var allt som fanns. Även på 
denna lokal torde växten nu vara utrotad, då ingen sedan dess sett till 
den. (På Munkön finnes däremot C. calceolus ännu kvar och sågs av förf. 
senast 1926 på två lokaler, dock sparsamt på bägge).

Beläggexemplar: 1) Lugnet. Riksm. (leg. S. Selander 1914). 2) Utan lokal 
Riksm. (leg. C. G. Hoffstein 1888).

2. Oplirys muscifera Huds. Sällsynt och fåtalig.
Lokaler: a) Enl. St. V. Lerkila 1883 (A. Larsson). Återfunnen där 1923 

av F. 15—20 ex. växte där i skuggig gräsmark i lövdunge i orkidérik 
trakt, b) Lerkila 1 km söderut (2 ex. i fuktig granskog A 1921). c) Nore 
(S. Selander, Sv. BoL T. 1915, sid. 126). I en uppsats i samma tidskrift 
(1915, sid. 135) skriver Selander beträffande O. muscifera på Nämdö, alt 
växten förekom liksom vid Nore på Runmarö enstaka vid randen av små, 
under högsommaren uttorkade grunda sumpar på hällmarkerna, bevuxna 
med Alopecurus geniculatus, Veronica scutellata och Ranunculus flammula. 
d) Kila 1 individ F 1923 (Sv. Bot. T. 1924, sid. 513). e) Vitträsk, NÖ sidan 1 
ex. i fuktigt skogsbryn A 1921. Vid lus Lerkila-lokal har förf. förgäves 
sökt växten åren 1926 och 27.

Beläggexemplar: 1) Lerkila F h. 1923. 2) utan lokal II h. S. 1890.

3. Orchis ustulatus L. Utgången.
Lokal: a) I St. V. angiven för Kila 1889 (C. G. IIoffstein) med tillägget: 

»numera försvunnen på grund av lokalens bebyggande». Uppgiften, som 
länge betvivlåts, kan numera anses säker, sedan II:s herbarieexemplar från 
Runmarö med samma årtal återfunnits i Östermalms läroverks samlingar. 
Exemplaret är granskat på Riksmuseum av prof. G. Samuelsson. Det torde 
vara enda gången växten i vårt land påträffats utanför provinserna Skåne, 
Blekinge, Öland och Gotland. Växten har med största sannolikhet ingen 
ytterligare lokal på Runmarö.

Beläggexemplar: 1) utan lokaluppgift, dock med säkerhet avseende 
Kila II h. Ö. 1889.
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4. Orchis sambucinus L. Allmän och talrik på lokalerna.
Beläggexemplar: 1) Lerkila Riksm. (leg. K. Ljungstedt 1895), 2) Uppeby

Riksm. (leg. S. Selander 1914), 3) Styrsvik Q h. 1926, 4) Södersunda F h. 
1923, 5) mellan Södersunda och Vånö F h. 1923, 6—7) utan lokal H h. Ü. 
1914 och 11 h. S. 1886.

5. 0. latifolius L. Troligen utgången.
Lokaler: a) i St. V. angiven för Ilolmflyn 1892—1913 av IIoffstein. H:s 

i Östermalms läroverk befintliga exemplar är granskat av prof. G. Samu
elsson, som förklarat sig ej kunna jäva bestämningens riktighet, b) »Kila 
äng» IIoffstein i Södertäljeherbariet (ej granskat vid Riksm,, men enligt 
vad förf. sett en mycket bredbladig form).

Beläggexemplar: 1) Ilolmflyn II h. Ö. 1892, 2) Kila äng II b. S. 1886.

6. 0. incarnatus L. Flerstädes och i allmänhet tämligen rikligt.
Lokaler: a) Östersjöfladen vid Lerkila Q 1927 täml. talrikt (troligen 

samma lokal som omnämnes av S. Selander i Sv. Bot. T. 1915, sid. 126), 
b) Lerkila i dike vid byn A 1918, c) Lerkila Iiemträsk A 1918, d) Ilolmflyn
S. Selander Sv. Bot. T. 1915, sid. 126, A 1921 talrikt, e) Långvik G. Samuels
son 1926, f) Svartträsk 1 ex. A 1918, g) Nore träsk nordsidan vid avloppet 
A 1918, nordsidan talrikt Q 1926 (Sv. Bot. T. 1927, sid 95), b) Vitträsk vid 
båda sidorna av avloppet A 1921, Vitträsk östra stranden F 1923, Q 1920 
(Sv. Bot. T. 1927, sid. 95), i) Norrsunda A 1918, F 1923 täml. talrikt, k) Sö
dersunda A 1918, 1) Vånö vid stranden A 1921.

Beläggexemplar: 1) Nära Lerkila Riksm. (3 ark med olika former leg. 
S. Selander 1914), 2) Lerkila Upps. Bot. mus. (leg. F. Almquist 1918), 3) 
Östersjöfladen Q h. 1927, 4) Ilolmflyn II b. S. 1896, 5) mellan Nore och 
Lerkila Riksm. (leg. S. Selander 1914), 6) Vitträsk Riksm. (leg. S. Selander 
1914), 7) Norrsunda F h. 1923, 8—10) utan lokal Riksm. (leg. K. F. Tiiedenius 
1889) (2 ark), II b. S. 1903.

7. O. Traunsteineri Saut. Sällsynt men tämligen talrik på sina 
lokaler.

Lokaler: a) enligt St. V. mellan Gatan och Långvik (G. Larsson), täml. 
talrik därst. enl. forks observationer 1926, b) enligt St, V. Vitträsk (S. Se
lander), c) Lugnet 1926 Q (Sv. Bot. T. 1927, sid. 95), täml. talrik 1926, men 
lokalen skadad av betning 1927, d) Ilolmflyn H 1891, S. Selander 1913 (Sv. 
Bot. T. 1915, sid. 126).

Beläggexemplar: 1—3) Ilolmflyn 11 h. Ö. 1891, Riksm. (leg. S. Selander 
1912, leg. E. Almquist 1921), 4—5) mellan Gatan och Långvik F h. 1923, 
Q h. 1926, 6) Lugnet Q h. 1926.

8. O. maculatns L. Allmän och täml. talrik på lokalerna.
Beläggexemplar: 1) Ilolmflyn II b. Ö. 1914, 2) mellan Gatan och Långvik

t h. 1923, 3) Lugnet Q b. 1926, 4) Uppeby F b. 1923, 5—6) utan lokaluppgift 
Riksm. (leg. K. F. Tiiedenius 1889), II h. S. 1888.
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9. Herminium monorchis R. Br. Möjligen utgången.
Lokaler: a) Långvik, b) Nore, båda enl. St. V. Förgäves eftersökt på 

båda lokalerna av förf. 1926—27. Ej veterligen observerad av någon Run- 
maröbotanist efter 1910. Lätt förbisedd, möjligen konstant nedtrampad 
vid betning.

Beläggexemplar: 1) Långvik Riksm. (leg. S. Selander 1910), 2—3) utan 
lokaluppgift 11 h. S. (leg. In de Betou 1884, leg. C. G. Hoffstein 1891).

10. Coelocjlossum viride Hartm. Allmän men tämligen sparsam 
på lokalerna.

Beläggexemplar: 1) Långvik, Upps. Bot. mus. (leg. K. Ljungstedt 1895?), 
2—3) Uppeby F h. 1923, Q b. 1926, 4) Kila F h. 1923, 5—7) utan lokaluppgift 
II h. S. 1885, 87, II h. Ö. 1914.

11. Gijmnadenia conopsea R. Br. Allmän och oftast talrik på 
lokalerna.

Beläggexemplar: 1) mellan Lerkila och Uppeby F b. 1923, 2) Nore Riksm. 
(leg. S. Selander 1911), 3) Lugnet Q h. 1920, 4) Södersunda F b. 1923, 5—8) 
Riksm. (leg. K. F. Thedenius 1889), II b. S. 1888, 89, Il b. Ö. 1911.

12. Plathanthera hifolia Rich. Allmän och mer eller mindre 
talrik på lokalerna.

Beläggexemplar: 1) Lugnet Q b. 1926, 2—3) utan lokaluppgift 11 b. S. 1889, 
11 b. Ö. 1914.

13. P. chlorantha Rchb. Allmän och mer eller mindre talrik på 
lokalerna. Blomningstid på RunmaröS—14 dagar senare än P. hifolia.

Beläggexemplar: 1) Uppeby Q h. 1926, 2) Kila Riksm. (leg. S. Selander 
1914), 3—5) utan lokaluppgift Riksm. (leg. K. I7. Thedenius 1889), II b. S. 
1889, II b. Ö. 1914.

14. Cephalanthera rubra Rich. Mycket sällsynt och fåtalig.
Lokal: a) Kila enl. St. V. Återfunnen på lokalen av F 1923 (blott 4

individ). Saknas i Hoffsteins herbarier.
Beläggexemplar: 1) Kila F b. 1923.

15. C. longifolia Fritsch. Sällsynt, men ställvis riklig (lokaliserad 
lill de egentliga kalktrakterna omkring Nore träsk och Vitträsk).

Lokaler: a) enl. St. V. Nore, antagligen NÖ stranden av Nore träsk, där 
den var täml. talrik 1926 och 27 enl. förf:s observationer, b) Kila E. Barthel 
(Sv. Bot. T. 1922, sid. 127), c) riklig på sträckan Lerkila—Uppeby—Vitträsk 
(10 lokaler) enl. S. Selander (Sv. Bot. T. 1915, sid. 124). Av E. Almqvist 
antecknad: Nore träsks nordsida 1918, 21, Uppeby träsks V:a sida, Vitträsks 
nordöstra och sydöstra sida, Kila flerst., Nore norrut flerst., Lerkila (allt 
1918). Enl. förhs observationer är växten talrikast N om vägen Vitträsk— 
Kila i skogsbryn mot ängsmarker. Dess blomningstid omkring midsommar 
erbjuder där ett praktfullt skådespel!
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Beläggexemplar: 1) Nore träsk Q h. 1926, 2) N om vägen Vitträsk—Kila 
Q h. 1927, 3—4) Kila Riksm. (leg. S. Selander 1914), Upps. Bot. mus. (leg. 
E. Almquist 1918), 5—9) utan lokaluppgift Riksm. (leg. K. F. Thedénius 
1889, 90), Riksm. (leg. T. Krok 1889), Upps. Bot. mus. (leg. K. F. Thedenius 
1890), H h. S. 1886.

16. Helleborine palustris Schrank. Sällsynt, men talrik på lokalerna!
Lokaler: a) N stranden av Nore träsk Q 1926 och 27, talrik på litet

område, b) N stranden av Vitträsk F 1923, Q 1926. Talrik på ett litet 
område, c) Dalkarlskärr vid Vitträsk S. Selander 1914. Av A observerad 
vid Vitträsks V, NV (riklig) och Ö sida 1921, vid Nore träsk vid nord- 
och sydsidan 1918.

Beläggexemplar: 1) Nore träsk Q h. 1926, 2—3) Vitträsk Riksm. (leg. S. 
Selander 1910 och (1. A. Sjödahl 1926), 4) Dalkarlskärr Riksm. (leg. S. Se
lander 1914), 5) utan lokaluppgift II h. Ö. 1882.

17. H. latifolia Druce, Tämligen sällsynt och sparsam på lo
kalerna. (Flerst. enl. St. V.)

Lokaler: a) mellan Gatan och Långvik (G. Samuelsson 1926), b) Lerkila 
vid Uppebyvägen A 1918, c) Silverträsk A 1918, d) Lerkila Ilemträsk A 1918, 
d) Uppeby åt Skogsberga A 1918, e) Nore söderut A 1918, Kila västerut A 
1921, g) Vitträsk G. Samuelsson 1926.

Beläggexemplar: 1) mellan Gatan och Långvik Riksm. (leg. G. Samuelsson 
1926), 2—5) utan lokaluppgift Riksm. (leg. K. F. Thedenius 1889), II h. S. 
1886, 90, II h. 0. 1910.

18. Listera ovata R. Br. Allmän och ofta talrik på lokalerna.
Beläggexemplar: 1) Lugnet Q h. 1926, 2) Norrsunda F h. 1923, 3) Söderby-

träsk 11 h. Ö. 1913, 1—5) utan lokaluppgift II h. S. 1887, 89.

19. L. corclata R. Br. Tämligen sällsynt men delvis talrik på 
lokalerna.

Lokaler: a) nära Nore (S. Selander 1914), b) Nore träsk vid södra sidan 
A 1918, c) Gatan söderut A 1918, d) Lugnet två lokaler täml. rikligt—spar
samt Q 1926 (Sv. Bot. T. 1927, sid. 95), e) mellan Uppeby och Kila täml. 
rikligt F 1923, f) Norrsunda norrut A 1921, g) Söderby norrut A 1921, h) 
Solberga österut A 1921.

Beläggexemplar: 1) nära Nore Riksm. (leg. S. Selander 1914), 2) Lugnet 
Q h. 1926, 3— 4) utan lokaluppgift II h. S. 1887, II h. Ö. 1896.

20. Neottia nidus avis Rich. Här och där, stundom riklig på 
lokalerna.

Beläggexemplar: 1) Nore träsk Q b. 1926, 2) Vånö F h. 1923, 3—5) utan 
lokaluppgift II h. S. 1886, 90, II h. Ö. 1914.

21. Goodyera repens R. Br. Täml. sällsynt och relativt spar
sam på lokalerna.

Lokaler: a) b) mellan Gatan och Långvik två lokaler A 1918, en lokal 
sparsamt Q 1927, c) Lugnet mot Nämdöfjärden sparsamt Q 1926 (Sv. Bot. T.
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1927, sid 96), d) mellan Gatan och Lugnet täml. talrik Q 1926, e) f) Marie
berg två lokaler A 1921, g) Styrsvik A 1918, h) Kila 1919 E. Barthel (Sv. 
Bot. T. 1922, sid. 127), i) mellan Uppeby och Södersunda E 1923 (Sv. Bot. T. 
1924, sid. 512).

Beläggexemplar: 1) mellan Gatan och Lugnet Q h. 1926, 2) mellan Uppeby 
och Södersunda F h. 1923, 3) utan lokaluppgift II h. S. 1893.

22. Coralliorhiza trifida Chåtclain. Sällsynt men relativt riklig 
på lokalerna.

Lokaler: a) Långvik A 1918, b) Lerkila A 1918, c) Silverträsk sydöstra 
stranden täml. talrik Q 1927, d) Nore träsk norra stranden täml. talrik Q 
1927, e) Kasviken F 1923.

Beläggexemplar: 1) Nore träsk Q h. 1927, 2—3) utan lokaluppgift Ilh.S. 
1886, H h. Ö. 1910.

23. Malaxis paludosa S\v. Mycket sällsynt och sparsam. Upp
given flerst. i St. V., men endast sedd på en lokal.

Lokal: a) Silverträsk A 1918, mycket sparsam Q 1926.
Beläggexemplar: 1) Silverträsk Q h. 1926, 2) utan lokaluppgift II h. Ö. 1903.

24. Achroanthes monophijllos Greene. Mycket sällsynt men re
lativt talrik åtminstone på en lokal.

Lokaler: a) enl. St. V. Nore träsk (G. Larsson), b) enl. St. V. Dalkarls- 
kärr vid Kila (S. Selander). Återfunnen därst. 1923 av F. Förekomst 1923 
minst ett 20-tal individ. Förgäves eftersökt på båda lokalerna av förf. 
1926 och 27.

Beläggexemplar: 1—3) Dalkarlskärr II h. G. 1903, Itiksm. (leg. 1. Fröman 
1923), F h. 1923, 4) utan lokaluppgift 11 li. S. 1904.

* **

Vid förf:s kompletterande undersökningar på Runmarö 1928 ha 
följande observationer angående orkidéerna gjorls:

Cypripedium calceolus. På den äldsta lokalen vid Lugnet fanns 1928 2 ej 
blommande individ.

Ophrys muscifera. 2 lokaler i bergen N om Nore utefter sjösidan, var
dera om ett 20-tal individ. Beläggexemplar i förbs samlingar. Exemplar 
skola även tillställas Riksmuseum.

Helleborine latifolia. 2 lokaler i bergen N om Nore, den ena med säkert 
ett hundratal individ, den andra med minst 50.

Listera cordata. Synes ej vara sällsynt på för växten lämpliga lokaler 
på ön.

Goodyera repens. Antecknad även för Nore av G. Samuelsson 1926.
Malaxis paludosa. På lokalen vid Silverträsket talrik 1928. Belägg

exemplar skola tillställas Riksmuseum.
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DIATOMEEN AUS AFRIKA.
VON

STELLAN ERLANDSSON.

Im Pflanzenbiologischen Institut in Uppsala fielen zufällig in 
meine Hände einige Proben aus Afrika, die unter Eric Graf von 
Rosens Rhodesia-Kongo-Expedition 1911—12 vom Professor Robert 
Fries gesammelt wurden. Da es sich zeigte, dass Diatomeen in 
einigen von diesen Proben vorkamen, und da man vorläufig von 
diesen Algen aus dem innern Afrika nicht sehr viel weiss, erhielt 
ich vom Professor Fries die Erlaubnis, das Material zu bearbeiten. 
Ich erlaube mir, für dieses Entgegenkommen Herrn Professor Fries 
meinen ergebensten Dank auszusprechen.

Die Proben stammen aus folgenden Gegenden:

1. Tanganjika, die Ostseite, Strandprobe. Anfang' Dezember 1911.
2. » » » Algen an Strandfelsen. » 1911.
3. Uganda, Kikorongo, aus einem alten Kratersee mit stinkendem Wasser.

22. 1. 1912.
4. Nord-Rhodesia, Bwara Mkubwa. Probe aus einem Bache. August 1911.
5. » » » » » » » » » 1911.
6. Rusisi-Tal, südlich von dem Kiwu-See. Probe aus einer + 65° heissen

Quelle. 13. 12. 1911.
7. Rusisi-Tal, südlich von dem Kiwu-See. Probe aus einer + 67° heissen

Quelle. 13. 12. 1911.
8. Kiwu-See, die Insel Wau auf Lavafelsenufer. Algenprobe.

Es war nicht zu erwarten, in den zwei Proben aus Tanganjika 
etwas Neues zu finden, da die Algenflora eben in diesem See unter 
Dr. W. A. Cunningtons dritter Expedition 1904—05 genau unter
sucht worden ist.

Dagegen enthielten die Proben aus Bwara Mkubwa mehrere Ar
ten in zahlreichen Individuen. Die Probe aus dem Kiwu-See ist

29 — 28310. Svensk Botanisk Tidskrift. 1028.
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besonders interessant, da ich in der Literatur keine Angaben über 
Diatomeen aus diesem See habe finden können. In dieser Probe 
tritt massenweise Rhopalodia vermicularis auf, und weiter kommen 
folgende Arten vor:

Synedra ulna, Mastogloia Grevilli und M. elliptica var. Dansei, 
Anemoeoneis sphaerophora, Gomphonema parvulum und G. Frickei, 
Cymbella ventricosa und C. grossestriata var. obtusiuscula, Amphora 
ovalis, Epithemia zebra, Rhopalodia gibba, Rh. gibba var. ventricosa, 
Rh. parallella, Rh. gibberiila, Rh. gibberula var. Volkensii, Rh. ver
micularis und Rh. hirundiniformis, Nitzscliia thermalis, Surirella 
ovalis und S. Engleri. Besonders auffallend war das Massenauf
treten von Synedra-Arten. Eine andere Gattung, die sowohl arten- 
als individuenreich war, war Rhopalodia.

Die weit interessantesten Proben sind diejenigen aus den beiden 
heissen Quellen in dem Rusisi-Tal. Die Temperatur in diesen 
Quellen war +65° und +67° C. In der Literatur findet man ver
einzelte Angaben über die Vegetation in heissen Quellen von ver
schiedenen Teilen der Welt. N. A. Pedicino veröffentlichte 1867 
einen sehr interessanten Aufsatz über die rezenten Diatomeen in 
den heissen Thermen der Insel Ischia. In diesen Thermen fand 
Pedicino Epithemia gibberula in grossen Mengen. An den feuch
ten Wänden und auf dem Boden bildete diese Epithemia-Art nebst 
Navicula ambigua, Surirella ovalis, Nitzscliia thermalis und Ach- 
nanthes subsessilis eine ea. 1 cm dicke Schicht. Die Temperatur 
in diesen Quellen zeigte bis + 30° C, und in den heissen spru
delnden Quelladern stieg sie bis + 72° C. Erst wenn die Tempe
ratur des Wassers bis + 60° C sank, fand Pedicino lebende Or
ganismen.

