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BOTANISKA NOTISEE 
ÜTGIFNE AF 

O. NORDSTEDT, 

N:rl d. 15 febr. 1875. 

Om vinterskotten hos Epilobium montamm L. och E. 

roseum Schreh. 

Af J. Eriksson. 

(Med tafl, I.) 

Hos få slägten inom vår flora äro väl de växtdelar, 
som hafva till uppgift att bibehålla den örtartade fleråriga 
växten vid lif under den kalla årstiden, eller de s. k. öf- 
vervintringsorganen, så omsorgsfullt undersökta som hos 
slägtet Epilobium. Redan E. Fries fäste (Nov. Mant. 
III, 1842) uppmärksamheten därvid, att dessa organ 
hos de olika arterna visade stor olikhet. En utförligare 
speciell undersökning finna vi emellertid först hos J. Lange, 
som (Vidensk. Meddel, fra den nat.-hist. Foren, i Kjöben- 
havn, 1849 sid. 97 ff.) sökt attpå vinterknopparnes bygg¬ 
nad grunda en indelning af de danska arterna. Ett lik¬ 
nande försök gjordes sedan af Dr Grisebach (Bot. Zeit. 
1852 sid. 849 ff.), som dock därvid omfattade alla arterna 
af gruppen Lysimachion Tsch. Oaktadt sålunda botani¬ 
ster både i vårt eget land och^^i vårt grannland Danmark 
därpå fäst uppmärksamhet, hafva dock ej flertalet af 
våra florister tillbörligen beaktat, åtminstone ej begagnat 
de resultat, som af undersökningarne härutinnan vunnits. 
Mot flertalet af desse författare kan väl detta med skäl 
anmärkas som ett förbiseende af den ofta stora vigt, som 
biologiska karakterer i allmänhet kunna ega i och för 

artbestämningen. Visserligen är det ej att undra öfver. 
1 



2 J. Eriksson. 

att några af våra smärre provinsfloror ss. W. A. Walls 

(Westmanlands Flora 1852), M. G. Sjöstrands (Calmar 
Läns och Ölands Flora 1863) och N. J. Scheutz’ (Små¬ 
lands Flora 1864) hafva intet eller så godt som intet om 
Epilohium-arternas öfvervintring att meddela, då utrym¬ 
met och arbetenas plan där ej tillåtit så utförliga växtbe- 
skrifningar, att biologiska karakterer skälig en kunnat 
medtagas. Men se vi åter på nästan hela den öfriga ra¬ 
den af svenska floror, som på de senare årtionden utkom¬ 
mit, finna vi visserligen här och hvar några strödda med¬ 
delanden, men dessa äro oftast mycket otillfredsställande 
och bristfälliga, såsom då vinterskotten hos en eller ett par 
arter blifvit omtalade, men icke hos de öfrige, eller äro t. o. 
m. hos flere författare rent af oriktiga, så att de lämna en 
allt annat än riktig föreställning om här i fråga varande 
bildningar. Att här framhålla bristerna hos hvarje sär¬ 
skild förf., skulle vara af föga allmänt intresse; nog torde 
vara att nämna hvilka, som i större eller mindre mån 
gjort sig till ett dylikt förbiseende skyldige: C. A. Gos- 
SELMAN (Blekinges Flora 1865), Carl Hartman (Landska¬ 
pet Nerikes Flora 1866, Skandinaviens Flora 1870), L. 
M. Larsson (Flora öfver Vermland och Dal. 1859), N. 
Lilja (Skånes Flora 1870), K. Fr. Thedenius (Flora öfver 
Uplands och Södermanlands Fanerogamer och Bräkenar- 
tade växter 1871), N. C. Kindbero (Östgöta Flora 1874). 
De ende bland våra florister, som åt här berörde förhål¬ 
landen egnat den uppmärksamhet, man med skäl kunnat 
fordra, äro F. W. C. Areschouo (Skånes Flora 1866) och C. 
F. Nyman (Utkast till Svenska växternas naturhistoria 
eller Sverges Fanerogamer 1868). Den förre har härvid 
följt Langes framställning, under det den senare synes 
mera hafva affattat sina beskrifningar efter egna iaktta¬ 
gelser. 

Egentliga afsigten med denna lilla uppsats var dock 
ej att lämna några rader kritik till våra floror, fastän 
platsen synts mig lämplig att här i förbigående göra det. 
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utan att till de förut kända uppgifterna om öfvervintrin- 

gen hos de tvanne arterna E. montanum och roseum, 
meddela några ytterligare anmärkningar, dessa grundade 
på iakttagelser, som upprepade gånger under de sist för¬ 
flutna efter hös tar ne hlifvit gjorda på de här i trakten 
(Malmö—Stehag) förekommande formerna. Skälet därtill, 
att min uppmärksamhet då kom att särskildt riktas på 
dessa förhållanden, var närmast det, att jag gång på gång 
misslyckades i mina försök att få de af mig insamlade 
exemplaren af E.‘ montanum och roseum att i afseende 
på vinterskotten öfverensstämma med de heskrifningar, 

som förekomma i de mig närmast tillgängliga flororna, 
Areschougs och Langes. Detta syntes mig så mycket mera 
öfverraskande, som jag viste, att beskrifningen på båda 
ställena ytterst grundade sig på Lange’s speciella under¬ 

sökningar. Hos andra undersökta Epilohium-arter däre¬ 
mot var öfverensstämmelsen med nämnde florors uppgifter 
fullkomlig. Jag beslöt då gå tillbaka till källan för dessa 
uppgifter, ' till Langes egen ofvan omtalade afhandling. 
Oaktadt efter genomläsningen af denna lilla uppsats dunk¬ 
let skingrade sig något, kan jag dock ej tillbakahålla några 
anmärkningar emot densamma. Ej häller de där lämnade 
beskrifningarne hafva synts mig fullt motsvara, hvad jag 
trott mig finna. Härvid kan väl invändas, att olika yttre 
omständigheter såsom olika beskaffade efterhöstar och vin¬ 
trar, olika undersökningstid, lokal o. s. v. kunna föranleda 
olikhet i de i fråga varande organens byggnad. Detta 
kan jag ingalunda förneka, men måste bemöta inkastet 
därmed, att mina undersökningar skett under flere vin¬ 
trar, ja ej ensamt under vintrarne, utan på alla tider af 
året (särskildt hvad E. montanum angår), samt på flere 
vidt skilda lokaler, så väl på slättbygden som i skogstrakt. 
Dessutom äro ock olikheterna i sak ej stora, hvilket af 
det följande torde framgå. Gent emot Langes beskrifning 
vill jag därför här först meddela, huru förhållandena för 
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mig gestaltat sig, samt sedan därmed jämföra Langes fram¬ 
ställning. 

Hos Epilobium montanum (Tafl. I. figg. 1—3) utsän¬ 
der den underjordiska stammen talrika, tjocka, uppåt rik¬ 
tade, till färgen röda eller åtminstone rödaktiga skott fig. 
1), hvilka äro täkta af tjocka, nästan äggformiga, dekus- 
serade fjäll (fig. 2), som vanligen äro trykta intill det 
uppsvälda, förlängda stampartiet. Då de tilltrykta fjäl¬ 
len sitta i fyra rader och äro kölade, får skottet en fyr¬ 
kantig, tillspetsad form. Mera sällan, och detta då skot¬ 
ten sitta något öfver jordytan (fig. 3), äro fjällen något 
bladlika med spetsarne frånböjda. Från basen af dessa 
fjällbeklädda knoppar och vecken af fjällen utgå talrika 
rottrådar, hvilka jämte knoppen äro ämnade för öfvervin- 
tringen. Då knopparne ernått en någorlunda betydlig ut¬ 
veckling, sitta de mycket löst fästa vid moderväxten — 
så är ock förhållandet med följande art — lossna snart i 
samma mån som denna bortdör, och knoppen utgör då 
med sina rötter ett själfständigt individ. Nästa vår och 
sommar förlängas de öfversta stängelleden, och den ofvan- 
jordiska stammen skjuter upp. De nedersta lederna på 
det lilla skottet tilltaga däremot ej vidare i längd, hvilket 
föjande sommar är lätt att iakttaga, då de nedre nu för¬ 
vissnade fjällparen ännu sitta nära intill hvarandra. Vid 
slutet af juli börja i dessa nedre fjällveck anlag till nya 
vinterskott att visa sig såsom små röda knoppar. 

Hos Epilobium roseum (Tafl. I, figg. 4—6) åter ut¬ 
skjuter från den gamla stammen flere kort skaftade ro¬ 
setter (fig. 4). Skottet är här föga utveckladt på längden, 
rosettbladen (fig. 6) mycket breda, njurformiga, kort- eller 
ej skaftade, tjocka och vågiga. Befinner sig knoppen un¬ 
der jordytan (fig. 5), äro bladen något löklikc hopslutna, 
konkava och gulaktiga, i annat fall starkt utvikna och 
mörkgröna. Från knoppens bas, utgå talrika rötter. Svårt 
eller ofta omöjligt är att urskilja den dekusserade blad¬ 
ställningen. 
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Jämför man nu denna beskrifning med Langes i 
Damn. Flora och den därefter affattade Areschougs, skulle 
man nästan finna sig benägen att påstå, det en förväxling 
af arterna å någondera sidan måste ha ägt rum. Langes 
beskrifning på E.f montanum öfverensstämmer med den här 
öfver E. roseum lämnade, Langes E. roseum med den här 
beskrifna E. montanum. Granskar man åter framställningen 
i Vid. Medd., synes olikheten i sak ej så stor. Dessa om¬ 
ständigheter synas mig kunna förklaras sålunda, att fram¬ 
ställningen i den Langeska uppsatsen med afseende på de 
två här i fråga varande arterna, särskildt E. montanum, ej 
är tillräckligt klar och tydlig eller rättare ej sådan, att 
därur kan hämtas de resultat, som förf. sedan i diagno¬ 

serna uti Floran upptagit. Uttrycket i Floran under E. 
roseum, ”Rodstokken med kugleformede Bladknopper” slår 
väl in i det fallet, då knoppen ligger under jord, men 
detta utgör t. o. m. enligt Lange själf (”Rodskud deels 
lidet haevede over Jordskorpen og havde da mere udvik¬ 
lede Blade, der vare mindre saftige, men af en ligeledes 
kredsrund Form, med noget utstående spidse”, Vid. Medd.) 
ej det enda fallet. Mig har det synts vara det vanliga 
och typiska, att skottet ligger i eller strax ofvan jordytan 
samt då är utbildadt fullkomligt såsom en bladrosett, lika 
tydlig somt t. ex. hos E. tetragonum, med stängellederna 
mycket hopdragna och bladen utböjda, ja ofta med spet¬ 
sen nästan rullad tillbaka mot bladets ryggsida. Hvad 
åter angår E. montanum, så säger Lange: ”Rodskud om¬ 
trent af lignende Beskaffenhed som hos foregaaende (E. 
parviflorum); den eneste Forskjel jeg har kunnet opdage 
bestaar i, at Knopperne hos E. montanum have något 

forlaengede Ledstykker, hvorved Bladene ere mere fjernede 
fra hinanden” och sedan: ”i Sept, har jeg fundet disse 
Knopper af langstrakt-oval Form og omtrent Va—1 Tom¬ 
mes Laengde med tiltrykte og kun lidet kjendelige Blade; 
senere paa Aaret (Okt.—Nov.) de enkelte Blade mere ud¬ 

viklede”. Hos E. parviflorum åter aro ”Bladrosetterne gan- 



6 J, Eriksson. Om vinterskotten hos Epilobinm. 

ske taet samlede med forkortede Ledstykker, hvis Blade 
i det sildige Efteraar (Okt.—Nov.) fandtes stærkt udvik¬ 
lede”. Mig synes afven efter den Langeska beskrifningen 
likheten ej så stor, att E. montanum skäligen kan räknas 
till samma grupp som E. parviflorum och tetragonum, de 
med rosetter försedda. Själfva uttrycket i Floran, ”Eod- 
stokken med Bladrosetter af langstrakt-oval Form” synes 

mig svårt att fatta. Ty bladrosetter kunna väl svårligen 
skotten hos denna art få namn af, då de dels i regeln ej 
bära blad, utan endast fjäll och detta t. o. m. midt på 
vintern, dels dessa fjäll sitta på betydligt olika höjd, 
trykta intill en förlängd stam — för så vidt ej ordet 
rosett här skall fattas i en annan mening än hos de öf- 
riga arterna (E. tetragonum, parviflorum m. fl.) eller öfver 
hufvud i en annan mening, än man eljest är van att fatta 
det. Rättast torde' väl vara att säga, att hos E. monta¬ 
num äro vinterskotten förlängda, fyrsidiga, fjällbeklädda 

med vanligen tilltrykta smala fjäll, sällan med dessa se¬ 
nare något utåtböjda, hos E. roseum korta, vanligen ro¬ 
settlika, med starkt utböjda, mycket breda blad, sällan, 
då de ligga under jord, med bladen löklikt hopslutna. 

Se vi åter på Grisebachs beskrifning på de båda här 
omtalade arterna, så finna vi denna till det mesta öfver- 
ensstämma med Langes. De hänföras till en grupp, be¬ 
nämnd ”stolonifera : stolones serotini, internodiis omnibus 
suppressis, a caulis basi annua demum absoluti, foliis om¬ 
nibus foliaceis” och om E. montanum säges särskildt: 
”rosulae autumnales foliis erectis ellipticis”. 

För att emellertid slutligen sammanfatta de anmärk¬ 
ningar, som här ofvan blifvit gjorda, så synes mig den 
förmodade oegentligheten eller bristen ligga däri, att med 
afseende på E. roseum Lange beskrifvit det fall, som synts 
mig vara det mera sällan, åtminstone ej uteslutande, före¬ 
kommande, samt med afseende på E. montanum att Lange 
kallat vinterskotten ”Bladrosetter”, liksom Grisebach ”ro¬ 

sulae”, benämningar, som väl torde få anses olämpliga så- 
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som gifvande en oriktig föreställning om hvad här är i 

fråga. Hos ingen bland våra svenska florister hafva beskrif- 
ningarne på vinterskotten hos Epilohium-arterna i allmän¬ 

het synts mig så naturtrogna som hos Nyman (anf. st.), 
och gäller detta, bland de här berörda båda arterna, i 
synnerhet E. montamum, som ”blir mångårig (ehuru icke 
särdeles varaktig) genom de ovala, köttiga och fjälliga 
knoppar (outveklade bladrosetter), hvilka bildas vid roten 

om hösten”. 

Bidrag till Yästergötlands Flora, 

samlade och ordnade af K. B. J. Forssell. 

Crepis tectorum L. — segetalis Eotli. Skara. 

Hypochœris glabra L. Semsholm, Essunga, Edsvära, [Vånga (lekt. 

A. J. Sahlén). 

Qalium trifidum L. Herrlunda. - 

Convolvulus sepium L. Hornborgasjön: Ore Nabbe (lekt. Koos). 

Pulmonaria angustifolia L. Skara-trakten flerst. men numera ej i 

Sk%ra Djurgård, såsom i Hartmans flora uppgifves. 

Mentha silvestris L. Berg (Scheffer). 

— gentilis L. Skara: Marum. 

Calamintha Acinos Clairv. — perennans P. C. Afz. Kinnekulle. 

Veronica agrestis L. — carnosula Hn. Skara: Brogården. 

— opaca Fr. Skara. 

Euphrasia gracilis Fr. Skara-trakten mångenstädes. 

Plantago major L. — agrestis Fr. Faleberg vid Larf (Sahlén); Skara 
flerstädes. 

Hydrocotyle vulgaris L. Alingsås (A. Hultman); Rackeby sn flerst. 

Batrachium fioribundum Bab. Skara flerst. ; Ving, Broddetorp, 

Kinnekulle. 

Corydalis laxa Fr. Höjentorp (A. W. Lindstedt). 

Alyssum calycinum L. Sköfde, Kinnekulle. 

Oxalis Acetosella L. — rosea Hn. Husaby (H. Johansson). 

— — lilacina Lge. Husaby (H. Johansson). 
Cerastium arvense L. Sköfde. 

Sempervivum tectorum L. Sköfde; Lundsbrunn. 

Posa resinosa Sternb. Skara. 

— ~ glabrata (Fr.) Soheutz. Skara, Värnhem. 
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Mosa mollissima Fr. — calycida F. Aresch. Sjogerstad. 

Humex maritimus L. Lidköping. 

Mosa Hydrolapathum Huds. Tranum; Åsaka i Vane härad; Valle 

härad fler st. (Sahlén). 

Callitriche stagnalis Scop. Skara flerstädes. 

Mhynchospora fusca R. S. Alingsås, Hallanda, Källunga, Billingen 

vid Brunhem. (Sahlén.) 

Carex Oederi Ehrh. — oedocarpa Ands. Trestena. 

Foa sudetica Hænke. Billingen nära Sköfde. 

Avena strigosa Schreb. Hallanda (J. S. Janson). 

Blechnum Spicant Roth. Billingen vid sköfde. 

Mamalina calicaris L. — fastigiata Pers. Skara-trakten allm. 

Fsora decipiens (Ehrh.) Dala. 

Talloidima vesicularis (Hoffm.) Dala. 

Kågra växtlokaler fråu Södermanland, Yästmanland, 
Dalarne, Upland och Gotland, uptecknade 

av Edv. D:son Iverus. 

Dä dessa växtlokaler liufvuclsakligen äro antecknade 
från ställen, som åtminstone hvad Västmanland och Västra 
Dalarne angår —■ äro långt ifrån tilräckligt undersökta, 
torde detta lilla växtgeografiska bidrag ej aldeles sakna 
intresse. Förkortningar som förekomma äro Vml = Väst¬ 
manland, Sdml. = Södermanland, Dal. = Dalarne, 
= Upland, Gotl. = Gotland, (övrige förkortningar, som 
möjligen torde förkomma, behöva troligen ingen förklaring). 

Bidens tripartita. L. var. minor. Hn Vml. flerstädes tämligen al¬ 

män. 

— cernua. L. var. radiata. Fl. D. Vml. Kolbälk s:n almän ; 

Svedvi s:n Hallsta, Öst Tuna, Prostgården. 

— — — minima. L. Vml. Täml. a. Dal. Ludvika bruk. 

Centaurea scabiosa L. Vml. Kolbälk sn. Näslund. Dal. vid vägen 

mellan Smedjebacken och Rusgården. 

Senecio vulgaris. L. var. radiatus Kolb. Vml. Svedvi sn. V. Tuna. 

XJpl. Upsala. 

Antennaria dioica. Gærtn. var. alpicola Dal. Smedjebacken, Lud¬ 

vika, Floda sn. Gagnev sn. Djurmoklack. 

— — — — var. corymhosa. Vml., Upl. o. Smdl., almän. 

Gotl. Fläringe; Västergarn. 
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Inula salicina. L. Vml. Kolbäck sn. Sörkvarn. Sala. 

Petasites officinalis. Mönch. Vml. Munktorp sn. Dåvö. 

Circium lanceolatum. Scop. var. albiflorim. In. Vml. Kolbäck 

sn. nära Kyrkan, Svedvi s:n, Tuna. 

— — — — var. nemorale. Echb. Vml. och Sdml. i när¬ 

heten av Mälaren flerstädes. 

— — palustre. Scop var. pallidum Iv. Vml. Nora bärgslag Kär- 

vingeborn. 

Onopordon acanthium. L. Vml. Irsta kyrka. 

Lappa major. Gærtn. Vml. Rytterne sn. täml. almän, Kolbäck sn. 

Strömsholm, Munktorp sn. Sör Hamra. 

Crepis tectorum. L. var. segetalis Roth. Vml. Kolb sn. Skansen 

Alsätra, Munktorp sn. Björke. Sdml, Tunbo nära kyrkan. 

Hieracium pilosella. L. * grandiflorwn. J). C. V^nl. Kolbäck sn. 

Skansen. Upl. 0. Våhla sn. Lindsbro. Sdml. Kviksund. 

— — fallax. Willd. var. hirsutum, Koch. Vml. flerstädes. 

Sdml. Torshälla, Nyby m. fl. st. Upl. flerst. 

Taraxacum officinalis. Web. * corniculatum. Kit. Vml. flerstädes. 

Dal. Smedjebacken, Floda sn. Hols åker, Gagnev nära kyr 

kan. 

— — * palustre. Sm. Vml. Västerås, Irsta sn. vid Hesslö 

och Hagbyholm. Sdml. Tunbo sn. vid Kviksund, Eskilstuna. 

Upl. Aspnäs i 0. Våhla sn. Dal. Grangärdes kyrkoby. Gotl. 
Etelhem sn., Hall i Fläringe sn. 

Leontodon hastilis. L. Vml. Nora bärgslag Rärvingeborn. 

Valeriana sambucifolia. Mik. Dal. Ludvika bruk. 

Valerianella olitoria. Möch. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. 

Sherardia arvensis. L. Vml. Västerås. Gotl. Eksta sn. Bopparve. 

Lonicera coerulea. L. Vml. Hela västra bärgslagen täml. almän. 

Campanula patula. L. Vml. almän. 

Symphytum asperrimum. M. B. Vml. Strömsholm. 

— — orientale. L. Vml. Västerås, Strömsholm. 

Mentha aquatica. L. Dal. Grangärde sn Nyhammar Vml. Kol¬ 

bäck sn. Skansen, Strömsholm, Irsta sn. Gäddholm. 

— arvensis. L. var. glahrata. Hn. Vml. Kolbäck sn. Yllesta, 

Munktorp sn. Stav. 

Thymus serpyllum. L. var. angustifolium. Pers. Vml. Västerås 

Kolbäck sn. Yllesta och Laggars, Munktorp sn. Avhulta. 

Upl. Upsala. Sdml. Stregnäs. Gotl. straxt söder om Thors¬ 

borgen; Alskog nära kyrkan. Dal. Smedjebacken. 

— — — — var albiflorum. Vml. Västerås Katskär. 

Ballota ruderalis. Sw. Gate Kopparve i Rute sn.; Eksta sn. Bop¬ 

parve. 
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Lamium incisum. Willd. Vml. Strömsholm, Munktorp sn. Dävö. 

— intermedium. Fr. Vml. täml. a. Dal. Floda prästgård, 

Gagnbro. 

MarruMum vulgare. L. Wml. Hed. sn. Bysala. 

Erythrœa 'pulchella. Fr. Goti. Ardre sn. vid Ljugarn. 

Hyoscyamus niger. L. var. agrestis W. K. Vml. Västerås, Ströms- 

holm. Sdml. Kungsörs kyrkoby. 

Veronica longifolia L. * maritima. L. Vml. Kungsör Örsåsen (fil. 

dr. Ährling). 

— persica. Poir. TJpl. Upsala. 

Bartsia alpina. L. Gotl. Etelhem sn. kärret straxt väster om 

Wästringe bland Ephr. salisburgensis. Dal. Älvdalen nära 

porfyrbruket. 

Melampyrum arvense. L. Vml. Västerås vid Apalby. 

Anagallis arvensis. L. Vml. Västerås. 

Samolus valerandi. L. Gotl. Alskog sn. Petsarve Sågå. 

Plantago lanceolata. L. var. maxima Vml. täml. almän. 

— — — — var. duhia. L. Vml. Munktorp sn. Stav. 

Armeria elongata. Koch. Vml. Rytterne sn. flerstädes, Strömsholm, 

Munktorp sn. Sör Hamra. 

Cornus suecica. L. Vml. Färna bruk i Gunilbo sn. 

Imperatoria ostruthium. L. Vml. Kopparbärg sn. Stjärnfors. 

Beseda lutea. L. TJpl. Upsala. 

Nymphéa alba. L. var. minor. D. C. Vml. och Dal. uti smärre 

skogssjöar ej sällsynt. Upl. Ö. Våhla sn. Aspnäs. 

Nuphar pumilum. U. C. Vml. Sala dam. Dal. Älvdal sn. Nässjön. 

Manunculus Friesii. Godr et Gren. TJpl. Upsala nära kakelfabriken. 

— — cassuhicus. L. TJpl. Stentorp midt emot Skokloster. 

— — illyricus. L. Vml. Västerås mellan Persbo och staden. 

Batrachium sceleratum. Th. Fr. var. minimum. D. C. Vml. Kol¬ 

bäck sn. Yllesta, Munktorp sn. Sör Sylta, Västerås, Irsta sn. 

Gäddeholm. Gotl. Östergarns sn. nära kyrkan. Rute su. Far- 

dume. Sdml. Eskilstuna. 

— — confusum. Schultz. Vml. Västerås vid Karlslund, 

Strömsholm, Kolbäck sn. Sörstafors, Sörkvarn, Munktorp sn. 

Avhulta; Ramnäs sn. Ramnäs bruk. 

Thalictrum simplex. L. var. dubium Vml. Kolbäck sn. Stora Åby. 

Pulsatilla vernalis. Mill. Dal. Älvdalen sn. Gåshvarv. 

Aconitum cammarum. L. Vml. Strömsholm. 

Delphinium consolida. L. var. pallidum. Iv. Vml. Kolbäck sn. 

Yllesta, Rytterne sn. Tidö. 

Papaver argemone L.var. glabra. Vestöö. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. 

Fumaria vaillantii. Lois. Vml. Västerås. 
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Sinapis arvensis. L. var. amhigua. Hn. Vml. flerstädes. Dal. 
Falun, Sundborn sn. vid Sveden. Fläringe, Eksta, Fröjel. 

Erysimum Meraciifolium. L. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. 

Cardamine amara. L. var. hirta. Vml. Kolbäck sn. Viby, Ramnäs. 

sn. Säter. Dal. Grangärde sn. nära kyrkobyn. 

— — pratensis. L. pileniflora. Vml. Svedvi sn. Nible. 

— — impatiens. L. Vml. Hed. sn. Bysala. 

Arabis arenosa, var. borealis. Fr. Dal. södra delen flerstädes. 

Vml. tämligen almän. Sdml. Tunbo sn. Torshälla och Fogdö 

s:nar flerstädes. 

Barbarea vulgaris. Br. var. arcuata. Rchb. Vml. Svedvi sn. Tuna. 

Camelina foetida. Fries. Dal. flerst. Vml. täml. a. 

— sativa. Fr. Vml. Strömsholm. 

Alyssum calycinum L. Vml. Kolbäck sn. Sörkvarn. 

Draba verna. L. var. præcox. D. C. Vml. Strömsholm, Kolbäck 

sn. Skansen, Västerås. Upl. Upsala på Polacksbacken. 

Malva alcea. L. Vml. Västerås, Barkarö sn. Fullerö, Strömsholm. 

Kolbäck sn. Yllesta. Sdml. Eskilstuna. 

— moschata. L. Vjiil. Hubbo sn. Hinsbärga, Strömsholm, Munk¬ 

torp sn. Avhulta. 

— sylvestris. L. Vml. Aggarö i Granfjärden, Svedvi sn. Hallsta. 

— rotundifolia. L. var. pelargonifolia, Aspegr. Vml. Ströms¬ 

holm. (Komminister Roth). 

Geranium prate^ise. L. Vml. Strömsholm. 

Viola sueeica. Fr. Vml. Mora strand, Vomhus nära kyrkan. Floda 

sn. nära prostgården. Vml. Säby sn. Brunna dye. Kolbäck sn. 

Skansen. 

— — — * epipsila. Ledeb. Vml. St. Ilian sn. nära fattig¬ 

stugan. 

— stagnina. Kit. Vml. på Kolbäcks åns stränder täml. almän, 

up till Ramnäs sn. 

Silene rupestris. L. Dal. Gagnev sn. Djurmo-kack. 

Dianthîis deltoides. L. var. glaucus. L. Vml. Arboga, Strömsholm. 

Gypsophila muralis. Vml. Strömsholm. 

Cerastium trigynum. Vill. Dal. Idre sn. Städjan. 

— semidecandrum. L. var. tetramerum. Vml. Västerås på 

Langebäi:g8 kulle. 

Arenaria serpyllifolia. L. var. tenuior. Koch. Goti. Gammelgarn 

nära kyrkan. Upl. Upsala kring domkyrkan. 

Sagina nodosa. Fenzl. var. glandulosa. Goti. Sdml. Vml. och Dal. 
flerstädes. 

Lepigonum medium. Fr Vml. Västerås. 

Sempervivum tectorum. L. (voZZ.Fläringe sn. Hall. 
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Epilohium parviflorum. Schreb. Vml. Sura sn. Laggars. 

— — montenum L. var. collinum. Gmel. Vml. taml. alman. 

Dal. Grangärde sn. Nyliammar. 

— — palustre. L. var. angustum. Vml. Kamsbarg sn. Klot- 

hyttan, Kolbäck sn. Yllesta, Bärg sn. Vallball. Sdml. Forssa 

bruk. 

— — origanifolium. Lam. Dal. Älvdal sn. Nybolets fäboder. 

— — alpinum L. Dal. Älvdal sn. Hykjebärget. 

Dyrus commuuis. L. Vml. Västerås nära Saltängsbron, Kolbäck 

sn. Yllesta. 

Cratcegus monogyna. Jacq. V^nl. Strömsholm, Säby sn. Mölntorp, 
o 

Rytterne sn. Aholmen. 

— oxyacantha. L. var. laciniata. Wallr. Gotl. Visby vid 

galgbärget. Vml. Rytterne sn. Stora Ekeby. 

Eilbus suberectus i Ands. Vml. Strömsholm. 

— idœus. L. var. anomalus. Arrh. Vml. Västanfors sn. Fa- 

gersta, Kolbäck sn. vid Tätting backarne. 

— arcticus. L. Dal. Falun Korsgården och nära Sveden. 

Vml. Gunilbo sn. Färna, Möklinta sn. Hedbo. 

Fragaria elatior. Ehrh. Vml. Kolbäck sn. Yllesta, Svedvi sn. Hall- 

sta, Strömsholm. Sdml. Eskilstuna, (på alla ställen utan frukt). 

Potentilla inclinata. Vill. Vml. St. Ilian sn. Upåker. 

— — pilosa. W. Gotl. Heideby sn. Tibles ^å landsvägsrenen. 

Prunus insititia. L. Vml. Kolbäck sn. Yllesta, Lundby sn. Johan- 
nisbärg, Irsta sn. Hesslö. 

— — — var. rustica. Vml. Västerås Emaus och Malma- 

bärg. Kolbäck sn. Paradiset, Munktorp sn. Avhulta och Bry- 

dinge, omkring Köping flerstädes. 

— avium, L. Vml. Kolbäck sn. flerstädes, Västerås. 

Pisum arvense. L. Vml. Kolbäck sn. Sörkvarn. 

Latyrus sylvestris. L. Vml. Skultuna sn. bredvid vägen til Lill- 

härads kyrka. 

Vida sepium. L. var. albiflorum. Iv. Vml. Kolbäck sn. Sörkvarn. 

Ervum hirsutum. L. var. angustifoUum. Fr. Vml. Munktorp sn. 

Avhulta, Strömsholm. 

Medicago lupulina. L. var. Willdenowiana. Boenn. Vml. flerstädes 

Dal. Smedjebacken. Upl. täml. almän Sdml. Tunbo sn. Torpa 
sn. Ekilstuna, Torshälla sn. 

Melilotus albus. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. 

Trifolium procumbens. L. Vim. Gunilbo sn. Stjärnvik. 

— — fragiferum. L. Upl. Nora sn. på Dalälvens strand. 

Anthyllis vulneraria. L. var. ochroleuca. Gotl. Höjklint, Kappels- 
hamn, Fröjel nära kyrkan. 
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Pyrola umbellata. L. Vml. Munktorp sn. Hemlinge, Kolbäck sn. 
Yllesta. 

Monotropa hypopithys. L. var. glahra. Koth. Vml. Kolbäck sn. 
Yllesta. 

Euphorbia esula. L. Vml. Kolbäck sn. Norrkvarn. 
— -■ cyparissias. L. Vml. Kolbäck sn. Skansen, Rytterne sn. 

Hornsund. 
o 

Polygonum bistorta. L. Vml. Rytterne sn. Aliolmen. 
Pumex hydrolapatum. Huds. Vml. Kolbäck sn. Sörstafors. Dal. 

Gagnev på högra älvstranden midt emot Kaplansgården. 
Asarum europœum. L. Vml. Kila sn. Sätra brun, Sala, Gunilbo 

sn. Färna. 
o 

Daphne mezereum. L. Vml. Rytterne sn. Aholmen. 
Artriplex hastata. L. Vml. Kolbäck sn. Näs och Sörkvarn. 

— — — — var. salina. Koch. Goti. Storugns i Lärbro sn. 
— — p)atula. L. var. angustifolia Sm. Vml. flerstädes. 

Blitum virgatum. L. TJpl. Upsala flerstädes. Vml. Västerås, 
Strömsholm. 

Corylus avellana. L. Dal. Gagnev Komministergården. 
o 

Fagus sylvatica. L. Vml. Rytterne sn. Aholnien, Strömsholm. 
Salix nigricans. Sm. var. villosa. Vml. täml. almän. 

— repens. L. var. glabrata. Vml. och Dal. almän. 
— — — var. argentea. Sm. Vml. flerstädes. 

— versjfolia. Vg. Dal. Särna sn. Städjan. 
glauca. L. var. angustifolia. Dal. Särna sn. flerstädes. 

— viminalis. L. Vml. Säby sn. Mölntorp, Munktorp sn. kyrko- 
byn, Kolbäck sn. Yllesta. 

— caprea. L. var. humilis. Hn. Vml. almän. 
Betula glutinosa. Yallr. var. microphylla. Vml. Odensvi sn. Gryten. 

— — — * pubescens. Ehrh. V^nl. flerstädes. Dal. almän. 
— intermedia. Vml. Lindesbärg. 

Callitriche stagnalis. Scop. Vml. och Sdml. mälartrakten flerstädes. 
— — verna L. var. minima. Hopp. Vml. flerstädes. 
— — hamulata. Kütz. Vml. Munktorp sn. Stäholm, Västerås. 

Chara fragilis. Desv. Vml. täml. almän. 
— foetida. AI. Br. Gotl. Roma myr. 

Orchis angustifolia. Wimm. Vml. Säby sn. Mölntorp. 
Herminium monorchis. Br. Dal. Gagnev sn. högra älfstranden midt 

emot kaplansgården, Mockfjärd sn. Limbäck. 
Epipactis latifolia. S. Vml. Västra bärgslagen ej sälsynt. 
Listera ovata. Br. Vml. på samma lokaler som föregående. 

— cordata. Br. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. Munktorp sn. 
Risbro. Dal. Våmhus sn. 
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Malaxis paludosa. Dv. Bal. Floda sn. Stormyr bredvid prostgår¬ 

den. Älvdalen sn. Porfyrvärket. 

Corallorhùa innata. Br. Vml. Eamsbärg sn. Klothytten. 

Stratiotes aloides. L. Vml. Sala. 

Fritillaria meleagris. L. Vml. Kolbäck sn. Sörkvarn. Kärrbo sn. 

Frösåker. 

Allium scorodoprasum. L. Vml. Strömsholm, Kolbäck sn. Yllesta. 

— arenarum. L. Gotl. Lummelunda sn. Kinners. 

Scheuchzeria palustris. L. Vml. Bärg sn. Bredmåssen, Svedvi sn. 

Tuna vid Dikestäppan. 

Luzula campestris. D. C. var. pallescens. Wng. Vml. och Sdml. i 

närheten av mälaren ej sällsynt. 

Acorus calamus. L. Vml. Västerås, Svedvi sn. Yahlsta. 

Lemna polyrhiza. L. Vml. Sura sn. Yästsura sjön. 

— gibba. L. Vml. Västerås, Kolbäck sn. Yllesta. 

Thypha latifolia. L. Vml. Barkarö sn. Fullerö. 

— angustifolia. L. Vml. Bytterne sn. Yikhus. vid Hjäl- 
mare kanal. 

Sparganium natans. L. Vml. och Sdml. flerstädes. 

Rhyncospora fusca. B. S. Vml. Hubbo sn. Hällby. 

Carex riparia. Curt. Vml. Gunilbo sn. Färna Sdml. Eskilstuna 

nära Stålfors. 

— ericetorum. Poll, mollior. Vml. Västerås Emaus. 

— buxbaumii. Vg. Vml. Västerås, Kolbäck sn. Yllesta. 

— — — var. macrostachys. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. 

— aquatilis. Vg. Vml. Kolbäck sn. vid ån nedom Lustigkulla. 

— acuta. L. fluviatilis. Hn. Vml. flerstädes. 

— pilulifera. L. Bal. Djurmo klack. 

— pauciflora. Ligthf. Bal. Floda sn. Stormyr. 

Blymus arenarius. L. TJpl. Upsala Slottsbacken. 

Lolium temulentum. L. Vml. Kolbäck sn. Sörkvarn, Gunilbo sn. 

Färna. 

Festuca ovina. L. var. vivipara. L. Bal. Mora strand. 

Bromus mollis. L. * hordeaceus. Vg. Vml. Kolbäck. sn. Sörkvarn. 

Catabrosa aquatica. P. B. Vml. Svedvi sn. Hallsta. 

Avena flavescens. L. Vml. Munktorp sn. Sör Hamra. 

Holcus lanatus. L. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. Gotl. Eksta. 

Hierochloa borealis. B. S. Vml. Munktorp sn. Dåvö. 

Asplénium filix femina. Beruh, var. complicatum. Hn. Vml. här 

och där. 

— — ruta muraria. L. var. tripinnatum. Hn. Gotl. Gammel¬ 

garn sn. bärghällar söder om kyrkan. 



Literatnr-ôfversigt. 15 

Pteris aquilina. L. var. pubescens. P. Afz. Dal. Djurmo klack 
Floda sn. Vesenbärget. Vml. flerstädes Sdml. Kviksund. Gotl. 
Thorsborgen. 

Botrychium lunaria. Sw. Dal. Gagnev sn. Marielund. 
— — rutaceum. Sw. Vml. Kolbäck sn. Yllesta. 

Ophioglossum vulgaUim. L. Vml. Sala. Gotl. Kappelsliamn. 
Isoetes echinospora. Dur. Vml. Kolbäck sn. flerst. Munktorp sn. i 

Mälaren. Dal. Ludvika i Väsman. 

Literatur-öfversigt. 

Oversigt over de i Danmark trykte samt af danske 
Botanikere i Udlandet publicerede botaniske Arbej¬ 
der for Aarene 1873 og 1874. 

Ved Eua. Waeming. 

Aar 1873. 
Bureau, Ed., Moreæ Brasilienses. Videnskab. Meddelelser, 1873, 

p. 52-54. 
Cohn, F., Om Bakterierne, de mindste levende Skabninger og deres 

Betydning i Naturen og Menneskelivet. Tidsskr. f. popul. Frem- 
still., p. 280--314. (Oversættelse fra Tysk). 

Er slev, E., Planterigets Naturhistorie, en Lærebog for vore höjere 
Skoler. (Med Hensyn hertil se Avisartikler i Dagstelegraphen, 

Juli 1873, ”Dagbladet” 1873 Aug — Oct Maaneder og fremdeles 
Vallöe: Logik, Botanik Pædagogik og nogle andre lignende” 
Smaating” contra Prof. Ed. Erslev, 1874 og Grönlund: Op¬ 
lysniger o. 8. 1874). 

Friedrichs en, Th., se Lange. 

Grönlund, Chr., Bidrag til oplysning om Islands flora. Bot. 
Tidsskr. 2 R., 3 Bd., p. 1—28. 

—, Stivelse og Bladgrönt. Tidsskr. fr. popul. Fremstill. af Naturv. 
p. 27 - 60. 

—, 4:de Udg. af Vaupells Botanik. 

Hansen, C , Forelöbig Fortegnelse over slesvigske Diatoméer. Botan. 
Tidsskr. II R., 2 Bd, p. 27-33. 

Hansen, Chr. Emil, En forelöbig Beretning omMoseundersögelser 
i Eftersommeren 1873. Videnskabl. Meddelelser, 1873, p. 
139-142. 

Krempelhuber, Lichenes Brasilienses i ”Symbolæ ad floram Bra- 
siliæ centralis cognoscendam”. Vidensk. Meddel., 1873, p. 1—46, 
m. 1 Tavle. 
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Lange, Joh., Bidrag til Synonymiken for nogle kritiske Arter fra 

Danmarks og Nabolandenes Floraer. Oversigt over d. Kgl. 

Danske Vidensk. Selskabs Forhandl. 1873, no. 2., p. 85—146 . 

—, (et Friedrichsen) Index seminum horti botanici Havniensis. 

—, Nogle yderligere Bemærkninger om hængende Pile. (Tidsskrift 

for Havevæsen 1873, pag. 323). 

—, Bidrag till Spörgsmaalet om Mangel paa Farverigdom i vore 

Træplantninger (s. St. pag. 327). 

Lund, S., Bemærkninger om Bægeret hos Kurvblomsterne. Viden¬ 

skab. Meddelelser 1873, p. 75—123 m. 1 Tavle. 

Marchand, Léon, Burseraceæ et Anacardiaceæ Brasilienses, i Vi¬ 

denskab. Meddelelser, 1873, p. 54—64. 

Nielsen. P., Sydvestsjællands vegetation. Botan. Tidsskr. 2 R. 2. 

Bd. p. 261-389. 

—, Nogle for Landmanden farlige Plantesygdomme. Dansk Land¬ 

botidende, 8:e Bind. 1873. 

Pedersen, R., Hvilken rolle spiller vækstspidsens klovning ved for¬ 

greningen hos blomsterplanterne. Bot. Tidsskr., 2 R., 3 Bd., 

p. 33—96. 

Rostrup, E,, Veiledning i den danske Flora. En populær Anvis¬ 

ning til at lære at kjende de danske Planter. 4;de Oplag. 

Tidsskrift, Botanisk, red. af H. Kiærskou 2 R., II Bd , 3:e Hefte, 

og III Bd., l:ste H. 

Tidsskrift for Havevæsen udg. af 1. A. Dybdahl. 8:e og 9:e 

Aarg. 

Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturviden, 

skaben, udg. af C Fogh, C. Lütken og E. Warming. 4 R., 

5;te Bd. (20 Aargang). (se Cohn, Grönlund, Warming). 

Warming, Eu g., Untersuchungen über Pollen bildende Phyllome 

und Kaulome. Hansteins ”Botanische Abhandlungen aus dem 

Gebiete der Morphologie und Physiologie”, H Bd., 2 H. 

—, Udgiver af Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam, 

part. XIV (cfr. Krempelhuber), part. XV (cfr Weddel, Bureau, 

Marchand) og part. XVI (cfr. Warming). Videnskabelige Med¬ 

delelser 1874. 

Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscendam. Part. XVI. 

Anonaceæ. Videnskab. Meddel. 1873, p. 142—162. 

—, Fortegnelse af dansk botanisk Literatur for Aar 1872. Botan. 

Not. 1873, pag 140. 

— , Om Planten opfattet som et Samfund. Tidsskr. f. popul. Frem¬ 

stil! .af Natur. p. 377—396 og 429—446. 
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Vaupell, Chr., Planterigets Naturhistorie, til Skolebrug. 4:de ved 

Grönlund besørgede Udgave. 

Weddell, H. A., Urticaceæ, i Warmings ”Symbolæ af floram Bras. 

centralis cognoscendam”. Vidensk. Meddel. 1873, p. 48. 

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Fo|r- 

ening i Kjöbenhavn. 1873 (cfr. Krempelhuber, Weddell,Bu¬ 

reau, Marchand, S. Lund, Hansen, Warming). 

Aar 1874. 

Agardh, Om Bladets Udvikling hos Algerne. Skand. Naturf. For¬ 

handl. p. 357—69. Med 1 Tavle. 

Forhandlingerne ved de skandinaviske Naturforskeres 

litte Möde i Kjöbenhavn fra d. 3:dje til d. 9;de’'Juli 1873(cfr. 

Agardh, Lange, Rostrup, Lund, Nordstedt, Hofman-Bang, War¬ 

ming). 

Friedrichsen, Th., se Lange. 

Gray, A s a. Om de Kaliforniske Kæmpetræers Fortid. Tidssk. f. po¬ 

pul. Fremst, af Naturv. p. 154—79. (Oversættelse efter Americ. 

' Naturalist). 

Grönlund, Chr., Oplysninger i Anledning af Prof. Ed. Erslevs An. 

greb paa Vaupells Botanik. Et Forvarsskrift. 

Hansen, Emil Chr., Om Gjærsvampe. Tidsskr. f popul. Fremstill 

af Naturv., p. 409—29. 

Hofman (Bang), Om Trægrenenes Sammenpodning (Afsugning) og 

Nytten deraf i Pomologiens Tjeneste. Skand. Naturf. Forhandl, 

p. 311-335. 
Kerner, A., Om Maaderne paa hvilke Blomsterstövet beskyttes mod¬ 

vind og Vejr. Tidsskr. f popul. Fremst, af Naturv. p. 105—137. 

(Forkortet Oversættelse). 

Ki ær sk ou, H., Lythrarieæ floræ Hispanicæ, i Lange og Willkomms 

Prodromus floræ Hispanicæ, vol. HI, pars I, 1874. pag. 170—76. 

—, Catalogus Filicum herbariorum horti botanici Havniensis, 1874. 

I Langes Beretning om Universitetets botan. Have for Aar 

1871-73. 

Lange, Job., Iagttagelser over Lövspring, Blomstring og Lövfald i 

Veterinær- og Landbohöjskolens Have for Femaaret 1867—71. Bo¬ 

tan. Tidsskr. 1873, 2 R, 3 Bd. p. 167—186. 

—, Flora Danica, 3:dje og sidste Supplementhæfte. 

—, Bemærkninger om tredie Suppl. Hæfte af Flora danica. Skand. 

Naturf. Forhandl, p. 352—55. 

2 
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Lange, J oh., Bemærkninger veddet tredie (sidste) Supplement¬ 

hæfte til Flora danica. Oversigter over d. Kgl. danske Vidensk. 

Selskabs Forhandl. 1874. no. 2. pag. 35—63. 

—, (et Willkomm) Prodromus floræ Hispanicæ, vol. III, pars I. 

Stuttgart 1874. 

—, (et Friedrichsen) Index seminum horti botanici Havniensis. 

—, Beretning om Universitetets botaniske Have for Aar 1871—73. 

Kbh. 1874. 

Lund, S., Bidrag til Marktidslens Morfologi. Skand. Naturf. For¬ 

handl. 351—52. 

Mortensen, H., Naturhistorie for Borger- og Almueskoler. 4:de 

Udg. 1874. 

Nielsen, P., Om Rusten paa Kornarterne og Berberisfejden. I 

Ugeskrift for Landmænd, no. 8, 9, 11, 15, 16, 17. 

Nordstedt, O., Om Droseras Kirtelhaar. Skand, Naturf. Forhandl, 

p. 336 — 38. 

Pedersen, R., Koppens Udvikling hos Vortemælken. Bot. Tidsskr. 

1873, 2 R, 3 Bd., p. 97-157. 

—, Haben Temperaturschwankungen als solche einen ungünstigen 

Einfluss auf das Wachsthum? I Sachs Arbeiten des botan. In¬ 

stituts in Würzburg, 1874. 

—, Beitrag zur Entwickelung des Polypodiaceenvorkeims. Sit¬ 

zungsberichte der Naturforsch. Gesellschaft zu Leipzig, 17 Juli, 

1874, p. 37—39. 
Rostrup, E., Om et ejendommeligt Generationsforhold hosPuccinia 

suaveolens (Pers.). Skand. Naturf. Forhandl, p. 338—50. 

—, En Rustsvamps Indvandring. Tidsskr. f. popul. Fremst, af Na- 

turv. 1874. 

Tidsskrift, Botanisk, red. af H. Kiærskou 2:e Bd. 4:e Hefte og 

3;e Bd., 2:e og 3 Helte (se Pedersen, Lange). 

Tidsskrift for Have væsen, udg. af J. A. Dybdahl. 9:e—10 e 

Aargang. 

Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturviden- 

ska|ben; 5 Række, l:ste Bd. (21:de Aargang), redig, af C. Fogh, 

C. Lütken og E. Warming. 

Vallöe, Knu'd, Logik, Botanik, Pædagogik og nogle andre lignende 

”Smaating” conta Hr. Prof Ed Erslev. Af ”Kotteriet” a—ö, 

Knud Vallöe og Jens Birke-Riis. 1874. 

Warming, Eug., Bemerkungen über das Eichen. Botan. Ztg. 1874, 

no. 30. 

—, Om den af Darwin opstillede Theori om Orchideblomstens Byg¬ 

ning. Skand. Naturf Forhandl, p. 335—36. 
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—, Om monosymetriske Blomsters Symetriplan med særligt Hensyn' 

til Vochysiaceernes Familie. Skand. Naturf Forhandl, p. 371—72. 

— , Lentibulariaceæ, Primulaceæ, Myrsinaceæ Brasilienses (Symbolæ 

etc. part. XVII.) Videnskabel. Meddel. 1874. p. 1—21; cum 
tab. duabus. 

— , Bidrag til Kundskaben om Lentibulariaceæ ; med 3 Tavler. Vi¬ 

denskabel. Meddelelser, 1874, p. 33—58. 

—, Symplocaceæ, Styraceæ, Ebenaceæ, Rosaceæ Brasilienses (Sym¬ 

bolæ etc., particula XVIII). Vidensk. Meddel, 1874, p. 59 -75. 

—, Morphologie der Monocotylen und Dicotylen. I Just’s ”Botani¬ 

scher Jahresbericht” for 1873, p. 208 — 251. 

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske 

Forening. 1874; no. 1—7 (cfr. Warming.) 

Or sted, A. S., Præcursores floræ Centroamericanæ. Fragmentum 

posthumum. 

Färgförändringar hos växtens vegetativa delar tidigt 
på våren. Af P. G. E. Theoein. (Göteb. Kongl. Vet 
& Vitterh. Samhäl. Handl., 1874, Ny Tidsföljd, 14 Häft 
sidd. 113—127). 

I denna lilla uppsats vänder fÖrf. uppmärksamheten 
på den omständigheten, att så väl späda växtdelar, blad 
och stjälkar, då de först om våren skjuta upp, visa en 
blåröd färg, äfvensom att redan gröna växtdelar kunna 
vid mycket låg temperatur antaga samma rödaktiga färg. 
Först sedan värmen ökats, framträder den normala gröna 
färgen. Att det torde vara den låga temperaturen, som 
kläder dessa växtdelar i rödt och blått, tyckes framgå 
af de anstälda försöken. Hos de exemplar (l:o), som 
ständigt fått stå kvar på sin af naturen anvisade växt- 
plats (Senecio vulgaris, Phleum pratense, Cerefolium 
Sylvestre, Urtica urens, Adoxa Moschatellina, Rumex 
crispus, Humulus Lupulus, Brassica oleracea), har den röd- 
blå färgen endast småningom förändrats till grön, och 
detta förr, ju snarare temperaturen ökats. På de exem¬ 
plar åter (2:o), som till en början fått stå kvar på sin 
växtplats men sedan inflyttats i varmt rum (Anemone ne¬ 
morosa, Ficaria ranunculoides, Hieracium Pilosella, Se- 
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dum rupestre) liar en etiolerad växtdel omedelbart eller 
åtminstone ganska snart blifvit grön. Slutligen (3:o) 
framhållas exempel på växter, som en gång varit gröna, 
men där blad och stam eller ock endast de förra, sedan 
de varit utsatta för en frostnatt eller länge fortfarande 
kall blåst, blifva rödaktiga och först efter omslag i vä¬ 
derleken återfå sin förra färg (Syringa vulgaris. Secale 

cereale). 
Förf. försöker äfven en förklaring af fenomenet. Den 

låga temperaturen verkar hämmande på näringsprocessen 
i allmänhet; assimilation och klorofyllbildning kunna eJ 
försiggå normalt, hvadan ej neutrala kolhydrat utan fria 
syror bildas. I etiolerade växtdelar antager nämligen det 
färglösa cellinnehållet med lackmus-tinktur en tydligt röd 
färg, i de blåröda bibehålies därvid ungefär den redan 
förut befintliga röda färgen, och äfven de svagaste orga¬ 
niska syror gära den blåröda färgen än intensivare; kau- 
tikt kali däremot färgar grönt. Den fria syran antages 
på det sätt ge anledning till den röda färgen, att den 

inverkar på ett i cellerna befintligt färgämne, som för¬ 
modas vara beslägtadt antingen med klorofyll eller möj¬ 
ligen med lackmus. Vore färgämnet en modifikation af 
klorofyll, så kunde fenomenet förklaras så, att den fria 
syrans närvaro hindrade klorofyllets gula och blå sub¬ 
stans att bildas i den jämna proportion, att den af dem 
sammansatta gröna färgen uppkomme, hvilken först fram¬ 
trädde, om syran blefve mättad. Sådant förmodas åtmin¬ 
stone förloppet vara, då en rödblå vätska och klorofyll 
förekomma jämte hvarandra. Vore färgämnet åter lack- 
musartadt, skulle detta helt naturligt vid en fri syras när¬ 
varo framträda med sin röda färg, men vid syrans mätt- 
ning skulle det före neutraliseringen undanskymda kloro¬ 
fyllet visa sig eller ock vätskans egen röda färg kunna 
antagas öfvergå i grön. 

J. Eriksson. 
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Norges flora eller Beskrifvelser af de i Norge vild- 
voxende Karplanter tilligemed Angivelser af deres Udbre¬ 
delse. Anden del med Bistand af Prof. M. N. Blytts efter¬ 
ladte Samlinger og optegnelser af Axel Blytt, Universitets¬ 
stipendiat og Conservator. Christiania 1874. (s. 387—855.) 

