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Förkortningar af författarenamn.

: jvwjH

Ale. et Sohw. = I. de Albertini

et L. Sohweinitz.

Al'ersw. = B. Auersw.

Berkeley = M. J. Berkeley.

Bjerk. = das Bjcrkander.

Bon. = H. F. Bonorden.

Br. =: 0. E. Broome.

Obs. = V. Cesati.

Ohev. =; P. Ohevallier.

Cook. = M. 0. Oooke.

OoRD. = A. Oorda.

De B. = A. de Bary.

De G. = A. P. de Oandolle.

Dbsm. = I. B. H. I. Desmazieres.

DiTM. = L. P. F. Ditmar.

Doz. et Molk. = Dozy et Mol-

kenbeer.

FiNGERH. = C. A. Fingerhuth.

Fisch, v. Waldh. = A. Fischer

V. Waldheira.

Fr. = E. Pries.

Fbes. = G. Presenias.

Puck. = L. Fuckel.

Qmel. ^ 0. Gh. Qmelin.

Grev. = E. K. Greville.

Jacqv. =; N. J. de Jacqvin.

Karst. = P. A. Karsten.

Kusz. et ScHM. :^ G. Kunze et

J. 0. Schmidt.

Körn. = Körnioke.

Lamb. = Lambert.

Lbv. = J. H. Leveille. „•nif'm

LiNN. = 0. V. Linnö.

LiB. = A. Libert.

Maon. := P. Magnus.

Müll. = 0. och O. F. Müller.

OüDEM. =: 0. A. J. A. Onderaans.

Pers. = Ch. E. Porsoon.

Eab. := L. Rabenhorst.

Reb. = J. Eebentisch.

Rech. = R. Rellian.

RosTR. = E. Eostrup.

Ru». = F. Rudolfi.



Sacc. =: P. A. Saccardo.

Schlecht. = D. F. L. v. Sohleoh-

tendal.

Schrot. =; J. Schröter.

Schulz = S. Sohulzer v. Myggen-

burg.

SCHUM. = Ch. P. Schumacher.

Sow. = J. Sowerby.

ÜNG. = F. ünger.

Wahlenb. = G. Wahlenberg.

Wallk. = 0. F. W. Wallroth.

Westend. = Q. D. Westendorp.

WiLLD. = K. L. Willdenow. .

WiNT. = G. Wiuter.

Wulf. = X. v. Wulfen.

Thüm. = F. V. Thümen.

TüL. = L. och Oh. Tulasne.

Öfriga förkortningar.

a. = allmän.

cm. = oentimoter.

Fung. Feuii. = Pungi Fenniae ex-

siccati. Cent. I—X. Abo.

h. o. d. = här och dar.

m. = mycket.

mni. = milliraetisr.

ramm. = micromillimeter = 0,ooi

mm.

Myo. Fenu. = Mycologia Fennica.

Auetore P. A. Karsten. Pars

qvarta. Helaingfors. 1879.

n. :^ nästan, nägot.

p. := pagina.

Pilz. = D:r L. Eabenhorsts Kryp-

togaraen-Flora. Erster Band

:

Pilze von Dr. G. Winter. Leip-

zig. 1881.

Pilz. Waldb. = P. A. Karsten.

Die Pilze der finnischen Wald-

bäume.

r. = rar.

var. 3= varietet.
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Rost- och. Brandsvampar.
(Hypodermii).

Biofila, flercelliga svampar med tydliga liyfer, utaii

egentlig fruktkropp. Fortplantning genom acrogena sporer.

Förökniüg dels genora kollidier, dels genom deliiing. Se-

xualorganer obekanta.

Öfversigt af Eost- och Brandsvamparnas familjer.

*Inuti lefvande växter förekommande (fytofila) former.

Farn. I. Uredineae.

Sporenia uppkommande genom afsnörning af de tili ett

fast lager (fruktlager, liymenium) förenade frakthyternas eller

basidiernas spetsar, ensamma eller flera öfver hvarandra ra-

dade, samt utvecklande vid groningen ett promycelium med

sporidier. Fönitom sporer (liär kallade vinter- eller teleuto-

sporer) finnas oftast spermogonier, aecidier och konidier

(här benämnda uredo- eller sommarsporer). Alla dessa frukt-

former följa i regelbimden vexling pä livarandra.

Fam. II. Ustilagineae.

Sporerna uppkommande genom transformation af vissa

smägreuar samt utvecklande vid groningen ett promycelium

med sporidier. Efter en föregäende kopulation framalstra



sporidienia ett mj^celium, som växer genom den närande väx-

tens stam ocli utvecklar de sporbildande hyfenia oftast i

dennes fruktämne. Förutom sporer förekomma stuudom äf-

ven konidier.

** Inuti lefvande insekter förekomnmnde (zoofila) arter.

Fam. in. Entomophthoreae.

Sporerna uppkommande ensamma genom afsnürning af

fruktliyfens eller basidiets spets samt bildande vid groningen

ett promycelium med eu sporidie. Öfvervintrande sporer

iakttagna lios nägra.

MfiJ*
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Farn. I. Uredineae Tul. — Rostsvampar.

Myceliet eüdof3'tiskt, lefvande parasitiskt i alla delar

af de fanerogama växterna ocli ormbunkania. Sporerua upp-

komna genom afsnorning, förenade tili olikformade lager.

Pleomorfism allmän. :,., ,,,,- '
/•

,

Urediueerna eller Kostsvamparne undergä liög-^t mäik-

värdiga förvandlingar, livilka stundom äro förbundna med

en sä kailad heteröci, d. v. s. att den ena utvecklingsgraden

genomgäs pä en, den andra pa en aunan växt. En sädan

heteröcisk rostart är t. ex. den vanliga Eosten {Puccinia

graminis Peks.) Den genomgär sin första utveckling pä bladen

af Berberisbusken, mellan hvilkas parencliymceller den utbre-

der sitt mycelium. Pä detta mycelium uppträda tvänne slags

fortplantningsorganer, nemligen spennogonier af den vanliga

formen, utmynnande genom öfverliuden, i hvilka spermatier

utvecklas, och ett slags sporfrukter, sä kallade aecidier,

emedan detta vitvecklingsstadium fordora varit beskrifvet som

en sjelfständig svanip under slägtnamuet Acddium. Dessa

frukter uttränga genom öfverliuden ocli hafva form af en

öppen skäl, i hvars botten ett fruktlager (hymenium) ut-

breder sig. Hyferna i detta fruktlager, hvilka hafva de

fria ändarne rigtade utät, bilda genom en alltjemt fortgäende

afsnörning nya sporer. När dessa sporer falla pä ett gräs-

blad, framalstra de ett mycelium, hvars hyfer tränga genom



klyföppningarne in i bladets pareuchym; frän detsamma
uppkomma inom 6—10 dagars förlopp ett nytt slags spor-

fnikter, som bilda smala, röda eller giila fläckar under bla-

dets och sträets öfverlmd. Man liar kallat dessa frukter

uredofrukter, emedan man fordom deraf biMade ett särskildt

slägte, Uredo. Dessa frukter uttränga slutligen genom öfver-

huden och utgöras vid den tiden af talrika hymenialhyfer,

hvilka i spetsen afsnöra en stör elliptisk spor (sä kailad
uredospor). Uredosporerna gro inom nägra timmar och ut-

veckla inom 6—10 dagar nya uredofrukter, hvilkas sporer

förhälla sig pä samma satt. Man kallar dessa sporer som-

marsporer, emedan de ej öfvervintra; derigenom att mäuga
uredofrukter alstrande generationer under loppet af en som-

mar framkomma, sä kan ifrägakommande svamp sprida sig

i en otrolig grad. Slutligen börjar i de äldre uredofruk-

terna utvecklingen af ett annat slags sporer, sä kallade

vinter- eller teleutosporer, som äro mera aflänga och om-

gifna af en mörkare och tjockare cellmembran och delade

1 tvänne celler; samtidigt härmed börjar alstrandet af som-

marsporer att aftaga och försvinner slutligen helt och hallet.

Da teleutosporerna gro följande vär, uttänjes den iure mem-
branen i bäda sporcellerna tili en cylindrisk utväxt hvari-

genom ett promycelium uppkommer, pä hvilket sporidier

bildas. För att dessa sporidier skola gro, fordras att de

falla pä Waden af en Berberis, hvarvid den nyss skildrade

utvecklingsprocessen börjar. Flera andra undergä en Uk-

nande utveckling; men hos mänga felas eller utvecklas en-

dast rudimentärt den ena eller andra fruktformen; ja icke

fä ega öfverhufvud endast teleutosporer. '
'



Öfversigt af slägtena.

* Teleutosporlag-ret omgifvet af ett

hinnaktigt hylle

** Teleutosporiagret bart, utan hylle.

t Teleutosporerna föreuade tili ett

fast, olikartadt lager.

A. Teleutosporiagret horizontelt.

a. Uredosporerna perlbandslikt for-

enade.

1. Promyceliet flercelligt med Hera

sporidier

2. Promyceliet encelligt med en spo-

Eudophyllum.

ridie

b. Uredosporerna ensamma . . .

B. Teleutosporiagret vertikalt.

a. Teleutosporiagret icke geleartadt

b. Teleutosporiagret geleartadt . .

-j-l"
Teleutosporerna sinsemellan fria,

bildande en mer eller mindre pulverulent

massa.

A. Teleutosporerna flercelliga.

a. Teleutosporerna bestäende af tre

eller flere öfver hvarandra radade celler

b. Teleutosporerna sammansatta af

tre, med hvarandra triangelformigt för-

enade celler

B. Teleutosporerna en eller tvä-

celliga.

a. Teleutosporerna tväcelliga. . .

b. Teleutosporerna encelliga . . .

Chrysomyxa.

Coleosporium.

Melampsora.

Cronartium.

Gymnosporangium

.

Phragmidium.

Triphragmium.

Puccinia.

Uromyces.



1. Endophyilum Liiv.

Sporerna perlbandsformigt radade, vid groningen bil-

dande ett promycelium med sporidier.

End. Sedi (De C.) Lev. . Wint. Pilz p. 252. *)

Syn. TJreäo Sedi De C.

Hylleua spridda, halfrunda, med Uten, ruudad öppnmg
upptill, m. smä. Sporenia nindade, polygonala, m. flnkor-

niga, orangegula, 20-32 mmm. länga, 16-24 mnmi. tjocka.

Pä Sedum acre.

II. Chrysomyxa Ung.

Teleutosporerna sammausatta af cylindriska celler. de
andre sterila, de ofre utvecklande ett flercelligt promycelium
med merendels fyra sterigmer ocli sporidier. Sporlagret

kompakt, dyniikt, röd- eller orangegiüt. Uredosporerna ra-

dade öfver hvarandra, bildande bara, snart pulverulenta

plättar. Aecidiesporerna perlbandsformigt radade jämte de

tili ett fast lager (hymenium) förenade basidierna inneslutna

inom ett i början klotruudt ocli slutet, sedan upptill söiider-

bristande, skälformigt Iiylle.

* Aecidie-, uredo- och teleutosporer bekanta.

1. Chr. Ledi (Alb. et Schw.) Wint. Pilz. p. 251.

Syn. I. **) Aecidhtm abietinum Alb. et Schw.

Caeoma j>ineatuin Link.

III. Uredo Ledi Alb. et Schw.

Pucciniastnim Ledi Karst. Myc. Fenn. IV p. 57
Exs. Karst. Pilz. Waldb. 15, 16.

*) Eharu de ej numererade arterna ännu icke .^ro kända frän
Finland, hafya de dock hlifvit upptagna i detta arbete, emedan deras
värdväxter förokomma bos oss vildtväxande eller allmännare odlade.

**) I beteoknar aecidieforraeii, II uredofomen och III tolento-
sporformen.



1. Aecidierna pä giüfläckiga barr uti en eller tväuue

längsrader. H}'llena cyliudriska, livita, med tandad kant.

ända tili 3 mm. höga, deras celler bikoiikavt skiflika, upp-

och nedtill utvidg-ade ocli afplattade. Sporema runda, el-

liptiska eller aflänga, värtMla, orangegula, 17—45 mmui.

länga, 12—22 mmm. tjocka.

II. Sporlagren smä ruiidade eller större längsträckta,

oregelbundet grupperade pa giüaktiga eller smutsbruua fläc-

kar. Sporerna runda, elliptiska eller aflängt päronformiga,

värtMla, orangegula, 16-—35 mmm. länga, 16—20 imnm.

mmm. tjocka eller omkring 21 mmm. i diam.

III. Sporlagren spridda eller grupperade, bruu- eller

blodröda. Sporema orangegula, 70—90 mmm. länga, 13—15

mmm. tjocka. '-
'

'

'' "'
"

I pä granens ärsbarr h. o. d. öfver liela Finland.

—8; II, in pä Ledum palustre, r. (Mustiala, Kola). 7, 8.

Spermogonieriia ännu icke iakttagua.

** üredo- och teleutosporer kända.

2. Chr. pyrolata (Körn.) Wikt. Pilz. p. 250.

Syn. Uredo pirolata Körn.

Aecidium Pyrolae De C. ?

Chrysomyxa Pyrolae Eostr.

II. Sporlagren smä, rundaktiga, likformigt fördelade

öfver heia undre bladytan, gula. Sporerna rundade eller af-

länga, n. polygonala, grofvärtiga, orangegula, 19—32 mmm.

länga, 16—21 mmm. tjocka. -

III. Sporlagren sma, rundaktiga, vaxartade, gulröda,

kringströdda öfver heia undre bladytan. Spoi-erna 100—120

mmm. länga, omkr. 8 mmm. tjocka. Sporidierna klotrunda-

7—8 mmm. i diam.

Pä Pyrola rotundifolia och P. minor, m. r. (Tammela).



Star möjljgen i genetisk förbindelso med Aecidinm conorum
Ähietis Eees.

*** Endast teleutosporer bekanta. '

"•

Chr. Abietis (Walle.) üng.; Wint. Pilz. p. 249.

Syn. Siennoria Abietis Wallr. ' ... i ., ^ , ,

Sporlagreu pä gula fläckar, jemnbreda eller aflänga,

n. siemmiga, orangegula. Sporerna cylindriska, upptill n.

klubbformigt uppsvällda, ofta dikotomiskt förgrenade, orange-
gula, i öfre ändan omkr. 12 nimm, tjocka.

Pä granbarr. v

Myoeliet öfvervintrar i de ettäriga barren samt utvecklar föl-

jande vär sina teleutosporer, hvaraf en del gro och utbilda vanligtvis

ett fyrcelligt promycelium, ifran hvilket 4 runda Bporidier afsnöras,

hvilka öfverbringas tili de nu utbrytande raajbarren, som ett par
mänader derefter, vanligen i Juli, gnlna.

[II. Coleosporium Lev.

Teleutosporerna sammansatta af flera (mereudels 4)

öfver hvarandra radade celler, af hvilka livarje utvecklar ett

enkelt promycelium med en sporidie, samt bildande kom-
pakta, vaxartade, platt dynlika, af ett färglöst, gelatinöst

ämne omslutna plättar. Uredo- och aecidieformerna säsom

hos föreg. slägte.

* Aecidie-, uredo- ocli teleutosporer bekanta.

1. Senecionis (Pers.) Fr.

Syn. I. Lycoperdon Fini Willd.

Aecidium Pini Pbes. Karst. Myc. Fenn. IV p. 45.
Uredo farinosa ß Senecionis Pers.

Coleosporium Compositarum Lev. pr. p., Karst. Myc.
Penn. IV, p. 61.

Karst. Pung. Peun. 493; Pilz. Waldb. 13.

Karst. Pung. Penn. 85; Pilz. Waldb. 14.

II et III

Exs. I

II



I. Aecidierna spiidda eller gruppvisa. Hj-llena kägel-

formjga, cylindriska eller säcklika, ofta n. sammantryckta,

slutligeu upptill oregelbundet söiiderbristande, pä barren

2—2,5 mm. liöga. pä grenarne och stammarne ända tili 3

mm. liöga och 6 mm. breda, hvita, blekröda eller gulhvita.

Sporerna nmda, äggriinda eller afläuga, merendels polygo-

nala, 17—28 mmm. 1 diam., ända tili 40 mmm. länga.

II. Sporlagreu smä, vanl. oregelbundna, spridda och

betäckande heia bladytau, ofta äfven bildande oregelbundna

eller ringformiga grupper, orangegula. Sporerna vanl. n.

polygouala, värtfuUa, 20—40 mmm. länga, 14—26 mmm.

tjocka.

III. Sporlagreu som hos uredoform. Sporerua cylin-

driska eller cylindriskt klubbformiga, merendels encelliga,

17—35 mmm. tjocka.

I pä Pinus sylvestris, h. o. d. öfver heia landet.

6—8; pä P. strobus, m. r. (Karis, Helsingfors).

II 0. III pä Senecio vulgaris och S. silvaticus t. a. i

Södra Finl.

Sperraogonier förefinnas mellan aooidierna säsorn runda, föga

upphöjda, n. glatta, mörka, 3— 7 mm. breda fläokar. Af I skiljer

man emellan tvänne former: corticola, vegeterande i bark-, b.'ist- ocli

vedväfnader, oeh acicola (= Peridermium oblongisporiam Puck.), ve-

geterande i barrens parenohym, — „Myceliet af formen corticola ut-

öfvar pä näringsplantans trefnad coli tillväxt en bögst skadlig in-

verkan. Äldrc an 25— 30-äriga stamdelar angripas icke, men da

likväl 100-äriga tallar oller ännu äldre visa sig aDgripna af denna

svamp, sä är sjukdonien förlagd i grenarna cller i den öfre stam-

delen, der barken ännu icke är sä härdt förtorkad. Prän denna

svamp härröra de sjukdomar, som man kallat tallkräfta eller kädtopp

(Kienzopf) och ligger myceliets skadliga inverkan deri, att det under

sin ntvockling i staradelen förstör kambiallagret. I yngro stammar

eller i grenar utvecklar sig myoeliet snart orakring heia omkretsen^
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hvarefter den ofvanfdr' 'dei'angripna stallet befintliga växtdelou döi-

ut; 4 störro grenar ellcr staramar ätgär antingen en myoket läng tid,

innan myocliot hunnit växa omkring heia periferin, eller förstöres ofta

endast en del af kambiallagi-et i trädets omkrets. Pä sädana stallen

kan icke mera nägon tillväxt äga rum, men den oangripna väfnaden

växer hastigare och liksoni sträfvar att öfvcrväxa de lidande ställena,

linder det svampen ä sin sida griper allt mera ikring sig och föror-

sakar bögst oregolmässiga växtformer. Don stamdel, hvarest kräfta

förefinnes, visar sig sväld; doss barkväfnad är förstörd och genom-
dränkt af harts, som bildats af den terpentin, som ntfiödat ur de-

förstörda hartskanalerna och ofta rinncr nerät stammen samt gifver

ät denna en hvitaktig fäi-g.

Utveoklar sig myoeliot rundtom tallens stam under kronans ne-

dersta grenar, dör först den ofvan kräftstället belägna stamdelen ut,

hvarigenom trädet förlorar alla sina näringsberodande organ och bort-

dör sedan helt och hallet; angripes deremot stammen inom kronan

sä dör toppskottet ut, genomdränkes af terpentin, som stelnar tili

harts och en kädtopp bildas. Ofta ersättes det förstörda topp.

skottet af ott aidoskott, men stammen blir dock derigenom mer eller

mindre krokig.

Myoeliet tili formen acicola, som endast utveoklar sig i barren,.

visar icke nägon märkbar skadlig inverkan."

2. C. Sonchi arvensis (Pers.) Wint. Pilz. p. 247.

Syn. Uredo Sonchi arvensis Pers.

Uredo tuberculosa, Sonchi, fidva, Tussilafjinis Schum.

Coleosporium Synantherarum Fr.

Coleosporium Compositarum Lev. pr. p, ; Karst. Myc. Penn.

IV, p. 61.

Bxs. Karst. Fung. Fenn. 83.

II. Sporlagren riindadt elliptiska eller oregelbundna

.

oftä sammanflytande, spridda eller gruppvis anordnade, oran-

gegula. Sporerna ollkformiga, rundade, elliptiska, äggrunda,

afltmga, klubblika, ofta kantiga, vartfulla, orangegula, 17 40

mmm. länga, 12—30 mmm. tjocka.

III. Sporlagren smä, rundade eller längsträckta, mer-
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endels oregelbimdet hvälfda, spridda eller grupperade, ofta-

sammanflytaude. Sporerna cylindriskt kolfformiga, vanl. 4-cel-

iiga, 16—30 mmm. tjocka.

Pä Tussilago Farfara och Sonclius arvensis, li. o. d..

Pörekommer äfven pä Petasites officinalis, Iniila Heleuium,

In. salicina, Sonchus oleraceus, S. asper, Lactnca muralis och

Senecio nemoreusis.

3. C. Euphrasiae (Schüm.) Wint. Pilz. p. 246.

Syn. TJredo Euphrasiae Schum.

Uredo Melampyri Reb.

Coleosporiam Melampyri Karst. Myo. Fenn. p. 62.

Exs. Karst. Pung. Penn. 40, 596.

II. Sporlagren vanl. oregelbundua, spridda eller för-

euade tili smä grupper, ofta sammanflytande, orangegula.

Sporerna mereudels n. kantiga, rundade eller elliptiska, vär-

tiga, orangegiüa, 18—35 nimm, läuga, 10—20 mmm. tjocka,

eller 18—24 mmm. i diam.

III. Sporlagren som hos II ;
sporerna cylindriska eller

längsträckt klnhblika, vanl. 4-celliga, omkr. 75 mmm. länga,

19—27 mmm. tjocka. " /

Pä Melampyrum-arter, Pedicularis palustris, Ehinantlms

minor, Eh. major, Euphrasia officinalis och Odontites rubra,

a. öfver heia Finland.

4. C. Campanulae (Pers.) Cook.; Kakst. Myc. Fenn..

IV, p. 63.

Syn. TJredo Carnpanulae Pers.

Coleosporiam Campanulacearmn Fr.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 29.

II. Sporlagren smä, rundade eller oregelbundna, spridda

eller gyttrade, ofta sammanflytande, icke sällan betäckande

heia bladytan. Sporerna oregelbnndet rundade eller aflänga,.
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ofta n. kantiga, värtfulla, orangegula, 17—35 mmm. länga,

12—23 mmm. tjocka, eller 20—22 ramm, i diam.

III. Sporlagren som lios II ; sporerna cyliudriska eller

n. klubblika, 3—4-celliga, omkr. 65 mmm. länga ocli 18—30
mmm. tjocka.

Pä Campanula-arter, a. öfver liela omrädet.

IV. Melampsora Castagne.

Teleutosporerna en- eller flercelliga, afdelade genom
vertikala, sällan horizontela mellanväggar, bildande kom-
pakta, platta plättar. Uredosporerna isolerade, merendels

omslutna af ett pseudoparencliymatiskt hylle. Aecidieformen

säsom hos föreg. slägte. *)

* Uredo- ocli teleutosporer bekanta.

I. M. Padi (KüNz. et Schm.) Cook.; Wint. Pilz,

p. 244.

Syn. Uredo Padi Kdntz. et Si;hm.

Ascospora pulverulenta Riess.

Melampsora areolaia Fr.

Thecopsora areolata (Maon.) Karst. Myc. Penn. IV, p. 58.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 100: Pilz. Waldb. 20.

II. Sporlagren, smä, ruudade, med hemisferiska, slutl.

oregelbundet sönderbristande hyllen, vanl. förenade uti smä
grupper pä violetta eller brimaktiga, kantiga, ofta samman-
flytande fläckar. Sporerna vanl. afrundadt polygonala, tag-

giga, gula, 15—23 mmm. länga, 12—16 mmm. tjocka.

*) Af nägra författaro sönderdelas detta slägte icke utan skäl
i följande fyra: Melampsora med oncclliga, intercellulära sporer; Me-
lampsorella med encolliga, intracellnliira sporer; Phragmospora med
flercelliga, intercellulära sporer; Thekopsora eller Cah/ptospora med
flercelliga, intraoellulära sporor.
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III. Sporlagren platta eller n. livälfda, oregelbimdna,

vanl. n. kantiga, brunröda. Sporerna afrundadt kubiska,

2—4-celliga, intracellulära, bruna, ända tili 30 mmm. länga.

Pä Prunus Padus, a. i södra Finl.

2. M. Galii (Link.) Wint. Pilz., p. 244.

Syn. Caeoma Galii Link.

Melampsora guttata Schrot.

II. Sporlagren smä, liemisferiska, spridda eller gjlt-

rade, med hemisferiskt hjdle. Sporerna oregelbundet run-

dade, elliptiska eller aflänga, taggiga, orangegula, 14—26

mmm. länga, 11—17 mmm. tjocka.

III. Sporlagren oregelbundua, bildande svartaktiga fläc-

kar. Sporerna afrundadt kubiska, inneslutna inom epider-

miscellerna, hvilka de helt och hallet uppfylla, vanl. delade

genom tvänne hvarandra korsande längsväggar, mörkbruna,

ända tili 26 mm. höga.

Pä Galium-arter, m. r. (Mustiala).

3. M. Vaccinii (Alb. et Schw.) Wint. Pilz., p. 244.

Syn. Üredo pustulata y Vaccinii Alb. et Schw.

Uredo Vacciniorum De 0.

Thecopsora Vacciniorum Karst. Myc. Fenn. IV, p. 58.

Thecopsora myrtillina Karst. Myc. Fenn. IV, p. 59.

Exs. Karst. Fang. Fenn. 63, 973 o. 996 (ll).

II. Sporlagren smä, riindade eller elliptiska, spridda

eller gruppvis anordnade, gula, pä blekgula, slutl. brunaktiga

fläckar, omslutna af ett hemisferiskt hylle. Sporerna run-

dade, elliptiska eller äggformiga, sällan aflänga, fintaggiga,

19—28 mmm. länga, 12—19 mmm. tjocka.

TIT. Sporlagren m. otydliga, bruna, bildande oregel-

bundua fläckar pä de förmultnande bladeus undre sida.

Sporerna inneslutna inom epidermiscellerna samt uppfyllande
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desamma fuUständigt, genom längsväggar septerade, rundadt
kubiska, Ijusbruna, 14—17 mmm. höga.

Pä Vaccinium-arter, t. a. i Finland och Lappland.

4. M. Epilobü (Pers.) Fück.; Wint. Pilz. p. 243,

Syn. Uredo pustulata a Epilohü Pers.

Pucciniastrum Epaobii Otth., Karst. Myo. Penn. IV
p. 56.

Phragmospora Epilohü Magn.

II. Sporlagren omslutna af ett hemisferiskt hylle, smä,
rundade, spridda eller sammanställda uti grupper, orange-

gula. Sporerna nmdade, äggformiga eller elliptiska, sällan

aflänga, taggiga, orangegula, 12—24 mmm. länga, 10—16
mmm. tjocka.

in. Sporlagren n. dynlika, oregelbundna, ofta förenade

uti täta grupper, slutl. sammanflytande ocli svartbruna. Spo-

rerna intracellulära, vanl. 3—4-celliga, sällan enceUiga, ku-

biska, stundom aflänga eller vigglika, kastaniebruna, ända

tili 40 mmm. länga.

Pä Chamaenerion angustifolium, m. r. (Messuby).

5. M. Circaeae (Schum.) Wint. Pilz. p. 243.

Syn. Uredo Circaeae Sohüm.

Caeoma Onagrarum Link. pr. p.

II. Sporlagren spridda, smä, rundade, betäckta af ett

n. hemisferiskt hylle, b'lekgula. Sporerna oregelbundna, run-

dade, äggrunda, elliptiska eller aflänga, taggiga, blekgul-

aktiga, 16—24 mmm. länga, 12—14 mmm. tjocka. •

III. Sporlagren platta, tättsittande, ofta sammanfly-

tande, gulbrunaktiga. Sporerna ända tili 4-celliga, intra-

cellulära, Ijusbruna, ända tili 30 mmm. länga och 20 mmm.
tjocka.

Pä Circaea alpina, h. o. d. i södra Finl,
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6, M. Cerastii (Peks.; Wint. Pilz., p. 242.

Syn. Uredo pustulata ß Cerastii Pers.

Melampsorella Caryopliyllacearum Schrot,; Karst. Myc.

Penn. IV, p. 60.

II. Sporlagren spridda öfver heia bladytan eller för-

enade tili olikformade grupper, runda, smä, inneslutna inom

ett varaktigt, halfrundt hylle. Sporerna runda, äggformiga,

eUiptiska, aflänga eller klubblika, taggiga, gula, 16—33 mmm.
länga, 12—18 mmm. tjocka.

III. Sporlagren pä blekröda, mer eller mindre utbredda

fläckar eller streck. Sporerna tätt liopträngda, bredt elüp-

tiska, intracellulära, encelliga, med färglös membran och

rödaktigt innehäll, 13—15 mmm. i diam.

Pä Stellaria- och Cerastiumarter, m. r. (Mustiala).

7. M. Lini (Pers.) Desm.; Karst. Myc. Fenn. IV,

p. 55.

Syn. Uredo miniata ß Lini Pers.

II. Sporlagren spridda eller sammanställda i smä grup-

per eller ringar, smä, rundade eller oregelbundet längsträckta,

täckta af ett lätt försvinnande hylle. Sporerna rundade,

elliptiska, äggformiga eller aflänga, med korta taggar, orange-

gula, 16—24 mmm. länga, 14—17 mmm. tjocka. Parafyserna

i spetsen klubb- eller knapplika.

in. Sporlagren rundade, elliptiska eller jemubreda, ofta

sammanflytande, svartbruna, glänsande. Sporerna aflänga

eller kilformiga, encelliga, intercellulära, bruna, ända tili 44

mmm. länga och 18 mmm. tjocka.

Var. liniperda Körn.

Till aUa delar större, Teleutosporema ända tili 80 mmm.
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Pä Linuni usitatissimum och L. catharticum, m. r.

(Mustiala).

8. M. Hypericorum (De 0.) Schrot.; Wint. Pilz,

p. 241.

Syn. Uredo Hypericorum De 0.

Pucciniastrum Hypericorum Kakst. Mye. Feun. IV p. 56.

n. Sporlagreü spridda eller förenade uti smä grupper,

rundade eller oregelbundüa, i Ibörjan täckta af ett förgäng-

ligt hylle, orangegula. Sporerna oregelbundet rundade, el-

liptiska, äggformiga eller afläuga, ofta u. kantiga, finvär-

tiga, orangegula, 14—21 mmm. länga, 12—17 mmm. tjocka.

III. Sporlagren m. otydliga, smä, platta, oregelbundna,

spridda eller sammanställda uti sma grupper, gulbruna. Spo-

rerna aflängt viggiika, intercellulära, encelliga, gulbruna,

ända tili 26 mmm. länga, 8—16 mmm. tjocka.