In einem andern Teil der Welt, nämlich in Yellowstone Park in 
Nordamerika, sind Untersuchungen über die Vegetation in einigen 
der dort befindlichen heissen Quellen angestelll worden. Die Tem
peratur steigt in einigen Quellen bis zu + 91°,7 C. Die reichste 
Vegetation kommt in den Quellen vor, wo die Temperatur zwischen 
+ 30° C und + 50° C schwankt. Die Farbe des Wassers ist in 
diesen Quellen vorherrschend grün, weil da eine Menge von Grün
algen wachsen. Wenn die Temperatur steigt, verändert sich die 
Vegetation, so dass Gyanophyceen und Bakterien die Hauptbe
standteile ausmachen. Die Cyanophyceen finden sich in Wasser 
mit einer Temperatur zwischen + 65° C und +68° G und kommen 
spärlich bis + 77° C vor. In noch höherer Temperatur gedeihen
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nur noch Bakterien. Man hat Bakterien in Quellen mit einem 
Wärmegrad von + 85°,4 C gefunden. Setchell hat in seinem Auf
satz »The upper temperature limits of life» den Schluss gezogen, 
dass »in strictly thermal water» keine Diatomeen lebend Vorkom
men, sondern dass hier die Vegetation aus Cyanophyceen und 
Bakterien besteht. Mit der Ausdruck »strictly thermal water» meint 
Setchell Wassertemperaturen über 43°—45° C. In den von mir 
untersuchten Proben aus heissen Quellen habe ich in einer, die 
eine Temperatur von + 65° C hatte, Diatomeen gefunden, und 
diese Temperatur muss man doch zu denen rechnen, die zu »strictly 
thermal water» gehören. In dieser Quelle fand ich folgende Ar
ten: Gomphonema subclavata, Dipioneis elliptica, Anemoeoneis sphae- 
rophora, Pinmüaria borealis var. scalaris und Epithemia sp. (Scha
lenbruchstücke). Ausser diesen Diatomeen bestand die Vegetation 
aus Cyanophyceen. Es ist interessant, dass Diatomeen in heissen 
Quellen leben können bei einer Temperatur, die bis + 70° C. 
steigt. Diese Temperatur pflegt man als den Koagulationspunkt 
einiger Eiweissstoffe zu bezeichnen. Das Plasma in der Diatomeen
zelle enthält also, wie es scheint, Eiweiss, dessen Koagulations
punkt an einer anderen Temperatur liegt. Die Cyanophyceen und 
die Bakterien haben sicherlich Eiweissstoffe von einer anderen 
chemischen Zusammensetzung und einem anderen Koagulations
punkt.

Eine Untersuchung der Literatur zeigt, dass in heissen Quellen 
eine Menge Diatomeen gefunden wurden, die zu verschiedenen 
Gattungen und Arten gehören. Leider fehlen für einige dieser 
Quellen die Temperaturangaben, die selbstverständlich die Arten
listen viel interessanter gemacht hätten. Unten will ich somit nur 
die Funde von einigen Quellen mit bekannter Temperatur mit- 
teilen. Holmboe fand in Proben aus einer + 50° C. heissen Quelle 
in Xhaondue in der Nähe des Flusses Zambesi 4 Arten von Diatomeen, 
K. G. Münster-Strom in Proben aus heissen Quellen auf Spitz
bergen mit Temperaturen, die zwischen + 20° und + 28°,3 C. 
variierten, 7 Arten, und Gy de Istvanffi 26 Arten und Abarten in 
den heissen Thermen der Insel Margitziget in Ungarn. Die Tem
peratur war in diesen Thermen + 35° C. Eine staunenswerte 
Anzahl von Arten und Abarten stellt Qstrup für Island fest, näm
lich 76. Leider fehlen die Angaben über die heissen Quellen auf 
Island. O. Müller hat Proben aus einem heissen Bassin in Uten- 
gule am Beyaberge in Afrika untersucht, in welchem er 61 Formen
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fand, auch hat er eine Probe aus dem Ablauf eines solchen Bassins 
untersucht, und Konnte dabei das Vorkommen 36 verschiedener 
Arten Diatomeen feststellen.

Das weitere Studium der Vegetation der heissen Quellen würde 
gewiss viele interessante Tatsachen an den Tag bringen.

Fig. 1. a Fragilaria aethiopica G. S. West. 1080:1. — b Navicula distincta G. S. 
West. 540 : 1. — c Gomphonema acuminatum E. var. turris E. 840 : 1. — d Rho- 
palodia gibberula (E). 0. Müll. var. Volkensii O. Müll. 1080:1. — e Pinnularia borealis 

E. var. scalaris Grün. 1080:1. —• f Cymbella grossestriata O. Müll. var. 
obtusiuscula O. Müll. 1080:1.
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Systematischer Teil.

I. Centrica e.
Coscinodisceae.

Melosira Ag.
1. M. Roseana Rhb. — V. IL, Syn. T. 89, Fig. 1-6. — A. S„ Atl. Tab. 176, 

l-'ig. 7—14, Tab. 182, Fig. 36-39.
Diese Art ist nur gefunden in Probe 5 aus Bwara Mkubwa.

Cyclotella Kg.
2. C. operculata Kg. — Bac. p. 50. Tab. 1. Fig. I—V. H. Syn., Tab. 93, 

Fig. 22—28.
In Probe 2 aus Tanganjika, wo sie früher in Plankton bemerkt wor

den ist.

II. Pennatae.
Tabu laricae.

3. T. fenestrata (Lyngby) Kg. — D. T., Syll. p. 743. — A. S., All. Tab. 
269, Fig. 11—13, 26.

In Probe 5 aus Bwara Mkubwa.

Meridioneae.
Meridion Ag.

4. M. circulare (Grev.) Ag. I). T., Syll. p. 642. — A. S., Atl. Tab. 267, 
Fig. 34—49.

Selten in Probe 5 aus Bwara Mkubwa.

Fragilarieae.
Fragilaria Lyngb.

5. F. longissima W. Sm. — A. S., Atl. Tab. 298, Fig. 9—13.
Häufig in Probe 5 aus Bwara Mkubwa.

6. F. virescens Ralfs. — D. T., Syll. p. 682. — A. S., Atl. Tab. 297, Fig. 
3-6, 8-13, 20-33.

Einige Exemplare in Probe 1 aus Tanganjika.
7. F. aethiopica G. S. West. — Fresh water Algae of the third Tan

ganjika expd.—Journ. Linn. Soc. Bot. XXXYIII, Tab. 8, Fig. 1. — (Fig. 1 a).
Selten in Probe 1 aus Tanganjika.

Synedra E.

8. S. Ulna (Nitzsch) E. — D. T , Syll. p. 652. - A. S., Atl. Tab. 305, Fig. 
18-31.

Selten in Probe 1 und 2 aus Tanganjika und in Probe 8 aus dem 
Kiwu-See.
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9. S. biceps Kg. — A. S., At]. Tab. 303, Fig. 9—15. — Must. Bac. Sud, 
p. 46. (Syn. S. ulna Kg. var. longissima W. Sm.)

Einzelne Exemplare in Probe 5 zusammen mit der vorigen.

10. S. acus Kg. var. delicatissima Grün. — V. II., Syn. Tab. 39, Fig. 7.
Häufig in Probe 6 zusammen mit den beiden vorigen.
In Probe 5 aus Bwara Mkubvva habe ich wieder Gelegenheit gehabt, 

das Massenauftreten der Synedra-Arten in Giessendem Wasser zu kon
statieren. Auch in diesem Fall traten Synedra ulna und acus var. delica
tissima in grossen Mengen auf. Unter ihnen einzelne Exemplare von 
Synedra biceps. Dies Massenauftreten von Synedra-Arten in Giessendem 
Wasser hat auch Dr. K. Gemeinhardt konstatiert und hat auch diesen 
Umstand in seinem Werke »Die Gattung Synedra» erwähnt.

Eunotieae.

Eunotia E.

11. E. lunaris (E.) Grün. — D. T., Syll. p. 808. — A. S., Atl. Tab. 269, 
Fig. 38-44.

Selten in Probe 5.

Achnantheae.

Cocconeis (E.) CI.

12. C. pediculus E. — CL, N. I). II, p. 169. — A. S„ Atl. Tab. 192, Fig. 56, 
58—63.

Weniger häufig in Probe 2 von Tanganjika und in Probe 5.
13. C. placentula E. — Cl., N. 1). II, p. 169. — A. S., Atl. Tab. 192, Fig. 

38—51.
Weniger häufig in derselben Probe wie die vorige.

Achnantes Bory.

Sect. Microneis CI.

14. A. linearis W. Sm. — CL, N. I). II, p. 190. — V. II., Syn. Tab. 27, 
Fig. 31, 32.

Weniger häufig in Probe 5.

15. A. exigua Grün. — Cl., N. 1). II, p. 190. — V. II., Syn. Tab. 27, Fig. 
29, 30. - A. S., Atl. Tab. 242, Fig. 17, 18.

Häufig in derselben Probe wie die vorige. In Cleves »Synopsis of the 
Naviculoid Diatoms» wird diese Art auch für warme Quellen angegeben. 
In den von mir aus solchen Gegenden untersuchten Proben habe ich sie 
indessen nicht gefunden.

16. A. exigua Grün. var. conslricta Ilust. — Zellpflanzen Ostafrikas. 
Hedwigia Bd. 63 p. 145, Tab. 1, Fig. 7, 8.

Selten mit der Hauptart.
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Naviculaceae. 
a. Naviculinae.
Mastogloia Thw.

17. M. Greuillii W. Sm. — CL, N. D. II, p. 146. — V. II., Syn. Tab. 4, 
Fig. 30.

Selten in Probe 8 aus dem Kiwu-See.
18. M. elliptica Ag. var. Dansei Thw. — Cl., N. D. II, p. 152. — V. II., 

Syn. Tab. 4, 19.
Selten in derselben Probe wie die vorige.

Diploneis E.
19. D. elliptica Kg. — CL, N. D. I, p. 92. — A. S., Atl. Tab. 7, Fig. 29, 32. 
Selten in Probe 6 aus einer + 65° C heissen Quelle.

20. D. subovalis Cl. — CL, N. 1). I, p. 96, Tab. 1, Fig. 27.
Weniger häufig in Probe 4 und 5.

Neideum Pfitzer.
21. N. affine (E.) Cl. var. amphirhynchus E. — CL, N. I). I, p. 68. — A. S., 

Atl. Tab. 49, Fig. 24—30.
Selten in Probe 4 und 5 und in der Probe von Tanganjika.

Nauicula Bory.

Sect. Bacillares CI.

22. N. bacillum E. — Cl., N. D. I, p. 137. - V. II., Syn. Tab. 13, Fig. 8. 
Häufig in Probe 4 und 5 und in Probe 1 von Tanganjika.

Sect. Lineolatae CI.

23. N. radiosa Kg. — CL, N. D. II, p. 17. — A. S., Atl. Tab. 47, Fig. 50—52. 
Häufig in Probe 4 und 5.
24. N. dicephala (E.) W. Sm. — C., N. D. II, p. 44. — V. II. Syn. 7, Fig. 1. 
Weniger häufig in Probe 1 von Tanganjika.

25. N. gastrum E. — Cl., N. D. II, p. 22. — V. II., Syn. Tab. 8, Fig. 25—27. 
Häufig in den Proben von Tanganjika.

26. C. distincla G. S. West. — Fresh water Algae of the third Tangan
yika expd. — Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVIII p. 155, Tab. 8, Fig. 2. — 
(Fig. 1 b).

Gesehen in mehreren Exemplaren i Probe 1 von Tanganjika.

Sect. Pnnctatae Cl.

27. N. pusilla W. Sm. — Syn. I, p. 52. PI. 17. Fig. 145. — CI., N. D. II, 
p. 41. — V. II., Syn. Tab. 11, Fig. 17.

Selten in Probe 5 von Bwara.



Anemoeoneis Pfitz.
28. A. sphaerophora Kg. — Cl., N. 1). II, p. 6. — V. H., Syn. Tab. 12, 

Fig. 2.
Häufig in Probe 1 bis 6, in Probe 7 von einer + 65° C heissen Quelle und 

selten in Probe 8 von dem Kiwu-See. Professor O. Müller hat in Band 28 von 
Hedwigia einen Aufsatz über die Bacillariaceen aus den Natrontälern von 
Fi Kab (Ober-Ägypten) geschrieben, in welchem er auf die Vielförmig
keit bei dieser Art näher eingeht. In den von mir gesehenen Proben habe 
ich nur eine der beobachteten Variationen gesehen.

29. A. sphaerophora Kg. var. Güntheri O. Müll. — Bacil. aus den Natron- 
t hä lern von El Kab, p. 302, Tab. 12 Fig. 6, 7.

Gefunden in Probe 1 von Tanganjika.

Frustulia Ag.

30. Fr. vulgaris Thw. — CL, N. D. I, p. 122. — V. II., Syn. Tab. 7 
Fig. 6.

Ziemlich gemein in Probe 4 und 5.

Stauroneis E.

31. St. anceps E. — CI., N. D. I., p. 147. — Ilusr. Siissw. Dial. Deut. 
Tab. C, Fig. 3.

Selten in Probe 5.

Pleuroslauron E.

32. PL acuta W. Sm. — CL, N. I). I, p. 150. — V. II., Syn. Tab. 11, Fig. 3.
Selten; nur in 3 Exemplaren in Probe 5 gefunden.

Pinnularia E.
Sect. Capitatae CI.

33. P. microstauron E. — Cl., N. D. II, p. 77. — V. II., Syn. Tab. 5, Fig. 9.
Selten in Probe 5.

Sect. Distantes Cl.

34. P. borealis E. var. scalaris Grün. — Grün. Verh. 1800 p. 518, Tab. 4, 
Fig. 15.

Diese Varietät fand sich in Probe 7 aus einer +65° C heissen Quelle. 
Das Exemplar mass 32,8 g X 6,5 g (Syn. Staurepta scalaris E.) O. Müller 
nennt in seinem Aufsatz »Bacil. aus dem Nyassalande mit einigen benach
barten Gebieten», S. 102 unter P. borealis eine forma stauroneiformis »wie 
Schumann A. t. 45, 17: aber die Reifen in der Mitte fehlen, die zentrale 
Area daher zu einer Art Stauros erweitert». Sein Exemplar stammt von 
(U)nyika aus einer heissen Quelle, deren Temperatur indessen nicht an
gegeben ist. Es ist 33 g lang und gehört ohne Zweifel zu der P. borealis 
E. var. scalaris Grün. Die Varietät wurde schon 1860 von Grünow be
schrieben und ist auch in Cleves »Synopsis of the N. D.», II. S. 81 erwähnt. 
In dieser Arbeit wird sie indessen nur als in Labrador vorkommend an
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gegeben. Die Diatomee ist, wie genannt, in einer heissen Quelle erbeutet wor
den, und es würde deshalb sehr interessant sein, die Temperatur der Quelle 
zu kennen, in der Müllers Exemplar gefunden wurde. Von Hustedt ist 
auch ihr Vorkommen im Urwald bei Amani in Ostafrika festgestellt wor
den. — (Fig. 1 e).

Sect. Tabellaricae.
35. P. slanroplera Grün. — Ck, N. D. II, p. 82. — A. S., Atl. Tab. 45, 

Fig. 48—50.
Selten in Probe 5.
30. P. subsolaris Grün. — Cl., N. D. II, p. 84. — V. IF, Syn. Tab. 6, Fig. 17.
Selten zusammen mit der vorigen und P. microstauron in Probe 5.

Rhoicosphenia Grün.

37. Rh. curvata Kg. - CL, N. D. II, p. 165. — V. H., Syn. Tab. 26,
Fig. 1-3.
Selten in Probe 5.

C. Gomphoneminae.
Gomphonema A.

38. G. parvulum Kg. — Ck, N. I). I, p. 180. — A. S.. Atl. Tab. 234, Fig. 
2-13, 18, 19.

Häufig in Probe 1, 2, 4 und 5, dazu selten in Probe 8.

39. G. gracile E. — Ck, N. 1). I, p. 182. — A. S., Atl. Tab. 230, Fig. 10. 
Ziemlich häufig in Probe 1, 2 und 5.
40. G. lanceolatum E. — Ck, N. I). II, p. 183. — V. H., Syn. Tab. 24, Fig..

8- 10. — A. S., Atl. Tab. 235, Fig. 27—29, Tab. 236, Fig. 33—35, Tab. 237,
Fig. 1—8, Tab. 238, Fig. 35.

Selten in Probe 5 von Bwara.

41. G. subclavatam Grün. — Ck, N. D. I, P- 183. — V. Ik, Syn. Tab. 23,
Fig. 39-43, Tab. 24, Fig. 1. — A. S., Atl. Tab. 237, Fig. 31—38, Tab. 238,
Fig. 15—18, Tab. 240, Fig. 31-33.

Selten in Probe 5.
42. G. acuminatum E. — Ck, N. D. I, p. 184. — A. S., Atl. Tab. 72, Fig. 

10, Tab. 239, Fig. 1—4, 11—15.
Weniger häufig in Probe 4 und 5.

43. G. acuminatum E. var. turris E. — Ck, N. D. I, p. 184. — V. H. Syn. 
Tab. 33, Fig. 31.

Selten unter der Hauptart. — (Fig. 1 c).

44. G. acuminatum E. var. Brébisonii Kg. — Ck, N. D. I, p. 184. — V. II.,. 
Syn. Tab. 23, Fig. 23—26. Kürz Sp. Alg. p. 66.

Selten unter der Hauptart.

45. G. Ctevei Fricks. — A. S., Atl. Tab. 234, Fig. 44—46, Tab. 266, Fig. 35.. 
Selten i Probe 5.
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46. F. Frickei O. Müll. — Bac. aus dem Nyassalande etc. p. 145, Tab. 1. 
Fig- 5, 6,

Selten in Probe 8 vom Kiwu-See.

C. Cymbellinae.
Cymbella Ag.

47. C. ventricosa Kg. — Cl., N. D. I, p. 108. — A. S., Atl. Tab. 19, l'ig. 42, 
43, Tab. 71, Fig. 14, 15, 32—34.

Häufig in Probe 4 und 5, dazu selten in 2 und 8.

48. C. cistnla Hempr. — CL, N. 1). I, p. 173. — V. II., Syn. Tab. 2, Fig. 
12, 13.

Selten in Probe 3 und 5.

49. C. lanceolala E. — Cl., N. D. I, p. 174. — A. S., Atl. Tab. 10, Fig. 8—11. 
Selten in Probe 4 und 5.

50. C. aspera E. — Cl., N. D. I, p. 175. — A. S., Atl. Tab. 9, l'ig. 1, 2. 
Tab. 19, l'ig. 7.

Selten in Probe 4.

51. C. (Encyonema) grossestriata O. Müll. var. obtusiuscula 0. Müll. — O. 
Müll., Bac. aus dem Nyassalande etc. p. 154, Tab. 1, Fig. 12.

Sehr selten; nur in einem einzigen Exemplare in Probe 5 und in ver
einzelten Exemplaren in Probe 3 gefunden. — (Fig. 1 f).

Amphora E.
52. A. ovalis Kg. — CL, N. I). I, p. 104. — V. IF, Syn. Tab. 1, Fig. 1. 
Häufig in Probe 4, 5 und 8.

53. A. coffaeiformis Ag. — Cl., N. 1). II, p. 120. — A. S., Atl. Tab. 26, 
l'ig. 56, 58.

Selten in Probe 1 und 2.

Epithemieae.

Epithemia Bréb.
54. E. zebra (E.) Kg. — 1). T., Syll. p. 784. — A. S., Atl. Tab. 252, Fig. 1. 
Häufig in Probe 4 und 5, selten in Probe 8, vermutlich ein Bruchstück

von der Art, die in Probe 7 aus einer heissen Quelle erbeutet wurde.

55. E. zebra (E.) Kg. var. proboscoidea Grün. — D. T., Syll. p. 784. —
V. II., Syn. Tab. 31, Fig. 10.
Selten unter den Hauptarten in Probe 5.

56. E. turgida (E.) Kg. — D. T., Syll. p. 777. — V. II., Syn. Tab. 31, 
Fig. 1, 2.

Selten in Probe 1 von Tanganjika.
57. E. turgida (E.) Kg. var. granulata Brun. — V. II., Syn. Tab. 31, 

.Fig. 5, 6.
Selten unter den Hauptarten.
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Rhopalodieae.
Rhopalodia O. Müll.