Denna del, som under förra året iitkom i 2 häften, 
utgör en värdig fortsättning på den af den äldre Blytt 

påbörjade Norges flora. Då de långa och fullständiga 
artbeskrifningarne, som äro uppgjorda med mycken om¬ 
sorg och väl försvara sin plats, skulle göra svårt att ha¬ 
stigt examinera sig till namnet på en gifven växt, har 
förf. i denna del häft denna olägenhet genom flere indel¬ 
ningar af arterna, då slägtet utgöres af flere än 2 arter, 
samt genom att använda spärrad stil på lämpliga ställen. 
Slägtet Salix har bearbetats af prof. N. J. Andeesson och 
sl. Hieracium af lekt. C. J. Lindebeeg; sl. Ruhus skall 
bearbetas af adj. Fr. Areschoug. Slutet af arbetet väntas 
utkomma under årets lopp. 

Hepaticæ Scandinavîæ Exsiccatæ edd. S. O. Lindberg et 
E. Fr. Lackström. Fasciculus I (Num. 1—25 et I—V). 

Detta exsiccatverk kommer att fylla en särdeles känn¬ 
bar brist, om tid och omständigheter tillåta utgifvarne 
att afsluta det påbegynta verket. Vi äga i R. Hartmans 

exsiccater ett godt verk öfver de Skandinaviska Musci, 
men däremot nästan intet öfver Hepaticæ, af hvilka blott ett 
mindre antal arter blifvit publicerade i Thedenii exsicca¬ 
ter, som dock i främsta hand afsågo Musci. Svårigheten 
att studera Hepaticæ är också betydlig, då vi ej öfver de 
europeiska arterna äga något arbete jämförligt med Bry- 
ologia europæa eller Schimpers Synopsis. Därtill kom¬ 
mer, att flertalet af Hepaticæ äro svåra att anträffa i till¬ 
räcklig mängd för insamlande tiil ett exsiccatverk ; vidare 
att endast ett fåtal botanici sy seisätter sig med deras 
studium och att man därför ej kan påräkna så stort an¬ 
tal medhjälpare vid insamlingen. 
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Hvad den yttre utstyrseln beträffar, så är därpå ned¬ 
lagd mycken omsorg, ja man kan nästan säga, att den 
är luxuriös, hvilket gör arbetet särdeles egnadt för de 
stora museerna. Denna praktfulla utstyrsel liar gjort det 
nödvändigt att sätta priset relativt till andra exsiccat- 
verk tämligen högt, eller 30 francs faskikeln. Från ve¬ 
tenskaplig synpunkt utmärker sig arbetet för en särdeles 
fullständig synonymi, här och där inströdda vetenskap¬ 
liga noter, figurer öfver nya arter och kritiska former^. 
samma art ofta från flere lokaler och i olika utvecklings- 
tillstånd, samt slutligen goda exemplar, ehuru det ligger 
i sakens natur, att exemplaren af Hepaticæ ej kunna 
blifva för ögat så praktfulla som af en stor del Musci. 
Dessutom ligga alla arterna i konvolut, hvilket synes 
mig vara det enda rätta sättet, så framt ett exsiccatverk 
öfver Musci eller Hepaticæ skall kunna bibehålla sig i 
godt skick under en längre följd af år. 

Däremot hafva utgifvarne begagnat en nomenklatur, 
som stöder sig på en princip, som jag för min del tror ej 
böra godkännas. Det är den så kallade absoluta alderstrin- 
cipen^ enligt hvilken ett äldre namn alltid skall äga företräde 
för ett yngre. Det faller af sig själft att nomenklaturen öf¬ 
ver växterna under tidernas längd måste undergå förän¬ 
dringar liksom alt annat menskligt, liksom nationernas 
språk och lagar; men å andra sidan fordrar vetenska¬ 
pens egen fördel, att det ej blifver en oupphörlig snabt 
växlande rörelse och förändring. Det synes mig långt 
bättre att antaga den nomenklatur, som finnes i de stora 
hufvudarbetena,' än att ett gammalt ofta tvifvelsamt art¬ 
namn uppletas i små brochurer af äldre dato. Genom det 
senare förfarande försvinner all enhet, och nomenklaturen 
kommer ej att bero af dem, som mest studerat och genom¬ 
trängt en växtgrupp, hvilka ju är o denna växtgrupps verk¬ 
liga banérförare, utan af andra, som än här än där i mas¬ 
sor af små uppsatser eller mindre arbeten söka uppleta för 
längesedan glömda eller rättare i vetenskapen aldrig all- 
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mänt antagna namn. Att den, som utgifver ett nytt om¬ 
fattande arbete öfver en växtgrupp och därvid samvets¬ 
grant begagnar sina föregångares arbeten, i sin mån 
kan vidtaga förändringar och rättelser af dessa, är själf- 
klart; men man bör därvid förfara med pietet och det, 
som utan skada kan bibehållas, bör bibehållas; ty om 
man bråkar med att förändra det, som är kändt och er- 
kändt, åstadkomnies endast förvirring. För öfrigt får man 
icke stanna vid Linné, om man slaviskt följer åldersprin- 
cipen. Redan hos Tournefort finner man en klar begräns¬ 
ning af slägtena, och det lider intet tvifvel, att äfven hans 
föregångare med sina slägtnamn och artnamn (diagnoser) 
ofta nog afsågo bestämda slägten och arter. Hvad sär- 
skildt mossorna beträffar, skulle man vara förpligtad att 
utreda Adansons moss-slägten och upptaga namnen Grean, 

Sekra, Luida, Blankara, Brewer m. fl., men, som jag tror, 
alldeles icke tillj vetenskapens fromma. Det i vetenska¬ 
pen nya måste tilläggas nya namn ; men de naturföremål, 
som varit välbekanta sedan lång tid tillbaka, böra ej 
oupphörligt skifta namn. 

Då den nu följande uppräkningen innehåller åtskil¬ 
liga namn, som utan tvifvel äro obekanta för flertalet af 
denna tidskrifts läsare, har jag till ledning inom klam¬ 
mer satt de namn, som användas i Hartmans Flora ed. 
10, och för de utländska dem, som användas i Gottsch. 
Lindenb. et N. v. Es. Synopsis Hepaticarum. 
1. Marchantia polymorpha, a, b *). 

2. Frullania Tamarisci. 
3. Porella lœvigata (= Madotheca lævigata). 

4. Porella dentata (= Madotheca rivularis), a, b, c, d. 

5. Pleurozia cochleariformis (= Phy siotium cochleariforme). 

6. Bazzania trilohata (= Mastigobryum trilobatum), a, b. 

7. Bazzania triangularis (= Mastigobryum deflexum), a, b, c. 

8. Harpanthus Flotowii (= Harpanthus Flotowianus), a, b. 

9. Trichocolea tomentella, a, b. 

*) a, b, m. m. utmärker att arten är lemnad från två eller 
flere olika lokaler. 
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10. Blepharozia ciliaris (Ptilidium ciliare), a, b. 

11. Anthelia setiformis (Jungermannia setiformis), a, b, c. 

12. Jungermannia cespiticia. 
13. Jungermannia hier enata, a, b. 

14. Jungermannia saxieola. 
15. Jungermannia minuta, a, b, c. 

16. Jungermannia rigida Lindb. nov. spec. 

17. Nardia compressa (= Alicularia compressa). 

18. Nardia repanda (=Alicularia scalaris). 

19. Nardia emarginata (=Sarcoscypbus emarginatus), a, b, c. 

20. Nardia sphacelata {— Sarcoscyphus sphacelatus), a, b, c. 

21. Nardia sparsifolia (= Sarcoscyphus sparsifolius). 

22. Sealia HooJceri (= Haplomitrium Hookeri N. v. Es.). 

23. Fossomhronia cristata Lindb. nov. sp. 

24. Blasia pusilla. 
25. Fellia epiphylla. 

I. Frullania Hutchinsice. 
II. Lejeunia Machayi {— Phragmicoma Mackayi). 

III. Mastigophora Woodsii (— Sendtnera Woodsii). 

IV. Heberta adunca (= Sendtnera juniperina var. /9). 

V. Plagiochila spinulosa. 

J. E. Zetterstedt. 

lieber die Piltzverhaltnisse der Alpen. Von L. Fuckel. 

(Botan. Zeitung 1874, nr 45.) 
Förf. hade under sina föregående vandringar i Tyro- 

lens och Schweiz alper iakttagit, att svamparne där voro 
mycket sparsammare än i låglandet. Förliden sommar 
företog han sig att särskildt utforska orsaken därtill. 

Förut hade fÖrf. trott, att svamparnes utveckling 
skulle befordras af alpklimatet med dess låga medeltem¬ 
peratur och fuktiga dimma, som är gynnsam för all ve¬ 
getation af svampar, i synnerhet af saprofyter, samt fuk¬ 
tiga vindar, såsom förhållandet är i det svamprika Sver¬ 
ge och Norge. Klimatet i Oher-Engadin, hvars dalbot¬ 
ten har en höjd af 5400', har man ju ansett motsvara 
klimatet i den nordliga delen af Norge, och det är sant, 
om man endast fäster afseende vid medeltemperaturen. 
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Men det finnes andra förhållanden, som väsendtligen hjälpa 
till att karakterisera ett klimat, och som inverka ofant¬ 

ligt olika på växtverlden och särskilt på svampvegetatio¬ 
nen. Förf. anser att bland dessa är det hufvudsakligen 
den höjden motsvarande tunna luften, som gör alptrak¬ 
ternas klimat helt och hållet olika mot klimatet i en, me¬ 
deltemperaturen motsvarande, nordisk låglands-region. 

Förf. säger, att inverkan af denna tunna och lättare 
luft icke hos några andra växter så påfallande och ome¬ 
delbart gifver sig tillkänna, som hos svamparne, och att 
det i synnerhet är denna förtunnade tuft, som är orsaken 
till alpernas fattigdom på svampar. De egentliga, på och 
i lefvande växtdelar förekommande, parasitsvamparne be¬ 

röras dock naturligtvis ej häraf och förekomma därför i 
alperna lika talrikt som så låglandet, om ock till en stor 
del i andra former och arter. Beträffande åter saprofy- 
terna, inberäknadt de som växa på jord och spillning, är 
bristen på arter och individer samt dessas för det mesta 
klena utveckling genast i ögon fallande. 

Som bekant är, afdunstar vatten fortare i tunnare 
luft än i tätare^ och detta är den mera direkta orsaken 

till svampfattigdomen i alperna. Äfven när det fallit myc¬ 
ket regn eller dagg i Ober-Engadin, så hinna svampspo¬ 
rerna ej att gro eller det möjligen framkomna myceliet 
att vidare utveckla sig, förr än vattnet helt hastigt afdun- 
stat i den tunna luften och därigenom’ all vidare utveck¬ 
ling blifvit afbruteii eller hämmad. Därför sker också 
här förruttnelsen af trä och i synnerhet af kvarstående 
stubbar (rotstumpar) på helt olika sätt. Wid närvaron 
af svampmycelier, ss. i låglandet, sker förruttnelsen in¬ 
ifrån utåt eller genom hela massan samtidigt, då däremot 
svampmycelier saknas, utifrån inåt, ss. på alperna och i 
den höga norden ; i de båda sista fallen dock af två olika 
orsaker. I den höga norden bevaras de vegetabiliska öf- 
verlefvorna fria från mycelier genom den under största 
delen af året herskande låga temperaturen, som omöjlig- 
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gör all svampvegetation. Den långsamma förmultiiingen 
af dylika ämnen på alperna måste däremot icke tillskrif- 
vas den låga temperaturen, ss. förf. förut gjort, utan den 
tunna luften, hvari de befinna sig, och hvilken hastigt ut¬ 
torkar dem och därigenom skyddar dem för svampmy7 

celier. 

Correspondance botanique. Liste des jardins, des 
chaires et des musées botaniques du monde. Deuxième 
Édition. October 1874. — Liège, Boverie N. 1. — 40 
sid. 8:o. 

Denna af Edouard Morren utgifna förteckning inne¬ 
håller uppgifter öfver flere botanister, än man af titeln 
kan se, och denna andra upplaga är betydligt bättre än 
den första. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

Göteborgs vetenskaps och vitterhets samhälle d. 2 jan. 
Lektor C. J. Lindebero lämnade en redogörelse för sin 
resa förliden sommar till Västerbotten och till gränsen 
mot Norge i västra Jämtland. 

Vetenskapsakademien d. 13 jan. Till införande i 
handlingarne antogos följande två af lektor J. E. Zetter- 

STEDT författade afhandlingar : 1) Musci et Hepaticae Fin- 
marckiœ circa Alten crescentes och 2) Musci et Hepati¬ 
cae Gotlandiae. Prof. Andersson inlämnade och redogjorde 
för de till akademien inlämnade berättelser öfver natur¬ 
historiska resor, som under nästlidne sommar blifvit ut¬ 
förda med understöd af akademien dels af dr P. G. Theo- 

RiN i likenologiskt ändamål till Omberg och Kolmåren, 
dels ock af dr. J. Spångbero i ändamål att undersöka 
fjärilar och sötvattensalger i Umeå Lappmark. Prof. Berg¬ 

strand anmälde för intagande i öfversigten en uppsats af 
honom själf ”om utvittringar af alunsalter och deras in- 
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flytande på vegetationen”. Prof. Nordenskiöld tillkännagaf 
att hr Oscar Dickson anslagit medel till en ny arktisk 
expedition, som nästkommande vår skulle afgå från Norge 
till Novaja Semlja och Kariska hafvet. 

Fysiografislia sällskapet d. 16 dec. Prof. J. G. Agardh 

föredrog om några cellulers egendomliga förhållande hos 

vissa Florideer. 
Finska Vetenskaps-societeten d. 28 sept. Prof. S. O. 

Lindberg inlämnade, för att i akterna offentliggöras, en 
uppsats med titel: Hepaticœ in Hibernia mense Julii 1873 
coUectcB a S. O. Lindberg. 

Sällskapet pro fauna et flora fennica d. 3 okt. Prof. 
S. O. Lindberg omnämnde, att han bland af dr Holmgren 

i Östergötland, Lemunda, tagen Sphagnum laricinum fun¬ 
nit exx. af hufvudformen af Fallavicinia hibernica, att 
den äkta Encalypta leptodon Buch, med peristom, af ho¬ 
nom tagits på sydspetsen af Gotland, Hoburgen ; att Tor¬ 
tula angustata Wils, af dr Zetterstedt påträffats på Om¬ 
berg i Östergötland; att Tortula sinuosa Wils., hvilken 
han ansåg såsom en misshildad form af den bland annat 

äfven på Aland af possessionaten Bomansson funna Tort. 
cylindrica, af kand. M. T. Lange anträffats i Danmark, 
Ollerup, samt att Itereodonpallescens ßprotuberans (Brid.) 

= Hypnum pallescens Br. Eur, af kand. Ax. Blytt blifvit 
funnen vid Molde i Norge. 

Den 11 dec. Prof. S. G. Ekmgren meddelade några 
af honom under somrarne 1872—1874 gjorda observatio¬ 
ner beträffande växternas sömn och vaka, enligt hvilka 
blommornas tillslutande emot aftonen visat sig vara en 

vida allmännare företeelse än man vanligen antager. Med 
anledning häraf uttalades önskligheten af att dylika ob¬ 
servationer, så väl hvad blommornas som bladens öppnande 
och tillslutande beträffar, blefve gjorda i olika delar af 
landet och resultaten däraf med bifogande af uppgift om 
lokalen, datum, klockslag, himlahvalfvets utseende, tem¬ 

peraturen m. m. till sällskapet insända. — Ordf., prof. Lind- 
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BERG, meddelade resultaten af sina senaste undersöknin¬ 
gar af lefvermosslägtena Lejeunia, Lophocolea och Junger- 
mannia. Det förstnämnda, hvars monografi ordf. nyss 
slutfört, vore inom Europa representeradt af 10 arter, 
hvilka af honom hänförts till 3 skilda underslägten. De 
2 arter, som med säkerhet anträffats i norden (uppgiften, 
att en tredje, L. mimdissima^ forekomme i Norge, vore näm¬ 
ligen mycket tvifvelaktig) tillhörde hvart sitt subgenus, 
iiäml. echinata subgenus Gomphoïohus och serpyllifolia 
det egentliga Lejeunia eller Eulejeunia. Det till det fö¬ 
regående, med Frullania nära beslägtade, subgenus hö¬ 
rande arterna utmärka sig genom hrist på stipler, i stället 
för hvilka de äga på undre sidan af hvarje bladbas en 
lång smal enradig celltråd, samt genom hanblommor i 
bladvecken och honblomsamlingar i form af små grenar 
nedanför bladen, de till Eulejeunia åter hörande genom 
apicala honblommor, då däremot hanblommorna före¬ 
komma på små grenar från stammens sidor. Den äkta 
serpyllifolia hade anträffats inom Skandinavien endast i 
Norge och Bohuslän, hvaremotdess varietet cavifolia^Jung. 
cavifolia Ehrh. vore mera allmän. Af slägtet Lophocolea 
äger Skandinavien alla tre europeiska arterna, nämligen 
den autoica allmänt fruktbärande hidentata^ den autoica 
alltid sterila minor samt den paroica heterophylla. Hvad 
Jungermannice åter beträffar, så ville ordf. hafva anmärkt, 
att J. intermedia och hier enata ingalunda, såsom flere 
förf. ansett, äro samma art, alldenstund blomställningen 
hos den förra är paroic, hvilket ej hos någon annan Jun- 
germannia och altså ej häller hos hierenata är fallet. Slut¬ 
ligen anförde ordf. såsom bevis på huru man genom att 
endast undersöka torra, insamlade exemplar., lätt kan taga 
miste, ett af honom på detta sätt gjort misstag, i det han 
nämligen vid ett föregående tillfälle tillkännagifvit, att 
den nordamerikanska Myurella Carey i blifvit funnen i 
Pargas, en uppgift, som han nu måste rätta därhän, att 
den i fråga varande mossan enligt på växtstället gjorda 
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iakttagelser, befunnits vara en, troligen af dess förekomst 
i mörka bärgspringor betingad, varietet af M. julacea^ af 

ordf. kallad var. aspera. 
NaturJiistorish Forening d. 13 nov. Stud. V. Poulsen 

meddelade iakttagelser öfver kristaller i cellulosabjälkar 
i nyponeus celler hos en mängd i?05a-arter. 

Den 27 nov. D:r E. Wauming framlade och refererade 
Cand. R. Pedersens resultat med hänsyn till utvecklingen 
af prothalliet hos Aspidium Filix mas, och meddelade 
därefter en framställning och beskrifning af en del mikro¬ 
skopiska, mest rödfärgade, organismer (”Bakterier”), som 
förekomma vid Danmarks kuster, i det han tillika visade 
några af dem lefvande. Han förmodade ett genetiskt sam¬ 
manhang mellan några af dem och vissa Beggiatoa-serier. 

Den 11 dec. D:r E. Warming framlade sina brasili¬ 
anska samlingar af följande familjer: Antidesmeœ, Lad- 
stemcœ, Chloranthacem, Aristolochiacece och Amaranthaceœ. 

Botanish Forening d. 26 nov. Gartner Friedrichsen 

redogjorde för de befruktningsförsök, till en del genom 
hybridisering, som blifvit verkstälda med Cycadeer i den 
botaniska trädgården i Köpenhamn, och prof. J. Lange 

omnämnde de i den gamla botaniska trädgården växande 
stora trädens ålder och storlek. 

f Den 23 sistlidne december afled i Lund nestorn bland 
Sverges naturforskare, Johan Wilhelm Zetterstedt. Han 
föddes på nya Lärketorp i Mjölby s:n i Östergötland d. 
20 maj 1785, blef student i Lund 1805, fil. dr. 1808 och 
kallades 1810 af Anders Jahan Retzius till docent i bota¬ 
nik. År 1812 utnämndes han till botanices demonstrator 
och adjunkt i naturalhistoria, hvilken senare befattning 
för honom särskildt inrättades, fastän han ej förr än 1816 

erhöll någon lön. Först 1839 blef han utnämnd till bota¬ 
nices et œconomie practice professor, efter förut att flere 
gånger hafva förestått professionen i dessa ämnen och i histo¬ 

ria naturalis. Han erhöll afsked som professor emeritus 
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1853. Hans egentliga botaniska verksamhet inföll före 
1813; sedan den tiden upptogo insekterna så mycket af 
hans tid, att det blef föga öfrigt däraf åt växterna. Dock 
sysselsatte han sig under sina sista år med att ordna sitt 
herbarium ; och att han städse hade intresse för botaniken, 
kan man af flere hans handlingar se. Så t. ex. finner 
man af Bot. Not. för 1842, att han detta år utdelade ett 

o 

litet resstipendium för en botanist. Ar 1859 stiftade han 
vid Lunds akademi ett premium att utdelas vid doktors- 
promotionerna företrädesvis åt sådan, som egnat sig åt en¬ 
tomologiens eller botanikens studium. Äfven botaniska 
föreningen och nya botaniska trädgården i Lund hafva 
fått röna prof på hans välvilja. 

De af hans arbeten, som beröra botaniken, äro föl¬ 
jande: De plantis cibariis Komanorum, 1808; De foecun- 
datione plantarum, p. I—III, 1810—12; Afhandling om 
Ingefårsväxten, 1835; Kalender för södra Sverges trädgår¬ 
dar s. å. ; Conspectus plantarum in horto botanico et plan¬ 
tatione universitatis Lundénsis præcipue annis 1834—1837 
obviarum, 1838, samt berättelser öfver de resor han 
gjorde i Sverges, Norges och Finlands Lappmarker 1821, 
i Umeå Lappmark 1832 och i Jämtlands Lappmark och 
Norska Værdalen 1840 (den öfver sistnämnda resa intagen 
i Vikströms bot. årsberättelser för 1838!). Hans verksam¬ 
het som entomolog faller ej inom Notisernas område och 
kommer nog att af andra omnämnas och uppskattas. 

Döde utländske botanister 1875. 
Den 14 april utgifvaren af Flora, dr G. A. Herrich 

ScHÆFPER, 75 år gammal. — D. 2 maj prof. Karl Fr. 

Meissner i Basel, 73 år gammal. — D. 21 maj. prof. An¬ 

toine Laurent Apollinaire Fée, 85 år gammal. — D. 14 
juni dr Georg Pritzel, 58 år gammal. — D. 30 okt. i 
Margate dr En vin Lankester, efter hvilken Lindley 1845 
uppkallade ett acanthacéslägte. — D. 5 nov. i Wien prof. 

Friedb. Rochledeb, författare till den bekanta fytokemien. 
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— Den 14 nov. i Kircliheim Run. Fried. Hohenacker, 76 

år gammal. — D. 24 nov. i Mentona J. Traherne Mog- 

GRiDGE, 32 år gammal. 

Scolopendrium Phyllitis Roth i Norge. Denna i 
Sverge numera endast på Gotland förekommande art togs 
förliden sommar af N. Wulpsberg på Varaldsön i Strande- 

barms Præstegjæld, sondre Bergenhus amt. Den förekom 
på flere ställen längs öns norra sida i bärgsklyftor från 
några få till inemot 100 fots höjd öfver fjordens yta. 

Upsala botaniska bytesförening, 
har under bytesåret 1873—74 fortsatt sin verksamhet. Under 

denna tid hafva inlämnats växter till ett värde af 546,685 points, 

de från förra året kvar liggande utgjorde 205,950 points, till sam¬ 

man 752,635; de utlämnade 471,150 points. Fanerogamerna ut¬ 

gjorde inemot 1000, Thallogamerna 27, mossorna 270, Characerna 

17, algerna 20 och lafvarna 60; tillsammans 1394 arter och varie¬ 

teter. Såsom anmärkningsvärda må nämnas bland Fanerogamerna 

Artemisia bottnica Lundstr., Pedicularis flammea L., Ilex aquifo-, 

Hum L., Bunium flexuosum With., Braya alpina S. & H., Saxi¬ 

fraga Aizoon Jacq., Chrysosplenium oppositifolium L., Vicia Oro¬ 

bus H., Erica cinerea L., Rhododendron lapponicum L., fl. säll¬ 

synta hybrida Salices, Gagea arvensis Schult, Carex binervis Sm., 

bicolor AH., nardina Fr. och scirpoidea Michx. Mossbytet, som i 

år var synnerligen rikhaltigt, innehöll bland annat: Brachythe- 

cium herjedalicum Lindb. och collinum Br. et Sch., Breutelia arcu¬ 

ata Sch., Funaria Ahnfeldtii (Fr.), Orthotrichum pulchellum Sm., 

Racomitrium ellipticum Br. et Sch., Stylostegium caespiticium Br. et 

Sch., fl. sällsynta Campylopus-arter, Dicranum falcatum H. från Jämt¬ 

land, Andreæa crassinervia Blytt, särdeles vackra former af Sphag¬ 

num, Jungermannia cæspiticia Lindenb. och setiformis Ehrh. samt 

den sedan fl. decennier ej funna Anthoceros lævis s. 

Föreningens inkomster uppgingo till 150 kr. 96 öre; utgifter 

107 kr. 13 öre; behållningen till nästa år altså 43 kr. 83 öre. 

Till ordförande för bytesåret 1874—75 har studeranden af Öst¬ 

göta nation herr P. G. Borén blifvit utsedd. 

Upsala den 24 november 1874. 

C. D. Engelhart, Stockh. 
afg. ordf. 
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A Botaniska Notiser, som komma att utgifvas af under¬ 
tecknad äfven under innev. år, emottages prenumeration å 
hel årgång, utgörande 6 nr i omkring 12 arl^^å alla post¬ 
anstalter i Sverge med 3 kronor 50 öre, postbefordringsaf¬ 
giften inberäknad, samt bos tidskriftens distributör, herr 
bokhandlare C. W. K. Gleerups förlagshoMianäel i Lunä^ 
och i alla boklåder till samma pris. Emedan tryck och 
papper stigit i pris, har utgifvaren nämligen sett sig nöd¬ 
sakad att höja priset pr årgång med 50 öre. Meddelanden 
och bidrag mottagas med tacksamhet, och vill utgifvaren 
fästa hrr författares uppmärksamhet på den i utlandet 
vanhga seden, att förf. själf i en tidskrift meddelar en 
kort redogörelse för innehållet af sitt arbete, innan det 
utgifves i en vidlyftigare form. 

Obs. Hrr prenumeranter göras uppmärksamma på att 
tidskriften fortast erJiålles genom prenumeration å någon 
postanstalt ; hvilket äfven för utgifvaren är fördelaktigast. 

De exemplar, som sändas genom posten, erhålla omslag. 

Lund d. 15 febr. 1875. 

C. F. O. Noedstedt. 

Innehåll: J. Eriksson, Om vinterskotten hos Epildbium 
montanum L. och E. roseum Schreb. — K. C. J. Forssell, Bidrag 

till Västergötlands Flora. — E. D. Iverus, Några växtlokaler från 

Södermanland, Västmanland, Dalarne, Upland och Gotland.—Li¬ 

ter.-öfve r s.: E. Warming, Dansk botanisk literatur för 1873—74. 

— P. G. Theorin. Färgförändringar hos växtens vegetativa delar 

på våren. — A. Blytt, Norges Flora. — S. O. Lindberg et E. Fr. 

Lackström, Hepaticœ Scandinaviæ Exsiccatae fase. I. — L. Fuckel, 

Ueber die Pilzverhältnisse der Alpen. — Morren, Correspondance 

botanique. — Smärre Notiser; Lärda sällskaps sammanträden. 

J. W. Zetterstedt f. — Döde utländske botanister 1874. Upsala 

botaniska bytesförening 1873—74. — Scolopendrium Phyllitis i 

Norge. — Anmälan. 

Luud, Fr. Berliiigs Boktryckeri och Stilgjuteri, 1875. 
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BOTANISKA NOTISER 
ÜTGIFNE AF 

O. NORDSTEDT. 

N:r 2. d. 1 april 1875. 

En iakttagelse af befruktningen hos mossorna. 

Af H. W. Arnell. 

Ingen tviflar numera på, att en befruktning af arke- 
goniernas centralblåsa genom antlierozoiderna bos mos¬ 

sorna äger rum. Som jag emellertid aldrig sett befrukt¬ 
ningen hos mossorna beskrifven, så har jag trott, att en 
kort redogörelse för en i] detta hänseende af mig gjord 
iakttagelse skulle vara af intresse. 

(Skulle förloppet, af befruktningen redan någongång 
förut hafva blifvit framstäldt, hvilket för mig är obekant 
så torde efterföljande rader ändå kunna, såsom ett ytter¬ 
ligare bevis på ett för ej länge sedan betvifladt faktum, 
vara förtjänta af framställning.) 

Iakttagelsen är gjord vid Hernösand på Discelium 
o 

nudum^ hvilken mossa i Ångermanland är kanske den mest 
karakteristiska och prydliga af jordmossorna. Vid löf- 
sprickningens början eller omkring den l:sta juni är denna 
mossa här vackrast eller i lockfällning; den finnes då på 
sina ställen i otalig mängd i leriga diken. Litet öfver en 
månad efter sporkastiiingen hafva redan' de små blom¬ 
mande plantorna utvecklat sig, liknande små bruna krop¬ 
par, omgifna af ett rikligt grönt protonerna. Sistlidne 
sommar den hade jag i vatten preparerat för mikro¬ 
skopet några sådana små plantor. De flesta voro han¬ 
plantor, hvilkas antheridier just voro mogna, så att hela 
preparatet vimlade af svärmande antherozoider. Vid ef- 
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tersökande funnos äfven några arkegonier, af hvilka ett 
var slutet, men för öfrigt fullformadt och med tydlig öp¬ 
pen kanal, då det först kom inom synfältet. Under det 
jag betraktade detta arkegonium lossnade dess toppceller 
från hvarandra, och Öppnades sålunda arkegoniet. Såsom 
dragna af en magnetisk kraft drogos genast alla inom 
synfältet befintliga antherozoider till arkegoniets mynning* 
Så småningom inträngde de genom arkegoniets kanal in 
till buken och den där befintliga centralblåsan. Buken 
var snart full af svärmande antherozoider, som nu började 
sin dans med centralblåsan, hvilken därigenom försattes i 
en häftigt vaggande rörelse, tils slutligen svärmandet upp¬ 
hörde, antherozoiderna försvunnit och centralblåsan i stäl¬ 
let för sin förra släta yta erhållit ett papillöst utseende 
af antherozoiderna, som ej ännu hunnit absorberas. Längre 
hade jag ej tid att iakttaga befruktningen, men torde det 
sedda vara nog för att visa, att en sådan verkligen eger 
rum. En egendomlig likhet förefinnes mellan centralblå- 
sans vaggande rörelse hos Biscelium och den af Thueet 

iakttagna roterande rörelsen af oogoniet hos Fîmes vesi* 
culosus. 

Ofvan omtalade befruktning ägde rum med vattnets 
tillhjälp och genom arkegoniets och troligen närmast cen- 
tralblåsans förmåga att draga till sig antherozoiderna. 
Samma två faktorer torde äfven vara verksamma vid be¬ 
fruktningen hos de öfriga mossorna, och inga flera äro 
behöfliga, likasom det torde vara svårt att nppvisa några 
andra. Vind och insekter spela här ingen role. Vid torr 
väderlek kan ej befruktning äga rum, emedan de knopp¬ 
lika blommornas hyllblad då äro tätt sammanslutna, så 
att antherozoiderna ej kunna slippa ut ur hanblommorna 
och tränga in i honblommorna. Skulle antherozoiderna 
äfven komma ut, så skulle de förtorka. Vid fuktig väder¬ 
lek, under och efter regn och vid riklig dagg, äro däre¬ 
mot hyllbladen utspärrade hos blommorna och lämnas så- 
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lunda både ut och ingång för antherozoiderna, hvilka ej 
häller förtorka. 

De getminatione phæozôospoîarum Dictyosi- 

phonis hippuro idis observationes. 

Auct. J. E. Areschotjo. 

(Additamentum dissertationis: ’’Om de skandinaviska algfor- 

mer, som äro närmast beslägtade med DictyosipJion foeniciilaceus 
eller kunna med denna lättast förblandas”. Botaniska Cotiser 

1873 p. 161.) 

In dissertatione supra citata (p. 165) Diciyosiphonem 
liippuroidem (Lyngb.), antea et; a nobis et ab J. Agardh 

levem Chordarice flagelliformis formam habitum, distinctis¬ 
simam speciem propusuimus. Phæozoosporas hujus plantæ 
tunc ignotas cum cognoscere deinde nobis concessum fu¬ 
erit, harum evolutionem non minus quam singularem, qua 
gaudent, germinationem paucis verbis describere lubet. 

Celltilæ sporiferæ, in ramis ramulisque sparsæ,. in 
strato infracorticali locatæ sunt poroque, stratum corticale 
perforante, phæozoosporas emittunt. 

Mense Augusto tria hujus plantæ specimina in erate- 
rem vitreum, aqua marina repletum, deposita fuerunt. 
Post tres horas maxima natantium phæozoosporarum copia. 
Ubique in aqua fuerunt dispersæ, latus vasis fenestræ 
oppositum (ut Confervarum) non petentes. Motu eai'Uüry 
in quo nullum copulationis vestigium, denique langvescen- 
te, plurimæ in acervos, in fundo vasis jacentes, dense 
conglobatæ fuerunt *). Longe pauciores latera väsis et 
fundum strato tenuissimo obduxerunt. 

Motu finito forma earum plus minus rotundata. Sese 

*) Tales aeervos", in quibus’foéeundatio foTsan perficiatur, apud 

omnes fere Phæozoosporeas vidimus. 



36 J. E. Areschoug. De geminatione pbèeozoosporarum 

moventes sunt ovato-acuminatæ, cilio antico longo, postico 
brevissimo aut deficiente, intus materie granulosa granu¬ 
loque rubro-castaneo in media zoospora laterali ornatæ. 
Longitudo maxima 10 micr.“®*, minima 6 micr.““* Cras- 
sities maxima 6 micr.““-, minima 4 micr.““*. 

In sequentibus diebus phæozoosporas in acervos con¬ 
globatas cum examinaremus, has diverso modo se habere 
observavimus : 

Obs. 1. Phæozoosporæ immobiles, subsphæricæ ,rost- 
ris cohærentes binæ, quarum utraque materie interna so¬ 
lita et granulo rubro-castaneo laterali notata fuit. 

Obs. 2. Phæozoosporæ immobiles sursum ovato-acu¬ 
minatæ, rostris cohærentes binæ, quarum utraque materie 
interna solita et granulo rubro-castaneo laterali notata 
fuit. 

Obs. 3. Phæozoosporæ immobiles rostris cohærentes 
binæ, quarum utraque materie interna solita et granulo 
rubro-castaneo laterali notata fuit; quarum vero nunc al¬ 
terius, nunc utriusque rostrum ita fuit elongatum, ut ambæ 
phæozoosporæ tubo copulationis (ut ambo fila in Spiro- 
gyra) conjunctæ fuerint. In hoc tubo sutura. (Cfr. Spi- 
rogyram). 

Obs. 4. Phæozoosporæ, ut in Obs. 3., binæ tubo con¬ 
junctæ, altera vero phæozoospora magis sphærica, evacuata 
sev inanis, altera elongata, materie interna solita rarius- 
que unico, plerumque autem duobus granulis rubro-casta- 
neis lateralibus et fere oppositis (ut in zygozoosporis Con¬ 
fervarum) notata*). Illam masculinam, hanc femineam 
nominare lubet. 

Obs. 5. Phæozoospora feminea, ut in Obs. 4, cum ma¬ 
sculina, quæ evacuata fuit sev inanis, tubo conjuncta et 
ex iextremitate inferiore filum articulatum, nunc simplex, 
nunc ramosum, emittens. Hæc vera germinatio. 

*) Cfr. Obs. phycol. in Act. Ups. Ser. III vol. IX tab. 1 fig. 
2 et 5. 
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Denique pluries observatæ suiit: 
l:mo tres phæozoosporæ rostris cohærentes, inter se 

similes, omnes materie interna solita granuloque rubro- 
castaneo laterali notatæ. 

2:do tres phæozoosporæ rostris cohærentes, quarum 
unica sphærica et evacuata sev inanis (masculina) rostrum 
habuit elongatum in tubum, cujus apici ceteræ duæ, ma¬ 
terie interna solita granuloque rubro-castaneo ornatæ, in- 
hæserunt (phæozoosporæ feminæ). 

In hac phæozoosporarum cehærentia copulationem sev 
fœcundationem adesse suspicamur, quod tamen in hac no¬ 
titia præcursoria pro certo contendere nolumus, rem ite¬ 
rum investigandam novis observationibus figurisque alio 
loco uberius illustraturi. 

Multæ adsunt in acervis phæozoosporæ solitariæ sev 
non copulatæ, quæ germinent. Sed germinationis tubi, 
quos emittunt, ab supra descriptis valde differunt. An- 
therozoida Fuci serrati alio tempore in fundo vasis cu- 
jusdam immobilia jacentia tubos emitéere vidimus, quod, 
nisi res gravissimæ obstarent, germinationem veram for¬ 
san haberes. Hac de re alio loco plura. 

Upsaliæ die XIX Decembris 1874. 

Ytterligare om Rubus idæus L. 

Af F. W. C. Areschoug. 

I ”Bemærkninger ved det tredje Supplementhæfte til 
Flora danica” (i O vers. over d. K. D. Vidensk. Selsk. For¬ 
handl. 1874, nr 2) har prof. Joh. Lange framstalt åtskil¬ 
liga betänkligheter mot de åsigter om ursprunget af Bu¬ 
hus idæus L., hvilka jag sökt göra gällande. (Om Buhus 
idæusj dess affiniteter m. m., i Bot. Not. 1872), att näm¬ 
ligen denna art skulle härstamma från Nordamerika eller 
kanske snarare från östra Asien och att den utvecklat 
sig ur enkelbladiga former. De inkasL som Lange fram- 
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stält mot dessa åsigter, äro följande. 1 fråga varande art 
är myeket sällsynt i Nordamerika och har i norra Europa 
en vidsträktare utbredning än i någon annan trakt på 
jorden, den är känd i Europa ända från forntiden och 
flere andra europeiska växter tillhöra, i likhet med denna 
art, nordamerikanska typer, utan att man därför kan för¬ 
neka deras ursprunglighet inom den Europeiska floran. 
Mot min förmodan att R. idceus skulle härstamma från 
en enhladig typ, yttras att den samma skulle leda till ”en 
for enhver Sondring af arter farlig Consequens”. 

Till en början vill jag fästa uppmärksamheten på, 
att man vid frågor af den beskaffenhet som den, hvilken 
här sysselsätter oss, i följd af sakens egen natur ej kan 
komma till någon full visshet, utan måste nöja sig med 
en större eller mindre grad af sannolikhet. Den gren af 
botaniken, som har till nppgift att söka sprida ljus öfver 
växtrikets förhistoriska tid, befinner sig i detta afseende 
på ungefärligen samma ståndpunkt som hvarje annan ve¬ 
tenskap, som har att behandla en för länge sedan förflu¬ 
ten tid, från hvilken vi sakna alla skrifna urkunder, ja, 
till och med traditioner. Vi måste under vårt letande ef¬ 
ter sanningen utgå från de företeelser, som ännu i dag 
möta oss och om hvilka vi med säkerhet kunna antaga 
att de äfven förefunnits och utöfvat sitt inflytande under 
alla tider. 

Vid utredandet af frågan om de särskilda växtarter¬ 
nas ursprung är det nu' i synnerhet trenne fakta, som 
kunna tjäna oss till vägledning ; nämligen det att hvarje 
växtart söker att sprida sig, att hvarje växtart för sin 
tillvaro fordrar vissa yttre, klimatiska betingelser och att 
den undantränges af andra växtarter från sådana områ¬ 
den, där dessa betingelser ej längre förefimias. På dessa 
fakta grundar sig den nu för tiden, som det tyckes, af de 
fleste naturforskare hyllade åsigten, att hvarje växtart 
uppstått inom ett enda^ mera inskränkt område, ett cen¬ 
trum^ hvarifrån den spridt sig öfver angränsande områ- 
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den. Den numera ej sällan utomordentligt spridda före¬ 
komsten af vissa växtarter på från hvarandra vidt aflägs- 
nade lokaler kan, såsom jag i en föregående afhandling 
(Om den europeiska vegetationens ursprung) sökt visa, 

bero på flere omständigheter, bland dem likväl i synner¬ 
het på artens undanträngande från mellanliggande områ¬ 
den i följd af förändringar i de yttre lifsvilkoren. Och 
dessa kunna utan tvifvel vara mycket olika äfven på 
tvänne närbelägna ställen. Så för att anföra ett exempel, 

är den glatta grönbladiga typen, för hvilken B. suberec¬ 
tus Ands. kan uppställas såsom den mest utpreglade re¬ 
presentanten, förherrskande i norra Europa. Inom det 
området uppträder nämnde typ i stor mängd äfven på 
låglandet och för solen utsatta, öppna ställen. Kommer 
man tilL trakterna kring Rhen eller till Frankrike, skall 
man förgäfves söka denna typ på låglandet eller på för 
solen utsatta ställen, utan högre upp på bergen eller i 
skuggrika fuktiga skogar, där vintrens köld längre bibe¬ 
håller sig eller skuggan dämpar den höga temperatur, 
som under sommaren är rådande på låglandet. I betrak¬ 
tande af den omständigheten, att under och närmast efter 
istiden en mer eller mindre utprägladt nordisk vegetation 
var utbredd öfver större delen, om icke hela Europa, blir 
det en till visshet gränsande sannolikhet för att de i södra 
och mellersta Europa på nämde] lokaler ännu förekom¬ 
mande former af ifrågavarande typ utgöra lämningar af 
en vegetation, som förut funnits utbredd öfveralt på låg¬ 

landet. 
Hvad nu särskildt B. idæus beträffar, så kan på grund 

af de omständigheter, på hvilka jag nu hänvändt upp¬ 
märksamheten, med bestämdhet antagas, att hela det 
ofantliga område, nämligen hela norra Europa och norra 
Asien, öfver hvilket den nu förekommer tämligen likformigt 
spridd, ej kan hafva utgjort denna arts ursprungliga cen¬ 
trum, utan att den uppkommit inom ett mindre område, 
hvarifrån den med tillhjälp af gynsamma yttre lifsvilkor 
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ytterligare spridt sig. Efter ait livad man känner om 
norra Asiens vegetation, kan man ej förmoda, att den i 
denna verldsdel är mindre allmän än i norra P]uropa — 
tvärtöm synes det enligt alla uppgifter vara otvifvelaktigt, 
att den därstädes är lika allmän som hos oss. Skall man 
därför af denna arts närvarande utbredning söka utreda 
dess ursprungliga centrum, kan man med lika stor sanno¬ 
likhet förlägga' detta centrum till Asien som till Europa. 
Men nu tala åtskilliga andra förhållanden, på hvilka i 
min föreg. afhandling uppmärksamheten blifvit fäst, för 
den meningen, att R. ideens haft sitt centrum antingen i 
Nordamerika eller kanske ännu sannolikare i nordöstra 
Asien (såsom Japan, Amurlandet och andra närgränsaiide 
länder). Dels har nämligen sistnämde område utan alt 
tvifvel utgjort ett centrum för ganska många såväl euro¬ 
peiska som nordamerikanska växtarter, dels har R. idceus 
sina närmaste systematiska affiniteter bland de Ruhus- 
arter, som ännu växa i så väl nordöstra Asien som Nord¬ 
amerika, under det den i Europa står fullkomligt isolerad, 
hvilket annars, visserligen icke kan sägas vara förhållan¬ 
det med de öfriga europeiska, huskartade arterna af detta 
slägte. När nu härtill äfven kominer att hela den yttre 
organisationen hos R. idœns ingalunda öfverensstämmer 
med de klimatiska förhållandena, under hvilka den bäst 
trifves, åtminstone enligt de lagar, som reglera de öfriga 
Europeiska formernas afpassning efter de yttre lifsvilko- 
ren, i det denna art som har på undre sidan filtludna 
blad, föredrager ett kallt klimat, men alla andra euro¬ 
peiska, filtludna Ruhus-d^ri^x tillhöra de varmare och var¬ 
maste trakterna af vår verldsdel, så finner jag i detta 
förhållande ett vigtigt stöd från ifrågavarande arts främ¬ 
mande ursprung. 

Men invänder hr Lange — det förhållande, att R. 
idceus har sina närmaste anförvandter i Japan och Nord¬ 

amerika, utgör ingalunda något bevis för dess främmande 
ursprung, ty samma förhållande äger äfven rum med flere 
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andra i Europa förekommande växter. Vi tro, àtt äfven 

denna invändning vid en närmare betraktelse skall visa 

sig kraftlös. 
Ty sådana växters förekomst i Europa låter förklara 

sig på’ tvänne olika sätt. Antingen hafva de från Nord¬ 
amerika spridt sig öfver gamla verlden eller äro de af- 
komlingar af tertiärtidens flora. Senare tiders paleonto- 
logiska undersökningar hafva nämligen bragt i dagen det 
faktum, att ett omisskänligt sambandi förefinnes mellan de 

särskilda geologiska periodernas vegetationer, så att ännu 
i vår tid växtformer qvarlefva, som haft sin tillvaro redan 
under den tertiära tiden eller som med en hög grad af 
sannolikhet kunna betraktas såsom förändrade afkomlin- 
gar af den periodens flora. Man har vidare trott sig finna, 
att de särskilda flor or, som nu finnas på jorden, stå med 
hvaraiidra i samband genom tertiärflorans element (jämfr. 
V. Ettingshausen, zur Entwicklungsgeschichte der Vegeta¬ 
tion der Erde i Sitzungsber. der Ak. der Wissensch. i 
Wien) och att denna senare floran, sådan den varit i Eu¬ 
ropa, har sin närmaste motsvarighet i den vegetation, som 
ännu lefver i det tempererade Nordamerika. 

Skulle — hvilket var mitt andra alternativ — denna 
art ursprungligen kommit från Nordamerika, mot hvilket 
Lange anmärkt, att denna art är mycket sällsynt i Nord¬ 
amerika, så bör ej detta antagande så förstås, som om 
den kommit från denna verldsdel i den form, hvari den 
nu uppträder i Europa, utan att den härstammar från 

någon ännu därstädes lefvande art eller från någon utdöd 
form, som äfven gifvit upphof åt de nordamerikanska 
Hubij som ännu hafva närmaste slägtskapen till B. idæus. 

Ej häller kan jag i det af hr Lange åberopade för¬ 
hållandet, att B. idæus redan af de gamle var känd så¬ 
som växande i Europa, finna något allvarligt bevis mot 
min åsigt om denna växts ursprung. Ty hvilken oändligt 
liten tid i skapelsens historia bildar icke den tidrymd. 
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som ligger på denna sidan om den historiska tidens in¬ 
träde ? 

Hr Lange befarar, att härledningen af former med 
sammansatta blad ur en enkelbladig typ skulle leda till 
konsequenser, som vore farliga för den allmänt rådande 
åsigten om arternas begränsning eller, såsom han uttryc¬ 
ker sig, ”for enhver Sondring af arter”. Det synes mig 
emellertid, som om hvar och en naturvetenskaplig under¬ 
sökning borde bedömas icke af dess konsequenser utan af 
själfva undersökningens beskaffenhet i och för sig. Ar 
undersökningen riktig, så torde man nog komma till rätta 
med konsequenserna. Det var emellertid långt från mig 
att vilja påstå, att några fullt afgörande bevis för ifråga¬ 
varande arts härkomst från en enkelbladig typ verkligen 
skulle vara af mig framdragna, om öfverhufvud några så¬ 
dana bevis någonsin kunna lämnas. Men de undersök¬ 
ningar, hvilka jag redan anstält och med hvilka jag ännu 
fortfarande är sysselsatt, bekräfta sannolikheten i ett så¬ 
dant antagande. Till hvad därom yttrats i min uppsats 
vill jag här endast tillägga, att den helbladiga formen af 
jR. idœus eller dess varietet anomalm Arrhen., äfven fin¬ 
nes i Finland, nämligen i Hattula socken (enl. ex. i Hel¬ 
singfors Univ. Herb.) och att sålunda de hittils bekanta 
lokalerna för denna form (Finland, nordöstra Tyskland, 
mellersta Sverige, södra Norge och England) hän tyda på 
en geografisk utbredning, som utmärker alla de växtarter, 
som österifrån hafva spridt sig öfver Europas kalla tem¬ 
pererade zon. Skulle ifrågavarande form hafva kommit 
från öster, så kan det med ganska stor sannolikhet an¬ 
tagas, att det är denna form, som gifvit upphof åt Buhus 
idceus eller att den åtminstone är en återgång till stam¬ 
arten. Och äfven under antagande af arternas ursprung¬ 
lighet och oföränderlighet får väl ifrågavarande form, som 
äfven hr Lange betraktar såsom en afart af B. idceus^ 
just på grund däraf anses hafva gemensamt ursprung med 
clenna art, så att den antingen utvecklat sig ur den par- 
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bladiga formen eller denna ur den helbladiga. JR. idoßus 
är också ingalunda den enda europeiska art, som utveck¬ 
lats ur en österifrån kommande, helbladig typ. Den i 
Ural och nu nyligen äfven i Finland anträffade JR. humu- 
lifolius C. A. Mey. utgör efter all sannolikhet en sådan 

enkelbladig urtyp till B. saxatilis L. 

En ny Rubus fra Norge. 

Af A. Blytt. 

Kubus Areschougii n. sp. (R. cœsius x saxatilis?) 

Rodstokken træagtig med oprette blomsterbærende 
og nedliggende kun bladbærende Skud, som alle ere en- 
aarige. De nedliggende Stengier, indtil 2' lange, svagt 
haarede, udelte, de blom sterbærende oprette, V2—1' böie, 
dunhaarede; alle Stengier trinde gronne. Bladene 3- 
koblede (de ved Blomsterne undert. 3-lappede el. udelte) 

med dunhaarede Stilke; Smaabladene ægformede el. ovale, 
dobbelt sagtandede, de sidestillede meget kortstilkede el. 
n. siddende, det endestillede noget længere stilket, alle 
rynkede, tem. tykke, ovenpaa gronne og svagt haarede el. 
glatte, under blegere og mere men tem. spredt dunhaarede 
Bihladene lancetformede, paa de sterile Skud undert. större 
elliptiske og tandede. Blomsterne i 2-faablomstrede 
Halvskjærme paa Stilke, som ere af Længde med eller lidt 
længere end Blomsterne. Bægerbladene tiltrykte (ei ned- 
böiede som hos R. saxatilis), tæt dunhaarede, næsten filtede, 
grönne, ovale med en kort Braad i Spidsen. Kronbla¬ 
dene halvt udstaaende (ikke oprette), hvide, omvendt 
ægformede, næsten dobbelt saa lange som Bægerbladene. 
Synes at være steril. Stengierne, Bladstilkene og Blom¬ 
sterstilkene börsteformet tornede med ulige lange rette 
Torne, som paa Blomsterstilkene ere talrigere end hos R. 
cæsius og saxatilis. 

Udbredelse: Ved Vik paa Ringerike paa Silurfor- 
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mationens Klipper mellem Krat ved Stensfprdens Bredder. 
Baade R. cæsius og saxatilis voxe umiddelbart i Nærheden. 

Udentvivl en Bastard af disse Arter: fra R. saxatilis 
afviger den ved tiltrykte ovale braadspidsede Bægerblade 
og halvt iidstaaende længere og bredere Kronblade, fra 
R. cæsius ved de enaarige Stengier, Bladenes Consistens 
og Bynker, alle Deles rent gronne Farve, mere kortbraa- 
dede Bægerblade og mindre Kroner; fra begge (i det mind¬ 
ste som de voxte ved Vik) ved de stærkere tornede Blom¬ 
sterstilke. Da jeg förste Gang i afvigte Sommer besögte 
Vik (midt i Juni), var R. saxatilis og R. Areschougii begge 
i fuld Blomst; dengang fandt jeg ikke R. cæsius; en 
^laaned senere kom jeg atter did : jeg fandt da R. cæsius 

blomstrende, R. saxatilis i Frugt, R. Areschougii blom¬ 
strede endnu ligegodt og viste ikke Tegn til at ville fruc- 
tificere, hvorimod endel Blomster vare visnede. Heraf kan 
man med Sandsynlighed slutte, at den er steril. 

Bidrag till kännedomen om Bohusläns 

lafvegetation. 

Af J. Hulting. 

Under en kort tids vistelse i Bohuslän sommaren 
1873 gjorde jag lichenologiska exkursioner i trakten kring 
Strömstad. Af den här nedan lämnade artförteckningen 
framgår lätt, att lafvegetationen därstädes är tämligen 
rik. Också' skall efter mera fullständiga och längre fort¬ 

satta undersökningar af ifrågavarande område artantalet 
med all säkerhet blifva rätt betydligt. Isynnerhet bör, 
såframt exkursioner göras företrädesvis åt det inre af 
fastlandet, utbytet af trädlafvar ej blifva ringa. 

Förutom några exkursioner i stadens närmaste grann¬ 
skap och till ett och annat mera aflägset ställe, såsom 
Hellekind, Starholmen, Grandalen, Kebal och Båtviken, 
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gjorde jag utfärder till öarna Ödö, Långö, Holmen Grå 

och Helsö. 
På resan till Strömstad besökte jag som allra hasti¬ 

gast Gustafsherg och det nära därintill belägna Emaus 
samt Lysekil. Men då jag till följd af den för knapt till¬ 
mätta tiden ej hann att taga närmare reda på dessa sist¬ 

nämnda ställens lafvegetation, är det naturligt, att de i 
förteckningen lämnade uppgifterna om arternas allmänna 
eller sällsynta förekomst endast och allenast gälla Ström¬ 
stadstrakten. 