Pä Hypericum-arter, h. o. d. i södra Finl.

M. Sorbi (Oudem.) Wint. Pilz., p. 241.

Syn. Caeoma Sorbi Oudem.

Melampsora pallida Eostr.

IL Sporlagren förenade uti oregelbundna grupper, smä,

rundade, blekt gulaktiga. Sporerna merendels polygonala,

rundade, elliptiska eller aflänga, fintaggiga, blekt gulaktiga

19—26 mmm. länga, 12—21 mmm. tjocka. Parafyserna n.

koliformiga.

m. Sporlagren spridda eller gyttrade, smä, runda
eller oregelbundna, svagt dynlika, blekt gulaktiga. Sporerna
kägelformiga eller aflänga, intracellulära, encelliga, bleka,

ända tili 52 mmm. länga och 16 mmm. tjocka.

Pä Sorbus Aucuparia.
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M. Helioscopiae (Pees.) Wint. Pilz. p. 240.

Syn. TJredo Helioscopiae Pers.

II. Spoiiagren spridda eller gyttrade, smärimdade eller

oregelbundna, med suart försvinnande liylle. Sporerna run-

dade, elliptiska eller äggformiga, sällan aflänga, fintaggiga,

orangegiüa, 14—23 mmm. länga, 10—17 mmm. tjocka. Pa-

rafyserna i spetsen stärkt kolfformigt iippsvällda, med m.

tjock membran.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade, stundom sam-

manflytande, rundade eller oregelbundet dynlika, pä stjel-

karne förlängda, rödbruna, slutl. svartaktiga. Sporerna ku-

biskt kägelformiga, intracellulära, encelliga, mörkbruna, ända

tili 45 mmm. länga, af m. varierande tjocklek.

Pä Euphorbia-arter.

9. M. Salicis Capraeae (Pers.) Wint. Pilz. p. 239.

Syn. I. Uredo farinosa a Salicis Capraeae Pers.

TJredo vitellinae De 0.

. Uredo epitea KuNZ. et Schm.

Caeoma mixtum SCHLECHT.

Epitea vulgaris Fr.

Sclerotium salicinum Pk.

Melampsora salicina Tor,. Karst. Myc. Penn. IV, p. 54.

Melampsora liartigii Thüm.

Melampsora Castagnei Thüm.

Karst. Pung. Fenn. 393; Die Pilze der finnischen

Waldbäume N:o 19.

II.

LH.

Exs.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, stimdom krets-

foraiigt anordnade, rundade eller oregelbundna, utan tydligt

hylle, gula eller gräaktiga. Sporerna rundade, elliptiska,

äggformiga, aflänga eller kägellika, fintaggiga, orangegula,

16—36 mmm. länga, 12—21 mmm. tjocka. Parafyserna i

spetsen knapp- eller kägellikt uppsvällda.
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III. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta samman-
flytande, af vexlande storlek, platta eller djTiIika, först gula,

gulröda euer brungula, derpä mörkare, slutl. svartbruna.

Sporerna aflänga eller kägelformiga, iutracellulära, encelliga,

bruna, ända tili 45 mmm. länga ocli 17 nimm, tjocka.

Pä ätskilliga Salixarters blad, a. öfver heia värt flor-

omräde.

Exs.

10, M. populina (Jaqv.) Wint. Pilz. p. 238.

Syn. IL Lycoperdon popuUnum Jaqv.

III. Sclerotium populneum, Pers.

Sclerotium popuUnum Fr.

II 0. III. Melampsora populina TuL.

Melampsora Tremulae TuL.

Melampsora Medusae Thüm.

Melampsora Balsamifera Thüm.

Melampsora populnea Karst. Myc. Penn. IV, p. 53.

Karst. Pung. Fenn. 984 (11), 290 (III); Pilz.

Waldb. 18.

11. Sporlagren' spridda eller gyttrade, smä, rundade

eller oregelbundna, omslutna af ett snart oregelbundet sön-

derbristande hylle, gula. Sporerna rundade, elliptiska eller

aflängt kägelformiga, taggiga, orangegula, 17—48 mmm.
länga, 10—22 mmm. tjocka. Parafyserna hufvud- eller ägg-

formigt uppsvällda.

m. Sporlagren vanl. gyttrade, rundade eller oregel-

bundna, stundom srmmanflytande, kuUrigt platta, gul- eller

brunröda, slutl. svartaktiga. Sporerna prismatiska eller kä-

gelformiga, encelliga, intracellulära, ända tili 55 mmm. langa,

8—14 mmm. tjocka.

Pä Populusarters blad, a. i södra ocli mellersta Finland.
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Syn. II.

III.

Exs.

IL M. betulina (Pers.) Tul.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 53.

Uredo populina ß betulina Pers.
'

Sclerotium betulinum Fa.

Karst. Pung. Fenn. 592 (II), 694 (form. Betidae

nanae) ; Pilz. Waldb. ] 7.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta betäckande

heia undre bladytan, med varaktigt, upptill med en smal,

tandad mynning sig öppnande hylle, gula. Sporerna aflängt

kägelformiga, vid basen afstympade, fintaggiga, m. kort-

skaftade, 24—40 mmm. länga, 10—19 mmm. tjocka.

III. Sporlagren ofta sammanflytande, smä, rundade

eller oregelbundna, platta, först gula, sedau bruna, slutl.

svartbruna. Sporerna aflängt cylindriska eller n. kägelfor-

miga, encelliga, intracellulära, bleka eller blekt gulbruna,

30—50 mmm. länga, 13—16 mmm. tjocka.

Pä Betiüa alba, B. pubescens och B. nana, a. i Fin-

land och Lappland.

** Endast teleutosporer bekanta.

M. vernalis Niessl.; Wint. Pilz., p. 237.

Teleutosporlagren oregelbundna, tätt gyttrade, smä, gul-

bruna. Sporerna, aflänga eller klubbformiga, encelliga, in-

tracellulära, polygonala, gulbruna, ända tili 45 mmm. länga.

Pä Saxifraga granulata.

V. Cronartium Fe.

Teleutosporerna encelliga, aflänga eller cylindriska, fast

förenade tili en merendels enkel, cylindrisk, soHd, vertikal,

oftast böjd kropp. Uredosporlagret omslutet af ett pseudo-

parenchymatiskt hylle.
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1. Cr. asclepiadeum (Willd.) Fr. Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 60.

Syn. Erineum asclepiadeum Willd.

Uredo Yincetoxici De 0.

Cronartium gentianeum Thüm.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, smä, rundade
eller elliptiska, betäckta af ett liemisferiskt, hvälfdt hylle,

Ijusbruna. Sporerna rundade, elliptiska, ä,gg- eller päron-

formiga, taggiga, 16—32 mmm. länga, 14—18 mmm. tjocka.

III. Fruktpelaren trind, slät, ofta böjd, läng. Spo-
rerna aflänga eller cylindriska, ä hvardera ändan afnmdade
eller tvärliuggna, släta, gulbruna, 7—11 mmm. tjocka.

Pä Cynanclium Vincetoxicum, m. r. (Merimasku, Nä-

dendal). •; ;n ;

;

;,

2. Cr, ribicolum Dietr.; Wint. Pilz. p. 236.

n. Sporlagren gyttrade, smä, rundade, täckta af ett

liemisferiskt hylle, orangegula. Sporerna rundade, elliptiska,

ägg- eller päronformiga, taggiga, orangegula, 19—3.5 mmm.
länga, 14—22 mmm. tjocka.

m. Fi-uktpelaren cylindrisk, merendels böjd, i början

blekt orangegul, sedan Ijusbrunaktig, af sporidierna hvit-

pudrad. Sporerna aflänga eller cylindriska, ä bäda ändar
afrundade, blekt gulaktiga, 8—12 mmm. tjock.

PäEibes-arter, m. r. (Helsingfors i botaniska trädgärden).

VI. Gymnosporangium De c. — Hornrost (I);

Enguld (III).

Teleutosporerna tväcelliga, förenade tili geleartade ver-

tikalt frän substratet sig höjande kroppar. Aecidierna med
mer eller mindre förlängda, rörlika liyllen.
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1. G. juniperinum (Linn.) Fe.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 47.

Syn, I. Lycoperdon corniferum MÜLL. Fl. Dan.

Aecidiuni cornutum Gmel.

Roestelia cornuta Fr.
'

Ceratitium cornutum Rab.

III. Tremella pmiperina Linn.

Bxs. Karst. Fung. Fenn. 28 (l) ; Pilz. Waldb. 11 (I),

12 (III).

I. Aecidierna gyttrade pä putformigt nppsvällda, orange-

gula eller röda fläckar. Hyllena rör- eller flaskformiga, horu-

likt böjda, gulaktiga eller gulbrnna, i toppen öppna, tandade

eller slutl. sargade, ända tili 10 mm. länga. Sporerua af-

rundadt polygonala, flnvärtiga, gula eller bruna, 20—28

mmm. länga, 19—24 mmm. tjocka.

in. Sporlagren i början liemisferiska eller kägeUika,

slutl. (efter häftiga regnskurar) uppsvällande tili stora, mäng-

formade, geleartade, guldgula kroppar, i torrt väder sam-

mankrympta tili en brun, mörk hinna. Sporerna spolformiga,

en del bruna, med ett tjockt endosporium, omkr. 75 mmm.

länga och 27 mmm. tjocka, andra gula, med tunnare endo-

sporium, omkr. 66 mmm. länga och 17 mmm. tjocka.

I pä Eönnens blad, a. öfver heia landet; III pä Eu-

buskens grenar, a. ätminstone i södra Finland, i Juni.

Bladen af Rönn, som i synnerhet i skogstraktcr myoket hem-

sökas af Hornroston, har man i Norge funnit mycket skadliga för

fär och getter.

2. G. clavariaeforme (Jaqv.) De C; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 46. -' "

Syn. I. Aecidium Oxyacantliae Pers.

Aecidium laceratum Sow.
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III. Tremdla davariaeformis Jaoqv.

Tremella ligularis Bull.

Tremella juniperina Wahlenb.

Podisoma Juniperi communis Fr.

I. Aecidierna gyttrade, pä uppsvällda, orangegula fläc-

Icar. Hyllena flasklika, äldre cylindriska, bägarlika, kliifna

uti talrika, upprätta eller n. utät böjda flikar, smutsigt livit-

aktiga. Sporerna oregelbimdet tundade eller förlängda, vär-

tiga, gulbruna, 22—40 mmm. länga, 19—28 mmm. tjocka.

III. Sporlagren cylindriska, tung- eller bandlika, ofta

gaffelgreniga och böjda, n. broskartade, gula, ända tili 12

mm. liöga. Sporerna spolformiga, pä midten insnörda, Ijust

gulbruna, 70—120 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

I pä Crataegus Oxyacantha, icke anträffad i Finland;

III pä Juniperus communis, m. r. (Helsingfors : Th. Simming,

Mustiala). 5, 6.

Bnligt Obrsted hör tili denna art äfven Penseirosten, Aed-

dium penicillatum (Müll.) Pbes., allmänt förekommande pä Äpple-

trädets och Oxelns blad; Winter deremot anser dess sammanhörighet

med den ena eller den andra Gymuosporangiumarten ännu osäker.

VII. Phragmidium Link.

Teleutosporerna bestäende af 3 eller flera öfver hvar-

andra radade celler. Aecidierna utan hylle, i omkretsen om-

gifna af en kraus af klubbformiga parafyser.

1. Phr. Rubi Idaei Pe C.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 52.

Syn. Uredo Jiuhi Idaei Pers.

Puccinia Rubi Idaei Oe 0.

Bxs. Karst. Fung. Fenn. 60, 392.

1. Aecidierna tätt kretsformigt gyttrade, pä öfre, säl-

lan pä uüdre, sidan af bladen eller pä stjelken. Sporerna
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ruüdade eller elliptiska, taggiga, orangegula, 20—28 mmm.

i diam. Parafyserna klubblika, orangegula.

n. Sporlagren spridda, smä, oregelbundet rundade,

blekt orangegula. Sporerna rundade, äggformiga eller ellip-

tiska, taggiga, gula, 16—22 mmm. i diam.

III. Sporlagren spridda, smä, runda, svarta. Sporerna

aflänga eller förlängda, i toppen försedda med en kugel-

förmig, n. farglos spets, 6— 10-celliga, mörkbruua, opaka,

ogenomskinliga, 90—140 mmm. länga, 30—34 mmm. tjocka,

med nedtill mer eller mindre uppsvällda, raka eller ki'ökta,

färglösa, 110—160 mmm. länga skaft.

Pä Kubus idaeus, a. öfver liela Finland ocli Lappland.

2. Phr, Rubi (Pers.) Wint. Pilz. p. 230.

Syn. III. Puccinia mucronata ß Ruhi Pers.

I, II, III. Phragmidium bulbosum Karst. Myc. Fenn. IV, p. 51.

Bxs. Karst. Fnng. Fenn. 391, 586.

I. Aecidierna gyttrade, ofta sammanflj'tande, förlängda,

längsefter nerverna, orangegula. Sporerna polygoualt run-

dade, 18—22 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, smä, rundade,

blekgula. Sporerna rundade, elliptiska eUer äggrunda, fin-

taggiga, gula, 17—32 mmm. länga, 12—20 mmm. tjocka.

III. Sporlagren smä, rundade, ofta sammanflytande,

brunsvarta eller svarta. Sporerna aflänga, 3—8-celliga, vär-

tiga, i öfre ändan försedda med en kägelformig, blekare

papill eUer spets, 75—110 mmm. länga, 25—35 mmm. tjocka,

med länga (40—100 mmm.), nedtill stärkt uppsvällda, vid

basen afsmalnande, färglösa, raka eller krökta skaft.

Pä Rubus saxatilis, R. arcticus och Fragaria vesca, li.

0. d. öfver heia Finland och Lappland.
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3. Phr. Potentillae (Pees.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 49.

Syn. III. I'uccinia Potentillae Pbrs.

Exs. Karst. Fung. Penn. 94, 593.

I. Aecidierna uti rundade eller förlängda, spridda,

länge af den söndersprängda öfverhuden omhöljda, orange-

gula svulster. Sporerna klotrunda, äggformiga eller eUip-

tiska, flntaggiga, 17—24 mmm. länga, 14—19 mmm. tjocka.

Parafyserna klubblika, böjda, färglosa.

II. Sporlagren spridda, oftare sammanflytande, run-

dade, elliptiska eller oregelbundna, blekt orangegula. Spo-

rerna rundade, äggformiga eller elliptiska, taggiga, gula,

17—24 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka eller 20 mmm.
i diam.

in. Sporlagren rundade, kuUriga, eller (pä stjelken)

mer eller mindre förlängda, svarta. Sporerna aflänga, 3— 7-cel-

liga, i toppen aftrubbade eller försedda med en papill eller

kägelformig spets, släta, bruna, med m. länga, jemntjocka

eller nedät n. förtjockade, färglosa, ända tili 9 mmm. länga

och 26 mmm. tjocka skaft.

. Pä Potentilla argentea, t. a. i södra och mellersta

Finland.

4, Phr. obtusum (Sträuss.) Wint. Pilz. p. 229.

Syn. Uredo ohtusa Strauss.

Phragmidium Tormentülae Pdck.

I. Aecidierna som hos föreg.

II. Sporlagren spridda, rundade eller oregelbundna,

smä, tidigt bara, orangegula. Sporerna rundade, elliptiska

eller äggformiga, flntaggiga, orangegula, 14—23 mmm. länga,

14—17 mmm. tjocka.

ni. Sporlagren spridda, rundade, smä, Ijusbruna. Spo-

rerna 3—8-celliga, ofta böjda, släta, i öfre ändan tjocka
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samt mer eller mindre tillspetsade, vid basen ofta küformigt

afsmalnande, Ijusbruna, ända tili 115 mmm. länga och 28

mmm. tjocka, med länga, jemntjocka, färglösa skaft.

Pä Potentilla Tormentilla. ' • ' ' • " •

5, Phr. subcorticium (Schränk.) Wint. Pilz. p. 228.

Syn. Lycoperdon subcorticium Schrank.

Uredo Rosae Pbrs.

Xlredo miniata Pbrs.

Puccinia mucronata Pers. « Rosae Fers.

Phragmidium mucronatum Fr. Karst. Myc. Penn. IV,

p. 50.

Bxs. Karst, Pung. Penn. 4 (III), 39 (III), 45 (l).

I. Aecidierna spridda, an smä, punktformiga, an större,

rundade, dj-nlika (pä bladen), eller gyttrade och oftast sam-

manflytande (pä alla öfriga gröna delar). Sporema runda,

äggrunda, elliptiska eller aflänga, taggiga, orangegula, 17—28

mmm. länga, 12—20 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, runda eller af-

länga, smä, blekgula. Sporerna runda, äggrunda eller ellip-

tiska, m. flntaggiga, gula, 17—28 mmm. länga, 12—20 mmm.

tjocka.
- •

.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta samman-

flytande, runda, smä, svarta. Sporerna 4— 9-celliga, värtiga,

märkbruna, ända tili 105 mmm. länga och 32 mmm. tjocka,

med en läng, kägelformig, färglös papill i toppen och ett

längt, pä midten eller n. nedtill m. tjockt skaft.

Pä Eosa pimpinellifolia, E. cinnamomea, E. centifolia

och E. volvata li. o. d. i södra Finland.

Vlll. Triphragmium Link.

Teleutosporerna bildande smä, lösa plättar. Aecidierna

utan liylle. : ;



24

1. Tr. Ulmariae (Schum.) Link.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 48.

Syn. Uredo Ulmariae ScHUM. ,„ -^ j
•

Bxs. Karst. Fung. Penn. 294.

I. Sporlagren utbredda längsefter nerverna, vanl. m.

länga, omslutna af den oregelbuudet sönderbrustna, mer eller

mindre förändrade öfverliuden, slemmiga, n. orangegula. Spo-

rerna polygonalt rundade, värtiga, 18—25 mmm. i diam.

n. Sporlagren spridda öfver bladytan, runda, smä.

Sporerna runda, äggrunda eller elliptiska, fintaggiga, orange-

gula, 18—30 mmm. länga, 17—24 mmm. tjocka.

III. Sporlagren pä bladen smä, runda, tidigt bara,

^fta sammanflytande, pä bladskaften bildande längsträckta

svulster, svartbruna. Sporerna värtiga, kastaniebruna, 35—47

mmm. i diam., med länga, snart försvinnande skaft.

Pä Spiraea Ulmaria, I m. r. (Kola), 7; II, III t. a.

Sammanhörigheten af alla dessa tre fruktformer är ännu icko

genom odlingsförsök bevisad.

Tr. Filipendulae (Lasch.) Wint. Pilz. p. 226.

Syn. TJredo Filipendulae Lasch.

Skild frän hufvudformen genom ofta aflänga, päron-

formiga, ända tili 35 mmm. länga aecidiesporer och glatta,

ofta oregelbunda, stundom ända tili 55 mmm. länga teleuto-

sporer.

Pä Spiraea Filipendula.

IX. Puccinia Pers.

Teleutosporerna tväcelliga, sinsemellan fria, bildande

merendels lösa, slutligen pulverformiga plättar. Uredospo-

rema ensamma. Aecidiesporerna perlbandslikt hoplänkade

jämte de tili ett fast fruktlager förenade basidierna inne-
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slutna inom ett i börjau slutet, sedau tili form af en skäl

med en vanUgea stjernlikt tandad mynning sig öppnande liylsa.

* Aecidier/uredo- och teleutosporer bekanta (Eupuccinia).

f Spermogonierna och aecidierna pä en art uredo- och

teleutosporerna pä eu annan (Heteröciska arter).

P. Limosae Magn.; Wint. Pilz. p. 223,

Syn. I. Caeoma Lysimachiae Schlecht.

I. Aecidierna vanl. ki'etsformigt gyttrade, ofta sam-

manflytande. Hyllena skalformiga, med sargad, livitaktig

kant. Sporerna polygonala, orangegula, 16—23 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller radvis anordnade, eUip-

tiska eller jemnbreda, ofta sammanflytande, Ijusbruna. Spo-

rerna runda eller elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 17—24 mmm.
i diam.

in. Sporlagren runda, elliptiska eller jemnsmala, dyn-

lika, m. smä, svartbruna. Sporerna aflängt klubblika, i öfre

ändan m. tjocka, aftrubbade, afrundade eller tillspetsade

med vid basen vanl. kilformigt afsmalnande, pä midten n.

hopsnörda, glatta, längskaftade, 30—45 mmm. länga, 12-—20

mmm. tjocka.

I pä Lysimachia thyrsiflora och L. vulgaris; 11, III pä

Carex limosa.

1. P. Caricis (Schum.) Wint. Pilz. p. 222.

Syn. I. Aeeidium Urticae ScHUM.

Karst. Myc. Penn. IV,

II 0. III. Uredo Caricis SCHüM.

Puccinia caricina De C;

p. 31.

Bxs. Karst. Fung. Fenn. 51 (III), 75 (I), 594 (III).

I. Aecidierna pä bladen pä runda eller aflänga, vanl.

uppsvällda, gulaktiga, rödgula eller purpurröda fläckar, pä

stjelkarne och bladskaften bildande länga, ofta stärkt hvälfda
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och slingrande svulster. Hyllena skälformiga, med utät-

böjd, stjernlikt tandad kant. Sporerna polygouala, m. flnt-

värtiga, orangegula, 16—26 nimm, läiiga, 12—20 mmm.

tjOCka.
' ;.:r!'.t:;u-

II. Sporlagren runda, elliptiska eller aflänga, spridda

eller streckformigt gyttrade, rostbruna. Sporerna runda, ägg-

formiga, elliptiska eller aflänga, taggiga, gulbruna, 17—35

mmm. länga, 17—26 mm. tjocka.

III. Sporlagren svartbruna eller n. svarta, för öfr. som

hos föreg. Sporerna aflängt klnbblika, i öfre ändan an afrun-

dade. an tvärhuggna, an tillspetsade, m. tjocka, glatta, bruna,

med kort (20 mmm. längt), styft skaft, 40—70 mmm. länga,

14—22 mmm. tjocka.

I pä Urtica dioica och Urt. urens, a. 5, 6; II o. HI

pä ätskilliga Carexarter, a. öfver heia värt floromräde.

P. sessilis Schneider. ..i>! :
;•; ;.

Syn. I. Aecidium Allii ursini Pers.

Caeoma Alliatum Link.

I. Aecidierna pä runda eller längsträckta fläckar, gytt-

rade eUer anordnade uti enkla eller dubbla ringar. Hyllena

skälformiga, med bred, utätböjd, sargad, hvitaktig kant.

Sporerna polygonala, glatta, orangegula, 17—26 mmm. länga,

13—19 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda, elliptiska eller jemusmala, smä,

gula. Sporerna runda eller elliptiska, taggiga, Ijusbruna,

20—28 mmm. länga, 20—23 mmm. tjocka, utan parafyser.

ni. Sporlagren spridda eller radvis stäende, ofta sam-

manflytande, elliptiska eller jemnsmala, betäckta af öfver-

huden, smä, svarta. Sporerna aflänga eller kilformiga, upp-

till n. tjocka, tvärhuggna, sällan afrundade eller tillspetsade,

vid basen afrundade eller kilformiga, pä midten icke eller
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föga insnörda, glatta, bnma, kortskaftade, 28^—47 mmni.

länga, 16—22 mmm. tjocka.

I pä AUium m-sinum; II o. III pä Phalaris arundinacea.

P. Magnusiana Köen.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 33.

Syn. I. Aecidium nibellum a Rumicis Gmel.

II et III. Puccinia arundinacea ß epicaula Wallr.

I. Aecidierna pä lifligt purpurröda, pä iindre sidan

hvälfda, rundade fläckar, gyttrade. Hyllena platt skälfor-

miga, hvita. Sporerna polygonala, värtiga, färglösa, 16—26

mmm. i diam.

II. Sporlagren vanl. pä smä, förlängda, blekgulaktiga,

fläckar, elliptiska, lancettlika eller jemnbreda, smä, gula.

Sporerna runda, omvändt äggformiga eller aflänga, flntag-

giga, orangegula, 21—35 mmm. länga, 12—20 mmm. tjocka,

med parafyser.

III. Sporlagren pä smä, gulaktiga, ofta sammanfly-

tande fläckar, spridda, m. talrika, smä, föga hvälfda, eUip-

tiska, jemnsmala eller streckformiga, svartbruna. Sporerna

aflänga eller klubblika, nedtill kilformigt afsmalnande mot

skaftet, upptlll m. tjocka, afrnndade, tvärlmggna eller till-

spetsade, pä midten föga eller icke insnörda, kastaniebruna,

med teml. längt, fast skaft, 30—55 mmm. länga, 16—26

mmm. tjocka. n

I pä Eumex liydrolapatlinm, E. crispus, E. obtusifolius

och E. acctosa; II o. III pä Phragmites communis.

2. P, Poarum Nielsen; Wint. Pilz. p. 220. riFCsn

Syn. I. Lyceperdon epipJiyllum Link. :' f Ü)- Hii'^iKj :Jlt

Aecidium Tussüaginis ömel.

I- Aecidierna gyttrade, pä gula, af violetta ringar

omgifna fläckar. Hyllena skälformiga, med utätböjd, inskuren.
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18—24 mmm. länga, 15—18 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, runda, elliptiska

eller jemnbreda, orangegula eller fuchsröda. Sporerna klot-

nmda eller elliptiska, värtiga, orangegula, 20—30 mmm.
I diam.

III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

betäckta af öfverhuden, tili form och storlek m. varierande.

Sporerna af mängfaldig form, mörkbruna, med m. kort, vanl.

brunaktigt skaft, ända tili 56 mmm. länga ocli 24 mmm.
tjocka.

I pä Tussilago Farfara, r. (Mustiala, Lempälä, Kola);

II 0. III pä Poa annua, P. remoralis och P. pratensis.

P. Moliniae Tül.; Wint. Pilz. p. 219.

Syn. I. Äecidium Orchidearum Desm.

I. Aecidierna merendels kretsformigt gyttrade, pä runda

eller elliptiska, olikfärgade fläckar. Hylleua skälformiga,

med utätböjd, sargad, hvitaktig kant. Sporerna polygonala,

finvärtiga, orangegula, 17—26 mmm. länga, 15—21 mmm.
tjocka.

IL Sporlagren lancettlika eller jemnbreda, stuudom

sammanflytande, omgifna af den sondersprängda öfverhuden,

gulbruna. Sporerna klotrunda eller elliptiska, flntaggiga,

gulbruna, 24—28 mmm. i diam.

III. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta samman-
flytande, dynlika, tjocka, elliptiska, aflänga eller jemnbreda

mörkbruna, bara. Sporerna elliptiska, sällan aflänga, upp-

till tjocka och vanl. afrundade, vid basen merendels afrun-

dade, pä midten föga eller icke insnörda, släta, bruna, med
m. längt, varaktigt, ofta brunaktigt skaft, 30—56 mmm.
länga, 20—26 mm. tjocka.
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I pä Orclüs militaris och Listera ovata; II o, III pä

Molinia caerulea.

3. P. coronata Coeda; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 30.

Syn. I. Aecidimn Rhamni Gmel.

Aecidmm crassum Pers.

II et III. Puccinia serrata Preuss.

Bxs. Karst. Fung. Fenn. 196 (I).

I. Aecidierna gyttrade, pä mindre eller större fläckar

och svvilster. Hyllena cylindriska, med bred, utböjd, smä-

naggad eller sargad kant. Sporerna polygonala, m. fint vär-

tiga, orangegiila, 16—21 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller streckformigt gyttrade,

elliptiska eller jemnbreda, ofta strecklikt sammanflytande, rost-

färgade. Sporerna rundade, elliptiska eller omvändt äggrvinda,

taggiga, oraugegnla, 19—28 mmm. länga, 16—21 tjocka.

III. Sporlagren spridda eller streck- eller ringformigt

gyttrade, länge betäckta af öfverhuden, aflänga eller jemn-

hreda, ofta sammanflytande, svartbruna. Sporerna kluhb-

lika, i öfre ändan n. tjocka och försedda med flera finger-

eller kronformiga, ofta krökta taggar eller utskott, pä midten

icke eller föga insnörda, bruna, med kort, tjockt skaft,

35—63 mmm. länga, 16—21 mmm. tjocka.

I pä blad, blad- och blomskaft, blommor, frukter och

yngre qvistar af Ehamnus frangiüa och Rh. cathartica a.

i södra Finland; II o. III pä ätskilliga gras, h. o. d. i södra

Finland.

4. P. rubigo-vera (Dk C.) Wint. Pilz. p. 217.

Syn. I. Aecidmm Asperifolü Pers.

II et III. Uredo Rubigo-vera De 0.

Puccinia striaeformis Wbstbnd.; Karst, Myc. Penn.

IV, p. 29.

Puccinia straminis FuCK. .;•"»./!
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I. Aecidierna merendels gyttrade, pä olikfärgade, riinda

eller aflänga, ofta sammanflj'tande fläckar. Hyllena skäl-

formiga, med utböjd, tandad, hvitaktig kant. Spoi'erna po-

lygonala, tätvärtiga, orangegula, 18—28 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda, sällau sammanflytande, ellip-

tiska, aflänga eller jemnbreda, rost- eller orangegula. Spo-

rerna runda, sällan elliptiska eller äggrunda, taggiga, orange-

gula, 20—32 mmm. länga, 17—24 mmm. tjocka.

III. Sporlagren elliptiska, aflänga eller jemnbreda,

länge betäckta af öfverhuden, ofta sammanflytande, smä,

svartaktiga, omgifna af en tat kraus af bruna parafyser.

Sporerna kortskaftade, merendels aflängt klubbformiga, sällan

elliptiska eller aflänga, i öfre ändau n. tjockare, afstympade

eller tülspetsade, i midten n. insnörd, glatta, bruna, 26—80
mmm. länga, 16—24 mmm. tjocka. i / . , . . .

I pä Cynoglossum offlcinale, Anclmsa offlcinalis, Lj^-

copsis arvensis, Sympliytum offlcinale, Pulmonaria offlcinalis,

Ecliium vulgare och Lithospermum arvense, icke fuunen i

Finland; II o. III pä ätskilliga grässlag, t. r. i södra Finland.

Var. Simplex Körn.

Syn. Puccinia Hordei Fück.

Puccinia anomala Roste.

Sporlagren innehällaude endast eller företrädesvis en-

celüga, tili formen ytterst varierande, upptill m. tjocka, ända

tili 45 mmm. länga sporer.

n 0. in pä Hordeumarter.

5. P. graminis Pers.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 28.

Syn. I. Lycoperdon poculiforme Jacqv.