58. Rh. gibba (E.) O. Müll. 1). T., Syll. ]). 786. — A. S., Atl. Tab. 253, 
Fig. 1—13.

Ziemlich häufig in Probe 4, 5 und 8.
59. Rh. gibba (E.) 0. Müll. var. ventricosa (Kg.) Grün. — Grün. Ost. Diät, 

p. 13, Hust. Süsswass. Diät. Deut. Tab. 7, Fig. 26.
Selten unter der Hauptart.

60. Rh. parallela Grün. — D. T., Syll. p. 780. — A. S., Atl. Tab 252, 
Fig. 33-36.

Selten gefunden in Probe 3 von einem Kratersee und in Probe 8 von 
Kiwu.

61. Rh. gibberula (E.) 0. Müll. var. Volkensii O. Müll. — O. Müll. Bac. 
aus dem Nathronth. von El Kab, p. 293, Tab. 11, Fig. 7.

Sehr selten unter der Ilauptart. — (Fig. 1 d).

62. Rh. gibberula (E.) 0. Müll. — V. II., Syn. Tab. 32, Fig. 11—13.
Weniger häufig in Probe 4, 5 und 8.

63. Rh. vermicularis O. Müll. — O. Müll. 1. c. p. 67. Tab. 1, Fig. 40—
46, 51, 52; Tab. 2, Fig. 15-17. - A. S., Atl. Tab. 255, Fig. 33, 34; Tab. 256,
Fig. 11-15.

Häufig auch in derselben Probe wie die vorige. Massenhaft in Probe 
8 von Kiwu.

64. Rh. hirundiniformis O. Müll. — O. Müll. 1. c. p. 67, Tab. 1, Fig. 34
—39; Tab. 2, Fig. 10, 11, 14. - A. S., Atl. Tab. 256, Fig. 17-19; Tab. 265,
Fig. 17—22.

Häufig in den Proben von Tanganjika, Probe 3 von Kikorongo und 
8 vom Kiwu-See.

Nitzschioideae.
Nitzschia. Hass.

Sect. Tryblionella (W. Sin.) Grün.
65. N. tryblionella Hantzsch. var. littoralis Grün. — Cl. et Grün, Arct. 

Diät. p. 75.
Sellen in Probe 2 von Tanganjika.

Sect. Dubiae Grün.
66. N. thermalis (Kg.) Grün. — Cl. et Grün., Arct. Diät. p. 78. — V. H., 

Syn. Tab. 59, Fig. 20.
Selten in Probe 8 vom Kiwu-See.

Sect. Lanceolatae Stum.

67. N. palea (Kg.) W. Sm. — V. II., Syn. Tab. 69, Fig. 22 b, c, 33. - 1). 
T., Syll. p. 540.

Selten in Probe 1 und 2.
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68. N. amphibia Grün. — Grün., Öst. Diät. p. 15, 30. — V. H., Syn. Tab. 
68, Fig. 16, 17.

Vereinzelte Exemplare in Probe 4 und 5.

Sect. Nitzschiella (Rabh.) Grün.

60. N. acicularis (Kg.) W. Sm. — A. S., Atl. Tab. 335, Fig. 15—17. — V. 
II., Syn. Tab. 70, Fig. 6.

Selten in Probe 3.
Surirelleae.

Cymatopleura W. Sm.
70. C. solea (Bréb.) Sm. — A. S., All. Tab. 275, Fig. 3—7, 11; Tab. 276, 

Fig. 2, 3.
Häufig in den Proben 1 und 2 von Tanganjika, dazu in 3 von Kiko- 

rongo und in 4 und 5 von Bwara Mkubwa.
71. C. solea (Bréb.) W. Sm. var. claimta O. Müll. — O. Müll., Bac. aus 

dem Nyassalande etc. p. 22, Fig. 1. — A. S., Atl. 245, Fig. 1, Tab. 246, 
Fig. 10.

Selten unter der Hauptart in Probe 4 und 5.

Surirella Turp.
72. S. linearis W. Sm. — \V. Sm., Syn. I, p. 31. Tab. 8, Fig. 58. — A. S., 

All. Tab. 23, Fig. 27.
Nur in ein paar Exemplaren in Probe 5 von Bwara Mkubwa gesellen.

73. S. ovalis Bréb. — V. II., Syn. Tab. 73, Fig. 2. — D. Sy 11. p. 586.
Selten in der Probe vom Kiwu-See.
74. S. Engleri O. Müll. — Bac. aus dem Nyassalande etc. 1, p. 28, Tab. 

1, Fig. 4. - A. S., Atl. Tab. 245, Fig. 16.
Selten in derselben Probe wie die vorige Art.
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YTTERLIGARE NÅGRA HIERAGIER FRÅN STOCK
HOLMSTRAKTEN.

AV

K. .JOHANSSON.

I min uppsats i denna tidskrift 1925, II. 4, varest beskrivningar 
lämnades till fyra nya arter och en varietet, som kanske med tiden 
uppflyttas till samma rang, utlalade jag den förmodan, att artför
rådet bland Vulgata i denna trakt snart skulle vara uttömt. 
Häremot synes visserligen denna uppsats strida. Men de nu pu
blicerade voro i själva verket redan då av mig uppmärksammade. 
För beskrivningarnas slutliga avfattande önskade jag emellertid 
om möjligt skaffa rikligare material. Det bar också lyckats beträf
fande två av formerna. Däremot har jag ej i naturen fått se 
H. Hagstroemii. Att den form, som jag med det namnet åsyftar, 
verkligen existerar, behöver ej betvivlas, enär den av olika perso
ner insamlats på två olika ställen.

H. garnense K. Joh. n. sp.

Ab II. subterscisso K. Job. (Sv. Vet.-ak. Bih. 25: III, n. 7, 1900) 
sequentibus notis distinctum. Folia breviora, dentibus latis '+. 
obtusis brevibus dentata vel tantum leviter undulato-denlata, basi 
± obliqua decurrente; fol. caulinum subargute dentatum—integer- 
rimum. Pedicelli parum curvati. Involucra epilosa, supra medium 
fere—omnino efloccosa. Squamae exteriores in dorso atrovirides, in 
marginibus leviter floccoso-striatae, superiorum plurimae acutae, 
nonnullae interiores olivaceo-virescentes eglandulosae acuminatae. 
Stylus luteus—ferrugineus.

Tillhör Silvaticiformia. Utmärkt genom grunt trubbtandade, ofta 
nästan helbräddade blad med ensidigt nedlöpande bas; stora hol-



kar, liknande dem hos //. subterscissum, men hårfria, upptill även 
luddfria; spetsigare långfjäll, flera av de inre tunna, nakna och 
vasst tillspetsade. Skild från H. funerale K. Joh. genom bredare 
blad, upptill glesare beklädda långfjäll, ljusa stift m. m.

Uppland. Össeby-Garn: blandskog öster om Brottby (K. Joh.).

H. Hagstroemii K. Joh. n. sp.

Gaulis 1-folius tolus vircscens eglandulosus, de cetero indumento 
submediocri instructus. Folia intense—sublaete viridia indumento 
raro munita, rosularia extima rotundato-ovata hasi ± truncata. 
intermedia ovali-oblonga—oboblonga obtusa, intimum ± oblongo- 
lanceolatum acutum, intermedia et interiora dcntibus sal magnis 
mammato-deltaeformibus fere ad apicem den tala, basi angustata 
profundius inciso-dentata, dcntibus nonnullis longis 1'alcatis vulgo 
usque ad medium petioli descendentibus, caulinum i ovato-lanceo- 
latum infra medium sat grosse pauci-dentatum. Inflorescentia 
parum composita pedicellis sparsim glandulosis et vulgo parce 
p i 1 i fe ris longis parum curvatis acladiuni 3—4 cm longum aequan- 
tibus. Involucra angusta subcylindrica circ. 12 mm longa, basi 
angustata, glandulis sat brevibus sparsis et pilis densiusculis longis 
crassiusculis nigris apice breviter cano-cuspidatis vestita,inframedium 
atroviridia, medio et supcrnc sublaete virescen tia vel virescenti-varie- 
gata. Squamae latitudine mediocres triangulari-lineares in dorso 
cfloccosae, extimae longiusculae et intermediae leviter floccoso- 
marginatae, superiores dilutae virescentcs ± acutae, inlimae mem- 
branaceae nudae in apicem longum acutissimum sensim angusta- 
tae. Calathium laete luteum radians. Stylus obscurus.

I flera avseenden lik H. canipes Almqu., men skild genom de vid 
basen mer flikade bladen, som tillika bära fria tänder långt ned 
på skaftet; längre akladium samt långa, nästan raka korgskaft med 
glesare, stundom blott enstaka glandler; holkbeklädnad bestående 
av strödda, sällan täta, korta glandler samt nästan lika talrika 
gråspetsade enkelhår; långfjäll, i synnerhet de inre, mycket brett 
blekkantade, utdragna i en ± vass spets, upptill merendels utan 
luddländer och spetstofsar. Närstående är även H. persimile Dahlst.,. 
som dock har mycket smalare och mörkare långfjäll med ludd
strimmor även mot spetsen.

Södermanland. Ö s t e r t ä 1 j e: Ilall (O. Hagström); Botkyrka: Tumba: 
vid väg till Uttran (K. Stéenhoff), '



464

H. vagifrons Joh. et Sam. n. sp.

Caul is vulgo 40—50 cm altus ± gracilis, inferne fusco-pur- 
purascens rare—sparsim pilosus, supra medium leviter stellatus 
eglandulosus. Folia tenuia sublutescenti-viridia, supra subglabra 
glabra, subtus breviter et sat rare pilosa; rosularia saepius sat 
numerosa; exteriora ± elliptica obtuse denticulata—integerrima, 
cetera oblonga—lanceolata obtusa—obtusiuscula dentibus late trian- 
gularibus (rarius deltaeformibus) patentissimis intermarginibusque 
concavis instrueta; caulina 2—3(—4) lanceolata (vel summa sub- 
linearia) obtusula —acuta dentibus acutioribus patentibus subraris 
praesertim infra medium dentata vel subserrata. Inf lorescentia 
laxe panieulata ramis et pedicellis gracilibus longis strictis suberec- 
tis. Acladium vulgo c:a 3 cm longum. Pedicelli canofloccosi 
glandulis brevibus tenuibus sparsis saepe etiam pilis parvis solitariis 
obsiti. Involucra sat angusta subcylindrica atro-olivacea levissime 
canescentia, 11 —13 mm longa, basi paulum angustata squamis 
extimis sublaxis, glandulis densiuseulis parvis fere simplicem seriem 
formantibus pilisque brevibus solitariis—raris obsita, floccis minutis- 
simis in marginibus squamarum breviorum et prope apicem squa- 
marum superiorum parce adspersa. Sqnamae latitudine vix medioeres 
in apicem angustum sed parum acutum attenuatae. Calathium 
subaureum parvum. Stylus obscurus.

Med hänsyn till holkarna lik en glandelrik form av II. pristo- 
phijllum K. Joh. Bladen erinra om II. snbatronitens Dahlst. och 
H. stipaliforme Dahlst., men äro ljusare och smalare och ha mer 
utstående tänder.

Södermanland. Salem: Rönninge på flera ställen (K. Joh.).

Hit bör också följande form föras:
Var. concaedis Joh. et Sam. n. comb. — Syn. II. pristophyllum K. 

Joh. var. concaedis Joh. et Sam. Nya svenska Arch. p. 161.
Cauli robustiore altiore, folds caulinis 4—6 latioribus fere ad 

apicem dentatis a forma primaria devians.
Östergötland. Ris inge: Finspång, på ett hygge i barrskog (K. Joh.).
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ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER BLÜTEN 
UND SAMEN VON LIMOSELLA AQUATICA L.

VON

HARRY G. SVENSSON.

Von meinem Bruder, Dr. phil. Helge Stenar, erhielt icli im 
vorigen Jahre ein reichliches und vorzügliches Blütenmaterial von 
Limosella aquaticaj das er im Kirchspiel Dalby in der Nähe von 
Uppsala gesammelt und zum Teil in Carnoys, zum Teil in Juels 
»Zinkgemisch» (2 g Zinkchlorid, 2 cm3 Eisessig, 100 cm8 50 % 
Alkohol) fixiert hatte. Ich ergriff die Gelegenheit, die Blüten
morphologie dieser Scrophulariazee eingehend zu studieren, um 
so lieber, als ich mich für die Blütenverhältnisse der Tubifloren 
überhaupt interessiere. Die vorliegende kleine Untersuchung wurde 
hauptsächlich im Uppsalaer Botanischen Laboratorium ausgeführt, 
ist aber im Pflanzenphysiologischen Institut der Universität Ber
lin beendet worden.

Entwicklung der Blüten. Andrözeum und Gynäzeum.

Über die allgemeine Konstruktion der LimoseZZa-Blüte geben 
Floren und Handbücher Auskunft, sowie eine monographische 
Arbeit von Elfert (1895), auf die ich nur verweise. Ich füge hier 
einige komplettierende Beobachtungen zu, die in der Literatur 
eine ungenügende oder gar keine Erwähnung gefunden haben.

An den jungen Blütenanlagen treten die Sepalen früh auf (Fig. 
1 a) und überdecken bald den fast halbkugelförmigen Scheitel der 
Blütenachse (Fig. 1 b). Die Zipfel der Kelchblätter werden beson-

30 — 28310. Svensk Botanisk Tidskrift. 1928.
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ders dick, von einem festen Kollenchym erfüllt. Es dauert ziem
lich lange, ehe die Primordien der inneren Blütenwirtel beobach
tet werden können, und während der Zeit sind die Blütenknospen 
erheblich grösser geworden (vgl. Fig. 1 b und c). Die Höcker der 
Kronen-, Staub- und Fruchtblätter erscheinen jetzt fast gleich
zeitig, jedenfalls ist eine Entwicklung in akropetaler Reihenfolge 
nur mit Schwierigkeit festzustellen. In den allerjüngsten Stadien

St ‘ pel.

Fig. 1. a—e Schematische Längsschnitte durch junge Blutenknospen, (sep = Kelch
blattanlage; pet = Kronenblattanlage; st = Staubblattanlage; c — Fruchtblattanlage; 
]>l — Plazentaanlage.) /':—/in. Drei Fruchtknotenquerschnitte verschiedener Ni
veaus. fi entspricht dem 30sten, /h dem 50sten, fm dem 85sten Schnitt der 

Serie, die 118 Schnitte von 10 p Dicke zählte. — Vergr. a—d und f 1 f3; e

sind die Staminalhöcker von den Petalprimordien deutlich getrennt 
(Fig. 1 c), verwachsen aber »kongenital» mit diesen zum Komplex 
des Kronentubus (Fig. 1 c, d).

Das Andrözeum. Die Antheren der vier Staubblätter ent
halten bei Limosella nur je eine Theca mit zwei nach innen 
gerichteten Loculi. Um eine Reduktion der einen Theca jedes 
Staubblattes dürfte es sich jedoch nicht handeln, sondern ich ver-
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mute, dass die fragliche Organisation so entstanden ist, dass in 
den ursprünglich normal bithecischen Antheren der äussere Loculus 
jeder Theca aus irgendwelchen Ursachen steril geworden ist. Für 
diese Auffassung spricht, scheint es mir, die Orientierung der 
beiden Staubbeutelfächer und auch die Tatsache, dass die Anthe
ren nach aussen mit kräftigen, dickwandigen Gewebepartien ver
sehen sind, die kaum als eigenartige Konnektivderivate betrachtet 
werden können. Die Loculi sind von einer einfachen Tapeten
schicht umgeben, deren Zellen oft zwei- bis dreikernig werden 
und schon vor Beendigung der Tetradenteilung der Pollenmutter-

L,S%

Fig. 2. a—b Schematische Längsschnitte durch junge Gynäzien, die Plazenta 
mit Ovulaanlagen zeigend. Vergr. 0T°. c Junge Samenanlage. Vergr. 4j°. d Samen

anlage zur Zeit der heterotypischen Teilung. Vergr. ’f0-

zellen degenerieren. Ein Periplasmodium kommt nicht vor. Durch 
mehrere Zählungen sowohl in Diakinesen wie auch in heteroty- 
pen Metaphasen habe ich die haploide Chromosomenzahl von 18 
feststellen können. Die Pollenbildung folgt dem simultanen Typus.

Das Gynäzeum. Dies zeigt bei Limoselia einen bemerkens
werten Bau. Der Fruchtknoten ist nicht, wie gewöhnlich bei den 
Scrophulariazeen vollkommen zweifächerig, sondern die beiden 
Scheidewände sind reduziert und nur im unteren Teil des Frucht
knotens entwickelt. Die basalen Fruchtknotenfächer kommuni
zieren somit oben frei, und die grosse, anfangs rundliche, später 
ellipsoidische Plazenta (Fig. 2 a, b) ragt frei empor. Wenn man 
nur Fruchtknotenlängsschnitte untersucht, bekommt man leicht 
den Eindruck, dass das Gynäzeum einfächerig und die Zentral



plazenta völlig frei sei (Fig. 2 a, b). Um einen sicheren Aufschluss 
über die Ausbildung der Scheidewandsepten zu erhalten, ist es 
notwendig, vollständige Querschnittserien zu studieren. Dabei er
gibt sich die Tatsache, dass die Ausbildung der Septen ziemlich 
variabel ist. Gewöhnlich erreichen sie eine Höhe, die etwa der 
Hälfte oder einem Drittel der ganzen Fruchtknotenlänge entspricht 
(vgl. Fig. 1 f und Erklärung), aber in einigen Fällen habe ich 
gefunden, dass sie noch mehr reduziert sind und nur als unbe
deutende Wälle in der Gynäzeumbasis hervortreten. In solchen 
extremen Fällen kann die Zentralplazenta ohne Übertreibung als 
vollkommen frei bezeichnet werden. Es scheint mir berechtigt, 
von einer Tendenz zum Verschwinden der Scheidewände bei Li- 
mosella zu sprechen, wodurch die Plazenta den Charakter einer 
freien Zentralplazenta annimmt. Diese morphologischen Verhält
nisse des Limosella-Gynäzeums können ein gewisses Interesse 
beanspruchen, weil die Lentibulariaceae, welche Familie von den 
meisten Systematikern als nahe verwandt mit den Scrophularia- 
zeen betrachtet wird, durch eine freie Zentralplazenta gekenn
zeichnet sind. Eben in dem Vorkommen einer freien Zentral
plazenta bei den Lentibulariazeen hat man aber einen wichtigen 
und scharfen Unterschied von den Scroplmlariaceae sehen wollen, 
ja, es fehlt nicht an Forschern, nach denen die Lentibulariazeen 
hauptsächlich wegen dieses morphologischen Merkmals in einem 
ganz anderen Verwandtschaftskreis, und zwar in dem der Primu- 
lales gehören sollten, eine Auffassung, die übrigens unter den 
Königsberger Serodiagnostikern (vgl. z. B. Malligson 1922) eine 
Stütze gefunden hat. Jedoch finde ich die Annahme einer engeren 
phylogenetischen Beziehung zwischen den Lentibulariazeen und 
Scrophulariazeen am besten begründet. Nachdem wir die Gynäzeum- 
morphologie bei Limosella kennen gelernt haben, braucht man wohl 
der freien Zentralplazenta der Lentibulariazeen keine so grosse Bedeu
tung als Unterscheidungsmerkmal von den Scrophulariazeen beizu
messen. Der Zuverlässigkeit des obenerwähnten Standpunkts, den 
Malligson auf serodiagnostischem Wege erzielte, habe ich um so mehr 
Recht, mich skeptisch gegenüberzustellen, als die serodiagnostischen 
Methoden der »Königsberger Schule» nach ausgedehnten Kontroll- 
versuchen von Gilg und Schürhoff (1926, 1927) und ihren Schü
lern wie Helwig, Bärner, Nay, Wermund und Zarnack einer fast 
vernichtenden Kritik unterzogen sind.