De i den följande förteckningen upptagna lafvarne 
äro ordnade efter akademiadjunkten Th. Fries’ systäm. 

De funna arterna äro följande: 

Umea harbata (L.): 
«. florida (L.) förekom steril vid Starholmen. 

ß. hirta (L.) fl. st.; Gustafsberg. 
y. plicata (L.) Gustafsberg. 
â. dasypoga (Ach.) Strömstad, Ödö, Emaus. 

Alectoria jubata (L.) allm. 
* chalybeifornis (L.) Strömstad och Gustafsberg. 

Evernia prunastri (L.) allm. 
Ramalina calicaris (L.). Af denna arts former träffades fraxinea 

(L.), fastigiata (Pers.) och farinacea (L.) fl. st. 
— — scopulorum (Retz.) allmän. 

— — polymorpha Ach.— fl. st. kring Strömstad; Gustafsberg. 
Stereocaulon coralloides Fr. sälls. vid Strömstad och Myren. 

— — evolutum Græwe förekom på ett och annat ställe, t. 
ex. vid Strömstad, Myren och Emaus. 

— — paschale (L.) fl. st., men merendels steril; vid Lyse¬ 
kil sälls. 

— — denudatum Fik. Strömstad, Helsö, Holmen Grå och 
Lysekil. 

— — condensatum Hflm. träffades norr om Strömstad (c. fr.) 
— — nanum Ach. fl. st. kring Strömstad, äfven på öarna, 

t. ex. Ödö ; Gustafsberg. 
Cladonia rangiferina (L.) allm. 

* alpestris (L.) Helsö, Hellekind och Starholmen. 
— — uncialis (L.) allm. 
— — bellidiflora (Ach.) träffades ytterst sparsamt vid Myren, 
— — Flörkeana Fr. Lysekil, Gustafsberg. 
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Cladonia digitata (L.) vid Myren spars. 

* macilenta (Ehrli.) vid Starholmen och Hellekind. 

— — deformis (L.) Myren och Gustafsberg. 

— — coccifera (L.) fl. st. 
— — hotrytes (Hag.) Hellekind och Lysekil på stubbar. 

— — squamosa Hffm. sails, vid Strömstad, Hellekind och Star¬ 

holmen. 

— — furcata (Huds.) allmän. 

— — gracilis (L.) allm. 

* verticillata (Hffm.)! f. cervicornis (Ach.) Strömstad c. 

fr., Lysekil steril. 

— — degenerans Fik. fl. st. 

— — pyxidata (L.) på ett och annat ställe. 

— — fimbriata (L.) Gustafsberg och Emaus. 

— — decorticata (Fik.) f. macrophylla (Schær.) spars, vid Hel¬ 

lekind. 
— turgida (Ehrh.) spars, kring Strömstad, Hellekind, Star- 

holmen samt på s. Långö. 

— — alcicornis (Leight.) fl. st. vid Strömstad, äf. med frukt ; 

Lysekil och Emaus. 

— — papillaria (Ehrh.) på ett och annat ställe, t. ex. Ström¬ 

stad, Myren, Hellekind och Lysekil. 

Cetraria islandica (L.) spars, kring Strömstad. 

— — aculeata (Schreb.) fl. st. 

— — juniperina (L.) på ett enda ställe vid Gustafsberg. 

y pinastri (Scop.) fl. st.; Gustafsberg. 

— — glauca (L.) allm.; Starholmen på jord, Lysekil på jord 

och mossa. 

— — sœpineola (Ehrh.) Hellekind och Starholmen. 

— — Fahlunensis (L.) Strömstad och Helsö spars. 

— — aleurites (Ach.) Starholmen, Hellekind, Helsö, Gustafs¬ 
berg oeh Emaus på tall. 

Parmelia saxatilis (L.) allm. 

— — furfuracea (L.) allm. 

— — physodes (L.) allm., Lysekil på mossa och jord. 

— — olwaeea (L.) allm. 

* patmiformis Nyl. vid Lysekil. 

— — sorediata (Ach.)^ här och hvar steril, t. ex. Strömstad 
och Lysekil. 

— — stygia (L.) sälls. vid Strömstad. 

— — lanata (L.) j»å de högsta bergen vid Strömstad oeh Ly¬ 
sekil samt på Helsö. 

— — conspersa (Ehrh.) allm. 
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Partnelia centrifuga (L.) Strömstad. 

— — incurva (Pers.) sails, vid Strömstad, Lysekil och Gu¬ 

stafsberg. 

— — Mougeotii Schær. Strömstad och Lysekil spars, (steril). 

— — diffusa (Web.) fl. st., äfven vid Gustafsberg ; Starholmen 

och Helsö c. fr. 

Physcia ciliaris (L.) allm. på träd, på sten förekom den på ett och 

annat ställe, t. ex. Strömstad och Emaus. _ • 

— — aquila (Ach.) fl. st. vid hafvet. 

— — pulverulenta (Schreb.) fl. st. 

— — stellaris (L.) allm. 

— — cæsia (Hffm.) allm. ; c. fr. vid, Strömstad, Starholmen, Lj^- 

sekil och Emaus. 

— — obscura (Ehrh.) allm. 

Xanthoria parietina (L.) allm. 

— — lychnea (Ach.) fl. st. 

Umbilicaria pustulata (L.) allm.; c. fr. vid Strömstad och Star¬ 

holmen. 

Gyrophora spodochroa (Ehrh.) fl. st.; Lysekil. 

— — polyrrhiza (L.) fl. st. 

— — erosa (Web.) fl. st.; Emaus. 

— — proboscidea (L.) på de högsta bergen kring Strömstad 
(sälls.) 

— — polyphylla (L.) fl. st.; var. deusta (L.) Strömstad sälls. 
Lysekil fl. st. 

Caloplaca murorum (Hffm.) fl. st., isyn. vid hafvet. 

— — cerina (Ehrh.) här och hvar, t. ex. Myren, Kebal (på 
' sten).! 

— — aurantiaca (Lightf.) Strömstad (sälls*) och Myren. 

— — pyracea (Ach.) på asp vid Emaus (spars.). 

— — ferruginea (Huds.) flerest. på sten, t. ex. Strömstad och 

Båtviken; Lysekil; Gustafsberg på rönn. 

— — vitellina (Ehrh.) fl. st. ; Grandalen på jord. 

Rinodina exigua (Ach.) allm. 

ß confragosa (Ach.) sälls. vid Strömstad. 

— — sophodes (Ach.) ß milvina (Wnbg) på ett enda ställe vid 

Starholmen. 

Acarospora fuscata (Schrad.) ß rufescens (Turn.) Strömstad, Gran¬ 

dalen, Lysekil; f. sinopica (Wnbg) vid Grandalen. 

Lecanora cartilaginea Ach. Strömstad, Starholmen, Odö, Lysekil. 

— — saxicola (Poll.) här och hvar, t. ex. Starholmen och Gu¬ 

stafsberg. 
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Leccinora hypnorum (H£fm.) fl. st., t. ex. Strömstad, Myren, Helle¬ 

kind, Lysekil. 

— — tartarea (L.) fl. st. steril; Ödö och Emaus c. fr.; Gu¬ 

stafsberg. 

— — pallescens (L.) « tumidula (Pers.) Myren på asp. 

— — atra (Huds.) « vulgaris Kbr fl. st.; ß gruinosa (Pers.) 

Strömstad, Starholmen, Gustafsberg, Lysekil. 

— — subfusca (L.) allm. ; * albella (Pers.) allrn. 

— — sordida (Pers.) a fl. st. ; ß subcarnea (Sw.) på ett och an¬ 

nat stalle, t. ex. Strömstad, Lysekil. 

— — Hageni (Ach.) träffades sparsamt vid Hellekind. 

— — albescens (Hffm.) Strömstad på tegel, kalk och granit. 

— — epanora Ach. förekom sparsamt på ett enda stalle mellan 

Myren och Starholmen. 

— — sulphurea (Hffm.) Strömstad, Gustafsberg, Lysekil. 

— — varia (Ehrh.) a vulgaris Kbr allm.; ß polytropa (Ehrh.) 

Gustafsberg ; ^symmicta Ach. Helsô och Hellekind ; f. petrophila 

vid Lysekil. 

(Forts.) 

Literatur-öfversigt. 

Om några skandinaviska Rosor. Af H. Christ. 

Referat af N. J. Scheutz. 

I tidskriften Plora för år 1874 har doktor Christ i Ba¬ 
sel, hvilken öfver de schweiziska Rosorna skrifvit en för¬ 
tjänstfull monografi, meddelat åtskilliga anmärkningar öf¬ 
ver en del svenska och danska Rosa-former, hvilka jag 
tillsändt honom. I förhoppning att det kan intressera 
Notisernas läsare att taga kännedom om de åsigter, som 
denne grundlige rhodolog meddelat, hvilken gått en lyck¬ 
lig medelväg mellan ett öfverdrifvet skiljande och hop¬ 
slående af arter, har jag ansett lämpligt att i en svensk 
tidskrift införa hufvudinnehållet af den i Paiera intagna 
uppsatsen, hälst den tyska tidskriften torde vara mindre 
tillgänglig för en stor del af våra botanister. 



1 

Literatur-ôfversigt. 

Af Caninœ glanduliferce förekommer i Sverige H. Reu- 
teri God. i åtskilliga modifikationer, som är o tämligen ”par¬ 
allela” med de schweiziska: från den typiska storbladiga 
foi*men till en subcanina med tillbakaböjda foderblad; 
vidare former med glandulosa foderblad och glandelhå- 
riga blomskaft; dässutom former med dubbla och glan¬ 
dulosa sågtänder, likväl icke med till den grad dubbel- 
sågade blad som var. myriodonta från Jura, hvilken har myc¬ 
ket rikligt sammansatt sågning; vidare en med den bel¬ 
giska imponens Rip. identisk form, med dubbelsågade, nå¬ 
got vigglika blad och glandulösa bladskaft; slutligen en 
form, af mig kallad mitigata^ som är nästan tagglös, stor¬ 
växt, men för öfrigt typisk. 

Af Canina L. förekommer en mycket typisk, fullkom¬ 
ligt glandelfri form med enkelsågade blad. Den skiljer 
sig från den schweiziska Lidetiana blott genom mycket 
korta, något trubbiga sågtänder och glatta stift. Af Ca- 
ninœ pilosæ finnes en mycket spenslig form af dumetorum 
Thuill. f. platyphylla Rau '), med glatta stift och blott på 
nerverna något håriga småblad, samt en mindre form 
med lika så obetydlig pubescens, men med håriga stift. 
Synnerligen utmärker sig en småbladig form med nästan 
raka, långa, gracila och talrika taggar, ovala småblad med 
pubescens som hos f. Thuillieri Christ, kortskaftade ny¬ 
pon, håriga stift och tillbakaböjda foderblad. Denna form 

växer i Småland och Algutsboda socken ^). 
R. coriifolia Fr. förekommer i flere former, fullkom¬ 

ligt öfverensstämmande med dem från Jura och Wallis. 
Ofta äro hos den för öfrigt typiska formen foderbladen 

*) Denna form har jag i Studier och Bidrag upptagit såsom 

var. urhica Lem., med hvilken den ock synes i det närmaste vara 

synonym. Baker anmärker i sin monografi: R. urbica, from wich 

R. platyphylla Rau only differs by its larger grey-green leaves 

more runded at the base, and large subglobose fruit. 

2) Denna form är icke förut angifven såsom svensk. 

4 
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pâ yttre sidan glandulosa. Vid Halmstad förekommer f. 
subcollina med tillbakaböjda foderblad och glandelhåriga 
blomskaft. Hit hör äfven enligt Christ en form från 
västra Småland (Femsjö och Lidhult), som förut blifvit 
kallad R. dumetorum var. glaucescens Stz. ^). — Mest 
fann sig Christ öfverraskad af att i samlingen påträffa f. 
B overnier ana Crépin, nästan identisk med ex. från Wal¬ 
lis. Bladskaften äro taggiga och glandulösa, småbladen 
små, ”gedrungen”, enkelsågade och rundade. Blomskaften 
ytterst korta jämte foderbladen hispida. Förekommer i 
Skåne i Frillestads socken samt vid Helsingborg. En lik¬ 
nande form med glandelfria blomskaft finnes vid Halm¬ 
stad och Falkenberg. 

Af Tomentellce finnas hos oss bland andra : 
jR. tomentella Lem. f. concinna Pug., lik Jura-formen, 

dock med foderbladen på yttre sidan något glandulösa 
och stiften håriga. Samlad vid Falkenberg. 

B. tomentella Lem. f. Hallandica (= R. Hallandica 
Stz Bidrag N:o 15), ”Vom Autor zu den Villosæ gezogen, 
jedoch mit Unrecht.” — Kommer nära den förra: tag¬ 
gar ne krökta, småbladen oregelbundet dubbel-ända till 

*) I Scheutz Studier är denna hänförd till R. clivorum samt 

i hans Bidrag till kännedomen om slägtet Rosa anförd såsom en 

forma glaucescens af R. dumetorum; men utgör kanske rätteli¬ 

gen en form af R. coriifolia, med blågröna blad, glandelhåriga 

nypon och blomskaft. 

*) Tomentellæ innefatta, såsom Christ i Die Rosen der Schweiz 

anmärker, former, hvilka fylla luckan mellan två annars väl skilda 

typer : Rubiginosæ och Caninæ ; till de förra närma de sig genom 

de om också föga talrika och ofta på nerverna samt i bladkan¬ 

ten reducerade glandlerna, genom rundade täml. små, dubbelså- 

gade småblad äfvensom genom de starkt utvecklade taggarne ; 

till de senare åter genom blomskaftens och foderbladens glatthet 

samt ”diskens” likhet med den hos Caninæ, med hvilka de i af- 

seende på habitus mera öfverensstämma. ”Doch”, säger Christ 1. 

c., ”ist es sicher nicht gerechtfertigt, wenn sie Baker Monogr. p. 

231 gar nur als var. tomentella zur R. canina L. zieht”. 
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mÅ;eZ-sågade, något vigglika, under glandelfria, starkare 
håriga an hos concinna; foderbladen starlet glandulosa. 
Växer i Norra Halland f. ex. nära Särö öch flerest. i 

Släp och Tölö socknar. 

H. tomentélla Lem. f. scleropliylla (= R. sclerophylla 
Stz. Studier och Bidrag). Glatt form; blott bladskaften 
håriga och starkt glandulosa; småbladen glatta, täml. 
tjocka, smalt ovala, mycket spetsiga, mycket djupt och 
tvärt dubbelsågade, på undre sidan sparsamt glandelbä- 
rande; blomskaften glatta; nyponen och foderbladen glatta, 
de senare utdragna och mot spetsen afsmalnande. Habi¬ 
tus mellan tomentella och en Sepiaeé. Stift glatta. Ble¬ 
kinge; Ronneby, Karlshamn och Elleholm. Hit hör äfven 
enligt Christ en form från Kullaberg i Skåne. 

It. ahictina Gren. f. pycnocephala Christ, identisk 

med den från Jura, med glatta blomskaft. — Samlad uti 
Frillestad socken i Skåne ®). 

It. ruMginosa L. f. fallax Stz Studier och Bidrag. 
Liknar den schweiziska umhellata Leers : den svenska 
formen är mycket storväxt och rikblommig, obetydligt hå¬ 
rig, med skenbart icke olikformiga taggar saint glatta 
nypon och enstaka glan dier på bladens öfre sida. 

Af Sepiacece finnes B. inodora Fries, med korta och 
något håriga stift samt tämligen stora småblad. 

Af Villosce förekommer på Kullaberg i Skåne It. po¬ 
mifera Herrm. f. Jurana Christ. — Af B. mollissima Fr. 
öfverensstämma våra former med de schweiziska utom i 
det att de nordiska formerna ofta i alla delar äro något 
större samt något mindre glandulösa. — En mycket ut¬ 
märkt form är f. glahrata Fr. (Stz Bidrag p. 41.), nästan 
hårlös, obetydligt glandulös, med tunna blad och något 
olikformiga taggar (med svaga till nålborster degenere- 

5) Denna har jag icke skilt från E. tomentella, med hvilken 

den är närmast beslägtad. Jfr. Christ Die Ros. d. Schweiz och i 

Flora 1874. • 
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rande taggar) samt tämligen långskaftade, små och run¬ 
dade nypon. Habitus af följande. 

R. commutata Stz. En ganska egendomlig form af 
gruppen Villosæ, med krökta tämligen grofva taggar samt 
små och smala småblad ; utom de mer eller mindre ludna 

bladskaften glatt, med talrika glandler på bladens undre 
sida, tunnare bladparenkym, finare, mindre sammansatta 
sågtänder; blomskaften ganska långa; nyponen som hos 
mollissima rundade. Den förhåller sig till. den typiska 
mollissima, enligt Christs åsigt, såsom Friburgensis Lagg. 
Pug. till pomifera. — Växer vid Asarum i Blekinge ®). 
Till denna förer Christ oriktigt en uti Skatelöfs socken i 

Småland växande form, som jag sändt under namn af B. 
mollissima glabrata. Den har undertill knappt glandu- 
lösa småblad, hvilka äro bredare och större än hos B. 
commutata, samt sparsamma till nålborster degenererande 
taggar. Denna småländska form är otvifvelaktigt en glatt- 
bladig B. mollissima och skiljer sig i flere afseenden än 
de af Christ anförda från B. commutata, t. ex. i afseende 
på nypon och foderblad samt bladskaftens beklädnad. 
Den öfverensstämmer i dessa afseenden helt och hållet 

med B. mollissima. 
Midt emellan Villosæ och Tomentosæ står en form, 

som jag tils vidare kallat B. tomentosa var. albiflora 
(Studier p. 39), men hvilken Christ benämner R. Scheut- 

zii. Den är sparsammare hårig än Tomentosæ annars pläga 

®) Nyponen likna vida mer dem hos R. umbelliflora, hvilken 

den i alla afseenden kommer närmast. Med R. mollissima är 

slägtskapen vida mindre. Den skulle t. o. m. kunna betraktas 

såsom en glatthladig R. umbelliflora. Nyponens beskaffenhet skil¬ 

jer lätt mollissima- och tomentos a-form er. Foderbladen äro 

hos commutata ej samstående efter blomningen, utan utböjda, 

men kvarsitta täml. länge på de broskartade (ej köttiga) nypo¬ 

nen. På grund af sin likhet med samt med afseende på karak¬ 

terer måste den anses närmast beslägtad med R. umbelliflora. — 

Helt annat är förhållandet med formen från Skatelöf i Småland, 
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vara, med under starkt glandulosa, bredt ovala, djupt 

dubbelsâgade och i kanten glandelbärande småblad; raka 
taggar, mycket kortskaftade, helt små blommor med hvita 
kronblad samt korta och håriga stift. Förekommer på 
Sjælland vid Gurre samt mellan Marianelund och Helle¬ 
bæk. En liknande hvitblommig form från Elleholm i 
Blekinge föres äfven hit ’). 

M. venusta Stz. Taggarne fina, raka; årsskotten 
styfva, tätt bladbeklädda. Småbladen af samma form som 

hos R. tomentosa, men mera glatta, med djupa, mycket öpp¬ 
na och stora, sammansatta och glandelbärande sågtänder ; 
”Griffel ein wolliges Knöpfchen”. Riktigt anmärker Christ, 
att den har habitus af en tomentosa, men karakterer mera 
af mollissima. — Småland flerest. — En form, som gan¬ 
ska mycket liknar denna, från Marianelund på Sjælland, 
föres af Christ äfven hit. Den har en del blad försedda 
med 9-småblad. 

En utmärkt form, som saknas i Schweiz, är B. to¬ 

mentosa Sm. f. umhelliflora Sw. (=» R. urabelliflora Sw., 
Stz Studier och Bidrag), med breda raka taggar, långa 
småningom tillspetsade täml. tjocka, starkt gråludna och 
undertill mycket glandulösa småblad; långa blomskaft 
ganska korta, affallande, utstående foderblad samt nästan 
glatta nypon. — En mycket robust form, väl karakteri¬ 
serad genom korta foderblad och stora, ovanligt starkt 
ludna, i en temligen lång spets slutande småblad * *). 

’) Denna Rosa är icke att förvexla med R. tomentosa var 

alba Lge (= R. alba Horn., Fl. Dan.). Formen från Danmark 

närmar sig mera mollissima, den från Blekinge åter kanske mer 

tomentosa. 

*) Denna art är af Swartz ingenstädes beskrifven. Den är 

enligt originalexemplar R. tomentosa y subiubiginosa Hartm. 

Handb. ed. 3 samt R. tomentosa var. scabriuscula Fries Mant. 

tertia p. 197 (non Herb. Norm IX, 46). — R. villosa y subrubigi- 

nosa Wahlenb. Fl. Suec. afser äfven denna art. 
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Notice of Salix Sadleri (Syrne) and of Carex frigida 
(Allioni) both recently discovered in the highlands of 
Scotland by John Sadlee. (Transactions of the Bota¬ 
nical Society of Edingburgh, Vol. XII, 1874). 

Ofvannamnda Salix-iJiYi togs af förf. förra året på 
torfgrund bland klippor pä östra sidan af Loch Ceann- 
mor, Glen Callater, Aberdeenshire, på omkr. 2700 fots 
höjd. Då det är möjligt, att den äfven linnes i våra fjäll¬ 
trakter, meddelas här en öfversättning af den af J. T. 
Boswell Syme författade beskrifningen. Med originalet 
följer en figur öfver den nya arten. 

Salix Sadleri (Syme). Stammar till största delen un¬ 
der jorden, rotslående; grenar fÖga uppstigande, så som 
det tyckes slutande i ett hänge. Blad få, mycket kort 
skaftade, fasta, rundadt-ovala, med rundad eller hjärtlik, 
bas, spetsiga eller n. spetsiga, helbräddade, mörkgröna 
och mer eller mindre ulliga, men icke skrynkliga på öfre 
sidan (ådrorna icke intrykta), slutligen glatta och gröna 
på undre sidan, med medehiärven och när ver na af an¬ 
dra och tredje ordningen upphöjda på undre sidan, men 
det största antalet af närverna af sista ordningen tyd¬ 
liga men icke upphöjda, mellanrummen beströdda med 
små hvita punkter; stipl er saknas, men knoppfjällen 
stundom kvarsittande. Hän g en utslående senare än blad- 
knopparne, med tämligen korta bladlösa skaft, som det 
synes i toppen af grenarne, slankiga, rikblommiga; hän- 
gefjäll aflångt-omvändt lansettlika eller aflånga, eller 
utdraget aflånga, trubbiga eller n. trubbiga, slutligen 
mörkbruna, i spetsen svarta, med några ullhår på rygg¬ 
sidan och i toppen en tät tofs af hvita silkeslika hår, 
nästan lika så långa som fjället. Kapslar lansettlikt- 
koniska, tillspetsade, glatta, med ett långt ullhårigt skaft ; 
stift hälften så långt som kapseln, längre än märket; 
märken jämnbreda, tvåklufna. De unga gr en ar ne 
ullhåriga; de unga bladen tätt beklädda med långa 
silkeslika hår, de på medelnärven al bladets undre sida 
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nästan hela tiden kvarsittande; knoppar fint småludna, 
slutligen glatta. 

Stammar mycket lika dem lios Sdlix herbacea. Gre¬ 

nar mörkt nötbruna, vridna, med korta bladbärande kvi¬ 
star i toppen af föregående årets skott, hvar kvist med 

2 eller 3 blad. Bladskifvan V2—1 tum lång, bladskaft Vs 
t. långt. Hängeskaft omkring V4—t- långa, ullhåriga. 

Hängen utdragna som hos Salix reticulata^ V2—^/4 t. 
långa, med hängefjällen mycket kortare än kapslarne, 
men spetsen af håren på dem nående nästan till toppen 

af de senare. Kapslar omkring Vs t. långa, på ett Vi 01, 
långt skaft. Stift Vio—Ve t. långt. 

Till habitus lik Salix reticulata, men bladen afvikande 
i form och byggnad; i synnerhet påfallande olik är den 
undre sidan, i det att den icke är hårig eller har något 
framstående nätverk af närver. Hängeskaften äro kor¬ 
tare och mera ullhåriga. Fjällen äro smalare, till form 

och beklädnad liknande dem hos Salix Lapponum. Kaps¬ 
larne, som till sfiörsta delen äro öppnade på Mr Sadlers 
exemplar, äro glatta, hurudana de än må hafva varit i 
yngre tillstånd. Till stift och märke liknar den mera 
Salix Lapponum än S. reticulata. 
Om korkdannelsen i urteagtige stangier. (Botanisk 

Tidsskrift, 2 R., 4 Bd. pag. 14—35, tab. V—VI.) 
Det bästa arbete, som i senare tider finnes öfver kor¬ 

ken, är af Sanio (1857). Både han och flertalet af hans 
föregångare sysselsatte sig nästan uteslutande med de 
trädartade växterna. Afsigten med författarens uppsats 
är dels i allmänhet att lämna några bidrag till kännedo¬ 
men om de förhållanden, hvarunder korken bildas hos örtar- 
tade växter, dels mera specielt att bevisa, att bildningen 
af kork i enåriga stammar icke är en sällsynt företeelse, 
såsom man hittils- synes hafva antagit. Förf. redogör 
mer eller mindre utförligt för korkens förekomst och bild¬ 
ning hos ett par och 30 arter. Hos några af dessa bil¬ 
das kork endast på nedre delen af stjälken, hos andra, 
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SS. Hypericum perforatum, stracker sig korkbildningen 
äfven upp på grenarne. Korken bildas än i det ena, än 
i det andra cellagret ; endast hos ConvoJvolus arvensis och 
sepium har förf. sett korken bildas så långt ut som i epi- 
dermiscellerna; hos mer än hälften af de undersökta ar¬ 
terna bildas korken djupare in än i det subepidermoidala 
cell-lagret, hvilket senare förhållande är mera sällsynt 
hos de vedartade växterna. Förf. förmodar att korkbild¬ 
ningen hos dessa örtartade stjälkar kan hafva någon an¬ 
nan betydelse än den vanliga, att skydda innanför lig¬ 
gande väfnader och att förhindra afdunstningen, näml. 
den att afskära näringsvätskan från största delen af bar¬ 
ken och därigenom låta den komma växtens ädlare delar 
till godo i rikare mått. Hos några växter, ss. Labiaterna 
och många Papilonaceer, har förf. ej kunnat finna någon 
korkbildning ; hos dessa har däremot den primära bar¬ 
ken erhållit ett korkliknande utseende. 

Botanischer Jahresbericht. Von Leopold Just. Erster 
Jahrgang (1873). Zweiter Halbband. Berlin 1875. 

Denna senare hälft af första årgången hafva vi för 
kort tid sedan erhållit. Hela bandet utgör nu 672 sid. 
förutom innehållsförteckning, författareregister och namn¬ 
register, hvilket senare ensamt upptager 66 sidor. Afven 
åt de fossila växterna är god plats lämnad, i det phyto- 
palæontologien innefattar 62 sidor. Då den holländska, 
italienska, ryska och ungerska literaturen i detta band 
blifvit afskild från den öfriga literaturen, kommer denna 
literatur hädanefter, efter hvad ref. har anledning tro, 
att sammanslås med den öfriga, hvilket äfven är fördel¬ 
aktigast. Den svenska literaturen skall framdeles bear¬ 
betas af cand. Basmus Pedersen. (Se härom vidare i upp¬ 
maningen i slutet af detta nr.!) 

Die botanischen Ergebnisse der Nordseefart vom 21 
Juli bis 9 September 1872. Bearbeitet von Dr. P. Mag¬ 

nus. (D. H. Jahresbericht d. Kommission z. Untersu- 
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chung d. deutsch. Meere in Kiel, pag. 61—79, tab. I—IL 
Fol. Berlin 1874.) 

Efter att först hafva anfört, hvilka växter anträffats 

på de olika lokaler, som besöktes under färden, har förf. 
en systematisk förteckning på arterna med bifogade ob¬ 
servationer här och där. Två af dessa arter är o nya, 
näml. Callithaninion membranaceum, funnen på Sertularia 
mellan Sprogö och Korsör på 22—32 famnars djup samt 
vid Haddocksbank på^13 */3 famns djup, samt Chytridium 

tumefaciens i Ceramium, tagen nära Edinburg. En på 
Zostera från Hvitingsö vid Stavanger (och från Arendal 
under förra expeditionen) tagen Phæozoosporé förer förf. 
först med tvekan till Myrionema orbiculare J. Ag., men 
sedan han beskrifvit den, anser han att den ej kan föras 
till detta slägte, hvarfÖr han uppställer den som ett eget 
slägte, Ascocyclus, utmärkt af sina egendomliga encelliga 
rörformiga hår. Chytridium Tlumulce Cohn, som afviker 
från alla andra Chytridier, därigenom att den förekommer 
mellan cellmembranen och primordialsäcken, uppställer 
förf. som ett nytt slägte, Chyphidium. 

Contributiones ad Algologiain et Fungologiam auctore 
P. Fe. Reinsch. Vol. I, 4:o, 103 pag., accedunt tabulæ 
CXXXI (Melanophyceæ t. XII, Rhodophyceæ t. LXIII, 
Chlorophyllophyceæ t. XVIII, Fungi t. IX). Norimbergæ 
1874—75. 

Af den massa nya arter, som förf. beskrifver i detta 
arbete, anföras för Sverge följande,’ alla tillhörande Rho¬ 
dophyceæ. Ghantransm Nordstedtiana forma in Stilophor a 
rhizode (Mare Bahusiæ. Rab. Alg. Eur.); PolysipJionia 
spinulifera in Rhytiphlæa tinctoria (Mare atlanticum Sue- 
cia); Choreocalyx (iiov. gen.) mirabilis_ in Rhodomelæ sub- 
fuscæ caulibus et ramis (Mare Bahusiæ. Rab. Alg. Eur. 
Nr. 1878); FseudobJaste (nov. gen.)^ Phyllophorce in Phyl- 
ophora Brodiæi (Mare Bahusiæ) ; Plectoderma (nov.gen.) 
spec, in Conferva Melagonio (Mare Bahusiæ). 
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Blüthendiagramnie construirt und erläutert von Dr A. W. 

Eichler. I Th. enthaltehd Einleitung, Oymnospermen, Monoco- 

tylen und sympetale Dicotylen. Mit 176 Fig. in Holzschn. Leipzig 

1875. — 3 Thlr. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

Fysiografislca sällshapet d. 10 febr. Adj. Fe. Aee- 

SCHOUG föredrog om Norges Bubi. Den 10 mars. Prof. 
Agardh föredrog om förmenta orangeträd på en nyligen i 
Pompeji funnen målning. 

Vetenshapsahademien .den 10 febr. Till införande i 
» • 

”Ofversigten” antogs en af lektor J. E. Zetterstedt insänd 

uppsats: Hepaticce Byrenaicœ circa Ludion crescentes. 
Den 10 mars. Till införande i ^^Handlingarne” antogs 

en afhandling af - doc. vid Lunds universitet Alfred Na¬ 

thorst: ”Bidrag till Sverges fossila flora”. Såsom erkän¬ 
nande af prof. Oswald Heers i Zürich förtjänster i fråga 
om bearbetningen af de bland riksmusei samlingar befint¬ 
liga växtförsteningar beslöt akademien tilldela hr Heer sin 
minnespenning i guld öfver Linné. Prof. Andersson redo¬ 
gjorde för innehållet af dels en berättelse af lektor C. 
Hartman i Örebro öfver den resa han med understöd af 
akademien sistlidne år företagit i ändamål att undersöka 
Nerkes mossor, dels en uppsats af läroverksadjunkten i 
• • _ 
Örebro’ P. J. Hellbom med titel ”Bidrag till Luleå Lapp¬ 
marks lafflora” ; och skulle såväl omförmälda berättelse af 
hr Hartman som ock hr Hellboms nyssnämnda uppsats 
intagas i ”öfversigten”. Därefter anmälde prof. Andersson 
en af docenten vid universitetet i Upsala dr Kjellman för¬ 
fattad afhandling: ”Om" Spetsbergens marina klorofyllfö¬ 
rande Thallophyter, I Florideæ, hvilken afhandling skulle 

införas i bihanget till handlingarne. 
Göteborgs Vetenshaps- och vitterhetssamhälle den 1 

mars. Dr P. G. Theorin föredrog om svamparnes rörelse 
förorsakad af ljusets inflytande. 
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Landthniksalcademien å. 15 mars. Löjtnant H. von 
Post förevisade de teckningar öfver Sverges kulturväxter, 
som genom akademiens föranstaltande blifvit utförda sist- 
lidne år. Af det antal planscher, 600 st., som hela ver¬ 
ket kommer att omfatta, hade under de förflutne åren öf¬ 
ver 200 st. utförts, och detta på ett sätt, som lämnade 
intet öfrigt att önska. Hr von Post erinrade om v’gten 
och behofvet af ett dylikt verk samt framdrog åtskilliga 
exempel på den villrådighet och villervalla, som ej min¬ 
dre i vårt eget land än äfven utomlands råder i afseende 
å kännedomen om de odlade växternas artbestämning och 
varietetsförändringar, hvilken osäkerhet det ifrågavarande 
planschverket vore egnadt att i någon mon skingra. 

SällsJcapet pro fauna et flora fennica den 6 febr. Uti 
ett längre andragande meddelade ordf. prof. Lindberg en 
mängd intressanta resultat af sina senaste muscologiska 
undersökningar. Sålunda hade han' inom slägtet Cepha- 
lozia upptäckt tvänne iiya, efter hvad han förmodade, hit- 
tils obeskrifna arter, näml. C. myriayitha, hvilken dock 
möjligen kunde vara densamma som Jung, rubella Nees, 

' och C. integerrima, tilläfventyrs = Jimg. Hampei Nees. 
Den föregående, hvilken anträffats flerstädes i södra Fin- 

• • 

land samt vid Stockholm och i Östergötland (Kafvel- 
bäck), utmärkes, utom därigenom att den är den min¬ 
sta i slägtet, genom enkel växt, större och bredare blad, 

. isynnerhet emot stjälkens spets, hvar est de äro sågtan- 
dade och bestående af rundade, starkt förtjockade cel¬ 
ler samt paroic blomställning, den senare åter, blan¬ 
dad med myriantha på Puutsalo i Ladoga och stående 
emellan C. divaricata och laxifolia, genom vackert grön 
färg, stora helbräddade honskärm, trubbiga bladflikar af 
knapt förtjockade celler samt autoic blomställning. — 
Likaledes hade han funnit hittils ej anträffade han exem¬ 
plar af LopJiocolea minor, förekommande på murken ved 
i Kirjavalaks. — Under namnet Blepliarozia (Ptilidium) ci- 
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liaris hade ordf. funnit 2 väl skilda arter, naml. den äkta 
ciliaris och den af Weber beskrifna B. (Jung.) pulcher¬ 
rima, utmärkt genom finare, mindre nedliggande växt och 
af dichotomiskt grenade hår, starkare cilierade blad samt 
allmänt i mjuka svällande tufvor förekommande i bland¬ 
skog, hälst på trädrötter och stubbar, ofta tillsamman 
med ciliaris, men ej funnen så långt norrut som denna. 
De förut såsom varieteter af resp. MartineUia (Scapania) 
undulata och curta ansedda squarrosula och rosacßa hade 
ordf. ansett sig böra betrakta såsom egna arter, den förra 
äfven sistlidne sommar funnen vid Kirjavalaks. — Likaledes 
hade ordf. funnit Biplophyllum (Jung.) ohtusifolium, hvil¬ 
ken af Wahlenberg m. fl. förts såsom var. till den dioica 
J. albicans vara en såväl genom habitus och förekomst, 
som bladform och struktur samt paroic blomstälning väl 
skild art. Af under slägtet Liochlena (Jung er mannia) hade 
arterna lanceolata och pumila befunnits vara paroica, ri¬ 
paria däremot liksom cordifolia dioic. — Såsom tillägg till 
sin på decembermötet lämnade notis om Jung, intermedia 
och bicrenata anförde ordf. ått äfven den senare befunnits 
vara paroic, hvilket dock ej rubbade hans äfven på andra 
karaktärer grundade åsigt att de vore väl skilda arter ^ 
De skandinaviska arterna af detta slägte hade föröfrigt 
förökats med 2 nya, näml. J. soda Nees, grof, mörkbrun 
med tämligen starkt förtjockade bladceller och paroic blom¬ 
ställning samt anträffad på torra| klippor på andra mossor 
flerestädes i östra; och södra Finland, äfvensom i Broby 
(Skåne) och på Bornholm, och J. nardioides Lindb., n. sp., 
beslägtad med J. Beichartii Gottsch. från Kärnthen samt 
af dr Kiær funnen i Västfjorddalen i Norge. — Af under- 
slägtet Eucalyx inom Nardia, hade utom den allmänna 
crenulata, i Åbo trakten och på Åland anträffats den ge¬ 
nom sin i veckens kanter starkt knottriga kalk utmärkta 
N. (Eue.) gracillima (Sm.), hvilken enligt ordf:s under¬ 
sökning är densamma som Jung. Genthii Hiib. Den i 
Skandinavien under namnet Féllia epiphylla allmänt före- 
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kommande lefvermossan hade ordf. funnit höra till 2 skilda 
arter, näml. den allmännare P. endiviœfoUa (Dicks.), dioic, 
och den sällsyntare äkta epiphylla, autoic. Vid ytterligare 
undersökning af den på oktohermötet omnämnda Hiccia 
marginata Lindb., och andra Riccia-arter, hade ordf. fun¬ 
nit skäl att misstänka att denna vore icke en egen art, 
utan möjligen blott en på undre sidan färgad var. af P. 
hifurca Hffm. — Slutligen tillkännagaf sig ordf. hafva på 
diorit i Kirjavalaks upptäckt en ny, särdeles intressant 
hladmossa, af honom kallad Oncophorus eller Cynodontimn 
hrevipes och utmärkt genom mycket kortskaftad, nästan 
klotrund, åt ena sidan böjd sporkapsel med lågt, ej spröt- 
spetsadt lock och tänder af en Weissiaj genom hvilken 
upptäckt riktigheten af den af ordf. förut framstälda åsig- 
ten att Weissia Schisti vore en art af slägtet Oncophorus 
blifvit bragt utom allt tvifvel. Den nyupptäckta mossan 
bildar näml. en förut saknad länk mellan O. strumifer, 
gracilescens var. alpestris och Schisti. 

Till införande i 8:de häftet af sällskapets notiser in¬ 
lämnades Musci Lapponice Orientalis af Th. Sælatst och 
V. T. Brotherus. Beträffande publikationen af sällskapets 
arbeten beslöts att de större mera rent vetenskapliga af¬ 
handlingarne, hvilka för sin tryckning erfordra längre tid, 
skulle utgifvas särskildt under titel ”Acta Societatis pro 
Fauna et Flora Fennica, och de öfriga såsom ”Medde¬ 
landen af sällskapet pro Fauna et Flora Fennica”. 

f Den 20:de mars 1875 afled fil. dr. Peder Andreas 

Christian Heiberg. Såsom mycket lofvande botanist gjorde 
han sig känd genom sitt första arbete. Conspectus criticus 
diatomacearum danicarum., 1863. Under åren 1866—68 var 
han redaktör af Botanisk Tidsskrift; bland de af honom 
själf författade uppsatser i denna tidskrift märkas följande : 
Den morphologiske Værdi af Knolden hos Umbilicus penduli- 
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nus DC. og de beslægtede Arter, samt Morphologisk-anä- 
tomisk Beskrifvelse af Eleocliaris palustris. 

Utdrag ur bret från d:r S. Berggren. 

Tauranga, Bay of Plenty d. 22 dec. 1874. Från Bay 
of Islands gick jag till vestkusten vid Hokianga, besteg 2 
af de högsta bergsryggarne (Ngapikauhaua och Pilianga) 
i norra delen af norra ön. Resultatet af denna trakts 
undersökning har företrädesvis varit erhållandet af en del 
träd, som mest växa i norra öns norra del ss. Pisonia 
(en Nyctaginé), Persoonia (Proteacé), Ixerha (Brexiacé), 
Atherosperma och Hedycarya (Monimiaceæ) Doronœa (Sa- 
pindaceæ) m. fl. Min resa har gått genom trakter der 
många Maori bo. Men jag har vandrat fullt tryggt. Som 
engelska språket oftast är dem obekant,- har jag lärt så 
mycket af Maorispråket att jag någorlunda kan tala det¬ 
samma. Nu begifver jag mig ned åt kusten här uti Bay 
of Plenty, söker att bli i tillfälle att bestiga något af 
bergen här i närheten, där alpinvegetation finnes, under 
denna den bästa tiden för botanisten. 

Viola uliginosa i Sl^åne. Ett ganska märkligt fynd 
har under förlidet år gjorts i Skåne, i det Viola uliginosa 
Schradr. där anträffats i dess västra eller nordvästra del 
näml. i Allerums mosse ej långt från Helsingborg. Den 
upptäktes först af en skolyngling, hvars namn vi ej för 
tillfället erinra oss; sedermera besökte adjunkt Strand¬ 
mark stället och insamlade exemplar, som han meddelat 
referenten. Detta fynd är så mycket märkligare, som det 
väl torde vara ett af de längst åt väster kända växtställena 
för denna art, som annars har östlig utbredning; i Dan¬ 
mark är den endast känd från Bornholm och i Tyskland 
från dess östligaste delar, Schlesien, Sachsen, Thyringen 
och Kraiii. Cr. 

Trakter fattiga på mossor. Från det stora område, 
som Nilen och Sahara beherska, kände man före Rolps 
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expedition till den Libyska öknen 1873—74 endast 10 ar¬ 
ter löfmossor. Denna expedition påträffade endast 3 lo¬ 
kaler, der mossor funnos och som lämnade 6 arter, hvaraf 
de 4 förekommo i en och samma tufva i öfre Egypten, 
de andra 2 arterna likaledes tillhopa i libyska oasen 

Dachel. 

— Ch. Grenier omnämner i ett bref, som finnes uppta¬ 
get i Bulletin de la Société bot. de France for 1874, att 

han äger ett exemplar af Stratiotes aloides från Lille, 
hvilket har både en han- och en honblomma på samma 
stånd. Således kan denna växt äfven vara monoic, fastän 

man hittills ansett den för dioic; i Sverge och Danmark 
äro endast honexemplar funna. Redan 1825 skall Nolte 

hafva anmärkt det egendomliga i att det af denna växt 
förekom både han- och honstånd endast i mellersta Eu¬ 
ropa mellan 52°' och 55°, men söder därom (åtminstone 
i västra Europa) endast hanstånd och norr därom endast 
honstånd. 

— Det är en allmän tro, att de trädartade ormbunkarne 
växa mycket långsamt, men den, tyckes ej blifva bekräftad 
af iakttagelser, som blifvit gjorda af dr Moore, direktör 

o 

för botaniska trädgården i Glasne vin. Ar 1855 hemsände 
prof. Harvey från en af söderhafvets öar sporer af en 
ormbunke, nära beslägtad med Cj/athea medullaris^ G. 
Mertensiana Bong.; ett stånd härstammande från dessa 
sporer uppnådde en höjd af 10 fot på 17 år. Ett exem¬ 
plar af Alsophila excelsa från Australien hade icke någon 
trädartad stam och endast omkring fotslånga blad, då den 
kom till Glasnevin 1850; nu är dess stam 12 fot hög. Ett 
exemplar af DicTcsonia antarctica var år 1840 omkr. 8 
tum högt, då äfven bladen togos med i räkningen ; nu har 
det en tjock stam, som är fulla 5 fot hög. Somliga träd¬ 
artade ormbunkar bilda korta rotstockar, innan de intaga 
sin uppräta ställning, och det fordras ett betydligt antal 
år att fullborda den förra delen, men sedan stammen blif- 
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vit bildad och den nppräta ställningen intagen, sker till¬ 
växten mycket hastigare och stammen förlänges mycket 
fortare än då den kvarblef i det rotstockliknande stadiet. 

Botanischer Jahresbericht. 

Som cand. Rasmus Pedersen nu åtagit sig att refe¬ 
rera den skandinaviska literaturen för Justs Botanischer 
Jahresbericht, så får utg. uppmana hrr författare att fram¬ 
deles insända sina arbeten hälst direkt till honom (adr. 
före aug. d. å. botaniska institutet i Wiirzburg, sedan Bo¬ 
tanisk Have i Köbenhavn). Som tryckningen af andra 
bandet sannolikt redan är påbörjad, böra arbetena för 
1873 och 74 ofördröjligen insändas till honom. 

Annons. 
Några återstående exemplar af Herbarium Normale fasc. I & 

II finnas till salu för 3 kr. pr. fascikel. Närmare upplysning med¬ 

delar Utgifvaren. 

Rättelse. Pag. 9 andra raden nedifrån står Gate, läs Gotl. 

Innehåll; H. W. Arnell^ En iakttagelse af befruktningen 

hos mossorna. — J. E. Areschoug, De germatione phæozoosporarum 

Dictyosiphonis hippuroidis observationes. — F. W. C. Areschoug, 

Ytterligare om Bubus idæus L. — A. Bl y tt, En ny Bubus fra 

Norge. — J. Hulting, Bidrag till kännedomen om Bohusläns laf¬ 

vegetation. — Liter.-öfve rs. : H. Christ, Om några Skandinavi¬ 

ska Rosor (Referat af N. J. Scheutz). — J. Sadler, Notice of /S'a- 

lix Sadleri Syrne. — O. G. Petersen, Om korkdannelsen i urteag- 

tige stængler. — L. Just, Botanischer Jahresbericht. — P. Mag¬ 

nus, Die botanischen Ergebnisse der Nordseefarth 1871. — P. Fr. 

Reinsch, Contributiones ad Algologiam et Fungologiam. — Smärre 

notiser: Lärda sällskaps sammanträden. — Peder Heiberg f.— 

Utdrag ur bref från dr S. Berggren. — Viola uliginosa i Skåne. 

— Trakter fattiga på mossor. — Ett monoict ex. af Stratiotes aloi- 
des. — Trädartade ormbunkars tillväxt. — Botanischer Jahreslie- 

richt. — Annons. 

Lund, Fr. Bcrliiigs Boktryckeri ocli Stilgjutori, 1875. 
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Bidrag till kännedomen om Bohusläns 
lafvegetation. 

Af J. Hulting. 

(Slutet). 

Lecanora effusa (Pers.) Helso på tall. 

— — alhellula (Nyl.) Grandalen på al. 

— — hadia (Pers.) fl. st. 

— — atriseda (Fr.) Strömstad, Grandalen. 

— — gibbosa (Ach.) Gustafsberg; ß lævata (Ach.) Starholmen 

och Hellekind. 

— — cinerea (L.) allm. 

— — lacustris (With.) Strömstad, Gustafsberg. 

Lecania syringea (Ach.) fl. st,, t. ex. Strömstad, Myren, Helsö, 

Gustafsberg. 
— — cyrtella (Ach.) Myren och Starholmen. 

Hœinatomma ventosum (L.) här och hvar vid Strömstad; Gustafs¬ 

berg (sails.) 

— — — coccineum (Dicks.) « ocliroleueum (Neck.) Lysekil; ß 
porjßhyrium (Hffm.) Strömstad, Myren, Gustafsberg och Lyse¬ 

kil. 

Icmadophila œruginosa (Scop.) träffades norr om Strömstad c. fr. 

Urceolaria scruposa (L.) fl. st. på sten och mossa. 

Pertusaria lejoplaca (Ach.) Gustafsberg och Emaus. 

— — communis DC. Strömstad och Gustafsberg; forma saxi- 
cola förekom sparsamt vid Grandalen. 

— — coraJlina (L.) Lysekil fl. st. ; Gustafsberg. 

Sphyridium byssoides (L.) fl. st. 

Boeomyces roseus Pers. Strömstad (steril), Lysekil. 

Toninia squarrosa (Ach.) Strömstad och Hellekind. 

Bacidia rubella (Pers.) Myren, Helsö. 

5 
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Bacidia acerina (Pers.) Gustafsberg på gran. 

— — arceuUna (Ach.) Helso och Hellekind. 

— — atrosanguinea (Schær.) ß muscorum (Sw.) fl. st. 

— — BechJiausii (Kbr.) vid Strömstad sails. 

— — abbrevians (Nyl.) Helsö på björk och alm. 

— — umbrina (Ach.) a Strömstad, Myren, Helsö, Lysekil m. fl. 

st. på sten. 

Bilimbia hypnopJiila (Ach.) Gustafsberg sails. 

— — Nœgelii (Hepp) Em aus på syr én (sails.). 

— — clilorococca Græwe ß hilarior Th. Fr. et Hulting. [Th. 

Fries: Lichenogr. Scand. sid. 380.j Grandalen på al tillsam¬ 

mans med Lecanora albellula. 
— — milliaria (Fr.) Strömstad, Myren och Lysekil på mossa; 

Stömstad på naken ved. * 

Biatorella moriformis (Ach.) Helsö på ved *). 

Sarcogyne (Dav.) Strömstad, Myren, Hellekind och Lysekil. 

— — Clavus (DC.) fl.' st. kring Strömstad; Lysekil sails. 

Psora ostreata (Hffm.) «Th. Fr. Hellekind och Starhoknen. 

— — demissa (Rutstr.) ytterst sällsynt vid Starholmen samt 

norr om Strömstad. 

— — fuliginosa (Tayl.) Strömstad fl. st. ; Starholmen ; Lysekil 

^ sails. 

Biatora quernea (Dicks.) på tall vid Hellekind sails. 

— — vernalis (L.) Myren på mossa. 

— — lucida (Ach.) Gustafsberg. 

— — fusca (Schær.) a sanguineoatra (Wulf.?) Th. Fr. Myren 

på mossa. 
— — granulosa (Ehrh.) Gustafsberg, Lysekil. 

— — coarctata (Sm.) ß förekom vid Gustafsberg. 

— — rivulosa (Ach.) fl. st. 

— — uliginosa (Sehrad.) allm. 

— — Nylanderi (Anz.) Hellekind på tall. 

Biatora Cadubriœ Mass. Hellekind på tall spars. 

— -- turgidula (Fr.) Helsö på tall. ^ 

Lecidea sanguinaria (L.) « endorhoda Th. Fr. vid Strömstad på 

sten. 
— — cyanea (Ach.) a tessellata (Fik.) Gustafsberg. 

— — pantherina (Ach.) på ett och annat stalle, t. ex. Hellekind 

och Lysekil. ^ 

*) Vid Gustafsberg förekom på gran Pesiza resince Fr. och 

vid Strömstad, Myren, Lysekil etc. Arthrorhaphis flavovireseens 
(Dicks.). 
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Lecidea Filati Hepp. Denna art träffades på granit vid Lysekil. , 

— — macrocarpa (DC.) « platycarpa (Ach.) Strömstad. 

— — *** cinereoatra Ach. Strömstad och Lysekil. 

— — Dicksonii Ach. Helsö på granit. 

— — neglecta Nyl. fl. st. 

-r- — fuscoatra (L.) « fumosa (Hffm.) allm. 

— — intumescens (Fw.) Starholmen sails. _ 

— — elœochroma (Ach.) a latypea (Ach.) Hellekind och Star¬ 

holmen; forma a Christa Smflt allm. 

Catillaria lenticularis (Ach.) « vulgaris (Kbr.) vid Myren och Hel- 

lekind. 

— — erysiboides (Nyl.) Ödö på stubbar. 
— — tricolor (With.) Strömstad, Myren och Gustafsberg på 

^ gran och björk. 

— — intrusa Th. Fr. Strömstad på granit. 

— — Bahusiensis (Blomb.) Lysekil. 

Arthrospora acclinis (Fw.) Grandalen på asp. 

Buellia hadia (Fr.) Strömstad och Helsö. 

— — parasema (Ach.) « et /S fl. st. 

— — myriocarpa (DC.) allm. på träd, på sten förekom den vid 

Hellekind och Starholmen. 

— — alhoatra (HfiPm.) a vulgata Th. Fr. Myren och Ödö på 

löfträd, Strömstad och Helsö på sten. 

— — hetulina (Hepp) Myren på al. 

Bhizocarpon applanatum (Fr.) Strömstad. 

— — — geographicum (L.) allm. 
— — — grande (Flk.) Strömstad, Lysekil, Gustafsberg. 

Sphœrophorus eoralloides Pers. Strömstad fl. st.; Gustafsberg. 

— — — fragilis (L.) Strömstad fl. st. steril; Lysekil steril. 

Coniocyhe furfuracea (L.) Myren (sälls.). 

Chcenotheca chrysocephala (Turn.) Hellekind och Gustafsberg. 

Calidum hyperellum Ach. träffades på gr<an och björk fl. st. kring 

Strömstad. 

— — lenticulare Ach. Hellekind och Starholmen på ek. 

— — curtum Turn, et Borr. Gustafsberg. 

— — — nigrum Schær. Hellekind och Starholmen. 

Sphinctrina turbinata (Pers.) träffades på ett ställe vid Strömstad 

på sten parasitisk på Lecanora sordida (Pers.). 

Dermatocarpon miniatum (L.) Grandalen. 

— — — — — — ß complicatum (Ach.) fl. st. 
Microglæna muscorum (Fr.) Strömstad sälls. 

— — — reducta Th. Fr. Denna art förekom ytterst »alls. på 

mossa vid Myren, der den träffades på ett enda ställe. 

5-' 
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ßtaurotJiele clopima (Wnbg) Strömstad, Grandalen, Lysekil. 

Verrucaria nigrescens Pers. Strömstad och Myren på tegelstenar ; 

Kapellbackarne nära Gustafsberg på snäckskal. 