'• Aecidium Berheridis Gmel.

II et III. Uredo linearis a frumenti Lamb.

Exs. Karst. Fang. Fenn. 799 (I), 298 (II), 57 (III).
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I. Aecidierna gyttrade, pä merendels stärkt förtjoc-

kade, pä öfre sidan röda, af gula ringar omgifna fläckar.

Hyllena cylindriska, med flnnaggad, hvitaktig kant. Spo-

rerna polygonala, släta, orangegula, 14-26 mmm. i diam.

n. Spoiiagren jemnbreda, pä bladen mindre ocli kor-

tare, pä bladslidorna och sträen m. länga, ofta strecklikt

sammanflytande, rostgula. Sporerna elliptiskt aflänga eller

kluloWika, taggiga, orangegula, 24—38 mmm. länga, 14—20

mmm. tjocka. .
' •

III. Sporlagren elliptiska, aflänga eller jemnbreda, mer-

endels streckformigt gyttrade, ofta sammanflytande, snart

bara, svartbruna eller svarta. Sporerna aflängt spol- eller

klnbblika, npptill m. tjocka, afrundade eller tillspetsade, pä

midten insnörda, glatta, kastaniebruna, 35—60 mmm. länga,

12—22 mmm. tjocka.

I pä Berberis vulgaris, a. i södra Finland; II o. III

pä ätskilliga gramineer, specielt äfveu pä sädesslageu.

Sälänge rosten häller sig tili bladen och sträen, gör den i all-

mänhet föga skada, men angriper och förstör den agnarne och frukt-

fästet, hämmas körnen i sin utveokling.

tfAUa sporformerna pä en och samma art (Autö-

ciska arter).

6. P. Calthae Link.; Kaest. Myc. Fenn. IV, p. 23.

Syn. Puccinia elongata Schrot.

Exsicc. Kabst. Fung. Fenn. 495 (III).

I. Aecidierna gyttrade, pä rundade fläckar eller, pä

bladskaften, längsträckta svulster. Hyllena skälformiga, med

utböjd, sargad, hvitaktig kant. Sporerna polygonala, flnvar-

tiga, orangegula, 22—30 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, snart

utbrytande genom den söndersprängda öfverhuden, smä, bruna.
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Sporema runda eller elliptiska, taggiga, bnma, 23-30 mmm.
länga, 17—23 mmm. tjocka.

ni. Sporlagreu spridda eller kretsformigt gyttrade,

runda eller rundade, kullriga, smä, mörkbruna. Sporerua
spolformigt aflänga, i öfre ändan försedda med en Ijusare,

vanl. kägellik värta, i midten föga eller icke insnorda, släta^

bruna, med ett teml. längt, fast skaft, 30-50 mmm. länga,'

13—22 mmm. tjocka.

Pä Caltha palustris; II o. IH a. öfver heia värt flor-

omräde.

7. P. Zopfü WiNT. Pilz. p. 216.

Sjn. Puccinia Calthaecola Schrot.

Skild frän föreg. genom sina vid basen afrundade, i

öfre ändan m. tjocka, tätt finvärtiga, 33—60 mmm. länga
och 20—35 mmm. tjocka teleutosporer.

Pä Caltha palustris. III anträlFad i Lempälä.

8. P. Violae (Schum.) De C; Karst. Myc. Fenn.
IV, p. 26.

Syn. Aecidium Violae Sohum.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 954 (l), 683 (III).

I. Aecidierna gyttrade, pä bläslika, gulaktiga fläckar,

eller (pä stjelkdelarne) pä längsträckta svulster. Hyllena

skälformiga, ofta n. längsträckta, med utböjd, tandad, hvit-

aktig kant. Sporerna flnvärtiga, orangegula, 16—24 mmm.
länga, 10—18 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, rundade eller

elliptiska, snart bara, smä, bruna. Sporerna runda eller el-

liptiska, taggiga, Ijusbruna, 19—26 mmm. länga, 20—23
mmm. tjocka.

III. Sporlagren som hos föreg. Sporema elliptiska

eller aflänga, vid basen afrundade och n. afsmalnande, upp-
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tili tjocka eller försedda med en glasklar värta, i midten

icke eller obetydligt insuörda, brima, med längt, lätt för-

svinüande skaft, 20—42 mmm. länga, 15—20 mmm. tjocka.

Pä Viola-arter: I r. (Tammela, Ruovesi); II o. III t.

a. ända tili kusten af Isliafvet.
jUI» oK-rriH

P. Silenes Schköt.; Wint. Pilz. p. 215.
''^

Syn. Puccinia Lychnidearum PuOK. pr. p.

I. Aecidierna pä oregelbundaa, blekgröna eller gvil-

aktiga fläckar, n. gyttrade. Hyllena skälformiga, hvita, med

oregelbunden, sargad kant. Sporerna polygonala, finkorniga,

orangegula, 17—26 mmm. läuga, 14—20 mmm. tjocka.

II. Sporlagren strödda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, oregelbundna, smä. Sporerna runda eller

elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 19—26 mmm. länga, 17—21

mmm. tjocka.

in. Sporlagren som hos II. Sporerna elliptiska eller

aflänga, i öfre ändan icke eller svagt tilltjocknade, vid ba-

sen vanl. afrundade, pä midten föga insnörda, släta, kastanie-

bruna, 25—40 mmm. länga, 16—26 mmm. tjocka.

Pä Silene inflata.

P. Epilobii tetragoni (D& C.) Wint. Pilz. p. 214.

Syn. üredo vagans a Epilobii tetragoni De 0.

I. Aecidierna spridda öfver liela bladytan. Hyllena skäl-

formiga, med tillbakaböjd, sargad kant. Sporerna polygonala,

m. fint värtiga, orangegula, 16—26 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, mest bara. Spo-

rerna runda eller elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 19—28 mmm.

länga, 14—24 mmm. tjocka.

III. Sporlagren som hos föreg. Sporerna elliptiska

eller aflänga, upptill tjocka, vid basen merendels afrundade.



pä midten nägot insnörda, släta, bruna, med längt, lätt för-

svinnande skaft, 24—35 mmm. länga, 16—20 mmm. tjocka.

Pä Epilobium parviflorum, Ep. montanum ocli Ep. ori-

ganifolium.

9. P. Pimpinellae (Steauss.) Roehl.; Karst. Myc.
Fenn. IV, p. 25.

Syn. Uredo Pimpinellae Straüss.

Bxs. Karst. Pung. Penn. 691 (l), 595, 597 (II), 692 (III).

I. Aecidierna runda eller aflänga, pä uppliöjda fläckar

eller förlängda svulster, grupperade. Hyllena oregelbundet

randa eller förlängda, krus- eller skälformiga, med hvit,

sargad, icke eller föga tillbakaböjd kant. Sporerna polygo-

nala, finvärtiga, blekt orangegula, 18—35 mmm. länga, 16—21
mmm. tjocka.

n. Sporlagren spridda, runda eller förlängda, kanel-

bruna. Sporerna runda, päronformiga eller elliptiska, tag-

giga, Ijusbruna, 23—32 mmm. länga, 19—24 mmm. tjocka.

ni. Sporlagren spridda eller gyttrade, pä nerverna

och stjelken bildande smä svulster, snart bara, svartbruna.

Sporerna elliptiska, i öfre ändan afrundade, föga eller icke

förtjockade, vid basen vanl. afrundad, pä midten knapt in-

snörd, besatta med nätformigt förenade lister, kastaniebruna,

längskaftade, 26—35 mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka.

Pä Pimpinella Saxifraga, Heracleum spliondylium och

Anthriscus sylvestris. I pä Anthriscus och Pimpinella vid

Mustiala, 6; II och III t. a.

-
:

P. Adoxae De C; Wint. Pilz. p. 211. . .::

.... Syn. I, Aecidium albescens Qmsv. -"'i ;'.I.£

III. Puccinia Saxifragarum Link.

I. Aecidierna spridda, pä blekare stallen pä stjelken,

bladskaften och bladen. Hyllena cylindriska, hvitaktiga,
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med bred, tillbakaböjd, djupt inskviren, livitaktig kant. Spo-

rerna polygonala, korniga, färglösa, 15—22 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda, länge betäckta af öfverhuden,

runda, smä. Sporerna runda, omvändt äggformiga, ellip-

tiska, aflänga, taggiga, Ijusbruna, 20—32 mmm. länga, 16—20

mmm. tjocka.

ni. Sporlagren pä bladen ofta kretsformigt, pä stjel-

keu radvis anordnade, ofta sammanflytande, rnnda eller el-

liptiska, smä. Sporerna aflänga, ät bäda ändarne afsmal-

nande, i midten icke eller obetydligt insnörda, upptill ut-

dragna tili en blekare, ofta \\t. förlängd spets, längskaftade,

bruna, 30—45 mmm. länga, 14—23 mmm. tjocka.

Pä Adoxa moschatellina.

10, P. Galiorum Link.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 22.

Syn. I. Äecidium Galii Pers.

II. Caeoma Galii Link.

I, II, III.
" Puccinia Galii Wint. Pilzo, p. 210.

Exs. Karst. Fang. Fenn. 74 (III).

I. Aecidierna spridda eller gyttrade. Hyllena skäl-

formiga, med tülbakaböjd, tandad, hvitaktig kant. Sporerna

runda eller bredt elliptiska, släta, orangegula, 16—23 mmm.

i diam.

11. Sporlagren gyttrade, sällan spridda, runda, ellip-

tiska eller oregelbundna, ofta sammanflytande. Sporerna

runda, elliptiska eller omvändt äggrunda, taggiga, gulbruna,

17—23 mmm. i diam.

III. Sporlagren lika föreg. Sporerna elliptiska, af-

länga eller klubblika, i öfre ändan m. tjocka, afstympade,

afrundade eller tillspetsade, pä midten föga insnörda, vid

basen merendels afsmalnande tili ett temligen längt, tjockt

skaft, släta, bruna, 30—56 mmm. länga, 14—24 mmm. tjocka.

Pa Galium-arter, h. o. d.
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IL P. Tanaceti De C; Karst. Mja. Fenn. IV, p. 21.

Syn. Caeoma Ärtemisiae Link.

Puccinia Discoidearum Link.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 591 (III).

I. Aecidierna utan ordning tätt gyttrade, pä oregel-

bundna, gul- eller brunaktiga fläckar. Hyllena cylindriskt

skälformiga, med sargad, hvit kaut. Sporerna afrundadt

polygonala, orangegula, 16—22 nimm, i diam.

II. Sporlagreu spridda, snart bara, runda eller ellip-

tiska, pä stjelkarne mer eller mindre förlängda, smä, Ijus-

bruna. Sporema runda, äggrunda eller elliptiska, taggiga,

Ijusbruna, 19—35 mmm. länga, 18—26 mmm. tjocka.

m. Sporlagreu dynlika, svartbruua, för öfr. som lios

n. Sporerna elliptiska eller aflänga, vid basen merendels

nägot afsmalnande, i öfre ändan m. tjocka, släta eller upp-

till nägot värtiga, kastaniebruua, 30—60 mmm. länga, 17—28
mmm. tjocka, med längt (äuda tili 100 mmm.), varaktigt,

glasklart skaft.

I, II, III pä Tauacetum vulgare i Tyrvis och Abo-

trakten. Förekommer äfven pä de flesta Artemisia-arter.

12, P, Tragopogonis (Peks.) Wint. Pilz. p. 209.

Syn. I. Aecidium Tragopogi Pbes. '»ü ;

II, III. Uredo Scorzonerae ScHUM.

Puccinia hysterium Karst. Myc. Fenn. IV, p. 37.

I. Aecidierna likformigt fördelade öfver heia blad-

ytan. Hyllena runda eller förlängda, i början uppät kägel-

likt afsmalnande, derpä bägarlika, med tiUbakaböjd, sargad,

hvitaktig kaut. Sporerna polygonala, värtfulla, orangegula,

18—27 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda, ofta sammanflytande, runda,
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aflänga eller jemnbreda. Sporerna runda eller elliptiska,

taggiga, Ijuslbruua, 20—32 mmm. länga, 20—26 mmm. tjocka.

III. Sporlagren gyttrade, svartbnina, för öfr. som hos

föreg. Sporerna elliptiska, upp- och nedtill afrundade, pä

midten nägot insnörda, i öfre ändan icke förtjockade, värt-

fuUa, bruna, kortskaftade, 26—48 mmm. länga, 20—35

mmm. tjocka.

Pä Tragopogon pratensis. Endast formen I är anträffad

i Tammela och Äbotrakten.

P, Prenanthis (Pees.) Wint.

Syn. I. Aecidium Prenanthis Pers.

II. Uredo flosculosorum Alb. et Sohw.

III. Puccinia Hieracii b Mart. pr. p.

I. Aecidierna kretsformigt eller ntan ordniug gytt-

rade, hemisferiska eller kort kägellika; upptill öppuande sig

endast med ett litet oregelbundet lock, utan typiska hyllen.

Sporerna oregelbundet rundade eUer polygonala, sällan af-

länga, tätt värtiga, blekt orangegula, 15—26 mmm. länga,

12—20 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, merendels runda,

länge betäckta af öfverhuden, smä, blekt gulbrunaktiga.

Sporerna runda, fintaggiga, bleka, omkring groddporerna

ovanligt stärkt tilltjocknade, 17—21 mmm. i diam.

III. Sporlagren runda, elliptiska, aflänga eller jemn-

breda, länge betäckta af öfverhuden, smä, morkbruua. Spo-

rerna elliptiska eller aflänga, i midten icke eller bogst obe-

tydligt insnörda, i öfre ändan afrundade och knapt förtjoc-

kade, vid basen afrundade, finvärtiga, m. kortskaftade, bruna,

26-44 mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka.

Pä Lactuca muralis och Mulgedium alpinum.
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13.

p. 206.

Syn.

P, üosculosorum (Alb. et Schw.) Wint. Pilz.

Uredo ßoscidosorum Alb. et Schw.

Puccinia Composüarum (Schlecht.) Karst. Myo. Fenn.

IV, p. 20.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 686.

I. Aecidierna gyttrade. Hyllen skälformiga, med bred,

tillbakabüjd, sargad, hvit kant. Sporerna polygonala, släta

eller finvärtiga, blekt orangegula, 16—23 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda euer nästan gyttrade, runda

eller förlängda, tidigt bara, smä, bruna. Sporerna runda,

elliptiska eller äggformiga, korniga, värtiga eller taggiga,

bnina, 17—32 mmm. länga, 16—20 mmm. tjocka.

in. Sporlagren bruna eller svartbruna, för öfr. som

hos II. Sporerna elliptiska eller aflänga, längskaftade, upp-

till icke förtjockade, merendels afrundade, i midten icke

eller bögst obetydligt insnörda, värtiga, 24—45 mmm. länga,

17—20 mmm. tjocka.

Pä Centaurea Jacea, Lapsana communis, Chrysanthemum

leucanthemum, Taraxacum, Cirsium, Carduus, Lappa, Leon-

todon, Hypochaeris. Formerna 11 och III a. i Finland och

Lappland; formen I icke känd säsom förekommande hos oss.

Var. 1. Hieracii (Schum.) Wint.

Syn. Uredo Hieracii Schüm.

Skiljer sig frän hnfvudformen genom saknaden af aeci-

dier, *) medan uredoformen ätföljes af spermogonier.

Pä Hieracium-arter, a.

*) Sädana äro dock af författaren funna pä Hieraciura palu-

dosum i Beplot; för öfrigt torde Puccinia flosculosorum med den be-

gränsning, den här ofvan fött, innefatta flere arter.
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Var. 2. Crepidis tectorum Wint.

Aecidierna likformigt fördelade öfver liela bladytan.

Pä Crepis tectorum, a.

P. Convolvuli (Pers.) Wint. Pilz. p. 204.

Syn. Uredo Betae ß Convolvuli Peks.

I. Aecidierna först kretsformigt, sedan nästan iitau

orduing, gyttrade, pä bladskaften büdaude förlängda svulster.

Hyllena skälformiga, med tillbakabüjd, bred, sargad, hvit

kant. Sporeriia polygonala, finvärtiga, 17—26 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade. ofta

sammanflytande, snart bara. Sporema rimda, sällaii ellip-

tiska eller äggrunda, taggiga, Ijusbruna, 22—26 mmm. i diam.

ni. Sporlagreu som hos II, men länge betäckta af

öfverhuden, innehällande tvä slags sporer : meso- och teleuto-

sporer; mesosporerna merendels äggrunda, upptill m. tjocka,

ofta tvärliuggua, bruna, skaftade, 26—35 mmm. länga,

21—26 mmm. tjocka; teleutosporerna aflänga, aflängt klubb-

lika eller elliptiska, i öfre ändan tvärhuggna eller afrun-

dade och föga förtjockade eller tiUspetsade och m. tjocka,

pä midten nägot insnörda, vid basen afrundade och smä-

ningom afsmalnande mot det tjocka, bruna skaftet, inteusivt

bruna, 38—66 mmm. länga, 20—30 mmm. tjocka.

Pä Convolvulus arvensis.

14, P. Menthae Pees.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 24.

Exsicc. Karst. Fung. Peun. 588 (II).

I. Aecidierna pä bladen pä mer eller mindre hvälfda,

pä öfre sidan mörkt purpurröda fläckar, pä bladskaften, pä

nerverna och stjelken bildande förlängda, ofta sammanfly-

tande svulster. Hyllena kretsformigt gyttrade eller spridda,

runda eller förlängda, med nästan upprätt eller nägot inät-
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böjd, föga inskuren kant. Sporerna polygonala, finvärtiga,

Mekt gulaktiga, 17—26 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller kretsformigt anordnade»

runda eller elliptiska, ofta sammanflytande, snart bara, smä,

Ijusbruna. Sporerna oregelbundet rundade, elliptiska eller

äggrunda, taggiga, Ijitsbruna, 17—28 mmm. länga, 14—19
mmm. tjocka.

in. Sporlagren svartbruna, för öfr. som lios föreg.

Sporerna elliptiskt rundade, ä livardera ändan afrundade, pä
midten icke eller föga insnörda, i toppen försedda med en
bred,, blekare eller färglös papill, värtiga, bruna, m. läng-

skaftade, 26—35 mmm. länga, 19—23 mmm. tjocka.

Pä Mentha arvensis, M. aqvatica, Origanum vulgare,

Calamintha acinos, Clinopodium vulgare. Formen I i Fin-
land ännu ej observerad; II o. III a. pä Mentha arvensis i

södra delen af landet.

15. P, Primulae (De C.) Geev.
; Kaest. Myc. Fenn.

IV, p. 28.

Syn. Uredo Primulae De 0.

I. Aecidierna gyttrade eller spridda. Hyllena skäl-

formiga, med bred, tillbakaböjd, sargad, hvitaktig kant.

Sporerna polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—23 mmm.
länga, 12—18 mmm. tjocka.

II. Sporlagren spridda eller gyttrade, smä, snart bara,

Ijusbruna. Sporerna runda, taggiga, Ijusbruna, 19—22 mmm.
i diam.

III. Sporlagren länge betäckta af den blägräaktigt

skimrande öfverhuden, svartbruna, för öfr. som lios uredo.

Sporerna elliptiska eller aflänga, kortskaftade, upptill tjocka,

pä midten svagt insnörda, vid basen afrundade eller afsmal-

nande mot skaftet, 22—30 mmm. länga, 15—17 mmm, tjocka.
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Pä Primula-arter. Hos oss är endast formen I funnen

pä Primula sibirica i ryska Lappmarken.

16. P. Porri (Sow.) Wint. Pilz. p. 200.

Syn. Uredo Porri Sotv.

Puccinia mixta Fdck. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 34.

I. Äecidierna gyttrade. Hyllena skälformiga, med ut-

böjd, inskuren kant. Sporerna polygonala, finvärtiga, orangö-

gula, 19—28 mmm. i diam.

n. Sporlagren spridda eller anordnade i elliptiska

eller lancettlika rader, längsträckta, omgifna af öfverhuden.

Sporerna oregelbundet rimdade, sällan bredt elliptiska, fin-

taggiga, orangegnla, 20—27 mmm. i diam.

III. Sporlagren som hos nredo, men längre betäckta

af den gräskimrande öfverhuden, merendels innehällande tvä

slags sporer: meso- och teleutosporer; mesosporerna encelUga,

ofta af oregelbunden form, längskaftade, 22—34 mmm. länga,

17—23 mmm. tjocka; teleutosporerna aflänga eller klubb-

lika, längskaftade, i toppen vanügen afstympade eller af-

randade, föga eller icke förtjockade, pa midten svagt in-

snörda, afsmalnande mot skaftet, 30—45 mmm. länga, 20—26

mmm. tjocka. . ,^ ,,,,

Pä AUium-arter. Hos oss iakttagen pä Ällium Schoe-

uoprasum var. sibiricum i ryska Lappmarken.

17, P. Sonchi Desm.; Kaest.

Syn. I. Aecidium SoncJii Karst. Myc. Penn. IV, p. 43.

II et III. Puccinia Sonchi Wint. Pilz. p. 189.

Exa. Karst. Pnng. Penn. 690.

I. Äecidierna pä gulaktiga fläckar, kretsformigt gytt-

rade. Hyllena skälformiga, med utböjd, tandad, blek kant.

Sporerna orangegnla.

IL Sporlagren spridda eller oregelbundet grupperade,
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i början betäckta af den bläslikt uppdrifna öfverhuden, sedan

skälformigt omgifna af densamma, rundadt dynlika, bruna.

Sporernä runda, äggformiga, elliptiska eller aflänga, med m.

tjock, färglös, värtfull membran, 23—35 nimm, länga, 16—21

mmm. tjocka.

ni. Spoiiagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

stundom äfven gnipperade utan ordning, kompaktare an hos

uredo, rundadt dynlika, svarta, omgifna af bruna, i spetsen

klubblikt uppsvällda parafyser. Sporerna elliptiska eller af-

länga, temligen längskaftade, upptill föga fortjockade, van-

ligen afrundade, pä midten n. insnörda, vid basen afrun-

dade eller afsmalnande mot skaftet, släta, Ijusbruna, 30—60
mmm. länga, 19—30 mmm. tjocka.

Pä Sonchus arvensis. I funnen i Merimasku och Ee-

plot, 6.

Samraanhörigheten af dessa trenne frnktformcr är äunu ej be-

visad, men bögst sannolik.

** Aecidier och teleutosporer bekanta (Pucciniopsis).

18. P. fusca (Eelhan) Wint. Pilz. p. 199.

Syn. Aecidium fuscum. Kblhan.

Puccinia Anemones Pers. Karst. Myo. Penn. IV, p. 37.

Exs. Karst. Pung. Penn. 496 (l), 956 (III). '

I. Aecidierna likformigt fördelade öfver heia undre

bladytan, eller i rader längsefter hufvudnerverna och pä
bladskaften, sällan förenade tili större grupper. Hyllena

cylindriskt skälformiga, hvita, med tillbakaböjd, djupt stjern-

likt inskuren kant. Sporerna polygonala, färglösa, släta,

16—22 mmm. i diam. ;u:-vh :

in. Sporlagren likformigt spridda öfver heia bladytan

eller radvis anordnade längsefter bladkanten, ofta samman-

flytande, runda eller elliptiska, längskaftade, snart bara.
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smä, mörkbruna. Sporerna bildade af tvänne nästau klot-

runda, sällan elliptiska celler, pä midteu stärkt insuörda,

brvma, tätt besatta med grofva värtor, 30—52 nimm, länga,

16—23 nimm, tjocka. • ' "

'

Pä Anemone-arter: I vid Borgä och Miistiala; III ni.

a. i södra Finland.

19. P. TroUii Karst. Myc. Fenn. IV, p. 40. -i):!

Syn. Puccinia Lycoctoni PuOK.

I. Äecidierna tätt gyttrade, cylindriska, med svagt

tandad, livitaktig kaut. Sporerna polygonala, finvärtiga,

orangegula, 16—28 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

III. Sporlagren merendels smä, men förenade tili ofta

m. stora grupper, bildande pä Maden bläsor, pä stjelken och

bladskafteu svulster af vexlaude vidd, sammanflytande, mer-

endels länge betäckta af den slutligen oregelbundet sönder-

liristande öfverhudeu. Sporerna aflänga eller elliptiska, stun-

dom förlängda, i öfre ändan försedda med eu bredt kägellik

eller hemisferisk, färglös eller blekare färgad värta, pä mid-

teu icke eller föga insnorda, nedtill afrundade eller nägot

afsmalnande, med ett temligen längt, men kortvarigt skaft,

25—53 mmm. länga, 16—26 mmm. tjocka.

Pä TroUius europaeus : III m. a. i Eyska Lappmarken,

nära Ishafvet; I äunu ej funnen pä Ti'ollius.

Puccinia RanuncuU Blytt Norges Soparter, p. 12, förekora-

mande pä Ranunculus auricomus, är troligen identisk med denna.

20. P. Grossulariae (Gmel.) Wint. Pilz. p. 198.

Syn. I. Aecidium rubellum ß Grossulariae Gmel.

III. Puccinia Ribis De C.

T, III. Puccinia Kibis Kaust. Myc. Fenn. IV, p. 38.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 195 (I).

I. Äecidierna pä inörkt purpurröda fläckar, gyttrade,

4
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bildande rundade eller forlängda grupper. Hyllena rundade,

med bred, tillbakaböjd, sargad kant. Sporerna polygonala,

finvärtiga, blekt gulaktiga, 16—23 nimm, länga, 12—20

mmm. tjocka. ^ i;;,^ ,,f

ni. Sporlagren pä gula, slutligen brunaktiga, runda

eller forlängda fläckar, runda eller aflänga, merendels krets-

formigt gyttrade, sällan isolerade, ofta sammanflytande, mörk-

bruna. Sporerna elliptiska eller aflänga, upptill tjocka, af-

nmdade eller tillspetsade, pä midten föga eller icke insnörda,

vid basen vanligen afrundade, besatta med breda, flata vär-

tor, längskaftade, kastaniebruna, 25—40 mmm. länga, 14—20
mmm. tjocka. , ir ,!:<:;,!! .mku-h -::

'- : Pä Elbes-arter. Formen I a. pä Eibes Grossularia, R.

nigrum och E. rubrum; III icke observerad i Finland. :

P. Yalerianae Garest.; Wint. Pilz. p. 196.

I. Aecidierna gyttrade, pä svulster (pä bladskaften)

eUer bleka fläckar (pä bladen). Hyllena skälformiga, med

m. bred, djupt inskuren, tillbakaböjd, hvit kant. Sporerna

polygonala, finvärtiga, orangegula, 14—19 mmm. i diam.

III. Sporlagren gyttrade, pä svulster eller fläckar, oftä

sammanflytande, merendels elliptiska, smä. Sporerna vanl.

aflänga, spol- eller klubbformiga, vid basen merendels mer

eller mindre afsmalnande, upptill föga förtjockade, vanl.

tillspetsade, sällan afrundade, pä midten föga eller icke in-

snörda, längskaftade, släta, kastaniebruna, 40—60 mmm.
länga, 10—35 mmm. tjocka.

Pä Valeriana officinalis. tD /• .OS

P, Thymi (Fdck.) Karst.
'

Syn. Fuccinia cauUncola Schkbidee, Wint. Pilz. p.

I. Aecidierna spridda. Hyllena först hemisferiska, se-

dan kruslika, föga framstickande, med uppstäende, sargad,
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hvitaktig kant. Sporerna afruudadt polygonala, m. fiukomiga,

gulbruna, 17—24 mmm. länga, 12—20 mmm. tjocka.

ni. Sporlagren bildande pä stjelken, bladskaften och

bladens medelnerv mer eller mindre förläugda svidster. Spo-

rerna längskaftade, vanl. kort elliptiska, upptill föga eller

icke förtjockade, mereudels ä livardera ändan afrundade,

pä raidten föga insnörda, släta, Ijusbruna, 26—33 mmm.

länga, 15—23 mmm. tjocka. ' ^ ' :« ^.i i^?.: m ;;;: ,'i>;-t

Pä Thymus serpyllum.

*** XJredo- och teleutosporer, merendels äfven spermo-

gonier, bekanta. (Hemipuccinia).

P. argentata (Schultz.) Wint. Pilz., p. 194.

Syn. Aecidium argentatum Schultz.

II, III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

ofta sammanflytande, runda eiler elliptiska, smä. Uredo-

sporerna oregelbundet rundade. m. fintaggiga, gula, 15—19

mmm. i diam. Teleutosporerna elliptiska eller aflänga, vanl.

ä hvardera ändan afrundade, ä de öfre försedda med en

färglös spets, pä midten icke eller knappast insnörda, läng-

skaftade, 26—35 mmm. länga, 12—17 mmm. tjocka. , rj

P. Cicutae majoris (De C.) Wint. Pilz., p. 192.

Syn. Üredo Cynapii ß Cicutae majoris De 0.

II, III. Sporlagren spiidda eller kretsformigt anord-

nade, stundom sammanflytande, snart bara, rmida eller för-

längda, smä. Uredosporerna runda, elliptiska eller omvändt

äggrunda, taggiga, gulbruna, 17—28 mmm. länga, 17 mmm.

tjocka. Teleutosporerna längskaftade, merendels aflänga, upp-

till icke förtjockade, ä hvarenda ändan afrundade eller mot

skaftet n. afsmalnande, pä midten nägot insnörda, grof-

värtiga, bruna, 28—40 mmm. länga, 19—25 mmm. tjocka.

Pä Cicuta virosa.
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,f 21. P. buUata (Pers.) Wint. Pilz., p. 191.

Syn. Uredo bullata Pers.

n, III. Spoiiagren spridda, sällan kretsformigt gytt-

rade, merendels pä bleka, gul- eller brunaktiga fiäckar, pä

bladen oftast smä, oregelbimdet rundade, pä bladskaften. och

stjelken större, elliptiska, afiänga eller jemnbreda, ofta sam-

manflytande. Uredosporerna oregelbundet runda eller ellip-

tiska, merendels mot skaftet nägot afsmalnande, upptül för-

tjockade, groftaggiga, gulbruna, 23—38 mmm. länga, 20—26

mmm. tjocka. Teleutosporerna merendels elliptiska eller af-

iänga, längskaftade, upptill n. fortjockade, pä midten föga

insnörda, ä hvardera ändan afrundade eller mot skaftet,

sällan äfven mot toppen, afsmalnande, släta, bruna, 30—56

ramm, länga, 17—28 mmm. tjocka.

II pä Conium maculatum, r. (Merimasku). Förekommer

äfven pä Aethusa Cynapium, Libanotis montana, Archange-

lica officinalis, Arcli. littoralis, Apium graveoleus, Petrose-

linum sativum ocli Anethum graveolens.

22. P. Ängelicae (ScnuM.) FucK.; Käest. Mj'c. Feun.

IV, p. 36.