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit auf die Entwicklung
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der Plazenta. Sehr bald nach dem Erscheinen der Karpellenan- 
lagen wird die Plazenta als ein zentraler Höcker bemerkbar (Fig. 1 c), 
der immer voluminöser wird und anfangs in seinem Höhenzuwachs 
mit den Karpellen etwa gleichen Schritt hält (Fig. 1 d, e). Wenn 
die Spitzen der Fruchtblätter oben zum Griffel zusammenzuwachsen 
beginnen, zeigt die jetzt fast kugelrunde Plazenta schon kleine 
Ovularhöckcr (Fig. 2 a). Wie soll man nun die Plazenta bei 
Limosella morphologisch deuten? Wir berühren damit die alte 
Streitfrage über die Natur der Plazenten der Angiospermen. Be
kanntlich stehen hier hauptsächlich zwei Erklärungshypothesen, 
die Foliartheorie und die Axialtheorie, einander gegenüber. Nach 
der u. a. von Van Tieghem, Celakowsky, Eichlek und wohl den 
meisten jetzigen Blütenmorphologen vertretenen Foliartheorie sind 
die Plazenten als Karpellenderivate anzusehen, während sie nach 
der Axialtheorie, an -welche vor allem die Namen Schleidens 
und Payers geknüpft sind, als Produkte der Blütenachse zu be
trachten sind. Betreffs der morphologischen Deutung der freien 
Zentralplazenta sind die Meinungen besonders geteilt gewesen.

Nach den Längsschnitten junger Blütenknospen zu urteilen, 
scheinen die Plazenten bei Limosella die unmittelbare Verlängerung 
der Blütenachse und somit axialer Herkunft zu sein. .Jedoch 
dürfte es weder notwendig noch plausibel sein, der Plazenta von 
Limosella axiale Natur zuzuschreiben. Bei den Scrophulariazeen 
mit typisch zwei fächerigem Fruchtknoten lässt sich der genetische 
Zusammenhang der Plazenten mit den Fruchtblättern schwerlich 
verneinen, und es wäre wohl sehr eigentümlich, wenn nicht die 
Plazenten bei sämtlichen Repräsentanten der Familie derselben 
Herkunft wären. Wie schon Schaefer (1890) gezeigt hat, sind die 
Karpellenanlagen anfangs hufeisenförmig; die eingebogenen Ränder 
der beiden fast terminalen Fruchtblätter entwickeln sich aber 
weiter und stossen endlich im Zentrum zusammen, -wo sie ver
wachsen. Es lässt sich ja leicht denken, dass die verschmolzenen 
Randpartien der Karpiden sich zum Plazentahöcker entwickeln. 
Ich bin somit der Meinung, dass die Plazenta der Limosella-Blüte 
aus den Fruchtblättern hervorgeht, aber ich muss gestehen, dass 
das Studium der ontogenetischen Entwicklung der Blüte keinen 
entscheidenden Beweis für die Richtigkeit meiner Meinung ergibt; 
die Lösung des Problems scheitert an der Tatsache, dass es keine 
deutliche Grenze zwischen Fruchtblatt und Blütenachse gibt.
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Die Samenanlagen, Embryosack- und Endospermbildung.

Im Plazentagewebe tritt früh eine auffällige Differenzierung ein; 
von dem inneren, plasmaarmen Plazentaparenchym heben sieb 
die epidermale und subepidermale Zellschicht bald durch ihren 
Plasmareichtum und meristematische Tätigkeit scharf ab. Von 
diesen äusseren Zellschichten entwickeln sich die Ovularhöcker 
(Fig. 2 a, b), die eine längliche, beinahe zylindrische Form anneh
men. In üblicher Weise vollzieht sich die Entwicklung des Inte
guments und des Nuzellus (Fig. 2 c, d). Die dicht aneinander
stehenden Samenanlagen sind orthotrop-hemitrop (Fig. 2 d, 5 a), 
nicht aber anatrop, was sonst unter den Scrophulariazeen am ge
wöhnlichsten ist. Die Innenepidermis des Integuments ist als eine 
Mantelschicht ausgebildet (vgl. z. B. Fig. 4 a—f). In der Chalaza- 
region entsteht ein ausgeprägtes Hypostasengewebe, das unmittelbar 
an die Aussenepidermis grenzt (Fig. 5 a—c). Die Wände der bald 
ganz leeren Hypostasenzellen sind schwach verdickt und wahr
scheinlich verkorkt. Schon an ungefärbten Schnitten haben diese 
Wände eine gelbbräunliche Farbe, weshalb die mit Chlorzinkjod 
ausgeführte Suberinreaktion weniger zuverlässig ist. Fig. 5 b zeigt 
die Ausbildung der Hypostase einer soeben befruchteten Samen
anlage. Nach oben grenzt die Hypostase an besonders plasma
reiche Zellen, die sich lebhaft teilen, wodurch das Chalazaende an 
reifenden Samen warzenförmig ausgebuchtet wird (Fig. 5 c).

Im grossen und ganzen verläuft die Embryosackentwicklung bei 
Limosella nach dem normalen Schema. Die subepidermale Em
bryosackmutterzelle erfährt somit eine typische Tetradenteilung. 
Die drei oberen Tetradenzellen degenerieren und werden bald auf
gelöst, während die, untere in wohlbekannter Weise zum acht
kernigen Embryosack wird (Fig. 3 a—c). Ich habe mich bemüht, 
die Zellenbildung im Eiapparat näher zu verfolgen. Dabei hat 
sich ergeben, dass die Synergiden ohne Zweifel Schwesterzellen 
sind, und dass der Eikern und der obere Polkern Schwesterkerne 
darstellen. Ich hebe dies hervor, weil Schürhoff (1919, 1926) eine 
Ansicht geltend machen wollte, nach welcher die Eizelle und eine 
Synergide Schwesterzellen sein sollten. Dieser Ansicht, die für die 
Versuche Schürhoffs, die Elemente des gymnospermen und angio- 
spermen Embryosackes zu homologisieren, eine Rolle spielt, wird 
jedoch durch zahlreiche Beobachtungen und Angaben wider
sprochen. Sie ist neulich von Langlet (1927) kritisiert worden.
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Die Kernteilungsfigur, aus der die Synergidenkerne hervorgehen, 
ist immer transversal und liegt oberhalb der longitudinalen Spindel, 
die zur Bildung des Eikerns und des oberen Polkerns führt. In 
Übereinstimmung hiermit nehmen die Synergiden das obere, ge
spitzte Ende des Sackes ein, die Eizelle ist dagegen ein Stück unten 
an der Embryosackwand befestigt. In Fig. 3 e ist die Synergiden
bildung fast erledigt, während der Eikern noch völlig frei ist. 
Irgendwelche Fadenapparate oder Zellulosekappen kommen in den

a b c d e
Fig. 3. a Nuzellus mit einkernigem Embryosack und Resten der drei oberen, 
degenerierten Tetradenzellen, b Vierkerniger Sack, c Junger Embryosack; zwei 
Antipoden; Polkerne noch frei, d Junger Sack mit nur einer Antipode und einem 
freien Antipodenkern, e Sechskerniger Sack, die beiden chalazalen Kerne dürften 

ungeteilt bleiben. — Vergr. a—c und e 6f°; d I0f°.

Synergiden nicht vor. Die Polkerne nehmen rasch an Grösse zu 
und verschmelzen immer vor der Befruchtung zu einem volumi
nösen Zentralkern. Die Verhältnisse in der Antipodenregion können 
etwas variabel sein. Bisweilen findet man drei kleine Antipoden
zellen, öfter kommen aber nur deren zwei vor, von denen eine 
zweikernig ist (Fig. 3 c). Der in Fig. 3 d abgebildete Sack hat nur 
eine Antipodenzelle; oberhalb derselben liegt ein freier Antipoden
kern. Die Gegenfüsslerzellen sind bei Limoselia wie überhaupt 
bei den Scrophulariazeen von sehr kurzer Lebensdauer. In Aus
nahmefällen kan die dritte Teilung im chalazalen Teil des Sackes



unterdrückt werden (Fig. 3 e). Der befruchtungsreife Sack ist bei 
Limosella besonders plasmareich, ja, nicht selten verschwindet die 
zentrale Vakuole durch die Anhäufung von zytoplasmatischem 
Inhalt.

Mit den Befruchtungserscheinungen habe ich mich nur nebenbei 
beschäftigt. Im Griffel, der eines Kanals entbehrt, wachsen die 
Pollenschläuche endotrop.' An der Plazenta kriechen dann die 
Schläuche meistens ektotrop, können aber das Planzentagewebe auf 
kürzere oder längere Strecken durchdringen. Limosella ist porogam. 
Erst nachdem der Inhalt des Pollenschlauches sich in den Em
bryosack ergossen hat, fängt in diesem die Endospermbildung 
an. Nach Cook (1924) ensteht bei Linaria vulgaris bisweilen das 
Endosperm vor dem Eindringen eines Pollenschlauches. Diese 
Behauptung Cooks scheint doch wenig zuverlässig zu sein, weil 
früher Schmied (1906) eine normale Doppelbefruchtung bei Linaria 
vulgaris mit Sicherheit festgestellt hat. Angaben, dass die Endosperm- 
bildung unabhängig von dem Befruchtungsprozess ist, liegen auch 
betreffs anderer Tubifloren vor, bedürften aber einer Nachprüfung.

Das Endosperm ist bei Limosella, wie schon Samuelsson 
(1913, S. 138) mitteilt, von Anfang an zellular. Der Zentralkern 
teilt sich etwa in der Mitte des Sackes (Fig. 4 a), und die erste 
transversale Wand wölbt sich bald kuppelförmig nach oben (Fig. 
4 b, c): Von den beiden primären Endospermzellen teilt sich in 
der Regel die untere nicht weiter, sondern wird zu einem chala- 
zalen Haustorium, das sich nach unten bis an die Hypostase 
(Fig. 5 a) verlängert. Das chalazale Haustorium wird bald von 
dichtem, chromophilem Plasma gefüllt (Fig. 4 g), und sein Kern 
erfährt oft amöboide Formveränderungen (Fig. 4 ei). Einmal habe 
ich das chalazale Haustorium längsgeteilt gefunden (Fig. 4 f). Die 
obere, primäre Endospermzelle wird durch zwei successive Längs
teilungen in vier Zellen zerlegt (Fig. 4 c, d), und jede dieser Zellen 
erfährt danach eine Querteilung (Fig. 4 e). Jetzt ist das in Fig. 4 f 
abgebildete Stadium erreicht. Die vier mikropylaren Zellen degene
rieren bald, aber erscheinen lange in den Präparaten als ein 
nekrotisierter Komplex (Fig. 4 g, 5 a); ich habe sie als mikropylare 
Haustorienzellen bezeichnet. Die vier mittleren Zellen sind die 
Initialzellen des »eigentlichen» Endosperms, d. h. des endospermalen 
Nährgewebes, und sie teilen sich zuerst ein paarmal quer (Fig. 4 g), 
dann wird die Orientierung der Zellwände Weniger regelmässig. 
Im eigentlichen Endosperm tritt früh eine Speicherung von Nähr-

472
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Fig. 4. a Befruchteter Embryosack mit Zentralkern in Teilung, b Zweizeiliges 
Endosperm, c Die erste Kernteilung in der oberen, primären Endospermkammer. 
d Die obere, primäre Endospermzelle durch Längswände in vier Zellen zerlegt 
(nur zwei ersichtlich), ei, en Die folgenden Kernteilungen im Endosperm, nach 
denen die vier mikropylaren Haustoriumzellen abgeschnitten werden. Embryo
schlauch. f Junges Endospermstadium; das Chalazahaustorium abnormerweise 
zweizeilig. Die mikropylaren Haustorienzellen schon im Begriff zu degenerieren. 
Das »eigentliche» Endosperm noch vierzellig. g Etwas späteres Endospermstadium.

Embryoschlauch. — Vergr. a—f1j°; g 5|°.

stoffen, nämlich Aleuronkörner und Öltropfen ein. Aus Fig. 5 a 
geht hervor, dass das obere Ende der chalazalen Haustoriumzelle 
kegelförmig zugespitzt wird und wie ein Keil in das eigentliche
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Fig. 5. a Samenanlage mit Endosperm und Embryo, b Der chalazale Teil einer 
Samenanlage zur Zeit der Befruchtung, c Die chalazale Partie eines unreifen 
Samens, d Schnitt durch die Oberfläche eines unreifen Samens. (chal. haust. = 
chalazales Haustorium. hyp. = Hypostase, cp. = Aussenepidermis der Samenan
lage, t = die Zellschicht, aus der die Samenschale hervorgeht, end. = Endosperm.)

— Vergr. a 3?°; b—d *?°.

Endosperm hineindringt (vgl. auch Fig. 4 g). Die basalen Zellen 
der fraglichen Endospermabteilung, die an das Haustorium gren
zen, funktionieren nicht als Speicherzellen, sondern degenerieren 
bald (Fig. 5 a) und werden gleich den Haustorienzellen in den 
reifenden Samen aufgelöst. Im Chalazaende halbreifer Samen findet 
man somit, anstatt einer Haustoriumzelle, nur einen leeren Schlauch 
(Fig. 5 c). Das endospermale Speichergewebe wächst rasch heran
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und verdrängt das umgebende Integumentgewebe bis an die sub
epidermale Schicht. Das warzenförmige Chalazaende (Fig. 5 c) 
wird aber vom Endosperm nie aufgelöst.

Die Samenschale.

Den Bau der reifen Samen bei Limoselia haben Elfert (1895), 
aber besonders Heil (1927) untersucht. Die eigentümliche Entwick
lung der Samenschale haben sie aber nicht richtig aufklären kön
nen. Die beiden erwähnten Verfasser betrachten die Samenschale 
bei Limoselia als ein epidermales Gebilde. Tatsächlich entsteht 
aber die Samenschale hauptsächlich aus der subepidermalen Schicht 
des Integuments (Fig. 5 d), nur in der Chalazagegend geht sie aus 
einer endogenen, an das Endosperm grenzenden Schicht hervor 
(Fig. 5 c: t). Die Epidermiszellen, deren Wände nie verdickt wer
den, lösen sich von der subepidermalen Schicht ab (Fig. 5 d: t), 
werden zerdrückt und allmählich von der Oberfläche der Samen 
abgeschabt. Die Innenvände der Zellen, aus denen die Samenschale 
hervorgeht, werden beträchtlich verdickt (Fig. 5 d, c: t) und, ausser
dem verkorkt; ihre Aussenwände dagegen bleiben dünn und zer
platzen in der Regel. Dadurch erklärt sich das grubige Aussehen 
der Samenfläche. Bemerkenswert ist, dass sich der ganze, war
zenförmige Chalazateil mit der Hypostase bei Reifung der Samen 
ablöst und als eine Haube abgeworfen wird. In der Samenschale 
der Chalazaregion entsteht dabei ein Loch, das dem Eingang zu 
dem Haustoriumschlauch entspricht. Gerade über diesem Loch 
sind die dicken Wände der peripheren Endospermzellen verkorkt 
(Fig. 5 c). Die Endospermzellen der reifen Samen haben über
haupt sehr dicke Wände, die nach Heil (1927) aus Reservezellulose 
bestehen. Der Inhalt der Endospermzellen besteht hauptsächlich 
aus Aleuronkörnern und fettem Öl. Nach Heil kommen auch 
Stärkekörner vor; alle Stärkeproben, die ich ausgeführt habe, sind 
aber negativ ausgefallen.

Zusatz im Korrektur.

Leider habe ich früher einige Angaben nicht beachtet, die Schnarf 
(1925 S. 44) über das Limosella-Endosperm gegeben hat. Nach 
Schnarf folgt die Entwicklung des Endosperms seinem Typus I,
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d. h. nach der ersten Querteilung werden die beiden primären 
Endospermzellen längsgeteilt. Diese Resultate stimmen mit den 
meinigen überein, nur habe ich gefunden, dass die untere, primäre 
Endospermzelle normal ungeteilt bleibt.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.
Föreningens medlemmar uppmanas, att till denna avdelning insända medde

landen om märkliga växtfynd o. d.

Om bladenes övervintring hos Polystichum Braunii (Spenn.) Fee.

I en interessant artikel her i tidsskriftet (bd. 22. s. 320 flg.) har dr. Nils 
Sylvén nylig vist, at det er urigtig naar denne bregnes blade i literaturen 
almindelig helt frakjendes evnen til at overvintre og naar denne egenskap 
selv i de nyeste og bedste floristiske verker opferes blandt de karakterer, 
ved hvilke arten adskiller sig fra P. acaleatnm (L.) Schott. Sylven’s iakt
tagelser er gjort i Skåne, den eneste svenske landsdel hvor P. Braunii 
som en stor sjeldenhet et par steder er fundet vildtvoksende.

I Norge har denne bregne som bekjendt en vidtstrakt utbredelse längs 
kysten fra Oslo-trakten helt op til den sydlige del av Nordland fylke, og 
over ganske store strok av Vestlandet er den likefrem almindelig. Det 
er derfor ganske naturlig at flere norske botanikere allerede lamge har 
vseret opmerksom paa, at man om vaaren kan finde den med friske, over- 
vintrede blade. Til literaturen synes disse iagttagelser dog endnu ikke 
at ha fundet veien; man har indskramket sig til at gjare notiser derom 
paa herbarieetiketter. I museerne i Bergen og Oslo findes flere slike 
notiser, saaledes av S. K. Selland helt tilbake fra 1902.

Naar sneen gaar bort om vaaren er de overvintrede blade hos P. Braunii 
gjerne mer eller mindre nedtrykt til marken paa grund av vinterens snetryk, 
men allikevel i stor utstnekning ganske friske og gronne. Ofte kan dog 
ogsaa endel finner av Iste eller 2den orden vasre helt eller delvis visne. 
Bladenes utseende i april—mai avviker ikke meget fra utseendet sen- 
hostes. Den vsesentligste forskjel er at de hindeagtige skjael paa blad- 
stilken og' paa bladets midtribbe har mistet sin friske farve og sin glans; 
de er blit avbleket skittengraa og er gjerne desuten blit mer eller mindre 
sammenfiltret av sneen (eller vistnok snarere av smeltevandet i sneles- 
ningstiden). Selv saa sent som i juli kan man undertiden finde overvin
trede blade, som ved bladskjsellenes tilstand sikkert lar sig adskille fra 
aarets nye.

Paa Vestlandet, isaer i Bergens oinegn, har jeg i aarenes lap öftere havt 
anledning til at gjare denne iagttagelse. Paa grundlag av herbariematerialet
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i de to ovenfor nsevnte museer (nedenfor betegnet som H. B. og H. O.) 
skal her gis en oversigt over endel sikre tilfselder av övervintring av 
bladene hos denne bregne i forskjellige deler av Norge. Som det vil sees 
er baade Dstlandet, Vestlandet og det nordenfjeldske Norge reprsesentert.

Akershus fylke. Et eksemplar samlet under Bergsf jeld i Asker 1884 
av Ove Dahl (II. O.) har unge endnu ikke paa langt nser utrullede blade og 
samtidig overvintrede, hvis nedre halvdel er nogenlunde frisk mens den 
ovre halvdel er vissen. Datum er ikke angit, men efter de unge blades 
tilstand kan eksemplaret ikke vaere tat senere end i mai. I Mserradalen 
i Vestre Aker er vaaren 1898 helt friske men tydelig overvintrede blade 
samlet av undertegnede; desvaerre er heller ikke i dette tilfaelde datum 
notert (II. B.). Et ganske tilsvarende blad har R. E. Fridtz 'Vs 1913 samlet 
ved Blakstad i Asker (II. 0.). Lignende blade, som överst i spidsen er 
lidt brune men ellers helt friske, har I. Jorstad '% 1914 samlet ved 
Sandvikselven i Bserum (II. O.).

Hordaland fylke. Ved Eide i Granvin har S. K. Selland 6/s og "A 
1902, 26/s 1907 og J,/o 1915 samlet friskt gronne men allikevel ganske utvilsomt 
overvintrede blade (H. B. og O.); paa etiketterne har han i flere tilfailder 
notert: »Har ligget under sneen» og paa det netop naevnte herbarieark 
fra 2I/0 1915 er et aarsblad og et fjoraarsblad opfaestet, begge if. etiketten 
tat »fra samme rotstok» (II. B.). Et ekspl. med tydelig overvintrede blade 
er tat paa Lidanuten i Raundalen, Voss, saa sent som 10/r 1912, rigtignok 
i en lioide av ca. 550 m. o. h. hvor vaarutviklingen maa antas at ha be- 
gyndt adskillig senere end paa plantens almindelige voksesteder i lav- 
landet (Johannes Lid i II. 0.). Ved Lysekloster i Os fandt jeg 2IA 1918 
helt friske overvintrede blade sammen med endnu ikke utrullede aars
blade (H. B.). Et helt friskt, grant blad er samlet 2<Va 1922 syd for Store- 
tveit i Fana av S. K. Slettemark (H. B.).