— — — maura Wnbg allm. vid hafsstranden; Lysekil. 

— — — acrotelloides (Mass.) Strömstad, Grandalen, Helsö. 

— — — margacea Wnbg vid Myren och Grandalan på granit. 

— — — rupestris Schrad. på murbruk och tegel vid Strömstad. 

— — — muralis Ach. Strömstad på tegelsten. 

Gyalecta ruhra (Hffm.) förekom ytterst sparsamt vid Myren på ek 

och vid Blötebogen på Tilia grandifolia. 

— — fagicola (Hepp) vid Myren ytterst sparsamt. 

Graphis scripta (L.) Helsö på Tilia grandifolia; Gustafsberg 11. st. 

Opegrapha varia (Pers.) Strömstad, Helsö på Tilia grandifolia, 

— — — herpetica Ach. Strömstad, Myren, Gustafsberg. 

— — - vulgata Ach. v. steriza Ach. sälls. vid Strömstad, 

Grandalen och Starholmen. 

— — — zonata Kbr. vid Strömstad och Grandalen (steril). 

Lecanactis Dilleniana (Ach.) Strömstad, Gustafsberg och Lysekil 

(sälls.). 

— — abietina {kch..) Gustafsberg på gran. 

Arthonia radiata (Pers.) allm. 

— — punctiformis Ach. fl. st., t. ex. Strömstad, Helsö och 

Grandalen. 

— — epipasta Ach. v. excipienda Nyl. Helsö på ask. 

— — marmorata Ach. Gustafsberg på gran (ytterst spars.). 

Coniangium luridum (Ach.) Hellekind och Starholmen på al, Helsö 

på ek och idegran. 

— — — proximellum (Nyl.) Myren sparsamt på asp. 

— — — patellulatum (Nyl.) Strömstad, Myren och Helsö på asp. 

Sagedia lectissima (Fr.) Myren och Lysekil sälls. 

— — chlorotica (Ach.) fl. st., t. ex. Starholmen och Helsö. 

Thelopsis rubella Nyl. saxicola. Denna lilla märkvärdiga art träf¬ 

fades på ett enda ställe i närheten af Starholmen sparsamt 

växande på sten. 

Thallus är grågrön; apotliecierna äro temligen små, 
till färgen rödaktiga. Apotlieciernas inre byggnad är det 
dock, som företrädesvis skiljer den från närstående arter. 
[Sporhylsor uppblåst aflånga; parafyser fria, enkla, ofär¬ 
gade; sporer elliptiska, talrika (50 eller flere i hvarje 
sporhylsa), 4- (sällan 5-)rummiga, 0,010—12 m.m- långa 
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üch 0,003—6 mTm. breda, nästan vattenklara.] Ny för den 

skandinaviska halfon. 

Acrocordia gemmata (Ach.) fl. st., t. ex. Strömstad, Myren, Emaus; 

Helsö på ek och idegran. 

Arthopyrenia grisea (Schleich.) Strömstad på lönn, Emaus på hassel. 

— — — analepta (Ach.) fl. st. 

— — — Cerasi (Schrad.) Myren på körsbärsträd sälls. 

— — — Fumago (Wallr.) Helsö på Tilia grandifolia. 
Tomasellia Leigthonii Mass. Myren och Emaus på hassel sälls. 

Leptoraphis epidermidis (Ach.) Myren på björk. 

— — — tremulœ Kbr. Grandalen på asp. 

Sticta scrobiculata (Scop.) på ett och annat ställe, såsom vid Hel¬ 

lekind, Starholmen och Gustafsberg. 

~ amplissima (Scop.) på ett enda ställe i närheten af Gustafs¬ 

berg. 

— pulmonaria (L.) Helsö; Gustafsberg fl. st. 

Nephroma papyraceum (Hffm.) Starholmen, Myren, Gustafsberg. 

Peltigera aphthosa (L.) fl. st. 

— — canina (L.) allm. 

— — malacea Ach. Strömstad, Gustafsberg. 

— — polydactyla Hffm. Strömstad. 

— — horizontalis (L.) fl. st., t. ex. Grandalen, Blötebogen på 

Odö, Gustafsberg. 

Pannaria plumbea (Lightf.) Helsö på ek och alm (sälls.). 

— — rubiginosa (Thunb.) ß conoplea (Ach.) Gustafsberg (ber¬ 

get ”Schweitz”). 

— — microphylla (Sw.) Starholmen. 

— — brunnea (Sw.) Helsö. 

Massalongia carnosa (Dicks.) fl. st. 

Leptogium saturninum (Dicks.) Myren på asp. 

— — — lacerum (Sw.) Strömstad, Myren (var. in L. scotinum 

transiens). Lysekil, Gustafsberg. 

— — — spongiosum Nyl. Starholmen sälls. 

Collema flaccidum (Ach.) fl. st. 

— — verrucæforme (Ach.) Myren på asp (sälls.). 

— — granulifomne Nyl. Myren (sälls.). 

Polychidium muscicolum (Sw.) Strömstad (sälls.). 

Lichina conflnis (Müll.) fl. st. vid kusten, t. ex. Strömstad, Holmen 

Grå och Odö. Den träffades äfven vid Marstrand (samt på 

Särö). 

Porocyphus areolatus (Fw) fl. st., t. ex. Strömstad, Gustafsberg 
och Lysekil. 
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Pyrenopsis suhareolata Nyl. v. impolita Th. Fr. förekom pâ ett oeh 

annat stalle, t. ex. Strömstad. 

Phylliscum endocarpoides Nyl. salis, vid Strömstad och Lysekil. 

Ephebe pubescens (L.) Strömstad. 
^(C îjî î]î V ^ 

Amphiloma lanuginosum (Ach.) fl. st. 

Tillägg angående ”Granens kvist-toppfällning.”, 

(Se Botan. Notiser 1874 pag. 129.) 

Af H. VON Post. 

Vida snarare än jag kunnat förmoda har det lyckats 
mig att få tillfredställande upplysning om den nämde fö¬ 
reteelsen. En yngfing Fe. Nybeeg, som är i tjänst såsom 
vaktmästare vid härvarande Laboratorium och försöksta¬ 
tion och uppfödd i Södermanlands skogsbygd, hlef af mig 
frågad angående kvisttoppfällningen, hvarpå han gaf till 
svar att han ansåg sig hafva sett^ i sin hembygd, att 
Ekorren afhet och nedkastade dem. Med anledning häraf 
bad jag honom hafva uppmärksamhet, då han dagligen, 
för att hemta dricksvatten, genomgår en liten del skogs¬ 
park, der Ekorrar vistas — på denna sak, och om det 
lyckades honom här iakttaga något därom, då under¬ 
rätta mig. 

Den 12 mars inkom han äfven med underrättelse och 
bad mig, jämte en af mina söner, R. von Post, följa sig. 
Efter en kort stunds vandring i snön hade vi nu alla tre 
nöjet att se Ekorren till vår stora fägnad låta alldeles 
ostörd beskåda sig, huruledes han åstadkom dessa qvist- 
topparnes affällning. Under det att han nämligen mer 
eller mindre förflyttade sig från stammen af granen utåt 
grenarne, satte han sig här eller där på grenens midt 
och fattade en mindre kvist, böjde den till sig och af bet 
med ett enda hugg ett af toppskotten; därefter afåt han 
flere eller färre af de därpå betintliga knopparne på det 
vanliga bekanta sättet, under det han flitigt vände skot- ^ 
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tet mellan tassarne, livarefter han lät skotten falla; ge¬ 
nast härefter fattar han en annan gren, athiter ett nytt 
skott och fortfar så af-äta deii ena toppkvisten efter den 
andra; ytterst på spetsen af den stora grenen blef han 
längst sittande och afbetade den där rikaste skörden af 
kvisttoppar. 

På sådant sätt sågo vi denne Ekorre afäta åtminstone 

15—20 stycken kvisttoppar på omkring 15 minuters tid och 
han hade därjemte tid att förflytta sig från en gren till en 
annan; till det minsta kunde vi därför uppskatta honom 
kunna åstadkomma 30—40 stycken dylika kvisttoppars 
fall på den halftimme vi åskådade honom, och då han 
sålunda per timma torde kunna orsaka fallet af 60—80 
till kanske 100 dylika kvisttoppar, så torde det vara tyd¬ 
ligt att ingen annan orsak till denna granens kvisttopp- 
fällning hehöfver antages, utan att EJcorren torde vara 
ocJi är enda orsaTcen härtill. 

Kvisttopparne nedfölllo blott en eller annan till mar¬ 
ken; de allra flesta fastnade i de under belägna grenarne, 
däraf man kan förstå hvarföre de på hösten och vintren 
efter snöfall eller mildväder, eller kanske blåst i så stor 
mängd och ofta på en gång eller plötsligt finnas vara 
nerfallne under granarne. 

Till min föregående beskrifning borde jag äfven till- 
lägga, att icke alla granar fälla sina kvisttoppur årligen, 
utan man kan iakttaga att än den ena än en annan är 
underkastad denna kvisttoppfällning. Särdeles har det vi¬ 
sat sig att de mest friska och yfvigt utbildade granarne 
framför alla andra fällde sina kvistar, in. m. hvilket allt 
efter den kännedom jag nu fått öfver orsaken, låter helt 

enkelt och naturligt förklara sig. 
Ulltuna d. 29 mars 1875. 
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En resa i Lappland och Norge. 

Af V. F. Holm. 

Nedanstående korta skildring af en resa, som under 
sommaren 1873 företogs genom Lule och Pite lappmar¬ 
ker och angränsande delar i Norge, har just icke något 
nytt att meddela om dessa i botaniskt hänseende väl un¬ 
dersökta trakter, men kan möjligen blifva af gagn såsom 
én vägledning för de bland våra yngre botanister, som 
önska att genom en fjällvandring inhemta kännedom om 

våra lappmarkers växtlighet och därunder insamla deras 
mest egendomliga representanter. Möjligen kunna ock de 
iakttagelser rörande åtskilliga fjällväxters utbredning, som 
i sammanhang med skildringen i öfrigt komma att bifo¬ 
gas och hvilka vunnits under 5 somrars vistelse i ofvan- 
nämnde lappmarker, i floristiskt hänseende vara af något 
intresse. 

Till en början torde böra fÖrutskickas den upplys¬ 
ning, att den resa, som nu kommer att beskrifvas, icke 
företagits för att studera växtligheten utan att iakttagel¬ 
serna gjorts på stunder, som lemnats fria från den sys¬ 
selsättning, som utgjorts resans egentliga mål. Att under 
dylika förhållanden rönen skola befinnas båda fåtaliga 
och af ringa betydelse, kan man således på förhand taga 
för gifvet och denna lilla uppsats kommer att nogsamt 
ådagalägga detsamma. 

Ingen må föreställa sig att det numera är förenadt 
med några svårigheter eller stor tidsutdrägt att uppnå 
Qvikkjokk. Resan från Stockholm till nämnde ställe kan 
under vanliga förhållanden lätteligen företagas på 8 da¬ 
gar; nämligen 2 dagar för ångbåtsresan mellan hufvud- 
staden och Luleå, en dag från sistnämnde stad till Stor- 
backeii i Lule Lappmark äfven på ångbåt, en därifrån 
landsvägen till Jokkmokk, och 3 båtledes fram till Qvikk¬ 
jokk. Härunder luir man att till fots färdas endast 
niil. Den proviant, som kan blifva behöflig under fjäll- 
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vandringen från Qvikkjokk till Norge, bör bälst anskaffas 
i Luleå; tält och papper för växternas prässning finnas i 
Qvikkjokk. Rätta tidpunkten att inträffa i Luleå är under 
vanliga år medlet af juni, dock snarare efter än fÖre 
medlet. Om tiden så medgifver, bör man ej försumma 

att dröja öfver några dagar i Piteå för att studera dess 
ySa^^iT-vegetation, som i många afseenden är utmärkt och 
egendomlig. Alla de af L. L. Læstadius där gjorda upp¬ 
täckter äro återfunna och nya intressanta former upp¬ 
täckta af doktor C. A. Håkansson, som torde blifva den 
bästa ciceron för den, som i omnämnda hänseende vill 
följa min anvisning. 

Afresan från Luleå anträddes af mig den 17 juni. 
Växtligheten hade nu så långt framskridit, att ängarne 
lyste gröna, björkträdeiis löf voro till hälftén utslagna och 
pilträden prunkade i sin fulla glans. Af representanter 
ur sistnämnde slägte finnas i Luletrakten just inga an¬ 
märkningsvärda: Salix glauca, myrtilloiåes, versifolia och 
aurita-myrtilloiäes eller rugulosa Ands. äro de enda. Hvad 
den sistnämnda beträffar, så synes han vara tämmeligen 
spridd inom Norrbottens kustland, och att han är en 
verklig hybrid af aurita och myrtilloiåes, torde vara utom 
alt tvifvel. Emellan S. nigricans och phylicifolia, hvilka 
utgöra hufvudsakliga delen i pilsnåren, finnas i kustlan¬ 
det så talrika öfvergångar, att det faller sig hart nära 
omöjligt att skilja dem från hvarandra; i fjälltrakterna 
däremot sammanblandar man icke ger na dessa båda ar¬ 

ter med hvarandra. Jag har äfveii tyckt mig märka, att 
den senare går betydligt högre upp på fjällen än den 
förra. 

Den hastiga resan till Storbacken, den första by, som 
den resande träffar i Lule lappmark, företedde intet att 
lägga märke till. På nämnde ställe började lånen från 

fjällen att tilltaga i antal; Salix hastata och Ranunculus 
lapponicus syntes här och där i bäckdalarne. Den senare 
är dock ingen sällsynthet äfven i kustlandets skogstrak- 
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ter. Af Carex Imvirostris syntes bladen i en fuktig back¬ 

sluttning straxt ofvan byn, men med lätthet särskiljer 
man dock denna starrart från samslägtingarne blott på 
färgen, hvilken, medan växten är lefvande, närmar sig 
till halmgult. För öfrigt förekommer denna för vår flora 
tämmeligen sällsynta art flerestädes omkring Lule elf från 
lappmarksgränsen ned till Luleå stad, samt vid en min¬ 
dre å i Ofver Lule socken. Han har under sistförflutne 
sommar äfven hemförts från Wittangi i Torne lappmark. 

Ju närmare man nalkas Jokkmokk, desto mera fjäll- 
artadt utseende antager landskapets växtlighet. Därtill 
bidraga i hög grad gråpilarne, som nu blifvit de förherr- 
skande i pilsnåren, och bland dem isynnerhet S. glauca, 
som sannolikt är lappmarkens allmännaste Salix-2ixt. 
Hon skyr ingaHokaler^ håller till godo lika väl med den 
magraste och torraste jordmån, som med den fuktigaste. 
Hon slår sig germa ned i skyddet af omgifvande skogar, 
men fruktar dock icke att välja en bostad, utsatt för de 
kala fjällens bitande vindar. Hon uppträder och därför 
under de mångfaldigaste former, dock alltid lätt igen- 
känlig. Straxt innan framkomsten till Jokkmokk anträf¬ 
fades i själfva vägkanten vid ett fuktigt dike några indi¬ 
vider af Calypso, som nu stod i full blomma. Denna 
våra skogars skönaste prydnad finnes på åtskilliga stäl¬ 
len och i ganska stor mängd i Pite, Lule och Kalix- 
ådalar. 

Jokkmokks kyrkoby och omnäjd hafva intet att er¬ 
bjuda, som kan tillocka sig hvarken turistens eller bota¬ 
nistens uppmärksamhet, båda styra därför, så fort sig göra 
låter, sina steg mot det i fjärran vinkande, undersköna 
Qvikkjokk. Blott man aflägsnat sig en mil från förra 
stället, börja fjällens hvitglänsande tinnar att skönjas i 
väster och ju längre färden utsträckes i denna riktning^ 
desto väldigare gestalter antaga bärgen, desto imposan¬ 
tare företer sig hela naturen, hvilken just i Qvikkjokk 

verkar i hela sin tysta, gripande storhet. Här tillbrin- 
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gade jag några dagar omkring midsommar. Den närma¬ 
ste omgifningen utmärker sig icke så mycket genom säll¬ 
synta växtarter, som genom de yppiga former, hvari växt¬ 
ligheten kläder sig. Att göra någon efterskörd på denna 
väl undersökta trakt var naturligtvis ej att hoppas, hälst 
vistelsen här blef af så kort varaktighet. Vid bestigan¬ 
det af Wallibacken, som höjer sig öfver trädgränsen straxt 
väster om kyrkan och på andra sidan om Kamajokk, fä¬ 
stes min uppmärksamhet på ett 12 à 14 alnar högt träd, 
som bar hängen, liknande dem hos Salix glauca. Som 
denna art aldrig uppnår större höjd än 3 à 4 alnar och 

aldrig antager trädform, kunde den anträffade växten na¬ 
turligtvis ej vara nämnda art. Vid närmare undersök¬ 

ning befans det vara Salix Amandce Ands. eller S. glau- 
ca-nigricans Wimm., med hvilka båda hon förrådde tyd¬ 
lig slägtskap; i afseende å hängen och bladens ludenhet 
med den förra och för de långa stiften, sågade och snart 
svartnande bladen samt trädformen med den senare. Se¬ 
dan dess har samma hybrid anträffats å åtskilliga stäl¬ 
len så väl i Lule som Pite Lappmark, men dock aldrig 
såsom träd. 

Från Qvikkjokk fortsattes färden efter Tarrejokhs 
norra strand till Njuonjes, det öfver sta nybygget i Lule 
lappmark. Under vägen anmärktes Faris, ny för denna 
trakt, men dock förekommande här och där i lappmar¬ 
kernas skogsbygder, samt Salix lanata var. glandulosa. 
Och på den grusiga strandbrädden vid Njuonjesbäcken, 
som straxt öster om nybygget nedstörtar från det likbe- 
nämnda fjället, hade några tufvor af Cerastium latifolium 

rotat sig. Genom sin glandelhårighet, i gult stötande färg 
samt sitt mer tufviga växtsätt skiljer han sig väl från den 
närstående arten. På fjällen omkring Rovejaure, Hadet, Wi- 
rihaure och Sulojaure i L. Lappmark, i Norge både norr 
och söder om Sulitälma, samt i P. Lappmark på södra 
och norra Suulo, västra och östra Njasha, finnes denna 
växt här och där. Han synes hälst trifvas i närheten af 



76 V. F. Holm. 

de eviga snödrifvorna pâ föga gräsbundna ställen, hvilka 
vattnas af snövattnet och där han bildar sina ljusgröna 
tufvor invid Banunmiltis glacialis^ Juncus higlumis^ Air a 
alpina och Catahrosa. — På andra sidan om Njuonjes- 
bäcken upphör barrskogen helt tvärt på en höjd af 1620 
fot öfver hafvet. Straxt invid ligger nybygget, vid upp¬ 
gåendet hvartill man passerar genom ett litet videsnår, 
der 2:ne buskar af Salix caprea var. lanatcefolia Björnstr. 
genom sin i blågrått stötande färg tydligt afsticker mot 

omgifvande pilarter. Min misstanke, redan af beskrifnin- 
gen väckt därom, att denna form vore en hybrid af S. 
caprea och lanata^ öfvergick nu till full visshet. Och det 
lär blifva svårt att anträffa en hybrid, hos hvilken för- 
äldrarnes karakterer äro så tydligt förenade, som hos 
denna. Af S. lanata har växten lånat något utdraget 
stift, gråludna småqvistar, tjocka och långa hängen med 
skaft, som äro långt gråludna och hafva skärm, tätt hå¬ 
riga af guldglänsande långa hår. Dylika hår synas ock 
på undre spetsarne af de yngre bladen, som äfven på öfre 
ytan äro tätt, men kort gråludna. Med S. caprea har 
han gemensamt ulliga, något skaftade fröhus, bladens 
form samt från roten upprätta grenar. Grenarne hos S. 
lanata äro däremot nedliggande eller uppstigande. 

Från nybygget fortsattes marschen förbi den ^/2 mils 
långa Tarraure, hvarefter kursen sattes rakt mot väster 
söder om fjället Staika. På en höjd af 2250 fot upphörde 
björkskogen, och växtligheten började därefter att antaga 
ett alltmera fjällartadt utseende. På alla fuktiga lokaler 
uppträdde nu fjällsalices jämte Ranunculus mvalis och 
en mångd Saxifrager. Straxt norr om Staika på en liten 
kulle frodades bland andra Draba nivalis, Pedicularis 
hirsuta och flammea samt Arnica alpina. Vid västra än¬ 
dan af Waimok, en stor fjällsjö på gränsen mellan P. och 
L. Lappmark, hade en Salix-iorm af egendomligt utse¬ 
ende nyss utvecklat blad och hängen. Bladens form och 
storlek samt öfriga egenskaper häntydde på S. Jierhacea, 
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men de långa mörkröda stiften samt de grofva grenarne 
på S. myrsinites. Huruvida växten är en hybrid af nämnda 
arter, hvilket karaktererna synas antyda, det hindrar det 
outvecklade tillstånd, hvari hon anträffades, att med be¬ 
stämdhet afgöra. Vid fortsatt vandring uppnåddes om 
lördags afton Warvekädno, en väldig fjällbäck, som hem- 
tar ena delen af sitt vattenförråd från Sulitälmas nord¬ 
östliga glacier och den andra från fjället Jägnafo, som 
föga står Sulitälma efter i höjd och hvars södra sluttning 

täckes af en stor glacier. Vid en excursion som företogs 
under söndagen, insamlades åtskilliga högre fjällväxter, 
men just icke några sällsyntheter. Växtligheten hade dock, 
oaktadt vi räknade den 7 juli, till följd af glacierernas 
kyliga granskap ännu föga framskridit. Rhododendron^ 

Saxifraga oppositifolia och Lumda Wahlenhergii stodo 
nu som häst i hlonima. Den sistnämnda växten synes 
just vidtaga, der L. parviflora upphör. Ty den senare, 
som förekommer spridd inom P. och L. Lappmarker, går 
aldrig öfver björkens gräns, då däremot den förra endast 
undantagsvis anträffas inom skogsregionen, men har sitt 

egentliga stamhåll öfver trädgränsen. På måndagen fort¬ 
sattes färden i rak nordlig riktning öster om Sulitälma 
och Jägnafo mot Wirihaure. Man hade nu att passera 
vattendelarne mellan Pite elfs tillflöden och Lule elfs huf- 
vudgrenar. Här lågo sjöarne på öfver 3000 fots höjd och 
ännu klädda i sin vinterskrud, men på snöfria kullar och 
på de mot söder sluttande fjällsidorna stod alpfloran dock 
i full fägring. På spridda ställen blommade Campanula 

uniflora, Pedicularis hirsuta och flammea, Cerasteum la¬ 
tifolium, Alsine stricta, Draha nivalis och alpina, Wahl- 
hergella apetala. Astragalus orohoides, Andromeda tetra¬ 
gona, Rhododendron och Woodsia glabella utom de mera 
allmänna fjällväxterna. Af Arnica alpina syntes på ett 
ställe några blad. Wirihaures sydöstra vik uppnåddes 
den ll:te juli. Denna sjö har betydlig utsträckning och 
utgör förnämsta källan till stora Lule elf samt har flere 
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vikar^ bland hvilka Sirkasluokte är känd såsom växtställe 
för flere sällsynta växter. Sjön gjorde tyvärr under de 
dagar vistelsen här varade skäl för namnet (Wirihaure 
= den stormiga sjön), så att det blef omöjligt att ro öf- 

ver till västra sidan, där denna vik skär in. I stället 
gjordes en utflygt till Pollaure, 1 ^2 öster, hvar- 
under bemärktes Eriophomni russeolum^ Salix ovata och 
hastata-lanata, Carex nardina och hicolor. Den sistnämn¬ 
des växtställe är i Hartmans flora otydligt angifvet och 
bör heta: vid öfra Pollaures sydöstra hörn. Växten fin¬ 
nes äfven på södra stranden af sjön, fastän i mindre 
mängd. På en i Wirihaure från öster långt utskjutande 
udde, Titirnjarka, frodades bland andra Alsine strida, 
Salix glauca-myrsinites, Triticum violaceum samt vid den 
där uppresta signalen Carex pedata i stor mängd och ovan¬ 
ligt högväxt, ända till qvarterslång. Sjöns vatten bortle¬ 
des af en elf, som flyter rakt i norr och som snart faller 
i en annan stor sjö, Wastinjaure. Trakten mellan sjÖ- 
arne är låg och har icke att framvisa några anmärknings¬ 
värda växter utom Salices. Af detta slägte frodades här 
glauca-myrsinites^glauca-pTiylicifolia samt ovata. Den sist¬ 
nämnde arten har anträffats å åtskilliga lokaler i P. och 

L. Lappmarker och synes hälst trifvas på tufviga, ej myc¬ 
ket fuktiga myrar med djup torfjord. Huruvida växten 
verkligen är en hybrid och af hvilka arter, det torde be- 
höfvas ett noggrannare studium för att afgöra. Sannolikt 
är S. ovata en kollektiv art, i sig inbegripande hybrider 
af åtskilliga smärre fjällsalices, alldeles såsom förhållan¬ 
det är med S> Lcestadiana. Af växten har jag under de 
2:ne sista somrarne insamlat flere former, till utseende och 
karakterer ganska olika. Den här ymnigt förekommande 
öfverensstämmer väl med beskrifningen på S. ovata, bladen 
tumslånga, hängen långskaftade, bladiga och något gles¬ 
blommiga, men fröhusen obetydligt och nästan blott i 
spetsen finludna. En annan form, tagen under resan vid 
Warvekädno, bär hälften mindre, omärkligt sågade blad. 
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mycket tjocka och tätblommiga hängen, samt fröhus, som 

äro långt mindre samt tätt grå- eller hvitludna. 
Från Wirihaure fortsattes färden öfver Wastinjaure 

till Sulojaure, der stäfven vändes mot väster. Vid gåen¬ 

det förbi Njåmeljaure, som ligger tätt intill gränsen, på¬ 
träffades å norra sluttningen mot sjön Gentiana tenella^ 
Alsine stricta^ Convallaria verticiïlata samt Lotus corni¬ 
culatus, Den förra af de 2:ne sistnämnda synes tydligen 
vara en inflyttare från Norge, där växten allmänt före¬ 
kommer på andra sidan om fjällryggen. I Piteå Lapp¬ 

mark har han äfven anmärkts nära intill gränsen och på 

flere ställen vid sjön Sädwa. Den senare åter finnes äfven 
på holmar i stora Lulevatten, men för öfrigt icke inom 
lappmarkens landamären. Trakten i Norge närmast in¬ 
till gränsen hade intet att erbjuda. Marken var särdeles 
steril och klipporna för det mesta blottade både på jord 
och vegetation. 1 bärgsskrefvorna observerades dock hög¬ 

växt Allosurus crispus. Ej långt från gränsen uppnådde 
vi en större sjö, benämnd Weigwattnet. Denna ligger i 
en ödslig näjd vid foten af Gerdalstind och har en höjd 
af 2065 fot öfver hafvet. På den låga stranden af sjöns 
nordvästra vik funnos 20 à 30 tufvor af Carex rufina^ som 
ännu, den 18 juli, var föga utvecklad. Vägen ledde i sin 
fortsättning utför klippuppfyllda bråddjup än öfver skum¬ 
mande fjällbäckar, men sluttningarne blefvo dock allt grö¬ 
nare, dalarne allt bördigare. Ännu innan vi nått träd¬ 
gränsen, anträffades en egendomlig Salix-ioxm, som sla¬ 

git sig ned tätt invid en liten tjärn och som är förtjänt 
af att noggrannare beskrifvas. 

S. ovata-polaris? Hängen på grenarnes sida, tums¬ 
långa, föga tätblommiga; hängskaft ludna, bladiga, af 

halfva hängets längd; blomfjäll brunsvedda, med långa 
hvita hår i spetsen; stift långt, rödbrunaktigt; blad 
tum långa, skaftade ovala-elliptiska eller omvändt ägg¬ 
runda, trubbiga, helbräddade, ofvan släta, glatta och glän¬ 
sande, under något blekare, fint nätådriga, icke skrynk- 
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ligt ojämna; de yngre bladen på undre sidan finludna, de 
äldre nästan glatta; grenar 1—2 qvarter långa, krypande 
ofvan jord, glatta och rödbruna. Växten öfverensstämmer 
till storleken och växtsättet samt bladens storlek med S. 
ovata, bladen likna i öfrigt på ett i ögonen fallande sätt 
dem hos S. polaris, af hvilka båda arter denna form möjli¬ 
gen kunde vara hybrid, eller kanske af och 

På samma växtlokal, som den beskrifna växten, fun- 
nos några buskar af Salix sarmentacea. Professor An¬ 
derssons åsigt om denna arts hybrida ursprung har nog 
många skäl, som tala för sig. An träffar man en form, 
som står nära den ena, än en, som står nära den andra 
af de fÖregifna föräldrarne. Den här insamlade liknar 
till sina flesta delar S. hastata, men påminner på samma 
gång mycket om S. herbacea; med en 1872 i Pite Lappmark 
insamlad form är förhållandet aldeles motsatt. 

Björkskogen vidtog först vid en höjd af 1300 fot. Sö¬ 
der om Sulitälma går däremot trädgränsen upp till nå¬ 
got öfver 1900 fot. Orsaken till detta egendomliga för¬ 
hållande är väl att söka dels uti jordgrundens beskaffen¬ 
het dels ock deruti, att Sulitälmas och Gerdalstinds väl¬ 
diga bärgsmassor, som ligga straxt söder om det förra 
stället, göra klimatet i denna dalgång något kallare. Hvad 
som mest frapperar den, som från svenska sidan nedsti¬ 
ger i en dal i Norge, är den stora rikedomen på orm¬ 
bunkar. Ju längre ned man kom uti dalen, desto mera 
visade sig fjällflor an uppblandad med lån från sydligare 
trakter; såsom Blechmim, Narthesnim, Campanula latifo¬ 

lia, Galium tri florum, Stachys sylvatica m. fl. Till Kob- 
vand, den första byn på norska sidan vid Gerdals-elf- 
ven, anlände vi den 24 juli. (Forts.) 
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Några ej förut nainiigifiia varieteter. ^ 

Af Edv. D:son Iverus. 

1. Phragmites communis. Trin. var. innubus. Iv. 

Strå kort och smalt. Småax vanligen 8-blomiga, 
enkönade eller könlösa. 2f. 7. Fuktig äng ej 

s älsynt. 
2. Hyoscyamus niger. L. var. intermedius. Iv. 

Stjälk kort, späd och vanligen enkel. Bladen ägg¬ 
runda, glest grovsågade (med 2—4 tänder), obetyd¬ 

ligt — halvt stjälkomfattande. Blomorna ^2 luindre 
och blekare än huvudartens. ]). 7—8. Mager jord ej al¬ 
män. Obs. Skiljer sig från var. agrestis. W. K. genom 
bien rot och större blad. 
3. Sper gula arvensis. L. pseudomorisonii. Iv. 

Stj älk, u p r ä t eller u p s t i g a n d e, g 1 at t. Bladen, 
hälvten kortare än stjälkens mellanleder, glatta. 

O 7. Torra backar. Vml. Strömsholm. 
Obs. Hela dess ytre habitus tenderar starkt åt S. 

morisonii från hvilken den skiljes nästan endast genom 
den smala och släta ringkanten på fröna. 
4. Delphinium consolida. L. var. pallidum. Iv. 

o 

Blomorna benhvita eller ljust köttröda. ' Akrar, Fynd¬ 
ort se Bot. Not. 1875 pag. 10. 

5. Carlina vidgaris. L. var. glabrata. Iv. 
Stjälken glatt. Bladen å övre sidan glatta, under 

gleshår ig a. ]). 7—8. Torra backar ej sälsynt. 
6. Circium lanceolatum. Scop. var. alhiflorum. Iv. 

Blomorna benhvita. Fyndort se Bot. Not. 1875 pag. 9. 
7. „ palustre. Scop. var. pallidum. I v. 

Stjälken rent grön. Blomorna hvita. Fyndort Bot. 
Not. 1875. pag. 9. 

8. Matricaria chamomilla. L. var. tenuis. Iv. 
Stjälken vanligen enkel 2”—4" hög. Bladen små få- 

flikiga. Blomkorgar ärtstora med få och glest sittande strål- 
b lo mor. O- 0—7. Torra och magra ställen ej sälsynt. 

ö 
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'9, Senecio vulgaris. L. var. villosus. Iv. 
Bladen inskurna nästan ända till midt-ådern, fli¬ 

karne tämligen smala och hvasstandade. Hela väx¬ 
ten spensligare. Ullhår ig mest uti hlad- och grenverk. 
0. 7—10. Torra ställen på mager mark, skog ej sälsynt. 
10. Binus sylvestris. L. nanus. Iv. Martall. 

Stam kort och knotig. Grenarne knotigt krökta 
och tätt sittande. Barr, tätt sittande, bredare och hälv- 
ten kortare än hos huvudarten, blågröna. Kotte run¬ 

dad t äggrund med trubbig spets. f2' ^ bärgskrevor 
flerstädes. 

11. „ „ „ L palustris. Iv. K v all t all. 
Stam vanligen rak, späd. Grenarne glest sittande. 

Barr glest sittande korta, smala, gråaktigt blågröna. 
Kotte avlång, trubbspetsad. Större kärr och måssar 
almän. 

Literatur-öfversigt. 

Hepaticæ europeæ. Jungermannideæ Europæ post 
semiseculum recensitæ, adjectis hepaticis, auctore 
Barth. Car. Du Mortier. Bruxellis et Lipsiæ. Apud 
C. Muquardt nunc Merzbach. 1874. 

Då utan tvifvel många af de i Synopsi Hepaticarum, 
auctoribus Gottsche, Lindenberg et Nees ab Esenbeck, 1844, 
antagna slägtnamn böra undergå ändring, om prioritets 
principen ej alldeles skall lemnas åsido, eller skall man 
hällre blott in verba magistri jurare, torde det kanske 
intressera några af Notisernas läsare att erhålla en kort 
resumé af ofvannämnda arbete, hvilket troligen äges af 
få bland dem. 

Arbetet börjar med ett företal, hvari författaren täm- 
meligen grundligt tilltvålar Nees ab Esenbeck, hvilken, 

”pruritu falsæ gloriæ coactus,” undertrykt så många af 
honom i sina särskilda arbeten (Comm. botan. 1822, Syll. 
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Jung. 1831 ocli Rev. Jung. 1832) uppstälda slagten bland 
lefvermossorna ocli fabricerat iiya namn å samma slagten, 
”ut seipsum pro Jungermaiiniograpliiæ fundatorem da¬ 
ret”. Han kan icke haller gilla Carruthers bemödande att 
vilja vinclicera prioritetsratten till många slägtnamn åt 
Sam. Gray, hvilken år 1831 utgaf sitt arbete, ”a natural 
arrangement of british plants”, knappt kändt af någon,, 
förr än Carrutlier i Seemans Journal botan. år 1867 fa¬ 
stade den botaniska verldens uppmärksamhet på detsamma, 
då dessa benämningar äro namn på personer och icke ef¬ 
ter reglerna för den botaniska nomenklaturen namn på 
växtalster. 

Själfva arbetet börjar med en Synopsis Familiarum, 
tribuum et generum, hvarefter författaren öfvergår till 
uppräknande af de europeiska slägtena och deras arter 
med korta diagnoser och tämligen vidlyftig synonymi 
samt summariska och ej sällan mindre korrekta uppgif¬ 
ter om växtlokaler. 

Följande sammandrag torde få meddelas. 

Fam. I. Jungermanniaceæ Dum. Capsula solitaria quadrival- 

vis vel quadrifida. 

Ser. I. Lejeuniaceæ Dum. Capsula univalvis. 

Trib. 1. Codonicse Dum. Colesula campanulata. Capsula uni¬ 

valvis irregulariter dehiscens. 

Fossombronia Raddi (Maurocenius Gray) med 6 arter i Add. 

Codonia Dum. (Petalophylli sp. Gottsch.) 

Trib. 2. Lejeunieee Dum. Capsula tenera capitata univalvis 

semiquadrifida, segmentis apice elatiferis. 

Colura Dum. (Lej. calyptrifolia (Hook.)). 

Lejeunia Lib. med bland andra L. inconspicua, L. microsco- 

pica och L. minutissima. 

Trib. 3. Madotheceæ. Capsula capitata univalvis, semiqvadri- 

fida, segmentis apice nudis. Elateres desiduis. 

Madotheca Dum. med 7 arter. 

Ser. II. Jungermanniaceæ. Capsula qvadrivalvis. Perichætium 

polyphyllum vel nullum. 

Trib. 4. Jubuleæ Dum. Capsula qvadrivalvis elaterifera. 

Juhula Dum. (Frull. Hutchinsiæ (Hook.)). 

FniUania Raddi med 6 arter. 
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Phragniicoma Bum. 

Trib. 5. Kaduleæ Bum. Colesula compressa apice applanata 

truncata. Capsula quadrivalvis elateribus deciduis. 

Radula Bum. (Martinellii sp. Gray, Martinellia Carr.) med 4 

arter. 

Scapania Bum. (Martinellii sp. Gray) med 22 arter, hvaribland 

8c. resupinata (L.!), Sc. isoloba Bum., Sc. rupestris Bum., Sc. 

Carestiæ BN., Sc. Franzoniana BN., Sc. rosacea (Cord.) bch Sc. 

econiensis BN.‘ 

! Rlagiochila Bum. (Martinellii sp. Gray., Martinelliæ sp. Carr.) 

med 8 arter, hvaribland Pl. Billenii Bum. och Pl. tridenticulata 

Bum. 

! Adelanthus Mitt, med en art. 

Trib. 6. Jungermannieæ Bum. Colesula erecta, libera, glabra, 

teres. Capsula quadrivalvis. Elateres geminati, decidui. 

Subtrib. I. Aplozieæ Bum. Perichætium oligophyllum. 

Diplophyïlum Bum. innefattande utom Jungermanniæ compli- 

catæ Syn. hep. (Jung, exsecta hänföres till Jungermannia) Jung, 

minuta Cr!, Jung, polita N!, J. Helleriana N! och J. saxicola 

Schrad. 

Rleurozia Bum. (Physiotium N.) 

Blepliarosia Bum. (Ptelidium N.) innefattande utom Bl. ciliaris 

och Hoffraanni Cogn. Bl. Woodsii (Mastigobryum Woodsii (Hook.)). 

Aplozia Bum. upptagande med få undantag Jungermanniæ in- 

tegrifoliæ Syn. hep. med bland andra A. Zeyheri (stipelbärande), 

A. cristulata Bum. (J. crenulata var. Gottsch.), A. gracillima (Sm.) 

(J. Genthiana Hüb.), A. rostellata (Hüb.)., A. pumila (With.) A. 

amplexicaulis Bum. (J. tersa N.), A. sphærocarpoidea (BN.), A. 

lurida Bum. (J. nana N.), A. Alicularia (BN.). 

Gymnocolea Bum. ut^m G. laxifolia (Hook.) och G. Hiibeneriana 

(N.) innefattar detta slagte enligt författaren de därifrån him¬ 

melsvidt skilda arterna G. inflata (Jungerm. Huds.), G. aflinis 

(Jungerm. Wils.), G. Wilsoniana (Jung. N.) och G. arenaria (Jung. 

N.)! 
Harpanthus Nee s. 

Jungermannia med 37 arter, bland hvilka må anföras J. Lauren- 

tiana BN., J. Mülleri N., J. acuta Lind, (hvilken skall sakna stip- 

1er), J. attenuata Lind., J. collaris N., J. barbata Schreb! (med 

var. Flörkii), J. Lycopodioides Wallr. (Jung.'barb. var. Schreberi 

N. ej med ett ord omnämnd). J. Lyoni Tayh, J. exsecta Schmid., J. 

cylindracea Bum. (J. socia N.), J. capitata Hook., J. Michauxii 

Wel). f. Menzelii Coi*d., J, rubella N., J. tenuicola N., J. Ham- 
peana N. 
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Lophocolea Dum. med 10 arter, hvariblaiid L. bideiitata Dum. 

(L. Hüokeriana N.), L. lateralis Dum. (L. bidentata N.) och L. 

fragrans M. et DN. 

Subtrib. II. Cephalozieæ Dum. Pericliætium polypliyllum gem- 

miforme undique imbricatum. 

Cephalozia Dum. (Trigonanthus R. Spr.) innefattande Junger- 

manniæ bicuspides Syn. liep. (utom de ofvan uppräknade under 

Jungermannia ss. J. Menzelii m. fl.), bland hvilka må anföras 

C. divaricata (J. Sai'kii N.), C. byssacea (Roth.), C. lunulæfolia 

Dum. och C. Schlmeyeri Cogn. 

Blepharostoma Dum. utom Bl. setacea och Bl. trichophylla inne¬ 

slutande äfven Bl. connivens (Jung. Dicks.)! 

■ Anthelia Dum. utom A. setiformis (Ehrh.) med ß alpina upp¬ 

tagen som skiljd art, A. filum Dum., A. julacea (I;.) följande he¬ 

terogena arter A. Turneri (Hook.), A. dentata (Raddi) och A. vi¬ 

ridissima (Nees.) 

Trib. 7. Chiloscypheæ. Colesula erecta, teres, apice latérali¬ 

té fissa. Capsula quadrivalvis. Elateres decidui. 

ChiloscypJius Dum. med 3 arter. , 

PleuroscMsma Dum. (Bazenius S. Gray., Mastigobryum Nees) 

med 5 arter, bland hvilka Pl. tricrenatum Dum. och Pl. parvu¬ 

lum Dum. afsöndrade från Pl. deflexum (Mart.) och Pl. Donnia- 

num (Jungerm. Hook.). 

Coleochila Dum. (Leptoscyphi sp. Mitt.) med C. Taylori och C. 

anomala samt dessutom C. cuneifolia (Hook.) samt C. stillicidio¬ 

rum (DN.) 

OdontoscMsma Dum. (Sphagnoecetes Nees.) med 2 arter. 

Lepidozia Dum. 3 arter med L. viridula (Nees.) 

Trib. 8. Tricholeæ Dum. 

Tricholea Dum. (Trichocolea N.) 

Gymnoscyphus Cord. 

Trib. 9. Saccogyneæ Dum. Colesula pendula, ore lateraliter 

affixa, saccata, perichætio destituta. Elateres geminati, decidui. 

Subtrib. 1. Cincinnuleæ. Capsula spiraliter contorta. 

Calypogea Raddi (Gongylanthus N.) 

Cincinnulus Dum. (Kantius S. Gray., Kan tia Carr., Calypogeia 

N.) med 3 arter, hvariblad C. Sprengelii. 

Subtrib. II. Geocalyceæ. Hapsula valvaris. 
Saccogyna Dum. 

Geocalyx Nees. 

Gyrrmanthe Tayl. 

Trib. 10. Acolese Dum. Colesula nulla. Capsula quadrivalvis. 

Mniopsis Dum. (Scalius S. Gray. Haplomitrion N.) 
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Acolea Dum. (Cesius S. Gray, Gymnomilrion N.) med 3 arter, 
hvaribland A. brevissima (G. adustum N.) 

Schisma Dum. (Herbertus S. Gray, SendtneraN.) med 3 arter, 
bland hvilka Sch. straminea synonym till Sauteriana H. et G. 

Trib. 11. Mesophylleæ Dum. Colesula cum perichætio in ur¬ 
ceolum connata. Capsula quadrivalvis. 

Marsupeîîa Dum. (Nardii sp. Gray. Sarcoscyplios Cord.) med 
8 arter. 

Mesophylla Dum. (Nardii sp. S. Gray.) utom M. compressa 
(Hook.) och M. Rotæana (Alicularia D. N.) innefattande M. orcaden- 
sis (Hook.) och M. Wenzelii (N.) ! ! 

Alicularia Corda, med 4 arter; utom A. scalaris up23tagande 
A. rufescens Dum., A. geoscyphus DN. och pachyphylla DN. 

Southhya R. Spruce med 3 arter näml. S. obovata (Nees), S. 
tophacea R. Spr. och S. fennica (Gottsch.). 

Series HI. Blasiaceæ Dum. Perichætium monophyllum. 
Trib. 12. Blasieæ Dum. Perichætium utriculiforme, nervo 

frondis adhærens. Colesula inclusa. 
Blasia Micheli med Bl. pusilla L., Bl. germanica Cord, och 

Bl. Funckii Cord. ! ! 
Trib. 13. Dilæneæ Dum. Perichætium cyathiforme. Colesula 

exserta. 
Dilæna Dum. (Herbertus S. Gray, Pallivacinius S. Gray, Pal- 

livacina Carr., Mörckia Gottsch) med D. Lyellii (Hook.), D. hiber- 
nica (Hook.) och D. Blyttii (Mörck.) 

Trib. 14. Aneureæ. Colesula nulla. Calyptra nuda. Elat ores 
persistentes terminales. 

MeUgeriæ Raddi (Herverus S. Gray.) 
Ar eur a Dum. 
Trib. 15. Pellieæ. Colesula nulla. Calyi)tra nuda. Elateres 

persistentes centrales. 
Fellia Raddi (Papa S. Gray) med 3 arter. 

Fam. II. Marchantiaceæ Dum. Capsulæ in receptaculo com¬ 
muni aggregatæ. 

Trib. 1. Lunularieæ. Involucra propria quatuor decussata. 
Lunularia Micheli med L. cruciata och L. Dillenii Le Jol. 
Otiona Cord. (Plagiochasina Lehm.) 
Trib. 2. Marchantieæ. Involucra cum receptaculo connata. 
Clevea Lindb. 
Marchantia Raddi med 3 arter. 
Preissia Cord, med 2 arter. 
Sauteria Nees ab Es. 
Vumortiera R. Bl. et N. 
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Asterella Beauv. (Reboullia Raddi). 

Conocepkahis Neck. (Fegatella Raddi). 

Davalia Nees ab Es. 

Grimaldia Raddi med 3 arter. 

Fimhriaria Nees ab Es. med 7 arter, hvariblaiid F. umbonata 

Wallr. 

Faiii. III. Anthoceraceæ Dum. Capsula solitaria bivalvis, pla- 

centario centrali. 

Anthoceros Mich. 

Notothylas Süll. 

Faiii. IV. Targioniaceæ Dum. Capsulæ bivalves, placentario 

centrali destitutae. 

Targionia Mich. 

Farn. Y. Ricciaceae Diim. Capsulæ sessiles, evalves, elateribus 

nullis. 

Trib. 1. Sphæroearpeæ. Involucrum proprium. 

Biella Mont, med 2 arter. . ^ 

Sphœrocarpus Dum. 

Tesselina Dum. (Oxymitra Bisch.) 

Trib. 2. Riccieæ. Involucrum proprium nullum. 

Corsinia Raddi. 

Rieda Mich, med 16 arter. 

Bicciella Al, Braun med 3 arter. 

Bicciocarpus Corda. (Ricciæ sp. L.) 

Slutligen följa Addenda, Explicatio tabularum, Contenta, Index 

och slutligen på 4 plancher figurer af Jungermannidearum Genera. 

Efter att hafva nu genomgått arbetet, torde det till¬ 
låtas mig tillägga några ord om det hela. Att systemet, 
hvarpå arbetet grundar sig, såsom ensamt stödjande sig 
på förhållandet med de feminina (s. k.) fruktifikationsor- 
ganerna måste lida af många brister, kan icke frångås, 
och att många slägten laborera med för dem heterogena 
arter, äfvensom att flere så kallade arter blifvit upptagna, 
hvilka icke tåla en närmare kritik, måste äfven erkännas ; 
men arbetet förtjänar dock att ägas och flitigt granskas 
af hvarje vän till studiet af Lefvermossorna. 

Örnsköldsvik d. 12 April 1875. 
o 

JoH. Ångström. 

lieber Gingko Thunberg von Frof. Oswald Heer. 

Slägtet Gingko är blott bekant med en nulefvande 
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art 6r. hiloha L., soni angifves härstamma från Japan och 
China. Det odlas äfven i trädgårdar i Europa, ehiiru, så 
vidt förf. vet, det icke bär frukt norr om Alperna, hvil¬ 
ket troligen beror på bristen af manliga träd. På grund 
af dess isolerade ställning bland de öfriga barrträden har 
förf. trott, att en redogörelse för dess historiska utveck¬ 
ling ej skall sakna intresse. Dess höga geologiska ålder 
har först genom det material, som hemförts af Norden- 

• • 

skiöld och Oberg från Cap Boheman i Spetsbergens Is¬ 
fjord, blifvit till fullo ådagalagd. Förf. har erhållit detta 
material till beskrifning och har bland andra växter äfven 
funnit 3 -arter. Två af dessa arter voro redan be¬ 
kanta från Englands Juralager (Scarborough), ehuru de hit- 
tils varit ansedda för ormbunkar. De upptogos först un¬ 
der slägtet Cyclopteris^ och ehuru man sedermera fann att 
de afveko från de äkta Cyclopteris-eirtenm och för dem 
bildades ett eget slägte, som man kallade Baiera^ så in¬ 
såg man likväl ej deras rätta natur, utan hänförde dem 
fortfarande till ormbunkarne. Exemplaren från Spetsber¬ 
gen hafva öfvertygat författaren, att nämnde blad tillhör 
slägtet Ginglco. Detta bevisas af deras långa på öfversidaii 
fårade stjälk, den vid basen kilformigt afsmalnande, i stjäl¬ 
ken öfvergående, bladskifvan, dennas delning och nerve- 
ring. Bladen kunna vara 2—4—6-flikade, alldeles som 
hos den lefvande arten. Därjämte förekomma de kortare 
grenarne med de egendomliga runda ärren efter bladen och 
slutligen äfven en frukt, som ehuru mindre än den nu- 
lefvande artens, dock liknar densamma i så hög grad, att 
den kan anses ytterligare bevisande för bestämningen. 
GingJco digitata Brgn. sp. är den allmännaste arten vid 
Cap Boheman, mera sällsynt än G. Huttoni Sternb. sp. 
och G. integrniscula Hr, den senare med odelade blad. De 
två förste arterna äro funna i England, hvarför dessa 
under Juratiden sannolikt hade stor utbredning. 1 ”we- 
aldenbildningen” mellan juraformationen och kritformatio- 

nen förekommer en GingJw i nordvästra Tvskland, G. plu- 
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ripartita Scliimp. sp., som utmärker sig genom de ända till 
basen delade bladen. Samma form uppträder i Grönlands 
undre kritlager med G. arctica Hr., föga skild från We- 
aldenarten. Denna typ, med de mångflikade djupt delade 

bladen, utslocknar i undre kritan ocli en alldeles ny form 
visar sig i den öfre, GingTco primordialis Hr., utmärkt ge¬ 
nom en hjertlik eller nästan njurlik bladbas och mycket 
tjock stjälk. Bladskifvan erinrar om Adianthiim reniforme 

L. hvars nervering så mycket liknar nerveringen hos Ginglco, 
att Smith kallade den lefvande arten Ginglco adiantifoUa., 
Bladstjälken afviker däremot från Adianthum och därjämte 
träffades tillsammans med bladen en särdeles tydlig frukt 
ännu kvarsittande på stjälken, mycket liknande frukten hos 
Ginglco hiloha L. Inom miocenformationen förekommer 
en mycket utbredd art, G. adiantoides Ung., känd från 
Grönland och Italien, hvars blad svårligen kunna skiljas 
från den nulefvande, hvarmed den möjligen är identisk, en 
fråga som först fynd af frukter kan afgöra. Emellertid 
framgår af hvad som ofvan anförts, att det nu till Östra 
Asien inskränkta slägtet Ginglco under miocentiden före¬ 
kom inom Europa och på Grönland och att de hittils be¬ 

kanta representanterne af slägtet, hvilka redan förekomma 
under mellersta juraperioden, äro nära beslägtade med den 
miocena och den nulefvande arten. Eget nog synes slägt- 
skapen mellan dem vara större än mellan jurans arter 
och arterna från Wealden och undra kritan, i det att dessa 
utmärkas genom bladets djupa delning, under det att ar= 
ten från öfre kritan just genom det odelade bladet med 
dess hjärtlika bas samt tjocka stjälk afviker från alla hit¬ 
tils kända Gm/y/iO-arter. 

Så långt Heer. Genom undersökningen af den fossila 
floran från Pålsjö, norr om Helsingborg, hvilken visat sig 

tillhöra den s. k. rhätiska perioden (den äldsta Juran eller 
yngsta Trias), har jag kunnat konstatera, att äfven Bai¬ 
era Ueniata C. Fr. Brann är en Gingko^ således den äld¬ 
sta hittils kända arten af slägtet. Den afviker genom de 
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sinsemellan mera aflägsna nerverna från öfriga arter. En¬ 
ligt enskilda meddelanden från Heer kommer dock slag¬ 
tet sannolikt att visa sig liafva en ansenligare ålder, lik¬ 
som det är troligt att flere liittils omtvistade växter ända 
från stenkolsperioden komma att visa sig vara med Ginglco 
beslägtade barrträd. Då ännu intet härom publicerats, 
måste jag för närvarande inskräoka mig till denna korta 
antydan. 

A. G. Nathorst. 

Die Diatomeen in der Kohlenperiode. Von Abbate 
Conte Feancesco Casteacane in Rom. (Pringsheim, Jahrb. 
f. wissenschaftl. Bot. 10 ßd., pag. 1.) 

Man har haft olika åsigter om sättet, hvarpå de sten¬ 
kol, som tillhöra den egentliga stenkolsperioden, hafva 
bildats. Ett ej oväsentligt bidrag till frågans lösning har 
förf., en grundlig diatomékännare, här lämnat. 