Syn. Uredo Angelicae ScnuM.

III. Sporlagren runda, längsefter bladnerverna radvis

sammanflytande, omgifna af den söndersprängda öfverhuden,

bruna. Sporerna äggrundt elliptiska, oregelbundna, midtpä

lindrigt insnörda, 35—40 mmm. länga, 20—26 mmm. tjocka.

Pä Angelica sylvestris m. r. (Sastmola, 6).

23. P, svaveolens (Pees.) Eostr.
; Kaest. Myc. Fenn.

IV, p. 35.

Syn, Uredo svaveolens Pers.

Spliaeronema Cirsii Lasch. (Sperraogonia).
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II, m. Sporlagren uppträdande itndei' tvänne former

:

de primära lätt strödda öfver heia bladytan, merendels ore-

gellbimdet rundade eller förläagda, i början innehällande en-

dast uredosporer, sedan äfven teleutosporer, de sekimdära

mindre, isolerade eller förenade tili miudre gnipper, före-

trädesvis bestäende af teleutosporer. Uredosporerna klotnmda,

oregelbimdet rundade eller bredt elliptiska, taggiga, Ijus-

bruna, 21—28 mmm. i diam. Teleutosporerna elliptiska eller

aflänga, fluvärtiga, Ijusbruna, 26—42 mmm. langa, 17—24

mmm. tjocka.

Spermogonierna tätt gyttrade, betäckande liela blad-

ytan, af intensiv vioUukt.

Pä Cirsium arvense a.i södra Unland. 5—9.

* Cyani Wint. Pilz., p. 190.

Skiljer sig frän hufvudformen genom de endast finvär-

tiga, nägot större uredosporerna och de merendels bredt

elliptiska, intensivt kastaniebruna teleutosporerna, hvilka väl

ej äro längre, men i förhällande tili längden merendels bre-

dare (ända tili 32 mm. breda).

Pä Centaurea cyauus. . .-; .,. ,:

P. Acetosae (Schum.) Wi^i\ Pilz,, p. 187.

Syu. Uredo Acetosae Soiium.

II, III. Sporlagren spridda, pä bladen oregelbundet

rundade, smä, pä stjelken förlängda, snart bara. Uredo-

sporerna oregelbundet rundade, sällan kort elliptiska eller

Päronformiga, taggiga, Ijusbruna, 20—26 ramm, i diam. Te-

leutosporerna aflänga, vanligen lindrigt klubblika, pä midten

föga insnörda, den undre cellen nägot smalare an den öfre,

mot basen nägot kilformig eller afrundad, den öfre cellen

upptill merendels afrundad och n. förtjockad, finvärtiga,
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Ijusbruna, med temligen längt, men lätt försvinnande skaft,

30—45 mmm. länga, 19—25 nimm, tjocka.

Pä Eumex Äcetosa och E. Acetosella.

P. Oxyriae Fück.

n. Sporlagren gyttrade, sällan spridda, m. oregel-

bunda, ofta sammanflytande, kanelbruna. Sporeraa rundade

eller päronformiga, fintaggiga, Ijusbruna, med orangegult

innehäll, 23—30 mmm. länga, 20—26 mmm. tjocka.

III. Sporlagren pä blomster- och bladskaften elliptiska

eller jemnbreda, ofta sammanflytande, pä bladen spridda

eller gyttrade, runda, svartbruna. Sporerna oregelbundna,

vanligen elliptiska eller aflänga, upptill lindrigt förtjockade,

vanligen afrundade, pä midten nägot insnörda, vid basen

afrundade eller endast föga afsmalnande, bruna, med längt,

färglöst skaft, 30—45 mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka.

Pä Oxyria digyna i Lappmarken.

24. P. Bistortae (Strauss.) De C; Wint. Pilz., p. 186.

Syn. Uredo Polygoni a Bistortae Strauss.

Piiccinia Polygoni vivipari Karst. Myc. Penn. IV, p. 33.

II, III. Sporlagren spridda eller gyttrade, oregelbundet

runda, snart bara, stundom sammanflytande, smä. Uredo-

sporerna runda, sällan kort elliptiska, fintaggiga, gula, 19—28

mmm. i diam. Teleutosporerna temligen längskaftade, el-

liptiska eller aflänga, upptill icke förtjockade, pä midten

obetydligt insnörda, släta, bruna, 24—28 mmm. länga, 15—24

mmm. tjocka.

Pä Polygonum Bistorta och P. viviparum h. o. d. ofver

heia landet.

25. P. Polygonii ampMbii Pers.

n. Sporlagren spridda eUer kretsformigt gyttrade, ore-
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gelbundet rundade eller elliptlska, kanelbruna, smä. Spo-

rerna rimda eller elliptlska, taggiga, bruna, 19—30 mmm.

länga, 15—20 mmm. tjocka.

in. Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta samman-

flytande, länge betäckta af öfverliuden, gräsvarta, smä, 1

omkretsen omgifna af temligeu rudimentära;, bruna para-

fyser. Sporerna aflänga eller klubblika, 1 öfre ändan m.

tjocka, afrundade, afstympade eller tülspetsade, pä midten

icke eller omärkbart insnörda, vid basen merendels kllfor-

migt afsmalnande, släta, bruna, med temligeu fast, ofta

blekt brunaktigt skaft, 30—60 mmm. länga, 14—22 mmm.

tjocka.

Pä Polygonnm amphibium.

26. P. Lysimachiae Kaest. Myc. Fenn. IV, p. 27.

Syn. Puccinia Polygoni amphibn WlNT.

Exs. Kaust. Fung. Fenn. 590.

II. Sporlagren pä undre sidan, vanligen runda, spridda,

smä, brunaktiga. Sporerna klotrunda, taggiga, 20—26 mmm.

i diam.

III. Sporlagren säsom hos II. Sporerna nindadt el-

liptlska, säväl i öfre som nedre ändan afrundade, pä midten

föga insnörda, bruna, med färglöst eller gulaktigt skaft,

31—39 mmm. länga, 21—23 mmm. tjocka.

Pä Lysimachia vulgaris, m. r. (Tyryis). 8, 9.

Skild fräu föreg. genom klotrunda, Ijusare, taggigare uredo-

sporer och tjockare, i öfre ändan afrundade, icke förtjookade, vid

basen afrundade, Ijusare telentosporer. Caeoma Lysimachiae Sohlecht.

{Aecidium Lysimachiae Wallr.) stär euligt Maünus i genotiskt sam-

band med Puccinia limosae Magn.

27. p, Polygoni Alb. etScHW.; Wint. Pilz. p. 185.

Syn. Puccinia Polygonorum Sohlecht., Kaest. Myc. Penn.

IV, p. 22.
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II. Spoiiagren spridda eller kretsformigt gyttrade,

bara, Ijusbrima. Sporerna runda eller elliptiska, fintaggiga,

bruna, 17—30 mmm. länga, 16—20 mmm. tjocka.

in. Sporlagren merendels tättsittande, dynlika, runda,

elliptiska, pä stjelken förlängda, ofta sammanflytande, snart

bara, svartbnma. Sporerna teml. längskaftade, aflänga eller

klubblika, med m. tjock, afrundad, tvärhuggen eller kägellik

spets och afsmalnande bas, pä midten icke eller föga in-

snörda, släta, bruna, 30—50 mmm. länga, 14—20 mmm.
tjocka. ;.,.,,' j ,

Pä Polygonum Convolvulus, P. dumetorum ocli P. la-

pathifolium, m. r. (Merimasku). Ill 5.
, ,

P. Iridis (De C.) Wint. Pilz., p. 184.

Syn. Uredo Iridis De 0.

IL Sporlagren spridda eller gyttrade, oregelbnndet

rundade, elliptiska, aflänga eller jemnbreda, ofta samman-

flytande, länge omgifna af den söndersprängda öfverliuden,

Ijusbruna. Sporema klotrunda, oregelbundet rundade, ellip-

tiska eller äggrunda, taggiga, bruna, 19—35 mmm. länga,

16—26 mmm. tjocka.

III. Sporlagren merendels spridda och jemnbreda, snart

bara, svarta, för öfr. som hos uredo. Sporerna aflängt klubb-

lika, med m. tjock, afrundad eller kägellik, sällan tvärhug-

gen spets, küformigt afsmalnande bas och temligen längt,

stärkt, brunaktigt skaft, pä midten nägot insnörda, släta,

bruna, 30—52 mmm. länga, 14—22 mmm. tjocka.

-*' Pä Iris pseudacorus. ...«\-A-,-i.

-^ . P. obscura Schrot.; Wint. Pilz., p. 183.

II. Sporlagren spridda eller utan ordning gyttrade,

ellipitska, aflänga eller jemnbreda, länge omgifna af öfver-
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huden, gulbrunaktiga. Sporerna runda eller elliptiska, tag-

giga, Ijusbruna, 19—26 nimm, länga, 17—20 mmm. tjocka.

III. Sporlagren elliptiska, aflänga eller jemnbreda,

snart bara, svartbruna. Sporerna aflänga, ofta encelliga,

med temligen längt, varaktigt skaft, upptill n. tjocka, af-

stympade, afrundade eller tillspetsade, pä midten n. insnörda,

vid basen afsmalnande mot skaftet, släta, brnna, 30—45

mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka. .

Pä Luzula pilosa, L. campestris och L. multiflora.

P. oblongata (Link.) Wint. Pilz., p. 183.

Syn. Caeoma ohlongatmn Link.

IL Sporlagren pä violettröda eller rödbruna, sintiigen

svartbruna fläckar, spridda, runda, elliptiska eller aflänga,

länge omgifna af öfverhuden, Ijusbruna. Sporerna aflängt

päronformiga eller klubblika, sällan elliptiska, släta, blekt

gulaktiga, 28—42 mmm. länga, 17—20 mmm. tjocka.

III. Sporlagren snart bara, for öfr. lika uredos. Spo-

rerna kortskaftade, merendels klubblika, med m. tjock, af-

rundad eller klubbformig spets och kilformigt afsmalnande

bas, pä midten svagt insnörda, släta, bruna, 40—80 mmm.

länga, 17—23 mmm. tjocka.

Pä Luzula pilosa och L. campestris. «!'« '^-Uf^

P. Scirpi De C; Wint. Pilz., p. 182.

II III. Sporlagren spridda eller radvis fördelade, el-

liptiska, lancettlika eller jemnbreda, ofta sammanflytande,

länge betäckta af öfverhuden. Uredosporerna omvändt ägg-

formiga, elliptiska eller aflänga, taggiga, gulbruna, 19—32

mmm. länga, 12—24 mmm. tjocka. Teleutosporerna ofta en-

celliga, längskaftade, klubb- eller spolformiga, med tjock,

afrundad, tvärhuggen eller kägelformig spets och kilformigt
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afsmalnande bas, pä midten icke eller obetydligt insnörda,

släta, bruna, 30—60 nimm, länga, 10—20 mmm. tjocka.

Pä Scirpus lacustris.

P. dioicae Magn.; Wint. Pilz., p. 182.

II. Sporlagren spridda eller radvis stäende, ovala eller

jemnsmala, smä. Sporerna runda, äg-gformiga, elliptiska eller

aflänga, taggiga, gulbruna, 17—35 mmm. länga, 17—26
mmm. tjocka. ,-

III. Sporlagren dynlika, mycket tjocka, kompakta,
svartbruna. Sporerna längskaftade, klubblika, med m. tjock,

tvärhuggen, afrundad eller kägellik spets och mereudels kil-

formigt afsmalnande bas, 35—70 mmm. länga, 12-20 mmm.
tjocka.

Pä Carex dioica.

P. vulpinae Schrot.; Wint. Pilz., p. 182.

II. Sporlagren spridda, elliptiska, aflänga eller jemn-
breda, gulbrunaktiga. Sporerna runda, elliptiska eller ägg-
formiga, taggiga, Ijusbruna, 16—21 mmm. i diam. eller ända
tili 28 mmm. länga.

III. Sporlagren streckformigt förenade, elliptiska, af-

länga eller jemnbreda, länge betäckta af öfverliuden, smä.
Sporerna kortskaftade, klubb- eller spolformiga, upptill föga
eller icke förtjockade, afrundade eller tillspetsade, vid basen
bägfornaiga, ofta äfven kilformigt afsmalnande, pä midten
lindrigt insnörda, 40-70 mmm. länga, 12-17 mmm. tjocka.

Pä Carex vulpina. . .
;

,

P. microsora KößN.; Wint. Pilz., p. 181.

II. Sporlagren spridda, elliptiska, aflänga eller jemn-

breda, gula, smä. Sporerna rundadt päronformiga eller el-
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liptiska, fintaggiga, gula, 24-35 mmm. läiiga, 19—26 nimm,

tjocka.

III. Spoiiagren likformigt fördelade öfver heia blad-

ytan eller radvis förenade, sällan sammanflytande, länge be-

täckta af öfverhuden, bruna, bestäende af encelliga meso-

och tväcelliga teleutosporer. Mesosporerna längskaftade, ore-

gelbundna, merendels omvändt äggformiga, aflänga eller

klubblika, afsmaluande mot basen, i öfre ändan afrundade,

tvärhuggna, föga eller icke förtjockade, bruna, 35—60

mmm. länga, 17—26 mmni. tjocka. Teleutospoi'erna kort-

skaftade, oregelbimdet aflänga eller jemnbreda, i öfre ändan

icke eller svagt förtjockade, ofta tillspetsade, sällan afrun-

dade, pä midten icke eller föga insnörda, släta, nästan färg-

lösa eller blekt gulaktiga, 35—60 mmm. länga, 12—17 mmm.

tjocka.

Pä Carex vesicaria.

P. Anthoxanthi Fück.; Wint. Pilz., p. 180.

II. Sporlagren elliptiska, aflänga eller jemnbreda, rost-

gula, snart bara. Sporerna elliptiska, omvändt äggformiga

eller aflänga, fintaggiga, Ijust gulbruna, 20—30 mmm. länga,

14—19 mmm. tjocka.

III. Sporlagren spridda, elliptiska, aflänga eller jemn-

breda, snart bara, bruna, smä. Sporerna mycket längskaf-

tade, elliptiska, sällan aflängt klubblika, upptill temligen

stärkt förtjockade ocli afrundade, vid basen merendels af-

rundade, sällan küformigt afsmalnande, pä midten föga in-

snörda, släta, kastaniebruna, 26—42 mmm, länga, 16—21

mmm. tjocka.

Pä Anthoxanthum odoratum.
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28, P. Phragmitis (Schdm.) Köbn.

Syn. Uredo Phragmitis Sohuji.

Puccinia arundinacea De 0. - / . o ««

Puccinia Phragmitis Karst. Myo. Ponn. IV, p. 32.

Exs. Karst. Pung. Penn. 1000.

II. Sporlagreii elliptiska, lancettlika eller jemnbreda,

kullriga, ofta sammanflytande, utan parafyser, bruua. Spo-

rerna elliptiska eller bredt äggrunda, värtMla, Ijusbruna,

ända tili 35 ramm, l&nga ocli 22 mmm. breda. ..,

III. Sporlagren hvälfda, dynlika, elliptiska, aflänga

eller jemnbreda, gpridda eller fürdelade i rader eller grup-

per, ofta sammanflytande, snart bara, svartbruna. Sporerna

vanligen aflänga eller aflängt spolformiga, upptill n. för-

tjockade, pä midten tydligt insnörda, vid baseu afrundade

eller afsmalnande, intensivt gulbruna, med m. längt (100—200
mmm.), yaraktigt, brunaktigt skaft, 40—75 mmm. länga,

17—26 mmm. tjocka. *)

Pä Pliragmites communis, m. r. (Mustlala).

F. Baryi (Berk. et Broom.) Wint. Pilz., p. 178.

Syn. Epitea Baryi Berk. et Broom. ''"

II 0. III. Sporlagren pä bruna, jemnbreda fläckar,

merendels radvis anordnade, elliptiska eller jemnbreda, ofta

sammanflytande.

II. Sporlagren gula, med klubblika eller hufvudlikt

förtjockade, ofta böjda^ parafyser. Sporerna rimda, üntag-

giga, orangegula, 20—25 mmm. i diam.

III. Sporlagren svartbruna, länge betäckta af öfver-

huden. Sporerna oregelbundna, merendels elliptiska eller

klubblika, i spetsen vanligen bredast och snedt afstympade,

*) Enligt Plowright förekommer aeoidieformen af denna art
äfveii pä ätskilliga Rnmex- och Ehenm-arter.
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sällaii afrundade, lindrigt vägigt knöliga, mörkare färgade,

temligeu tjocka, för öfrigt släta, Ijusbruna, pä midten icke

eller otydligt insnörda, nedät afsmalnande tili ett mycket kort

skaft. Sporema 26—35 mmm. läuga, 17—24 mmm. tjocka.

Pä Brachj'podium pimiatum.
. .,. ,,,^^,,,.,

**** Endast teleutosporer bekanta; dessa med lätt af-

fallande skaft, groende först efter en längre hvilotid. (Mi-

cropucciuia).

P. Thalictri Chev.; Wint. Pilz., p. 177.

Sporlagreu tätt gyttrade, spridda öfver liela Ibladytan,

smä, ruiida eller elliptiska, saart bara, mörkbruna. Spo-

rerna besatta med stora, spetsiga värtor, mörkbruna, 26—52

mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka, läugskaftade, sammau-

satta af tväime, genom en djup insnöring skilda celler, af

hvilka den undre är klotrund, elliptisk, omvändt ägg- eller

klubblik, den öfre merendels rnnd, sällan elliptisk.

Pä Tlialictrum flavum. Med hög grad af sannolikliet

liöra hit äfven de pä Tlialictrum flavum förekommande ae-

cidierna.

P. Dentariae (Alb. et Schw.) Wint. Pilz., p. 177.

Syn. üredo Dentariae Alb. et Schw.

Sporlagren bläslika, ofta sammauflytande, länge be-

täckta af den gräskimrande, slutKgen oregelbundet sönder-

t>ristande öfverliuden. Sporerna aflänga, sällau elliptiska, i

öfre ändan svagt förtjockade, afrundade eller kort kägel-

formiga, pä midten nägot insnörda, släta, gulbruna, tämligen

längskaftade, 30—40 mmm. länga, 14—18 mmm. tjocka.

Pä Dentaria bulbifera.
.

P. Drabae Kudolphi. ; Wint. Pilz., p. 176.

Syn. Puccinia ambiens Eostr. Islandske svampe, p. 74.
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Sporlagren elliptiska eller langsträckta, ofta samman-

flytande, länge betäckta af öfverhuden. Sporerna längskaf-

tade, elliptiska eller aflänga, pä midten obetydUgt insnörda,

vipptill förtjockade, grofvärtiga, bruna, 26—35 mmm. länga,

16—21 mmm. tjocka. - ;
• • -•-

^

Pä Draba-arter.
;

,,-„« .
,

29. P, alpina Fück.; Kaest. Myc. Fenn. IV, p. 34.

Sporlagren merendels gyttrade, tämligen vida, oregel-

bundet rundade eller längsträckta, dynlika, bildande mer

eller mindre bläslika svulster, snart bara, bruna. Sporerna

spolformigt elliptiska eller aflänga, i öfre ändan försedda

med en färglös, ofta m. otydlig papill, m. flnvärtiga, bruna,

med kort, lätt försvinnande skaft, 30—52 mmm. länga, 17—23

mmm. tjocka.

Pä Viola biflora, m. r. (ßyska Lappmarken). '

30. P. Fergussoni Berk. et Br.; WiNT. Pilz. p. 176.

Sporlagren pä runda, gulaktiga fläckar, oregelbundet

eller kretsformigt gyttrade, punktformiga, länge betäckta af

öfverhuden. Sporerna spolformigt aflänga, i öfre ändan m.

tjocka, afrundade eller tillspetsade, pä midten föga insnörda,

släta, gulbruna, med kort, lätt försvinnande skaft, 23—38

mmm. länga, 13—20 mmm. tjocka.

Pä Viola palustris, V. epipsila och V. svecica, r. •

'*'

31. P. Geranii sylvatici Kaest. Myc. Fenn., p. 40.

Bxs. Karst. Pung. Fenn. 194.

Sporplättarne runda eller längsträckta, snart bara, tätt

gyttrade, ofta, företrädesvis längsefter nerverna, sammanfly-

tande, bildande mer eller mindre förlängda svulster, bruna.

Sporerna rundadt elliptiska eller aflänga, pä midten icke

eller föga insnörda, bruna, med temligen längt, snart för-
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svinnande skaft, 25—36 mmm. länga, 18—23 nimm, tjocka;

den öfre cellen grofvärtig-, med afrundad spets, den iindre

slät, med afrundad bas.

Pä Geranium sylvaticum t. a. omkring Kola samt längs

Ishafskusten. 6, 7.

32. P. Morthieri Körn.; Wint. Pilz., p. 175.

Spoiiagren smä, runda eller elliptiska, länge betäckta

af öfverliuden, tätt förenade tili oregelbundna, runda eller

elliptiska, stundom sammanflytande grupper, bildande pä

bladens öfre sida blodröda, ofta bläslikt uppdrifna fläc-

kar. Sporerna aflänga eller aflängt klubblika, mycket för-

längda, i öfre ändan tjocka, afrnndade eller tillspetsade,

pä midten föga insnörda, glatta, kastaniebruna, med m.

längt, fast, brunaktigt skaft, 40--65 mmm. länga, 17—24

mmm. tjocka.

Pä Geranium sylvaticum. Funnen endast en gäng vid

Mustiala.

P. Rhodiolae Blytt. Norges Soparter, p. 10. j,.,j^

Sporplättarne sammanflytande, sotbruna. Sporerna upp-

ocli nedtill afrundade, släta, i öfre ändan svagt förtjockade,

lätt affallande, med temligen längt skaft, 24—35 mmm. länga,

16-—18 mmm. tjocka.

Pä ßhodiola rosea.

P. Saxifragae Schlecht.; Wint. Pilz., p. 174.

Sporlagren merendels pä olikfärgade fläckar, gyttrade,

sällan spridda, oregelbundna, sammanflytande, snart bara,

"i'Una. Sporerna elliptiska eller aflänga, pä midten n. in-

^^orda, släta, gnlbruna, med längt, lätt försyinnande skaft,

^"-45 mmm. länga, 14—20 mmm. tjocka.

Pä Saxifraga aizoides och S. granulata.
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33. P. Aegopodii (Schüm.) Eoehl.; Karst. Myc.

Femi. IV, p. 39.

Syn. Uredo Aegopodii Schdm. , i, i , ;

Exs. Kaust. Pung. Fenn. 192.

Sporlagren pä bladen smä, pä bladskafteii merendels

större, kretsformigt eller utan ordning gyttrade, ofta sam-

manflytande. Sporerna elliptiska eller aflänga, stundom n.

klubblika, ofta oregelbundna, pä midten icke eller otydligt

insnörda, i öfre ändan med en blekare papill, bruna, med

temligen längt, lätt försvinnande, färglöst skaft, 28—40 nmim.

länga, 1.5—23 mmm. tjocka.

Pä Aegopodium Podagraria t. a. i södra Finl. Som-

mar, host.
's-.^rriw. .miK irst.) ;

34. P. Virgaureae (De C.) Wint, Pilz., p. 173.

Syn. Xyloma Virgaureae De 0.
,. j,--;»

Sporlagren puuktformiga, merendels sammanställda i

runda eller i omkretsen strälformiga grupper, svarta, om-

gifna af en tat krans af bruna parafyser. Sporerna aflänga,

spol- eller klubbformiga, i öfre ändan stärkt förtjockade,

kägellika eller afrundade, släta, Ijusbruna, tämligen läng-

skaftade, 30—56 mmm. länga, 12-—20 mmm. tjocka.

Pä Solidago Virgaurea. .

P. Betonicae (Alb. et Schvv.) De C; Wint. Pilz.,

p. 172.

Sporlagren m. tätt sittande, vanligen beklädande heia

bladytan, smä, runda, snart bara. Sporerna elliptiska eller

aflänga, upp- och nedtill afrundade, i spetsen med en färglös

papill, pä midten svagt insnörda, gulbruna, med temligen

längt, lätt försyinuande skaft, 28—45 mmm. länga, 14—24

mmm. tjocka.

Pä Betonica offlcinalis. -'^ii-.i.i- .ur-,ä! ;< :-;
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P: Junci (Steauss.) Wint. Pilz., p. 171. •?-::

gyn. üredo Junci StrAUSS.

Sporlagren rimda, elliptiska eller aflänga, ofta sam-

manflytande, dynlika, svartbruna. Sporema aflänga eller

jemnbredt klubblika, i öfre ändan m. tjocka, afrundade, tvär-

huggna eller tillspetsade, med kägellik, tili ett temligen

langt, brunaktigt skaft afsmaliiande bas, släta, raörkbruua,

35—60 mmm. länga, 16—23 mmm. tjocka.

Pä Jimcus conglomeratus och J. compressus.

***** Endast teleutosporer bekanta; dessa bildande ett

fast, merendels dynlikt lager, med fast, varaktigt skaft och

genast groende. (Leptopuccinia).

P. Thlaspeos Schubert; Wint. Pilz., p. 170.

Sporlagren rundadt dynlika, kompakta, likformigt för-

delade öfver heia bladytan, merendels tätt sittande och bil-

dande en uästan sammanhängande skorpa, Ijiisbruna. Spo-

rerna aflänga eller lancettlikt spolformiga, i öfre ändan tem-

ligen stärkt förtjockade, pä midten svagt insnörda, vid

basen afsmalnande tili ett längt, fast skaft, släta, gulbruna,

20—50 mmm. länga, 14-20 mmm. tjocka.

Pä Arabis hirsuta.

35.

Syn.

Exs.

P. Arenariae (Schum.) Wint. Pilz., p. 169.

üredo Arenariae Schum.

Puccinia Caryophyllacearum Wali.r. Kabst. Myo. Fenn.

IV, p. 39.

Karst. Fung. Fenn. 67, 587 o. 997.

Sporlagren hvälfdt dynlika, spridda eller kretsformigt

gyttrade, ofta sammanflytande. Sporerna aflänga eller bredt

spolformiga, upptill afrundade eller tillspetsade, merendels

ni- tjocka, vid basen afrundade eller afsmalnande och smä-

iiingom öfvergäende uti det m. länga (60—90 mmm.), färg-

5
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lösa, fasta skaftet, pä midten föga insnörda, släta, Ijust^

ockragula, 30—50 mmm. länga, 10—20 mmm. tjocka.

Pä Stellaria media, St. graminea, Spergula arvensis,

Arenaria serpyllifolia och Sagina procumbens, a. i södra

och mellersta Finland (Wasa). 8—10. Förekommer äfven

pä Silene acaulis, Agrostemma Githago, Sagina nodosa, S.

saxatilis, Spergula pentandra, Möliringia trinervia, Stellaria

nemorum, St. holostea, St. Fiiesiana, St. uliginosa, Malachium

aqvaticum. Arenaria ciliata o. Herniaria glabra.

P. Circaeae Pers.; Wint. Pilz., p. 168.

Sporiagren af tvänne slag: de först bildade runda,

spridda eller kretsformigt anordnade, Ijusbruna, de senare

(särdeles pä stammen och bladnerverna) stürre, mörkbruna,

Mldande förlängda svulster. Sporerna aflänga eller aflängt

spolformiga, upptill m. tjocka, merendels tillspetsade, pä
midten otydligt insnörda, uedtill afsmalnande mot skaftet, i

de först bildade lagren Ijusbruna, genast groende, i de se-

nare framkommande mörkbruna, först om vären groende,

23—40 mmm. länga, 10—14 mmm. tjocka.

Pä Circaea alpina och C. lutetiana.

P. Chrysosplenii Gkev.; Wint. Pilz., p. 167.

Sporiagren spridda eller gyttrade, runda eller ellip-

tiska, ofta sammanflytande. Sporema aflängt spolformiga,

upptül m. tjocka, tillspetsade, pä midten icke eller obetyd-

ligt insnörda, släta, blekt gulbrunaktiga, med längt, fast

skaft, 28—45 mmm. länga, 10—16 mmm. tjocka.

Pä Chrysosplenium alternifolium.

P. Valantiae Pees.; Wint. Pilz., p. 167.

Sporiagren pä bladen rundadt dynlika, pä stammarne

och bladskaften bildande aflänga svulster, Ijusbruna. Spo-



ei

rerna aflängt spolformiga, iipptill m. tjocka och vanligen

afrundade, pä. midten aägot insnörda, släta, blekt gulbnm-

aktiga, med längt, fast skaft, 35—65 mmm. länga, 12—17

mmm. tjocka.

Pä Gralium moUugo o. G. verum.

36. P. Asterls Dub.; Wint. Pilz., p. 167.

Spoiiagren hemisferiskt dynlika, spridda eller förenade

i grupper, ofta i kretsformig anordning omgifvande ett cen-

tralt, ofta sammanflytande. Sporerna aflänga eller klubb-

lika, Ijust gulbruna, med m. tjock, afrundad eller kägellik,

sällan tvärhuggen, merendels mörkare färgad spets, pä mid-

ten obetydligt insnörda, teraligen längskaftade, 35—60 mmm.

länga, 14—30 mmm. tjocka.

Pä Aster tripolium, Artemisia campestris, Cirsium ole-

raceum och Centaurea scabiosa.

P. subtecta Eostr. i TiiüM. Mycotheca universalis

n. 438.

Sporlagren pä undre sidan, pä öfre orsakande gulak-

tiga, af en violett ring omgifna fläckar, spridda eller gytt-

rade, betäckta, runda, platta, svartbruna. Sporerna klubb-

lika eller elliptiska, i öfre ändan tjocka, afrundade eller

tillspetsade, pä midten insnörda, Ijusbruna, 40—50 mmm.

länga, 18—22 mmm. tjocka, med m. tjockt och temligen

längt skaft.

Pä Cirsium heterophyllum.

37. P, Veronicae (Schum.) Wint. Pilz., p. 166.

Syn. Uredo Veronicae Schum.

Puccinia Veronicarum De 0. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 41.

Bxs. Karst. Pnng. Fenn. 589.

Sporplättarne smä, runda eller elliptiska, längsträckta,
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spridda eller gyttrade, pä stammen ocli nerveriia streck-

likt föreiiade. Sporerna elliptiska, afläuga eller aflängt spol-

formiga, nedtill merendels obetydligt afsmalnande, pä midteu

nägot insnörda, släta, bruna, längskaftade, 24—48 mmm.
länga, 14—25 mmm. tjocka.

Pä Veronica longifolia i ryska Lappmarkeu. Förekom-

mer äfven pä Veronica spicata, V. offlcinalis och V. alpina.

P. verrucosa (Schultz.) Wint. Pilz., p. 166.

Syn. Aecidinm verrucosum Schultz.