Nord-Trondelag fylke. Et sikkert overvintret blad med nogen 
faa finner brune, men ellers ganske grant, er samlet ved Byhalden nser 
Steinkjer 18/o 1881 av J. M. Norman (II. O.).

Selv om saaledes eksempler paa övervintring av bladene er iagttat 
inden ganske vidt adskilte deler av artens utbredelsesomraade hos os og 
sikkert ogsaa vil kunne findes mange andre steder, maa jeg allikevel 
viere enig med Sylvén, naar lian uttaler at P. Braunii sammenlignet med 
P. aculeatum »är tili övervintringsstyrkan den något svagare» (1. c., s. 323). 
Men til bruk i floraernes diagnoser er denne forskjel mellem artene litet 
brukbar.

Imidlertid lar jo de to arter sig greit nok adskille ved andre kjendetegn.
Jens Holmboe.

Två sällsynta parasitsvampar.

1. Lektor A. G. Eliasson i Vänersborg fann under juli månad 1927 på 
två lokaler i närheten av Båstad en på förvildad humle växande parasit, 
som vid närmare undersökning visade sig vara en peronosporacé. Då han 
ej fann någon sådan parasit på humle i den honom tillgängliga litteraturen,
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insände han exemplar därav till mig med anhållan om hjälp med bestäm
ningen samt med tillstånd att, om jag så önskade, publicera fyndet.

Denna humleparasit är först iakttagen i Japan och beskrevs 1907 av 
Miyabe och Takahashi i en japansk tidskrift under namnet Peronoplas- 
mopara humuli. I Saccardos Sylloge, XXI, sid. 861, föres den till släktet 
Plasmopara. Den artgrupp av detta släkte, till vilken den hör, bör dock 
på goda grunder bilda ett eget släkte, och detta bör efter nomenklatur- 
reglerna heta Pseudoperonospora.

a b
Fig. 1. a. Konidiebärare och konidier av Pseudoperonospora humuli. 

b. D.o av Ps. cannabina. — 215:1.

Den först kända och mest utbredda arten av detta släkte är Pseudo
peronospora cubensis (B. & Br.) Rostowzew, en svår fiende till gurkväxter. 
Fyra arter växa på medlemmar av ordn. Urticinae, nämligen Ps. celtidis 
(Waite) G. W. Wilson, funnen i Nordamerika, Ps. humuli (Miyabe & Takah.) 
G. W. Wilson, Ps. cannabina (Otth), som av Peglion (Rendiconti Accad. dei 
Lincei, 26, 1917, sid. 618) med rätta från Peronospora överförts till detta 
släkte, för vilket han dock använder namnet Peronoplasmopara, samt 
Ps. urticae (Lib.) Salm. & Ware. Slutligen hör också enligt G. W. Wilson 
(Mycologia, 6, 1914, sid. 194) till detta släkte Ps. erodii (Fuck.) G. W. Wilson.

Ps. humuli iakttogs första gången 1905 i Japan, sedan 1909 i U. S. A., 
1920 i England och senare på några ställen på kontinenten. Den synes 
vara en farlig fiende i humleplanteringar (se Salmon och Ware, Ann. of 
applied Biol. 1925 och 1928).

Jag har jämfört humleparasiten med det i Sydows exsickat (Phycom. 
et Protom., n:r 330) utdelade exemplaret av Ps. cannabina. De äro mycket
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nära överensstämmande, men Ps. humuli tycks i allmänhet ha något mera 
förgrenade konidiebärare, och den torde väl böra anses som en från den 
förra skild art (fig. 1 a och b).

2. På Nord-Koster i Bohuslän fann gymnasisten G. Johansson i Skara 
i juli 1927 en växt av egendomligt utseende (fig. 2), som det ej lyckades 
honom att med hjälp av våra floror bestämma. Då jag sattes i tillfälle 
att skärskåda exemplaret, lade jag märke till dess svartaktiga färg, som

Fig. 2. Melanotaenium endogenum på Galium verum från Nord-Koster. 1:2.

tydde på någon sjukdom, samt på de kransställda bladen, som pekade i 
riktning mot en Galiuni. Det är i själva verket ett individ av Galium verum, 
som i sin helhet är angripet av en ustilaginé, Melanotaenium endogenum 
(Ung.) De B. Exemplaret har av prof. H. Simmons överlämnats till Upp
sala botaniska museum, som av denna art förut endast äger två exemplar 
från Danmark. O. Juel.

Lamiuni album L. f. subintegerriinum n. f.

I Svensk Botanisk Tidskrift 1925, sid. 521, finnes ett meddelande, åtföljt 
av en bild, om den mycket sällsynta formen eller hellre varieleten 
integrifolium Notte av Lamium album L., påträffad 1924 vid Göteborg. 
Den avviker från arten genom helbräddade blad och dålig fruktsättning. 
Ännu en gång är den funnen i vårt land, nämligen vid Sundbyberg enligt
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Fig. 1. Lamium album i. subintegerrimurn.

ett exemplar, som finnes i Riksmuseets samlingar. Även detta äger, som 
jag övertygat mig om, sin character essentialis genom de helbräddade 
bladen och därtill de små blommorna.

Under sommaren 1927 fann jag i min trädgård på avsöndringen Gran- 
liden i lianvikens egnähemssamhälle, Tyresö socken, Södermanland, en

31 — 2S310. Svensk Botanisk Tidskrift. 1928.
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ny form av Laminin album, vilken karakteriseras av de fint och oregel
bundet sågade bladen på den nedre delen av stjälken och de helbräddade 
på den övre delen av denna, den mörkgröna färgen och de små blom
morna, som sakna ståndare. Stående emellan huvudarten och varieteten 
kan den kallas f. subintegerrimum (fig. 1).

De formskiljande karaktärerna framgå av följande översikt.

La min m album L. album f. subiuteger- 
rimum

I,, album v. integri- 
folium

Blad hjärtlika, 4X8 cm, Blad äggrunda, långt spet- Blad hjärtlika, 4 X G cm,
ljusgröna. sade, 5 X 9 — 6 X 11 

cm, mörkgröna.
ljusgröna.

Bladbaser alltid hjärtlika. Bladbaser avsmalnande
-något nedlöpande.

Bladbaser alltid hjärtlika.

Bladkanter grovsågade
med tänder, oftast om* 
gränsade av konvexa 
linjer.

Bladkanter: på nedre
stjälkblad ojämnt finså
gade och tänder med 
smal, fin udd, omgrän- 
sade av raka linjer; på 
övre stjälkblad hel
bräddade.

Bladkanter helbräddade.

B1 ad s k af t j ä m fö re 1 se v i s
långa och fina.

Bladskaft korta, breda, 
smalt vingkantade.

Bladskaft långa och fina.

Blommor 20—25 mm 
långa, tvåkönade.

Blommor 10 —12 mm
långa, endast honblom
mor.

Blommor små.

; Kruktsättning god. Fruktsättning ingen. »Fruktsättning synes
vara dålig.»

Den på växtplatsen i endast etl individ förekommande formen har bell 
säkert blivit införd med matjord, som jag hämtat från Stockholm.

För undersökning, huruvida den väl gödslade jorden i det bergsparti, 
där den under den regniga sommaren nådde en kraftig vegetativ utveck
ling, möjligtvis skapat tillfälliga, ej konstanta avvikelser, bar jag överfört 
den till en plats med mager mosand.

Stockholm i november 1927. Arvid L. Segerström.

The dissepiment in the genus Draba.

Some early botanists such as C. A. Meyer (Flora altaica 3 [1831] p. 69) 
in the general diagnosis of the genus Draba have described the dissepi
ment as complete, a character which it might seem superfluous to mention 
were it not for the existence of some arctic species which have an
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incomplete dissepiment. Such a species is Lesquerella arctica (Richards.) 
Wats.

O. E. Schulz in his recent monography of the genus Draba does not 
attribute the above mentioned character to it, as he has found that the 
three American species D. grandiflora Hook, et Arn., D. Lemmonii Wats.
D. volcanica Benth. and the Greek species D. Lacaitae Boiss. sometimes 
have an incomplete dissepiment. But even in species which are considered 
to have a complete dissepiment one occasionally finds specimens the 
fruits of which have some incomplete ones. I have found some incom
plete dissepiments in a specimen of D. rupestris R. Br. and one of D. 
daurica DC. (= D. magellanica Lam. subsp. borea E. Ekman [ad interim],
D. hirtci borea Ostenfeld, D. hirta N. Busch, Pohle, E. O. Schulz p.p.) var. 
lutescens (cfr O. Heilborn, Chromosome number in Draba. — Hereditas 9, 
1927). These specimens were reared in Hortus Bergianus from seeds of 
Greenland plants. Also a specimen of D. snbcapitala Simmons collected in 
1926 in Svalbard by the Rev. J. Lagerkuantz had some incomplete dis
sepiments. In the middle part of the dissepiment there is a small lanceo
late or elliptical opening with even margins. In Lesquerella arctica, as I 
found it in Greenland, Ihe opening was larger. Whereas in Lesquerella few 
complete dissepiments are found, the incomplete ones are in the minority 
in Draba. Elisabeth Ekman.

En ny fyndort för gråal i sydvästra Södermanland.

I K. t. Thedenius »Flora över Upplands och Södermanlands faneroga- 
mer och bräkenartade växter» (1871) upptages för Alims incana (L.) icke 
mer än en fyndort i Södermanland, nämligen Bråten i St. Malm. Från 
vem denna uppgift härstammar, har jag icke haft tillfälle att fastställa. 
I Thedenius herbarium, som nu är införlivat med Riksmuseets botaniska 
samlingar, finns icke något beläggexemplar. Bråten är ett torp, beläget 
djupt in i de förr till Lagmansö hörande skogarna i södra delen av sock
nen, långt bort från allfarvägarna, och det torde vara ytterst sällan nå
gon botaniskt intresserad person förirrat sig dit. Det läge närmast till 
hands att gissa pä d:r Herm. Hofberg, vars fader var komminister i St. 
Malm och som tillbragte sina pojkår där. Men i hans »Södermanlands 
phanerogamer och filices» (1852) finns gråalen endast upptagen för Viks- 
bergs hälsobrunn i Salem (»i senare tider ej återfunnen»). Att Thedenius 
uppgift är riktig, är emellertid otvivelaktigt; fullt tillförlitlig person har 
meddelat, att för få år sedan ett eller två stora träd fortfarande funnos 
vid Bråten.

I en uppsats i Botaniska Notiser för år 1891 (»Några bidrag till syd
västra Södermanlands kärlväxtflora») kunde jag efter G. Elgenstierna och
E. Hemmendorff inregistrera en andra fyndort i denna del av landskapet, 
nämligen Oppeberga i St. Vingåker. I Svensk Botanisk Tidskrift, 21, 
(1927) omnämner A. L. Segerström en tredje, Hammartorp i samma socken. 
Nu är jag i tillfälle att meddela en fjärde. I fjor underrättade mig min 
systerson, hemmansägaren Nils Andersson i Mostugan (St. Malm), att
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gråalen växte på hans mark. Innevarande augusti besökte jag platsen och 
fann 4, som det föreföll, lika gamla träd, vilka växte nära ett avlopps
dike vid pass 125 m från järnvägen (mellan Katrineholm och Strångsjö). 
Det kraftigaste mätte i genomskärning vid brösthöjd omkring 18 cm. Fynd
orten ligger öppet i en beteshage, och trädens föryngring förhindras helt 
och hållet av kreaturen.

Ilur trädet kommit dit eller hur länge det vuxit där, torde vara svårt 
att säga. Under mina pojkår hörde Mostugan (en gammal »frälselägenhet») 
under St. Djulö och bar alla tecken till vanvård och förfall. Att den 
dåvarande gamla arrendatorn skulle ha planterat träden, synes vara all
deles uteslutet. De stå också ett gott stycke från boningshuset. Sprid
ning från den närmast belägna fyndorten vid Bråten, som ligger nära 9 
km därifrån, är föga trolig. Alfrukterna transporteras ju mest med smält
vattnet om våren, och i föreliggande fall kan detta spridningsagens omöj
ligen komma i fråga, då vattendragens förlopp bestämt talar däremot. 
Fåglar, som söka upp dem, äro ju små (t. ex. grönsiskor) och bära icke 
med sig kottarna, åtminstone icke några längre sträckor. Som nämnts, 
ligger växtplatsen nära järnvägen. När den på 1860-talet byggdes, sprängde 
rallarna sönder alla granitblock i närmaste omgivningarna för att använda 
stenen vid bygget. De arbetade således icke enbart på själva linjen. Och 
dessa arbetare voro till stor del långväga ifrån. Skulle möjligen någon 
ha i sitt matsäckskrin eller sitt klädbylte, som nog icke alltid var så väl 
piskat, medfört gråalfrukter, som råkat hamna på gynnsam plats? Eller 
är trädet, trots att inga spår efter gamla stubbar tala därför, urgammalt 
på platsen? Jag kan icke besvara de frågorna annat än med det out
rotliga »i Quien sabe ?» (vem vet).

Stockholm den 20 aug. 1928. Gust. O. Malme.

Thlaspi alpestre, spridd med järnvägen till sydvästra 
Södermanland.

Vid ett kort besök i min födelsebygd innevarande augusti stötte jag på 
en växt, som helt säkert nyligen kommit in dit, nämligen Thlaspi alpestre L. 
Den uppträdde på och vid järnvägen mellan Strångsjö och Katrineholm 
på en sträcka av över 2 km mellan Markstugan och Aspnäs, nästan över
allt på mer eller mindre denuderad jord. Längre hann jag icke följa 
järnvägsbanken, varför jag icke kan säga, hur långt växten i fråga spritt 
sig. Under mina gymnasist- och första studentår botaniserade jag ofta 
där, och hade den funnits då, skulle den icke ha undgått min uppmärk
samhet. Den var mig nämligen väl bekant från Ekbackarna vid Norr
köping, där den ju vuxit sedan omkr. 1840. Om dess eventuella förekomst 
för övrigt i sydvästra Södermanland är mig ingenting bekant. I N. Sylvkns 
sammanställning av fyndorterna för arten i Svensk Bot. Tidskrift, 2 (1908) 
finns ingen lokal anförd för denna del av landskapet. Och för detta lilla 
meddelande har jag icke ansett det vara mödan värt att anställa vidare 
efterforskningar i litteraturen och i herbarier. Dock har jag rådfrågat
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Riksmuseets skandinaviska herbarium, men där har ingen upplysning 
kunnat vinnas. Däremot finnas där exemplar, samlade så långt norrut i 
Östergötland som vid Graversfors (K. Johansson 1922), omkr. 3,5 mil från 
fyndorten nära Strångsjö.

På vad sätt Thlaspi alpestre kommit till sistnämnda trakt, synes vara 
skäligen klart, då den icke anträffades i närliggande vallar eller »na
turliga formationer». Den har uppenbarligen spritts med järnvägen. 
Om det skett steg för steg, skulle en undersökning av linjen mellan Gra
versfors och Strångsjö kunna avgöra. Att så varit fallet mellan Markstu- 
gan och Äspnäs, torde vara ganska säkert. Det luftdrag, de snabbgående 
tågen förorsaka, är nog tillräckligt starkt för att kunna sopa med sig 
lossnade skidvalvler och däri sittande frön ett gott stycke. Och det be
hövs icke många frön på en lämplig plats, för att en växt, som förökar 
sig så rikligt, inom några få år skall bli ymnig. Sannolikt dröjer det icke 
länge, förrän arten i fråga infinner sig på gräsplaner och vallar i närhe
ten, och att den där kan bliva ett rätt besvärligt ogräs, har jag haft 
tillfälle se vid Kummelnäs på Värmdön.

Att döma efter uppgifter i litteraturen sprider sig Thlaspi alpeslre på 
flera olika sätt. I »Flora des nordostdeutschen Flachlandes» (1898—99) 
uppgiva Aschekson och Ghäbner, att den i det av dem behandlade om
rådet spritts med vatten (»Hochwasser der Mulde»). Huruvida något lik
nande förekommer i Sverige, känner jag icke. Här sker spridningen nog 
företrädesvis med »gräsfrö». Men skidans form antyder, att även vinden 
kan spela någon roll, när det gäller kortare sträckor. Möjligen skulle man 
också kunna tänka på grus o. dyl., men växten förekommer näppeligen i 
grustag. Spridning med gräsfrö torde vara utesluten på fyndorten vid 
Markstugan. Järnvägen är gammal, och frösådd har nog icke förekommit 
under de senare åren, om ens någonsin. Huruvida material för grusning 
hämtats långt ifrån, känner jag icke. Men antagligt är det knappt, då järn
vägen helt nära genomskär Eriksbergsåsen, och där finnas stora grustag.

Stockholm den 20 aug. 1928. Gast. O. Malme.

Epipogium aphyllum-lokaler.

Ar 1927 den 24 augusti anträffade fil. mag. Gunnar Johansson på en av 
mig ledd exkursion med mina Uppsala-studenter Epipogium på en ny lokal 
i Torneträsk-området1, närmare bestämt fjället Pesisvare i Jukkasjärvi 
socken. Det var i fjällets sluttning mot Torneträsk, c. 400 m ö. h., i bott
nen av en av de mot söder vettande dalgångar, vilka genomdraga nedre 
delen av björkregionen på denna sluttning. Underlaget var en starkt 
vittrad glimmerskiffer. Vegetationen utgjordes av en örtrik björkskog 
med insprängd Sorbus *glabrata, och ej långt från fyndstället växte en 
grupp av Salix sericea. Bottenskiktet var svagt utbildat med bl. a. Junger- 
mannia Igcopodioides.

1 Jfr C. G. Alm, Skogsfrublomman i Torne lappmark. — Sveriges Natur, årg. 
12. Sthlm 1921. Sid. 163—164 och försättspl. 6.
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Fältskikten voro slutna och 
Agropyron caninum 
Anthriscus silvestris 
Cirsium heterophyllum 
Gentiana nivalis 
Melampyrum silvaticum 
Melica nutans 
Poa nemoralis 
Polystichum Lonchitis

bestodo av:
Pyrola secunda 
Ranunculus acris 
Rubus saxatilis 
Selaginella selaginoides 
Solidago virgaurea 
Valeriana excelsa 
Viola biflora.

Ej långt från förekomsten anträffades Actaea erythrocarpa med ännu 
gröna frukter.

Epipogium-best&ndct upptog en mycket liten fläck på omkring en kva
dratdecimeter av 14 nära varandra stående stänglar, ovisst om huru många 
individ de representerade. Varje stängel 'bar 1—3 blommor, alla i full 
anthes. Läppen var vit med svag rosa-teckning, de övriga kalkbladen 
blekgula.

Då jag den 9 september 1928 med några intresserade Borås-bor företog 
en naturskyddsexkursion utmed västra stranden av Oresjön i Alvsborgs 
län, Bredareds socken, påträffade jag 1 stängel av Epipogium. Lokalen 
låg ca. 140 m ö. b. i en svårframkomlig mot O vettande rasmark med 
delvis jättestora block från den ovanliggande höga järngneis-sluttningen 
nära en bäck omgiven av granlund med al, Circaea alpina, Cardamine 
amara, Impatiens noli tangere o. s. v. och en källa med järnockreavsätt- 
ning. Vegetationen var en tät örtrik granskog, där runt kring Epipogium 
fallförnan, förnämligast granbarr, var så tät, att i bottenskiktet endast 
funnos enstaka mossor (bland dem Mnium hornum) och i fältskikten en
staka örter: Oxalis Acetosella, Dryopteris Linnaeana och Corallorrhiza 
trifula. Den sistnämnda representerades av en stängel med talrika blom
mor, alla med fullväxta gröna frukter.

Epipogium-st&ngeln bar en enda blomma, nu i full anthes. Märk det 
sena datum!

Ett par tidningsnotiser om Epipogium-iynd från just samma år som de 
nu meddelade må anföras:

»Den sällsynta skogsfrublomman (Epipogum aphyllum) har 
påträffats i Ö. Ållsjö, Ed, av en skogspraktikant från Björkå bruk. Fynd
orten utgjordes av försumpad granskog. » Sollefteåbladet "Vs 1927.

»Skogsfrublomman i Jämtland. Skogsfrublomman (Epipogum 
aphyllum) har påträffats i Långåsens skog i Jämtland på fuktig mullmark.
- I Långåsen fanns den i sju exemplar.» Upsala Nya Tidning Vs 1828.