Han begagnade följande undersökningsmetod. Först 
pulveriserades ett stycke stenkol, det flna pulvret lades 
sedan, bevaradt i ett litet porslinskärl, i ett glasrör, så¬ 
dant som vanligen begagnas vid organisk eleinentaranalys, 
och glödgades i en svag ström af syrgas; glödgningen får 

dock ej vara för stark. Den sålunda erhållna askan upp¬ 
värmes sedan med saltpetersyra eller klorvätesyra samt 
klorsyradt kali, såsom vanligt vid undersökning af diato- 
meskal. 

Efter att hafva underkastat ett stycke stenkol från Li¬ 
verpool en dylik behandling fann förf. däri följande sötvat- 
tensformer: FragiUaria Harrisonii Sm., Epithemia gibha 
Ehrb., Kz., Splienella glacialis Kz., Gomplionema capita¬ 
tum Ehrbg., Nitzscliia curvula Kz., Cymhclla scotica Sm., 
Synedra vitrea Kz., Diatoma vulgäre Bory samt 3 salt- 
vattensformer: en Grammatophora, en Coscinodiseus och 
en Amphipleura ; dock endast ett ex. af hvardera af dessa 
senare. Sedan undersökte förf. ett stycke kol från St. Eti¬ 
enne, ett annat från Newcastle och ett tredje s. k. ”Can- 
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nel CoaF från Skottland och fann i alla dessa endast 
sötvattensdiatomeer. Egendomligt är att förf. ej kunde upp¬ 
täcka en enda ny art; formen på skalen, detaljerna i struk¬ 
tur, form och antal af strimmor o. d. visade sig hos dia- 
tomeerna från stenkolsperioden fult identiska med för¬ 
hållandet hos de nu lefvande arterna. Dessa arter hafva 
således hela den långa tiden ända från stenkolsperioden 
tils nu icke undergått någon märkbar förändring. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 
Vetenskapsalcaäemien firade sin årshögtid den 31 mars. 

Sekreteraren meddelade, att akademien för vetenskapliga 
forskningsresor inom landet innevarande år anvisat föl¬ 
jande understöd: åt lektor J. E. Zetterstedt 250 kr. för 
en resa i Västergötland, i ändamål att undersöka nioss- 
vegetationen på de siluriska bärgen, samt åt läroverks¬ 
adjunkten P. J. Hellbom 450 kr. för utförande af liche- 
nologiska forskningar i Norrland. — Prof. N. J. Anders¬ 

sons föredrag i botanik behandlade hufvudsakligast E. 
CoHNS arbete: Die Entwickelungsgeschichte der Gattung 
Volvox och A. Decandolles arbete: Constitution dans le 

régne veg. de groupes physiol, applicables à la géogra¬ 
phie ancienne et moderne. 

Fysiografislm sällskapet den 14 april. Prof. J. G. 
Agardh föredrog om olikheter i stambildning hos algerna. 

Botanisk Forening d. 29 april. Kand. O. G. Peter¬ 

sen gjorde några anmärkningar om ett anatomiskt för¬ 
hållande i roten af Batatas edulis. D:r E. Warming fö¬ 
revisade Puccinia Malvacearum Mont, och genomgick dess 
iiivandringshistoria i Europa, samt gjorde några anmärk¬ 
ningar om prof. A. S. Örsteds upptäckt af generationvex- 
lingen hos rostsvamparne. 

Naturhistorisk Förening den 9 april. D:r E. Warming 

framlade sina brasilianska Papilionaceer och Cæsalpiiiier, 
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bestämda af Marc Miclieli, ocli förevisade eu serie af de 
märkvärdigaste fruktfurmeriia. — Den 7 maj. Stud. V. 
Poulsen meddelade sina undersökningar öfver korkbild¬ 
ning hos bladen. 

Sällskapet pro fauna et flora fennica d. 6 mars. 
Ordf., prof. Lindberg, anmälde följande för den finska flo¬ 
ran nya mossor, nämligen CephaloBia elachista, hvilken 
han dock hällre vill betrakta såsom en form af divaricata, 
funnen vid Fredriksberg i närheten af Helsingfors; Jun- 
germannia polita, funnen i Enare och ryska lappmarken; 
samt Philonotis seriaia, skild från fontana bland annat 
genom sin korkskrufligt vridna bladställning, funnen i 
Enare i Kajanatrakten. — Till publikation inlämnades 

”Flora Kareliæ Onegensis, II Lichenes” af J. P. Norrlin. 
Den 3 april. Till erhållande af de af sällskapet för 

instundande sommar anslagna understöd hade fem perso¬ 
ner anmält sig, af hvilka kand. V. F. Brotherus erhöll 100 
mark för botaniska specielt muskologiska undersökningar 
i Tohmajärvi och Pelgjärvi socknar af Karelen, stud. M. 
A. Eüropæus 100 mk för en botanisk undersökning af de 
genom sjön Höytiäinens fällning erhållna landvinningarne, 
kand. E. Lang 250 mk till en botanisk resa till nordöstra 
hörnet af Karelen, förnämligast Nurmis. 

Ordf. prof. Lindberg tillkännagaf att han, sedan han 
af dr Jurazka i Wien erhållit i Kärnthen samlade exem¬ 
plar af den äkta Sauteria alpina, öfvertygats om att de 
i norden under detta namn kända lefvermossor tillhöra 
två skilda arter; näml. den äkta S. alpina, anträffad en¬ 
dast på Dovre och i Saltdalen i Norge, samt på Spetsber¬ 
gen, samt den af ordf. nyuppstälda och i våra fjälltrak¬ 
ter allmänna S. grandis, utgörande typen för slägtet samt 
utmärkande sig genom gröfre växt, efter torkning gul¬ 
hvit färg, paroik blomställning, väl utveckladt receptacu¬ 
lum och det gemensamma fruktskaftet försedt med två 
rännor, uti hvilka rothåren med de egendomligt, nubb- 
likt förtjockade cellerna befinna sig. Ifrån denna bildar 
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S. alpina^ med mindre utveckladt receptaculum samt en¬ 
dast en ränna på det gemensamma fruktskaftet, en tyd¬ 
lig öfvergång till både receptaculum och ränna saknande 

slägtet Clcvea, hvilket åter genom de tropiska slägtena 
AHonia ocli Alatania närmar sig slägtet Lumilaria, bil¬ 
dande den sista länken i denna serie och sålunda äfven 
hörande till den gemensamma familjen Marchantiece livar- 
för den uppstälda familjen Lunularieœ måste indragas. 

Besande hotani ster. Dr. F. Kjellman och N. Lund¬ 

ström medfölja som botanister prof. Nordenskiölds expe¬ 
dition till Nowaja-Semlja innevarande år. 

Om lafgonidie-frågan *). 

Det är utan tvifvel alla denna tidskrifts läsare bekant, 
Inirusom för några få år tillbaka angående lafvarnes na¬ 
tur framkastades en åsigt, som inom den botaniska verl- 
den tilldrog sig den allra största uppmärksamhet. Det 
gälde ingenting mindre än nedflytta lafvarne från den plats, 

de såsom själfständiga växter förut intagit. Lafvarne skulle 

*) Till grund för de här öfver denna fråga meddelade raderna 

ligga några i utländska tidskrifter nyligen förekommande upp¬ 

satser och yttranden, till hvilka vi härmed vilja hänvisa den in¬ 

tresserade läsaren, då utrymmet ej tillåter ett referat af dem. 

Dessa äro följande: Rev. J. M. Crombie ”On the Lichen-Gonidia 

Question” in Popular Science Review Juli 1874. mitgeth. von dr. 

A. V. Krempelhuber im Dezember 1874 i Flora N:is 2, 3 och 4, 

1875. ”Ueber die Natur der Flechten^^ af dr. P. Magnus i Der 

Naturforscher 1875 sid. 53. D:r G. W. Korber: ”Zur Abwehr der 

Schwendener-Bornet’schen Flechtenteori”, Breslau 1874, referer, 

af K. i Flora 1875, N:o8sid. 124 samt ”Zur Anatomie einiger Kru¬ 

stenflechten” von dr. Georg Winter i Flora 1875. N:o 9 sid. 129. 

Dr: Magnus och dr. Winter representera den Schwendenerska åsig- 

ten, de öfriga den motsatta. I Crombies uppsats ega vi en täm-' 

ligen utförlig historik öfver frågan. 
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ej vara individer, utan kolonier af hundraden, ja tusen- 
den individer, af livilka en uppträdde som herre, medan 
de andra hade att såsom slafvar åt sin herre och sig 
själfva anskaffa den för lifvet nödiga näringen. Lafgoni- 
dierna vore gröna alger, som spelade slafvars rolj hyferna 
vore svampar (af Ascomyceternas grupp), de där lefde ett 
parasitiskt lif på de förra. Att denna teori, som efter’ 
sina vigtigaste förkämpar fått namn af den Schivendener- 
Bornefsha, skulle finna många motståndare, ligger i sa¬ 
kens natur, då den uttalade åsigter, som hotade att om¬ 
störta alla tidigare begrepp om lafvarnes natur. Frågan 
var af stort intresse och har därför ock gifvit anledning 
till en vidlyftig diskussion, som ännu pågår med synner¬ 
lig liflighet. Afsigten med dessa rader, är ingalunda 
att söka lämna en fullständig redogörelse för stridens 
gång, endast att gifva några korta antydningar därom 
samt om frågans närvarande ståndpunkt. 

Teorien framstäldes först af prof. Schwendener 1868 
—69 i följande 5 satser: l:o) det genetiska sambandet 
mellan gonidier och hyfer är hittils i intet fall tydligen 
visadt, utan endast ur anatomisk grund antaget; 2:o) go- 
nidiernas membraner äro kemiskt skilda från hyfernas, i 
det de förra visa en alg- och de senare en svampreak¬ 
tion; 3:o) de olika former af gonidier motsvara såväl i 
afseende på struktur som sätt att föröka sig parallela ty¬ 
per af encelliga eller trådlika alger; 4:o) om sporens gro¬ 
ning ej blifvit i akt tagen längre än till början af en hy- 
pothallus, så beror detta sannolikt på frånvaron af den 
erforderliga algen, hvars medverkan är af nöden; 5:o) 
mellan lafvarne och pyrenomyceterna visar sig en påfal¬ 
lande öfverensstämmelse i fruktifikation. — På den nu 
lagda grunden fortsatte sedan många att bygga. Dr. E. 
Bornet uppstälde tvenne satser: l:o) hvarje gonidium hos 
en laf kan hänföras till en viss art alg och 2:o) hyfernas 

, förening med gonidierna är sådan, att den utesluter möj¬ 
ligheten att antaga, det ett af dessa organ kan produce- 
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ras af det andra; endast teorien om parasitism är här 
till fyllest. Till samma skola höra Kees, (jfr. Bot. Not. 
1872, s. 54), Famintzin och Baranetsky, Treub (jfr. Bot. Not. 
1873, s. 180), Magnus, de Bary, Woronin, Winter, Kny 

och i allmänhet de fleste yngre botanister. Flertalet af 
de här nämnda hafva anstält odlingsförsök, hvilka synas 
tala för åsigten. Eget är emellertid att ingen enda laf- 
kännare velat antaga den. Sålunda anse Nylander, Krem¬ 

pelhuber, Th. Fries, Crombie, Korber m. fl., densamma all- 
deles ohållbar ja t. o. m. absurd. De punkter, i hvilka 
lafkännare (= den anti-Schwendenerska skolan) samman¬ 
fatta sina anmärkningar, kunna sägas vara uttryckta i 
Körbers ofvan nämnda uppsats: l:o) laf hyfer na är o ej svam¬ 
par, 2:o) gonidierna äro inga alger och 3:o) antagandet 
af lafvarne såsom resultat af en parasitism är ohållbart. 

Crombie såväl som Krempelhuber anse sig ha fullkomligt 
vederlagt hypotesen, så ock Körber. Referenten i Flora 
af Körbers ofvan nämnda uppsats kan emellertid ej, oak- 
tadt motståndare till den Schwendenerska teorien, i de an¬ 
förda anmärkning arne finnas sådana bevis emot teorien, 
hvilka vetenskapen kräfver, fastän han anser, att hypote¬ 
sens riktighet genom de gjorda inkasten blifvit än mera 
osannolik. Magnus kan ej i det af Körber anförda finna 
en vederläggning och upptager till besvarande de. gjorda 
invändningarne. Winter anser de anatomiska förhållandena 
tala afgjordt för hypotesen samt att i fysiologiskt hänse¬ 
ende inga betänkligheter mot densamma förefinnas. Båda 
partiernas kämpar anse sig hafva lämnat skäl för sin åsigt 
och förklara den motsatta ohållbar. Att själfve döma i en 
så invecklad och omtvistad sak tilltro vi oss ej. Anmär¬ 

kas må dock, att striden synes med mesta lugn och hof 
föras från Schwendenerska sidan; lafliäniiarne skynda, så 
fort ett nytt argument mot teorien uppletats, liksom med 

en viss ängslighet utkasta ofta i häftiga ordalag förka- 
stelsedomen öfver sina motståndare. De senare åter upp¬ 
taga med lugn besinning inkasten och göra experiment 
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på experiment fÖr att komma sanningen alt närmare på 
spåren. Säkert torde vara, att striden ännu ej, såsom 
lafkännarne vilja påstå, är utkämpad, terrängen vidgas 
ständigt ocli på samma gång ökas äfven de stridandes 
såväl som åskådarens intresse samt förhoppningen att få 
se 4visten afgjord, på ett båda partierna tillfredsstäl¬ 
lande sätt. J. Eriksson. 

Kräfta hos äppleträdet. Öfver orsakerna till de olika 
sjukdomarna hos växterna hafva på senaste tiden rätt 
många undersökningar blifvit gjorda, särskildt af R. Har- 

TiG, som t. ex. påvisat att honungsskiflingen (Agaricus 
melleus) är den verkliga orsaken till en för barrträden 
farlig sjukdom, som ofta kallas jordkräfta och förorsakar 
en hartsöfverfyllnad i roten och nedre delen af stammen 
samt slutligen trädets död. En annan i fruktträdgårdar 

ofta förekommande sjukdom är kräfta lios äppleträdet. 
Enligt nyligen gjorda undersökningar a£R.'Stoll föror¬ 
sakas denna sjukdom af en bladlus (Aphis lanigera Hausm., 
Schizoneura lanigera Hartig). Genom de borrningar, som 
denna insekt med sin snabel gör ända till kambiet, föror¬ 
sakar den uppkomsten af en nybildning. Under följande 
vinter förstöres denna sjukliga väfnad af frost och väta 
och såret hinner ej att möjligen läka sig, förrän insekten 
ånyo infinner sig. 

Innehåll: J. Hulting, Bidrag till kännedomen om Bohusläns 

lafvegetation. — H. von Post, Tillägg angående ’'Granens kvist- 

toppfällning”. — V. F. Holm, En resa i Lappland och Norge. — 

E. D:son Iverus, Några ej förut namngifna varieter. — Liter- 

öfvers.; B. C. Du Mortier, Hepaticœ europeœ. — O. Heer, Uebor 

Ginglco. — F., Castracane, Die Diatomeen in der Kohlenperiode. 

— Smärre notiser: Lärda sällskaps sammanträden. — Resande 

botanister. — Om lafgonidiefrågan. — Kräfta hos äppleträdet. 

Lund, Fr. lîerliiigs Boktryckpri och Slilgjuteri, 1875. 
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Om Potamof/eton crispus L. och dess groddknoppar. 

Af B. F. Coster. 

Vid en excursion, som författaren tillsammans med 
' några andra botanister företog i slutet af oktober förli- 

det år i trakten af Ystad, påträffades i ett dike vid det 
såkallade stengrafsliuset i närheten af Testerups herresäte 
en Potmnogeton, som i första påseende i hög grad påminte 
om P. obtusifolius M. & K., hvilken den också ansågs 
vara, till dess en af de närvarande, kand. Cedervall, var- 
seblef, att bladen på den ifrågavarande växten voro fint 
tandade i kanten, hvilket gjorde oss ovissa om, hvarthän 
den borde hänföras. Växten insamlades emellertid i till¬ 
räcklig mängd, för att vid hemkomsten till Lund närmare 
undersökas. Det visade sig då, att ifrågavarande växt ej 
gerna kunde vara någon annan än P. crispus, alldenstund 
någon annan P. med tandade blad ej förekommer i norra 
Europa. Den är emellertid mycket olik den vanliga och 
skiljer -sig ifrån densamma genom sin spensliga växt, 
knappt liniebreda och icke vågiga blad. Ifrågavarande 
form finnes emellertid omnämnd af åtsldlliga författare. 
Sålunda säger t. ex. Lange i sin danska flora i en an¬ 
märkning under P. crispîis: ”forekommer undertiden i 
yngre, blomsterlÖse Exempl. med smalare, linieformede, 
svagt saugtakkede, men icke bölgede Blade” (Ilchb. ic. fl. 
G. VII f. 52 == P. serrulatus Schrader) och Babington i 
sin Manual of British Botany: ”leaves occasionally flat” 
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serratus Huds). En närmare beskrifning af ifråga¬ 
varande form torde vara öfverflödig, sedan jag citerat Lan¬ 
ges ofvannämda yttrande. Hvad som emellertid gjorde 
fyndet särdeles intressant, var den af mig gjorda iaktta¬ 
gelsen, att alla exemplaren af den omnämda formen hade 
utvecklat sig ur groddknoppar, som motsvara de knöliga 
bildningarna hos P. pectinatus L., och som blifvit beskrifiia 
af professor Agardh och adjunkt Areschoug — af den sed- 
nare i hans ”Bidrag till groddknopparnas morfologi och 
biologi” sid. 33, samt; liknande bildningar hos P. triclioi- 
des Ch. och Schl., beskrifna af Gay i Bull. soc. bot. de 
France Juillet 1854. Afven hos P. nitens Web. har Lange 
iakttagit och i sin danska flora omnämt analoga om också 
ej fullt motsvarande bildningar. De ifrågavarande knop- 
parne hos P. crispus äro mycket olika dem hos pectinatus^ 
hvilka jag varit i tillfälle att se och torde därför förtjäna 
att något noggrannare beskrifvas. De utgöras af ett axel¬ 
parti beståepde af ett obestämdt antal internodier, hvilka 
kunna variera betydligt till längden, men i de flesta fall 
äro mycket förkortade — mellan ^/2 till 2 lin långa —, 
utan att derför hafva utsvällt till någon knölig bildning, 
såsom förhållandet är hos pectinatus^ samt af en vagina 
vid hvarje internodiums början. Dessa vaginor hafva här 
blifvit något ombildade, så att de snarare erhållit formen 
af fjäll, samt äro ej af en så lös och membranös beskaf¬ 
fenhet som hos pect., utan hafva tvärtom en ganska fast 
consistens, samt äro tämligen tjocka. Vaginorna, af hvilka 
den nedersta vanligen är störst och mest utvecklad — 
ibland finnes nedom denna ett par mindre — och de öf- 
riga i den mon de sitta närmare denna, variera mycket 
i anseende till formen, i det de hos somliga knoppar (se 
fig. a), hafva sin största dimension på bredden, då de i 
kanten äro försedda med några få tänder på den lialfvan, 
som slutar med spetsen, samt för öfrigt äro bredast på 
midten, tvärt afsmalnande mot spetsen, samt något mot 
])asen (fig. c); hos andra knoppar hafva de sin största di- 
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inension på längden och äro då bredast närmare basen^ 
jämnt afsmalnande mot spetsen samt sakna eller hafva en¬ 
dast otydliga tänder (fig. d). Knopparna af denna se¬ 
nare modifikation (fig. b) äro ofta något zigzagböjda, 
så att tvänne närgränsande internodier bilda en vinkel 
samt äro alltid betydligt längre än de först omtalade, 
hvilket är en följd däraf att deras internodier äro betyd¬ 
ligt längre. Vaginorna äro i sitt fullt utvecklade tillstånd 
utsperrade från axelpartiet, således bildande större eller 
mindre vinklar mot detsamma, anordnade i 2:ne med hvar¬ 
andra alternerande rader och således äfven i detta hän¬ 
seende olika dem hos pect. I ett mindre utveckladt sta¬ 
dium sluta vaginorna sig till axelpartiet. I axillen af 
hvarje vagina finnes en liten knopp, som består af en el¬ 
ler flera slidor, hvilkas kanter äro hoprullade eller omsluta 
hvarandra, samt eii axelspets. Bland de insamlade exem¬ 
plaren befunnos några lösa groddknoppar, som författaren 
odlade i glas, men i ett rum, som dagligen eldades, såle¬ 
des under ej fullt normala förhållanden. Härigenom sat¬ 
tes författaren i stånd att fullfölja den nya växtens ut¬ 
veckling ur groddknoppen. På en och samma groddknopp 
kom aldrig mer än en småkuopp till utveckling. Ur denna 
småknopp utvecklas nu den nya stängelen, som till en 
början endast består af ett axelparti och några smärre 
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trubbiga, nästan ofargade slidor. — Hos en groddknopp 
började likväl undantagsvis blad bildas och birötter ut¬ 
skjuta på den nya stängelen strax efter det denna utträdt 
ur knoppen. — Detta första parti med tämligen långa in- 
ternodier bildar själfva grundaxeln, som fortväxer och för¬ 
grenar sig i horizontal rigtning parallelt med marken och 
på det utvecklas icke några blad, men snart bildas i vin¬ 
keln af någon slida en liten knopp, som sedermera till- 

/ växer i vertikal riktning och ur denna utvecklas en blad¬ 
bärande stängel, som slutligen når vattenytan. De ur dessa 
senare knoppar uppkommande bladbärande stänglarne för- 
blifva ogrenade eller kunna vid vattnets uttorkning, då 
stängeln kommer att i ]taga en sned ställning, några 
knoppar bildas i den bladbärande stängelens öfre blad¬ 
veck, som sedan utväxa till några kortare grenar. Ibland 
inträffar det likvisst att den stängel, som uppkommer 
ur själfva groddknoppen, genast efter det den utträdt 
ur densamma'^ antager en vertikal ställning och utveck¬ 
lar blad, men denna stängel kan sedermera genom yttre 
omständigheters förvållande, såsom t. ex. därigenom att 
groddknoppen vrides, komma att intaga ett mer eller 
mindre horizontalt läge och då uppkomma knoppar i 
vinkeln af något blad eller slida och ur dessa knoppar 
utvecklas nu nya bladbärande grenar, men bladen på 
den primära axeln antaga då snart ett blekt eller brun- 
aktigt utseende ocli dö småningom bort. Ibland inträf¬ 
ar det också att den ur groddknoppen uppkommande 
axeln först fortlöper ett stycke i horizontal riktning, men 
sedermera vid något led tvärt böjer sig uppåt och utveck¬ 
lar blad. 

Den nya knoppen eller grenen, som uppkommer på 
grundaxeln består nederst af ett axelparti och ett par sli¬ 
dor ; sedan framkomma bladen : det nedersta försedt med 
en starkt utvecklad slida med thy åtföljande stipelöron. 
Äfven själfva slidorna variera ganska mycket till form och 
storlek, så att de nedersta åtminstone på grundaxeln äro 
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mindre ocli de ofre närmare bladen aro större med utdra- 
gen spets, så att de närma sig bladen till utseendet. På 
samma gång knoppen eller den nya grenen utvecklar sig 
uppåt, framtränga några birötter från dess nedersta parti. 

Angående stället, där dessa groddknoppar utvecklades 
på moderväxten, samt sättet, på hvilket de bildades, kan 
jag ingenting med full säkerhet upplysa, alldenstund de 
redan frigjort sig från moderväxten, som var stadd i ett 
mycket framskridet upplösningstillstånd, när knopparna 
och de ur dem framskjutande nya individerna af mig in¬ 
samlades, men a priori kan man väl här med temlig viss¬ 
het antaga att de här framkomma på själfva grundaxeln 
emedan på densamma den lifligaste knoppbildningen äger 
rum; hos pectinatus förekomma de däremot visst icke blott 
på de nedre bladlösa grenarna, utan också högt upp på 
de bladbärande, ja till och med i själfva grenspetsarna, 
som befinna sig i vattenytan, något som jag hade tillfälle 
att iakttaga på lefvande exemplar i medio af november 
månad fÖrlidet år, men de knoppar, som hade bildats 
högre upp på växten voro betydligt mindre än de, som 

bildats vid växtens bas och detta i gradvis aftagaiide pro¬ 
portion, så att då de nedersta är o stora som hasselnöt¬ 
ter, äro de öfversta ej större än ett större knappnåls huf- 
vud. Dessa senare torde därför vara betydligt senare an¬ 
lagda än de förra och därför är det ej häller underligt att 
de icke blifvit iakttagna af dem som förut undersökt dessa 
förhållanden tidigare på hösten. Stänglarna hos pectina¬ 
tus^ till och med de bladbärande, förgrena sig rikligen, men 
detta är ej förhållandet hos crispus. Det är därför vi tro 
att groddknopparna hos den sednare endast kunna upp¬ 
komma på grundaxelii. 

En gång uppmärksamgjord på ifrågavarande förhål¬ 
landen, eftersökte jag P. crispus i närheten af Lund, där 
också en form påträffades, som utvecklat sig ur grodd¬ 
knoppar och som utmärkte sig genom icke vågiga blad, 
men för resten mera liknade den vanliga P. crispus och 
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var mycket grÖfre än den vid Ystad anträffade. Denna 
form hade utvecklat sig ur groddknoppar af det lång¬ 
sträckta slaget. Häraf styrktes jag i min förmodan att 
ifrågavarande form med icke vågiga blad alltid utvecklat 
sig ur groddknoppar. 

En botanisk exkursion på Nya Zeeland. 

Af S. Berggren. 

Från den midt på Nya Zeelands norra ö belägna sjön 

Taupo och de begge vulkanerna Tongariro och Ruapahu, 
hvilka äro de högsta punkter på denna ö, sträcker sig i 
sydvästlig och nordöstlig riktning till Indiska och Stilla 
hafven en från 3,000 fots maximumhöjd långsamt sig sän¬ 
kande platå. Att denna gradvis höjt sig ur hafvet bevi¬ 
sas såväl af geologiska fakta, nämligen de inom detta om¬ 
råde talrika terrasserna utmed ännu existerande eller län¬ 
gesedan uttorkade flodbäddar, jämte vidsträckta plana fält, 
utan tvifvel fordna sjöar, som ock af botaniska, nämligen 
förekomsten af hafsstrandsväxter både vid Taupo-sjön och 
andra närmare kusten belägna insjöars stränder. 

Det är vid den halfcirkelformiga Bay of Plenty som 
detta område österut afslutas. Smala, parallelt med kust- 
linien löpande öar och landtungor af alluvial-lager beteckna 
bankarna utanför de fordna floderna. På dessa stränders 
sandiga kullar utgöres vegetationen af Desnioschoenus spi¬ 
ralis, Spinifex hirsutus, Convolvulus soldanélla, Samolus 
littoralis, Tetragonia expansa. Euphorbia glauca, nedlig- 
gande risiga Ooj)ro5wm-buskar, Pimelea arenaria, Cassi- 
nia retorta, Salicornia indica, och på klipporna växa Me- 
sembryanthemum australe, Goodenia repens, och Metrosi- 
deros tomentosa. På Maunganiu-bärget, som afslutar land¬ 
tungan norrut växer Corynocarpus laevigata. Ej långt från 
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luifsstraiideii tinnes kärrlik mark, livarest Typlia angustl- 
folia. Scirpus' Jaciistris^ Leptocarpus simplex upptaga stora 
fält tillsammans med flera högväxta Cyperaceer såsom Cla¬ 
dium articulatum och Sinclairii, denna sednare i en form 
med nästan tiimsbreda blad, den stora Heleocaris spliace- 

lata, Hclcoch. gracillima jämte Drosera hinata^ Potamoge- 

ton natansu forma, en MyrophylUm och en Nitella. 
Lemna vi det närmast kusten belägna låglandet och 

och beträda det omedelbart till ett par hundra fot sig hö¬ 
jande inlandet, så möter oss en vegetation som på Nya 
Zeeland bekläder stora landområden. Det är hedlika sträc¬ 
kor, där Pteris esculenta utgör den förherrskande och 
mångenstädes enda arten. På öppna fält med torr mager 
jordmån har dennn art vanligen en höjd af 4 fot men på 
mera gynnsamma lokaler är den 8 till 10 fot hög med 
fingertjocka stjälkar. I sällskap med denna ormbunke fö¬ 
rekommer på de torra backarna Leptospermum scoparium 
och, ehuru mindre ymnig, L. erieoides. Uti öns norra del 
träffas i dess sällskap åtskilliga Cyperaceer och Orchideer, 

här däremot är dess följeslagare Coriaria ruscifolia, som 
såsom spridda buskar med rundad krona på afstånd lätt 
igenkäiines, där den är utbredd öfver sluttningarna upp 
till skogarna på bärgen. Pteris-fälten äro, i motsats till 
skogarna och fjällregionen, detta lands vanligaste form af 
växtlighet. På alla öppna fält, bärg och kullar är den- 

. samma till finnandes. En sammanhängande gräsmatta 
finnes i denna trakt ej förrän på en viss höjd öfver haf- 
vet, dit från de subalpina höjderna Poa australis nedsti¬ 
ger, och äfven på södra ön växer denna art, förutom i 
fjälltrakter företrädes på kalla blåsiga skoglösa kullar. 

Utmed bäckar och på fuktiga ställen växa Arundo 
australis, Veronica salicifolia jämte Phormium tenax, hvil¬ 
ken sednare ofta bekläder stora fält och uppträder under 
olika former med afseende på blommornas och frukternas 

form och bladens konsistens, bland hvilka en form (P. Co- 

lensoi) med orangegula blommor vanligen cylindriska fruk- 
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ter ocli tunnare mera gräsgröna blad ar utmärkande för 
torra bärgsluttningar. Dracaena australis träffas i spridda 
exemplar på de öppna fälten. 

Omkring 3 svenska mil från kusten vidtager en skog 
som sträcker sig 3 svenska mil inåt landet. Uti skogarna 
på Nya Zeeland är det blott få träd som växa i stor in¬ 
dividmängd tillsamman. Till dessa höra Dammara au¬ 
stralis, som är inskränkt till öns norra del och ej finnes 
långt söder om Auckland, Podocarpus dacrydioides, som 
ensam bildar skogar på fuktig botten och Weinmannia 
racemosa likaså iiå västkusten af södra ön. Vanligen växa 
träden blandade. I skogskanten slingra sig MUhlenhechia 
complexa, Clematis indivisa och Rubus australis öfver bu¬ 
skar och träd bildande runda löfmassor och ogenomträng¬ 
liga snår. Isynnerhet denna sednare med sina skarpa tag¬ 
gar samt Rliipogonum scandens med sina långa tåglika 
i alla rigtningar sig kastande böjliga käppar, i förening 
med yngre skogsträd med uppstigande stammar, den krok- 
stammiga Fuchsia exeortieota och flera Caprosma-eiri^r 
bilda så täta snår och sådana fällsnaror för fötterna att 
framträngande utan yxans tillhjelp är besvärligt och ofta 
omöjligt. Metrosideros robusta, som vanligen kryper uppåt 
något större skogsträd, omfattar detsamma med rötter och 
grenar, hvilka sednare hopväxa och bilda en sluten ring 
kring det bortdöende trädet, är ett af de största träden, 
vidare Nesodaplme Tawa, Podocarpus Totara och ferru- 
(jinea, Dacrydium cupressinum, Tetranthera callearis, Knig- 
thia excelsa, Äther o sperma novae Zeelandiae utgöra hufvud- 
massan af trädvegetationen. Blandade med dessa större 
förekomma mindre träd såsom Schefflera digitata, Panax 
arboreum, Melicytus ramiflorus, Myrsine Urvillaei, Elaeo- 

carpus dentatus, Aristotelia racemosa, Fuchsia excorticata. 
Panax crassifolium. Hos sistnämnda art finner man till 
ytterlighet drifvet den alla andra florans x4raliaceer ut¬ 
märkande egendomligheten, att de nämligen såsom unga 
hafva ett olika utseende med den utbildade och blommande 
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växten. Såsom ung bildar den en oförgreiiad lingertjock 
stam af 10 eller 12 fots längd, öfverst bärande 1 till 2 

fot långa blott ‘/2 breda styfva blad, nedhängande 
och nästan tryckta intill stjälken. Ej ofta träffar man på 

samma individ denna bladform tillsammans med den an¬ 
dra, och öfvergången är därför plötslig och synes inträffa 
så snart stammen börjar förgrena sig. Andra arter af 
samma slägte hafva såsom unga inskurna och djupt fli¬ 
kade eller 3—5-fingrade blad äfven om de i utbildadt skick 
hafva helbräddade eller enkla. Hos många andra slägten 
är en dylik bladmetamorfos rådande, och Tarsonsia alhi- 
flora t. ex., en slingerväxt, är omöjlig att igenkänna om 
yngre individer utan förbindande mellanformer jämföras 
med äldre. I sammanhang härmed torde den egenheten 
förtjäna omnämnas att åtskilliga till olika slägten hörande 
buskar och träd, hvilka innan de hunnit blomma hafva en 
olika bladform, mycket likna hvarandra och, märkvärdigt 
nog, gerna växa i sällskap med hvarandra. 

Det är uti de fuktiga trånga och skuggiga bäckda¬ 
larna eller uti de täta skogarna som växtligheten på Nya 
Zeeland visar sin största frodighet och omväxling, nämli¬ 
gen träd, buskar, mossor och ormbunkar. Stammar af 

Cyathea dealbata^ C. medullaris och JDichsonia squarosa, 
öfverklädda med små krypande Metro sider os-d^TiQV med 
IlymenophyUer i många arter och mossor, såsom Calom- 
nium Icetum, Hymenodon piliferus, Cryptopodium och Sym- 
pdiyogyna-^iriQY resa sig öfver den med andra ormbunkar 
beklädda marken. Bland dessa sednare träffas ett stort 
antal Lomaria- Asplénium- Aspidium- och Nephrodium- 
arter, Leptopterls superba och liymenophylloides^ somliga 
bland dessa med 4 fot höga frondes. På trädstammar 
växa Tricliomanes reniforme, Hymenophyller, de krypande 
Lomaria filiformis, Folypodium tenellum, P. pustidatum 
och P. Billardieri samt Tmesipteris Forsteri. De stora 
skogsträdens grenveck och kronor uppbära en hel samling 
parasitiskt växande arter såsom Astelier bildande stora 
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tufvor, Lycopodium varium ocli Asplénium flaccidum ined 
nedhängande toppar, krypande Metrosideros-2(.xiQv ofta öf- 
verdragande hela stammar från roten till de mindre gre¬ 
narna, Freycinetia Banhsii, slingrande sig från marken 
och ofta betäckande hela det stödjande trädet. Från träd¬ 
kronorna nedhänga tjocka tåg af lianer ss. MiiJilenbecJcia 
complexa, Bubus australis, Clematis indivisa och Bhipo- 
(jonum scandens. 

Det är på gamla och multnade trädstammar och vid 
de fuktiga lodräta jordvallarna som mossvegetationen är 
rikast. På sistnämnda lokaler träffas den hredbladiga 
JDumortiera hirsuta, en mängd iîoo/cma-arter Symphyo- 
gyna, Lophocolea, Gyatophorum, Lepidozia m. fl. och på 
multnande trädstammar Bacopilum-2iYiQv, Hypopterygia-, 
Omdlia, Hypna, Gottschea-fixicx. Ofverallt växa arter af 
Isothecier, Plagiochila och Lejeunia. På trädens stammar 
och grenar träffas många Macromitria, Frullanicc, Badulce, 
Cyrtopus setosus alltid nedhängande liksom Meteorium-Sir- 
terna. Af de uppräknade slägtena förekomma flere nya 
arter och många såsom sällsynta ansedda träffades flere- 
städes ymnigt t. ex. den i systematiskt hänseende intres¬ 
santa Micropterygium nutans och den egendomligt bildade 

Zoopsis argentea i olika former med olika utbrednings¬ 
områden m. fl. 

Mot de högt (1500—2000 fot) belägna del arne af sko¬ 
gen träffar man Ixerba brexioides, ett träd dels hänfördt 
till Brexiacece dels till Baxifragece, Persoonia Toro, Wein- 
mannia racemosa, Carpodetus serrahis, Griselinia littoralis^ 

livilka tre sistnämnda arter på södra ön nedstiga till haf- 

vets nivå. 
På andra sidan skogen vidtager åter Pteris- och Lep- 

tospjcrmum-h^okdixwsi, hvilka fortsätta sig med af brott af 
en och annan skogbeklädd bärgsrygg ända till sjöarna 
och högplatån, där gräsfälten börja intaga deras plats. 

Mellan Taupo-sjöns stränder och Bay of Plenty är 
den trakt af Nya Zeeland hvilken är bekant för sina vul- 
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kaiiiska fenomen at många slag. Den varma fuktiga at- 
mosferen utöfvar, såsom man kunde vänta sig, äfven sitt 
inflytande på vegetationen, i det man här träffar vissa 
högre kryptogamer, som ej förekomma annorstädes på Nya 
Zeeland men tillhöra tropiska klimat. Dessa äro Ne- 
pJirodiîim molle blott funnen på en lokal härstädes lik¬ 
som äfven Neplirolepis tuherosa, Gleichenia dichotonia och 
Neplirodium unitum. Äfven mossor af samma ursprung 
anträffades därstädes. Lycopodium cernuum^ en allmän 
tropisk art, växer äfven i stor mängd vid nästan alla dessa 
vatten. Wid de kokande brunnarnas vatten, i rännilar 
som flyta därifrån och i de sjöar, i hvilka det varma vatt¬ 

net utflyter, äro Oscillatorier och Conferver ymnigt före¬ 
kommande, ofta bildande på vattenytan flytande mörkgröna 
massor och gifvande vattnet en smutsigt grön färg. Chro- 
olepus aureus (möjligen en skild art) bildar orangegula 
öfverdrag på alla vissnade P^em-stjälkar och Leptosper- 
me«m-buskar, som fuktas af vattenångorna, och växer äf¬ 
ven stundom på marken i handshreda tufvor. Parasitiskt 
äfven på Leptospermum-h\x^^2iT\\2b förekommer den bladlösa 
Viscum salicornioides ymnigt. 

Denna sällsynta art fann jag äfven i stor ymnighet 
utmed Waikatoflodens stränder omedelbart vid dess utlopp 
ur Taupo äfvensom under liknande förhållanden tillsam¬ 

mans med nämnda Chroolepus i en trakt i öns nordliga¬ 
ste delar. 

Bland de vid insjöarna träffade hafsväxterna vill jag 

nämna Juncus maritimus., Leptocarpus simplex^ Zoysia 
pungens. Scirpus maritimus, TriylocMn triandrum, Con¬ 
volvulus soldanella, Metrosideros tomentosa och en Che- 
nopodium-‘àxi. 

På de fuktiga ställena kring Taupo och de öfriga 
sjöarna träffas Glossostiyma elatinoides, Limo sella tcnui- 
Jolia och Elatine amerieana vid och i vattnet tillsammans 
med Gallitriclie Millleri, Myriopliyllum varicefolium, ett par 

Zmwa-arter och Azolla rubra, Scirpus fluitans på djupet 
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i ofre Wciikato-flodeii, Cladium Gunnii, C. junceum, Fim- 
hristylis dichotoma ocli Crantsia lineata. Bland Leptos- 
^:)er/?mw^-biiskarna växa Hypolepis distans ocli Lycopodium 
voluhile, klättrande famiisliögt mellan grenarna, Scliûæa 
hifida, Cheilanthes tenuifolia, de sällsynta Gaulthcria fagi- 
folia och oppositifolia hittills blott funna på en à två lo¬ 
kaler, den sednare varande ymnig vid Taiipos stränder, 
Waikatofloden och Taraverasjön. Af mossor förekomma 

mest Hypna, Thuidia och Cainpylopus-SLvter. 
Gräsvegetationen på högslätten utgöres mest af Poa 

australis, bildande isolerade tofsar af 2 fots höjd. Mar¬ 
ken är pimstensgriis. Dess vegetation är i dess nedre de¬ 
lar ej rik och består mest af Leucopogon Fraseri och 
Celmisia longifolia bland gräset och den glest växande 
Fteris, hvarjämte där påträffas Raoulia Hectori och Munroi 
i fotsbreda, blygråa, hårda tufvor, knappt höjande sig öf- 
ver marken. De två sistnämnda äro här de enda repre- 
rentanter af de uti södra öns fjelltrakter med flera arter 
representerade slägtet JRaoulia, hvilkas tufvor stundom äro 
famnsbreda och fotshöga. Mossvegetationen utgöres af Fo- 
lytricJia, Tortulce och några nya lefvermossor. Högre upp 
uppträder Dracophyllum subidatum i mängd, bildande en 
subalbin buskvegetation. Några vulkaniska bärg af 3000 
fots höjd ligga omedelbart vid Taupos södra strand. De 
flesta äro skogbeklädda till nära toppen. De förherrskande 
träden äro där barrträd nederst, högre upp tillkommer 
Fagus fusca med Fcmax Edgerleyi och P. Lessonii, åt¬ 
skilliga sällsynta Coprosma- och Fittosporum~2i\:iQv och den 
bredbladiga Hraceena indivisa, hvarefter Fagus Solandri 
blir den allena rådande arten och efter följes af samma 
små buskformiga Coniferer, som längre ned anföras. Bakom 
dessa bärg ligger uti en dal den vackra Rotoaira-sjön, be 
gränsad åt sydväst af Tongariros förbärg, från hvilkas si¬ 
dor på flere ställen ångstrålar synas uppskjuta. Så långt 
inåt landet skulle man ej väntat sig finna förvildade väx¬ 
ter, men Nasturtium officinale har inkräktat stränderna 
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af den från sjön flytande Poiitii-elfven ocli kommer troli¬ 
gen snart att fylla densamma, såsom på andra ställen liär 

i landet skett. I sällskap med densamma växer Mentha 

viridis. 
Högre upp tillkomma Acœna micropliyïïa, Fagus So- 

landri, nedstigande på slätten uti bäckdalarna, Äcliiphglla 
squarrosa, Fodocarpus nivalis, Bacrydium laxifolium, 
Walilenbergia saxicola. Vi hafva nii efter öfverskridande 
af Waikatofloden ocli en mängd andra uti djupa strömfå¬ 
ror flytande bäckar hunnit nära platåns höjd och kunna 
njuta af utsigten åt det kegelformiga Tongoriro, uppstö- 

o 

tande ånga ur sin krater och det snöklädda Euapahu. At 
öster utbreder sig Kaimanawas skogbeklädda bärgsryggar. 

Vegetationen här utgöres af den nämnda Foa, Fan- 

tlionia Cunninghamii, Gnaplialium Colensoi, Fracophyllum 
recurvum, några lågväxta Coniferer nämligen Fodocarpus 
nivalis, stundom platt nedliggande, hvarje buske utbre¬ 
dande sig öfver en rymd af en qvadratfamn, stundom upp- 
rät 4 fot hög, Facrydium laxifolium, äfven nedliggande 
fotslång med talrika frukter liknande dem hos Taxus, Fa¬ 
crydium Colensoi en vanligen 2 fot hög cypresslik buske, 
FJiyllocladus alpinus vanligen af samma höjd men stun¬ 
dom uppnående 10 fot. Af öfriga buskar träffas här Ve¬ 
ronica tetragona och Colensoi, den förra med fjällika till¬ 
tryckta blad och Olearia nummulariifolia. Vidare Celrni- 
sia spectabilis, C. glapdidosa, en li.en Restiacé (Caloroplius), 
den sällsynta Stylidium subulatum, tvänne Cyperacéer Car- 
plia alpina och Oreobolus Fumilio, ett gräs Ehrharta Co¬ 
lensoi, bildande tofslika tufvor, och några små Ericineer. 
Högsta höjden af platån är delvis kal och bildad af vul¬ 
kanisk aska, sammanbakad till hård botten, på hvilken 

dels kolade stora trädstammar, dels mindre grenar och 
stammar ligga kringspridda. Den Maori, som medföljde 
som ledsagare, påstod dessa härleda sig från ett nedbrun¬ 
net hus, men det synes troligare att trakten fordom va¬ 
rit mera skogbevuxen än nu och att genom utbrott från 
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vulkanerna skogen blifvit förstörd, hvilket bestyrkes af fö¬ 
rekomsten af dylika till kol förvandlade stammar djupt 
ned i pimstensgruset på andra ställen här i trakten. 

Vid vegetationens gräns på Ruapahu träffas ännu åt¬ 
skilliga af de ofvan anförda arterna jemte tvänne små Ve- 
ronicœ, en Gentiana^ en Fimelea och en Liiøula, samt mos¬ 
sor tillhörande slägtena Andreœa^ Bacomitrmm, Folytri- 
clnim, Leptotrichum, Distichium^ Conostowmm, Gymnomi- 
trkim och Jungermannia^ alltså alla slägten och några 
af arterna identiska med nordiska, samt af lafvar bland 

andra den vidt utbredda Lecidea geographica. 

Literatur-öfversigt. 

Sur la fécondation des Basidioinycetes. Note de M. 
Ph. van Tieghem. (Compt. Rendus d. séanc. d. Pacad. 

d. sciences tom. LXXX, n:r 6, 1875, p. 373.) 
Ueber den Befruchtnngsvorgang bei den Basidiomy- 

ceten. Von M. Rees. (Sitzb. med. physic. Gesellsch. zu 
Erlangen, Heft. VII, 1875.) 

Befruktningen hos hattsvamparne har länge för bo¬ 
tanisterna utgjort en gåta att lösa. Karsten, 1860—67, 

• • 

och Orsted, 1865, hafva båda bearbetat detta fält; den 
senare (se Bot. Not. 1865, s. 155) iakttog på myceliet cel¬ 
ler, som han antog vara kopulationsorganer. Nyligen hafva 
två personer, M. Rees och van Tieghem, nästan samti¬ 

digt skrifvit öfver detta ämne. M. Rees, hvars afhand¬ 
ling utkom först, arbetade med en monoik art och blef ej 
i tillfälle att iakttaga de första anlagen till honorganet^ 
ej häller själfva befruktningen. Van Tieghem, som ar¬ 
betade med dioika arter, blef därigenom bättre i tillfälle 
att kontrollera sina försök ; och som hans arbete är full- 
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stäncligast, beliöfver bär endast tagas hänsyn till de re¬ 
sultat, hvartill han kommit. 

Coprimis radiatus och ephemeroides använde van 
Tteghem som material för sina undersökningar och gick 
härvid tillväga så, att han odlade enskilda sporer af 
nämnde arter i ”celler” (se Bot. Not. 1874, s. 177) och 
hlef härigenom i tillfälle att utan afhrott fullfölja utveck¬ 
lingen; som odlingsvätska användes dekokt af hästgödsel. 
Han kom härvid till följande resultat. Sporen gror snart 
och utvecklar ett förgrenadt och deladt mycelium, .hvars 
grenar och celler anastomosera med hvarandra. Hos of- 
vannämnde Coprinus~2ixiQx utvecklas de hanliga organerna, 
antheridierna, och de honliga, carpogonierna på olika my¬ 
celier. Antheridierna uppkomma sålunda, att från myce¬ 
liet höjer sig en åt sidan stäld gren (pedicellen), som i 
spetsen förgrenar sig och altså kommer att uppbära en 
bukett - stafformiga celler (baguettes), hvilka i sin ordning 
dela sig hvardera i två celler (bâtonnets), af hvilka den 
öfversta faller af och den qvarblifvande åter tillväxer och 
delar sig ånyo i två o. s. v. Då denna tvådelning upp¬ 
repats två eller tre gånger falla äfven de basilära cellerna 
af och bildningen af pollinider — så benämner författaren 
dessa antheridiets slutprodukter — upphör ; pedicellen står 
då ensam kvar med de affallna polliniderna liggande vid 
sidan. 

Det honliga organet eller carpogoniet uppkommer nå¬ 
got senare än polliniderna och bildas därigenom, att en 
sidogren på myceliet i spetsen uppsväller till en flaskfor- 
mig cell, som genom en skiljevägg afdelar sig från ett 
litet skaft, som uppbär den. Carpogoniet innehåller på 
detta stadium af sin utveckling en tät protoplasma med 
tre öfver hvarandra stälda vacuoler och har i spetsen en 
homogen Ijiisbrytande papill, en rudimentär trichogyn. 
Kommer nu en pollinid på denna papill, så kvarbhfver 
han där såsom fastväxt och tömmer sitt protoplasmain- 
nehåll i den honliga cellens protoplasma; denna blir nu 
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kornig, vacuolerna i densamma försvinna ocli cellen delar 
sig i tre öfver livarandra stälda celler. 

Basilarcellen, som tillika är smalast och längst, bör¬ 
jar skjuta sidogrenar, som dela, förgrena och sammanfläta 
sig till en tiiherculös kropp, hvilken är början till fruk¬ 
ten. Denna har altså helt och hållit uppkommit ur det 
befruktade carpogoniets basilarcell. 

Befruktningen hos hattsvamparne försiggår således 
ungefär på samma sätt som hos Florideerna. 

C—11. 

Meeresgniudprobe aus dem Kattegat bei Helsingör, d. 
31 März 1873 aufgenommen von R. Rabenhorst fil., 
analysirt von Dr. Schwarz in Berlin. (Hedwigia 1875, 
n:r 4.) 

I förteckningen öfver de funna arterna äro följande ej 
upptagna i ”De Danske Diatoméer” af Heiberg : Actino- 
cyclxis Ehrenhergii, ÄmpMprora elegans^ Amphora crassa^ 
A. ohïonga, A prohoscidea, A. Proteus^ A. robusta, Cam- 
pylodiscus Eclnneis"^, Coscinodiscus eccentricus'^, Cydotélla 
striata, JDimercgramma nanum, Grammatophora oceanica 
O. var. subtühsima. Navicula Bombus'^, N entomon, N. 
forcipata'^, N fusca, N Liber, N. ovulum, Nitzscliia cur- 
vula ß parva, Pinnularia Normani, SnrircUa Crumena, 
S. fastuosa ß lata, Synedra Hcnnedyana ß undulata * och 

S. Gallioni. 
Af dessa äro endast de med * utmärkta upptagna i 

Cleves arbete öfver Sverges och Norges Diatoméer (alla 

från Boh.). 

Quelques mots sur VHœmatococcus lacxistris et sur les 
bases d’une classification naturelle des algues chlo- 
rosporées. Par Mr. J. Rostaeinski. (Mémoir. d. 1. Soc. 
nat. d. Scienc. nat. d. Cherbourg, 1875, torn. XIX pag. 

137—154.) 
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Man har i allmänhet skilt CMamydococcus nivalis 
(= röd snö) och phiviaïis som två arter, men enligt förf. 
utgöra de en enda art. Enligt Schtmpers undersökningar 
hafva de samma utveckling och zoosporernas byggnad är 
den samma hos håda formerna. Namnet bör därför än¬ 
dras till Hœmatococcus lacustris (Girod-Chantrans) Ro- 

s'rA¥. Förutom förökning genom vanlig celldelning har 
man förut hos denna art iakttagit bildningen af makro- 
och mikrozoosporer. Att de förra utvecklade sig till nya 
växter har man förut vetat; förf. har nu observerat, att 
detsamma äger- rum beträffande mikrozoosporerna; han 
har ej funnit kopulation hos några af dem. Hœmatococcus 
skulle således vara en könlös alg. 

Ifrågavarande slägte har vanligen hlifvit fördt till 
familjen Volvocinece, Denna familj kan dock ej enligt 
förf. längre bibehållas oförändrad, emedan den innefattar 
tre skilda grupper. Till första gruppen hör den könlösa 
Hœmatococcus. Den andra gruppen innefattar de former, 
lios hvilka befruktningen försiggår medelst zoosporer, hvil- 
kas kön ej är utprägladt. Hit hör Pandorina och Chla- 
mydomonas (åtminstone CM. niultifilis) och sannolikt äfven 
Gonium (enligt en ej fullständig iakttagelse af Hierony¬ 

mus 1872) samt Stephanospliœra.. Tredje gruppen repre¬ 

senteras af Volvox (CoHN 1875) och Eudorina (H. J. 
Carter 1858, J. Gorojankin 1874), som hafva oosporer 
och antherozoider. 

Sedan föreslår förf. att indela CMorosporeœ i följande 
4 grupper. Till l:sta gruppen hör Conjuyatœ, till 2:dra 
gruppen de, som hafva kopulerande zygosporer, hos hvilka 
könet ej är utprägladt; förf. kallar dem Isosporcœ ocli 
produkten af kopulationen isospor. Hit hör familjen 
Pandorineœ, bestående af slägtena Pandorina och CMa- 
mydomonas (multifilis) samt sannolikt Gonium och Ste- 
p)hanospliœra^ vidare fam. Hydrodictycœ, dit Scenedcsnms 
sannolikt bör räknas. Hos denna sistnämnda familj har 
Suppanetz 1873 iakttagit kopulation af dess mikrozospo- 
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rer; sporerna kopulerade ^antingen i modercellulen eller 
omedelbart efter utträdandet 2—3—10 tillhopa. Pcdi- 
astrum har kanske samma utvecklingsgång. Slutligen hör 
en tredje fam. hit, Potrydieœ. Förf. har näral. observe¬ 
rat att, då man i vatten sätter hypnosporer (Dauersporen) 
af Botrydium, hvilka blifvit beskrifna under namn af 
Brotococcus botryoides Kütz., gifva de upphof till mikro- 
zoosporer, som kopuleras på samma sätt som hos Hydro- 
dictyon. Den på detta sätt uppkomna isosporen gifver 
direkt upphof åt de vegetativa plantorna, som ombildas till 
zoosporangier, hvilka förut blifvit beskrifna under nam¬ 
net Botrydium. Den hufvudsakliga karakteren för denna 
faiîiilj består däri, att iiypnosporerna bildas utan befrukt¬ 
ning, under det att produkten af befruktningen omedel¬ 
bart utvecklar sig till den vegetativa plantan. • 

Den 3:dje gruppen utgöres af de Baeys Oophoreœ, 
som innefattar familjerna SpJiceroplece^ Vauchericce^ Ocdo- 
goniece och Coleochcetece. Hit bör äfven räknas Volvocinecv, 
dock endast innefattande slägtena Votvox och Eudorina. 