; '
; .

' Puccinia Glechomatis De C.

Sporlagren rundadt dynlika, spridda eller gyttrade, pä
stammen, bladen och nerverna bildande svulster. Sporerna

elliptiska, sällan aflänga, i öfre ändan forsedda med en sned,

sidostäende papill eller kägellik värta, pä midten icke eller

otydligt insnörda, släta, kastaniebruna, längskaftade, 30—50
mmm. länga, 16—24 mmm. tjocka.

Pä Glechoma hederaceum.

38. P. gigantea Karst. Myc. Fenn. IV, p. 42.

Sporlagren pä stammarne spridda, kompakta, vaul. af-

länga, hvälfda, dynlika, ryirkiga, m. tjocka, bruna, ända tili

1 cm. länga ocli 4 mm. breda, pä bladen nästan runda, ryn-

kiga eller släta, mycket mindre. Sporerna spolformiga, i

öfre ändan m. tjocka, pä midten insnörda, nedtill afsmal-

nande, längskaftade, släta, bruna, 43—55 mmm. länga, 10—14
mmm. tjocka.

Pä Clmmaenerion angustifolium, h. o. d. (Knäsäguba,

Jakobstad, Messuby, Mustiala).

39, P. Ptarmicae Karst. Myc. Fenn. IV, p. 41.

Syn. Puccinia Millefolii FüOK. ?

Bxs. Karst. Pung. Fenn. 999.
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Sporlagren pä bleka fläckar, gyttrade, fria, platta, smä,

af vexlande form, svartbruna. Sporerna klubblika, upptill

tjocka och tillspetsade, pä midten obetydligt insnörda, med

temligen längt ocli tjockt skaft, 44—50 mmm. läüga, 22—24

mmm. tjocka.

Pä Achillea Ptarmica, m. r. (Tammela). 8.

Skild frän Puccinia Asteris Düb., hvarmod Winter förenat

dem, genom sina platta, mörkaro sporplättar. McVjligen sammanhör

med denna Aecidium Ptarmicae Schrot.

IX. Uromyces Link.

Televitosporerna encelliga, sinsemellan fria, büdande

horizontelt utbredda, mer eller mindre pulveriüenta plättar.

Uredo- ocli aecidieformerna som hos föreg. slägte.

* Aecidier, uredo- och teleutosporer bekanta (Eiiuro-

myces).

f Spermogonierna och aecidierna pä en art, uredo- och

televitosporerna pä en annan (Heteröciska arter).

1. U. Pisi (Pers.) De B.; Kaest. Myc. Fenn. IV, p. 16.

Syn. I. Aecidium Euphorbiae Gmbl. •

in. Uredo appendiaüata ß Pisi Pers. '

:

-

I. Aecidierna likformigt fördelade öfver heia bladytan,

rundadt skälformiga.

II och III. Sporlagren runda eller oregelbiindna, spridda

*^fver liela bladytan, ofta sanmanflytande. Uredosporerna

klotrunda eller oregelbundet rundade, taggiga, Ijust gulbrun-

^ktiga, 17—24 mmm. i diam. Teleutosporerna nästan klot-

i'ända, äggrunda eller elliptiska, upptill merendels med en

^lekare kägelformig värta, finvärtiga, bruna, med längt, färg-

löst skaft, 19—32 mmm. länga, 17—20 mmm. tjocka.
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I, pä Euphorbia Cyparissias, förekommer icke i Fin-

land ; II och III funna pä Pisum arvense, P. sativum, Vicia

Cracca och Lathyi'us pratensis, i södra Finland.

U. Poae Eais.; Wint. Pilz. p. 162.

Syn. I. Äecidium Ficariae Pers.

1. Aecidierna sammanställda i ruada eller afläuga,

ofta sammanflytande grupper, skälformiga, med utät böjd,

sargad, hvit kant. Sporerna polygonala, 16—20 mmm. i diam.

II. Sporlagren runda, elliptiska, lancettlika eller jemn-

breda, länge betäckta af den slutligen pä längden sönder-

bristande öfverhuden. Sporerna runda, elliptiska eller &gg-

runda, fintaggiga, orangegula, 16—26 mmm. i diam., utan

parafyser.

III. Sporlagren puuktformiga, betäckta af öfverhuden.

Sporerna olikformiga och oregelbundna, merendels elliptiska

eller äggrunda, släta, Ijusbruna, med m. längt och smalt

skaft, 17—24 mmm. i diam. eller ända tili 40 mmm. länga

och 12—16 mmm. breda.

I pä Ficaria ranunculoides ; II och III pä Poa nemo-

ralis och P. pratensis.

2. U. Dactylidis Otth.; Kakst. Myc. Fenn. IV, p. 17.

Syn. I. Äecidium Ranunculi acris Pers.

I. Aecidierna merendels kretsformigt gyttrade, ofta

sammanflytande, cylindriska eller skälformiga, med tillbaka-

böjd, sargad, hvit kant. Sporerna polygonala, 16—26 mmm.

i diam.

n. Sporlagren spridda, länge betäckta af öfverhuden,

elliptiska eller aflänga, smä. Sporerna nästau klotrunda

eller elliptiska, sällan äggrunda, taggiga, orangegula, 18—28

mmm. länga, 10—21 mmm. tjocka, med inströdda trädlika,

i spetsen knappformigt förtjockade parafyser.
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III. Spoiiagren merendels läng-sträckta,' betäckta af

öfverhuden, smä. Sporerna oregelbundet runda, omvändt ägg-

formiga eller aflänga, upptill nägot förtjockade och af mör-

kare färg, släta, brima, med kort, lätt försvinnande skaft,

18—30 mmm. länga, 14—18 mmm. tjocka.

I pä Eanuncuks acris, E. polyantliemos och R. re-

5_7; II och ni pä Dactylis glomerata och Fe-
pens, a.

stuca elatior m. r. i södra Finland.

ff AUa sporformer pä samma art (Autöciska arter).

U. inaeqvialtus Lasch.; Wint. Pilz. p. 161.

I. Aecidierna pä gulaktiga, af en violett ring om-

gifna eller helt och hallet violetta fläckar. Hyllena skälfor-

miga, med bred, tillbakaböjd, hvit, djupt klufven kant. Spo-

rerna polygonala, flnvärtiga, orangegula, 15—21 mmm. i diam.

II. Sporlagren vanligen kretsformigt gyttrade, runda.

Sporerna klotrunda, finvärtiga, Ijusbruna, 20—25 mmm. i diam.

in. Sporlagren merendels kretsformigt gyttrade, säl-

lan spridda, runda eller aflänga, dynlika, snart bara Spo-

rerna klotrunda, äggformiga eller aflänga, upptill tjocka,

afrundade eller tillspetsade, intensivt bruna, släta, med m.

längt, färglöst skaft, 24-32 mmm. länga, 17-24 mmm.

tjocka.

Pä Silene nutans.-

3. U. Geranii De C; Wint. Pilz. p. 160.

Syn. Uredo Geranii De 0.

I. Aecidierna tätt och utan ordning eller i afbrutna

kretsar sammanställda, värtlika eller aflänga, upptül oregel-

bundet sig öppuande, med tandad kant. Sporerua polygonala,

finvärtiga, orangegula, 20—30 mmm. i diam. eller ända tili

35 mmm. länga.
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gelbimdna grupper eller kretsar, runda, snart bara, smä.

Uredosporeraa klotrunda eller oregelbundet rundade, sällan

elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 20—27 mmm. i diam. Te-

lentosporerna nästan klotrunda, äggformiga eller aflängt

klubblika, i öfre ändan med eii temligen stör, n. färglös pa-

pill, släta, bruna, kortskaftade, 26—36 mmm. länga, 17—24
mmm. tjocka.

Pä Geranium-arter.

U. Medicaginis falcatae (De C.) Wint. Pilz., p. 159.

Syn. Uredo Fabae iq Medicaginis falcatae De C.

I. Aecidierna spridda eller temligen tätt förenade 1

elliptiska grupper. Hyllena skälformiga eller n. cylindriska,

med smal, tillbakaböjd, sargad, livitaktig kant. Sporerna

polygonala, tinvärtiga, orangegula, 15-20 mmm. i diam.,

eller ända tili 30 mmm. länga.

II och III. Sporlagren spridda, runda eller aflänga,

pä stammen förlängda, snart bara, smä. Uredosporeraa.

runda, omvändt äggformiga eller elliptiska, taggiga, Ijus-

bruna, 17—23 mmm. länga, 14—17 mmm. tjocka.' Teleuto-

sporerna runda, äggformiga, elliptiska eller aflänga, i öfre

ändan icke eller obetydligt förtjockade samt försedda med
en blekare papill, Ijusbruna, besatta med fina, slingrande,

längslöpande, listformiga upphöjningar, skaftade, 18—30 mmm.
länga, 12—21 mmm. tjocka.

Pä Medicago-arter och Trifolium arvense.

^^
4. ü. Trifolü (Alb. et Scnw.) Fück.; Wint. Pilz., p. 259.

Syn. Vredo Fabae ß Trifolü Alb. et Sonw.
' Uromyces apiculatus (Strauss.) Lbv. Karst. Myc. Penn.

-i; IV, p. 14.

I. Aecidierna gyttrade. Hyllena nägot framstickande
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skälformiga, pä bladskafteu ofta längsträckta, med bred,

utätböjd, stjenüikt taiidad, Iivit kaut. Sporerna polygonala,

finvärtiga, blekt orangegula, 14—23 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda, rimda eller elliptiska, af deu

sönderbrustna öfverlmdeii länge skalformigt omsliitna. Spo-

rerua oregelbundet rundade eller nästan elliptiska, flntag-

giga, brima, 18—26 mmm. i diam.

III. Sporlagren pä bladen mindre, mer rundade, pä

bladskafteu stürre, förlängda, bildande vidt utbredda svulster,

mörkbruna. Sporerua mängformiga, ofta oregelbuudna, upp-

till tjocka, släta, längskaftade, mörkbruna, 24—35 mmm.
länga, 15—23 mmm. tjocka.

Pä Trifolium-arter. I i Ruovesi, 8; II och III t. a. i

Südra och mellersta Finland. II. 7—9; III. 9, 10.

5. U. Orobi (Pers.) Wint. Pilz., p. 158.

Syn. Aecidium Orobi Pers.

Uredo Fabae Pers.

UromycesViciae Fahae (Pers.) Karst. Myc. Fenn. IV, p. 1 3.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 296.

1. Aecidierna spridda eller gyttrade. Hylleua föga

framstickando, skälformiga, med tillbakaböjd, liudrigt sargad,

hvitaktig kaut. Sporerna runda eller riindadt elliptiska, flu-

Värtiga, orangegula, 16—26 mmm. i diam.

II och III. Sporlagren spridda eller gyttrade, pä stam-

marne strecklikt sammanflytande, runda eller oregelbuudna,

smä. Uredosporerna n. klotrunda eller rundadt elliptiska,

sällan päronformiga, korttaggiga, gulaktiga, 17—35 mmm.

länga, 17—21 mmm. tjocka. Teleutosporerna mängformiga,

merendels aflänga eller bredt klubblika, upptill m. tjocka,

bredt afrundade eller tillspetsade, bruna, med längt (60—110

WHim.), fast, merendels svagt brunaktigt skaft, 24—43 mmm.
?a, 17—30 mmm. tjocka.
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Pä Orobus tuberosus, Or. vernus, Vicia cracca, V. Faba,

V. sativa och Erviim liirsutum: I m. r. (Abo, Mustiala), 6, 7;

n och in a. i södra Finland.

U. Phaseoli (Pees.) Wtnt. Pilz., p. 157.

Syn. TJredo appendiculata cc Fhaseoli Pkrs.

I. Aecidierna pä fürst blekt grönaktiga eller gulak-

tiga, derpä brunaktiga, af en gulaktig ring omgifna fläckar,

gyttrade. Hyllena cj^lindriska, rent livita, med tillbakaböjd,

djupt inskuren rand. Sporerna polygonala, finvärtiga, färg-

lösa, 17—32 mmm. länga, 14—23 mmm. tjocka.

II och in. Sporlagren spridda eller kretsformigt gytt-

rade. Uredosporerna runda eller nindadt elliptiska, taggiga,

Ijiisbruna, 19—24 mmm. i diam. Teleutosporerna n. klot-

runda, sällan rundadt elliptiska, i öfre ändan m. tjocka och

ofta försedda med ea blekare, skarpt afsatt, kägellik papill,

släta, mörkbruna, kortskaftade, 26—35 mmm. läuga, 20—26

mmm. tjocka.

Pä Phaseolus vulgaris och Ph. nanus.

6. U. Valerianae (Schum.) Fück.; Wint. Pilz., p. 157.

Syn. Uredo Valerianae Schdm.

Trichobasis Parnassiae OoOK.

I. Aecidierna gyttrade. Hyllena skälformiga, obetyd-

ligt framstickande, med tillbakaböjd, sargad, hvit kant. Spo-

rerna polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—^24 mmm. i diam.

II. Sporlagren spridda eller förenade i smä grupper,

merendels länge betäckta af öfverhuden, runda, smä. Spo-

rerna klotrunda eller oregelbundet rundade, taggiga, Ijus-

bruna, 20—28 mmm. i diam.

ni. Sporlagren pä oregelbundna, vinkliga, n. mörkare

fläckar, betäckta af öfverhuden, pä bladens begge sidor lika

tydliga. Sporerna elliptiska eller n. klotrunda, upptill tjocka,
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bruna, kortskaftade, 20—26 mmm. länga, 15—19 mmm.

tjocka.

Pä Valeriana officinalis och Parnassia palustris. I

funnen i södra Finland.

Att sluta af synonymin hänför Winter tili denna art äfvcn Urowy-

ces Parnassiatum (Link.) Karst. (JJromyces Parnassiae Schrot.; Karst.

Myo. Peun. IV, p. 15); om med rätta, mä framtida kultni-försök utvisa.

U. Limonii (De C.) Wint. Pilz., p. 156.

Syn. Puccinia Limonii De 0.

I. Äecidierna gyttrade. Hyllena cylindriska, med nästau

upprätt, oregelbundet sargad, livit kant. Sporerna afrun-

dadt polygonala, mycket finvärtiga, giüa, 17—26 mmm. lauga,

17—21 mmm. tjocka.

II och III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gytt-

rade, runda eller elliptiska. Uredosporerna klotruuda, sällan

nästan elliptiska, tätt finvärtiga, Ijusbruna, 24—28 mmm.

i diam., ända tili 35 mmm. länga. Teleutosporerna ägg-

nmda eller aflänga, sällan runda eller klubblika, släta, bruna,

med m. längt skaft och m. tjock spets, 26—50 mmm. länga

14—26 mmm. tjocka.

Pä Armeria elongata. „,
; ..

U. Salicorniae (De C.) Wint. Pilz., p. 156.

Syn. Aecidiitm Salicorniae De 0.

I. Äecidierna förekommande pä hjertbladen, eusamma

eller i smä grupper. Hyllena cylindriskt skälformiga, med

a. upprätt, sargad, hvit kant. Sporerna rundadt eller afläugt

polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—35 mmm. i diam.

II. Sporlagren vanl. gyttrade, länge omhöljda af den

söuderbrustna öfverhuden, runda eller elliptiska. Sporerua

aflänga eller aflängt klubblika, taggiga, gulbruna, 22—35

lömm. länga, 17—21 mmm. tjocka.
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III. Spoiiagren sammanflytande, dynlika, snart bara,

mörkbruna. Sporerna oregelbundet runda, omvändt äggfor-

miga eller aflängt klubblika, upptill tjocka, släta, mörkbruna,

med m. langt, fast skaft, 24—36 mmm. länga, 17—26 nunm.

tjocka. i .,

Pä Salicornia herbacea.

U. Betae (Pers.) Kühn.; Wint. Pilz., p. 155.

I. Aecidierna pä runda eller aflänga, gulaktiga fläckar,

gyttrade. Hyllena skälformiga, livita. Sporerna polygonala,

rundade eller aflänga, orangegula, 17—26 mmm. i diam.

II cell III. Sporlagren spridda eller kretsformigt gytt-

'

rade, oregelbundet runda eller aflänga. Uredosporerna n.

klotrunda eller äggformiga, Ijust gulbruna, 24—32 mmm.

länga, 17—24 mmm. tjocka. Teleutosporerna runda, n. el-

liptiska eller omvändt äggrunda, släta, bruna, med temligen

längt, lätt försvinnande skaft och en färglos papill i öfre

ändan, 26—35 mmm. länga, 19—24 mmm. tjocka.

Pä Beta vulgaris och B. cicla.

7. U. Acetosae Schrot.; Wint. Pilz.; p. 155.

Exs. Karst. Fang. Fonn. 197 (l).

I. Aecidierna pä oregelbundna, röda fläckar, spridda

eller kretsformigt anordnade. Hyllen hvitaktiga, med till-

bakaböjd, sargad kant. Sporerna orangegula.

II och III. Sporlagren pä röda fläckar, spridda eller

kretsformigt gyttrade, oregelbimdet runda, ofta sammanfly-

tande, smä. Uredosporerna n. klotrunda, sällan elliptiska,

tätt flnvärtiga, Ijusbruna, 17—28 mmm. länga, 17—24 mmm.

tjocka. Teleutosporerna klotrunda, oregelbundet rundade el-

ler elliptiska, upptill obetydligt förtjockade, afrundade eller

tvärhuggna, med m. smä, i vägformiga linier anordnade
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värtor och laugt, lätt försviuuaude skaft, mörkbruna, 23—35

mmm. länga, 19—24 mmm. tjocka.

Pä Kumex acetosa och ß. acetosella: I fimueu i ryska

Lappmarken (Kola, Kitofka) 7; 11 och III h. o. d.

8. U. Polygoni (Pers.) Fück.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 12.

Syn. Puccinia Polygoni Pkrs.

I. Aecidierna pä i'öda, blekt rödaktiga eller gulröda

fläckar, gyttrade. Hyllena obetydiigt framstickaude, skäl-

formiga, med bred, utätböjd, stjernlikt tandad, hvit kaut.

Sporerna polygonala, finvärtiga, blekgula, 16—23 mmm.

i diam.

IL Sporlagren spridda öfver heia bladytan, sällan

kretsformigt anordnade, runda eller oregelbimdna, smä. Spo-

rerna klotnmda eller u. klotrunda, sällan u. elliptiska eller

äggrunda, finvärtiga, Ijusbruna, 17—23 mmm. i diam., äuda

tili 28 mmm.

III. Sporlagren pä bladen lika uredolagren, pä stam-

marne elliptiska eller förlängda, hvälfda, ofta sammanfly-

tande. Sporerna klotrunda, oregelbundet runda eller om-

vändt äggformiga, sällau aflänga, upptill tjocka, afrundade

eller; tillspetsade, släta, med längt, varaktigt, ofta gulbruu-

aktigt skaft, 23—35 mmm. länga, 16—24 mmm. tjocka.

Pä Polygonum avieulare a.: I. 6; IL 7; III. 7—9.

** Aecidier och teleutosporer bekanta (Uromycopsis).

U. Aconiti Lycoctoni (De C.) Wint. Pilz. p. 153.

Syn. Aecidmm bifrons a Aconiti Lycoctoni De 0.

I- Aecidierna pä runda eller förlängda, gula fläckar,

föreuade i runda eller aflänga grupper. Hyllena runda eller

elliptiska, stundoni sammauflytande, föga framträdaude, med



73

vidt utbredd, sargad, livit kant. Sporema m. mängformiga,

värtfulla, 22—28 mmm. i diam., ända tili 45 mmm. langa.

in. Sporlagren pä stora, oregelbimdna, gulaktiga fläc-

kar, utan ordning euer kretsformigt gyttrade, stundum sam-

manflytande, runda eller elliptiska, smä. Sporerna äggrunda,

sällan oregelbundet runda eller aflänga, i öfre ändan icke

eller obetydligt fürtjockade, släta, mörkbruna, med kort,

lätt försvinnande skaft, 22-38 mmm. länga, 17—24 mmm.

tjocka.

Pä Aconitum Lycoctonum.

U. Behenis (De C.) Wint. Pilz. p. 153.

Syn. Aecidium Sehenis De 0.

I. Aecidierna pä gula, livitaktiga eller violetta fläckar,.

spridda eller gyttrade, ofta sammanflytande. Hyllena föga

framstickande, kruslika, med bred, tillbakaböjd, sargad, gul-

aktig kant. Sporerna runda eller aflänga, finvärtiga, orange-

gula, 16—26 mmm. i diam.

in. Sporlagren ofta bland aecidierna, ofta äfven i

särsküda, smä, oregelbundna grupper, oregelbundna, ofta sam-

manflytande, länge betäckta af öfverhuden. Sporerna ore-

gelbundet runda, omvändt äggformiga eller klubblika, släta,

med tjock spets och m. längt, tjockt, varaktigt, ofta gul-

aktigt skaft, 26—40 mmm. länga, 17—26 mmm. tjocka.

Pä Silene inflata.

U. Hedysari obscuri (De C.) Wint. Pilz., p. 152.

Syn. Puccinia Hedysari obscuri De 0.

I. Aecidierna förenade i runda eller n. förlängda grup-

per eller svulster. Hyllena skällika, n. framstickande, med

tillbakaböjd, stjernlikt tandad, livit kant. Sporerna rundadt

polygonala, finvärtiga, orangegula, 15—22 mmm. i diam.
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II. Sporlagren spridda, runda, snart bara. Sporerna

äggruiida, elliptiska, sällan aflänga, i öfre ändau försedda

med en stör, hemisferiskt eller bredt kägellik, färglös papill,

tätt värtiga, bruna, med temligen längt, lätt försvinnande

skaft, 19—32 mmm. länga, 12—IG mmm. tjocka.

Pä Hedysarum obscurum.

U. Scrophulariae (De C.) Fück.; Wint. Pilz. p. 151.

Syn. Aecidium Scrophwlariae De 0.

I. Aecidierna gruppvisa. Hyllena skällika, med upp-

rätt eller n. inätböjd, helbräddad, gulhvit kant. Sporerna

rundadt polygonala, ofta n. längsträckta, finvärtiga, 17—30

mmm. i diam.

III. Sporlagren gyttrade, ofta sammanflytande, runda

eller aflänga, smä. Sporerna runda, omvändt äggformiga

eUer aflänga, sällan klubbformiga, med m. tjock spets och

temligen längt, lätt försvinnande skaft, släta, kastaniebruna,

20—35 mmm. länga, 10—20 mmm. tjocka.

Pä Verbascum nigrum, V. tliapsiforme och Scrophu-

laria nodosa.

*** Uredo- och teleutosporer bekanta (Hemiuromyces).

U. caryophyllinus (Schränk.) Wint. Pilz., p. 149.

Syn. Lycoperdon caryophyllinum Schrank.

II. Sporlagren spridda, snart bara, runda eller aflänga,

smä. Sporerna runda, elliptiska eller aflänga, taggiga, Ijus-

bruna, 17—28 mmm. i diam., ända tili 40 mmm. länga.

III. Sporlagren runda eller aflänga, ofta strecklikt

sammanflytande, länge betäckta af den gräskimrande öfver-

buden Sporerna klotrunda, oregelbundet rundade eller ägg-

formiga, sällan aflänga, upptill tjocka, släta, bruna, med
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längt, m. kortvarigt skaft, 22—35 mmm. länga, 15—23 mmm.
tjocka.

Fä Dianthus superbus.

9. U. cristatus Schrot, et Niessl. ; Wint. Pilz., p. 149.

Sporlagren pä begge bladytor, spridda eller kretsfor-

migt anordnade, runda eller oregelbundet förlängda. Uredo-

sporerna omvändt äggrunda eller oregelbundet rundade, stun-

dom bredt elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 17—32 mmm. länga,

17—21 mmm. tjocka. Teleutosporerna runda, omvändt ägg-

formiga eller aflänga, mörkbruna, kortskaftade, pä ett ocli

annat stalle förtjockade, 20—35 mmm. länga, 19—24 mmm.
tjocka.

Pä Viscaria vulgaris m. r. (Birkkala).

U. sparsus (Kunz. et Schm.) Wint. Pilz., p. 143.

Syn. Uredo sparsa Künz. et SCHM.

II och III. Sporlagren stärkt livälfda, runda eller el-

liptiska, länge betäckta af öfverliuden. üredosporerna runda

eller aflänga, korttaggiga, blekt gulbrunaktiga, 19—23 nimm.

i diam., ända tili 30 mmm. länga. Teleutosporerna runda,

elliptiska eller aflänga, ofta nedät vigglikt afsmalnande,

släta, bruna, med m. längt, varaktigt skaft, 28—38 mmm.

länga, 14—23 mmm. tjocka.

Pä Lepigonum medium.

U. Genistae tinctoriae (Pees.) Wint. Pilz., p. 146.

Syn. Uredo appendiculata y Genistae Hnctoriae Pbbs.

Sporlagren vanligtvis pä bleka, gul- eller brunaktiga

fläckar, spridda eller kretsformigt gyttrade, runda, aflänga

eller oregelbundua, ofta sammanflytande, smä.

II. Sporerna klotrunda, oregelbundet rundade eller
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elliptiska, fintaggiga, bruna, 19—32 nimm, länga, 17—24

mmm. tjocka.

III. Sporerna oregelbundet runda, omvändt äggrunda,

eUiptiska eller aflänga, i ofre ändan icke eller otydligt för-

tjockade eller med eu lag, bred, blek papill, besatta med

värtor och lister samt försedda med ett temligen längt, m.

lätt försvinnande skaft, bruna, 19—28 mmm. länga, 15—22

mmm. tjocka.

Pä Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus, Phaca fri-

gida och Oxytropis campestris.

10. U. Alchemillae (De C.) Scheöt.; Kaest. Myc.

Fenn. IV, p. 18.

Syn. Uredo Alchemillae De 0.

Bxs. Karst. Fuiig. Fcun. 31.

11. Sporlagren runda eller aflänga, gyttrade, ofta sam-

manflytande. Sporerna oregelbundet runda, sällan aflänga,

tättaggiga, orangegula, 19—25 mmm. i diam.

III. Sporlagren gyttrade eller spridda, stundom sam-

manflytande, runda. Sporerna oregelbundet runda eller läug-

sträckt polygonala, bruna, med tjocka, spridda värtor och

temligen längt, kortvarigt skaft, 28—40 mmm. länga, 20—34

nimm, tjocka.

Pä Alchemilla vulgaris, a. 6—8.

U. Rumicis (Schüm.) AVint. Pilz., p. 145.

Syn. Uredo Rumicis Schüm.

Sporlagren spridda, sällan ki'etsformigt gyttrade, pä

bäda bladytorna lika allmänna, runda, smä.

IL Sporerna n. klotrunda eller bredt elliptiska, tag-

8'iga, Ijusbruna, 19—23 mmm. i diam., ända tili 28 mmm.
länga.

III. Sporerna runda, omvändt äggformiga, elliptiska

ß
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eller aflänga, släta, kastaniebruna, upptill iitdragna tili en

Ijusare, afrundacl spets, 26—35 mmm. länga, 17—23 mmm.
tjocka.

Pä Eiimex Mppolapatlium, R. obtusifolius, E. liydrola-

pathum ocli E. crispus.

ü. Veratri (De C.) Wint. Pilz. p. 143.

Syn. Uredo Veratri De 0.

Sporlagren spridda eller gyttrade,, stundom betäckande

liela undre bladytan, temligen länge betäckta af öfverhuden.

IL Sporerna runda eller elliptiska, taggiga, Ijusbruna,

17—25 mmm. i diam.

III. Sporerna merendels äggformiga eller aflänga, släta,

bruna, med kägelformig spets och längt, lätt försvinnande

skaft, 20—38 mmm. länga, 15—21 mmm. tjocka.

Pä Veratnim album och V. Lobelianum.

U. lineolatus (Desm.) Wint. Pilz., p. 143.

Syn. Pitccinia lincolata Desm.

II. Sporlagren spridda, aflänga eller längsträckt lan-

cettlika, ofta sammanflytande. Sporerna runda eller rimdadt

elliptiska, taggiga, Ijusbruna, 17—26 mmm. länga, 15~-21

mmm. tjocka.

III. Sporlagren spridda.betäckta af öfverhuden, punkt-

formiga. Sporerna merendels aflänga, upp- och nedtill till-

spetsade, sällan äggformiga, ofta oliksidiga, i öfre ändan

tjocka, släta, Ijust gulbrunaktiga, kortskaftade, 26—40 mmm.
länga, 17—20 mmm. tjocka.

Pä Scirpus maritimus.

**** Endast teleutosporer bekanta.

U. Ornithogali (Walle.) Wint. Pilz., p. 141.

Syn. Erysibe rostellata ^ Ornithogali Wallr.
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Sporlagren spridda, merendels elliptiska eller aflänga,

ofta sammanflytande, yanligen eii längre tid betäckta af den

gräskimraEde öfverhuden. Sporerna bredt elliptiska, ägg-

formiga eller aflänga, längskaftade, upptill med en färglös,

spetsig papill, nedtill afsmalnande mot skaftet eller vid ba-

sen afrundade, släta eller värtiga, Ijus- eller kastaniebrnna,

26—50 mmm. läuga, 17—26 mmra. tjocka.

Pä Gagea lutea.

U. Ficariae (Schüm.) FüCK.; Wint. Pilz., p. 141.

Syn. Uredo Ficariae Schum.

Sporlagren pä bleka fläckar, gyttrade. Sporerna om-

vändt äggformiga eller aflängt klubblika, säilan oregelbundet

runda, i öfre ändan med en blekare värta eller papill,

släta, bruna, kortskaftade, 25—44 mmm. länga, 16—26 mmm.

tjocka.

Pä Ficaria ranunculoides.

11. U. Solidaginis Niessl.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 19.

Sporlagren pä oregelbundna, forst gulaktiga, sedan

smutsigt brunaktiga fläckar, merendels gyttrade, runda, mera

smä, svartbruna, snart bara. Sporerna omvändt äggformiga,

ßUiptiska eller klubblika, Ijusbruna, med m. tjock, ofta kägel-

^ikt afsmalnande spets och längt, temligen fast, färglöst

skaft, 22—32 mmm. länga, 14—22 mmm. tjocka.

Pä Solidago Virgaurea, r. (Lempälä, ryska Lappmar-

ken). 7—9.

Bihang:
Isolerade uredo- och aecidiumformer.

Uredo. Sporerna ensamma i frukthyfernas toppar.

U. Agrimoniae Eupatoriae De C; Wint. Pilz., p. 252.

Syn. Uredo Poientülarum ^ Agrimoniae Eupatoriae De 0.
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Sporlag-ren merendels förenade i ofta sammanflj-tande

och liela undre bladytan betäckande grupper, omgifna afett

temKgen varaktigt, hemisferiskt liylle, runda eller oregel-

bundna, orangegula. Sporerna runda, äggformiga eller el-

liptiska, taggiga, orangegula, 17—23 mmm. länga, 14—17

mmm. tjocka.