»Skogsfruns blomma i Närke.» — — — en person i Edsberg 
har på ett ställe inom denna socken anträffat några exemplar av den 
mycket sällsynta skogsfrublomman (Epipogum aphyllum).» Upsala Nya 
Tidning 'Vs 1928.
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Redan då för jämnt ett århundrade sedan Elias Fries i sina Novitiae 
fick tillfälle att själv utförligare redogöra för sitt fynd av Epipogium år 
1816 i Femsjö, det första i Sverige, framhöll han dess natur av en »planta 
meteorica». Till samma resultat ha i Sverige och på kontinenten många 
andra botanister kommit, som åter uppsökt gamla fyndlokaler.

Frisendaiil (Sv. Rot. Tidskr. 1910), som i större omfattning än de flesta 
haft tillfälle undersöka denna märkliga orkidé, bekräftar dess meteoriska 
egenskaper och söker närmare utreda desamma. Ilan visar, att förelig
gande meteorologiska uppgifter tyda på, att ett rikt blomningsår är före
gånget av en varm vegetationsperiod året förut, och att rik nederbörd 
under själva året för blomningen befordrar densamma. Det är en kom
bination, som man antagit för periodiciteten i flera orkidéers uppträdande. 
Så säger Nyman (Sveriges Fanerogamer, II, sid. 300) om Malaxis paludosa: 
»utvecklas bäst och ymnigast under varma somrar, — — — eller då en 
våt sommar följer på en mycket varm och torr».

Då man talar om periodiciteten hos Epipogium, bör man hålla i sär 
tvenne fenomen: dels antalet av de lokaler, på vilka den träffas varje år, 
dels dess frekvens på varje sådan år efter år, om ock det första feno
menet egentligen är en funktion av det senare.

Bägge fenomenen behöva mer än väl vidare studeras. Behovet härut- 
innan har framkallat detta lilla bidrag till det första fenomenet, och jag 
hoppas att det skall följas av liknande årgång efter årgång i vår tidskrift. 
Men lika viktigt är, att, då så kan ske, på fyndorten utstakas en ruta, på 
vilken man vegetationsperiod efter vegetationsperiod med antecknande 
av vederbörliga biologiska konstanter räknar antalet stänglar och blommor.

Rutger Sernander.
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REFERAT.

Rayneh, M. Mycorrhiza. An account of non-patho- 
genic infection by fungi in vascular plants and bryo- 
phytes. London 1927. VI + 246 sid., 64 fig. + 7 tavlor. (Särtryck från 
New Pythologist, vol. XXV, XXVI).

Mrs. R.vyner har i detta arbete givit en utförlig framställning av my- 
korrhizaforskningens resultat till och med 1925. Arbetet är desto mera 
välkommet, som den rikliga litteraturen på området är mycket spridd och 
ofta svårtillgänglig. Författarinnan, som är väl förtrogen med hithörande 
problem tack vare sina mångåriga undersökningar över mykorrliizan hos 
Gallium (ref. i Sv. Bot. Tidskr., Bd. 12, sid. 477), har löst sin svåra uppgift 
på ett glänsande sätt.

Innehållet är klart disponerat. Författarinnan urskiljer efter historiska 
synpunkter tre perioder, nämligen »the early period» (1810—1880), »the 
second period» (1880—omkr. 1900) och »the modern period» (1900-1925). 
Den moderna perioden upptager givetvis huvudparten av boken och in- 
ledes med en redogörelse av bl. a. Stahls och Bernards klassiska arbeten. 
Därefter diskuteras alla nyare undersökningar mer eller mindre utförligt. 
Av naturliga skäl riktas huvudintresset omkring de bäst kända typerna, 
nämligen orchidé-, ericacé- och trädmykorrhizorna. Ett kapitel ägnas åt 
Bryophyla och Pteridophyta och ett kapitel åt knölbildningens teori. I 
ett sista kapitel lämnar författarinnan en värdefull diskussion av my- 
korrhizans betydelse, särskilt dess roll för den högre symbiontens närings- 
upptagande.

l ör att erhålla en klar uppfattning om mykorrhizans betydelse är del 
nödvändigt, framhåller författarinnan, att experimentellt studera de båda 
symbionterna och deras förhållande till varandra i renkultur. Därjämte 
är det emellertid viktigt att undersöka mykorrliizan i förhållande till 
marktypen. Författarinnan betonar i överensstämmelse med referentens 
resultat, att mykorrhizabildningen hos t. ex. träd och ljungväxter är i hög 
grad beroende av marktypen, ett viktigt faktum, som alltför litet beaktats 
i litteraturen. För att normal mykorrhiza hos dessa växter skall utvecklas, 
måste markförhållandena vara gynnsamma för mykorrhizasvamparnas 
tillväxt. Mykorrhizabildningen är sålunda resultatet av svamparnas ak
tivitet lika väl som av rotcellernas reaktion. Mykorrhizaproblemet är 
med andra ord samtidigt ett fysiologiskt och ekologiskt problem.
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Tidigare experiment, som voro ämnade att kasta nytt ljus över my- 
korrhizasymbiosens biologi, utföllo mindre väl, dels på grund av bristande 
kännedom om olika marktyper, dels på grund av olämplig teknik vid 
isolerandet av endofyterna. Det var först Bernard, som genom använ
dande av bakteriologiska metoder vid sina studier över orchidéernas 
mykorrhiza förde mykorrhizaforskningen in i ett nytt skede. Och det 
står nu klart för varje insiktsfull forskare på detta område, att ytterligare 
framsteg kunna nås endast genom användande av liknande metoder. För
fattarinnan manar emellertid med rätta till försiktighet vid tillämpandet 
av resultaten från renkulturer på förhållandena i naturen. I sådana fall, 
där mykorrhizabildningen i renkultur kanske visat sig vara av ringa be
tydelse för den högre symbionten, kan den vara av vital betydelse i na
turen på grund av konkurrensen med markens mikroorganismer.

Efter en kritisk diskussion av de senaste årens experimentella mykor- 
rhizaundersökningar kommer författarinnan — i anslutning till referentens 
resultat — till den uppfattningen, att mykorrhizasvamparnas betydelse 
för den högre symbionten först och främst är den att förmedla kväve i 
en eller annan form. För åtminstone två av de tre grupper mykorrhiza- 
växter, som blivit experimentellt undersökta, nämligen skogsträd och re
presentanter för Ericaceae, ha nyare arbeten lämnat goda bevis, att detta 
verkligen är fallet. Vad orchidéerna beträffar äro enligt författarinnan be
visen tills vidare ej fullt övertygande, även om otvivelaktigt kväveför
eningar rikligt förekomma i de s. k. äggvitehyferna.

Den synnerligen klara framställningen gör boken ytterst lättläst. Fi
gurerna äro väl valda och utmärkt reproducerade. Arbetet ger den bäst 
tänkbara orientering över mykorrhizaproblemet och utgör samtidigt en 
synnerligen god handbok för aktiva forskare på området på grund av sin 
fullständighet. Vi ha i Mrs. Rayners bok erhållit elt ytterst värdefullt 
tillskott till den ekologiska litteraturen.

Elias Melin.

Oeiilkers, Friedrich, Erblichkeitsforschung an Pflanzen. 
Ein Abriss ihrer Entwicklung in den letzten 15 Jahren.
- Wissenschaftliche Forschungsberichte. Naturwissenschaftliche Reihe. 

Bd. XVIII. Verlag von Theodor Steinkopff. Dresden und Leipzig 1927. 
10 fig., 203 sid., 8°.

Bokens ringa omfång' medför, att författaren måst begränsa sig till att 
blott i stora drag redogöra för bastardforskningens och mutationsforsk- 
ningens viktigaste resultat. Som Oenothera-cytolog har Oehlkers själv till 
mutationsforskningen lämnat värdefulla bidrag. I allmänhet har tidsgrän
sen satts till 1914, men med hänsyn till de båda ovan nämnda forsknings
grenarna kanske en lämpligare utgångspunkt varit 1900. Med ämnesbe- 
gränsningen sammanhänger att sådana grenar av ärftlighetsläran som 
variabilitet, ymphybrider, inavel o. s. v. utelämnats; dock borde enligt 
referentens mening art-och släktesbastarderna behandlats. I den speciella 
delen av kapitlet om bastardforskningen behandlas utförligt steriliteten 
och letaliteten, och här framträda särskilt resultaten av författarens egna



forskningar. Författaren betecknar tiden sedan Mendels återupptäckande 
fram till våra dagar som ärftlighetsforskningens analytiska period, till vil
ken nu sluter sig en syntetisk period, som vill klarlägga och belysa sam
bandet mellan genetik och utvecklingsmekanik samt utvecklingsfysiologi.

Som slutomdöme kan sagas, att boken ej är någon lärobok för nybör
jaren utan en ingående litteraturstudie, som ger en utmärkt och tillför
litlig överblick över den moderna genetiken, dess utveckling och de just 
nu aktuella problemen. Den genetiska litteraturens säregna terminologi 
och oerhörda omfattning gör det hart när omöjligt för en icke fackman 
att följa med, och här hjälper boken på ett utmärkt sätt läsaren att lära 
känna de viktiga rön, som gjorts.

Erik Söderberg.

Keller, P., Pollenanalytische Untersuchungen an Schwei
zer-Mooren und ihre florengeschichtliche Deutung. 
Veröff. Geobot. Inst. Rubel in Zürich, 5. Heft (tillika gradualavhandling), 
Bern 1928.

I detta arbete framlägges resultatet av skogshistoriska studier, utförda 
med tillhjälp av den pollenanalytiska arbetsmetoden. På den schweiziska 
högslätten (400—BOO m ö. h.) urskiljer författaren följande skeden i sko
garnas utveckling efter den sista istiden: björktiden, talltiden, hasseltiden, 
ekblandskogarnas tid, boktiden, ädelgranens tid samt grantiden. I avlag
ringarna från den äldsta av dessa perioder, björktiden, finnes endast 
pollen av Betala, Pinas och Salix. Anmärkningsvärt är att alpollen saknas, 
enär i våra dagar Ainas viridis bildar ett karakteristiskt inslag i den 
översta delen av Schweiz’ skogsregion samt närmast ovan skogsgränsen, 
ibland till en höjd överstigande 2 400 m. Då A. uiridis har tämligen stora 
krav på fuktighet, ser man i dess frånvaro från det nordalpina områdets 
äldsta senkvartära bildningar ett stöd att foga till många andra för an
tagandet av en rätt utpräglat arid karaktär hos det mellaneuropeiska 
glacialklimatet. Björkpollenet i björktidens avlagringar torde delvis här
röra från Belala nana, tallpollenet till största delen från Pinas monlana, 
som i våra dagars Schweiz huvudsakligen förekommer mellan 1 500 och 
2 300 (2 400) m över havet, men som med hänsyn till ståndort är mindre 
nogräknad än exempelvis Ainus viridis.

I talltidens avlagringar dominerar Pinas-pollenet på ungefär samma 
sätt som under björktiden Betala-pollenet. Pinas montana förtränges un
der denna period alltmer av P. silvestris, som blir det härskande skogs
trädet. En närmare utredning av förloppet av denna process saknas ännu 
liksom av invandringen av Pinas cembra. Den sistnämnda antages tidigt, 
möjligen redan under björktiden, ha vunnit spridning i stora delar av 
Alperna. Vidare invandrar under talltiden hasseln samt utposter av de 
trädarter, som senare bilda ekblandskogarna. Även de sarmatiska och 
mediterrana xerotermerna i Centralalperna invandrade under talltiden, 
såsom man kunnat bevisa på olika sätt, även indirekt på pollenanaly
tisk väg.

I avlagringarna från hasseltiden sjunker tallpollenfrekvensen, under det 
att en betydlig stegring av ekblandskogskonstituenternas (alm, lind, etc.)
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pollen äger rum. Det mest utmärkande är emellertid hasselpollenets upp
trädande. Då ju hasseln i allmänhet icke är ensam Skogbildare utan 
uppträder som undervegetation i andra skogstyper, beräknas dess pollen- 
frekvens för sig och uttryckes i procent av sunnnan av samtliga skogs
träds pollen. Hasselpollenfrekvensens snabba stegring till över 100 pro
cent (i ett fall 157 procent) tyder på, att hasseln hastigt vunnit stor sprid
ning, trängt in i de troligen delvis ganska glesa tallskogarna och bildat 
mer eller mindre rena hasselbestånd, vartill motstycken saknas inom den 
nutida schweiziska växtvärlden. Då frekvensen emellertid snart går till
baka för att i yngre lager som regel ej överskrida 20 procent, måste 
hasseltiden ha varit relativt kort. Under densamma börjar i Föralperna 
granen och i Jurabergen ädelgranen att uppträda. Klimatet antages ha 
haft en starkt kontinental anstrykning.

I avlagringar från ekblandskogarnas tid stiger den sammanlagda pollen
procenten för alm, ek och lind ofta till 65 och mer. Till de storartade 
ekblandskogar, som av siffrorna att döma funnits under denna tid, saknas 
varje motsvarighet i det nuvarande Schweiz. Under ekblandskogstiden 
invandrar boken följd av ädelgranen. Genom den förras hastiga spridning 
avlöses ekblandskogarnas tid av boktiden, i sin tur följd av den bok-, 
gran- och ädelgranarnas tid, som leder fram till våra dagar.

Huvudsakligen med ledning av en del arkeologiska fynd har författaren 
sökt inpassa de schweiziska skogsperioderna i BlyTt-Sernanders system. 
Björk-, tall- och hasseltiderna betraktas som preatlantiska (subarktisk 
och boreal tid), de övriga som postboreala (atlantisk, subboreal och sub- 
atlantisk tid). Enligt referentens åsikt borde förf. med större skärpa ha 
betonat de betydelsefulla förändringarna vid övergången från boreal till 
atlantisk tid, ett gränsskede, som i stora delar av Europa är ett av de i 
skogshistoriskl avseende viktigaste och bäst markerade inom hela post- 
arktikum. Härifrån utgör Schweiz ingalunda något undantag: under den 
preatlantiska tiden avlösa träden och de härskande skogstyperna varandra 
på ungefär samma sätt även inom områden på olika höjd över havet (t. ex. 
schweiziska högslätten, Föralperna, Jurabergen); under den postboreala 
tiden åter inträder till följd av skärpt konkurrens och klimatiska föränd
ringar en utpräglad skogstypsdifferentiering i vertikal led: de boreala 
hasselskogarna avlösas på den schweiziska högslätten av ekblandskogar, 
i Föralperna av barrskogar med Picea och senare Abies som härskande 
element, i Jurabergen likaledes av barrskogar (Abies).

Särskilt under den senare delen av den preatlantiska tiden böra alp
passen (som exempel kan anföras, att passpunkten i Stora Sankt Bernhard 
ligger 2 475, i Furkapasset 2 436, i Splügen 2117, i Sankt Gotthard 2112 
samt i Simplonpasset 2 009 m över havet) ha utgjort viktiga invandrings- 
vägar för flera sydliga och östliga element. Pollenanalytiska undersök
ningar ha nämligen visat, att skogsgränsen, som i nutiden löper på en 
höjd växlande ungefär mellan 1 600 och 2 300 m, under denna tid legat 
avsevärt mycket högre. Till de element, som då böra ha kunnat begagna 
dessa pass eller en del av dem, hör granen, som redan under hasseltiden 
uppträder i Föralperna, däremot först under den subatlantiska tiden på 
den schweiziska högslätten. Keller framhåller, att granen även skulle
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ha kunnat sprida sig ut från glaciala refugier i Föralperna. Mot denna 
hypotes talar emellertid framför allt det förhållandet, att pollen av de 
träd, som skulle ha »befolkat» refugierna, saknas i de äldsta avlagringarna 
i Föralperna och deras omgivningar. När dessa avlagringar bildades, 
måste en relativ skogfattigdom ha varit rådande, och under sådana om
ständigheter borde pollenet av refugiernas träd, även såsom »fjärrfluget», 
haft större utsikt att göra sig gällande i de fossila pollenspektra än under 
senare tider med väl utvecklade, slutna skogssamhällen.

Undersökningar, som utförts i Östalperna, ha givit resultat, som i flera 
hänseenden skilja sig från dem, till vilka Keller kommit inom sitt un
dersökningsområde i Schweiz. Sålunda kan man där ej urskilja någon 
björktid, utan tallen dominerar helt före den tid, under vilken hasseln 
får större spridning. Hasselpollenfrekvensen är betydligt lägre, sällan 
överstigande 30 procent; kulmen nås emellertid genomgående i lager, som 
till sin bildningstid anses motsvara hasseltidens lager på den schweiziska 
högslätten. G. Erdtman.

Solereder, II. f, und Meyer, F. J., Systematische Anatomie der 
Monokotyledonen. Herausgegeben von F. J. Meyer. — Berlin, Ge
brüder Borntraeger, 1928. 175 sidor.

År 1889 utgav Solereder sin stora handbok »Systematische Anatomie der 
Dicotyledonen», en mycket värdefull, delvis på egna undersökningar grun
dad sammanfattning av de dikotyla familjernäs anatomi. En liknande 
sammanställning över monokotyledonerna har hittills saknats. Solereder 
hade emellertid i många år arbetat på ett sådant verk och hunnit med en 
väsentlig del därav, då han år 1920 avled. Ilans arbete har fortsatts av 
dr. Meyer, som fullbordar de partier Solereder ej hunnit med, och i 
dennes manuskript inarbetar den nyaste litteraturen. Arbetet är avsett 
att utkomma i sju häften, och av dessa föreligger nu del första, omfattande 
familjerna Palmae, Cyclanthaceae, Araceac och Lemnaceae. För varje 
familj lämnas först en kortfattad redogörelse för de anatomiska karaktärer, 
som äro utmärkande för familjen i fråga, varefter följer en utförlig jäm
förande framställning av bladens, stammens och rotens anatomi. Till 
varje familj hör en utförlig litteraturförteckning. Illustrationerna äro ganska 
fåtaliga, endast 43 st., av vilka de allra flesta äro originalfigurer.

Arbetet är ordnat efter Englers system. För att påskynda utgivandet 
publiceras häftena icke i systematisk ordning utan i den ordning, i vilken 
de olika grupperna beräknas bliva färdiga. Det nu föreliggande häftet 
kommer alltså icke att utgöra första utan tredje avdelningen av verket, 
vilket i fullbordat skick säkerligen kommer alt bli till stort gagn för dem, 
som arbeta inom den anatomiska och systematiska botanikens områden. 
Det utkomna häftets pris, 15 Mark, måste onekligen anses synnerligen 
högt i förhållande till sidantalet.

K. Afzelius.

Norlind, T., Söderberg, E., och Andersson B., Allmänt t r ä d g å r d s- 
lexikon. — Klioförlaget, Stockholm. Häfte 1—2, sid. 1—192, Lund 1928.

Föreliggande arbete är avsett att utkomma i omkring 14 häften om
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vardera 3 ark (96 spalter); priset pr häfte är kronor 2:50. Ett arbete av 
denna art har anmärkningsvärt nog' tidigare saknats i vår biologiska 
litteratur, och då det otvivelaktigt har en uppgift att fylla, bör dess 
utgivande hälsas med tillfredsställelse. Flera kulturländer ha redan länge 
ägt liknande encyklopedier, och det är då naturligt, om dessa nu fått 
tjänstgöra som förebilder. Emellertid är det icke fråga om ett mer 
eller mindre direkt återgivande av deras innehåll, ty ämnesbehand- 
lingen är självständig och refererar i första hand till svenska erfarenheter. 
De två första häftena ge också en god föreställning om vad boken kommer 
att bjuda. Man återfinner här de många arter och varieteter, som kunna 
odlas på fritt land hos oss eller hållas i växthus och fönsterträdgård. 
Beskrivningarna äro mången gång väl knappa, vilket kanske av utrymmes- 
hänsyn varit nödvändigt; i gengäld förekomma flerstädes litteraturhän
visningar. Den använda nomenklaturen följer de internationella reglerna, 
och synonymer angivas rikligt. För den, som icke är förtrogen med de 
antika kulturspråken, innebära säkerligen översättningen och härledningen 
av art och släktnamn mycket av intresse och ge ett gott stöd för minnet. 
Lexikonet inrymmer även skildringar av trädgårdsanläggningar i våra 
städer samt vid slott och herresäten, det kommer vidare att ge en inblick 
i den svenska trädgårdsskötsels historia och i vår hortikulturella under
visning. Mera bemärkta botanister och trädgårdsmän — in- och utländska — 
ägnas korta biografier. Framställningen kompletteras genom talrika illu
strationer, så långt möjligt originalbilder; av det hundratal, som före
kommer i de två första häftena, synas de flesta vara goda och instruktiva.