Till den 4:de gruppen, Agamece, hör slutligen de, 
hvilka liksom Hcematococcus äro könlösa. 

Decades plantarum novarum praesertim ad floram Eu¬ 
ropae spectantes auctore Mr. Gandooer. Fasc. I. Pa¬ 
risiis 1875. 

Förf. beskrifver tolf dekader nya arter af flere slägten 
såsom: Bosa^ Salix, Eumex, Bibes, Passcrina, Cotonc- 
aster, Polygonum, Daphne, Crepis, Lavandula, Bosmari- 
nus, Sorbus. Amelanchier, Tlialictrum o. s. v. Af slägtet 
Bosa beskrifvas ej mindre än 20 nya arter, den första af 
dem heter B. stupens Gdgr. Hvad förf. för öfrigt menar 
med arter tillkännagifvas i ett företal: ”Multae quidem 
plantae vulgatae sunt : unusquisque prope dies novas pro¬ 
dit, nec tentarum divitiarum fluis apparet! Ignotae adhuc 
notas, me judice, numero superant; quam certe rem mi¬ 
rabuntur homines, praesertim qui, praejudiciis vel contra- 
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dicendi cura, obcaecautur! Hanc igitur numerosam nova¬ 

rum specierum seriem, quodam, cum timore, in lucem 
profero.” .... ”Si vero istae plantae species sint pro¬ 
priae, sive varietates, sive gentes (”races”), mihi parum re¬ 
fert; satis est ut formae, de quibus omnes tacuerunt, per 
me cognoscantur.” 

Beskrifningarne på arterna af de olika slägtena äro 
ej sammanstälda, utan inblandade bland hvarandra, hvil¬ 
ket naturligtvis vållar besvär för den, som är tillräck¬ 
ligt nyfiken att vilja taga kännedom om detta arbete. 
Oss förefaller denna method föga lycklig; det är som om 
en byggmästare i stället fÖr att ordna materialet till en 
byggnad, kastade helt obekymradt de olika sakerna, hvaraf 
den skulle komma att bestå, i en diög om hvarandra. 
Yi instämma fullkomligt med hvad en författare säger i 
inledningen till ett utmärkt arbete: ”Es wird wohl von 
keiner Seite geläug net werden, dass das Genus JRosa^ das 
schönste, das formenreichste unserer Flora, dermalen durcli 
die Bemühungen der Systematiker in ein nahezu verzwei¬ 
feltes Wirrsal gerathen und fast unnahbar gemacht ist. 
Denn man hat eine solche Zahl oder vielmehr Unzahl 
von sogenannten Arten nebeneinander aufgestellt, die zum 
Theil mangelhaft beschrieben und in der Brochürenlite- 
ratur zerstreut sind, und hat dabei so wenig den Zu¬ 
sammenhang, die Bezeihung der Formen zu einander im 
Auge behalten, dass die sichere Bestimmung, geschweige 
denn die richtige Einsicht in das Viesen irgend einer un¬ 
serer Rosenformen eine der sewierigsten Arbeiten gerwor- 
den ist, die Den abschrecken muss, welcher nicht von 
Jugend auf und durch ganz apezielle Richtung einer Auf¬ 
merksamkeit auf diese Pflanzengruppe sich einen selb¬ 
ständigen Weg gebahnt hat. Was dalier heute auf diesem 
Gebiet vor Allem Noth thut, ist zweierlei: 1. AIP die 
verschiedenen Formen zu sichten und genau zu charak- 
terisiren. 2. Die Bezieliungen dieser Formen zu einan¬ 
der zu erörtern, und so zu den wirkliclien Typen, zu 

8*^ . 
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dem Begriff der Gruppen und der Arten im eigentliclien 
naturgemässen Sinn 7ai gelangen, denen ihre Formenlcreise 
unterzuordnen sind. Nur auf diesem und auf keinem an¬ 
dern Wege ist die Heilung der tief eingerissenen Verwir¬ 
rung' denkbar.” (H. Christ. Die Hosen der Schweiz. Ba¬ 
sel, 1873). 

S. H. T. 

Monografi öfver Sveriges ocli Norges Cliaraceer af L. 
J. Wahlstedt. (Aftryck ur Christanstads Ilögre Ele- 
mentar-Läroverks Inbjudningsskrift för år 1873.) 37 

• sid., 4:o. — Pris 1 kr. I kommission hös Hj. Möller i 
Kristianstad. 

Sedan C. Hartman upphörde med att intaga Chara- 
ceerna i sin Skandinaviska Flora, har ondast 1 heskrif- 
ning af Skandinaviens Characeer hlifvit publicerad. Som 
detta skedde i Botaniska Notiser (1863) och inga sepa- 
rataftryck finnes af den samt dessutom flere nya arter 
sedan den tiden hlifvit funna inom nämnde florområde, 
kan i fråga varande arbete anses fylla ett länge kändt 
hehof. Det innehåller icke endast en heskrifning öfver 
arterna och deras utbredning, utan förf. vidrör äfven 
dessa växters anatomi i allmänhet, förökning, groning, be¬ 
fruktning, plats i systemet, undersökning och konserve¬ 
ring, samt arternäs historik eller ”det sätt, på hvilket 
de svenska Characeerna under olika tider hlifvit behand- 

, lade i våra floristiska arbeten”. Detta arbete kan anses 
utgöra ett supplement till det af förf. och ref. utgifiia 
exsiccatverket öfver Skandinaviens Characeer. 

Om forntidens växter. 

Beferat af A. G. Nathorst. 

Då nutidens vegetation ej bildar ett i och f(")r sig slutet helt, utan 
måste betraktas såsom resultatet af den förändring, som försiggått med 
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forntidens floror, så måste nödvändigt ett allmännare intresse vara 

fästadt vid dessa senore, såsom ofta inom sig innehållande så att säga 

klaven till en rätt tolkning af de nulefvande växternas affiniteter. 

Strängt taget borde således all systematik äfven fästa äfseende på de 

fossila växterna för att kunna göra anspråk på att vara fullt omfat¬ 

tande. Olyckligtvis har dock växtpaläontologien, hvars uppgift det 

är att göra oss bekanta med dessa forntidens floror, allt för länge 

stått på en, i förhållande till de öfriga naturvetenskaperna, mindre 

säker basis, till följd dels af det omätliga materialet, dels af växter¬ 

nas större föränderlighet, dels ock i synnerhet däraf, att de organ 

som för systematiken och en säker bestämning äro de vigtigaste 

fruktifikationsorganen, jämförelsevis sällan förekomma bevarade och 

då vanligen isolerade, så att sammanhörigheten med bladen sällan 

kan ådagaläggas. Det torde därför vara helt naturligt, att systema¬ 

tiken hittills kunnat hafva föga gagn af hvad man känt om fornti¬ 

dens växter, emedan bestämningarne af dessa ofta måste såsom grun¬ 

dade blott på bladen icke anses fullt säkra, och emedan reproduk- 

tionsorganen sällan varit kända, om ock flere undantag för de ter- 

tiära växterna förefunnits. På senaste tider har dock äfven växtpa¬ 

läontologien tagit stora steg framåt, och som vanligt är det mikro¬ 

skopet, som älven härvidlag till en stor del vållat denna förändring 

till det bättre. Därjemte hafva de ökade samlingarne så småningom 

ådagalagt sammanhörigheten af olika organ för vissa växter, hvil¬ 

ket allt, i förening med enstaka upplysande fynd, kastat nytt och 

oväntadt ljus öfver flere af de fossila florornas intressantaste typer. 

Det är min afsigt, att tid efter annan lemna meddelanden öfver de 

på senare tiden gjorda vigtigare rön inom detta område, hvilket jag 

hoppas ej skall vara för ”Notisernas” läsare ovälkommet. Vi skola 

denna gång sysselsätta oss med 

I. Astcrophyllites Brongn. 
Efter SciiiMPER, Traité de paléont. végét.; Carrutiieks, The cryp¬ 

togamie forests of the Coal Period, Geol. Magaz. 1869; Bai.four, Pa- 

Icont. Bot. ; 0. Feistmantel, lieber Fruchtstadien foss. Pflanz, aus de 

böhm. Steinkohlenform.; Abh. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss., 6 

Folg. Bd. V. 1871—72; E. Weiss, lieb. Fruchtstadien foss. Calama- 

rien, Zeitschr. d. deutsch Geol. Gesellsch. 1873; W. C. Williamsson, 

On the organiz. of an Undescr. Verticillate Strobilus from the Lower 

Coal Measures af Lancashire, Proc. Liter. & Philosoph. Soc. of 

Manchester, X, 1871, och On the organiz. of the foss. plants of the 

Coal Measures Part V, Astcrophyllites, Proc. Roy. Soc. of London. 

Vol. XXI n:o 145. 
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Brogniart uppställde slagtet Astcrojohylîites för en växt (från 

stenkolsperioden), som utmärktes genom ledad stjälk och i lederna 

kransstälda, smala, spetsiga blad. Han ansåg den skiljd från Ca/«. 

mites och öfriga Eqiiisetacéer inom samma period, ehuru dock med 

den förstnämnda nära beslägtad. Hans åsigt blef gällande hos de 

följande författarne, tills Ettingshausen sökte ådagalägga, att Ästero- 
phyllites blott är de bladbärande grenarne af Calamites. Denna upp¬ 

fattning biträdes af Carruthers — dock med reservation — Balfour 

m. fl., och äfven Schimper uttalar i sin ”Traité de paléontologie vé¬ 

gétale” år 1869, att denna åsigt numera är allmänt antagen. Ehuru 

få år sedan dess förflutit, har den dock blifvit vederlagd först af 

Fristmantel och Weiss, sedan på ett afgörande sätt af Professor Wil¬ 

liamson i Manchester. Feistmantel framhåller, att AsterophylliteshQ- 
sitter helt egendomliga fruktifikationsorganer, hvilka äro vidt skilda 

från motsvarande organ hos Calamites. De äro redan länge bekanta 

under namnet Volkmannia och skulle enligt F. utgöras af ett ledadt 

ax med i lederna kransställda braetéer, i hvilkas öfre vinkel de oskaf- 

tade sporhusen skulle sitta fästade ^). Weiss anser äfven, att nämnde 

Volhnannia-iy]) tillhör Asterophyllites, men framhåller därjämte mot 

Feistmantel, att sporhusen hos denna form möjligen kunna vara skaf- 

tade samt att Volkmannia innefattar ännu en fruktifikationstyp, som 

af Feistmantel efter Carruthers och Schimper föres till Calamites, 
hvilket dock enligt Weiss ej är grundadt på tillräckligt bevisande 

skäl. Denna senare typ kommer nedan att åter omnämnas, hvarlör 

vi i förbigående skola redogöra för dess byggnad. Axet är ledadP 

med braetéer i lederna såsom vanligt, och midt på internodiet mel¬ 

lan tvenne leder sitta sporhusen fastade alldeles såsom hos Equise¬ 
tum. De uppbäras nämligen af kransställda skaft, som utåt vidga sig 

till en sköldlik skifva, på'hvars inåtvända sida sjiorhusen sitta ord¬ 

nade. Bractéerna, som böja sig utåt och ujipåt, dölja helt oeh hål¬ 

let denna anordning, som först vid en längdgenomskärning af axet 

blir synlig Detta ax beskrefs af Binney under namnet Calamoden- 
dron commune, af Carruthers sedermera under namnet Volkmannia 

D- I förbigående kan anmärkas, att alla stenkolsperiodens 

setacéer tillhöra gruppen Calamariae Eridl., som bland annat utmär- 

kes därigenom, att fruktifikationsaxen äro ledade, med i lederna 

kransstälda braetéer, inom hvilka sporliusen på ett eller annat sätt 

sitta fästade. Genom dessa braetéer uppkommer en stor yttre likhet 
med Lycopodiacéernas ax. 
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Binneyi *) och kallas af Sciumper Calamostachys Binneyana, Weiss 

anmärker mot dess saranianhörighet med Calamites, att han funnit, 

andra ax af en afvikande byggnad, som sannolikt snarare äro att häii- 

föra till denna. Vare härmed huru som helst, så framgår dock af 

dessa undersökningar, att Asferophyllites såsom egande fruktitika- 

lionsorganer af en särskild byggnad nödvändigt måste vara ett gent¬ 

emot Calamites sjelfständigt slägte, Få tal om axen kan tillfogas, 

alt de, enligt Feistmantel, förekomma flere tillsammans i grenarnes 

topp, tvåsidigt utgående från lederna 

Williamsons undersökningar, som hufvudsakligen afse den mikro¬ 

skopiska byggnaden, kunna i det stora hela sägas bekräfta de åsig- 

ter, som uttalats af Weiss, men kasta på samma gång ett nytt och 

oväntadt ljus öfver växtens i fråga ställning i systemet. Dessa un¬ 

dersökningar äro ännu ej in extenso publicerade, utan har jag måst 

följa den resumé öfver dem. som finnes upptagen i Proceedings of 

Koyal Society of London, hvartill vi nu skola öfvergå ^). 

Den nnga stjelken utgöres af ett centralt kärlknippe, omgifvet 

af ett dubbelt barklager. Det förra består uteslutande af kärl, hvilka 

hos en typ äro nätkärl, hos en annan däremot trappkärl. I tvärge¬ 

nomskärning har det formen af en triangel med utdragna spetsar 

och konkava sidor, hvilka senare motsvaras af en djup räffla på stam¬ 

mens yta. De båda barklagrens celler äro förlängda i stammens rikt¬ 

ning, det yttre består af prosenkymceller, det inre däremot af pa- 

renkym. Vid tillväxten läggas succesivt nya kärllager utanför kärl¬ 

knippet, och hvarje lager består af en enda rad af kärl, hvilka äro 

stora midt för den ursprungliga triangelns sidor, smärre mot spet- 

sarne. Därjämte äro de ordnade på det sättet regelbundet i förhål¬ 

lande till de föregående, att de äfven bilda radierande skifvor af kärl, 

skilda genom obetydligt utvecklade märgstrålar. Som de större kär¬ 

len äro midt för konkaviteterna fordras blott 3 eller 4 koncentriska 

lager för att förändra triangelns sidor till konvexa och slutligen, vid 

fortsatt tillväxt, hela kärlknippet till cylindriskt. Vid detta stadium 

*). Carruthers beskref spororna såsom försedda med springtrå- 

dar, men Williamson anser, att hvad som Carruthers antog för så¬ 

dana blott var en del af membranen till spormodercellen. 

Williamson, som fann att nästan hvarje författare hade en 

från de öfriga afvikande åsigt om stenkolsperiodens Equisetacéer^ 
hycopodiacéer m. fl., beslöt att xjå nytt helt objektivt upptaga un¬ 

dersökningen af nämnde växter, därvidlag huvudfsakligen fästande af- 

seende vid deras mikroskopiska byggnad. 
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synes det i ^ tvärgenomskärning bestå af 6 olika fält, 3 af stora kärl 

vid sidorna af det primära knippet, 3 af smärre vid dess spetsar; 

vid fortsatt tillväxt läggas'uteslutande mindre kärl utanför dessa fält, 

hvarföre grupperna af de stora kärlen utåt tvärt afbrytas, hvilket af- 

brott betecknar ett visst stadium i växtens utveckling. Dock blifva 

äfven kärlen i dessa yngre lager utåt så småningom allt större. Un¬ 

der allt detta har barken fortfarande förblifvit skild i tvenne olika 

lager. Det inre består af förlängda celler med tvära ändar (”pris- 

matiskt parenkym” Wm), hvilka i tvärgenomskärning visa sig ord¬ 

nade i radierande linier. Det yttre lagret utgöres af smala, lång- 

dragna, tjockväggiga prosenymmceller. Vid lederna, där bladen äro 

fästade, vidgas barklagret till en linsformig skifva. Kärlknippet pas¬ 

serar genom lederna utan att undergå någon synlig förändring med 

afseende på kärllagrens ställning och afger inga element till lederna 

eller dessas bihang. Den yttre kanten af hvarje led uppbär de tunna 

bladen, hvilkas antal i hvarje krans är omkring 26. De visa i tvär¬ 

genomskärning en tjock medelnerv, i hvilken dock intet spår till kärl 

kunnat iakttagas. De tunna märgstrålarne, som förut omnämnts 

visa sällan mer än 4— 5 celler i stammens längdriktning, vanligen 

blott en eller två. De förut omnämnda räfflorna på stammens yta 

äro fortfarande mycket djupa, stundom dock dubbla ; de finnas ej på 

själfva lederna. Genom dem erhåller en genomskärning af stammen 

ett mycket karakteristiskt triangulärt utseende. Vid ett tillfälle kunde 

utträdandet af en gren iakttagas, hvarvid det visade sig, att den er¬ 

höll sitt kärlknippe från de smalare kärlen vid en af triangelns spet¬ 

sar. Äfven Williamson har tvänne Volkmannia-iy^er, som synas vara 

hlentiska med dem af Weiss anförda. Den ena af dessa, — troligen 

den af Feistmantel och Weiss till Asterophyllites hänförda, med 

skenbart oskaftade sporhus — visar i tvärgenomskärning samma tri¬ 

angulära kärlknippe som i stammen, med konkava sidor men tvära 

spetsar. För att på ändamålsenligt sätt motsvara axets byggnad, vid¬ 

gas vinklarne allt mera tills tvärgenomskärningen blir nära nog hexa¬ 

gonal. Barklagret består äfven här af tvänne lager, ett yttre pro- 

senkymatiskt och ett inre af en finare cellväfnad. Vid hvarje led 

vidgas barklagret till en linsformig skifva, utåt fransad af de styfva 

tättställda axfjällen, som böja sig uppåt och utåt under sporhusen. 

Dessa hvila dels på de nämnda skifvorna dels på axfjällen och äro 

ordnade i omkring trenne tättställda koncentriska cirklar, samt fä¬ 

stade vid skaft (sporangiophorer), utgående från de nämnde skif¬ 

vorna, på ömse sidor af hvarje axfjälls bas 0- Skaften tilb de yttre 

Häraf ville synas som skulle den inre kransen vara oskaftad. 
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sporliusen fortlöpa omedelbart under de öfriga längs öfre sidan af 

hvarje fjäll. Sporliusen hafva cellulära väggar och äro fyllda med 

stora sporor, hvilkas yta är försedd med länga, utstående taggar. 

Anmärkas bör, att detta ax ej är funnet i förening med någon stam, 

men Williamson anser dock, att dess sammanhörighet med Astero- 
phyllites på grund af den mikroskopiska byggnaden kan anses all¬ 

deles säker. 

Den andra Volkmannia-iy])en, den ofvan omnämnde Calamosta- 
chys, har äfven af Williamson undersökts, och till ofvan lämnade 

beskrifning kan läggas, att hvarje fertil krans ^ vanligen består af sex 

skaftade grupper af sporhus, hvilka senare äro bildade ”af mycket 

egendomligt utbildade spiralceller”. Han visar, att axets byggnad ej 

tillåter antagandet, att det är fruktifikationen af Calamites. Kärlknip- 

pekretsen är solid, ej ihålig såsom hos Calamites. Där barklagret 

kunde iakttagas visade det ej den ringaste likhet med motsvarande 

lager hos Calamites, men erinrade däremot mycket om byggnaden 

hos vissa delar af Asterophyllites, till hvars grupp Williamsou anser, 

att äfven denna fruktform bör räknas, oaktadt sporhusens olika bygg¬ 

nad och vidhäftningssätt. Han tror detta så mycket hellre som han 

•■örut beskrifvit ett ax med alldeles samma element som Calamites, 
till hvilken det därför antagligen måste höra ^). 

Williamson har förut under ett provisoriskt namn, Amyelon, be¬ 

skrifvit några stammar, som han nu visar vara roten eller den un¬ 

derjordiska stammen af Asterophyllites, och som hos några exem¬ 

plar visade knippen af rottrådar oregelbundet grupperade. Ej häller 

dessa hafva någon märg, och i midten af flere bland dem har Willi¬ 

amson kunnat iakttaga den för Asterophyllites så utmärkande trian¬ 

gulära kärlkretsen; hos alla kunna antydningar till samma ursprung¬ 

liga anordning återfinnas. Barken består äfven här af tvänne lager, 

det inre af, ofta mycket stora, parenkymceller, det yttre af oregel¬ 

bundna knipjjen af mot barkens yta förlängda celler, hvilkas tangen¬ 

tiela skiljeväggar bilda fortlöpande rader, parallela med de utanför 

och innanför stående. De yttre sidoväggarne, d. v. s. de radiala, hos 

de yttersta cellerna inom dessa knippen äro tjockare och mera fram¬ 

trädande än de inre, hvarför ett tangentialsnitt visar hvarje knippe 

såsom bestående af en enda stor tjockväggig prosenkymcell och ej 

låter ana cellernas radiala förlängning. Det inre barklagret visar or¬ 

saken härtill ; dess yttre och större celler äro nämligen delade ge¬ 

nom sekundära väggar, parallela med skiljeväggarne inom de utanför 

0 Detta ax synes vara detsamma som Weiss kallat Macrosta- 
chya Schmperiana, och som äfven han anser höra till Calamites. 
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stående ccllknippcna. Det synes därför obestridligt, att hvarje sådant 

knippe ursprungligen varit en cell inom det inre barklagret, som för¬ 

längts radialt och delats genom skiljeväggar, tangentiala i förhållande 

till stammens omkrets. 

WiLi.nuisoN fäster särskild uppmärksamhet på det inre barklag¬ 

rets verksamhet, idet dess inre celler, otvifvelaktigt bilda de succes¬ 

sive kärllagren och de yttre, på sätt som ofvan nämnts, det yttre 

barklagrets ’)• 

Af lefvande växter anför Williamson Psilotum triquetrum såsom 

i hänseende till den mikroskopiska byggnaden visande den största 

analogi med Asterophyllites, hvilken han slutligen i det stora hela 

anser mera beslägtad med Lyco2)odiacéerna än med Equisetacéerna, 

hvarjämte han framhåller kärlknippets synbarligen ”exogena’’ tillväxt, 

som här framträder mera påtagligt än hos de öfrigä af stenkolsperi¬ 

odens kryptogamer Slutligen anmärkes, att Prof Renault beskrif- 

vit stammar från Autun af en liknande byggnad, hvilka enligt ho¬ 

nom skola tillhöra Siilienophylluin, som således måste vara med 

Asteroptliyllites nära lieslägtad. 

Till denna redogörelse må det vara oss tillåtet att foga några 

allmänna betraktelser. För det första kunna vi ej underlåta att på¬ 

peka den omständigheten, att man väl svårligen utan mikroskopets 

tillhjelp skulle kunnat korama underfund med att Asterophyllites 
med sin ledade stjelk och kransställda blad är snarare beslägtad 

med Lycopodiacéerna än med Equisatacéerna — en omständighet, 

som bör mana växtpaläontologen till försigtighet vid bestämningar. 

Visserligen kunde man jjå grund af axets byggnad förmodat detta, 

ty hela gruppen Calamariae närmar ju i detta afseende Equisetacé- 
o 

erna till Lycopodiacéerna. A andra sidan visar den andra fruktifi- 

kationstypen af Asterophyllites, Calamostachys, en så märkvärdig 

likhet med Equisetum i hänseende till sporhusens anordning, att 

man knappast kan tyda denna såsom blott och bar tillfällig. Så¬ 

dana som de båda nämnda familjerna nu definieras är det emellertid 

tydligt, att Asterophyllites ej kan anses tillhöra någondera af dem, 

och man torde komma sanningen närmast om man anser densamma 

såsom en af dessa forntidens generaliserade typer, som förbindor 

tvänne nu vidt skilda familjer vid första tiden för deras uppträdande 

^). Det skulle således nära nog kunna sägas motsvara den di- 

kotyledona stammens kambiumlager, eller kanske snarare samma la¬ 

ger hos Dracaena. 
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Man må tolka dem huru som halst, ett faktum är det emellertid att 

de fö/ckomma såväl bland de fossila växterna som djuren. Dcscen- 

denstheoriens anhängare anföra dem såsom stöd för densamma, hvar- 

emot ofta invändes, att sådana typer strängt taget borde uppträda 

redan före de så att säga mera fixerade formerna och ej samtidigt 

med dem. Härvid torde dock ej böra glömmas, att ej alla aflagrin- 

gar kunna innehålla organiska lemningar, att ej häller alla ännu äro 

af geologerna undersökta, samt att slutligen en sådan generaliserad 

form tillsammans med de redan fixerade snarast torde vara att be¬ 

trakta som en föga modifierad afkoraling af den gemensamma stam¬ 

formen. Med Asterophyllites är dock verkligen fallet, att den, jämte 

ett par Lepidodendra och några andra Lycop)odiacéer uppträder före 

Eqiiisetacéerna, ehuru opartiskheten härvid fordrar det erkännandet, 

att det för bestämningens säkerhet varit önskligt, att de^sa äldsta re- 

representanter af slägtet varit bättre bevarade. Slutligen bör anmär¬ 

kas, att Asterophyllites är ej den enda af stenkolsperiodens krypto¬ 

gamer, som visar en ”exogen” byggnad hos stammen. Vi skola åter¬ 

komma härtill vid redogörelsen för Calamites. 

Smärre notiser. 

Lilrda sällskaps samiiianträdon. 

Vetenshipsalcadcmien d. 9 juni. Till införande i bi¬ 
ll anget till liandlingarne antogs en inlem nad uppsats af 
dr N. G. W. Lagerstuut: Saltvattensdiatoméer frän Bo- 
liusliin, samt till intagande i öfversigten en uppsats af 

aman. O. Nordstedt: Desmidieæ aretoæ. I. Desmidieæ ex 
insulis spetsbergensibus in expeditione annorum 1872—73 
sueeana collectæ; II. Desmidieæ ex insulis Nowaja-Sembla 
et ad fretum Jugor Sliarr; III. Desmidieæ ex Lapponia 
Rossica. 

Den 8 sept. Prof. Andersson anmälde, att, sedan en 
enskild person till akademien öfverlemnat en betydlig 
penningesumma för att för riksmusei botaniska afdelning 
förvärfva dr W. Sonders betydliga ocli utmärkt vigtiga 
Sydafrikanska herbarium, som i så hög grad förfullstän- 
digar Thunbergs och Bergii samt andras i Sverge förut 
förvarade växtsamlingar och som ligger till grund för 
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Sonders och Harveys Flora capensis^' hade intendenten 
Hamberg granskat detsamma samt vidtagit åtgärder för 
dess transport till Sverge, där det utan tvifvel skall ut¬ 
göra en af de värderikaste tillökningar i de botaniska 
samlingarne, som åtminstone i senare tider erhållits. Till 
införande i akademiens handlingar antogs en af professor 
Oswald Heer i Zürich insänd afhandling med titel: Bei¬ 
träge zur fossilen Flora Spitsbergens; gegründet auf die 
Sammlungen der Schwedischen Expeditionen von Jahr 
1872—73. 

Sällskapet pro fauna et flora fennica den 1 inaj: 
Ordf. prof. Lindberg tästade sällskapets uppmärksamhet 
vid en af Al. v. Bunge i Mem. d. I’Acad. Imp. d. Sci- 
enc, d. St. Petersbourg, tom. XXII, 1, publicerade mo¬ 
nografi af slägtet Oxytropis^ hvari bland annat bevisas, 
att den hos oss förekommande, såsom en varietet af O. 
campestris antagna sordida är en egen, väl skild art. — 
Hen 13 maj. Mag. Norrlin förevisade l:sta fasciklen af 
”Herbarium Lichenum Fenniæ, quod edidit J. P. Norrlin. 
Determinationes recognovit W. Nylander. 

Till docenter i botanik vid Upsala Universitet har 
kansleren d. 25 maj förordnat fil. kand. A. N. Lundström 

samt den 5 juni fil. kand. H. W. Arnell. 

Adj. Th. M. Fries har erhållit tjänstledighet under 
ett år, räknadt från den förste dennes för fortsättande 
af sitt vetenskapliga arbete Lichenographia scandinavica. 
Prof. J. E. Areschoug har erhållit tjänstledighet under 
sept. okt. och nov. månader för utarbetande af ett veten¬ 
skapligt arbete phycograpMa Europce borealis. 

Berättelse ötver verksamheten inom Upsala Naturve¬ 
tenskapliga Studentsal i skaps Botaniska Sektion un¬ 
der läseåren 1873-74 och 1874-75. 

Botaniska Sektionen sammanträdde under läseåret 1873—74: 

den 20 sept. 1873. Förrättades val af embetsmän för terminen 
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ä. 2 oht. Docenten F. R. Kjei.lman lemnade meddelanden om 

hafsalgvegetationen vid Spetsbergens västra och norra kuster. Fil. 

kand. P. M. Lundell redogjorde för under sistlidne sommaren gjorda 

undersökningar af sötvattens-algvegetationen i Norrland och Lappland. 

d. lå oht. Doktor J. Spångberg refererade: ”Ueber gonidienar- 

artige Bildungen in einer dikotylischen Pflanze” af Reinke och ”Die anor¬ 

ganischen Salze als ausgezeichnetes Hülfsmittel zum Studium der 

niederen Organismen” af A. Famintzin. Stud. II. Juhlin-Dannfeldt 

förevisade en samling fanerogamer från trakten omkring Wien och 

redogjorde för Wiener-florans allmänna karaktär. 

d. 28 oht Docenten V. B. Wittrock lemnade en skildring af na¬ 

turen och fanerogamvegetationen i norra delen af Tyrolen. Fil. 

Kand. C. A. Oiirström höll föredrag om konjugationen hos växterna 

och om de modifikationer densamma inom olika växtgrupper företer. 

d. nov. Stud. J. E D;son Iverus höll föredrag om slagtet 

Trifolium och lämnade därvid, efter en kort framställning af slägtets 

anatomiska byggnad, ett förslag till systematisk uppställning af släg¬ 

tets svenska 'arter. Fil. Kand. P. M. Lundell meddelade en följd 

upplysningar om sötvattens-algvegetationen i Herjeådalen och Lappland. 

d. 22 nov. Docenten V. B. Wittrock framstälde ett förslag till 

terminologi för de särskilda slag af fortplantning och fortplantnings- 

organer, som inom växtriket förekomma. Kand. O. Nordstedt redo¬ 

gjorde för de olika metoder, som användts och användas för att an- 

gifva smärre föremåls plats i ett mikroskopiskt preparat. 

d. 11 dec. Docenten F. R. Kjellman refererade: ”Die Verbrei¬ 

tungsmittel der Pflanzen” af Hildebrand. Docenten V. B. Wittrock 

lemnade meddelanden om en i Upsala på Cactusstammar uppträdande 

kromogen Bakterie samt påpekade svårigheten att hos vissa Flori¬ 

déer, särskildt hos slägtet Dudresnaya, afgöra hvilken den specifikt 

honliga cellen är. Doktor J. Spångberg retererade : ”Recherches phy¬ 

siologiques sur la Germination” af van Thieghem. Fil. Kand. H. W. 

Arnell refererade: ”Observations sur l’hybridisation des mousses” af 

Philibert. Stud. K. F. Dusén förevisade talrika exemplar af Cratae¬ 

gus monogyna och Oxyacantha o. ådagalade, att de karakterer, som i 

de vanliga floristiska arbetena anföras såsom åtski Ijande dessa s. k. 

arter, är o ohållbara. 

d. 3 fehr. 1874. Förrättades val af embetsmän för terminen. 

d. 17 febr. Docenten V. B. Wittrock höll föredrag om familjen 

Oedogoniaceae i systematiskt o, morfologiskt hänseende. Docenten 

F. R. Kjellman höll föredrag om fanerogam-vegetat ionen på Spets¬ 

bergen och förevisade en talrik samling därstädes insamlade fanero¬ 

gamer. 
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ä. S mars. Stud. J. W. Jonsson demonstrerade slagtet Epilobium 

o. förevisade en rikhaltig samling af slägtets arter och former. Dok¬ 

tor J. Spångberg refererade: ”Ueber die Ursache der periodischen 

Bewegungen der Blumen- und Laubblätter” af Batalin. Adjunkten 

Th. M. Fries referade och framlade för Sektionen: ”Nordens mat- 

svampar” af Arrhenius. Docenten V. B. Wittrock omtalade upptäck¬ 

ten af ett polygamt Oedogonium. 

d. 17 mars. Fil. Kand. H. W. Arnell höll föredrag om Löf- 

oclî Torfmossornas blommor samt förevisade ett nyligen upptäckt 

porträtt af Linné vid 33 års ålder. Doktor J. Sp1n(;bekg referade : 

”Wirkung des Leuchtgases auf die Vegetation” af J. Böhm. Docen¬ 

ten F. R. Kjeli.man förevisade en större samling fotografier från 

Spetsbergen. 

den 31 mars. Docenten V. B. Wittrock skildrade ett besök på 

Etatsrådet Hoffraan-Bangs egendom Hoffmansgave på Fyen. Adjunk¬ 

ten Th. M. Fries refererade föregående meddelanden af Stahl i Strass¬ 

burg angående upptäckten af könsfortplantning hos lafvarne. 

d. lå april. Fil. Kand. A. N. Lundström refererade: ”Forgre¬ 

ningsforhold hos Fanerogamerne, betragtede med saerligt Hensyn 

till Klövning af Vækstpunktet” af E. Warming. Stud. W. Molér 

höll föredrag om apotheciernas olika former, hvarvid en större sam¬ 

ling preparat förevisades. 

d. 28 april. Docenten F. R Kjellman omtalade upptäckterna 

af ett nytt slag tetrasporer hos Halisaccion ramentaceum samt af en 

endofytisk alg. Fil. Kand. H W. Arnell höll föredrag om ytlika 

förgroddbildningar hos mossorna. 

den 12 maj. Adjunkten Th. M. Fries förevisade sista supple- 

mentfascikeln till Flora Danica och lämnade upplysningar om nämnda 

verks utgifning och omfattning. Docenten V. B. Wittrock höll fö¬ 

redrag om underjordiska axeldelar samt förevisade i sammanhang 

därmed talrika mikroskopiska preparat. 

Botaniska Sektionen sammanträdde under läseåret 1874—75: 

d. 29 sept. 1874. Förrättades val af embetsmän för terminen. 

d. 13 oict. Stud. E. CoLLiNDER lemnade en skildring om en förra 

sommaren företagen resa till norra delen af Jemtland Docenten V 

B. Wittrock refererade: ”Die Schutzmittel des Pollens gegen die 

Nachtheile vorzeitiger Befruchtung” af A. Kerner. Adjunkten Th. 

M. Fries förevisade och redogjorde för 9:de o. 10:de häftena af 

planschverket: ”Icones selectae Ilymenomycetum nondum delineato- 

rum” af Elias Fries. 

d. 27 oM. Stud. A. A. Magnusson höll föredrag om fortplant¬ 

ningen hos mossorna. Docenten V. B. Wittrock förevisade en Aca- 
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cia med utbildade blad på pliyllodierna samt redogjorde för phyllo- 

dieruas förekomst och allmänna natur. Adjunkten Th. M. Fries 

framlade ocli redogj 'i’de för sitt nyss utkomna arbete: ”Licheno- 

grapbia Scandina^ca, Volumen primum Archilichencs discocarpos 

continens, pars secunda”, samt redogjorde för orsakerna till den s. 

k. ”höfebern^^ Fil. Kand. A. N. Lundström lemnade meddelanden 

om en i Tyskland funnen troligen hybrid frukt mellan Citrus medica 

o. C. Aurantium, samt om fosforescens hos svamparne. 

d. 10 nov. Med. Fil. Kand. J. E. D:son Iverus höll föredrag 

om Vestmanlands växtgeografi. Doktor E. Aiirjjng lemnade en följd 

historiska upplysningar om Linné. 

d. 2å nov. Fil. Kand. A. N. Lundström höll föredrag om en 

sista sommaren företagen resa i Piteå Lappmark för salicologiska 

studier samt förevisade en större samling Salix-hybrider. 

d. 13 dec. Diskuterades, huruvida från sektionens sida några 

åtgärder borde företagas för att söka åt Linnés Hammarby bereda 

en säkrare framtid. 

den 9 febr. 1875. Förrättades val af embetsmän för terminen. 

den 23 febr. Docenten V..B. Wittrock lemnade en skildrinff 

öfver af honom åren 1873 o. 1874 företagna resor i Tyskland. Do- 

ccn F. R. Kjeelmam lemnade en följd upplysningar om algvegetatio¬ 

nen under vintern vid Sveriges västkust. Doktor E. Äurling med¬ 

delade historiska upplysningarom den Linnéanska tiden. Adjunkterna 

R. F. Fristedt och Th. M. Fries meddelade upplysningar om Linnés 

herbarium sådant det nu finnes i England. 

den 9 mars. Docenten F. R. Kjellman förevisade en samling 

Floridéer från Spetsbergen och påpekade de olikheter, dessa alger 

visa allt efter de olika årstiderna. Fil. Kand. A. N. Lundström lem¬ 

nade en framställning om Salix-hängets utveckling o. organisation. 

d. 23 mars. Fil. Kand. H. W. Arnell höll föredrag om för¬ 

greningen hos de Skandinaviska löfmossorna. Stud. K. F Dusén 

lemnade en framställning af de olika uppfattningar af generations- 

vexling, som förefinnas i de olika upplagorna af ”Lehrbuch der Bo¬ 
tanik” af J. Sachs. 

d. 6 aprd. Fil. Kand. H. W. Arnei.l höll föredrag om o. före¬ 

visade preparater af mossornas blommor o. förevisade exsiccatverket: 

”Hepaticae Scandinavicae, 1” af Lindberg och Lackström. Diskutera¬ 

des af Stud. K. F. Dusen uppstäldt ämne: Ilvad menas med genera- 
tions-vexling. 

d. 20 april. Docenten F. R. K.jellman höll föredrag om af ho¬ 

nom hos 2 alger upptäckta propogations-organer. Docenten V. B. 

Wittrock i’efererade : ”Die Entwickelungs-geschichte der Gattung 
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Vol vox” af Cohn. Adjunkten T. M. Fries framförde helsningar och upp¬ 

läste bref från dr Ilj. Mosen i Brasilien och hr R, Oldberg i Was¬ 

hington. 

d. 5 maj. Docenten V. B. Wittrock lemn^e en skildring af 

alg vegetationen i laf bältet på Goustafjäll i södra Norge samt refere¬ 

rade: Über den Befruchtungs-Vorgang bei den Basidiomyceten” af 

Rees, och ”Sur la fécondation des Basidiomycètes” af van Tieghem 

Dr E. ÄiiRLiNG lämnade en skildring af fanerogamvegetationen i Ul- 

ricehamns-trakten. Fil. Kand. H. W. Arnelr höll föredrag om den 

tid, som löfmossornas frukter behöfva för sin utveckling. 

d. 23 maj. Firade Sektionen på Hammarby Linnés födelsedag, 

h varvid minnena därstädes från Linnés tid besågos och dr E. Aiirlino 

lemnade en följd meddelanden om den Linnéanska tiden och om 

Linnés personlighet. 

Under de båda läseåren hafva de i Upsala närvarande Sektions- 

medlemmarnes antal vexlat-omkring 50. 

Upsala d. 31 Maj 1875. 

H. WiLii. Arnell, 

Sektionens nuvarande Sekreterare. 

Två akademislca botaniska afhandlingar ventilerades 
förliden maj månad i Upsala, en af hl. kand. H. W. 
Arnell: Skandinaviska Löfmossornas kalendarinm, 129 
sid. (äfven intagen i Upsala Universitets Årsskrift 1875), 
samt en af hl. kand. N. Lundström: Studier öfver slagtet 
Salix. 

Innehåll: B. F. Cöster, Om Potamogeton crispas och dess 
groddknoppar — S. Berggern, En botanisk exkursion på Nya Zee¬ 
land. — Liter.-öfvers. : Ph. van Tieghem, Sur la fécondation des 
Basidiomycètes —- M. Rees, Ueber den Befruchtungsvorgan bei den 
Basidiomyceten. — Schwarz, Meeresgrundprobe aus dem Kattegat 
bei Helsingör. — J. Rostafinski, Quelques mots sur VHcematococcas 
kicustris et sur les bases d’une classification naturelle des Alques, 
Chlorosporées. — Gandoger, Decades plantarum novarum præsertim 
ad floram Europæ spectantes. — L. J. Waiilstedt, Monografi öfver 
Sveriges och Norges Characeer. — Om forntidens växter. Referat 
af A. G Nathorst. I, AsterophyUites. — Smärre notiser: Lärda 
sällskaps sammanträden. — Utnämnde docenter. — Tjänstledige. — 
Berättelse öfver verksamheten inom Upsala Naturvetenskapliga Stu¬ 
dentsällskaps Botaniska Sektion under läseåren 1873 — 74 och 1874 
— 75 — Disputationer. 

Luud, Fr. Lerliugs Boktryckeri och Stilgjuteri, 1875. 
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N:r 5. d. 1 nov. 1875. 

Om Hanplantan af Bumex tliyrsoides Desf. 

Af J. E. Zetterstedt. 

Utan öfverdrift torde kunna påstås att ganska få at 
vårt fäderneslands botanister egnat någon uppmärksam¬ 
het åt hanståndet af ofvannämnde Bumex. I de flesta 
skandinaviska herbarier saknas den. Den omnämnes ej 

med ett ord i beskrifningen öfver Bumex thyrsoiäes Desf. 
lemnad i Upsala universitets årsskrift 1861 ^), ej häller 
har jag sett den beskrifven i något utländskt arbete, som 
jag haft tillfälle rådfråga. Då jag i sommar kunnat iakt¬ 
taga en mängd hanstånd af denna växt och öfver den 
upprätta en kort beskrifning, men ej haft tillfälle att 
därmed jämföra den tidigare blommande hanplantan af 

Bumex Acetosa L., vill jag härmed uppmana alla, som 
intressera sig för att utforska skilnaden mellan dessa båda 
Rumices, att jämföra hanstånden af Bumex Acetosa med 
den här lemnade beskrifningen. Att dessa två arter eller 
former, Bumex Acetosa och Bumex thyrsoiäes^ sinsemellan 
äro mer skilda än många så kallade arter af kritiska 
slägten, t. ex. af Hieracium, Rubus, Rosa, Calamagrostis 
etc., lider ej ringaste tvifvel; men lör dem, som ej vilja 
erkänna nyare tidens talrika skaror af arter, torde det 
vara tvifvelsamt, om Bumex thyrsoiäes bör anses vara en 

”Om tvänne i Sverge hittills misskända arter af växtslägtet 
Humex'^ af Rob. Fristedt och Rob, Fries. 

y 
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från Rumex Acetosa skild art. Hittils har man endast 
jämfört honstånden; en noggrannare jämförelse äfven af han¬ 
stånden torde i sin mån kunna bidraga till frågans lösning. 

Hanplantan är betydligt kortare än honplantan och 
medelhöjden för den förra är något under 2 fot, men man 
träffar äfven fullt utbildade individer, som ej hinna 1 fot 
i höjd. Medelstorleken för honstånden är 2 till 3 fot ; 
dock har jag mätt några stånd, som varit ända till 3 
tum öfver 4 fot. Utom storleken hafva hanstånden äfven 
i andra hänseenden ett från honstånden mycket afvikande 
utseende. Detta härleder sig däraf, att hanblommorna 
äro betydligt större, längre skaftade samt klotformigt ut- 
svälda och gulaktiga till följd af de nästan oskaftade stån- 
darne. Honblommorna äro däremot vid blomningen myc¬ 
ket små, så att man föga kan se dem utan förstoringsglas, 
nästan oskaftade och synas röda, ej blott af de oftast 
röda kalkbladen utan äfven af de pensellika alltid röda 
märkena. Etter blomningen utväxa så de enskilda som 
de allmänna blomskaften hos honstånden; men isynnerhet 
förstoras de inre kalkbladen mycket. Hanblommorna be¬ 
stå af b kalkblad, de tre yttre något smalare, men för- 
öfrigt af samma form, färg och ställning, som dé tre inre, 
och alla sex klotformigt omslutande de 6 ståndarne, som 
hafva aflånga mycket kort skaftade knappar med nästan 
skilda rum, så att man i början tror sig; se 12 ståndare, 
ty de två rummen sammanhänga blott vid basen. Stån- 
darknapparne äro gula, hvaraf hela blomställningen får 
ett gulaktigt utseende. Kalkbladen äro efter ståndarnes 
bortfallande stjärnlikt utspärrade, hvarefter de alla på en 
gång falla bort vid blomskaftets led, som sitter ungefär 
på halfva blomskaftet. Kalkbladen äro ofta något röd- 
aktiga. Honblommorna äro märkbart mindre, såsom knop¬ 
par små, runda, oskaftade och då blomningen börjar, vika 
de tre yttre kalkbladen sig tillbaka ; de tre inre, ännu 
nästan omärkliga, omgifva pistillen. Stiften äro tre, omärk¬ 
liga såsom sammanväxta med fruktämnets vinklar, med 
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stjarnlikt utspärrade pensellika röda marken. De inre 
kalkbladen utväxa betydligt vid fruktmognaden, omsluta 
tätt den trekantiga, nötlika, enfröiga, glänsande lilla fruk¬ 

ten, och hafva en mer njurlik form än hos Rumex Acetosa. 
Växten börjar blomma ungefär vid juli månads bör¬ 

jan, oeh då en del exemplar vid medio af juli hafva unga 
frukter med stora inre kalkblad, stå en stor mängd an¬ 
dra individer ännu i full blomma eller knopp, så att man 
kan säga att blomningstiden vid Jönköping fortgår under 

hela juli månad. Bladformen är mycket omväxlande; rot¬ 
bladen långt skaftade, stjälkbladen oskaftade, i synnerhat 
de öfre, ofta smala lansettlikt jämnbreda med stora spjut- 
eller pil-lika flikar vid basen. Somliga exemplar hafva 
alla bladen, äfven rotbladen, smala och skarpt vågbräd- 
dade (var, undulatus). I allmänhet äro honstånden vida 
robustare än hos Rumex Acetosa och framföralt är blom¬ 
ställningen tätare och styfvare. 

Vid Jönköping är Rumex thyrsoides ganska ymnig, 
särdeles väster och söder om staden. Hanplantan är äf¬ 
ven ymnig, ehuru den ej finnes i så stor mängd som hon¬ 
stånden. 

En för Skandinavien ny mossart. 

Af WiLH. Berndes. 

I sällskap med n. v. docenten H. Wilh. Arnell före¬ 
tog undertecknad den 12 april 1874 en botanisk exkur¬ 
sion till Knifsta, hvar under vi hade det nöjet att finna 
en för Skandinaviens mossflora ny art. Oaktadt noggrant 
sökande lyckades det dock icke att finna mer än en liten 
samling af 10—12 fruktbärande individer — likväl till¬ 
räckligt att konstatera artens förekomst inom vårt flor¬ 
område. Emedan de funna individerna fullständigt öfver- 
ensstämma med utländska exemplar, äfvensom den diagnos 
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som finnes i dr Julius Mildes Bryologia Silesiaca full¬ 
komligt träffar in på dem, så meddelas härmed densamma 
i öfversättning. 

Weista rostellata Lindh. 

”Sambyggare. Löst tufvad, liten, till färgen smutsigt 
grön mossa. Bladen i torrt tillstånd krusiga, i fuktigt 
bågformigt utböjda; de undre kort lansettformiga, de öfre 
längre, jemnbredt lansettlika, alla fint papillösa, med kort 
udd af den utlöpande nerven i bladkanterna platta, hel- 
breddade. Cellulerna i bladets öfre del små, korta sex- 
sidiga, fylda med klorofyll, mot basen äro cellulerna ut¬ 
dragit sexsidiga, men genomskinliga. Kapseln tydligt 
skaftad, elliptisk, ej nående öfver perichætialbladen. Loc¬ 
ket länge kvarsittande, försedt med snedt spröt. Mössan 
nående öfver kapselns midt.” 

Syn. PhasGum rostellatum Brid. mant. musc, pag 11 et Bryot. umV. 

I pag. 46; Nees et Hornsch. Bryol. germ. I pag, 59; Schwægr. 

Suppl. III T. 296; C. Müller Deutsche moose pag. 101; Wilson 

Bryol. Brit. pag. 38. Etc. 

Astomum rostellatum Br. et Sch. Br. eur. vol. I T. 12. 

Hymenostomum phascoides Br. et Sch. Br. eur. vol. I T. 15. 

Gymnostomimi rostellatum Sch. syn. pag. 33. 

Hela mossan är 1 à 2 linier hög, vanligen enkel och 
såväl till sitt allmänna utseende som genom sina speci¬ 
fika karakteren i hög grad utmärkt. Till sin form på¬ 
minna frukterna ganska mycket om dem hos Fleuridium, 
altemifolmm Rabenh., ehuru skilda genom ett affallande 
lock och ett kapselmynningen tillslutande diaphragma 
(Jfr. Sch. Syn. pag. 33). Frukterna på de individer, som 
insamlades voro mycket unga, hvarför de inflyttades i en 
blomburk, där ett par individer stodo ganska länge (från 
den 13 april till medlet af maj), utan att dock någon 
lockfällning eller ens antydan därtill visade sig, ehuru 
frukterna länge varit fullmogna. Jag är därför af den 
tanke, att denna lockfällning, om den finnes, hvilket Schim- 
pers m. fl. auktoritet ger vid handen, måste inträda mycket 
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sent, i likhet med flertalet af våra cleistocarpa mossor, 
hvilka utsläppa sina sporer medelst kapselns oregelbudiia 
bristande först sedan de vegetativa partierna upphört att 
fungera. De insamlade exemplarens knapphändighet gjorde 
det omöjligt att med noggranhet följa detta förhållande. 

Arten blef funnen ett par mil från Upsala i Knifsta 
s:ii på en igenvallad åker nära byn Oleda tillsammans 
med Weisla microstoma, Systegnmi crispum m. fl. 

Literatur-öfverisgt. 

Insectivorous Plants. By Charles Darwin. With illustra¬ 
tions. London 1875, 462 s., 8:o. Pris 14 sh. 

I detta digra arbete omfattar framställningen öfver 
Drosera rotundifoJia ej mindre än 277 sid., men icke de¬ 
sto mindre säger förf. i slutet af den, att man af den kan 
se, huru litet som blifvit uträttadt i jämförelse med hvad 
som ännu återstår att utforska. 

Huru glandelhåren, ”tentaklerna”, hos denna art äro 
bygda, är till större delen fÖrut beskrifvet i Bot. Not. 
(1878, s. 87 och 97); förf. anser det högst sannolikt att 
de ursprungligen voro hår eller epidermoidalbildningar 
och att deras öfre del ännu på sådant sätt kan uppfat¬ 
tas, men att deras nedre del, som kan röra sig, är en 
förlängning af bladet. Den föga utvecklade roten tyder 
på att växten har förmåga att hemta näring ur de fån¬ 
gade insekterna. Förf. misstänker, att insekterna lockas 
till bladen af lukten hos afsondringen från glandlerna. 
Lägges en bit rått kött på en glandel, kan tentaklen 
redan inom 10 sekunder börja röra sig, inom 5 min. vara 
starkt böjd och inom ^2 A^fva uppnått midten af 
bladet. De böjda tentaklerna åtemppresa sig' efter en tid 
och därunder är glandlernas afsöndring mindre eller in¬ 
gen; så snart som afsondringen åter börjar, äro de redo 
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att åter böja sig, och detta kan upprepas 3, sannolikt 
flere gånger. 

Djuriska ämnen förorsaka mycket hastigare och 
kraftigare tentakternas inböjning än oorganiska ämnen af 
samma storlek eller endast mekanisk retning; men en ännu 
större skilnad visar sig, däri att tentaklera kvarblifva 
böjda en längre tid öfver sådana saker, som innehålla ett 
lösligt eller närande ämne, än öfver andra. Ytterst små 

bitar af glas, hår, tråd, krita etc, som läggas på de yttre 
tentaklernas glandler, förorsaka dessas böjning, men sjun¬ 
ker icke biten genom det afsöndrade slemmet och verk¬ 
ligen rör vid själfva glandlens yta på någon punkt, åstad¬ 
kommes ingen verkan. En bit af ett menniskohår, 0,2o3 
m. m. långt och 0,ooo822 mg. tungt, är tillräcklig att för¬ 

orsaka tentaklens böjning. Man kan lägga större bitar 
än denna på tungan, en af menniskans mest känsliga de¬ 
lar, utan att de förorsaka någon känsel. — Vidröres 
för ett ögonblick glandlen tre eller fyra gånger efter 

hvartannat, verkar det, men vidröres den endast en eller 
två gånger, fastän tämligen starkt och med ett hårdt fö¬ 
remål, böjer sig tentaklen ej. Förf. borttog omsorgsfullt 
med en tillspetsad läskpappersbit slemmet från fyra gland¬ 
ler, men det förorsakade ej rörelse hos tentaklerna (jfr. 
Bot. Not. 1873, s. 100). Regndroppar förorsaka icke nå¬ 
gon rörelse. Afklippes skaftet tätt under glandlen med 
en skarp sax, så rör sig tentaklen icke; ej häller om glaud- 
len krossas med en pinsett. 