Pä Agrimonia Eupatoria och Agr. pilosa.

Tillhör sannolikt nägon Melampsora-art.

U. alpestris Sciieöt.

Sporlagren spridda eller förenade i smä, ofta sannnan-

fiytande grupper, runda eller oregelbundna, smä, gula. Spo-

rerna oregelbundet elliptiska eller aflänga, upp- och nedtill

föryngrade, i spetsen med en kägellik papill, blekgula, ända

tili 28 mmm. länga och 12 mmm. tjocka.

Pä Viola biflora.

U. Polypodü Pi:ks.; AVint. Pilz., p. 253.

Syn. Üredo linearis ß Polypodii Pers.

Piicciniastrwm? Filicum Karst. Myc. Fenn. IV, p. 57.

Exs. Karst. Fung. Form. 59.

Sporlagren spridda eller gyttrade, ofta sammanflytande,

runda, orangegula, smä, betäckta af ett föga hvälfdt liylle.

Sporerna mängformiga, oregelbundna, oftast aflängt klubb-

lika, finkorniga, flnvärtiga eller groftaggiga, orangegula,

19—52 mmm. länga, 12—22 mmm. tjocka.

Pä Cystopteris fragilis och Phegopteris dryopteris Fee.

.
Var. Phegopteris Wint.

Skild frän hufvudformen genom merendels polygonala,

knappast punkterade sporer af 17—30 mmm:s längd.

Pä Phegopteris polypodioides Fee.
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U. Pyrolae (Gmel.) Wint. Pilz., p. 254.

Syn. Aecidium Pyrolae Gmel.

Thecopsora? Pyrolae Karst. Myc. Penu. IV, p. 59.

Sporlagren ensamma eller förenade tili smä grupper,

pä giü- eller brunaktiga fläckar, omgifna af ett temligeu

platt, slutligeu i toppeu genomborradt liylle, riinda eller ore-

gelbundna, gula. Sporerna aflänga eller aflängt klubblika,

sällan elliptiska eller äggformiga, n. fintaggiga, orangegula,

20— 35 mmm. länga, 12—20 mm. tjocka.

Pä Pyrola-arter, a. öfver heia landet.

U. Symphyti De C.

Sporlagren likformigt fördelade öfver liela iindre blad-

ytan, runda, smä, orangegula. Sporerna runda, äggrunda

eller elliptiska, fintaggiga, gula, 22—35 mmm. länga, 16—24

mmm. tjocka.

Pä Sympliytum offlcinale.

U. Glaucis Eab.

Sporerna elliptiska, kortskaftade, rostbruna, slutligen

svartbruna, strecklikt gyttrade.

Pä Glaux maritima. Tvifvelaktig art.

Caeoma. Sporerna perlbandsformigt radade, utan liylle,

iinderstundom omgifna af parafyser eller bara.

C. Allii ursini (De C.) Wint. Pilz., p. 255.

Syn. üredo confluens y Allii ursini De 0.

Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammaniiytande, runda eller oregelbundet aflänga, ofta krökta,

i omkretsen omgifna af en tjock, steril väfnad. Sporerna

runda eller aflänga, finvärtiga, blekt orangegula, 17—26

mmm. i diam.

Pä Allium nrsinum, All. oleraceum och flera odlade Al-

lium-arter.
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C. Orchidis (Alb. et Schw.) Wint. Pilz., p. 256.

Syn. Uredo coufluena / Orchidis Alb. et Somv.

Sporlagren spridda eller kretsformigt gj^ttrade, ofta

sammanflytande, merendels oregelbundna, fiata, orangegula.

Sporema polygonala, finvärtiga orangegula, 16—26 mmm.

länga, 10—20 mmm. tjocka.

Pä Orchis militaris, Orch. sambucina, Orch. latifolia

och Gymnadenia conopsea.

C. Laricis (Westend.) Wint. Pilz., p. 256.

Syn. Uredo Laricis Westend.

Sporlagren pä gula fläckar, smala, O.s—5 mmm. länga,

omgifna af den sönderbrustna, livitaktiga öfverlmden. Spo-

rerna runda eller elliptiska, ofta n. kantiga, finvärtiga, oran-

gegula, 16—24 mmm. länga, 12—17 mmm. tjocka.

Pä Larix.

C. pinitorquum A. Braun. — Tallvridare.

Sporlagren längsträckta, ensamma eller flera tillsamman,

ända tili 2 cm. länga och 0,4 mm. breda, orangegula. Spo-

rerna ruudt ovala, polygonala, värtiga eller kuottriga, blekt

gulrödaktiga, 15—20 mmm. i diam.

Pä Pinus sylvestris, pä midten eller vid baseu af gre-

narna. 5, 6.

De af denna svamp angripna unga plantorna ooh grenarna

kröka sig i bägform ät den sida, hvarest de utbrytande sporlagren

synas, och ett träd, som flera är varit ansatt af denna svamp, visar

en högst egendomlig, zigzagformig växtform ooh mänga grenar dö ut.

C. Mercurialis perennis (Pees.) Wint. Pilz., p. 257.

Syn. Uredo conflnens ß Mercurialis perennis Pers.

Sporlagren utan ordning eller kretsformigt gyttrade,

ofta sammanflytande, mängformiga, elliptiska eller oregel-
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tuüdna, orang-egula. Sporerna elliptiska eller päronformig-a,

ofta n. polygonala, finvärtiga, oraugegula, 17—26 mmm.

länga, 8—7 mmm. tjocka.

Pä Mercurialis perennis.

1. C. Empetri (Pees.) Wint. Pilz., p. 257.

Syn. Uredo Empetri Pers.

Thecopsora Empetri Karst. Myc. Penn. IV, p. 143.

Sporlagren pä bladens undersida, spridda, längsträckta

eller aflänga, omgifna af den bläslikt uppdrifna, slutli-

geii sönderbristaiide üfverhuden, smä. Sporerna ägg- eller

päronformiga, sällan runda, ofta n. kantiga, finvärtiga,

26—42 mmm. länga, 17—35 mmm. tjocka eller 25—28 mmm.

1 diam.

Pä Empetrum nigrum. Anti'äffad vid Mustiala i Juli

mänad.

C. Aegopodü (Rebent.) Wikt. Pilz., p. 258.

Syn. Aecidium Aegopodü Beb.

Sporlagren kretsformigt gyttrade, ofta sammanflj'tande,

runda, aflänga eller oregelbiindna, länge omgifna af öfver-

buden, livitaktiga. Sporerna polygonala, ' rundade eller läng-

sträckta, värtiga, färglösa, 17—35 mmm. länga, 11—26

mmm. tjocka.

Pä Aegopodium Podagraria.

C. Saxifragae (Steauss.) Wint. Pilz., p. 258.

Syn. Uredo polymorpha ^ Saxifragae Strauss.

Sporlagren spridda, stundom gyttrade och sammarifly-

tande, flata, runda eller oregelbundna, orangegula. Sporerna

rundadt polygonala, finvärtiga, orangegula, 17—28 mmm.
i diam.

Pä Saxifraga gramilata ocli S. aizoides.
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C, Ribis alpini (Pers.) Wint. Pilz., p. 258.

Syn. üredo confluens a Ribis alpini Pers.

Sporlagren spridda eller kretsformigt gyttrade, ofta

sammauflytande, runda, elliptiska eller oregelbundna, flata.

Sporerna runda eller elliptiska, ofta n. kantiga, finvärtiga,

orangegula, 16—30 mmm. länga, 14—20 nimm, tjocka.

Pä Eibes alpinum oeli E. rubrum.

C. Fumariae Link.

Sporlagren merendels kretsformigt eller strecklikt gytt-

rade, ofta sammanflytande, vanligtvis oregelbundna, flata.

Sporerna rundade eller förlängda, merendels n. kantiga, fin-

värtiga, orangegula, 14—22 mmm. länga, 10—17 mmm. tjocka.

Pä Corydalis fabacea.

C. Cheiidonü Magn.

Sporlagren pä bleka, af en brunaktig ring omgifna

fläckar, spridda eller kretsformigt gyttrade, runda eller ore-

gelbundna, platta, omgifna af den sönderbrustna öfverhuden.

Sporerna runda eller förlängda, n. polygonala, orangegula,

16—23 mmm. länga, 16—20 mmm. tjocka.

Pä Clielidonium majus.

Aecidium. Skälrost.

Sporerna perlbandsformigt radade. Sporlagren omgifna

af ett tydligt hylle.

I. Aec. Convallariae Schüm. ; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 44.

Bxs. Karst. Pung. Penn. 687, 688, 689.

Aecidierna pä bleka, livitaktiga eller gula fläckar, i

runda eller förlängda grupper, merendels kretsformigt an-

ordnade. Hyllena skälformiga, med bred, tillbakaböjd, sar-
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gad, hvitaktig kaut. ,
Sporerna polygonala, finvärtiga, orauge-

gula, 15— 30 nimm, länga, 14—22 mmm. tjocka.

Pfi Convallaria majalis, Majaiitliemum bifolium ocli Paris

qvadrifolia, m. r. (Tammela). 6.

2. Aec. strobilinum (Alb. et Sciiw.) Rees. ;
Käest.

Myc. Fenn. IV, p. 45.

Syn. Licea strobilina Alb. ot ScHw.

Perichaena strobilina Fr. Syst. myc.

PheloniUs strobilina Fr. Summ. veg.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 986.

Aecidierna talrika, tätt gyttrade pä kottfjällens insida.

Hyllena riindade eller elliptiska, fasta, blekt kanelbruua eller

mörkbnma, teniligen stora, slutligen öppnande sig pä tvären.

Sporerna oregelbundet eller kantigt rimda eller elliptiska,

sällan aflänga, smutsgiüa, iirbleknande, 18—35 mmm. länga,

16—22 mmm. tjocka.

Pä granens kottfjäll t. a.

3. Aec. conorum Abietis Rees. ; Kaest. Myc. Fenn.

IV, p. 46.

Syn. Aecidium conorum Piceae Eees. ; Wint. Pilz., p. 260.

Aecidierna merendels i mindre antal, pä kottfjällens

yttersida, oregelbundet runda, af 4—6 mm:s genomskärning.

Hyllena oregelbundet hvälfda, livita, öfvertäckta af flera,

brunröda lager af kottfjällens väfnad. Sporerna aflängt po-

lyedriska, grofvärtiga, orangegula, omkring 30 mram. länga

och 20 mmm. tjocka.

Pä granens kottefjäll. Anträffad i Nyland af N. Nor-

denskjöld ocli Edv. Hisinger.

Aec. Glaucis DozY et Molkenboek.

Aecidierna spridda eller gyttrade. Hyllena kruslika.
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med utätbüjd, inskuren, livitaktig- kaut. Sporerna polygo-

nala, finkorniga, färglösa, 16—24 mram. länga, 14—20 nimm,

tjocka.

Pä Glaux maritima.

4. Aec. Pedicularis Libosch.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 42.

Aecidierna spridda eller gyttrade, pä gulaktiga, upp-

svällda fläckar. Hyllena skälformiga, med utätböjd, sargad,

livitaktig kant. Sporernu potygouala, blekt orangegiila, 14—28

mmm. länga, 10—16 mmm. tjocka.

Pä Pedicularis palustris li. o. d.

Aec. Melampyri Künz. et Schm.

Aecidierna pä oregelbundna, purpurröda fläckar, gytt-

rade. Hyllena skälformiga, med utätböjd, inskuren kant.

Sporerna polygonala, m. fint punkterade, gula, 15—18 mmm.

i diam.

Pä Melampyrum prateuse, M. sylvaticum och M. ne-

morosum.

Aec. Cyani T3e C.

Aecidierna likformigt fördelade öfver heia bladytan.

Hyllena först hemisferiska, sedan skälformiga, med slutligeu

utätböjd, 5—6-flikig kant. Sporerna hvitgula, äldre, stö-

tande i rödt.

Pä Centaurea Cj^anus.

Aec. Leucanthemi De C.

Aecidierna merendels pä m. stora, runda eller oregel-

bundna, gulaktiga, ofta af en rödviolett ring omgifna fläc-

kar, spridda eller kretsformigt gyttrade. Hyllena skälfor-

miga, med utätböjd, vackert sargad, gulaktig kant. Spo-
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rerna polj'gouala, orangegula, 14—21 mmm. läiiga, 10—17

mmm. tjocka.

Pä Crysanthemum leucanthemum.

Aec. Ptarmicae Schrot.

Aecidierna gyttrade, pä ända tili 1 cm. länga fläckar.

Hyllena platta, med sargad, livit kant. Sporerna u. klot-

runda, släta, orangegula, 15—20 mmm. i diam.

Pä Aclüllea Ptarmiea.

5. Aec. Compositarum Makt.

Öfverensstämmande med aecidimiiformen tili Puccinia

flosculosonim (Alb. et Schw.).

Pa Petasites frigida, m. r. (Kola). 7.

Aec. Periclymeni Schüm.

Aecidierna kretsformigt eller gruppvis förenade.. stuudom

sammanflytande ocli betäckande en större eller mindre del

af bladen. Hyllena cylindriska, sällan skälformiga, med utät-

böjd, sargad, gul- eller livitaktig kant. Sporerna ruuda,

sällau aflänga, polygonala, ünvärtiga, orangegula, 16—28

nimm, i diam.

Pä Lonicera xylosteum, L. caerulea och L. periclymenum.

Aec. Sil latifolii Fiedlee.

Aecidierna pä bladen oregelbundet eller otj'dligt krets-

formigt anordnade, pä nerverna och bladskaften fördelade i

flere, parallela rader. Hyllena skälformiga, med utätböjd,

sargad, bred, hvit kant. Sporerna polygonala, blekgula,

17—30 mmm. i diam.

Pä Sium latifolium.

Aec. pallidum Sciineidee.

Aecidierna spridda, sällau gyttrade, företrädesvis pä



86

l)ladens undersida. Hylleiia korta, gula, med n. lielbräddad

kant. Sporerna rundadt polygonala, färglösa eller (yngre)

gulaktiga.

Pä Lythrum Salicaria.

Aec. Hippuridis Jon. Kunze.

Aecidierna spridda, stundom pä bleka fläckar, i början

hvitaktiga, sedaii Ijusgnlaktiga. Hyllena rörformiga, upptill

n. utvidgad, gulhvitaktig, med föga böjd kant. Sporerna

klotninda euer ovala, hvitgula.

Pä Hippuris vulgaris.

Aec. Circaeae Ces.

Aecidierna pä runda eller oregelbundna, brunaktiga, i

omkretsen blekgulaktiga, ofta sammanflytande fläckar, krets-

formigt eller utan ordning grupperade. Hyllena skälformiga,

gullwita, med inskuren kant. Sporerna polygonala, 12—16
mmm. i diam.

Pä (Jircaea alpina.

6. Aec. penicillatum (Müller) Peks.

Syn. Lycoperdon penicillatum MÜLL.

Gymnosporangimn clavariaeforme (Jaoqv.) Örst. pr. p .

;

Karst. Myc. Fenn. IV, p. 46.

Exs. Karst. Fung. Fenn. 295.

Aecidierna pä smärre, orangegula, oftast oregelbundet

rundade fläckar, gyttrade. Hyllena rörformiga eller bägar-

lika, ända tili basen klufna i talrika, temligen likfoimiga,

npptill utätbijjda flikar. Sporerna rundadt polygonala, vär-

tiga, bruna, 26—45 mmm. länga, 21—35 mmm. tjocka.

Pä Pyrus malus och Sorbus liybrida, t. a. i södra Fin-

land. 7—9.

Spermogonierna pä uppsvällda, n. saffransfärgade fläckar, värt-

lika. Spermatierna aflänga, gula. 6, 7.
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Aec. Mespili De C.

Aecidierna pä runda eller oregelbuudiia, gulaktiga/

bruna eller röda, af en gail ring omgifiia ocli i midteu djai-

likt uppsvällda fläckar. Hyllena cylindriska, djupt klufna i

smala flikar. Sporerna polygonala, m. finvärtiga, bruna,

19—24 nimm, i diam.

Pa Cotoneaster vulgaris.

Aec. carneum Nees.

Aecidierna likformigt strodda öfver de merendels n. köt-

tiga bladens liela undersida. Hyllena slutligen skälformiga,

med i början couvergerande, n. lielbräddad, derpä upprätt

ocli n. sargad kant, bleka eller smutsigt hvitrödaktiga. Spo-

rerna polygonala, 14—19 mmm. i diam.

Pä Pliaca frigida ocli Oxytropis campestris.

7. Aec. Parnasslae (Schlecht.) Bab.; Wint. Pilz.,

p. 267.

Aecidierna gnipperade kretsformigt eller iitau ordning,

pä runda eller oregelbundna, fürst gulaktiga, sedan bruna

fläckar. Hyllena skälformiga, gulaktigt livita, med bred,

utätböjd, sargad kant. Sporerna polygonala, finvärtiga,

14—17 mmm. i diam.

Pä Parnassia palustris, m. r. (Tyrvis). 8, 9.

Utgor möjligeu aeoidieformen tili Ui-omyces Parnassiatum (Link.)

Karst.

8. Aec. Magelhaenicum Bbrk.

Aecidierna ofta betäckande liela bladytau. Hyllena

förlängdt cylindriska, livita, med upprätt eller slutligen n.

utätböjd, inskuren kant. Sporerna polygonala, finvärtiga,

orangegula, 21—40 mmm. länga, 16—23 nimm, tjocka.

Pä Berberis vulgaris.
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9. Aec. Äctaeae Opiz. Karst. Myc. Fenn. IV, p. 44.

Aecidierna pä bleka, slutligen i midten svartaktiga

fläckar, grupperade kretsformigt eller utan ordning. Hyl-

lena cylindriska, korta, med tillbakaböjd, sargad, hvitaktig

kant. Sporerna polygonala, finvärtiga, Mekgula, 16—26

mmm. i diam., ända tili 30 mmm. länga.

Pä Actaea spicata, m. r. (Rasnavolok i lyska Lapp-

marken, Mnstiala).

10. Aec, Aqvilegiae Peks.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 44.

Aecidierna pä runda eller oregelbundna, stärkt upp-

höjda, gula, ofta med en brunviolett ring omgifna fläckar

eller förlängda, dynlika svulster. Hyllena cylindriska, med

tillbakaböjd, sargad, livit kant. Sporerna polygonala, fin-

värtiga, orangegula, 16—30 mmm. länga, 14—20 mmm.
tjocka.

Pä Aqvilegia vulgaris, m. r. (Tammela kyrkogärd). 6, 7.

11. Aec. Ranunculacearum De C; Wint. Pilz., p. 269.

Aecidierna pä runda, elliptiska eller oregelbundna fläc-

kar, gyttrade. Hyllena skälformiga, med utätböjd, sargad

kant. Sporerna polygonala. orangegula, 17—28 mmm. länga,

14—20 mmm. tjocka.

Pä Ranunculus lingva, E. auricomus och R. cassnbicus.

Innefattar alla de Eanunculus-aecidier, tili hvilka teleutospor-

formen ännu icke är bokant.

Aec. punctatum Pers.

Aecidierna likformigt fördelade öfver heia imdre blad-

ytan. Hyllena skälformiga, med m. bred, oftast regelbundet

4-delad kant, blekt brunaktiga. Sporerna polygonala, släta,

Ijust gulbrunaktiga, 16—23 mmm. i diam.

Pä Anemone ranunculoides.
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Aec, Hepaticae Beck.

Aecidiema pä gula, n. kiülriga fläckar, gyttrade. Hyl-

leua cylindriska, korta med sargad, knappt tillbakaböjd,

hvitaktig kaiit. Sporerna polygonala, finvärtiga, orangegula,

15—21 mram. i diam.

Pä Anemone Hepatica.

12. Aec. Thalictri Grev. ; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 43.

Aecidiema pä bläaktigt gulbleka fläckar, kretsformigt

gyttrade. Hyllena cylindriska, n. helbräddade. Sporerna

orangegula.

Pä Thalictrum alpinum, m. r. (Subovi i ryska Lapp-

marken). 6.

Aec. Prunellae (Schneider) Blytt, Norges Sopar-

ter, p. 23.

Syn. Uredo Prunellae Schneider.

TJromyces Prunellae Wint. Pilz., p. 164.

Aecidiema pä gulaktiga, af en brunaktig eller violett

ring omgifna fläckar, kretsformigt anordnade, sällan oregel-

feuüdet grnpperade. Hyllena skälformiga, med utböjd, sar.

gad, hvit kant. Sporerna polygonala, finvärtiga, färglösa,

14—21 mmm. i diam.

Pä Prunella vulgaris.

13. Aec. corruscans Fb.; Rees, Die Eostpilzformen

der deutschen Coniferen, p. 100.

Syn. Peridermium corruscans Thüm., Die Blasenrost-Pilze der

Coniferen, p. 322. pr. p.

Aecidiema vanligen 2—4 pä bvarje barr, längsträckta,

ofta af barrens längd och bredd, stundom flera, elliptiska

eller rundade, mindre. Hyllena hvita eller gullivita, slut-
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ligen oregelbundet uppbristande. Sporerna äggformiga eller

aflänga, sällan bredt elliptiska, merendels polygonala, 30—46

mmm. länga, 24—32mmm. tjocka, med tjockt (3—4 mmm.),

finvärtigt episporium.

Angriper och i grund förstör granens ärsskott. Mycket

r. (Sääksmäki, Aland). 6, 7.
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Farn. !l. Ustilagineae Tul. — Braodsvampar.

Myceliet endofytiskt, vegeterande i de fanerogama väx-

ternas iure delar, sändande in i cellerna haustorier eller

sugorganer, ledadt, vid sporernas mognad inerendels fuU-

ständigt försvinnande. Sporerua uppkomna geuom vissa,

merendels geleartade, grenars eller grenspetsars omvandliug,

bildande eiiligt regeln pulverulenta massor eller ett sotlikt

pulver. Pleomorfism (konidiebildning) hittils endast sällan

iakttagen.

Ustilagineerna framkalla lios växterna de under namn af

Sot- ocli Kolbrand bekanta sjiikdomarne. Bästa odi säkraste

medlet att motverka dessa sjukdomar är utsädets grundliga

och omsorgsfulla sköljning (stöpning) i en lösning af koppar-

vitriol eller i utspädd svafvelsyra, emedan derigenom alla

de brandsporer, som äro inblandade med körnen eller sitta

fästade pä dessa, dödas.

Öfversigt af slägtena.

* Sporerua vid mognaden tvä eller flera

förenade med livarandra.

t Sporerna förenade tili flersporiga boUar.

A. Sporbollarnes sporer sinsemellan olika;

stora, centrala, groende hufvudsporer ; niindre,

periferiska, icke groende bisporer ..... Urocystis.

B. Sporbollarnes sporer sinsemellan lika. Sorosporium

7
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tt Sporerna förenade tvä, och tvä, sällan

tre och tre.

A. Promyceliet med acrogena sporidier . Schröteria.

B. Promyceliet med pleurogena sporidier. Schizonella.

** Sporerna vid mognaden isolerade.

f Sporidierna acrogena, uppkommande frän

promyceliets spets, kransställda. Sporerna en-

samma, uppkomna af uppsvällda grenspetsar.

A. Spormassan vid mognaden icke pulve- ''"'

nüent Entyloma.

B. Spormassan vid mognaden pulverulent. Tilletia.

-[~|- Sporidierna plenrogena. Sporerna rad-

eller gruppvis uppstäende ur uppsvällda gren-

leder '

. . . TJstilago.

I. Urocystis Rab.

Promyceliet utvecklande kransställda, merendels cylin-

driska sporidier, hvilka frän sin basis utsända groddträdar,

som direkt utväxa tili mycelier.

1. Ur. Änemones (Pers.) Wint. Pilz., p. 123. •' '

Syn. Uredo Änemones Pebs.

I'olycystis Änemones Sohrüt. ; Karst. Myc. Fonn. IV, p. 1 1.

SporboUarne af vexlande form, storlek och sammansätt-

ning, runda, aflänga eller oregelbundna, innehällande endast

en, sällan tvä eller flera an tvä hufvudsporer, ända tili 35

mmm. länga och 25 mmm. breda. Hufvudsporerna runda

eller rundadt polygonala, med tjock, olivbrun, opak, med

otydliga, vägiga lister försedd membran, 12—16 mmm. i

diam. Bisporerne af olika storlek, n. halfrnnda eller half-

äggförmiga, med Ijusare, blekbrun membran; merendels n.

oregelbundet fördelade, sällan pä n. lika afständ omgifvande
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kifviidsporen, ofta ensamma eller tvä tili flere sittande pä

ena sidan, ofta den ena Iiälften af sporbollen lielt ocli hallet

utan bisporer.

Pä blad ocli axeldelar af Anemone nemorosa, An. lie-

patica, An. rannnculoides, Ficaria ranunculoides, Kanuncu-

liis repens, R. bulbosus, Aconitum lycoctomim ocli Thalictrnna

alpinum. I Finland funnen endast pä Anemone nemorosa.

Bildar stora, bläslika, af den gräskirarande, slutligen pä olika

satt söiiderbristande öfverhnden länge betäckta svarta svulster.

Ur. Filipendulae (Tul.) Wint. Pilz., p. 122.

Syn. Polycystis Filipendulae TuL.

SporboUarne m. oregelbnndna och mängformiga, inne-

hällande 1—6 hufvudsporer och merendels endast fä bispo-

rer. Hufvudsporerna runda, rnndadt polygonala eller af-

länga, bruna, genomskinande, med spridda, oregelbundna;

läga lister eller värtor, 10—16 mmm. i diam. eller ända tili

24 mmm. länga.

Pä Spiraea filipendnla.

Ur. Colchici (Schlecht.) Steauss.; Wint. Pilz., p. 120.

Syn. Caeoma Colchici Schlecht.

SporboUarne runda, aflänga eller oregelbundna, af va-

rierande storlek, 16—30 mmm. i diam. eller ända tili 42

mmm. länga, sammansatta af 1—4, runda, halfrunda eller

polygonala, af merendels talrika bisporer omgifna hufvud-

sporer. Hufvudsporerna släta, bruna, 10—16 mmm. i diam.

Bisporerna tili olika antal i sporbollarne, af m. varierande

form och storlek, Ijusbruna.

Pä bladen af Convallaria Polygonatum och AUium cepa.

Ur. Luzulae (Schrot.) Wint. Pilz., p. 120.

Syn. Folycystis Luzulae Schrot.
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Sporbollame runda eller elliptiska, mörkbruna, u. oge-

nomskinllga, bestäende af 2—5 Imfvudsporer och talrika

bisporer, 24—35 mmm. i diam. Hufvudsporerna runda, mörk-

bruna, 1 1—15 mmm. i diam. Bisporerna merendels lioptryckta,

mörkbruna, 5—7 mmm. i diam.

Pä bladen af Luzula pilosa.

Bildar blygräa, af öfvcrhudon betäokta, flere cm. länga strimmor.

Ur. Fischeri Köen.; Wint. Pilz., p. 120.

Sporbollarne med 1—2, m. sällan 3 hufvudsporer, 20—45

mmm. i diam. Hufvudsporerna intensivt bruna, merendels

17— 19 mmm. i diam. Bisporerna n. större, i stört antal

lielt ocli hallet omslutande hufvudsporerna, intensivt bruna.

Pä blad och axeldelar af Carex muricata och G. acuta.

ür. occulta (Walle.) Schlecht.; Wint. Pilz., p. 119.

Syu. Eryaibe occulta Wallr.

Sporbollarne runda eller aflänga, sammansatta af 1—

4

hufvudsporer och ett stört antal bisporer, 15—35 mmm. i

diam. Hufvudsporerna oregelbundet runda, mörkbruna, opaka,

10—18 mmm. i diam. Bisporerna af m. varierande form

och storlek, merendels halfrunda, Ijusbrnna, 4—6 mmm. höga.

Pä bladen, bladslidorna, sträen, axeu och skärmbladen

af Festuca rubra, Triticum repens, Seeale cereale ocli Lo-

lium perenne.

II. Sorosporium Eudolphi.

1. S. Paridis (Ung.) Wint. Pilz., p. 102.

Syn. Protomyces Paridis ÜNG.

Tuburcinia Trientalis Berk. et Be.

Sporbollarne oregelbundet runda eller aflänga, samman-

satta af 2-talrika sporer, 20—100 mmm. i diam. Sporerna
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rimdadt polygonala eller n. aflänga, m. fast sammanliäugande,

släta, föga genomskiiiande, mörkbrnna, 12—20 mmm. i diam.,

eller ända tili 23 mmm. länga.

I bladen och axeldelarne af Trientalis europaea och Paris

(ivadrifolia, m. r. (Mwstiala). h :

Bildar olikstora, lauge af den gräskimrande öfverhuden betäokta

svulster.

S. Junci Schrot.

Sporbollarne m. oregelbundna, aflänga, sällan runda,

15—50 mmm. i diam. eller ända tili 80 mmm. länga. Spo-

rerna runda, polygonala eller aflänga, med olika tjock, pä

de tjockare stallen svartbrun, pä de tunnare genomskinande

och Ijusbrun membran, 7—12 mmm. i diam., ända tili 16

mmm. länga.

I fruktämnen, blomskaften och stjelkarne hos Juucus

bufonius.

Framkallar svarta, häi-da svulster.

S. Lolil Thüm.; AVint. Pilz., p. 104.

Sporbollarne bestäeude af 5—15 sporer, oregelbundna,

smä. Sporerna oregelbundet klotrunda eller äggformiga,

släta, bruna, 12—17 mmm. i diam.
''

I fruktämnen hos Lolium perenne.

.#1

S. Saponariae Rüuolphi.

Sporbollarne sammansatta af talrika, lost sammanhän-

gande sporer, runda eller aflänga, 40—100 mmm. i diam.

Sporerna runda eller kort elliptiska, kantiga, genomskinande,

gulbruna, med smä värtor eller tandade, listformiga upp-

höjningar, 12—18 mmm. i diam.

I blomdelarne och emellan de öfversta, tätt samman-

trängda bladen af Dianthus deltoides, Silene inflata, Stellaria

holostea ocli Oerastium aiTense.
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S. hyalinum (Fingerh.) Wint. Pilz., p. 105.

Syn, Thecapliora hyalina Pingebh.

Sporbollame sammansatta af 4 — mänga sporer, ore-

gelbuüdet riindadt — kantiga, sällan aflänga, guldgult brun-

aktiga, 23—70 mmm. i diam. eller ända tili 80 nimm, länga.