Med »Allmänt trädgårdslexikon» få vi uppenbarligen en uppslagsbok 
med ett rikt och omväxlande innehåll. Utgivarnas namn borga för fram
ställningens saklighet; för övrigt komma fackmän att anlitas i stor ut
sträckning för speciella artiklar. Det är sålunda att hoppas, att boken 
skall få en vidsträckt spridning inom vårt lands botanistkretsar.

T. Lbg.

Hård av Segerstad, Fr., C. A. A g a r d h s fanerogamherbariu m 
jämte andra i Karlstads li. a. läroverk befintliga h er- 
barier. — Medd. från Värmlands Naturhistoriska Förening, Nr. 1, Karl
stad 1928, 44 sid., 18 textfig. Pris 2 kronor.

I våra läroverk finnas ofta stora herbarier, vilka väl i de flesta fall upp
kommit genom upprepade gåvor. Många av dessa under tidernas lopp 
erhållna tillskott ha ock med säkerhet varit mycket värdefulla. Man skulle 
kanske tro, att växtsamlingar, när de till slut hamna inom ett läroverk, 
skulle vara väl bevarade åt framtiden. Att de emellertid även under så
dana förhållanden kunna gå ett oblitt öde tillmötes, framgår av den redo
görelse, som lektor Fr. Hård av Segerstad ägnat de äldre herbarier, vilka 
tillhöra Karlstads h. allm. läroverk. Förf. har nämligen ansett en sådan 
åt offentligheten överlämnad inventering som en plikt mot sig själv, »se
dan det visat sig, att en stor — kanske den större — delen av de ur
sprungliga samlingarna spolierats», innan deras vård kom i hans händer. 
Företaget, i och för sig lovvärt, har genomförts på ett förtjänstfullt sätt. 
Det är icke mindre än 8 äldre herbarier, som behandlas, del äldsta från
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1800-talets första decennium, men även de talrika accessionerna av senare 
datum — från och med slutet av 1880-talet — ha fått sin historia i kort
het skriven. Av de sistnämnda ha flera, vilka i läroverkets redogörel
ser betecknats som »större» eller »synnerligen värdefulla», egendomligt 
nog spårlöst försvunnit. Under sådana förhållanden är det kanske icke 
så mycket att förvåna sig över, att även många av de äldre herbarierna 
saknas, och att de, som ännu finnas i behåll, av skilda anledningar fått 
vidkännas stora åderlåtningar. Den viktigaste av dessa samlingar här
stammar från C. A. och J. G. Agardh. Denna innehåller även ett stort 
antal växter från bekanta utländska botanister och dessutom en, tagen av 
Linné. Av intresse är även lektor L. M. Larssons samling, d. v. s. dess 
relativt ringa återstod. Den innehåller bl. a. Carex tomentosa från Kinne- 
kulle (1858), en art, om vars förekomst i Västergötland uppgifter i senare 
tid helt saknas. I det Agardhska herbariet ingår hl. a. den av G. S.\- 
muelsson urskilda Myosotis baltica från Blekinge, insamlad mellan åren 
1825 och 1830.

Det föreliggande arbetet innehåller även korta biografiska notiser om 
alla dem, vilkas namn återfinnas på växtetiketterna, samt i flera fall stil
prov och porträtt, och det får därigenom ett direkt personhistoriskt värde.

T. Lbg.
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SVENSKA BOTANISKA FÖRENINGEN.

Revisionssammanträde.

Föreningen sammanträdde den 5 maj 1928 å Stockholms Högskola under 
ordförandeskap av professor R. Sernander.

Sedan närmast föregående sammanträde hade föreningen genom döden 
förlorat en av sina styrelseledamöter, lektorn Ernst Hemmendorff. Ord
föranden ägnade honom och hans gärning några tacksamhetens minnesord.

Beträffande årets exkursioner meddelade ordföranden, att styrelsen be
slutat alt icke framlägga något förslag till sommarexkursion och av flera 
skäl ansett det lämpligare, att kortare vår- och höstexkursioner anordnades.

Till ersättare i styrelsen efter lektor E. Hemmendorff valdes rådman 
A. Hafström.

Härefter föredrogs revisionsberättelsen, och i överensstämmelse med 
revisorernas yrkande beviljade föreningen styrelsen och skattmästaren 
full och tacksam ansvarsfrihet för 1927 års förvaltning.

Vid sammanträdet höll professor II. IIesselman ett med talrika skiop- 
tikonbilder illustrerat föredrag om en rundresa genom Nordamerikas skogs- 
regioner.

Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedda att granska Svenska Botaniska Föreningens 
räkenskaper för år 1927, få härmed avgiva följande berättelse.

Behållning från 1926
Allmänna fonden.

670: 32

Inkomster.
Statsanslag........................................................
Medlemsavgifter för 1927 ..............................
Medlemsavgifter för 1926 ..............................
Försålda årgångar av tidskriften...............
Ersättning för separat m. m..........................
Räntor å bankräkning..................................
Överfört från grundfonden..........................
Överfört från dispositionsfonden...............

1 500: -
5 880: —

45: 5 925:
419: 57 

1 529: 70 
64: 97 

1 500: —
JR): — ii 049; 24

Kronor 11719:56



Utgifter.
Årgång 1927 av tidskriften................................................. 8 055:71
Redaktörens arvode............................................................. 750: —
Skattmästarens arvode......................................................... 250:
Distributörens arvode......................................................... 450: —
Inkassering, porto, trycksaker.......................................... 757:15
Sammanträden........................................................................ 78:25
Kostnad för biblioteket..................................................... 316:— 10 652:11
Behållning till 1928, innestående å bankräkning . . . __________1 067:45

Kronor 11 719: 56

Register fonden.
Behållning från 1926 ............................................................................... 1 982:87
Ränta å bankräkning................................................................ ... . . ._____59: 23

Kronor 2 042:10
Behållning till 1928, innestående å bankräkning . . ................... 2 012: 10

Kronor 2 042:10

Fonden för engångsavgifter.
Behållning från 1926 ............................................................................... 2 427:51
Ränta å bankräkning................................................................ ... 118:86

Kronor 2 546: 37
Behållning till 1928 .................................................................... ... 2546:37

Kronor 2 546: 37

(1 r u n d f on d en.
Behållning från 1926 ............................................................ 30763:06
Räntor....................................................................................... 1600:93
Inlöst utlottad obligation ......................................... 1000: — 2600:93

Kronor 33 363: 99
Inköp av obligation............................................................. 1 032: 34
Överfört till allmänna fonden............................................ 1 500:— 2 532:34
Behållning till 1928 ............................................................. ..................30 831: 65

Kronor 33 363: 99

Disposition sfonden.
Behållning från 1926 ............................................................................ 15 690:46
Räntor ....................................................................................... , , , , 918:62

Kronor 16 609: 08
Överfört till allmänna fonden............................................................ 110: —
Behållning till 1928 ................................................................ ... , , , 16 499:08

Kronor 16 609: 08

Fondernas värdehandlingar, förvarade i A.-B. Svenska Handelsbanken, 
hava utan anmärkning granskats av undertecknad Segerström denna dag.
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Föreningens medlemsantal, som vid 1926 års slut utgjorde 445, uppgick 
vid år’ets utgång till 428.

Räkenskaperna äro förda med ordning och alla utgifter försedda med 
vederbörliga verifikationer, varför vi föreslå, att föreningen beviljar sty
relsen och skattmästaren full och tacksam ansvarsfrihet för 1927 års för
valtning.

Stockholm den 13 mars 1928.

Hj. Möller. A. L. Segerström.

Nya medlemmar.

Vid styrelsens sammanträde den 5 maj 1928 invaldes följande medlemmar: 
på förslag av fil. dr. E. iläyrén:

fil. mag. Ole Eklund, Helsingfors; 
på förslag av med. lic. Harald Fries:

banktjänstemannen Torsten Borgvall, Göteborg.

Föreningens vårutflykt.

Den 28 maj 1928 (annandag pingst) hade föreningen anordnat en vår- 
utfykt till Svartsjölandet under ledning av sin ordförande, professor R. 
Sernander. Färden, i vilken även medlemmar av Svenska Naturskydds
föreningen deltogo, företogs med särskilt förhyrd ångbåt från Stockholm 
kl. 10 fm., och uppehåll gjordes i Svartsjö park samt vid Eldgarn, där bl. a. 
den intressanta mistelförekomsten studerades. Trots den mindre gynn
samma väderleken hade utflykten samlat ett 50-tal personer.

Tidskriftens statsanslag 1928.

På underdånig ansökan från föreningens styrelse har Kungl. Maj:t åt 
Svenska Botaniska Föreningen anvisat 1 500 kronor för fortsatt utgivande 
under år 1928 av Svensk Botanisk Tidskrift med skyldighet för föreningen 
att av tidskriften för samma år avgiftsfritt överlämna till ecklesiastikde
partementet 1 exemplar, till skolöverstyrelsen 56 exemplar, till botaniska 
institutionen vid universitetet i Uppsala 2 exemplar samt till Kungl. Bi
blioteket, Pedagogiska Biblioteket i Stockholm och Riksdagen bibliotek var
dera 1 exemplar.

Nyförvärv till föreningens bibliotek.

Periodisk litteratur.

Belgien.

Bryssel: Société Royale de Botanique de Belgique, Bulletin, Tome IV, Fase. 
1, 1927.
32 — 28310. Svensk Botanisk Tidskrift. 1928.
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Danmark.
Kobenhavn: Carlsberg Laboratoriet, Meddelelser, Bd. 17, No. 4—5, 1927, 

No. 6—7, 1928.
—>— Dansk Botanisk Förening: Botanisk Tidsskrift, Bd. 40, H. 2, 1928.

Dansk Botanisk Arkiv, Bd. 5, No. 4, 1927.
—»— Nordisk Jordbrugsforskning, H. 5—8 A, II. 5—8 B, 1927.

Danzig.
Danzig: Naturforschende Gesellschaft, Schriften, Bd. XVII, II. 4, 1926—1927, 

Bd. XVIII, II. 1, 1927.
—»— Westpreussischer Botanisch-Zoologischer Verein, Bericht, No. 49,1927.

England.
Edinburgh: Royal Botanical Garden, Notes, Vol. XV, No. LXXV, 1927, Vol. 

XVI, No. LXXVI, 1928.
London: Linnean Society, Journal, Vol. XLVII, No. 318, 1927.

Frankrike.
Paris: Société Botanique de France, Bulletin, Tome 74, No. 7—10, 1927, 

Tome 71, Session Extraordinaire, 1924.

Italien.
Florens: Nuova Giornale Botanico Italiano, N. S., Vol. XXXIV, No. 4, 1927, 

Vol. XXXV, No. 1, 1928.
Forli: Archivio Botanico, Vol. 3, Fasc. 3—4, 1927.

Japan.
Tokyo: Imperial Fisheries Institute, Journal, Vol. XXIII, No. 2, 1927.
—»— The Botanical Magazine, Vol. XLI, No. 490—492, 1927, Vol. XLII, No. 

493—494, 1928.
Litauen.

Kovno: Faculté des Sciences de 1’Université de Lithuanie, Memoires, 
1924—1926, (1926).

Nederländerna.
Amsterdam: Recueil des travaux botaniques néerlandais, Vol. XXV, Livr. 

1-2, 1928.
Haarlem: Archives Neerlandaises des Sciences exactes et naturelles, Serie 

III C, Tome XII, Livr. 3, 1928.
Leyden: ’s Rijks Herbarium, Mededeelingen, No. 55, 1928.

Nordamerikas Förenta Stater.

Berkeley, Cal.: University of California, Publications in Botany, Vol. 13, 
No. 13—17, 1927.

Boston, Mass.: New England Bot. Club, Rhodora, Vol. 29, No. 348, 1927, 
Vol. 30, No. 349—350, 1928.
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Brooklyn, N. Y.: American Journal of Botany, Vol. XIV, No. 10, 1927, Vol.
XV, No. 1—3, 1928.

Chicago, 111.: The Botanical Gazette, Vol. LXXXIV, No. 3—4, 1927, Vol. 
LXXXV, No. 1, 1928.

New York, N. Y.: Torrey Botanical Club, Bulletin, Vol. 54, No. 8—9, 1927, 
Vol. 55, No. 1—2, 1928.

Pullman, Wash.: State College of Washington. Agricultural Experiment 
Station, Bulletin, No. 221, 1927, No. 222—223, 1928.

San Francisco, Cal.: California Academy of Sciences, Proceedings, Vol.
XVI, No. 19, Occasional Papers XIII, 1927.

St. Louis, Mo.: Missouri Botanical Garden, Annals, Vol. XIV, No. 3, 1927. 
Woods Hole, Mass.: Biological Bulletin, Vol. LIII, No. 6, 1927, Vol. LIV, 

No. 1—4, 1928.
Yonkers, N. Y.: Boyce Thompson Institute for Plant Research, Contribu

tions, Vol. 1, No. 2, 1926.

Norge.
Bergen: Naturen, Aarg. 51, H. 11—12, 1927, Aarg. 52, H. 1—3, 1928. 
Trondhjem: Det Kongel. Norske Videnskabers Selskab, Årsberetning 1926, 

(1927).

Polen.

Krakau: Académie Polonaise des sciences et des lettres, Bulletin Interna
tiona], No. 9—10 B, 1926, (1927), No. 1—3 B, 1927, Supplement No. 1, 1927.

Lwow: Kosmos, Journal de la Société Polonaise des Naturalistes Kopernik, 
Vol. 52 Botanika, Fase. 1—2, 1927.

Portugal.

Caminha: Broteria (Serie Botanica), Vol. XXIII, Fasc. 3, 1927.

Ryssland.

Gorky: Weissruthenische Staatliche Akademie für Landwirtschaft, Anna
len, Bd. IV, 1927.

Leningrad: Musée Botanique, Travaux, XXI, 1927.
Moskau: Centrale Reichsverwaltung der Torfindustrie Russlands, Torfar

beit, Bd. 4, No. 9—10, 1927, Bd. 5, No. 1—3, 1928.
Tachkent: Université de l’Asie Centrale, Bulletin, Livr. 14, 1926, Livr. 15—16, 

1927, 3 st. särtryck 1922—1924.

Schweiz.
Bern: Schweizerische Naturforschende Gesellschaft. Beiträge zur geo- 

botanischen Landesaufnahme, No. 12, 14—15, 1927.
Zürich: Geobotanisches Institut Riibel, Veröffentlichungen, II. 4, 1927.
—»— Naturforschende Gesellschaft in Zürich, Neujahrsblatt, No. 130,1928, 

Vierteljahrsschrift, Jahrg. 72, II. 3—4, 1927.
—»— Schweizerische Botanische Gesellschaft, Berichte, H. XXXVI, 1927.
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Sverige.
Göteborg: Botaniska Trädgården, Meddelanden, Bd. 3, 1927.
Jönköping: Svenska Mosskulturföreningens Tidskrift, Årg. 41, H. 6, 1927, 

Årg. 42, H. 1-2, 1928.
Lund: Botaniska Notiser, II. 1—2, 1928.
Stockholm: Föreningen för Dendrologi och Parkvård, årsskrift Lustgår

den, Årg. 8, 1927.
—»— Geologiska Göreningens Förhandlingar, Bd. 49, II. 4, 1927, (1928), Bd. 

50, H. 1, 1928.
Skogen, Årg. 14, II. 24, 1927, Årg. 15, II. 1—8, 1928.

—»— Statens Centrala Frökontrollanstalt, Meddelanden, No. 3, 1928.
—»— Statens Skogsförsöksanstalt, Meddelanden, H. 24, No. 1—4, 1928.
—»— Svenska Skogsvårdsföreningens Tidskrift, Årg. 25, Ii. 3, 1927, II. 4. 

1927, (1928), Årg. 26, H. 1, 1928.
Svalöv: Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, Årg. XXXVII, II. 5—6, 1927, 

Årg. XXXVIII, IL 1, 1928.

Sydafrika.

Cape Town: Royal Society of South Afrika, Transactions, Vol. XVI, p. 
1, 1928.

Tyskland.
Berlin: Botanischer Garten und Museum zu Berlin-Dahlem, Notizblatt, Bd, 

X, No. 92, 1927, No. 93, 1928.
Freiburg i. Br.: Badischer Landesverein für Naturkunde und Naturschutz 

in Freiburg i. Br., Bd. 2, II. 7—10, Beilage 4—5, 7, 1927.
Jena: Zeitschrift für Botanik, Jahrg. 20, H. 2—3, 1927, II. 5—6, 1928.
Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein, Schriften, Bd. 

XVIII, II. 1, 1927.
Leipzig: Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik, Bd. 67, H. 5, Bd. 68, 

H. 1—2, 1928

Ungern.
Budapest: Botanikai Közleményck, XXIV Kötet, 5—6 Füzet, 1927.

Österrike.
Wien: Naturhistorisches Museum, Annalen, Bd. XLI, 1927.
—»— Zoologisch-Botanische Gesellschaft, Verhandlungen, Jahrg. 1927,11.4. 
—»— Österreichische Botanische Zeitschrift, Jahrg. LXXVI, No. 4, 1927, 

LXXVII, No. 1, 1928.

Fristående arbeten.

Brockmann-Jerosch, H., Die Vegetation der Schweiz, Lieferung 2, 1927. — 
Pflanzengeogr. Komm. Schweiz. Naturf. Ges. Beiträge zur geobota- 
nischer Landesaufnahme, 12, Verlag Hans Huber, Bern.

Hirmer, Max, Handbuch der Paläobotanik. Bd. I: Thallophyta-Bryophyta- 
Pteridophyta. — Verlag R. Oldenbourg, 1927, München und Berlin.
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Holmberg, O. R., Skandinaviens Flora, Del II a, Levermossor av H. W.
Arnell. - P. A. Norstedt & Söners förlag, 1928, Stockholm.

Palmer, J. E., Bohusläns Flora. — 1927, Uddevalla.
Wissenschaftliche Forschungsberichte, Naturwissenschaftliche Reihe, Bd. 

XVIII, Erblichkeitsforschung an Pflanzen. — Verlag Theodor Steinkopff, 
1927, Dresden und Leipzig.

Rubel, E., Ergebnisse der Internationalen Pflanzengeographischen Exkur
sion durch Schweden und Norwegen 1925. — Veröffentlichungen des 
Geobotanischen Institutes Rübel in Zürich, 4. Heft. — 1927, Verlag Hans 
Huber, Bern.
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SAMMANKOMSTER.

Vetenskapsakademien.

Den 12 januari 1927.
Svenska Naturskyddsföreningen hade i skrivelse enligt naturskyddslagen 

sökt medgivande till fridlysning av 9 åldriga ekar å Bäckaskogs kungsgårds 
mark, vilken framställning Vetenskapsakademien efter hörande av andra 
myndigheter bl. a. av domänstyrelsen med avseende på 8 ekar beslöt till
styrka.

Av Hahnska fondens ränta tilldelades doc. E. Asplund 600 kronor för 
studier vid botaniska museet i Berlin.

Den 26 januari 1927.
I Acta Horti Bergiani antogs till införande: »Drei neue afrikanische Arten 

im Bergianschen Garten gezogen» av prof. R. E. Fries och amanuens E. Sö
derberg.

Den 9 februari 1927.
Prof. O. Rosenberg höll föredrag över haploida parthenogenetiska or

ganismers köncellbildning.
I Arkiv för botanik antogs till införande: »Die Apozynazeen der zweiten 

Regnellchen Reise» av lektor G. O. A:n Malme.

Den 23 februari 1927.
Prof. J. Eriksson framlade som gåva till Vetenskapsakademien ett bun

det exemplar av sitt arbete: »Die Pilzkrankheiten der landwirtschaftlichen 
Kulturgewächse. Handbuch für Pflanzenbauer und Studierende. 2. Aufl.» 
samt redogjorde i korthet för utvidgningen av första upplagans innehåll.