Den nedre delens krökning hos tentaklen beledsagas 
af en förändring i de yttre cellernas innehåll. Undersökas 
tentaklerna hos ett ungt men utvuxet blad, som ännu ej 
blifvit utsatt för någon retning, så ser man cellerna i 
skaftet fylda med en homogen rödfärgad vätska, omgif- 
ven af ett tunt lager af cirkulerande färglös protoplasma. 
Undersöker man åter ett tentakel några timmar efter att 
glandlen blifvit retad på ett eller annat sätt, hnner man 
det röda ämnet hopadt i klumpar af olika form, hvilka 
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sväfva i en fäi’glös eller nästan färglös vätska. Denna 
förändring börjar i glandlens celler, ocli kan där iaktta¬ 
gas redan 10 sek. efter retmedlets användande; först ser 
man ytterst små korn; dessa förenas sedan till små kulor, 
livilka åter förenas till större klumpar, som ständigt än¬ 
dra form, skiljas åt och åter förenas; sedan fortsättes 
denna liopklumpning af innehållet från cell till cell nedåt 
i skaftet och upphör endast en kort stund vid hvar cell¬ 
vägg. Retas t. ex. de centrala glandlerna, så fortplantas 
denna retning centrifugalt till de yttre glandlerna genom 
deras skaft, men sammanhopningen af protoplasman bör¬ 
jar icke desto mindre i alla tentaklerna uppe i glandlen 
och fortgår nedåt. Denna process står icke i ett när¬ 
mare sammanhang med en mer eller mindre stark afsön- 
dring från glandlen eller med tentaklens böjning. Den 
äger rum så länge tentaklerna äro böjda, och så snart 
de hafva fullkomligt rätat på sig, äro alla protoplasma- 
klumparne åter upplösta och den röda vätskan äro lika 
klar, som den förut var. 

Emedan ”aggregationen” kan uppväckas genom ten¬ 
taklens vidrörande ett par gånger eller genom trycketi af 
olösliga ämnen, så är den tydligen ej föranledd af uppsug¬ 
ningen af något ämne och måste därför vara af en mo¬ 
lekular natur. Afven när den förorsakas af uppsugning 
af kolsyrad ammoniak eller ett annat ammoniaksalt, synes 
processen vara af fullkomligt samma natur. Den proto- 
plasmatiska vätskan måste därför befinna sig i ett syn¬ 
nerligen ovaraktigt tillstånd, då den kan påverkas af så 
obetydliga och olika orsaker. Fysiologerna anse att, när 
en nerv vidröres och en inverkan däraf öfverföres till 
andra delar af nervsystemet, så försiggår en molukular- 
förändring i den, fastän vi ej kunna se den. Därför är 
det ett ganska intressant skådespel att i cellerna hos en 
glandel se verkningarne af trycket af en bit hår, vägande 

V78730 gra-n, emedan detta obetydliga tryck snart 
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förorsakar en tydlig förändring i protoplasman, hvilken 
förändring framskrider nedåt genom hela tentaklens längd. 

Utsättas bladen för en temperatur af 46,i — 51,6 °C., 
då de äro nedsänkta i vatten, böja tentaklerna sig ha¬ 
stigt och protoplasman klumpar sig; doppas de sedan i 
kalt vatten, räta de sig åter ut. Vid 54,4 °C inträder 
ingen böjning, men bladen blifva endast för tillfället pa¬ 
ralyserade, som man kan finna däraf att det ofta hände, 
att de sedan vid neddoppning i kalt vatten böjde sig 
och sedan åter rätade på sig. I ett så behandladt blad 
såg förf. tydligen protoplasman i rörelse, i andra behand¬ 
lade med kolsyrad ammoniak inträdde aggregation af 
protoplasman. Om bladen doppades i kalt vatten, efter 
att under några få minuter varit nedsänkta i vatten af 
62,7 °C., böja de sig stundom och kolsyrad ammoniak 
kan sedan förorsaka protoplasmans hopklumpning. 

Kväfvefria vätskor, såsom lösningar af gummi arabicum 
(endast om den är nyss beredd af ren vara), socker, ut¬ 
spädd alkohol, (äfven olivolja, stärkelse, dekokt på* the) 
förorsaka icke någon böjning af tentaklerna, men kväf- 
vehaltiga ämnen däremot alltid. 

Afsöndringen från icke retande glandler reagerar neu¬ 
tralt för lackmuspapper (eller någon gång svagt surt). 
Retas glandler na i midten af bladet genom ett eller annat 
medel, så blir afsöndringen från alla glandlerna på bla¬ 
det ymnigare och sur. Magsaften hos djuren innehåller, 
som bekant, en syra och ett ferment, hvilka båda äro 
nödvändiga för digestionen; och så är det med sekretio¬ 
nen hos Drosera. Utsättes magen hos ett djur för ret¬ 
ning, afsöndrar den en syra och om bitar af glas eller 
andra dylika föramål läggas på glandlerna hos Drosera, 
ökas sekretionen, och det både från de omgifvande och 
de retade glandlerna, samt blifver sur. Men magen af¬ 
söndrar icke sitt ferment, pepsinet, förrän vissa ämnen, 
peptogenerna, blifvit absorberade; och det tyckes, som 
om vissa ämnen först måste absorberas af Droseras gland- 
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1er, innan de afsöndra sitt eget ferment. Att den afsön- 
drade vätskan innehåller ett ferment, som verkan endast 
i närvaro af en syr a eller ett dj ur ämne, bevisas genom 

att tillsätta en liten dosis af ett alkali; den hindrar full¬ 
komligt digestionsprocessen, som dock genast åter börjar, 
så snart alkalit neutraliseras med litet utspädd klorväte- 
syra. Genom på flere sätt utförda försök med mångfal¬ 
diga ämnen fann förf., att de ämnen, som afsöndringen 
från glandlerna fullständigt eller endast till en del löser, 
hlifva af den påverkade precist på samma sätt som af 
magsaft. Man måste därför göra den slutledningen att 
fermentet hos Drosera är mycket anologt, om ej identiskt, 
med pepsinet hos djuren. Den afsöndrade syran är en¬ 
ligt prof. Franklands undersökningar sannolikt propion- 
syra eller en blandning af ättik- och smörsyra; vid tillsats 
af svafvelsyra ger den en stark lukt af pepsin. 

Bland ämnen, som bladen kunna digerera, kan näm¬ 
nas ägghvita, muskler, fibrin, brosk, caseinet i mjölken 
samt frön (till en del) och lefvande blad. Drosera är 
således både kött- och växtätare. Bland de pröfvade äm¬ 

nena visade sig ammoniaksalterna som de versksammaste ; 

V268800 gran kolsyrad, V691200 saltpeter- 
syrad eller V19760000 gran fosforsyrad ammonium¬ 
oxid är tillräcklig att åstadkomma böjning hos en tentakel. 
Flere kali- och natronsalter visade sig verksamma, andra 
icke eller rent af skadliga; de fleste metallsalter och sy¬ 
ror förorsaka böjning och äro giftiga; alfaloiderna för¬ 
hålla sig olika, en del verka ej, andra mycket. 

Som ofvaii är nämndt, är sätet för irritabiliteten in¬ 
skränkt till själfva glandlen (och de närmast den belägna 
cellerna i skaftet); därifrån sändes rörelseimpulsen med 

stor hastighet genom skaftet till dess nedersta del, som 
rör sig. Då impulsen sträcker sig längre, sprider den sig 
åt alla sidor till de omgifvande tentaklerna, först till de 
närmaste, sedan till de längre bort stående, men den 
passerar lättare och hastigare i en longitudinal än i en 
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transversal riktning tvärs äfver bladskifvan. De impulser 
som härflyta från en retad glandel passera genom cell- 
väfnaderna ocli följa ej kärlkiiippena. Då en tentakel 
mottager rörelseimpulsen från sin egen glandel, böjer den 
sig mot bladets midt. Kommer impulsen från ena sidan 
om bladet, så böja sig alla tentaklerna, äfven de i mid¬ 
ten, i riktning mot det retade stället; retas det på 2 eller 
flere ställen böja sig de närliggande tentaklerna åt dessa 
ställen. — Man kan finna många blad, hos hvilka den 
röda vätskan i cellerna är likformig på de olika sidorna 
af tentaklen; retas en sådan tentakel, finner man i all¬ 
mänhet efter någon tid, att cellerna i den konkava delen 
äro blekare än förut eller nästan färglösa, under det att 
cellerna på den konväxa sidan blifvit mörkare. Det föl¬ 
jer ej af sådana observationer, att cellerna på den kon¬ 
växa sidan fyllas med mera vätska, under det böjningen 
försiggår, än de förut innehöllo; ty vätskan kan ju alltid 
öfvergå i bladskifvan eller i glandlerna, som då secernera 
ymnigare. 
V Då förf. gjorde ett insnitt i den konväxa ytan på den 
böjda delen af en tentakel, som upphört att böja sig, 
fann han att den redan böjda delen åter började att kröka 
sig, så att den slutligen bildade en fullkomlig cirkel. Den 
konväxa delen måste därför förut liafva varit i ett till¬ 
stånd af tension, tillräcklig att hålla den konkava sidan 
i jämvigt. 

På hvad sätt och genom hvilka väfnader rörelseim¬ 
pulsen öfverföres från den ene tentaklen till den andre, 
äro frågor, som ej äro lätta att besvara. Under det rö¬ 
relsen pågår, flyttas vätska från den ena delen af ten¬ 
taklen till den andra. Men den hypotes, som bäst passar 
iliojD med de observerade fakta, är att rörelseimpulsen 
står i förbindelse med protoplasmans hopklumpning, och 
att denna senare förorsakar att molekulerna i cellmem¬ 
branen närma sig hvarandra på samma sätt som mo¬ 
lekulerna i protoplasman i cellerna. Men flere vigtiga 
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invändningar kunna göras mot denna åsigt. Tentakler¬ 
nas återuppresning ar noga förbunden med elasticiteten i 
deras celler på utsidan, hvilken elasticitet åter kommer i 

verksamhet, så snart som cellerna på inre sidan upphöra 
att vara starkt sammandragna; men man har skäl för¬ 

moda, att vätskan är under tentaklernas åter uppresande 
ständigt fast ringa attraherad till de yttre cellerna, hvar- 
igenom deras tension ökas. 

Att en impuls sändes från en glandel genom skaftet 
och bladskifvan till andra glandler upp genom deras skaft 
och åter ned till basen, hvarigenom tentaklernas böjning 
förorsakas, samt från cell till cell uppifrån nedåt, hvar- 
vid protoplasmans aggregation uppkommer, kan kallas 
reflexverksamhet, ehuru den sannolikt är mycket olika, 

mot hvad som försiggår i ett djurs nervganglion. Detta 
är det enda kända fall af reflexrörelse i växtriket. 

Af de circa 100 för närvarande kända Drosem-arterna 
har förf. undersökt 6, som alla förhöllo sig ungefär lika 
med D. rotundifolia. Hos några böjde sig äfven blad¬ 
skifvan,! hos en, D. hinata, finnes äfven några glandelhår 
på bladets baksida. , 

Dionœa muscipula^ som endast anträffas vild i östra 
delarne af Nord- och Sydcarolina, har länge varit känd som 
flugfångare. Den rundade bladskifvan är i toppen och vid 
basen något inskuren, i kanten försedd med långa borst 
på sin öfre sida betäkt med små nästan oskaftade röd- 
aktiga glandler, som visserligen bestå af många celler, 
'men sakna spiralkärl. På samma sida af bladet sitta 

äfven på hvar halfva 3 små, ^20 ' långa, spetsiga hår, bil¬ 
dande hörnen af en triangel. Dessa hår hvarken afsön- 
dra eller absorbera, men äro däremot ytterst känsliga; 
vid den minsta beröring af dem slå sig de båda blad- 
halfvorna hastigt ihopa; innehållet i hårens celler förän¬ 
drar sig därvid ej. Skrapas bladet med en nålspets, rör 
det sig ej, såvida man ej berör det trekantiga rummet 
mellan de 3 håren. Sticker man däremot djupt eller skär 
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i själfva bladet eller mecleliierven, böjer sig de båda lialf- 
voriia tillsamman. Endast kväfvebaltiga ämnen, som ej 
äro för torra, absorberas af glandlerna, livar vid bladet 
sluter ihop sina hälfter tämligen långsamt, samt gland¬ 
lerna börja att afsöndra en sur vätska med hvars tillhjälp 
ämuet digereras och absorberas; cellernas protoplasma i 
glandlerna hopklumpar sig härvid. Har ett blad blifvit 
retadt medelst kväfvefria ämnen öppnar det sig snart, 
efter 24 tim. vidpass; har det däremot inneslutit kväfve- 
haltiga ämnen, dröjer det flere dagar (5—34), innan det 
åter öppnar sig och är sedan ej på länge känslig. Hvart 
blad hos denna art kan ej förtära insekter mer än ett 
par (1—4) gånger efter livartannat, då Droseras blad 
däremot kunna med korta mellanrum förtära insekter 
många flere gånger. 

Cellerna i bladet äro något långsträkta, med längsta 
diametern i radial riktning. Rörelseimpulsen följer ej 
kärlknippenas förlopp, utan kan gå i alla riktningar ge¬ 
nom cellväfnaderna. Cellerna på öfre bladsidan kontra- 
liera sig sannolikt, då bladhälfterna röra på sig. Under 
det den fångade insekten digereras, förblifva de båda blad- 
halfvorna trykta mot hvarandra med tämligen stor kraft, 
hvarigenom det digererade ämnet lätt nog kan komma i 
beröring med större delen af de absorberande glandlerna. 
Enligt Burdon Sandesons redan förut publicerade under¬ 
sökningar går det ständigt i bladskaftet och bladskifvan 
en elektrisk ström, som vid en retning af bladet plötsli¬ 
gen afbrytes på samma sätt som vid en muskels sam-" 
mandragning hos ett djur. 

Aldrovandia vesiculosa ^), liksom Utricularia och Ce- 
ratophyllum, saknar rötter. Bladen sitta i krans, i toppen 
af bladskaftet Annas 6 styfva taggar eller flikar, som om- 
gifva bladskifvan; denna har ungefär samma form som 

i) Denna växt och Utricularia hafva nyligen varit föremål för 
bearbetning af prof. Cohn (Beitrag, z. Biol. d Pfl , H. 3 1875). 
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hos Dionæa, men halfvoriia äro mera hopslutna. Den inre 
tredjedelen iingef. af hvar bladhalfva är svagt kupig, he¬ 
står af tre cellager och är på sin öfre sida beströdd med 
färglösa glandler, som äro något enklare bygda än hos 
Dionæa; den yttre delen är flat, består af två cellager, 
dess öfre sida har inga glandler, men i dess ställe egen¬ 
domliga hår. Från ett kort skaft utgå näml. på dessa 
2 grenar riktade utåt och 2 inåt medelnerven, därigenom 
bildande ett grekiskt kors. Hela bladkanten är inviken 
och försedd med taggar. På medellinien och inre tredje¬ 
delen af halfvorna finnas dessutom på öfre sidan talrika 
långa hår, ledade på midten och vid basen och bestående 
af ett par rader celler utan kärlknippe. Det är dessa 
långa hår, som äro känsliga, liksom hos Dionæa, och för¬ 
orsaka att bladen sluta sig. Det är mycket sannolikt, 
att glandlerna afsöndra en digererande vätska och sedan 
absorbera de digererade ämnena, emedan protoplasman i 
deras celler hopklumpar sig (liksom hos Drosera) efter 
att hafva absorberat en infusion på kött. De fyrdelta hå¬ 
ren däremot och den invikna bladkanten tyckas kunna ab¬ 
sorbera urinämne och dekomponerade animaliska ämnen. 

Förf. har äfven undersökt flere andra till Drosera- 

ceæ hörande slägten. Drosophyllum^ Roridula och Byhlis 
fånga insekterna endast med afsöndringen från glandlerna, 
då Drosera dessutom begagnade sig af tentaklernas rö¬ 
relseförmåga samt Dioncea och Aldrovandia af de rörliga 
bladhalfvorna. Dessa 6 slägten hafva sannolikt alla för¬ 
mågan att smälta djurämnen med tillhjälp af en afsöndrad 
vätska, som innehåller en syra och ett ferment, till sin 
natur nästan identiskt med pepsinet. Detta är säkert 
händelsen hos Drosera^ Drosophyllum och Dioncea^ nä¬ 
stan säkert hos Aldrovandia och per analogiam hos Ro- 
ridula och Byhlis. Hos Byhlis bestå glandlerna af ett 
enda cellager, uppburet al ett encelligt skaft, hos Rori¬ 
dula hafva de en mera sammansatt byggnad och uppbä¬ 
ras af ett skaft, som består al flere cellrader. Hos Dro- 
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sophyïlum lusitanicum äro de smala bladen pâ båda sidorna 
betäkta med två slags paraplyformiga glandelhår, som 
båda hafva spiralceller i själfva glandlen och spiralkärl i 
skaftet samt öfvergå i hvarandra. De längre rödaktiga, 
”tentaklerna”, afsöndra ett surt slem, äfven om de icke 
blifvit retade, och kanske äfven ett eget ferment ; de nästan 
oskaftade färglösa glandlerna börja däremot att afsöndra, 
först sedan de absorberat kväfvehaltiga ämnen. 

Äfven andra växters glandelhår har förf. undersökt i 
afseende på deras förmåga att absorbera, och fann att 
hos 2 arter Saxifraga^ 1 Frimula och 1 Félargonium 
kunde de hastigt absorbera, hos andra såsom Erica^ Mi¬ 
rabilis och Nicotiana ej. Glandlerna hos SaxifragoTum¬ 

brosa och rotundifolia absorbera ämnen från en infusion 
på rått kött, lösningar af salpetersyrad och kolsyrad am¬ 
moniumoxid och sannolikt äfven från döda insekter. Detta 
kan man se på protoplasmans matta purpurfärg i gland- 
lernas celler och dess ”aggregation”. Denna aggregation 
fortskrider uppifrån nedåt genom glandlen, men i motsatt 
riktning, om t. ex. kolsyrad ammoniak sättes till en af- 
skuren bit af bladet. — Frimula sinensis absorberar kol¬ 
syrad ammoniak genom håren, hvarvid aggregation af 
protoplasman kan iakttagas, men rått kött har ingen 
verkan på den. Då ett stånd af denna växt kan hafva 
nära 3 millioner glandelhår, bör den kunna absorbera ej 
obetydligt med ammoniak, då det utsättes för en regn¬ 
skur. 

Ofre sidan af bladen hos Finguicula vulgaris är tätt 
besatt med dels längre dels kortare glandelhår, som alla 
afsöndra en färglös mycket seg vätska. Bladkanten är ge¬ 
nomskinlig och saknar glandler; spiralkärl, som komma 
från medelnerven, sluta här i spiralceller, som hafva nå¬ 
gon likhet med dem, som förekomma i Droseras glandler. 
Då bladet retas genom ett ihållande, fast ringa, tryck af 
små olösliga ämnen eller genom absorbsion af kväfvehal¬ 
tiga ämnen, viker sig kanten inåt. Äro föremålen små 
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och ej ligga för långt bort. blifva de helt och hållet eller 
delvis omslutna af den iiivikna bladkanten; äro de större, 
blifva de ofta af bladkanten skjutna ett stycke in på blad- 
skifvan, hvarunder de komma i beröring med flere gland- 
ler, än om de låge stilla. Kväfvefria vätskor förorsaka 
en seg, men icke sur, afsöndring från glandlerna, kväfve- 
haltiga ämnen däremot en ymnig, tunnare, men sur af¬ 
söndring, som har förmågan att digerera dessa ämnen, 
hvilka sedan absorberas af glandlerna, som därvid blifva 
brunaktiga och få proloplasman i sina celler hopklum-/ 
pad. Först efter 1 timmes tid kan man börja märka 
att bladkanten rör på sig och först efter 2 timmar kan 
den vara helt inviken; den rätar ej upp sig igen förrän 
efter 1—2 dygn. Endast då ämnen, som icke innehålla 
lösliga beståndsdelar och därför endast förorsaka en ringa 
eller också ingen afsöndring från glandlerna, hafva föror¬ 
sakat inböjningen, kan bladkanten redan efter 10 timmar 
hafva återtagit sin ursprungliga ställning. Retas blott en 
enda glandel till sekretion, förhålla sig de närstående helt 
overksamma. Kolsyrad ammoniak förorsakar ymnig sek¬ 
retion, men ingen rörelse. Förf. har sett att bladen af 
denna art kunna smälta icke endast insekter, utan äfven 
växtdelar, såsom pollenkorn, blad och frön af åtskilliga 
växter. P. lusitanica förhåller sig i det stora hela som 

P. vulgaris. 
Utricularia har inga rötter, men på bladen ett slags 

egendomliga blåsor. Hos N. neglecta är den nedre eller 
baksidan på blåsan rak (i dess ena ända sitter det korta 
skaftet), den öfre eller ryggsidan är konväx och slutar 
framåt i 2 långa utskott, ”antenner”, på ryggen försedda 
med 6—7 långa borst. Under antennerna är öppningen 
till blåsan; på hvardera sidan af öppningen sitta 3—7 
borst som tillsammans med antennerna bilda liksom en 
tratt. Från sidorna af öppningen utgår en klaff, som 
baktill är fri, och med sin fria ända hvilar på en valk 
eller ansvällning och invikning af blåsans vägg. Klaffen 
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är genomskinlig, böjlig och elastisk, endast tillstädjande 
föremål att komma in, men ej ut. De små vattendjur, 
som talrikt fångas i dessa blåsor, måste därför blifva där 
tils de dö. Två par borst, ungef. af samma längd som 
klaffen, utgå nära dess fria kant ocb äro riktade snedt 
utåt mot antennerna. På klaffens yta sitta talrika gland- 
ler eller bår af tre slag, som förhålla sig något olika vid 
absorbion af olika ämnen. Hela insidan af blåsan är tätt 
klädd med nästan oskaftade bår, som bafva 4 divergerande 
armar, de 2 något längre, riktade bakåt, de 2 andra nå¬ 
got kortare, riktade framåt; alla arm arne äro encelbga 
med ytterst tunn cellmembran. På insidan af valken äro 
dessa hår endast tvådelta. Blåsorna kunna ej digerera 
djuriska ämnen, ehuru det synes som om de fyrdelta hå¬ 
ren något afficierades af en frisk infusion på rått kött. 
Olandlerna absorbera ämnen ur vissa ammoniaksalter och 
urinämne samt ruttande infusion på rått kött; om de af- 
söndra något slem, så är det mycket ringa. På Drosera, 
som kan digerera färskt kött, har urinämiiet ingen verkan. 
Flere andra arter af samma slägte bafva liknande blåsor 
med samma funktion ; hos en art, U. montana^ från Södra 
Amerika sitta blåsorna på underjordiska rotstockar. 

o 

Åtskilliga arter af slägtet Genlisca bafva långsträkta 
ihåliga blad, försedda med en blåsa; väggarne äro invän¬ 
digt försedda med nedåtriktade hår, som hindra insekter, 
som krypa in, att åter komma ut. Sannolikt kunna de 
digerera insekterna. 

Förf. afslutar sitt arbete ungef. i följande ordalag. 
Vanliga växter af högre ordning hämta de oorganiska 
ämnen, som de behöfva, från jorden genom sina rötter 
och kolsyran från luften genom blad och stam. Men det 
gifves en klass af växter som digerera och sedan absor¬ 
bera djurämnen, näml. alla Droseracece, Pinguicula och 
enl. Hooker Nepenthes, hvartill flere andra slägten sanno¬ 
likt framdeles komma att föras. Dessa växter kunna äf- 
ven utdraga vissa ämnen ur vegetabiliska substanser, ss. 
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pollen, frö och bitar af blad. Det ar ej baller tvifvel, 
att icke deras glandler likaledes absorbera ammoniaksal¬ 
ter, som tillföras dem genom regn. Det har afven blifvit 

påvisadt, att vissa andra växter kunna absorbera ammo¬ 
niak genom sina glandelhår och således kunna få nytta 
af hvad som finnes i regndropparne. Det gifves äfven en 
annan klass al växter, som icke kunna digerera, men väl 
absorbera förruttnelseprodukterna af djur, som de fånga, 
näml. Utricularia och dess närmaste slägtingar; och af dr 
Mellicamps och dr Canbys utmärkta undersökningar fram¬ 

går att Sarracenia och Darlingtonia troligen böra räknas 
till denna klass. Den tredje klassen af växter hämtar sin 
näring, såsom man nu allmänt antager, ur för ruttnade ve- 
getabilier, sådana som Neoftia m. fl. Slutligen hafva vi 
den fjärde välbekanta klassen af parasiter, såsom Viscum^ 
hvilka nära sig af lefvaiide växters safter. De fleste al 
de till dessa fyra klasser hörande växter erhålla dock, 
liksom de‘ andra växterna, en del af sitt kol från luften. 
Sådana äro de medel, så vidt vi för närvarande känna 
dem, genom hvilka de högre växterna vinna sitt uppehälle. 

On the Absorption of nutrient Material by the Leaves 
of some Insectivorous Plants. By J. W. Clark. 

(Journ. of Botany 1875, s. 268—274.) 

För att l^unna med säkerhet påvisa, att de ”insekt- 
ätande växterna” verkligen upptaga vissa ämnen genom 
sina blad, macererade förf. bitar af insekter i ett ämne, 
som lätt kunde bestämmas med spektroskop och som ej 
vanligen finnas i växterna, näml. citronsyrad lithion och 
lade dem sedan på blad af Drosera rotundifolia^ D. in¬ 
termedia och Pinguicula lusitanica. Han fann att efter 
2 dygn kunde lithium påvisas i bladskaften och vanligen 
äfven i blomstjälken och i andra blad, som ej blifvit be¬ 
handlade med detta ämne, men ej i roten eller i det vatten 
hvari rötterna blifvit satta. 

10 
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Observations sur les procédés iivsecticîdes des Pin gu¬ 
eula, par M. Edouard Morren. (La Belgique horticole, 
1875, pag. 290—98, pl. XIX.) 

Note sur les procédés insecticides du Drosera rotun- 
difolia, par M. Edouard Morren. (Ibid. pag. 308—13, 
pl. XX.) 

I clessa två uppsatser beskrifver och afbildar förf. 
glandelhåren bos i frågavarande växter. Då förf. ej tyc¬ 
kes känna Warmings arbete öfver Drosera^ är det kanske 
mindre underligt att hans fig. öfver glandlerna hos denna 
växt ej är fullt riktig. Han säger sig ej hafva sett några 
tecken till att de fångade insekterna digereras och sedan 
delvis absorberas, men väl att de ruttna. Han fann näm¬ 
ligen både bakterier, jäst- och mögelsvampar på insekter, 
som legat på bladen en eller par dagar. Han såg en gång 
en insekt fastna med hufvudet i spetsen af en bland de 
yttersta glandelhåren hos Drosera och att de närliggande 
glandelhåren höjde sig till insekten, samt mirabile dictu 
att den något flata glandlen härunder böjde och vred sig 
som en mycket rörlig tunga, som söker att fatta ett byte. 
lief, undrar om icke denna rörelse endast var passiv, för¬ 
orsakad af insektens bemödande att komma loss. 

Studier öfver slagtet Salix. Akademisk athandling 
. i Upsala . af A. N. Lundström . den 15 
maj 1875. Stockholm 1875. 59 s. 8:o, 2 tail. 

Förf. har i denna afhandling framlagt en del morfo¬ 
logiska och biologiska undersökningar öfver slägtet Salix, 
för så \idt dessa varit egendomliga eller afvikande från 
förut gjorda iakttagelser öfver samma frågor. I redogö¬ 
relsen för hänget förklaras sålunda den af Salicologerna 
uppstälda skillnaden mellan terminala och axilära knop¬ 
par jämte de därpå grundade artheskrifningarne i många 
afseenden för oriktiga, enär strängt taget hvarje knopp 
är axil är eller lateral i förhållande till det årsskott, h var på 
den bildas. Likaså kommer förf. beträffande vegetations- 



Literatur-ofversîgt. 147 

ocli hängeknoppariies inbördes förhållande till det anta¬ 
gande, att alla ur knopp arne utvecklade axlar, de må nu 
vara blad- eller blombärande, aro årsskott och såsom så¬ 
dana äga samma morfologiska betydelse, om de också hos 
flertalet arter spela en olika fysiologisk rok Öfver hän- 
gets utveckling och organisation hafva åtskilliga under¬ 
sökningar anstälts, som ledt till resultat i många fall mot¬ 
satta andra författares uppgifter i samma ämne. För öf- 
rigt erbjuder det fruktifikativa systemets olika delar rika 
bidrag till den botaniska teratologien. De flesta af dessa 
hos pilslägtet så ofta förekommande abnorma förändrin¬ 
gar, med hänsyn till sitt resultat af förf. sammanfattade 
under det gemensamma namnet ”könsväxling”, visa sig 

hufvudsakligen i uppträdande af han- och honblommor i 
samma eller skilda hängen hos samma individ eller i miss¬ 
bildningar af delarne inom de enskilda blommorna. Då 

man förut på sin höjd sökt tyda de missbildade delarnes 
allmänna morfologiska betydelse, har förf. såsom en för¬ 
klaringsgrund för deras uppträdande och såsom bidrag 
till kännedomen om deras utveckling, velat framställa nå¬ 
gra iakttagelser och experimenter, han på detta område 
haft tillfälle att göra och af hvilka här såsom upplysande 
exempel anföres ett par. För att utröna huruvida någon 
könsväxling är förenad med olikheter i klimatiska för¬ 
hållanden, förflyttades år 1870 och 1871 några arters 
hanbuskar, af G. repens och nigricans^ från Stockholm till 
Piteåtrakten. Efter 3 å 4 år visade hängena tydliga öfver- 
gångar från ståndare till pistiller, ett förhållande som tyd¬ 
ligen talar för sannolikheten af den åsigten att hanbuskar 
föredraga ett mildare klimat samt förflyttade till ett kal¬ 
lare öfvergå till honbuskar. Om motsatsen inträffar eller 
om honbuskar förflyttade till varmare klimat förändras till 
hanbuskar, har förf. ännu ej kunnat afgöra, då experi¬ 
menter först 1874 häröfver började anställas. Emellertid 
anser han på grund af dessa och andra i samma syfte 
gjorda undersökningar, det högst sannolikt att tempera- 

lO’’" 



148 Literatiir-Cfversigt. 

turväxliiigarna stå i nära sammanhang med den inom 
detta slagte iakttagna öfvergången från diœci till monœci 
och emellan han- och honindivider. Ett annat rätt in¬ 
tressant försök anstäldes med några honbuskar af S. myr- 
tilloides m. fl. arter: en ung gren af nämnda art omgafs 
fullständig' med ett tätt flor för att förhindra insektbesök; 
efter någon tid afstannade hängena i sin tillväxt på det 
stadium, som de icke inneslutna pistillerna visade, då de¬ 
ras befruktning ägde rum; när efter 14 dagars tid gre¬ 
nen befriades från sitt omhölje, hefans det, att de flesta 
kapslarne öppnat sig och att på pistillbladens kant såväl 
som i flera fröknoppar pollen bildats. Försöket upprepa¬ 
des och lemnade samma resultat, hvaraf man kan sluta 
att hos dylika blommor en uteblifven befruktning bidrager, 
om icke alltid till pollenbildniiigeiis första grundläggning, 
enär andra omständigheter t. ex. groende svampsporer el¬ 
ler insekter kunna härvid äga inflytande, så åtminstone 
till dess senare utveckling ; då däremot, om befruktningen 
inträder, blott fröknoppar fullbildas. Egendomligt nog 
förekommer sådan könsväxling isynnerhet hos hybrider; 
osannolikt är väl dock att deras hybrida natur härtill 
skulle vara orsaken, då samma företeelser inträffa hos 
icke-hybrider. Den härmed i nära samband stående frå¬ 
gan om hybridernas förmåga att frambringa grobara frö, 
besvarar förf. sålunda, att som regel kan uppställas att 
högst sällan grobara frö bildas dock med åtskilliga un¬ 
dantag, som visa en motsatt ytterlighet. Slutligen gör 
förf. några anmärkningar öfver åtskilliga nordligare ar¬ 
ters varieteter och hybrider samt uppräknar en del för 
vår flora nya, af honom anträffade hybrida former. 

De egentliga ställen, där man har att söka hybridiserin- 
gen äro enligt förf.is erfarenhet just de, som begränsa en viss 
arts utbredning mot ett varmare eller kallare klimat eller 
ligga på dess växtområdes periferi. Då vanligtvis å så¬ 
dana lokaler finnas flere arter jämte hvarandra, h var vid 
en eller flere af dessa härvid befinna sig under för dem 
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skadliga yttre torliållanden, som åter kuiiiia för den eller 
de öfriga vara de normala, framkallas härvid variationer 
med karakterer tillhörande den art, som på ifrågavarande 
växtställe har öfvervigten. Denna omgestaltning, tydligen 
förorsakad af yttre förhållanden, förutsätter arternas för¬ 
måga att under för handen varande omständigheter an¬ 
taga en viss likhet med andra arter och hvilken beteck¬ 
nas med namnet ”förklädnad.” Sannolika ändamålet med 
denna förklädnad är enligt förf.:s mening att åstadkomma 
en likhet, som befrämjar befruktningen. 

B. J ... N. 

lieber die iniocenen Kastanien-Bäume. Von O. Heer. 

(Verb. d. k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, 1875 
N:o 6.) 

Unger har beskrifvit de första fossila kastaniebladen 
under namnet Fagus castaneaefolia^ och samma blad har 
förf. sedermera påvisat från Atanekerdluk på Grönland 
samt framhållit, att de sannolikt vore att hänföra till 
Castanea, hvilket ock sedermera genom fynd af hanhänge, 
fruktbägare och frukt på samma lokal fullständigt be¬ 
kräftats. Äfven från Alaska och Italien har förf. erhållit 
samma blad, hvarför således arten, som han kallat Ca¬ 

stanea Ungeri Hr, under miocenperioden synes hafva haft 
stor utbredning. Vid Leoben har Prof. C. v. Ettingshausen 

funnit samma hanhängen som de Grönländska och nyligen 
äfven frukter, hvilka enligt hans försäkran äfven öfver- 
ensstämma med dem från Grönland (C. v. Ettingshausen, 
Über Castanea vesca und deren vorweltlichen Stammart. 
Wiener Sitzungsberichte 1872), hvarför således Castanea 
Ungeri äfven förekommer i Steiermai*k, Den skiljes från 
nutidens C. vesca därigenom att bladens tänder sakna 
taggar, genom den mera klotrunda fruktbägaren samt den¬ 

nes finare taggar. Ettingshausen har lemnat en mängd 
figurer öfver lefvande kastanieblad för att visa deras stora 
föränderlighet. Hos alla äro bladtänderna utdragna i tag- 
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gar, ja sådana tiiuias t. o. m. antydda lios blad, som äro nära 
nog otandade. Som de emellertid saknas lios C. Unyeri 
anser förf., att de äro ett vigtigt skiljemärke från C. vesca. 
Enligt Ettingshausen förekomma vid Leoben mycket all¬ 
mänt blad af C. atavia TJng.^ som han förenar ej blott 
med C. Ungeri Hr utan äfven med C. Kubingi Kov. jämte 
flere Quercus-sirter. Som förf. blott känner C. atavia ge¬ 
nom afbildningar, vågar han ej fälla något bestämdt om¬ 
döme om den i och för sig, men vill dock framhålla, att 
såväl de blad däraf, som Ungee beskrifvit från Sotzka som 
de, hvilka Ettingshausen beskrifvit från Bilin, äro myc¬ 
ket olika C. Ungeri genom de från hvarandra långt af- 
lägsnade, bågformigt böjda, starkt framåtriktade sekun¬ 
därnerverna, samt genom de intill bladet tätt trykta, oväp¬ 

nade bladtänderna. Förf. kan därför ej förstå, huru C. 
atavia skulle kunna höra till samma art som C. Ungeri^ 
och bland alla blad af C. vesca^ som Ettingshausen låtit 
afbilda, finnes ej häller ett enda, som liknar C. atavia, 
hvilket äfven gäller om det blad af den sistnämnda från 
Leoben, som Ettingshausen själf förut beskrifvit. Då C. 
atavia efter E:s uppgift skall vara mycket allmän vid Leo¬ 
ben, måste man beklaga, att han ej lemnat figurer öfver 
bättre bevarade, med iakttagbar nervering försedda blad 
och isynnerhet, att detta ej skett med de former, som 
skulle visa öfvergång till C. Ungeri och C. Kubingi. Ty 
det kan ej vara nog att blott hänvisa till bladformer af 
den lefvande arten, utan måste saken anses tvifvelaktig 
tills öfverensstämmelsen mellan båda medelst tydliga fi¬ 
gurer blifvit ådagalagd. Det är för öfrigt tvifvelaktigt, 
huruvida alla under namn af C. atavia beskrifna blad 
tillhöra samma art (och E. har sannolikt med rätta hän¬ 
fört G. atavia Goeppert till Planera Ungeri), ja t. o. m. 
om de verkligen kunna anses tillhöra slägtet Castanea. 
(Unger sjelf var på senare tider böjd att föra dem till 
Quercus). Under sådana förhållanden anser författaren 
vara riktigast att hänföra de vid Leoben och på Grön- 
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land förekommande blommor, frukter och blad af kan- 
stanien till C. Ung er i Hr, med hvilken dock C. Kiihinyi 
Kov. ej får förenas, enär den afviker ej blott genom den 
afrundade bladbasen och långa bladskaften utan äfven ge¬ 
nom de väpnade bladtänderna, genom hvilka den mera 
närmar sig C. vesca. Förf. kan därför ej annat än dela 
de betänkligheter mot den af Ettingshausen föreslagna 
sammanslagningen, som redan uttalats af St gr. Enligt 
förf:s erfarenhet var C. Ungeri ett under äldre miocenti- 
den vida utbredt trädslag, som från Italien förekom ända 
upp inom de arktiska trakterna, under det att C. Kiihinyi 
ersatte densamma under senare delen af miocenperioden. 
Af denna senare känner man ej blommor eller frukter, 
men i hänseende till bladen visar den en stor öfverens- 
stämmelse med C. vesca. 

A. G. Nathorst. 

Tejviser i Universitetets nye botaniske Have ved Joh. 

Lange. Kjøbenhavn 1875, 123 s. 8:o. 

Den nya botaniska trädgården i Köpenhamn innefat¬ 
tar en areal af 17 danska tunnland, hvaraf 13 använ¬ 
das till frilandsväxter med omgifvande gräsplaner; vat- 
tenbasinen utgör 90,000 qv. fot, vägar och gångar 163,000 
qv. f., växthus med tillbehör 25,000 qv. f. och öfriga 
byggnader, jordmagasin och försöksträdgård lika mycket. 

Denna vägvisare, som åtföljes af en större färglagd 
plankarta öfver trädgården, meddelar åtskilliga upplys¬ 
ningar om många af de nära 10,000 i trädgården odlade 
växterna, såsom deras hemland, användning samt utseende 
och byggnad. Så snart museet blir färdigt utgifver förf. 
ett tillägg, innefattande en beskrifning däröfver. (I bör¬ 
jan af förre månaden började gräfningarne för grunden 

till museet.) 
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Hepaticae in Hibernia mense Julii 1878 lectae a 
S. 0. Lindberg. (Act. societ, scient, fenn., X, pag. 467— 

559, Helsingforsiæ 1875.) 
För en del af arterna anför förf. deras utbredning 

äfven utom Irland; bland dessa är det följande 2 i ett 
appendix upptagna arter, som ej förut är o kända för Sver¬ 
ge, bvarför vi här aftrycka beskrifningen öfver dem. 

”Zygodon aristatus n. sp. Lindb. Dioims, ramosus, 
parce radiculosus ; folia densa, erecto-patentia, stricta vel 
parum apice recurvula, non nihil carinata, elongate lan- 
ceolata, obtusiuscula vel acutiuscula, alis in apice inæqui- 
longis, eadem unius lateris (vulgo sinistri) etenim altius 
in nervo surgente, margine ob papillas minutas crenulato, 
nervo luteo, crasso, dorso valde prominente, ut arista, longa 
et crassissima, subterete, pungente, fragili, superne lævis- 
sima, excurrente, a cellulis pleur encbymaticis, læ vis simis, 
summo apice tamen a cellulis oblongis — ovalibus et pa¬ 
rum papillosis constructo; ceMulce omnes majusculæ et 
valde incrassatæ, basilares ovali-rectangulares vel -qua- 
dratæ, lævissimæ, ceteræ subrotundæ, ad circuitum in¬ 
crassatum papillas 2—5 acutas et humiles gerentes”. 

”Suecia, prov. Skåne, ad fagum, una cum Z. viridis¬ 
simo, in monte Skärali (Julii 1860, S. 0. L.) et ins. Got¬ 
land, in fissuris siccis rupium calcarearum ad Kopparsvik 
et in scopulo. Predikstolen dicto, juxta Snäckgärdet in vi- 
cinate opp. Visby, in monte Hoburgen et ins. Stora Carlsöii 
(Junii 1865, S. O. L.)”. 

”Rhacomitrium obtusum (Dill. ; Sm.) Lindb. Dioicum, 
vulgo pulvinatum, sat rubustum, densum et humile, ramis 
erectis et strictis, fere semper brevissime ramulosis, ac- 
crescenti-foliatis ; folia semper perfecte imberbia, undique 
patenti-erecta, stricta, ovato-oblonga, sensim acutissima, 
apice summo obtusa, superne profunde carinata, margine 
in apicem usque conformiter et anguste revoluto et inte¬ 
gerrimo, nervo canaliculato longe infra apicem dissoluto, 
cellulis lævissimis, fere omnibus rectangularibus, in mar- 
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gine unistratosis; perlchcetkmt apicale in ramis; seta bre¬ 
vis et crassiuscula; theca oblonga, ore valde angustata; 

annulus crassus, triplex ; peristomium minutum, humile et 
fugax, annulum vix vel parum superans, irregulare, mem¬ 
brana basilari humillima, cientibus bicruribus, cruris inæ- 
quilongis, filiformibus, obtusis, haud trabeculatis ; opercu¬ 
lum dimidio thecæ, erectum, aciculare ; calyptra mitræfor- 

mis, rostro papilloso”, 
”Suecia^ prov. Bohuslän, in ins. Skaftö (Julii 1864, G. 

Retzius)”. 

Svensk botanisk literatur 1874. 

(Af Th. o. B. N. Keok.) 

A. I Sverige tryckta arbeten eller uppsatser. 
Almqvist, S., Berättelse om en resa i Ångermanland, Medelpad 

och Jämtland sommaren 1873 (i K. Svenska Vet. Akad. Ofvers. 

1874, N:o 3, sid. 75—93). 

Andersson, N. J., Inledning till Botaniken. Med talrika [22]. 

taflor och [12] figurer i träsnitt. — Sjunde upplagan. — Stock¬ 

holm. Iwar Hæggstrôms boktryckeri. 80 sid. 8:o. 

A(nder6son, N- J.), Ormbunkarne(i Läsning för Folket. Ny följd. 

6:te B, sid. 337-352). 

Areschoug, F. W. C., Förberedande redogörelse för några under¬ 

sökningar öfver bladets anatomi (i Bot. Not. 1874, sid. 1—13, 

33—36, 65—73). — Äfven afdrag: Lund, Fr. Berlings Boktryc¬ 

keri och Stilgjuteteri. 25 sid. 8:o. 

Areschoug, J. E., Observationes phycologicæ. Particula secunda 

de ürospora mirabili Aresch. et de Chlorozoosporarum copula¬ 

tione. — üpsaliæ, Exudit E. Berling. Tit. och sid. 1—13. Tab. 

I—II (i Nova acta reg. Soc. Scient, üpsal. Ser. tertiæ vol. IX 

fasc. I. 1874). — Jfr. bot. lit. 1866. 

--, De germinatione phæozoosporarum Dictyosipho- 
nis hippuroidis observationes. — üpsaliæ. Ed. Berling — 3 

sid. 8:o. — Amn. Uppsatsen är sedermera inryckt i Bot. Not. 

1875, sidan 35—37. 

Arrhenius, J., Nordens Matsvampar, deras odling och användning. 

Efter W. Robinson fri bearbetning med ändringar och tillägg. — 

Med i texten intryckta bilder. — Stockholm, G. W. Blomqvists 

bokryckeri. — Tit. och dedik. 3, X och 165 3 sid. 8:o. 
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Berggren, S., Utdrag ur bref från .. .. (i Bot. Not. 1874, sid. 

58- 59, 94 96, 111-114, 168-170). 

Elmqvist, C. Fr., Norrköpings-traktens Fanerogamer och Orm¬ 

bunkar, jemte växtställen och värden, sådana de blifvit bestämda 

af Upsala Botaniska Bytesförening, upptecknade af C. Fr. E — 

Örebro, Länstidningens bok- och stentryckeri. — Tit., föret, och 

52 sid. 8:o. min. 

Eriksson, Jakob, Studier öfver Leguminosernas rotknölar. — 

Akademisk afhandling — — — d. 9 Maj 1874. — Lund, Fr. 

Berlings boktryckeri och stilgjuteri. — 2, 28 -[- 2 sid. samt Tab. 

I—III. 4:0 (ur Acta Universitatis Lundensis. — Lunds Univer¬ 

sitets Årsskrift. Tom. X 1873. [Lund, 1873—74]. Mathematik 

och Naturvetenskap). 

Falk, Herman Gustaf, Om östra Blekinges Lafflora (i Inbjud- 

nings-skrift .. . Carlskrona h. Elem.-läroverk 1874 [Carlskrona 

Amiralitets-Boktryckeriet]). — 22 sid. 4:o. 

Åiim. Afhandl, använd äfven ss. gradual-disput. i Lund. 

Fries, E., Hymenomycetes europæi sive Epicriseos systematis my- 

cologici editio altera. Upsaliæ. Typis descripsit Ed. Berling. 

Tit. 1, præf. 2 samt 755 -f 1 sid. 8:o. 

--5 Icones selectæ Hymenomycetum nondun delineato- 

rum. IX. sid. 87 102 -{- pi. 81—90 [utan tryckningsort och 

årtal]. 

Fries, Th. M., Lichenographia Scandinavica sive Dispositio Liche¬ 

num in Dania, Suecia,. Norvegia, Fennia, Lapponia Rossica hac¬ 

tenus collectorum. — Pars secunda. Upsaliæ. Typis descrip¬ 

sit Ed. Berling. — Tit. och sid. 325—639. 8:o (-1- titelblad till 

p. 1—2: Lichenographia Scandinavica. Scripsit Th. M. Fries. — 

Volumen primum Archilichenes discocarpos continens. Upsaliæ 

MDCCCLXXI-IV.). 

Hansson, C A., Några nya växtlokaler i Strömstad, upptecknade 

af C. A. H. (i Bot. Not. 1874, sid. 159). 

Hartman, C., Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar. 

82 figurer å 8 planscher i färgtryck. — Texten med författarens 

medgifvande hemtad från ”J. W. Smitts Skandinaviens ätliga och 

giftiga svampar” och öfversedd af utgifvaren. — Stockholm, P. 

A. Nymans tryckeri. — VII och 71 ( -f 1) sid. 8:o. 

Iverus, Edv. D;son, Senecio vulgari-viscocus. Galeopsis glandu¬ 

losus et Senecio vulgaris L. var villosus (i Bot. Not. 1874, sid. 

97-99). 

Kindberg, N. C., Sammandrag af Botanikens Elementer för un¬ 

dervisningen utarbetadt. Tredje tillökade och omarbetade upp- 
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lagan. — Andra häftet: med 10 planscher. — Upsala, Ed. Ber- 

ling. 12 (-f- 1) sid. — Tredje upplagan. Fjerde häftet: fanero- 

gamernas anatomi, fysiologi och morfologi jemte öfversigt af 

Kryptogamernas vigtigaste organer. Med många [55] i texten 

intryckta figurer. •— Anf. st. och boktr. 29 sid. 8:o. 

Kindberg, N. C., Östgöta flora. Beskrifning öfver Östergötlands 

Fanerogamer och Ormbunkar. — Andra omarbetade upplagan. 

Linköping, M. W. Wallberg & Comp. Boktryckeri. Tit., XL VIII 

+ 272 sid. 8:o. 

Anm. Lektor Kindberg lär äfven hafva utgifvit ”Planscher till 

3:dje häftet” af sammandrag af Botanikens Elementer 

samt ”Kort öfversigt af våra vigtigaste Svampar” ; ref. har 

har ännu ej lyckats få se dem. 

Kjellman, F. R., Några tillägg till kännedomen om Spetsbergens 

Plantæ vasculares (i K. Svenska Vet. Akad. Öfvers. 1874, N:o 3, 

sid. 31-42). 

Kleen, E., Om Nordlandens högre hafsalger (i K. Svenska Vet. 

Akad. Öfvers. 1874, N:o 9, sid. 3—46 -f Tafl. IX—X). 

Anm. Äfven använd ss. gradual-disp. i Upsala. 

Krok, Th. O. B. N., Anmärkningar vid hr Akad.-adjunkten F. W. 

C. Areschougs granskning af matematisk-naturvetenskapliga lä- 

robokskommissionens omdöme om ”Botanikens Elementer. 2:dra 

upplagan” (i Pedagog. Tidskrift 1873, sid. 203—230). — Anm. 
Äfven särskildt afdrag: Halmstad, f. d. Gernandtska boktrycke¬ 

riet. 28 sid. 8:o. 

--; Svensk botanisk literatur 1873 (i Bot. Not. 1874, 

sid. 170—174). — Äfven afdrag: Lund, Fr. Berlings Boktryckeri 

och Stilgjuteri. 4 sid. 8:o. 

Leffler, J. A., Anmälan af en ny Skandinavisk Rosa-art [R. invo¬ 

luta Sm.], jämte några ord såsom svar till lektor N. J. Scheutz 

(i Bot. Not. 1874, sid. 38 — 39). 

Linnæus, C., Skånska Resa ... Förrättad Ar 1749. Med rön och 

anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiqviteter, Seder, 

Lefnadssätt. Med tillhörige figurer. Andra upplagan. — Lund, 

Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. — Tit. och dedik. 4, 

XI, 358 -f 1 sid. 8:o samt en karta (i Boksamling utgifven af 

de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening. I). 

Loven, Fredrik August, Om parasitsvamparna och deras infly¬ 

tande på skogskulturen. — Akademisk afhandling .... d. 28 Maj 

1874. Lund, Fr. Berlings boktryckeri och stilgjuteri-Tit., 

dedik. och 57 sid. -j- 3:ne taflor. 8:o. 

Mosén, Hj., Bref från ... till Prof N. J. Andersson (i Bot. Not. 

1874, sid 99-111). 
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Nathorst, A. G., Arktiska vaxtlemningar i östra Skåne (i Geolog. 

Föreningens i Stockholm Förh. Band. 2, sid. 71 (— 76)). 

Nordstedt, C. F. O., Botaniska Notiser för år 1874 .... Lund,Fr. 

Berlings boktryckeri och stilgjuteri. — Tit., IV 4- 192 sid. 8:o. 

Post, Hampus von, Om Granens kvist-toppfållning (i Bot. Not. 

1874, sid. 129-132). — Tillägg (a. st 1875, sid. 70- 71). 

Robinsson, W., se Arrhenius, J. 

Strandmark, Joh. Edv., Bidrag till kännedomen om fröskalets 

byggnad. — Akademisk afhandling — — — d. 20 Maj 1874. 

Lund, Håkan Ohlssons Boktryckeri. — Tit. och 40 sid. 8:o + 

1 pi. 

Theorin', P. G. E., Anteckningar om Ombergs Lafvar. — Göteborg. 

D. F. Bonniers boktryckeri. 12 sid. 4:o (ur Årsberättelse om 

Elem.-Lärov. inom Göteborgs och Bohus Län 1873—1874). 

--^ Färgförändringar hos växtens vegetativa delar ti¬ 

digt på våren (i Göteborgs K. Vet. och Vitterh. Samh. Handl. 

Ny Tidsföljd. — 14:de Häftet [Göteborg 1874, 8;o], sid 113 — 

127). 

Wiström, J. A., Ett blad ur Helsinglands kulturhistoria (i Hu¬ 

diksvalls Högre Elementarläroverk — Inbjudning. [Hudiksvall, 

Sam. Hellströms boktryckeri, 1874, 4:o], sid. 1—14). — Sid. 11 

—14: Växters namn, Terminologi. 

Wittrock, Veit Brecher, Prodromus monographiæ Oedogoniea- 

rum. Cum tabula. — Upsaliæ excudit Ed. Berling. — Tit. och 

64 sid. 4:o. (Ur Nova acta reg. soc. Scient. Upsal. Ser. tertiæ 

vol IX, fasc. 1). 

---, Några anteckningar om dikotyledona jordstammar 

(i Redogörelse fr. Upsala privata elementarläroverk läsåret 1873 

—74. [Upsala, Esaias Edquists Boktryckeri, 1874], sid. 3—12). 

Zctterstedt, J. E., Minnesord öfver Carl von Linné. — Jönkö¬ 

ping, Tryckt hos Jönköpings Tryckeribolag. 23 sid. 8:o, (ur 

Redogörelse för Jönköpings h. Elem.-Lärov. etc. 1873—1874). 

--, Botaniska exkursioner på Gotland 1872 (i Bot Not. 

1874, sid. 133-140, 161-168). 

--, Om vegetationen vid Altenfjord (i K. Svenska Vet. 

Akad. Öfvers 1874, N:o 10, sid 33—51). 