Sporerna bredt viggiika, pä den fria sidan tätt besatta med
starka, afrundade taggar.

I fröen af Lathyrus pratensis ocli Convolvulus-arter.

III. Schröteria Wint.

Sch. Delastrina (Tül.) Wint. Pilz., p. 117.

Syu. Thecaphora Delastrina TuL.

Sporerna tvä ocli tvä, sällan tre ocli tre med hvaraadra

fast förenade, klotnmda eller oregelbundet rundade, besatta

med tjocka oregelbimdna värtor, bläaktigt gräa. Dubbelspo-

rerna 16—23 mmm. länga, 9—12 mmm. tjocka.

Pä fröfästet, frösträngen ocli fröknoppanie lios Veronica

arvensis ocli V. liederifolia.

iV. Schizonella Schköt.

G-roningen lik den hos üstüago.

Sch. melanogramma (De (j.) Schrot.; Wint. Pilz.,

p. 106.

Syn. Uredo melanogramma De 0.

Sporerna tvä och tvä förenade med hvarandra genom

en smal led, med halfrund öfversida och oregelbundet kantig

undersida, mörkbruna, knottriga, 5—8 mmm. länga, 8—12

mmm tjocka.

Pä starrväxters blad.

Bildar länga, svartbruna streck.
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V. Entyloma De B.

Sporerna uppkommande frän hyfemas spets eller läugs-

efter dessa, bildaude kotnpakta massor. Groningen försig-

gäende pä samma satt som hos följ. slägte. Konidier Annas

hos flera hithörande svampar. Dessa afsöndras frän myceliet

före sporbildningen. — Smä, i värdplantans väfnad vegete-

rande svampar.

Ent. serotinum Schrot.

Sporerna klotnmda eller n. oregelbnndet runda, sällan

polygonala eller aflänga, med temligen tunn, Ijusbrunaktig,

slät menbran, 11—14 nimm, i diam. Konidierna n. trädlika,

färglösa, ända tili 50 mmm. länga, 2 mmm. tjocka.

I bladen af Symphytum officinale.

Bildar runda, först krithvita, sedan brnnaktiga fläckar af 2—

3

mm:s genomskärning.

Ent. canescens Schrot.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, m. säl-

lan elliptiska, 11—13 mmm. i diam., med temligen tunn,

Ijusbrunaktig, slät membran.

I bladen af Myosotis palustris, M. sylvatica, M. hispida

och M. stricta.

Bildar hvita, merendels runda fläckar, af 1— 2 mm:s genom-

skärning.

1. Ent. Ranunculi (Bon.) Wint. Pilz., p. 112.

Syn. Fusidium Ranunculi BoN.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, med

temligen tunn, Ijust gulbrunaktig, vanligen slät membran,

11—14 mmm. i diam.

I bladen af Eanuuculus acris, li. auricomus, S. scele-

i'atus och Mcaria ranunculoides, m. r. (Mustiala)'.
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gulbrunaktiga fläckar af 2— 3 mm;s genomskärning.

** Hvarken konidier eller sporidier iakttagna pä den

lefvande värdväxten.

t Spormembranen öfverallt lika tjock.

2. Ent. Calendulae (Odd.) Wint. Pilz., p. 114.

Sporerna klotrunda, oregelbundet rundade eller polygo-

nala, med temligen tjock, slät, n. färglös eller blekt gulbrun-

aktig membran, 10—16 mmm. i diam.

I bladen af Hieracium vulgatum ocii H. murorum, m.

r. (Mustiala).

Orsakar blekgrönaktiga, slutl. brunaktiga, merendols runda fläc-

kar af olika storlek.

Ent. Chrysosplenü Schrot.

Sporema klotrunda eller bredt elliptiska, med tunn, slät,

n. färglös membran, 10—12 mmm. i diam.

I lefvande blad af Chrysoplenium alternifolium.

Bildar gulaktigt hvita, kretsformiga fläckar af 2— 6 mra:s ge-

nomskärning.

tt Spormembranen icke öfverallt lika tjock.

Ent, crastophilum Sacc.

Sporerna fast sammanhängande, rundadt eller aflängt

polygonala, af m. olika form, Ijusbruna, genomskinande, med
slät, i vinklarne tjockare membran, 7—14 mmm. i diam.

ända tili 16 mmm. länga.

I lefvande blad af Poa anniia, P. nemoralis ocli Dac-

tylis glomerata.

Förorsakar svartgräa, aflänga eller längsträokta fläckar.

Ent. Picridis Kostk.

Sporerna runda eller polygonala, ofta n. förlängda,
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med olika tjock, gulbnm membraii, 10—15 mmm. i diam.,

ända tili 17 mmm. länga.

1 bladen af Picris hieracioides.

Bildar gräbrunaktiga, ofta af ea bi-ed, gulaktig ring omgifna

fläckar. / • \ < ,,ii; hUn-'U'"

Ent. Limosellae (Kunz.) Wint. Pilz., p. 115.

Syn. Protomyces Limosellae Kunz.

Sporeriia klotrunda, oregelbundet rundade eller för-

längda, ofta polygouala, med tunii, Ijusbrunaktig, slät mem-

bran af olika tjocklek.

I bladen af Limosella aqvatica.

Bildar smä, värtlika, gyttrado, ofta sammanflytande punkter i

bladsubstanson.

Ent. Corydalis De B.

Sporema klotrunda eller oregelbundet rundade, för-

längda eller polygonala, med tjock, gulbrun, med tydliga,

oregelbundet vägformiga upphöjningar forsedd membran,

10—13 mmm. i diam.

1 bladen af Corydalis-arter.
,

Framkallar orcgelbnndna, först hvit-, sedah bninaktiga fläokar.

Ent. Linariae Sciiköt.

Sporerna oregelbundet rnnda, sällan klotrunda eller

bredt elliptiska, med temligeu tjock, blekgulaktig, med list-

formiga nppliojningar försedd membran, 10—14 mmm. i diam.

I bladen af Linaria vulgaris.

Bildar hvitaktiga, äldre blekt brunaktiga, runda eller oregel-

bundna, stnudom sammanflytando fliickar.

3. Ent. microsporum (Ung.) Wint. Pilz., p. 116.

Syn. Protomyces microsporws ünö.

Sporerna n. oregelbundna, runda eller torläiigda, ofta
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polygonala, med vägigt knölig, färgios eller blekgiüaktig

membran af m. olika tjocklek, 12—21 mmm. i diam. eller

ända tili 24 mmm. läuga.

I bladen och bladskaften af Eaiiunculus repens ocli E.

bulbosus m. r. (Mustiala). •

Fratnkallar först gul-, sedan brunaktiga, m. stärkt upp- oller

nedät upphöjda, p& den motsatta sidan konkava svulster, af rund

eller oregelbunden form och 1—3 mm:s genomskärning.

VI. Tilletia Tül.

Sporerna isolerade, vid mognaden bildande pulverfor-

miga massor. Promyceliet utvecklande i krans ställda, cy-

lindriska, spol- eller trädformiga sporidier, livilka efter en

föregäende kopulation framalstra sekundära sporidier.

T. decipiens (Peks.) Wint. Pilz., p. 111.

Syii. Uredo segetum s decipiens Pbrs.

Sporerna klotrunda eller oregelbundet rundade, sällan

bredt elliptiska, genomskinande, bruna, 20—26 mmm. i diam.

eller ända tili .30 mmm. länga, med 2,3—3 mmm. höga, list-

formiga upphöjningar.

I fruktämnen af Agrostis stolonifera ocli Agr. vulgaris.

T. controversa Kühn.

Sporerna klotrunda, sällan oregelbundet rundade, Ijus-

bruna, genomskinande, 19—23 mmm. i diam., med 2—2,5

mmm. höga och 3,5—4 mmm. vida listformiga upphöjningar.

I fruktämnen af Triticum repens.

T. Seealis (Coed.) Wint. Pilz., p. 110.

Syn. Uredo Seealis Oord.

Sporerna klotrunda eller n. oregelbundet rundade, säl-

lan bredt elliptiska, genomskinande, mörkbruna, 18—23 mmm.
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i diam.. med 2 nimm, höga ocli

miga upphöjningar.

Förstör rägens fniktämnen.

-4 mmm. breda listfor-

1. T. Tritici (Bjerkander) Wint. Pilz., p. HO. —

Allmän Kolbraiid.

Syn. Lycoperdon Tritici Bjerk.

Uredo Caries De 0.

Tilletia Caries Tdl.; Karst. Myo. Fenn. p. 10.

Sporerna klotrimda, oregelbuudet nmda, elliptiska eller

aflänga, stärkt genomskinande, bruna, 14—19, merendels 17

mmm. i diam. eller ända tili 23 mmm. länga, med 1—1,.-,

mmm. liöga ädror. ^,-. ,, ;. . ,
•.

I hvetets fniktämnen, i södra Finland.

Af denna svarap angripna frukt- eller fröäranen antaga ut-

soende af redan utbildade, raen missbildade körn. Deras färg är i

början svartgrön, sedan brunaktig, slutligen raer eller mindre svart.

Genoraskär man ett kolbrandigt körn i sitt yngre tillständ, sä Mir

man yarse en svartbrun, n. fuktig, fetaktig massa, som i synuerhet

nedtill är hvitaktig. I äldre tillständ innehäller det ett fmt, torrt

stoft af mörkt svartbrun färg och sprider en genomträngande, bögst

obehaglig, frän Triraethylamin härröraude lukt. De af denna brand

hemsökta axen skiljas lätt frän de öfriga; deras färg är mera blek-

grön eller stötande i blätt, med skrumpot utsoende och utspärrade

borst. De förtorka sedermera och bekorama utseonde af mogna ax,

da de öfriga börja gulna.

2. T. Fischer! Kakst. Myc. Fenn. W, p. 10.

Sporerna klotrunda, sällan rundadt elliptiska, genom-

skinande, otydligt nätädriga, svartbruna, 14—17, merendels

15, mmm. i diam. eller omkr. 16 mmm. länga och 12—13

mmm. tjocka.

I fruktämnen af Carex canescens, m. r. (Wasa). 8.
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T. laevis Kühn.

Sporenia klotrunda eller oftare oregelbuudet runda

eller äggformiga, stundom förlängda, genomskinande, släta,

bruna, 14—20 nimm, i diam.

I fruktämnen af Triticiim vulgare.
"''''

T. Moliniae (Thüm.) Wint. Pilz., p. 109.

Sporerna äggriinda eller elliptiska, sällan n. klotrunda,

af moderliyfens lemningar trädiga, opaka, mörkbruna, 20—30
mmm. länga, 14—17 mmm. tjocka, med tjock, tätt genom-

borrad membran.

I fruktämnen af Molinia coerulea.

3. T. striaeformis (Westend.) Wint. Pilz., p. 108.

Syn. Uredo striaeformis Westend.

Sporerna oregelbundet runda, polygonala, sällan klot-

runda eller aflänga, tätt besatta med smä taggar, n. genom-

skinande, bruna, 9—12 mmm. i diam. eller ända tili 17

mmm. länga.

I ätskilliga Gramineers blad.

Bildar länga, svartbriina streck.

* T. Salveii (Berk. et Bk.) Kakst.

Syn. Ustilago Salveii Berk. et Br. ; Karst. Myc. Penn. IV, p. 9.

Skild frän hufvudformen förnämligast genom större spo-

rer (13—16 mmm. i diam.).

Pä Hundexingens blad. Anträffad i Merimasku kapell.

Hit hör sannolikt äfven T. Calamagrostis PuOK. pä Calama-

grostis epigeios.

T. olida (EiEss.) Wint. Pilz., p. 107.

Syn. Uredo olida Kiess.

Sporerna oregelbundet runda eller aflänga, sällan klot-

runda, n. genomskinande, mörkbruna, med nätlikt förenade
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listformiga upphöjningar, 17—23 mmiii. i diam.. äuda tili

26 mmm. länga.

I bladen af Brachypodium piunatum.

VII. Ustilago Pees.

Fruktliyferua knippevis förg-renade, slutligeu samman-

flytande tili geleartade massor, i hvilka sporerna uppstä rad-

eller gruppvis. Sporerna isolerade, vid groningen utveck-

lande ett ledadt promycelium med pleurogena sporidier. —
Skiljer sig frän slägtet Tillctia förnämligast geuom spo-

rernas utvecklings- och groningssätt.
'

* Sporerna nätädriga.

1. Ust. Tragopogonis pratensis (Pers.) Karst. Mj'C.

Fenn. IV, p. 10. — Fiblebrand.

Syn. üredo Tragopogi pratensis Pers.

Exs. Karst. Fung, Fenn. 1 9.

Sporerna oregelbundet runda eller u. elliptiska, sällan

fuUkomligt runda, svartvioletta, n. genomskinande, 10—15

mmm. i diam., eller ända tili 17 mmm. länga.

I blomsterfästet och blommorna hos Trogopogon pra-

tensis, m. r. (Mustiala).

I blandning med anuat hö förorenur üblobranden detta, gör

det för boskapen osmaWigt och bögst osimdt.

Ust. Cardui Fiscii. v. Waldh.; Wint. Pilz. p. 101.

Sporerna klortunda, sällan oregelbundet rundade eller

bredt elliptiska, violetta eller Ijusbruna, 14—17,5 mmm. i diam.

I fruktämnen af Carduus uutans.

2. Ust. utriculosa (Nees.) Tue.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 9.

Syn. Caeoma utriculosum Nees.
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Sporerna klotrmida, sällan elliptiska, genomskinande,

violetta, med m. höga nätädror och vida maskor, 9— 12 mmm.
i diam.

I fruktämnen hos Polygoniim lapathifolium, P. persi-

caria, P. hydropiper, P. convolvulus och P. avicnlare, h. o. d.

i södra och mellersta Finland.

Ust. anomala J. Kunze.

Sporerna klotrunda, oregelbnndet runda eller elliptiska,

blekt brunaktiga, 9—12 mmm. i diam., eller ända tili 14

mmm. länga. Nätädrorna lägre och maskorna n. mindre an

hos föreg.

I de inre blomdelarne hos Polygonnm Convolvulus och

P. dumetorum.

Ust. flosculorum (De C.) Wint. Pilz., p. 99. ,,,,,,

Sjn. Vredo flosculorum De 0.

Sporerna oregelbundet runda, sällan klotnmda eller

bredt elliptiska, färglösa, blekt brunaktigt eller smutsigt

violetta, genomskinande, med läga nätädror och tränga

maskor.

I ständarknapparne hos Succisa pratensis.

Ust. Scabiosae (Sow.) Wint. Pilz., p. 99.

Syn. Farinaria Scabiosae Sow.

Sporerna klotrunda, sällan bredt elliptiska, färglösa

eller blekt köttfärgade, 9-— 10,5 mmm. i diam., eller ända

tili 12 mmm. länga, med läga nätädror och smä maskor.

Ust. violacea (Pers.) Tül.

Syn. Uredo violacea Pers.

Sporerna runda eller bredt elliptiska, ofta n. hoptryckta,

blekt violetta, genomskinande, med temligen tränga maskor,

5,5—9 mmm. i diam.
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I ständai'knapparne hos Diantlras deltoides, D. super-

biis, Silene uutans, S. inflata, S. rapestris, Lychnis viscaria,

L. flos Cucnli, Stellaria gTamiuea, Malachium aqvaticum och

Pingvicula alpina. ;if';.»i r;-:^.'

Ust. Kühniana Wolff. - .

Sporerna klotrunda eller oregelbimdet runda, mörkvio-

letta, föga geitomskinande, med m. läga nätädror och m.

smä maskor, 10—16 mmm. i diam.

Angriper Eumex acetosa och E. acetosella.

** Sporerna taggiga.

Ust. subinclusa Körn.

Sporerna rimda eller polygonala, m. sällan bredt ägg-

formiga, n. genomskinande, svartbruna, tätt besatta med

stora, cylindriska, trubbiga, nällika taggar, 14—19 mmm.

i diam.

I fruktämnen hos Carex acuta, C. ampullacea, C. vesi-

caria och G. riparia.

Ust. echinata Schrot.

Sporerna klotrunda, sällan oregelbundet runda eller

bredt elliptiska, genomskinliga, bruna, tätt l)esatta med stora,

afrundade, nällika taggar, 17,5 mmm. läuga, ända tili 12

nimm, tjocka, eller 12— 15 mmm. i diam.

I bladen hos Phalaris arundinacea.

Bildar länga, svartbruna streck.

*** Sporerna besatta med värtor eller papiller.

t Sporerna violetta.

3. Ust. vinosa (Bekk.) Tdl.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 9.

Sjn. Uredo vinosa Berk.

Sporerna klotrunda, oregelbundet runda, sällan förlängda,
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stärkt genomskinande, m. blekt violetta, tätt besatta med

stora, halfrunda värtor, 6,5— 10 mmm. i diam., ända tili 12

mmm. länga.

Angriper befruktningsdelarne hos Oxyria digyna.

4, Ust. Bistortarum (De C.) Kökn.; Karst. Myc.

Fenn. IV, p. 8.

Syn. Uredo Sistortarmn a pustulata et ß marginalis De C.

Sporerna oregelbundet runda eller afrundadt polygo-

nala, sällan klotrunda eller aflänga, genomskinande, violetta,

tätt besatta med smä papiller, 10—18 mmm. i diam., ända

tili 19 mmm. länga.

I bladen af Polygonum viviparum m. r. (Kitofka i ryska

lappmarken). 7.

5. Ust. Hydropiperis (Schum.) Schrot. ; Karst. Mj'c.

Fenn. IV, p. 7.

Syn. Uredo Hydropiperis Sohum.

Exs. Kaust. Pung. Penn. 394.

Sporerna oregelbundet runda eller aflänga, afrundadt

polygonala, sällan klotrunda, genomskinande, violetta, släta

eller tätt besatta med smä, fina körn, 8—17 nimm, i diam.,

eller ända tili 21 mmm. länga, 10—12 mmm. tjocka.

I fruktämnen hos Polygonum viviparum, P. mite och

P. Hydropiper, h. 0. d. i södra Finl. 8, 9.

ff Sporerna bruna.

6. Ust. Caricis (Pees.) Fuck.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p.

Syn. Uredo Caricis Peks.

Exs. Karst. Fang. Fenn. 51.

Sporerna mängformiga, ä tvenne hvaraudra motsatta
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sidor mer eller mindre tillplattade, frän den breda sidaii

sedda rundadt polygonala, briina, icke eller n. geiiomski-

nande, med tjock, af tättsittande koni straf membran, 12—24

mmm. länga, 7—18 mmm. breda, (frän breda sidan sedda)

ända tili 24 mmm. i diam.

Pä ocli inuti fruktämnen hos ätskilliga Carex-arter, t. a.

öfver heia landet. 8, 9.

Af deuna svamp angripna fruktämneu förvandlas tili fasta,

runda, svarta, pä ytan ifr&ii sig färgande, pulverulenta kroppar.

Ust. Luzulae Sacc; Wint. Pilz. p. 92.

Sporerna oregelbundet runda, polygonala eller afläuga,

sällan klotnmda, 19—26 mmm. i diam., med m. tjockt, mörk-

bruut, opakt, endast pä ett eller annat stalle genomskinande,

med stora, runda porkaualer försedt episporium.

I fruktämnen hos Luzula pilosa.

Ust. olivacea (De C.) Wint. Pilz. p. 91.

Syn. Uredo olivucea De 0. • ;^
i .i.i

Sporerna rundadt polygonala, äggrunda, aflänga, ofta

cylindriska och krökta, Ijust olivbruna, omkr. 5 mmm. i diam.,

eller 6—16 mmm. länga och 3,5—5,5 mmm. tjocka.

I fruktämnen hos Carex acuta, C. ampullacea, C. vesi-

caria, C. filiformis och C. riparia.

Ust. bromivora Tül.; Wint. Pilz. p. 91.

Syn. Ustilago Carbo « vulgaris d bromivora.

Sporerna klotruuda eller oregelbundet runda, sällau

äggformiga, morkbruna, n. genomskinande, glatta eller of-

tare tätt besatta med smä papiller, 6—11 mmm. i diam.

eller ända tili 12 mnnn, länga.

1 blomdelarne hos Bromus secalinus och Er. mollis.
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7. Ust. segetum (Bull.) Ditm.; Karst. Myc. Fenn.

IV, p. 6. — Sotbrand, Sot, Sotax.

Syn. Reticularia segetum Bull.

/'.hjtj-: üredo Carbo De 0.

Ustilago Carbo Tül.
j ,

,

Bxs. Karst. Pnng. Penn. 26.

Sporerna oregelbundet ruuda eller aflänga, polygonala,

sällan klotrunda, Ijusbruna, genomskinande, med merendels

finvärtigt, sällan glatt episporium, 5—8 mmni. i diara.

I blomdelarne hos Hordeum, Triticum, Avena och Fe-

stuca, t. a. 6—9.

Pruktificerar i fröet, i hvars stalle ntbildas ott kimrökslikt stoft,

hvilket i början omgifves af en tunn hinna, som snart sönderbrister;

sporerna utbreda sig nu öfrer alla blommans dolar och förstöra dessa

halt och hallet. *)

**** Sporerna släta.

8. Ust. grandis Fß.; Karst. Myc. Fenn. IV, p. 7.

Bxs. Kabst. Pung. Fenn. 200. ' :;';• '\'^:>f,'i'i. ,?:

Sporerna oregelbundet runda eller aflänga, ofta n. po-

lygonala, sällan klotrunda, Ijusbruna, genomskinande, 7—10

mmm. i diam., eller ända tili 12 mmm. länga.

Angriper sträen hos Phragmites. Auträffad pä, Eun-

sala ö i Mars 1861. üppgifves förekomma äfven pa, Typha

latifolia.

Ust. hypodytes (Schlecht.) Fk.

Syn. Caeoma hypodytes Schlecht.

*) Mot sot och brand pä hafre och körn rokommenderar ,T.

KÜHN en betning af utsiidet med ntspädd svafveleyra. Man användcr
en lösning af 1 del vanlig engclsk svafvelsyra pä, 15 delai- vatten

och later ntsädet ligga der i 10 minuter; pä detta siitt bohandladt
utsäde af körn och hafre förlorar intet af sin groningskraft, iindor det
att en betning af den med kopparvitriol, säsom för hvete, i dotta af-

seondo verkar skadligt.
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Sporerna oreg-elbundet runda eller polygouala, sällaii

klotrunda eller aflänga, Ijusbruna, genomskiiiliga, 3,5—6 mmm.

i diam.

Pä sträeu af Calamagrostis epigeios, Triticum repens

och Elymus areaarius.

Ust. Ornithogali (Schm. et Künz.) Win t. Pilz., p. 86.

Syn. Uredo Ornithogali Schm. et Kunz.

Sporerna m. oregelbmidna, ruudadt eller afläiigt polj?-

gonala, Ijusbruna, genomskiaande, ofta pä ena sidau med eu

utskjutande spets, 10—18 mmm. i diam., eller ända tili 25

mmm. länga.

I bladeu lios Gagea minima och (t. lutea. .;!.,»

Ust. longissima (Sovv.) Tul.; Wint. Pilz. p. 85.

Syu. Uredo longissima Sow.

Sporerna oregelbundet rundadt skifformiga, ofta n. kan-

tiga, sällan klot- eller äggrunda, Ijusbruna, genomskinliga,

3,3—6 mmm. i diam. eller ända tili 7 mmm. länga.

I Glyceria-arters blad.

Bildar läaga, bruna streck.

;,l,.,,fi
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Farn. 111. Entomophthoreae.

Myceliet vegeterande i lefvaude insekter och bestäende

af isolerade, rörformiga celler eller ledade ocli m. förgre-

iiade hyfer. Friikthyferna enkia eller förgreuade, utträn-

gande iir djurki'oppen. Basidiosporerna (konidierna), upp-

komna geiiom afsnörning, bortslungas vid mognadeu med eii

viss kraft. Vintersporerna, bildade af laterala eller ter-

minala utväxter frän myceliet, uppstä i djurkroppens inre

väfnader.

Familjen innefattar ett slägte:

I. Entomophthora Pkks.

* Vintersporer ocli basidiosporer (kouidier) bekanta.

Ent, sphaerosperma Fres.
; Wint. Pilz., p. 79.

Fruktliyferiia rikligt förgreuade, pä mängfaldigt satt

böjda, färglösa, ledaude sitt Ursprung frän ett mäktigt, pa,

djurets buksiga tjocka, stränglika höftorgauer utsändande

10-66 mm. tjockt mycelium. Sporerna (konidierna) aflänga

eller spollikt elliptiska, färglösa, 17 mmm. länga, 3 nimm,

tjocka. Vintersporerna klotrunda, brunaktiga, 20—27 mmm.
i diam.

I Kälfjärilens (Pieris Brassicae) larver.

Ent. Aphidis Hofpm.
; Wint. Pilz. p. 78.

Frukthyferna sparsamt ledade, flerfaldt krökta, färg-
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lösa, upptill n. klubblikt iippsvällda, ända tili 12 mmni.

tjocka, utlöpande frän isolerade, rör- eller säcklika, färglösa,

ända tili 9 mmm. tjocka celler. Sporerna elliptiska, spol-

formiga, ofta oliksidiga, sällau u. biijda, targlösa, 26—30

mmm. länga, 10—16 mmm. tjocka. Vintersporerna termi-

nala eller pä korta, laterala, frän det sparsamt förgrenade,

brnnaktiga myceliet framspringande grenar, klotrunda, först

bruna, sedan färglösa, släta, 33—43 mmm. i diam.

I Aphis (Cornni?) pä Coruns sangvinea. Begge frukt-

formerna förekomma samtidigt i September och Oktober.

Eni. megasperma (Cohn) Wint. Pilz. p. 78.

Syn. TaricMum megaspermum Oohn.

Myceliets liyfer rörformiga, cylindriska eller pä ett

och annat stalle bläslikt uppsvällda, icke eller sparsamt le-

dade, med spridda grenar, färglösa eller svartaktiga, 8—25

mmm. tjocka. Vintersporerna isolei'ade, stundom förenade

tvä och tvä eller tre och tre, med mörkbrunt, oregelbundet

färadt episporium, klotrnnda eller päronformiga, 36—55 mmm.
i diam. eller ända tili 100 mmm. länga och 30 mmm. tjocka.

Angriper Sädesbroddflyets (Agrotis segetum) larver.

*** Endast basidiosporer (konidier) bekanta.

Ent, AuJicae (Eeichakdt) Wint. Pilz. p. 78.

Syu. Empusa Aulicae Rbiohardt.

Frukthyferna flerböjda, utlöpande or isolerade rörfor-

miga celler. Sporerna äggformiga, med eu trubbig papill

37—38 mmm. länga, 20—27 mmm. tjocka.

I Euprepia Aulicas och andra insekters larver.

Ent. Tenthredinis Eres.; Wint. Pilz. p. 77.

Frukthyferna ända tili 6-celliga, af mängfaldig form,

ofta upptm klubblikt förtjockade eller pä ett eller aunat
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Ställe uppsvällda och utan innehäll. ofta böjda, omkriiig 20

inmm. tjocka, med brunt inneliäll. Sporerna rmida eller om-

vändt äggformiga, 47—62 mmm. läiiga.

I Tenthredo-larver pä al. «»t*

Ent. Grylli Fkes.; Wint. Pilz. p. 77.

Fruktliyferna 3— 5-celliga, ofta flerböjda, liär och der

uppsvällda och försedda med utväxter och korta grenar, upp-

till med brunt, kornigt innehäll, 10—20 mmm. tjocka. Spo-

rerna päronformiga, med brunaktigt innehäll, 33—43 mmm.

länga, 27—37 mmm. tjocka.

Angriper Gräshoppor.

Ent. Tipulae Fres.; Wint. Pilz. p. 77.

Frukthyferna ofta 4-celliga, slaka, grüubrimaktiga, med

talrika vacuoler uti imieliället, 10—11,7 mmm. tjocka. Spo-

rerna ovala, vid basen med en kort, bred, afrundad utyäxt,

grönbrunaktiga, 33—40 mmm. länga.

Angriper Tipula-arter.

Ent. Culicis (A. Bkaun) Wint. Pilz. p. 77.

Syi). Empusa Culicis A. Bkaun.

Frukthyferna cyliudriska, upptill klubblikt förtjockade,

trecelliga, nedtill 3—7 mmm., up[)tin ända tili 12,5 mmm.

tjocka, grägrönaktiga. Sporerna klockformiga, 9—12 mmm.

länga.

Pä Culex pipiens, heia sommai'en igenom.

Myoket lik följande art, men mindro.

1. Ent. Muscae (Ooiin) Wint. Pilz. p. 76.

Syn. Bmpusa Muscae OoiiN. -

' =' n
> ;

Frukthyferna rörformiga, sparsamt förgrenade, flerböjda,

9—11 mmm. tjocka, upptill klubblika, 19—28 mmm. tjocka,
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färglösa. Sporerna klockformiga, (bestäende af en rundad
kropp, som nedat afsmalnar tili ett skaftlikt bihang ocli

iipptUl tili en fln spets), färgiiisa, 20—33 nimm, länga, 16--23

mmm. tjocka.

Pä Musca-arter.

Denna svamp uppträder ärligen om hosten (enligt regeln frän

Ängusti tili November) epidemiskt iblaud fensterflugorna. Af denna
angripna individer sitta med ntbredda fötter och ntsträckt tryne p4
de mest olika föremäl; deras abdoraen tir nppsvälld, einellan dess

segmenter framkomma hvita gördlar, bestäende af frukthyfer. Slut-

ligen äro djuren och deras omgifning betäckta af ett hvitt stoft, bil-

dadt af de frän frnkthyferna elastiskt ntslungade sporerna.
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OM

ALGVEGETATIONEN

1 FINLANDS SYDVESTRA SKÄRGÄRD.

AF

H. F. G. STRÖMFELT.





iMedanstäende uppsats afser att utgöra redogörelse för den

resa, som jag för algologiska studier sommaren 1882 före-

tog tili Finlands sydvestra skärgärd med understöd af det

botaniska Hisingerska resestipendiet, som jag af Societas

pro Fauna et Flora Fennica erhällit.

Jag vill frambära min tacksamhet tili donator stipendii,

filosofie hedersdoktorn, friherre E. V. E. Hisinger för den

förekommande välvilja, hvarmed han icke blott lemnade

mig närmare upplysningar om det företag, jag hade att

utföra, utan äfven stälde sin litteratur och sin erfarenhet tili

mitt förfogande. Äfven stär jag i stör förbindelse tili do-

centen vid Upsala Universitet, filosofie doktorn F. R. Kjell-

man, som godhetsfuUt biträdt mig vid bestämmandet af mera

kritiska former. Slutligen beder jag att fä uttala mitt tack

tili alla dem, som genom sin gästfrihet och sitt tillmötes-

gäende underlättade mitt arbete.