Den 9 mars 1927.
Av Vetenskapsakademiens stipendier tilldelades med. stud. G. E. Hag

lund 100 kronor för växtgeografiska undersökningar av de s. k. Almåsa- 
höjderna; stud. G. Nilsson 150 kronor för växtgeografiska företrädesvis 
lichenologiska undersökningar i västra Åsele lappmark; fil. stud. Tu. 
Arwidsson 150 kronor för undersökning' över förekomsten av Erica tetralix i
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Södermanland; fil. stud. N. Hylander 150 kronor för växtteratologiska un
dersökningar på Öland; fil. kand. A. Naxnfeldt 150 kronor för studiet av 
ascomyce t floran i Torne Lappmark; fil. dr. G. Sjöstedt 150 kronor för 
undersökningar över litoralens och supralitoralens omfattning och inbördes 
begränsning med särskild hänsyn till skånska västkusten.

I Arkiv för botanik antogs: »Die tropischen Arten der Gattung Erica» 
av amanuens C. G. Alm och doc. Th. C. E. Fries.

Den 10 april 1927.
Till införande i Vetenskapsakademiens Handlingar antogs: »Flora of 

Kamtschatka and the adjacent islands. 1. Pteridophyt®, Gymnosperm® and 
Monocotyledon®» av fil. mag. Eric Hultén.

Till införande i Arkiv för botanik antogos: »Zur Kritik des Plankton
begriffes» och »Über die Abhängigkeit des Phytoplanktontypus von Ge
wässertypus», håda av doc. E. Naumann, »Asclepiadacese mattogrossenses» 
av lektor G. O. A:n Malme samt »Preliminary descriptions of some pal®osoic 
genera of Conifer®» av assist. R. Florin.

Den 27 april 1927.
Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Periodiska företeelser inom 

växt- och djurvärlden vid Härnösand åren 1874—1926» av f. d. landskam- 
reraren A. Arnell.

Den 11 maj 1927.
Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Die von Ekman in West

indien gesammelten Brunoniaceen» av prof. R. E. Fries.

Den 25 maj 1927.
Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Ruelli® itinesocis Regnelliani 

primi» av lektor G. O. A:n Malme.

Den 1 juni 1927.
Till införande i Arkiv för botanik antogs: »Enumerantur Hieracia vulgata 

Sueci® av fil. dr. K. Johansson.

Den 1 september 1927.
Följande avhandling antogs till införande i Arkiv för botanik: »The 

genera Rhus and Crassula in Thunberg’s Herbarium at Upsala» av prof. 
Sciionland.

Den 12 oktober 1927.
Anmäldes, att Regnellska botaniska kommittén den 5 okt. tilldelat ende 

sökanden fil. dr. E. L. Ekman det ledigförklarade Regnellska botaniska 
stipendiet med omkring 22 000 ki'onor för en forskningsresa till Venezuela.

Till införande i Acta Horti Bergiani antogs: »Über die Chromosomen
zahlen einiger Nymplneaceen» av fil. mag. O. Langlet och amanuens E. 
SÖDERBERG.
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Den 9 november 1927.
Till Regnellsk amanuens efter läroverksadj. T. Vestergren, som avsagt 

sig uppdraget, antogs från och med den 1 nov. fil. mag. E. Hultén.

Den 7 december 1927.
Beskowska stipendiet 1400 kronor tilldelades aman. vid Riksmuseets 

bot. avdelning fil. mag. E. Hultén för bearbetning på riksmuseet av Kamt- 
schatka-expeditionens botaniska samlingar.

Lettertedtska inrikes stipendiet tillerkändes aman. vid Bergianska träd
gården dr. E. Söderberg för att bl. a. vid Svalövs växtförädlinganstalt stu
dera genetik och växtförädling.

Botaniska Föreningen i Göteborg.

Sammanträden.

Den 28 januari 1927.
Dr. Harald Fries redogjorde med stöd av insamlat material för ett stort 

antal intressantare växtfynd från Göteborgstrakten och Bohuslän, gjorda 
sommaren 1926 (se Medd. från Göteborgs Botan. Trädg. III).

Den 25 februari 1927.
Lektor A. Frisendahl höll föredrag om Nordens atlantiska flora, illu

strerat av ljusbilder och pressade växter.

Den 24 mars 1927.
Professor C. Skottsberg gav en sammanfattande översikt över vegeta

tion och flora i Yellowstones nationalpark. Framställningen belystes av 
ljusbilder och pressade växter.

Den 28 april 1927.
Lektor R. Sterner höll föredrag om en botanisk resa i Ostbaltikum 

sommaren 1926. Ett antal karaktärsväxter, särskilt sådana som ej tillhöra 
Skandinaviens flora, samt kartor över viktiga gränslinjer demonstrerades.

Den 27 maj 1927.
Professor G. Skottsberg redogjorde för byggnaden hos tre podostemo- 

nacéer, Podostemon subulatus, Latvia zeylanica och Hydrobryum olivaceum, 
vilka av föredr. insamlats på Ceylon (se Medd. från Göteborgs Botan. 
Trädg. III).

Densamme demonstrerade levande exemplar av ett par hawaiiska växter.

Den 30 september 1927.
Dr. H. Fries meddelade det av artisten E. Zachau nyligen gjorda fyn

det av Cladium mariscus i Forshälla s:n, den tredje kända växplatsen i 
Bohuslän.
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Lektor A. Frisendahl höll föredrag om blommans utveckling hos Elatine 
(se Medd. från Göteborgs Botan. Trädg. III).

Kand. A. R. Zachau visade av honom uppgjorda utbredningskartor 
över Alchemilla alpina, Viscaria alpina och Rhodiola rosea i Sverige och 
Europa.

Den 28 oktober 1927.

Föreningen anslog 150 kronor för att låta genomgå det skandinaviska 
kärlväxtherbariet i Lunds bot. museum och uppteckna lokaler i Bohuslän.

Professor C. Skottsberg lämnade några meddelanden om ornithofila 
blommor och redogjorde i detalj för pollinationen hos Cyanea hirtella (se 
Medd. från Göteborgs Botan. Trädg. III samt The mat. hist, of Juan Fer
nandez etc. vol. II: 4).

Apotekare B. Nilsson demonstrerade en Calendula officinalis med starkt 
förgrenad, mångkorgig stjälk.

Seminarielärare L. G. Sjöholm höll föredrag om färgfotografien i bota
nikens tjänst och visade ett stort antal av föredr. tagna färgplåtar.

Den 30 november 1927.

Styrelse och revisorer omvaldes för 1928.
Föreningen beslöt anslå medel för genomgående av Växtbiologiska in

stitutionens i Uppsala herbarium i och för upptecknande av bohuslänska 
fyndplatser.

Dr. H. Fries demonstrerade sommarens skörd av intressantare bidrag 
till kännedomen om Bohusläns flora (Medd. från Göteborgs Botan. Trädg. III).

Exkursion.

Årets botaniska utflykt företogs med båt den 11 juni och gällde Instön 
i Lycke s:n samt Stora och Lilla Dyrö i Rönnängs s:n. Av anmärknings
värdare fynd anföras:

Instön: Botrychium lunaria, Taxus baccata (2 gamla träd), Poa sub- 
coerulea, Bromus hordeaceus, Salix aurita X cinerea och aurita X repens, 
Paris qnadrifolia, Ranunculus polyanthemos, Arabis hirsuta, Rubus chamae- 
morus, Geum rivale X urbanum, Vicia lathyroides, Geranium dissectum och 
columbinum, Hydrocotyle vulgaris, Lamium intermedium och Campanula 
trachelium.

Stora Dyrö: Scirpas rufus, Carex incurva, Cerastium tetrandrum, Arabis 
hirsuta, Rhodiola rosea, Cotoneaster integerrima, Alchemilla alpina, Gera
nium sanguineum, Selinum carvifolia.

Lilla Dyrö: Potamogeton polygonifolius, Poa compressa, Humulus lupulus, 
Ranunculus bulbosus, Turritis glabra, Sedum rupestre, Vicia angustifolia och 
lathyroides.

Efter slutat arbete sattes kurs på Elgön, där middagen intogs i det fria, 
varefter man sent på aftonen återvände till Göteborg.



506

Botaniska Sällskapet i Stockholm.

Den 19 februari 1927.

Civilingenjör S. Qvarfort förevisade ett stort antal ruderatväxter från 
Stockholmstrakten.

Fru E. Ekman förevisade en del Antennaria-iormer från Grönland.

Den 2b mars 1927.

Ingenjör O. Cyrén höll föredrag om en exkursion till Olympos och 
Parnassos. Föredraget belystes av talrika ljusbilder och efterföljdes av 
förevisning av ett stort antal pressade växter, som insamlats under resan.

Den 23 april 1927.

Kandidat I. Fröman höll ett av skioptikonbilder belyst föredrag om 
Ljusterö sockens kärlväxtflora. Efter föredraget följde förevisning av en 
stor mängd pressade växter från Ljusterö.

Den 5 november 1927.

Assistenten R. Florin höll ett föredrag med titeln »Ett och annat från 
arbetet i ett paleobotaniskt laboratorium» och redogjorde härvid för de 
paleobotaniska arbetsmetoderna och en del viktigare forskningsresultat 
samt förevisade talrika stuffer och preparat samt ett stort antal skiopti
konbilder.

Professor C. Lindman höll föredrag om Poa subcoerulea och visade ett 
rikhaltigt pressat material av denna art.

Professor O. Rosenberg demonstrerade ett resemikroskop och ett pre- 
parermikroskop av Reicherts tillverkning.

Den 19 december 1927.

Läroverksadjunkten T. Vestergren höll föredrag om Myosotis silvalica 
och Mgosotis alpestris, om Galinsoga quadriradiata och dess förekomst i 
Sverige samt om Arenaria serpyllifolia och dess former. I sammanhang 
härmed förevisades ett rikligt herbariematerial av de behandlade formerna.

Fondmäklare A. L. Segerström demonstrerade ett par former av Lamium 
album.

Läroverksadjunkten G. A. Ringselle förevisade frukter av Pyrus com
munis X Sorbus aucuparia.

Professor O. Rosenberg förevisade medelst mikroprojektionsapparat ett 
antal alger, speciellt desmidiaceer.

Vid förrättat styrelseval utsågos till ordförande professor O. Rosenberg, 
till v. ordförande professor R. E. Fries, till sekreterare amanuens E. Sö
derberg och till skattmästare fondmäklare A. L. Segerström.
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Botaniska Sektionen av Naturvetenskapliga Studentsällskapet i
Uppsala.

Den 24 januari 1928.

Professor R. Sernander höll, med anledning av att 150 år förflutit sedan 
Linnés död, föredrag om »Lars Roberg och Linné». (Publicerat i Svenska 
Linné-Sällskapets årsskrift, 1928.)

Fil. stud. N. Hylander demonstrerade ett större antal fanerogamer med 
dichotomier eller sammanväxningar hos skottaxlarna.

Den 14 februari 1928.
Professor O. Juel refererade R. Seyfert: Über Schnallenbildungen im 

Paarkernmyzel der Rrandpilze, Ztschr. f. Bot., 1927.
Professor C. Skottsberg höll ett med pressat material och skioptikon- 

bilder belyst föredrag om »Vegetationsförhållandenai Yellowstone-området».

Den 28 februari 1928.
Professor N. Svedelius höll föredrag om »Nyare åsikter om fruktbladens 

natur», närmast i anslutning till miss Saunder’s undersökningar. (Se Bot. 
Not., 1928.)

Docent O. Dahlgren höll föredrag om »Generativ partenogenes».
Professor N. Svedelius visade Botrychium lanceolatum (Gmel.) Ångstr., 

insamlad av honom i Hedens by, Leksand, Dalarna, sommaren 1927.

Den 13 mars 1928.
Sammanträde på Geografiska institutionen.
Docent G. E. Du Rietz höll ett med talrika skioptikonbilder illustrerat 

föredrag om »Nya Zealands vegetationsregioner».

Den 21 mars 1928.
Professor O. Juel höll ett med rikligt bildmaterial illustrerat föredrag om 
»Fröutvecklingen hos släktet Rhamnus».

Fil. kand. J. A. Nannfeldt höll föredrag om »Discomyceter från Torne 
lappmark» och visade i samband därmed en mängd konserverat material. 
(Se Sv. Bot. Tidskr., 1928, sid. 115).

Den 24 april 1928.
Docent O. Dahlgren föredrog »Hak- och listbildningar hos synergider». 

(Föredraget kommer att tryckas i Ber. d. d. Bot. Ges., 1928.)
Fil. kand. H. Bruun jämförde resultaten av sina kromosomundersökningar 

hos åtskilliga arter av släktet Primula med den moderna sektionsindel- 
ningen av detta släkte.

Fil. kand. J. A. Nannfeldt framlade material av ett antal kinesiska 
Adenophora-arter, huvudsakligen insamlat av docent H. Smith.



508

Bladens bredd, hårighet, bladkantens utseende o. d. varierar icke blott 
oerhört mellan å samma lokal växande individ, utan stundom förekomma 
även alla övergångar å ett och samma individ, bevisande de olika former
nas samhörighet. Utom denna variation uppvisa de reparativa senskott, 
som framkomma, om skottspetsen skadas, bladformer helt avvikande från 
de normala skottens.

I dessa förut ej tillräckligt beaktade förhållanden såg föredr. en av hu
vudanledningarna till förvirringen i Adenophora-arternas systematik. Vid 
arternas begränsande måste blomkaraktärerna vara de utslagsgivande, och 
karaktärer från de vegetativa organen kunna blott användas med största 
försiktighet.

(Autoreferat.)

Den 18 maj 1928.
Professor O. Juel höll föredrag »Om ett uppslag rörande uredinéernas 

systematik», därvid refererande: J. II. Craigie, Experiments on sex in 
rust fungi, Nature, London 1927, och J. II. Craigie, Discovery of the func
tion of the pycnia of the rust fungi, ibid.

Professor R. Sernander föredrog »En botanisk exkursion för 44 år sedan». 
Föredraget skildrade en resa till Gotland i juni 1884, företagen av sedermera 
överbibliotekarien Markus Uulth (j), sedermera lektor Ernst Hemmendorff 
(f), sedermera redaktör Gustaf Gustafsson samt föredr.
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NOTISER.

Botanikprofessuren i Uppsala. — Den efter professor 0. Juel 
lediga professuren i botanik och praktisk ekonomi söktes vid ansöknings
tidens utgång den 16 februari 1928 av följande: docenterna vid Uppsala 
universitet O. Dahlgren och H. Smith, docenterna vid Lunds universitet 
A. Håkansson, E. Naumann och G. Turesson, professor C. Skottsberg, Göte
borg, professor N. Herihert-Nilsson, Alnarp, docenten vid Skogshögskolan
E. Melin samt laboratorn vid Stockholms högskola, docenten M. G. Stål- 
felt. Ett väckt förslag att till befattningen kalla professor C. Skottsbekg 
beslöt den naturvetenskapliga sektionen av den filosofiska fakulteten vid 
sammanträde den 14 maj att icke biträda. Vid specimenstidens utgång den 
13 augusti fullföljdes ansökningen av samtliga med undantag av docenterna 
Smith och Stålfelt; docenten Naumann hade redan tidigare återkallat sin 
ansökan. Sakkunniga för bedömande av de sökandes kompetens äro pro
fessorerna O. Juel, O. Rosenberg och H. Kylin.

Lantbruksakademien. — Till ledamot i Lantbruksakademien 
efter professor Sv. Arrhenius valdes den 19 dec. 1927 avdelningsförestån- 
daren vid Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, pro
fessor Henrik Lundegårdh.

Det adertonde skandinaviska naturfor sk ar mötet kom
mer att hållas i Köpenhamn den 29 augusti—3 september 1929.

Den femte internationella botanistkongressen äger 
rum i Cambridge i England omkring mitten av augusti månad 1930. Som 
kongressens sekreterare fungera dr. F. T. Brooks (Royal Botanical School, 
University of Cambridge, England) och dr. T. F. Chipp (Royal Botanical 
Garden, Kew, England), från vilka närmare upplysningar om kongressen 
kunna erhållas.

Botaniska stipendier 1928. — Ur Längmanska kulturfonden: 
till lektor F. Hård av Segerstad, Karlstad, 400 kronor för växtgeografiska 
undersökningar i nordöstra Dalsland och angränsande delar av Värmland; 
till fil. dr. G. Erdtman, Stockholm, 400 kronor för utgifter för en monografi 
över de västeuropeiska skogarnas postarktiska historia m. m.; till doc. Carl 
IIallqvist, Landskrona, 800 kronor för fullföljande av undersökningar över 
ärftlighetsförhållandena hos kornets klorofyllmutanter; till fil. kand. Harry
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Ekstrand, Stockholm, 500 kronor för undersökning över partiell sterilitet
och därmed i samband stående företeelser hos tvåradigt korn; till fil. mag.
Nadine Wijkman, Köping, 1 000 kronor för fortsatta studier av speciellt 
kolhydratsomsättningen hos mögelsvampar; till assistenten Rudolf Florin, 
Stockholm, 2 500 kronor för illustrering av ett arbete över barrträdens geolo
giska historia och fylogeni.

Botaniska Sektionens i Uppsala Elias Fries-stipendium, 150 kronor, har 
tilldelats fil. mag. S. Junell för resa till Skåne i och för insamling av 
material för cytologisk-embryologiska undersökningar.

Ett Sederholms inrikes resestipendium å 500 kronor har tilldelats fil. 
kand. J. A. Nannfeldt, Uppsala, för fortsatta undersökningar av mikromy- 
cetfloran i Torne Lappmark.

Ur Bjurzons premiefond har fil. stud. S. Ahlner, Uppsala, erhållit 185 kro
nor för växtgeografisk-floristiska studier i Gästrikland och för Botrychium- 
undersökningar i samma landskap och i Härjedalen.

Från Lennanderska fonden: till docenten Fa. Enquist, Uppsala, 5 000 
kronor för fullföljande av studier över extremtemperaturernas varaktighet, 
deras variationer och deras samband med biologiska företeelser; till fil. mag. 
Gunnar Johansson, Uppsala, 2 250 kronor för undersökningar över faktorer, 
som bestämma den högre vattenvegetationens sammansättning och fördel
ning; till docenten E. Naumann 1 073 kronor för fullföljande av en allmän 
undersökning av förutsättningarna för odling av samtliga till sötvattensplank- 
tonet hörande organismer.

Ur Fonden för skogsvetenskaplig forskning: till fil. dr. II. Vallin, Göte
borg, 1 000 kronor för växtekologiska studier över alskogar och alkärr i 
mellersta och norra Sverige.



Till författare i Svensk Botanisk Tidskrift.
Manuskript och korrektur, ävensom skrivelser angående uppsatser, sändas till 

redaktören under adress Experimentalfältet.
Manuskripten höra vara maskinskrivna samt noga genomsedda — även med 

avseende på skiljetecken — för undvikande av korrigeringar mot manuskriptet,
Korrigeringskostnad, som överstiger 10 % av sättningskostnaden, betalas 

av vederbörande författare.
Enligt styrelsens beslut äger redaktionskommittén att, då den så finner lämp

ligt, fordra, att författaren själv med intill 30 % bidrager till tryckningskostnaderna 
för sin uppsats.

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

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

manuskriptet).
4. Ord och meningar, som särskilt skola framhållas, spärras (understrykas 

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

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

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

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

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

tions. — Bot. Tidsskr., Bd. 33, H. 1, Knbenhavn 1912.
Om två eller flera avhandlingar av samma författare och med samma tryckår 

citeras, betecknas dessa med (a), (b), (c) o. s. v. Dessa beteckningar införas omedel
bart efter författarnamnet.

Citat i texten göras genom att omedelbart efter författarnamnet inom parentes 
anföra sida i avhandlingen eller därtill tryckår och särskild beteckning, om så 
erfordras. Exempel: Raunkler (sid. 3) eller Raunklek (1912, sid. 3) eller Raunkler 

(1912 a, sid. 3).
Noter under texten böra undvikas.
Det är önskvärt, att större avhandlingar av allmänt vetenskapligt innehåll för

fattas på engelska, franska eller tyska eller åtminstone förses med en samman
fattning på något av dessa språk.

Manuskript, som ej är skrivet på svenska, skall vara översatt eller ock gran
skat av sakkunnig språkman; meddelande härom skall tillställas redaktören.

Direkt förbindelse mellan författaren och tryckeriet får ej äga rum.
Författaren erhåller avgiftsfritt 75 särtryck med omslag av sin i tidskriften 

intagna avhandling; planscher samt tryckning av omslag debiteras extra. Av upp
satser och smärre meddelanden, intagna i tidskriftens borgisavdelning, lämnas 
särtryck endast efter särskild överenskommelse. Redaktionen.
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