Det omräde, jag hade att undersöka, utgjordes afskär-

gärden frän Barösund i öster tili Korpo i vester. Ungefär

midt emellan dessa bäda ändpunkter utskjuter Hangö länga

och sandiga udde. Trakten öster om denna har blifvit un-

dersökt af Gobi, som äfven publicerat sina iakttagelser ^).

Undantager man dessa j ernte nägra gamla uppgifter i Herb.

') Chv. Gobi: Die Rothtange des finnischen Meeibusens. — Pe-

tersburg 1877; die Brauntange des f. M. — Petersburg 1874.
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Mus. Fenn, i), var heia omrädets algvegetation okänd. Ve-

sterut frän och med Aland möta oss de svenska botanister-

nas, särskildt adjunkten Kroks ^) undersökningar.

Östersjön i allmänhet, och särdeles sä längt noix ut

som i finska skärgärden, är ganska fattig pä alger; ej sä,

som skulle icke en massa dylika växter förekomma, men denna

mängd utgöres pä de flesta stallen af helt fä arter. Detta

har väl hufvudsakligen sin grund i vattnets ringa salthalt,

som ej är tillräckhg för att uppamma en rikare och mäng-

formigare algvegetation, sädan som man träffar den t. ex.

vid Sveriges vestkust, men af ej ringa inflytande torde väl

ocksä hafsbottnens beskaffenhet vara. I heia det af mig

undersökta omrädet var nämligen förhällandet, att bottnen

vanligen utgjordes af härd lera, öfver hvilken ett tunt sand-

lager var utbredt, och pä sädan hotten trifves ingen högre

alg. Äfven der berg- eller stenbotten fans, upphörde denna

pä större djup (6—8 famnar), der leran äter uppträdde.

Häraf är lätt att inse, att det ej är godt om tjenhga alg-

lokaler i finsku skärgärden. Ganska gifvande draggningar

har jag dock gjort pä de genom „prickar" utmärkta grün-

den i segellederna ; för att gifva stöd ät „pricken", nedsäu-

kes nämhgen kring densamma en mängd stenar, pä hvilka

alger sedan fästa sig. En tjenlig växtplats särskildt för

bruna alger utgör Fucus vesiculosus, som ofta är fullkomligt

öfverväxt af dessa sina slägtingar.

Säsom redan är nämdt, är artrikedomen ej särdeles

stör i Finska skärgärden ; utom en mängd mer eller mindre

afvikande former har jag funnit 29 arter, fördelade pä 21

1) Herbarium Musei Fennici, utgifvet af W. Nylander och Th.

S«lan — ILfors 1859.

') Th. 0. B. N. Krok: Bidrag t. känned. om algfloran i iure

Östersjön och Bottniska viken. — Sthlm 1869.
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slägten. Pä hvad satt de stora alggrupperna äro represen-

terade, syiies af foljande tabell:

Af Charace;« har jag funnit 2 arter

., Rhodospermea; ., ,, ^ 5 „

., Fucoidese ,, ., ,,
10 .,

., Chlorophyllophycesc „ ,, „ 9 .,

„ Nostocacepe. „ ,. ., 3

Summa 39 arter.

Nägra af dessa arter tyckas här hafva sitt egentllga

bemvist, i det de uppträda under en mängd olika former.

Särskildt gäller detta om Ceramium tenuissimum Lyngb. och

framför allt om Coilonema Chordaria Aresch., hvilkeu sist-

nämda art visat sig ega en bögt utvecklad variatioiisför-

mäga. Äfven Dictyosiphon hippiiroides (Lyngb.) Kütz. företer

ett stört antal kritiska former och synes fuUkomligt ersätta

den annorstädes allmänna D. foeniculaceus (Huds.) Grev.,

som här fullkomligt saknas. Troligen kommer ocksä största

delen af den frän mellersta och norra delen af Östersjön

nppgifna D. foeniculaceus att visa sig vara D. hippuroides;

jag har nämligen flerestädes funnit former af denna alg, som

varit omöjhga att utan mikroskopets tillhjelp skilja frän för-

ntnämda art. Emellertid har jag, oaktadt det ringa artan-

talet, lyckats göra flera goda fynd i de ej forut beskrifna

Phloeospora tortilis (Pvupr.) Aresch. * Chordariasformis, Coilo-

nema Chordaria Aresch.* gelatinosum och Streblonema oli-

gosporum, samt de för Östersjön nya Bulbocoleon piliferum

Pringsh., Cladophora conglomerata Kütz., Enteromorpha

quaternaria Ahln. (var. ochracea Ahln.) och Rivularia (Isactis

Thur.) plana Harv.

Da Hangö udde skjuter sä längt ut i sydvest, skulle

man med skäl kunnat förmoda, att en olikhet skulle visa sig
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mellan algvegetationen i trakterna öster och yester derom.

Nägon anmärkningsvärd sädan künde jag dock ej upptäcka.

Enda skilnaden var, att algenia vesterut uppträdde i större

och rikare former an i Fhiska viken.

Hufvudmassan af algvegetationen i det af inig genom-

sökta omrädet utgjordes af Fucoideer, särdeles Fucus vesi-

culosus L., som stundom bildade riktiga snär pä hafsbott-

nen. Ytterst allmänna voro äfven Chorda fikim (L.) Stackh.,

Dictyosiphon hippuroides (Lyngb.) Kütz. och Elachista fuci-

cola (Velley) Fr. Allmänt förekommo äfven arter af slägtet

Enteromorpha. Sällsyntare vöro deremot Florideer; tahikast

bland dessa förekom tvifvelsutan Ceramium tenuissimum

Lyngb., som äfven var den enda Floride, pä hvilken jag

träffat utvecklade sporocarpiei-. Af Characeaj var Ohara

aspera Willd. och af Nostocacese Pävularia atra Roth; Thur.

temligen allmän.

Med afseende pä den här nedan följande förteckningen

öfver de funna algerna vill jag nämna, att mina hufvudsta-

tioner under resan varit följande: 1) Barösund, lotsstation

i Inga socken, ej längt frän Fagerviks bruk; 2) Espshär med

lotsstationen Busö ungef. l'/g mil söder ora Ekenäs; 3) Mango;

4) Höfjsära med lotsstationen Jungfrusund, beläget i Hiitis

socken; 5) StensMr, by i Nagu socken pä en ö nägot vester

om lotsstationen Gullkronan; 6) Fcu/erhohnen, tull- och lots-

station pä gränsen mellan Nagu och Korpo socknar. —
Dessutom har jag tagit nägra alger vid liunsala utanför Äbo.
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Charaeeae ^).

Chara aspera Willd.

Exs.: Ch. aspera J. E. Areschoug, Algse scaad. exs.,

n:o 41.

Nära Barösund och flerestädes; en yngre form frän

Högsära och Fagerhohnen.

Tolypella nidiflca (Müll.) Wählst.

Exs.: Nitella Stenhammariana J. E. Areschoug, Algse

scand. exs., ir.o 47.

Stenskär och Fagerholmeu (ett individ frän hvartdera

stallet); af frih. E. V. E. Hisinger tagen nära Barösund s).

Rhodospermeae (Floridese).

Polysiphonia violacea (Roth) Grev.

Exs.: P. violacea J. E. Areschoug, Algae scand. exs.,

u:o 65.

Utbredd öfver heia omrädet och pä vissa stallen rätt

ymnig t. ex. vid Steriskär och Fagerholmeu. KroJc fann

den nordligast vid Stockholmsskären. üpptagen i Herb. Mus.

Fenn.

f. violacea J. Ag.

Bescr.: P. violacea y violacea J. G. Agardh, Spec. alg.

pag. 989.

Denna form anträffades vid Barösund och Espskär.

GoU omnämner ej hufvudarten, utan endast denna form

(säsom sällsynt).

P. nigrescens (E. Bot.) Harv.

Forma: närstäende, men ej öfverensstämmande med

') De hithörancle arterna har fllosofie doktor 0. Nordstedt i

Lund välvilligt granskat,

^) Se E. V. E. Hisinger: Flora Fagervikiensis, pag. 43.
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P. nigr. u fucoides Harv., Ner. Bor. Amer., vol.

11, pag. 49 & Phyc. Brit,, tab. 277 ')•

Endast vid Barösund, i sjelfva farleden vid ett grund

pä 3—4 famnars vatten. Sannolikt flerestädes. Gobi och

Kroli arge den säsom allmän.

Piircellaria fastigiata (L.) Lamour.

Exs.: Furc. fast. f. tenuior J. E. Areschoug, Alga; scand.

exs., n:o 257.

Syn.: Fastigiaria furcellata Gobi, Die Eothtange des

finn. Meerb., pag. 6.

Vid Barösund, Hangö och Fagerholmen. Den växte i

stärkt sammanträngda, n. boll-lika exemplar och var stun-

dom gultoppad. Enligt GoU och Kroh allmän i heia Östersjön.

Phyllophora Brodisei (Turn.) J. Ag.

f. baltica Arescb.

Descr.: Ph. Brod. f. baltica Gobi, Die Rotht. d. f. M.,

pag. 7.

Exs.: Ph. Brodiaji & Ph. membranifolia IT. balticaj J.

E. Areschoug, Algae scand. exs., n:o 310.

Nägra smä, ytterst reducerade exemplar funnos vid

Barösund. I större och tydligare former uppträdde den vid

Fagerholmen, der den stundom tenderade nägot ät Ph.

membranifolia (G. & W.) J. Ag. Den smalaste formen äter-

finnes i Areschougs exsiccatverk. GoU fann den vid Hel-

singfors. Enligt Kroh är den „temligen ymnig i heia inre

Östersjön".

CeraBiinm tenuissimum Lyngb.

Exs.: Cer. tenuissimum J. E. Areschoug, Alga; scand.

exs., n:o 13.

Vär form skiljer sig bland annat genom mera sympodinl och
sammaiiträngd förgrening.
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Sijn.: Cer. gracillimum Gobi, Die Eotht. d. f. M.,,

pag. 4.

Efter all sannolikhet är det denna art, som teraligen

allmiint förekommer i finska skärgärden. Stundom helt flac-

cid, har den äter stundom grenarne stärkt utspärrade och

knappast sammanfallande ofvan vattnet. Särdeles stora och

yppiga exemplar togos vid Fagerholmen, växande pä äng-

bätsbryggan. Sporocarpier päträffades pä exemplar frän

Högsära och Runsala. Gobi fann denna art vid Helsingfors

och Hogland. Enligt Erok förekommer den ända längt upp

i Bottniska viken.

Anm. Hüdenbrandtia rosea Kütz. uppgifves af Gobi sä-

som allmänt föi'ekommande vid Finlands södra kuster (t. ex.

i Pojo-viken). Jag har ej lyckats päträffa densarama. KroJc

iann den ej norr om Gotland.

Fueoideae.

Fiicus vesiciilosus L.

Denna alg bildar, säsom ofvan är sagdt och äfven öi-

verensstämmer med Gabis och Kroks uppgifter, hufvudmas-

san af algvegetationen i denna del af Östersjön. Stundom

var bälen ganska förkrympt och smal, ehuru aldrig tili den

grad, att det künde blifva fräga om nägon dvergform, säsom

de af Gobi vid estländska kusten funna f. nana och ß balti-

('Us, stundom äter hade den en bredd af ända tili 4 centimeter.

Chorda Filiiin (L.) Stackh.

Exs.: Chorda Filum J. E. Areschoug, Alga; scand. exs.,

n:o 92.

Lika allmän, ehuru ej uppträdande i sädana massor som

föregäende. Är enligt Gobi och Kroh vanlig.
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Pliloeospora tortilis (Rupr.) Aresch.

Bescr.: Phl. tortilis J. E. Areschoug i Bot. Not. 1876,

pag. 34.

Exs.: Phl. tortilis J. E. Areschoug, Algse scand. exs.,

n:o 413.

Syn.: Dictyosiphon tortilis Gobi, Die Brauiitaiige d. f.

M., pag. 15.

Förekom ganska allmänt vid Hangö och öster derom

(vid Espskär och Barösuiid). Tester om Hangö (och äfven

vid Espskär) uppträdde i hufvudformens stalle en ganska

egendomlig form, som jag vill kaHa

* chordarigeformis n. subsp.

Fig.: tab.

Fld. robusta (thallo usque ad 475 {i crasso), fragilis, ramulis

brevibus, rigidis, distantibus, ssepe curvatis.

Bäl temligen grof och styf, men bräcklig, bildad af flere,

frän en fästpunkt utgäende hufvudaxlar, som bära kortare,

enkla eiler vidare förgreuade grenar. De yngsta grenarne

korta, styfva, utspärrade, ofta bägformigt krökta. Pä ett

tvärsnitt märkes den egendomligheten, att strax under korti-

kallagret förefinnes ett ganska stärkt lager af temligen smä

och tunnväggiga celler, som smäningom öfvergä i de stora

midtelcellerna.

Växten liknar i hög grad en kortgrenig Chordaria fla-

geiliformis Fl. D.; smägrenarnes och tvärsnittets beskaffenhet

känneteckna den dock som en Phloeospora. Jag fann den

temhgen rikligt vid Espskär, Högsära, Stenskär och i'ager-

holmen.

Dictyosipliou hippuroides (Lyngb.) Kütz.

Descr : D. hippuroides J. E. Areschoug i Bot. Not.

1873, pag. 165.
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Exs.: D. hippur. J. E. Areschoug, Algge scand. exs,,

n:ris 320 & 321.

üfverallt och i de mest olika former, som ofta äro

svära att urskilja säsom tillhörande demia art, ja, vissa

exemplar äro tili den grad lika D. foeiiiculaceus (Huds.)

Grev., att jag ovükorligen skulle bafva fort dem dit, om de

icke, liksom alla funna individ, visat sig ega de för D. Mp-

puroides karakteristiska, fyrkantiga, i lougitudinela rader ord-

nade kortikalcellerca i). Tvä af de funna formenia (tagiia

vid Barösund, Högsära, Stenskär odi Fagerholmen) öfver-

ensstämma med n:ris 320. ocb 321 i Areschougs exsiccatverk,

hvarföre jag antagit dem säsom typiska Östersjöformer. De

mest afvikande af de öfriga formerna beskrifvas här:

1. f. flaccida — läng (I-IV2 fot) ocli siak med fä, i för-

hällande tili hufvudaxeln korta grenar, som i sin ord-

ning äro pä liknande satt förgrenade.

D. Jdpp. 1—1 1/2- pedalis, flaccidus, ramis paucis, brevibus,

ramulos ramorum similes gerentibas. — Barösund.

2. f. flagellaris — mindre an föregäende form (ungefär V2

fot läng) med talrika, länga, nästan enkla grenar.

D. hipp, circa semipedalis, ramis frequentissimis, longis, fere

simplieibus. — Hangö; Runsala.

3. f. steiioelada — den gröfsta formen — V2— 1 fot läng,

af mörk färg och tätt besatt med grenar af tvä slag:

1) länga och nästan af samma tjocklek som hufvudaxelir.

2) korta och fina, stundom borstlika.

D. flipp. V2-I- pedalis, robustus, ramis frequentissimis

aut longis, crassitudine axis principalis, aut brevibus,

fili- vel setiformibus. — Espskär; Stenskär.

Dessutom

•) Ätei-stur att afgöra, hvilken vigt man kan tillmäta detta art-

märke.
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f. ad D. foeniciilaceiini accedens — förvillande lik D.

foeniculaceus (Hiuls.) Grev. och endast skild genom kortikal-

cellernas beskaffenhet. Omkring Vs fot läng, af Ijus färg,

med fä och temligen korta grenar. — Hangö *).

Coilonema Chordaria Axesch.

Bescr.: Dictyosiphon (Coilonema) Chordaria J. E. Are-

schoug i Bot. Not. 1873, pag. 170.

Deiina alg, som tyckes hafva sin egentliga hemtrakt i

denna del af Östersjön, fans ganska talrikt i yttre skärgär-

den och sparsammare inät Finska viken. Den företeddeflere,

i hög grad egendomliga former, hvilka jag här vill beskrifva.

1. f. decipiens ~ stärkt tenderande ät Dictyosiphon hippu-

roides f. flaccida — 1—2 fot läng med länga och slaka

primära grenar; endast hufvudaxeln och de större gre-

narne nägot tubulösa och mot basen afsmalnande; de

yngsta grenarne härfina, cylindriska.

C. CJiorä. 1—2-pedale, iiaccidum, ramulis filiformibus, cy-

lindricis, nee tubulosis nee basi attenuatis.

Barösund; Espskär; Hangö.

2. t. eloiigata — stör som föregäende form, raen af mörkare

färg och enklare förgrening: hufvudaxeln bar talrika,

länga, vanligen enkla, stundom vidare förgrenade pri-

mära grenar, hvilka jemte hufvudaxeln äro stärkt tubu-

lösa; de yngre grenarne, om icke stärkt, ätminstone

tydligt tubulösa; alia grenar mot basen afsmalnande.

C. Chord 1—2-pedale, ramis primariis elongatis, vulgo simpli-

cibus, Omnibus ramis tubulosis et basi attenuatis.

Espskär; Fagerholmen. — En variant af denna form,

tagen vid Högsära, har grenarne stärkt utspärrade.

'> Enligt KroJc är I). hippuroides funnen i Älilndska skärgärden

;

Gohi nämner den ej, för sä vidt han icke möjligen menar denna art

.med sin D. foeniculaceus f. B {-„mit grossen epidermalen Zellen").
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'•'
i. robusta.

Fig.: tab.

1 V2 fot läng och mycket grof (hufvudaxelu ända

tili öfver 2 millimeter tjock), stärkt och oiegelbuiidet

tubulös: de primära grenarne an enkla eiler nästaii

enkla, an bildande ett uytt förgreningssystem af samma

beskaffenhet som hufvudaxelns ; alla gvenar betydligt

afsmalnande mot begge ändar, stärkt utspärrade (stun-

dom t. 0. m. utgäende under trubbig vinkel), nägongäng

helt korta och da ofta skärformigt krökta.

C. Chord. sesquipedale robustissimum, tubulosissimum, ra-

mis distantibus, et apicem et basim versus valde at-

tenuatis,

Stenskär, i det grunda sundet nordvest om ön.

4. f. simpliciuscula Aresch.

Bescr.: Dict. (Coil.) Chord. ß simpliciuscula J. E. Are-

schoug i Bot. Not. 1873, pag. 170.

Exs.: Coil. Chord. var. simpliciuscula J. E. Areschoug.

Algas scand. cxs., n:o 323.

Syn.: Cladosiphon balticus Gobi, Die Bräunt, d. f. M.,

pag. 12.

Nägra unga exemplar af denna form togos vid Fager-

holmen. Gobi fann den flerestädes i Finska viken, t. ex. vid

Helsingfors.

Dessutom uppfattar jag säsom underart

* gelatiuosuitt n. subsp.

Fig.: tab.

Coil. l~2-pedale, robustum, ramis aut longis, crassitudine

axis principalis, aut brevibus, distantibus, setiformibus

;

toto thallo Strato gelatinoso circumdato.

En bögst egendomlig form. 1—2 fot läng, grof och tem-
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ligen stärkt üibulös samt tätt besatt med grenar af tvä slag:

1) mer eller mindre länga, af samma tjocklek som hufvudaxeln,

mot begge ändar afsmalnande och vidare förgrenade; 2) myc-

ket korta, enkla. utspärrade, borst- eller t. o. m. klubblika,

liknande de korta grenarne hos Dictyosiphon hippuroides

(Lyngb.) Kütz. f. stenoclada nob. — Baien är omgifven afett

slemlager, ungefär af kortikallagrets tjocklek; i detta slem ur-

skiljas radierande linier, liknande skiljeväggar, hvaraf det sy-

nes antagligt, att slemmet bildats genom upplösning af cell-

väggarne i det yttersta lagret. Huruvida denna förslemning

Star i samband med zöosporernas frigörande, har jag ej kun-

nat afgöra; är sä förhällandet, sä bör säkerligen denna alg

urskiljas som egen art eller t. o. m. som eget slägte.

Zoosporangierna öfverensstämma emellertid fullkomligt med

samma organ hos Coilonema Chordaria.

Stenskär, tillsammans med Coilonema Chordaria Aresch.

f. robusta nob.

ElacMsta fiicicola (Velley) Fries.

Exs.: Elachista fucicola J. E. Areschoug, Algffi scand.

exs., n:o 102.

Pä de flesta exemplar af Fucus vesiculosus. Enligt GoU

och Krok vanlig, dock ej norr cm Aland. I Herb. Mus.

Fenn, uppgifven för Aland och sydvestra Finland.

Litlioderma fatisceiis Aresch.

Bescr.: L. fatiscens J. E. Areschoug, Obs. Phyc, pag. 23.

Denna art anmärktes ej under sjelfva resan, men vid

granskningen af de hemförda samhngarna, päträffades ett

ungt exemplar pä ett snäckskal frän Espskär.

Pylaiella litoralis (L.) Kjellm.

Bescr.: P. littoralis F. E. Kjellman, Skandin. Ectocarp.

och Tilopt, pagg. 104—107.
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f. firma (C. A. Ag.) Kjellm. — endast vid Hangö.

f. compacta (Roth) Kjellm. — flerestädes, t. ex. vid

Espskär, Hangö och Fagerholmen.

Ectocarpus coiifervoides (Roth) Le Jol.

f. siliculosa (Dillv.) Kjellm.

Bescr.: E. conf. f. sihculosa F. R. Kjellman, Skand.

Ectocarp. och Tilopt., pag. 73.

Af slägtet Ectocarpus insamlades arter nästan pä hvarje

af mig besökt lokal, men endast vid Barösund päträffades

exemplar (ett enda) med flerrummiga zoosporangier, som be-

stämma arten tili ofvanstäende.

StreMonema oligospornm n. sp.

Fig.: tab.

Str. thallo minutissimo (cellulis partis basalis 5—10 /«

crassis), ramosissimo; zoosporangiis multilocularibus

linearibus — ovato-lanceolatis, obtnsatis, 25—40 ji, lon-

gis, 8— 15 i«-
crassis; loculis zoosporiferis paucis (3—15),

in una serie vel mediis in 2—3 seriebus longitudinalibus

dispositis.

Förekommer endophytisk i kortikallagret af Coilonema

Chordaria Aresch. m. fl.

Bäl helt liten, bestäende af 1) ett basalt parti, bildadt

af en hufvudaxel med talrika korta grenar samt 2) derifrän

utgäende länga grenar, som äro af annan beskaffenhet an

tasalpartiets korta, och 3) zoosporangia multilocularia.

Det basala partiet ligger helt och hallet inneslutet i

värdplantans kortikallager och är bildadt af korta, vanügen

omkring 10, sällan cända tili 15 f* länga och 5—10 [i tjocka

<;el]er, som under mikroskopet synas oregelbundet 4—5-, of-

tast 4-kantiga. Till följd häraf synes växten knöhg och ore-

gelbundet krökt. Grenarne äro ganska talrika, af samma
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groflek som hufvudaxeln, stuuclom enkla, stundciii vidare

förgrenade.

De länga grenarne utskjuta ur kortikallagret med sin

länga, häilika spets, äro cylindriska och bildade nedtili af

korta, 5 i-i länga och imgefär lika tjocka, endokromhal-

tiga, upptill af längre, omkr. 10 /i. länga och 5 p tjocka,

hyalina celler. Dessa grenar iippträda i längt större autal

pä sterila an pä fertila exemplar; i yngre tillständ kan man

knapt skilja dem frän outvecklade zoosporangier.

Zoosporangia multilocularia äro äfvcnledes utskjutande

ur värdplantans kortikallager, jemubreda — ovalt lancettlika,

trubbiga, sessila eller kort skaftade, genoni transversela väggar

afdelade i 3— 10 rum, som antingen förblifva odelade, sä

att blott en enda rad zoosporer bildas i sporangiet, eller

ock (men alltid endast nägra fä af de i sporangiets midt

befintiiga rummen) dela sig genom anläggande af 1— 2 lon-

gitudinela skiljeväggar, sä att ätminstonc i mellersta delen

af sporangiet zoosporerna ligga i flere longitudinela rader.

Enrummiga zoosporangier har jag ej lyckats upptäcka.

Frän öfriga arter af detta slägte skiljer sig denna för-

nämligast genom sin anmärkniijgsvärda litenhet samt be-

skaffenheten af sina flerrummiga zoosporangier. Närmast

tyckes den komma den af Farlow beskrifna nordamerikanska

arten Str. Chordaria; ^}, som dock bland annat är dubbelt

större. Som multiloculära zoosporangier ej äro funna pä

nyssnämda art, kunna dessa ej här vid lag användas som

skiljemärke.

Arten fans temligen talrikt i exemplar af Goilonema

Chordaria Aresch. frän Högsära, Stenskär och Fagerholmen.

•) Se W. J. Farlow, Marine algas of Ke\r England and adjacent

coast, pag. 69.
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Äfven har jag funiiit de« i Phloeospora tortilis (Rupr.) Arescli.

* chordariaeformis nob. fräii Stenskär. Vackrast uppträdde

den i Coil. Cliord. f. siinpliciuscula och * gelatiiiosum nob.

Chlorophyllophyeese.

Bulbocoleon piliferum Piingsh.

Bescr.: Bulbocol. pilif. N. Pringsheim, Beiträge zur

Morphol. der Meeresalg., pag. 1 & ff.

Fig.: Ibidem, tab. I.

Exs.: Bulb. piliferum V. Wittrock & 0. Nordstedt,

Algae aqua; dulcis exs., n:o 407.

Denna Ulla parasit fans ymnigt i nästan alla större

Phacozoosporeer, som jag tagit. Särdeles ymnigt och äfven

fruktificerande förekom den tillsammans med Streblonema

oligosporum nob. i Coilonema Chordaria Aresch. * gelati-

nosum nob.

CMophora conglomerata Kütz.

Descr.: Cl. conglomerata F. T. Kützing, Tab. Phyc, vol.

III, pag. 26.

Fig.: Cl. conglomerata F. T. Kützing, Tab. Phyc, vol.

III, tab. 92.

Ganska ymuig och vacker vid Hangö och Runsala.

Cl. crystallina (Roth) Kütz.

Descr.: Cl. crystallina F. T. Kützing, Spec. . Alg,,

pag. 401.

Fig.: Cl. crystallina F. T. Kützing, Tab. Phyc, vol. IV,

tab. 19.

Exs.: Cl. crystallina V. Wittrock & 0. Nordstedt., Algae

aqu8ß dulcis exs., n:o 120 b.

Espskär, i en bergshälighet nnder vattenbrynet.

10
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f. tenerrima (Klitz.) Wittr.

Bescr.: Gl. tenerrima F. T. Kützing., Spec. Alg,, pag. 401.

Fig.: Gl. tenerrima F. T. KUtzing, Tab. Pliyc, vol.

IV, tab. 18.

Exs.: Gl. crystall. y tenerrima V. Wittr. & 0. Norrtstedt,

Algse aquse dulcis ex8., n:o 122.

Hangö, vid Tulludden.

Cl. gracilis Griff.

f. vadorum (Kütz.)

Bescr.: Cl. vadorum F. T. Kützing., Spec. Alg., pag. 402.

Fig.: Cl. vadorum F. T. Kützing., Tab. Pbyc., vol. IV,

tab. 20.

Vid Barösund flerestädes samt vid Espskär.

Enteromorplia (Link.) Harv.

Bescr.: Alla af mig funna former utom E. quaternaria

Ahln. f. ochracea Ahln. äro beskrifna i K. Abiner,

Bidrag t. känned. om de svenska formerna af

algsl. Enteromorpha.

Fig.: Ibidem.

Arter af detta slägte förekoramo öfverallt; i synnerhet

vid Hangö var det väl representeradt af en mängd former.

E. plumosa Kütz.

Espskär; särdeles yppig vid Hangö.

E. complanata Kütz.

Hangö; en smäväxt form tagen vid Högsära.

f. sul)siiiiplex (Arescb.) Ahln.

Exs.: E. compressa var. subsimplex J. E. Areschoug,

Algse Scand. exs., n:o 177.

Fagerholmen.

E. compressa (L.) Link.
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Exs.: E. compressa V. Wittrock & 0. Nordstedt, Algse

aquse dulcis exs., n:o 134.

Hangö ; en smäväxt form vid Högsära. I Herb. Mus.

Fenn, iippgifven för Äland och sydvestra Finland.

f. racemosa Ahln.

Hangö; Fagerholmen.

E. intestinalis (L.) Link.

Exs.: E. intest, f. trivialis V. Wittrock & 0, Nordstedt,

Algsc aqua; dulcis exs., n:o 337.

Espskär; Hangö; Fagerholmen. Enligt KroJc allmän i

heia Östersjön.

f. attenuata Ahln.

Exs.: E. intest, var. attenuata V. Wittrock & 0. Nord-

stedt, Algai aqua) dulcis exs., n:o 136.

Hangö; Fagerholmen, der den stundom nägot tende-

rade ät f. Cornucopiai Lyngb.

E. quaternaria Ahln.

f. ochracea Ahln.

Descr. & Exs.: E. quaternaria var. ochracea K. Ahl-

ner i V. Wittr. & 0. Nordst., Algso aqua? dulcis

exs., n:o 139.

Nägra ytterst smä trädar växte pä en sten vid Espskär.

NostoeaeesB.

Calothrix (Ag.) Thur.

Pä ett exemplar af Coilonema Chordaria Aresch. f. elon-

gata nob. frän Högsära har jag funnit nägra outvecklade

individ, troligen tillhörande

C. (Leibleinia Endl.) confervicola Ag.
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Rivularia atra Roth; Thur.

Pä Fücus, Phloeospora, Chara m. ti. flerestädes, t. ex.

Stenskär.

R. (Isactis Thur.) plana Harv.

Descr.: Rivularia plana F. T. Kützing, Spec. Alg., pag.

338.

li'ig.: Rivularia
, plana F. T. Kützing, Tab. Phyc, vol.

II, tab. t3.

Pä stenar viel Espskär och Ilangö.
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Förklaring öfver Figurerna.

Fig. 1. Phloeospora tortilis (Rupr.) Aresch. * chordariseformis nob. —

-

nat. storl.

Fig. 2. Cüilonema Chordaria Aresch. f. robusta nob. — nat. storl.

Fig. 3. Coilonema Chordaria Aresch. * gelatiuosum nob. — nat.

storl.

Fig. 4. Dens. Tvärsnitt af bälens nedre del — -y-.

Fig, 5. Streblonema oligosporum nob.

') fruktiücerande exemplar, utprepareradt ur värdplautan —
320

1
•

^) d:o med zoosporangier och länga grenar utskjutande ur

värdplautans kortikallager — -^.

') steril del med talrika (af'brutna) länga grenar — ^ .

•>!«<•
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