Örström, Carl Abraham, Bidrag till kännedomen om vedens 

byggnad uti stam och grenar hos granen (Pinus Albies Ij.). — 

Akademisk afhandling — — — d. 29 Maj 1874. Upsala, Aka¬ 

demiska Boktryckeriet. Ed. Berling. — Tit. och 32 sid. -j- 1 

pl. 8:o. 
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(Exsiccator). 
Hartman, Rob., Bryaceæ Scandinaviæ exsiccatæ fasciculus XV. — 

Gevaliæ A. J. Lindholm. — Tit. och 1 sid. 4;o. (30 n;r). 

Nordstedt, O. & Wahlstedt, L. J., Characeæ Scandinaviæ exsic¬ 

catæ. Fase. Illis. N:o 81—120. — Lundæ, typis excudit acade- 

miæ typographus. Tit. -f- 1 sid. fol. 

B. I utlandet tryckta uppsatser. 

a. Original-uppsatser. 

Agardh, J. G., Om Bladets utveckling (”Udvikling”) hos Algerne 

(i Forhandl, ved de skandin. Naturf. ll:te Møde i Kjøbenhavn 

... 1873. jKjøb. 1874], sid. 357-369 -F 1 Tafl.). 

Andersson, N. J. Norges Salices beskrevne. (Separataftryek af 

Blytt: Norges Flora 2:det Bind). — Christiania, A. W. Bröggers 

Bogtrykkeri. — 69 sid. imp, 8:o. 

Forhandlingerne ved de skandinaviske Naturforskeres ll:te Møde 

Kjøbenhavn fra den 3;die til den 9:de Juli 1873. — Kjøbenhavn 

Trykt hos J. H. Schultz. — XII och 725 sid. -f- pi. 8:o. 

Ånm. Innehålla referat af meddelanden af: 

Agardh, J. G., se ofvan. 

Nordstedt, C. F. O., Droseras blad (sid. 336—338). 

Hellbom, P. J., Nerikes Lafvegetation (sid. 369- 370); m. fl. 

ß. Öfversättning. 

Nathorst, Alfred, Sur la distribution de la végétation arctique 

en Europe au nord des Alpes pendant la période glaciaire (i 

Bibliothèque universelle et revue Suisse 1874, N;o 201, sid. 52— 

64). — Jfr. K. Svenska Yet. Akad. Öfvers. 1873, N:o 6, 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sainmanträdeu. 

Vetenskapsakademien den 13 oktober. Sekretera¬ 
ren anmälde å professor Anderssons vägnar, att från vår 
i Brasilien på d:r Regnélls bekostnad resande landsman 
d:r Hj. Mosén nyligen ankommit en ytterlig samling af 
växter i samma fullständiga och utmärkta skick, hvaruti 
de förut till vetenskapsakademien insända anländt. Detta 
torde vara den sista samling, som hit afgår, innan d:r 
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Mosén själf återvänder för att i ett särskildt verk öfver 
Caldas-floran i Minas Geraes bearbeta af honom och af 
d:r Kegnéll gjorda storartade botaniska samlingar. 

Fysiograflska sällskapet den 13 september. Adjunkt 
Lundgren förevisade en del större • frön af Westindiska 
växter, som förda af Golfströmmen blifvit uppkastade på 
Skandinaviens och Spetsbergens kuster. Professor Agardh 
föreläde en i botaniska muséet i Lund förvarad ved-stuff 
med inskrift i relief och sökte tyda uppkomsten däraf. 

Döde. 
Olof Niklas Hammar var född i Ulricehamn (enligt 

dödsannonsen i Smålandsposten; Lunds universitets histo¬ 
ria uppgifver Berg i Wästergötland). Blef 1841 student 
i Upsala samt 1843 i Lund, där han 1847 promoverades 
till filosofie doktor samt 1849 förordnades till docent i bo¬ 
tanik, efter utgifvet specimen: Några anmärkningar rö¬ 
rande Garpologien. 1851 upptäkte han i Blekinge den 
för Sverges flora nya Festuca sciuroides och utgaf 
1852 en disputation, Monograpliia Ortliotrichorum et Illo¬ 
tarum Sveciœ. Sedan adjunkturen i botanik vid Lunds 
universitet 1854 blifvit ledig, speciminerade Hammar s. å. 
för denna med en afhandling, En monografi öfver slagtet 
Funaria^ samt uppfördes på förslaget till denna lärare¬ 
plats, hvilken 1856 åter bief ledig. Hammar sökte ad¬ 
junkturen äfven denna gång, men blef ej uppförd på för¬ 
förslaget, ehuru han utgaf en i Upsala Vetenskaps Socie¬ 
tets Acta intagen Monographia generis Furnariarum^ hvil¬ 
ken är en ny upplaga af hans förra arbete öfver detta 
slägte och har ansets göra ”en verklig heder åt vår lit¬ 
teratur”. Flere orsaker samverkade därtill, att Hammar 
ej denna gång kom i fråga till den sökta platsen, och 
bland dessa orsaker var kanske den förnämsta hans för¬ 
svagade hörsel. Någon anställning vid elementarlärover¬ 
ken kunde han icke häller söka på grund af sin svaga 
hörselförmåga, ehuru han egde goda kunskaper i flere af 
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naturvetenskaperna. Efter att tvänne år liafva åtnjutit 
tjänstledighet erhöll han 1859 afsked från docenturen. 
Af omtanka för sin framtida bergning ingick han såsom 
assistent vid telegrafverket och tjänstgjorde i Wexiö från 
1857 till 1863, då han befordrades till telegraf kommis¬ 
sarie i Ronneby. Under sin tjänstgöring vid telegrafver¬ 
ket hade han väl ej alldeles lagt åsido botaniken, men 
han sysselsatte sig vida mer med studium af Englands 
litteratur, med hvilken han var ganska förtrogen. Såsom 
en vänsäll man med ett godt och gladt lynne var Ham¬ 
mar afhållen af många. Efter någon tids sjuklighet afled 

han i Wexiö den 16 Oktober 1875. 
N. J. S—z. 

Den 13 juli afled i Nyborg, Sognepræst M. T. 
Lange. Han hade gjort sig känd som bryolog och bland 
annat skrifvit öfver toskanska mossor. 

Den 30 sept, blef e. o. docenten cand. med. et chir. 
D. F. Didrichsen utnämnd till professor i hotaniJv vid 
Köpenhamns universitet. 

Ljusienomeu iakttagna hos Calendula officinalis L. 

Vid ett besök denna sommar hos min broder vid Söf- 
stafors pappersbruk uti Västmanland, berättade han för 
mig, att rättaren på stället Eklund observerat under en 
åsknatt liksom ljusstrålar utgå från blomkorgarne på de 
utanför hans fönster sådda ringblommorna. Då jag sedan 
sjelv frågade Eklund om händelsen, berättade han, då 
han kl. 10 på kvällen gick förbi blomlandet, sett att det 
liksom blixtrade tätt och ofta, men då åskmolnet var på 
öster och dessa blixtar syntes åt väster, beslöt han sig att 
se närmare äfter huru härmed förhöll sig, och fann han 
då, att liksom knippen av bleka ljusstrålar utgingo från 
blomkorgarne på en grupp Calendula officinalis, som stod 
nära boningshusets vägg. I synnerhet voro de mörkare 

blommorna utmärkta för den mängd ljusstrålar de ut- 
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sände. Detta ljusfenomen fortfor ännu en stund sedan 
åskmolnet gått bort. Dagen hade förut varit mycket varm 
med klar himmel. 

Upsala den 20 Aug. 1875. 

J. Edv. D:son Iverus. 

Cramhe maritima funnen på Sverges Östkust. Denna 
art som hitintils endast blifvit funnen på Sverges väst¬ 
kust har innevarande sommar blifvit tagen på Sandön vid 
Sandhamn af dr A. Nathorst. 

Befruktningen hos potatis svampen upptäkt. W. G. 
Smith i London har nyligen genom att macerera blad 
och stjälkar af potatisen funnit att befruktningsorganerna 
hos potatissvampen (Peronospora infestans) uppträda in¬ 
uti dessa delar; man misstänkte förut att svampen skulle 
uppträda fruktificerande endast hos andra växter. San¬ 
nolikt behöfs det mycket väta, för att de skola bildas. Såväl 
oogonierna som antherideerna ha mycken likhet med samma 
organ hos andra Peronospora-deriQT', oosporerna äro hårda, 
mörka och vårtfulla samt synas tydligen, då ett starkt 
ljus faller på bladen. 

INNEHALL; J, E. Zettekstedt; Om Hanplantan af Rumex thyr- 
soides. Desf. — W. Berndes: En för Skandinavien ny mossart. 
— Literatur-öfversigt: C. Darwin, Insectivorous Plants. — 
J. W. Clark, On the Absorption af nutrimental Material by the 
Leaves of some Insectivorous Plants. — E. Morren, Observa¬ 
tions sur les iDrocédés insecticides des Pinguicula., och Note sur 
les procédés insecticides du Drosera rotundifolia L. — N. Lund¬ 

ström, Studier öfver slagtet Salix. — O. Heer, lieber die mio- 
cenen Kastanien Bäume. — J. Lange, Vejviser i Universitetets 
nye botaniske Have. — S. O. Lindberg, Hepaticæ in Hibernia 
mense' Julii 1873 lectæ. — Svensk botanisk literatur 1874. — 
Smärre notiser: Lärda sällskaps sammanträde. — Döde: O. 
N. Hammar och M. T. Lange. — Utnämnd professor. — Ljusfe¬ 
nomen iakttagna hos Calendula officinalis L. — Cramhe mari¬ 
tima funnen på Sverges östkust. — Befruktningen hos potatis¬ 
svampen upptäkt. 

Lund, Fr. Berliiigs Boktryckeri ocli Stilgj\iteri, 1875. 
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N;r 6. d. 11 dec. 1875. 

Spridda bidrag till Sverges flora. 

Af N. J. SCHEUTZ. 

a) Öland. ' 

Matricaria inodora L. salina. Mörbylånga, Södra Möcklehy 
och Näsby. 

Lappa major Gærtn. Färjestaden, Resmo. 
L. intermedia Lge. Isgärde, Färjestaden, Resmo. 
Jasione montana L. litoralis mellan Isgärde och St. Rör. 
Mentha viridis L. Gynge i Resmo. 

Verbascum Thapsus L. bracteatum Halltorp. 

V. nigrum L. amplectens Kastlösa prestg. Af V. nigrum skall 
äfven enligt Sjöstrands Olands-flora förekomma i Kastlösa en form 
med hvita blommor. 

Berberis vulgaris L. Ilalltorp och St. Rör. 
Stellaria crassi folia Ehrh. Mörbylånga. 
Bubus nemorosus Hayn. Isgärde gästgifvaregård. 
Frunus domestica L. vid Borgholms slott, till samman med den 

tornbärande formen af P. insiti tia. 
Bumex tliyrsoides Desf. på västra sidan af ön mångenstädes ym¬ 

nig från Borgholm till Ottenby, t. ex. Glömminge, Färjestaden, Tveta^ 
Thorslunda, Resmo, Mörbylånga ; på östra sidan mindre allmän, t. ex. 
o 

Ahs, Hulterstad, Gräsgård och Stenåsa. 
Atriplex prostrata Bouch. Mörbylånga. 
Carex hirta L. hirtiformis Thorslunda. 
C. extensa Good. St. Rör. 
Triticum repens L. litorale Färjestaden. 
Dactylis glomerata L. laevigata Näsby. 
Aper a Spica venti PB. purpurea N by. 
Webera albicans Sch. Mörbylånga. 

11 
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h) Småland. 

Sonchus arvens'is L. lœmpes Westervik (D:r A. Lund.) 

Hieracium murorum L. sagittatum. Mell. Smål. t. ex. Moheda, 

Aneboda, Berg. 

H. Fl 'iesii Hn. Mell. Smål. t. ex. Wallsjö, Berg, Skatelöf. 

Hypochaeris radicata L. Wexiö, Säfsjö station. 

H. glabra L. Tralieryd. 

Af Valeriana sambucifolia Mik. förekommer i Götheryd en form 

med spiralsittande blad. 

Galium' saxatile L. Westervik (D:r A. Lund), Skatelöf. 

lionicera Fericlymenum L. Wrå. 

Fatura Stramonium L. Grenna, Östanå. 

Linaria minor Mill. Grenna, Melby. 

Veronica opaca Fr. Lunnaby i Ojaby; Stora Ànhult i Wirserum- 

V. spicata L. förekommer med hvita blommor vid Grenna. 

Plantago major L. var. rosea Dcne in Dec. Prodr. XIII p. 695; 

”spicis depressis, bracteis foliaceis petiolatis rosulatis, floribus axilla¬ 

ribus sessilibus”. — Hjorthed. Angifves redan i Linnés FI. Suec. 

såsom funnen i Upland. Denna form är väl snarare en monstrositet 

än en varietet. 
o 

Pimpinella Saxifraga L. rosea. Kronblad rödletta. — Äsheda. 

Helosciadium inundatum Koch. Kylhult i Traheryd. 

Manunculus cassubicus L. Barkeryd (Kyrkoh. O. Montelin). 

Arabis suecica Fr. Lidsjö i Moheda. 

Alliaria officinalis Andrz. Borgön i Urshult. Mycket sällsynt i 

inre Småland. 

Geranium pyrenaicum L. Grenna, Anneberg (D:r A. Lund). 

Silene nutans L. glabrata Sundsholm i Jersnas (Kyrkoh. O. 

Montelin); Hissö nära Kronoberg. 

Cerastium arvense L. Grenna; Ribbingsnäs i Barkeryd. 

C. vulgatum L. holosteoides Lidsjö i Moheda. Ny för det inre 

Småland. 

Stellaria palustris Retz, micropetala, Sund i Jersnäs vid sjön 

Nätarn enl. ex. af Kyrkoh. O. Montelin. 

Sagina mbulata Sw. Traheryd. — Förekommer inom Smål. 

blott i Sunnerbo och Westbo härader. 

Pibes rubrum L. pubescens vid Kronobergs ruiner. 

Potentilla procumbens Sibth. Knalltorp i Madesjö enligt ex. af 

P. Thorin. 

Rubus Radula Weih. Westervik (D:r A. Lund). 

Populus tremula L. villosa Barkeryd (0. Montelin). 



Spridda bidrag till Sverges flora. 163 

Epipactis palustris Cr. Liljenäs i Thorskinge. 

Malaxis paludosa Sw. Bondanäs mosse i Korsberga. 

Juncus squarrosus L. Westervik (D;r A. Lund). 

Potamogeton nitens Web. Södra Smål. Oby i Blädinge. 

Carex turfosa Fr. Bäckaby. 

C. globularis L. Sund i Jersnäs (Kyrkoh. O. Montelin). 

C. jiava L. lepidocarpa Skatelöf. 

Scirpus setaceus L. Grenna, vid Röttleåns nedersta lopp. 

Festuca gigantea Vill. triflora. Ryssby vid Holborna. 

Glyceria plica,ta Fr. Grenna. 

Avena strigosa Schreb. mellersta delen flerest., t. ex. Mobeda, 

Blädinge, Skatelöf, Wederslöf. 

Trisetum flavescens PB. Barkeryd. Gårdsrum. Utgångeö vid 

Kampen nära Wexiö. 

Holcus lanatus L. argenteus Grenna vid Bunnström. 

Asplénium Breynii Retz. Grenna, Melby. 

Blechnum Spicant Roth. Aramo i Urshult. 

Thujidium Blandowii Br. et Sch. Lannaskede hälsobrunn. 

Leskea vervosa Myr. Barkeryd. 

Pogonatum alpinum Röhl. Rösås i Bäckaby. 

Meesia tristicha Br. et. Sch. Bäckaby, i kärret nedom kyrkan. 

Dicranum flagellare H. Algutsboda prestg. 

Bryum argenteum L. lanatum Wexiö vid Skärfvet. 

Trigonanthus catenulatus Spruce. Thorstamåla— fly i Algutsboda, 

Jungermannia porphyroleuca N. v. Es. Gårdsby mellan Gass- 

landa och Kråkenäs. 

J. Helleriana N. v. Es. Barkeryds presteg. 

Aneura pinnatifida N. v. Es. Helveteshåla i Lemnhult. 

För följande växter, hvilka i västra Småland äro mycket säll¬ 

synta, torde äfven växtställen böra anföras: Serratula Unctoria L. 

Traheryd, Polygala amara L. Kållerstad, Geranium lucidum L. 

Thorskinge vid Toftnäs på gränsen till Dannäs, Viola mirabilisJL’ 

Storekull i Thorskinge, Agrimonia Eupatoria L. Bollbynäs i Bosebo, 

Milium effusum L Markaryd, Lathyrus heteropliyllus L. Woxtorp, 

Gagea minima Schult. Hinsekind, Tussilago Farfara L. Liljenäs i 

Thorskinge. 

Arnica alpina. Murray har icke urskilt denna såsom art, och 

den är ej såsom sådan upptagen i hans Systema Veget, ed, 1 & 2. 
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Retzius anför i Prodr. fl. Scand. ed. 2 (1795) visserligen tvänne for¬ 

mer af A. montana a) pratensis, b) alpina, men såsom egen art är 

den först upptagen 1799 af J, H, Oijn i hans dissert. de Arnica, 

hvarest såges, att Swartz, som sett den växande i Lappland, påstår 

den vara ”veram speciem”. A. Blytt citerar i Norges flora Læsta- 

dius såsom namngifvare, men Læstadius sjålf anför i Wet. Akad.is 

Handl. 1822 Swartz såsom den der först skilt den. 

Af Cratæcfus monogyna Jacq. är formen med småludna frukt¬ 

ämnen’ och blomskaft ganska sällsynt i Småland, hvaremot formen 

med glatta fruktämnen och blomskaft är temligen vanlig. Denna senare 

är troligen var. intermedia Kindbergs Ostgöta-flora, 2:dra uppl. p. 

107 samt sannolikt var. denudata Schum. Enum. plant. Sæll., p. 155. 

Rosa tomentella Lem. VG. Kinnekulle (P. F. Lundqvist). 

var. Ha.Uandica Siz. Christ. VG. Göteborg, Gibraltar enl. ex. af 

A. P. Winslow. 

var. scabrata Crép. Smål. Kalmar. Blek. Nättraby och Lösen. 

var. sclerophylJa Stz. Christ. ÖL mellan Resmo och Fröby. 

gårda. 

Gruppen Tomentellæ innefattar i Sverge, utom R. tomentella 

med dess former, blott 

R. ahietina Gren., hvars hufvudform dock ej blifvit anträffad; 

men som uppträder under två former var. pyenocephala Christ, 

från Skåne, och clivorum Stz. Christ., från Lyckeby i Bleking. Denna 

sistnämda är R. clivorum var. glabrescens Stz. Studier och R. du¬ 

metorum var. glabrescens Stz. Bidrag. D:r Christ i Basel, till hvil¬ 

ken förf. sändt ex., anser den för en form af R. abietina samt an¬ 

märker i Flora 1875; ”Es ist dies eine zu dem Formenkreis der 

ahietina, also der hispiden Tomenteilen gehörige Pflanze; die erste 

aus dem Norden, da alle bisher bekannten den Alpen oder dem Jura 

angehören !” Den närmar sig likväl R. dumetorum i några afseenden? 

såsom ock Christ på anförda stället anmärkt. 

R. tomentella skiljer sig enligt Christ genom ; ”Stacheln sehr 

breit, dreieckig, hackig. Blattstiel stieldrüsig. Blättchen genähert, 

rundlich, oval zugespitz, pubescirend. Blüthenstiele Kahl. Kelchzip¬ 

fel auf dem Rücken kahl, früh abfällig” ; från 

R. ahietina, som karakteriseras af; ”Stacheln schmäler, gebogen. 

Blattstiel mit fast sitzenden rothen Drüsen. Blättchen entfernt ste- 

*) Om denna form, som kanske hör anses för en subspecies, med¬ 

delar Christ åtskilliga upplysningar i Regensb. Flora 1875 samt i 

Journal of Botany, April 1875. 
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heiid, oval in’s keilige, vorn häufig stumpf, pubescirond. Zahniug in’s 

Einfache obliterirend. Blüthenstiele und Rücken der Kelchzipfel stiel- 

drüsig, letztere reich fiederspaltig, spät abfällig”. 

M, Renten, God. Öl. mellan Resmo och Fröbygårda, Tveta, Al- 

bruiina. WG. Sättra och Kinnekulle (P. F. Lundqvist). Göteborg, 

Sanaegården och Brändö enl. ex. af A. P. Winslow. — Synnerligt 

vacker och utmärkt förekommer den kring Kalm ar. 

R. Reuteri var. imponens Rip. Hall. Söndrum (L. Neuman). 

WG. mellan Björnsäter och Mariestad (P. F. Lundqvist). ÖG. Mo¬ 

tala enl. ex. af K. Ahlner. Blek. Asarum. 

R. dumetorum Thuill. var. collina Jacq WG. Göteborg, Lag- 

klarebäck enl. ex. af A P. Winslow. Öl. Tveta, 

R. Déséglisei Rip., som kanske är en lundlorm af föregående 

(åtminstone förekommer den alltid bland löfträd och högre, täta bu¬ 

skar), förekommer h. o. d. i Södra Sverge, t. ex. i Halland och Ble¬ 

king. Den synes mig vara en täml. obetydlig form. Om dess skill¬ 

nad från R. collina jfr. Déségl. Monogr., p. 88—90. 

R. dumetorum Thuill. Öl. Tveta och Färjestaden. 

R. coriifolia Fr. Öl. mellan Resmo och Fröbygårda, Tveta. En 

form sepalis patentibus subdeciduis har P. F. Lundqvist meddelat 

från Kinnekulle. 

R, pomifera Herrm. WG. Borrud i Becks socken enl. ex. af A. Stedt. 

R. mollissima Fr. Af denna art fann jag en nästan glattbladig 

form sistl. sommar på Öland ej långt från Borgby. Denna hörde till 

forma resinosa Auett., hvilken väl ej såsom art och knapt såsom 

varietet bör skiljas från mollissima. R. glandulifera Lindeb., som om- 

nämnes i Scheutz Bidrag, från Varberg, är enligt lektor Lindebergs 

meddelande blott R. resinosa Auett. — R. resinosa var. glahrata 

finnes i WG. Billiugen ofvan Warnhems kyrka, enl. ex. af K. B. J. 

Forssell. 

Till R. mollissima hör R. omissa Déségl. funnen vid Kalmar och 

Carl shamn. 

R. venusta Stz. Smål. Trehörna i Urshult, Gasslanda i Gårdsby, 

Bäckaby. Öl. St. Rör. 

R. umhelliflora Sw. Smål. Sandsjö i Konga härad. 

Vid Borgholm på Öland förekommer en forma umbrosa, utmärkt 

af tunnare blad och mindre taggar etc., men orsakad helt och hållet 

af växtstället i lundar, då däremot den vanliga formen plägar före¬ 

komma på öppna ställen och ofta vid vägar. 

R. tomentosa Sm. Sk. Hallandsås samt Reften nära Lund, 

R. carelica Fr. anser Christ i Flora 1875 för en form af R. 

acieularis, då han säger: ”die acicularis stellt lediglich die grosse 
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entwickelte und buschige, die carelica die verkürzte subuniflore arc- 

tische Zwergform dar. — Mithin wäre die B. carelica als Art ein¬ 

zuziehen und als arctische Localform der Nord-Asiatischen acicula- 

ris anzureihen.” 

Carduus acanthoides L. Blek. Carlshamn. 

Solanum nigrum L. * humile Bernh. Blek. Carlskrona enl. ex. 

af J. Ankarkrona. 

Cotoneaster nigra Wahlb. Blek. Carlshamn. 

Polygonum vivijparum L. Blek. Gammalstorp mellan Målen och 

Kylinge. 

Bumex thyrsoides Desf Sk. Käflinge och Fågelsång. 

Bromus racemosus L. Blek. Lösen enl. ex. af J. Ankarkrona 

Lolium festucaceum Link. Sk. mellan Malmö och Limhamn. 

Osmunda regalis L. Blek. Carlshamn vid Marieberg. 

Hylocomium hrevirostre Br. & Sch. Sk. Skärali. 

Tortula latifolia Hn. Sk. Keflinge. 

Lophocolea minor N. v. Es. Sk. Fågelsång. 

Försök til en ordnad upstälning av de Svenska 

Trifolium-arterna. 

Av J. Edv. D:son IvEßus. 

Då jag sysselsatt mig med att närmare studera slag¬ 
tet Trifolium, har jag funnit, det de vanligen uti floror 
förekommande indelningarne ej äro grundade på några 
väsentligare och gemensamma karaktärer, hvarför jag ve¬ 

lat framlägga detta mitt försök til arternas ordnande, 
grundadt på karaktärer hvilka synts mig vara de huvud¬ 
sakligaste. Nämligen l:o om blomorna äro skaftade el¬ 
ler ej, 2:o när eller frånvaron af hlomskärmar, 3:o blom- 
fodrets utseende, 4:o stiplerna och 5:o bladen. 

Vi hava då l:o. 

Blomorna skaftade utan skärmar: 

procimhenSj filiforme, agrarkim, spadiceum. 
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ß. Blomorna oskaftade utan skärmar: 

pratense^ medium, alpestre, incarnatum, arvense, stria¬ 

tum. 

y. Blomorna skaftade ined skärmar : 

montanum, liyhridum, repens, fragiferum. 

2:o. 

a. Blomfodret rakàdrigt : 

procumbens, filiforme, agrarium, spadiceum, pratense 
medium, alpestre, incarnatum, arvense, striatum, montanum, 

hrjbridum, repens. 

ß. Blomfodret nätådrigt : 

fragiferum. 
O d:o. 

a. De nedre fodertänderna längst: 

procumbens, filiforme, agrarium, spadiceum, pratense 
medium, alpestre, incarnatum, arvense, striatum, montanum 

ß. Alla fodertänderna nästan lika långa: 

ligbridum. 

y. De övre fodertänderna längst: 

repens, fragiferum. 

4:o. 

a. Stiplerna örtartade (gröna) och enkelt ådrade: 

procumbens, filiforme, agrarium, spadiceum. 

ß. Stiplerna hinnartade (ofärgade) med grova, gre 
niga ådror : 

pratense, medium, alpestre, incarnatum, arvense, striatum 
montanum, Jiybridum, repens, fragiferum. 

5:o. 

or. Bladen enpariga med uddblad: 

procumbens, filiforme. 

ß. Bladen trefingrade, enkelt ådrade: 

agrarium, spadiceum. 
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y, Blaclen trefingrade, grenigt ådrade: 

pratense^ medium, alpestre, incarnatum, arvense, stria¬ 
tum, montanum, hyhridum, repens, fragiferum. 

I. Meilicagiplesiones. (Medicagini och Ttlrjaiog = 

granne). 

Bloman med räfladt, plattadt kronsegel (hos våra 
svenska arter gul). Småbladens sidoådror enkla. Stiplerna 
bladartade med enkla ådror. 

a. Bladen enparbladiga med uddblad. 

«. Kronseglet djupt räfladt.proeumhens. 
ß, Kronseglet nästan slätt.filiforme. 

b. Bladen trefingrade. 

a. Alla bladen skiftevisa.agrarium. 
ß. De tvänne övre bladen nästan motsatta spadiceum. 

IL Triphyllones. (rQiçpvUov = väpling). 

Blomman med slätt och längs midten taklikt nedvi- 
ket kronsegel. 

Bladen trefingrade och småbladens sidoådror grenade. 
Stiplerna hinnartade med grova, greniga ådror. 

a. Stiplerna med ytre kanten fri. Blomorna oskaftade, 
utan skärmar. Balja 1 fröig. 

Of. De översta stjälkbladen närmade intil hvarandra 
eller nästan motsatta. 

* Blomhuvudskaft korta. Blomfoder tät- 

hårigt .pratense. 
** Blomhuvudskaft slutligen af blomhuvudets längd. 

Blomfoder nästan glatt.medium. 
ß. Alla stjälkblad spridda. Blomfoder 
hårigt., . alpestre. 

b. Stiplerna med ytre nedre kanterne hopvuxne til en 

ring kring stjälken. Blomfodret tätludet. 

Of. Blomkrona ^/3 längre än fodertän¬ 
derna .incarnatum. 
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ß. Blomkrona ‘/4 koitare an fodertän¬ 
derna .arvevise. 

d. Stiplema med ytre kanterne hop vuxne til ett längre 

eller kortare rör kring stjälken. 

Of. Blomorna oskaftade utan skärmar. 
Balja 1 fröig.striatum. 

ß. Blomorna skaftade med hinnartade skärmar. 
-f-. Blomfodret rakådrigt. 
0. Blomskaft korta. Småblad spetsiga 

med uphöjda ådror. Balja 1 fröig. montanum. 

00. Blomskaft långa. Småbladen trubbade eller ur- 
nupna utan upböjda ådror Balja 2—4 fröig. 

* Blomhuvudskaft från övre bladvecken. 
Stjälk upstigande.hyhridum. 

** Blombuvudsksfteri utgående över stjäl¬ 
kens hela längd. Stjälk nedliggande repens. 

+-|- Blomfodret nätådrigt med de övre 
tänderna starkt utveklade och täc¬ 
kande de undra . . . . .,.fragiferum. 

En resa i Lappland och Norge. 

Af V. F. Holm. 

(Forts. fr. nr 2.) 

Gerdalsälf genomflyter straxt före sitt utflöde i Sör- 
foldenfjord den lilla fjällsjön Kobbvaiid, vid hvars norra, 
något jämna strand en likbenämnd by fått sin plats. Mot 
sjöns öfriga sidor nedstupa lodräta bärgväggar, mellan 2 

af bvilka älfven tränger sig fram. På de mot norr vända 
. klipporna nedhängde Saxifraga Cotyledon i rika festoner, 

och nästan fotsbög Erigeron uniflorus^ yppig^ Salixd^rier 
och andra alster af fjällfloran prydde bergspringorna. På 
den mot söder sluttande delen af bärgen var växtligheten. 
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ehuru af öfvervägande fjällnatur, dock uppblandad med 
månget lån ifrån södern, såsom Hieracium saxifragum, 
Bammculus polganthemos, Fragaria, Bosa mollissima, 
jämte de ofvan uppräknade sydliga växtarterna. På de 
små holmar i älfven, hvilka till en del öfversköljas af 
flodvattnet, frodades Stellaria crassifoUa och humifusa, 
Haloscias scotica Scirpus rufus, Carix incurva m. h. och 
kunde daraf märkas, att hafskusten var i närheten. Vid 
framkomsten till Sörfoldenfjord möttes vi af den föga hug- 
nesammma underrättelsen att den ångbåt, som brukar gå 
mellar denna fjord. Bodö och Ealtenfjord, råkat i olag 
och låg under reparation, hvarigenom vi gingo miste icke 
blott om en lätt kommunikation med Skærstadsfjord, som 
utgjorde resans närmaste mål, utan ock om det för en 

botanist lockande tillfället att undersöka hafstrandfloran 
i trakten af Bodö. Nu blef ingen annan utväg öfrig, än 
att färdas båtledes öfver inre delen af Sörfoldenfjord samt 
marskera öfver det milsbreda näset, som skiljer denna 
fjord från Skærstadsfjord. Det vackra vädret och den 
storartade anblicken af de höga, branta fjällen, som om- 
gåfvo fjorden, gjorde denna färd till den angenämaste de¬ 
len af hela resan. Emellanåt sattes i land för att intaga 
en enkel måltid vid någon utskjutande klippa eller nå¬ 
gon vackert belägen gård. Mitt vid de svenska lappmar- 
lernas växtlighet vanda öga fann sig vid dylika tillfällen 
synnerligen öfverraskad af den blandning af sydliga och 
nordliga växter; som här trifdes invid hvarandra. Här 
syntes nämligen Saxifretger, Frigeron uniflorus, Vero¬ 
nica saxatilis frodas sida vid sida med Sagina nodosa, 
Bosa-2iXiQY och flere hafstrandväxter. Under vandringen 
öfver näset armärktes Banuneulus hyperhoreus och nära 
invid fjorden Salix Lcestadiana Hn, nämligen den form, 
som är hybrid af S. Lapponuni och caprea eller Wimmers 
S. caprea-Lapponum. Ehuru hän gena redan affallit, kunde 
växten dock lätt igenkännas på bladen. Ju längre man 
aflägsnade sig från fjorden och ju högre marken höjde 
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sig, desto mer fjällartad karakter antog växtligheten, men 
så snart marken började slutta mot söder, förändrade sig 
med ens förhållandet. Vid sluttningen mot Skærstads- 
fjord hade vegetationen i det närmaste samma utseende 
som i mellersta Norrland. 

Den, som från nyssnämnde fjord önskar anträda re¬ 
san öfver fjällryggen till Pite lappmark, har att välja 
emellan 2:ne lämpliga vägar, hvilka bådadera leda till 
trakter, som synas för botanisten synnerligen inbjudande. 
Den ena går förbi Saltdalens kyrka upp efter Saltenälf 
till Solwaagtind och Baatfjellet. Sannolikt göra de säll¬ 
synta växtarter, man blir i tilltälle att insamla på nämnde, 
väl undersökta fjäll, att de fleste föredraga denna väg 
framför den andra, synnerligast som resan på denna är 
förenad med långt mindre besvärligheter och försakelser 
än på den andra. Betänker man åter, att den som väl¬ 
jer den andra vägen, kommer att färdas omkring Suli- 
tälmas södra sluttning och en lång sträcka längs efter 
Ijällryggen, torde möjligen hoppet att på dessa icke förr 
undersökta fält göra nya skördar öfvervinna de betänk¬ 
ligheter, som resans besvärligheter uppställa däremot. För 
mig fans intet val, ty min väg var utstakad i den senare 
riktningen. Det är att hoppas, att de fynd, som jag, ehuru 
strängt upptagen af mitt arbete, därunder liksom i för¬ 
bifarten gjorde, kunna mana andra att egna dessa trakter 
en noggrannare undersökning , hvarjänite äfven något 
lockande äfven torde ligga uti att få göra en närmare 
bekantskap med Sulitälmas beryktade, stora glacier, hvil¬ 
ket beskäres den, som tränger sig fram i sist angifne 
riktning. 

1 nordöstra hörnet af Skærstadsfjord utfaller en strid 
och vattenrik älf, som hämtar största delen af sitt vatten¬ 
förråd från Blåmannens och Sulitälmas södra sluttningar 
och bildar 4 öfver hvarandra trappformigt liggande lång- 
sträkta sjöar och efter hvilken min resa fortsattes den 
1 augusti. De invid fjorden liggande sjöarne, Nederwand 
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och Overvand, utbreda sina ytor endast några fot öfver 

hafvets medelstånd. Växtligheten omkring dem visade 

ungefär samma utseende som vid fjorden. Emellan den 

senare sjÿn och den tredje i ordningen höjer sig marken 

ganska hastigt, 400 fot på en half mils längd. Omöjligt 

var att följa älfven dem emellan, enär han söker sig väg 

i många krokar i djupa afgrunder och hland de skrofli- 

gaste klippor, utan man är nödsakad att sträfsamt arbeta 

sig fram efter en smal gångstig, som löper berg uppför 

och berg utför. Den sjö, man efter en sådan färd upp¬ 

når är Langwand och han ligger inklämd emellan höga 

Ijäll, som i synnerhet på norra sidan antagit väldiga di¬ 

mensioner, och hvilka i branta afsatser sänka sig mot den 

djupt liggande vattenytan. Härifrån sedd, förefaller Su- 

litälmas fjällmassa särdeles imponerande. Vid sjöns östra 

ända ligga några byar och därinvid växte på en inskränkt 

plats litet barrskog. Reslig björkskog Jdädde däremot 

alla dalar och lägre kullar och däri frodades en ymnig 

och rik lundvegetatioii. Bland andra växter förekommo 

där Aspidiwn Lonchitis^ Blechmmi, Stachys sylvatica^ 
Campanula latifolia^ Convallaria verticillata, Hieracium 
tritendatum, crocatum och corymhosum m. fl. På de mera 

klippiga afsatser na voro fjällväxterna de förherrskande. 

Afståndet mellan Langwand och den närmast högre lig¬ 

gande Lommijaure utgör en enda sluttning om 1,700 fots 

höjd. Vid uppklättringen uppför denna antecknades Carex 
helvola och canescens var. suhloliacea inom skogsregionen 

och där ofvan Koenigia och Allosurus. Och vid pass 

1,000 alnar väster om Lommijaure tätt invid älfven, som 

flyter därur och af lapparne benämndes Bhapesjokk, före¬ 

kom Carex rufina i stor mängd. På sex skilda ställen 

anträffades denna sällsynta starrart under sommarens lopp. 

Växten synes välja till boningsplats någon låg sjÖstrand 

eller fördjupningar vid en bäck, så belägna, att han un¬ 

der vintern höljes med ett tjockt snölager. Därför brin¬ 

gas han ock först sent till blomning och torde under kalla 
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somrar knappast blifva eiis synlig. Den lilla starrarten 
tyckes omöjligt kunna förväxlas med någon annan, växer 
i små runda, nästan platta och i mossan dolda tufvor om 
ett qvarters genomskärning, med strån böjda från midten 
mot omkretsen, hvarigenom vanligtvis i tufvans midt inga 
strån förekomma. Frögömmena ega endast en liten borst 
i h var dera kanten, öfversta axet har nästan alltid hon¬ 
blommor i toppen, hvarjämte axen äro mycket tätt när¬ 
made intill hvarandra, ungefär såsom hos Carex glareosa 
hvilken växten äfven i afseende å stråets böjning invid 
axet liknar. 

Utmed Lommijaures norra strand styrdes färden mot 
svenska gränsen, därunder vi hade att vada öfver en 
mängd bäddar, som störta ned från Sulitälma. Det var 
på isen af denna sjö, som Wahlenberg år 1807 uppmätte 
en baslinie för bestämmande af fjällets höjd. Sedan dess 
har den högre af de inom Sverge liggande topparne blif-’ 
vit för Norrbottens läns Ekonomiska Kartverks räkning 
medelst vanligt afvägningsinstrument uppmätt och befun¬ 
nen vara 6,326 fot hög. Den högsta af de norska top¬ 
parne beräknas till 200 fot högre. Något öster om sjön 
och ej långt från riksröset nr 238 nedslogo vi våra tält¬ 
pålar för några dagar, emedan nya lastrenar måste häm¬ 
tas från lappar, som vistades några mil från stället. Detta 
uppehåll var kärkommet för det lillfälle, som därigenom 
bereddes, att taga den stora glacieren, som låg där i när¬ 
heten i närmar skärskådande, I denna afsigt bröt jag upp 
tidigt en morgon och under angenämt väder. Ehuru vi 
räknade den 5 augusti, stod sommaren här i sitt högsta 
flor. Otaliga bäckar nedstörtade med vildt dån ifrån fjäl¬ 
len rundt omkring. Alt ifrån höjderna, där drifvorna 
gräto bort sitt kyliga lif, ända ned till de speglande vatt¬ 
nen i dalens famn,, bar hvarje fläck de vackraste smyc¬ 
ken. kin ren himmel spände sitt azurblåa hvalf öfver 
hela nejden, endast några flockar guldglänsande moln 
summo i det genomskinliga lufthafvet vid Sulitälmas och 
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Jägnafos isiga sidor. Från fjället Lairo, hvars topp snart 
nåddes, har man en god ntsigt öfver Sulitälmas jättege¬ 
stalt, som, omgjordad af glacierernas glänsande mantel, 
sträcker sju skrofliga spetsar mot ■: skyn. Längre ned när¬ 
mare foten syntes väldiga isväggar af vid pass 200 fots 
höjd med nedsmutsade ishvalf, hvilka förekommo mig så¬ 
som portar till afgrunden. Isväggen utgöres af en otalig 
mängd ispyramider och kolonner, hvilka med ett dån och 
ett huller,som höres vidt omkring, kullstjälpas och ned¬ 
ramla. Det knakar och brakar i hela glacieren, ett mörkt 
vatten sorlar i djupet och ingen lefvande varelse vågar 
nalkas moränernas stygga bädd af fruktan att qvarhållas 
i deras djupa gyttja. Ur denna glacier upprinner stora 
Lairojokk, som beständigt för så grumligt vatten, att uti 
Pjeskejaure, i hvilken han faller, ingen fisk trifves. På 
försommaren vore denne bäck omöjlig att färdas öfver, 
därest icke då funnes i behåll en snöbrygga tätt under 
glacieren. Naturligt är, att en bäck, sådan som denna i 
tidernas längd skall bilda ett ansenligt deltaland i den 
sjö, där han mynnar ut. Ett dylikt af flere 100 tunnlands 
utsträckning förefinnes ock i Pjeskejaure och på de delar 
däraf, som vårtiden sköljas af flodvattnet, upptäcktes Ca¬ 
rex hicolor i stor mängd och qvarterslång ; 15 à 20 tunn¬ 
land voro nästan öfversållade af denna vackra starrväxt. 

Ett stycke norr om riksröset nr 238 skär gränsen en 
mindre tjärn. På stränderna af denna, både på svenska 
och norska sidan, syntes ymnig Carex rufina^ likaså vid 
en bäck, som från svenska sidan infaller i tjärnen. Och 
ungefär på midten af näset mellan Lommijaure och Pje¬ 
skejaure hade 2:ne egendomliga fjällpilar och en starrart, 
tillhörande distigmaticce’s svår bestämda grupp, slagit sig 
ned. Den ena bland de förra, röjde genom glatta, fasta, 
mörka och glänsande blad tydligt nog sin förvandtskap 
med S. myrsinites^ men hvem, som bör anses vara den 
andra af färäldrarne, det är svårt att afgöra, då växten 
endast fans nästan utblommad. Den andra pilarten, 
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hvaraf insamlades 1 honexemplar och flere hanexemplar^ 

kan med tiinimeligen stor säkerhet bestämmas till S. lap- 
ponum-myrsinites. Bladen påminna i afseende å form och 

beklädnad om S. lapponum, men små, hvassa sågtänder, 

gråludna fröhus och purpurröda stift häntyda på S. myr- 
sinites såsom ursprung. Starrarten hör till afdelningen 

Limula-elyb'oides i Hartmans flora. Hvarken någon be- 

skrifning hos denne författare eller i Anderssons Skandi¬ 

naviens Cyperaceer öfverensstämmer dock fullkomligt med 

den växt, som här togs. Närmast synes han stå till den 

stora bredbladiga formen af Carex hyperhorea, och kan 

väl knappast vara någon annan, ehuru skiljd genom frö- 

gömmen betydligt kortare än fjällen och några andra 

mindre väsendtliga karakterer. 

Efter ankomsten af friska lastdjur gjordes den 7 au¬ 

gusti uppbrott och tåget fortsattes längs fjällryggen med 

norra Saulo och Acharisfjäll på höger hand. Därunder 

observerades Carex limosa^ frodigt växande på ett sum¬ 

pigt ställe flere hundra fot öfver trädgränsen. Någon 

fjälldrägt kunde det oaktadt icke hos växten förmärkas. 

Snart stängdes vår väg af en långsträckt sjö, Mavasjaure, 

som är en af Piteälfs förnämsta källsjöar och ligger djupt 

mellan södra Saulo och Acharisfjäll. Sjön höjer sig en¬ 

dast 1,834 fot öfver hafvet och är vackert omkransad af 

björkskog, och uti densamma finnes ymnig tillgång på 

laxöring, men märkvärdigt nog saknas röding, hvilken el¬ 

jest plägar vara den fisk, som går längst upp i fjällsjö- 

arne. På en bräcklig lappbåt förskaffade vi oss öfver det 

upprörda fjällvattnet och lade till vid foten af södra Saulo. 

Nära invid landningsstället hade en strid bäck i det lösa 

jordlagret urhålkat en lång och djup remua, den jag be¬ 

slöt att undersöka. Här förekommande växter utmärkte 

sig genom yppig växtlighet och såsom synnerligen anmärk¬ 

ningsvärd i detta hänseende framstod Saxifraga cernua 
var. racemosa^ hvilken, just nu blommande, uppnådde en 

hel alns höjd. Foa laxa och cenisia^ Juncus arcticus, Ca- 
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rex rigida och hyperborea anträffades här, och vid rem- 
nans kanter Bhododendron^ Chamceorchis, Carex microglo- 
chin samt en Salixdixt, som, enligt hvad följande beskrif- 
ning ådagalägger, sannolikt är Salix reticutata-hastata : 

Blad elliptiska, rundadt trubbiga, helbräddade, med ned- 
vikna kanter, på öfre sidan glatta, ojämna med insänkta 
ådror, på undre sidan upphöjdt nät- och gul-ådriga, mer el¬ 
ler mindre småhåriga, Smågrenar tätt ullhåriga. Hängen 
korta, bladiga. Fröhus skaftade, glatta med medelmåttigt 
stift. Skärmfjällens hår långa och raka, eller något krusiga. 
Till bladens form och ådrighet lik S. reticulata, till hän¬ 
gen S. hastata. Busken knappast fotslång, nedliggande. 

Högre upp på fjället anmärktes Fedicularis hirsuta 
och flammea, båda i frukt, Salix polaris, Catahrosa al¬ 
gida, Cerastium latifolium samt på sandkullar i dalgången 
mot Ikisjaure Carex nardina. Denna sjö utgör Skellefte- 
älfs förnämsta källa och har ett dystert läge högt öfver 
trädgränsen med västra ändan sköljande gränsfjällens 
skrofliga afsatser och med den östra en låg, steril sand¬ 
strand. Endast norra sidan, där flere från Saulo nedrin¬ 
nande bäckar bildat ett litet grönt delta, erbjöd en ri¬ 
kare växtlighet och ett angenämare utseende. Här trif- 
des i broderlig sämja invid hvarandra Carex turfosa, hy¬ 
perborea och borealis och vid en liten tjärn, som genom 
en 1,000 alnar lång bäck af bördar sitt öfverflödiga vat¬ 
tenförråd i sjön, växte Carex rufina i ymnighet och må¬ 
ste naturligtvis lemna sin vederbörliga tribut. Den bäck, 
som bortleder Ikisjaure vatten, faller i den lägre lig¬ 
gande Njurronjaure, hvarefter han under namn af Sildu- 
tädno flyter ratt i öster i en djup, skogbeväxt dalgång. 
Under färden utefter densamma fans just intet att lägga 
märke till; växtligheten var ock kanske altför långt fram¬ 
skriden i dessa lägre liggande trakter och tiden för knapp 
för att nu göra några iakttagelser. Vid Sädvajaure, där 
Skellefteälfs båda källarmar förena sig, anmärktes dock 
Convallaria verticillata, Cystopteris montana, Eriophorum 
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callitrix och Oxycoccus microcarpus^ som, enligt min er¬ 
farenhet, synes vara allmännare inom Pite lappmark än 
hufvudarten. Efter att hafva seglat öfver nyssnämnda sjö 
och några mindre uppnåddes den 12 augusti Gäkkviks 
präktiga och och välförsedda nybygge vid Hornavans vä¬ 
stra strand, där jag vid ett godt bord och i en mjuk bädd 

snart glömde alla försakelser och utståndna mödor. 
Om resan åtestår nu intet annat att säga, än att den 

fortsattes öfver Hornavan förbi Arjeplougs kyrka och där¬ 
ifrån till Avaviken, där landsvägen till Piteå vidtager. 

Innan denna skildring afslutas, må dock några ord lika¬ 
som i förbigående tilläggas om en omtvistad Salix-iorm^ 
hvilken af Læstadius upptäckts i nämnde kyrkas närhet, 
och som, såsom jag tror, återfunnits fastän ej på af ho¬ 
nom angifvet ställe. Læstadius uppgifver växtlokalen till 
Arjeploug och Galgtjärn. Straxt öster om kyrkplatsen 
vidtager en myr, som sträcker sig åt öster ungefär 1,000 
alnar och här och där omsluter små skogbeväxta kullar. 
I myrens östligaste ända ligger en några hundra alnar 
lång tjärn, den s. k. Galgtjärn. Ehuru myrbältet omkring 
densamma icke är synnerligen bredt och jag åt undersök¬ 
ningen däraf offrat 3 nästan hela dagar, lyckades det mig 
dock icke att påträffa någon form, liknande den af Læ¬ 

stadius här upptäkta. Doktor Håkansson och docenten 
Lundström hafva likaledes under sommaren 1874 under¬ 

kastat denna trakt en grundlig undersökning, men med 
lika liten framgång. Men vid min andra utflykt i början 

af juli månad samma år anträffades ungefär 200 alnar 
öster om Tingshuset i norra myrkanten några pilbuskar, 
hvilka tycktes tillhöra S. myrtilloides, men vid närmare 
granskning därifrån skilde sig genom blad, ludna kapslar, 
m. m. Växten förekom på en inskränkt lokal, men gan¬ 
ska ymnigt, åtminstone 100 alnshöga buskar. Möjligt är 
ju, att Læstadius förväxlat växtstället för denna form 
med växtstället för någon annan, insamlad vid Galgtjärn, 
t. ex. versifolia, som där ymnigt förekommer, eller teck- 

12 
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nat upp växtlokalen ur minnet långt efter insamlandet 
och därvid tagit miste. Ty osannolikt förefaller det, att 
en Salix-ioxm, som förefinnes så ymnigt som denna på 
några liundra alnars afstånd från hans boningplats, skulle 
hafva undgått en så skarpsynt forskares uppmärksamhet. 
Under antagande att den af mig insamlade pilen är af 
samma art, som den af Læstadiüs upptäkta, tillåter jag 
mig bifoga min åsigt om densamma, ehuru förmätet det 
kan synas vara att vilja hafva ett ord med i det lag, där 
sådane män som Wimmer, Andersson, Hartman och Lund¬ 

ström redan afkunnat sina vota. Mitt tilltag kan möjli¬ 
gen vinna ur sägt därför, att desse i bedömandet af väx¬ 
ten varit af olika meningar, samt att ingen af dem sett 
växten i lefvande tillstånd. 

Den ifrågavarande pilarten ansågs af Læstadiüs för 
en form af S. aurita och är beskrifven af professor Fries 

under namn af S. finmarhica, hvaremot Wimmer uppgif- 
ver S. aurita och myrtilloides såsom dess sannolika ur¬ 
sprung. Professor Andersson synes däremot, att döma 
efter Wimmer och Hartman, hafva flere gånger växlat åsig- 
ter. Ty enligt den förre * **) ***)) skulle han hafva varit af den 
mening, som vore växten hybrid af myrtilloides och versi- 
folia^ och enligt Hartmans flora, sista upplagan, af aurita 
och myrtilloides^ hvaremot han sjelf, ehuru växten subsum- 
meras under S. rugulosa^ vill anse den för hybrid af S. 
myrtilloides och nigricans Lundström kallar den af 
Læstadiüs upptäkta för S. vagans-myrtilloides^ men den 
af mig insamlade för S. vagans myrtilloides-lapponum 
Den förra af hans åsigter skulle jag vilja göra gällande 
äfven med afseende å den senare växten. I ungt tillstånd, 
då bladen äro blott till hälften utslagna, påminner väx¬ 
ten onekligen om S. aurita-myrtilloides, men fullt utveck- 

*) D:r Fredricus Wimmer: Salices Europeæ, Wratislaviæ 1866 

pag. 246. 

**) Monographia Salicum, auctore N. J. Andersson, pag. 99. 

***) Studier öfver slagtet Salix, af A. N. Lundström, pag. 55. 
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lad är den för mig omöjlig att särskilja från den form, 
som, tagen i trakten af Piteå, af doktor Håkansson och 
studeranden Lundberg utdelats under namn af vagans- 
myrtilloides, hvarjämte Wimmers beskrifning förträffligt 
träffar in på densamma. Den sist uttalade åsigten delas 
ock af doktor Håkansson, som i flere år studerat Salix- 
hybriderna i trakten af Piteå och i Pite Lappmark. För 
mig är det åtminstone omöjligt att uppspåra någon för- 
vandtskap med S. Lapponum, och jag vågar nästan tro, 
att hybrid-frågan är för nyligen väkt och de' fleste s. k. 

hybrider altför litet studerade, för att det icke måste an¬ 
ses mycket för tidigt att redan nu slå in på trippel-hy- 
bridernas osäkra stråt. 

Literatur-öfversigt. 

Ueber die Temperatur, welche Pflanzen iin Sonnenlicht 
annehmen. Von E. Askenasy. (Bot. Zeit. 1875, nr 27.) 

Då man förut ej haft några uppgifter öfver den tem¬ 
peratur, som växter antaga, då de utsättas för direkt 
solljus, ansåg förf. för ändamålsenligt att meddela de få 
iakttagelser, han i detta hänseende gjort. Han under¬ 
sökte temperaturen dels på ytan af växten genom att sätta 
termometerns kula i noggrann beröring med växten, dels 
i det inre af den genom att sänka kulan i en inskärning, 
som han gjort i växten. 
i Försök med land- och vattenväxter, hafva förut visat 
att blad och ör tar tade inter nodier dödas genom att hållas 
i luft af 50° C. eller föga mer under 10—30 minuter, 
och att i vatten nedsänkta växter förstöras genom att 
utsättas för en temperatur af 45—46° C. under 10 minu¬ 
ters tid; samt att en något lägre temperatur under en 
längre tid sannolikt verkar lika med en något högre un¬ 
der en kortare tid. 

12’^ 
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Förf. fann att temperaturen på ytan och , i det inre 
af succulenta växter ss. Opuntia och Sempervivum kan, i 
motsats till hos andra växter, utan skadlig efterverkan 

stiga till 43—51,2° cilpivi'^'n'^ ända till 52° 
C. Således ligger sistnämnde arts öfre temperaturgräns 
högre, än man förut kände fÖr någon växtart. Att väx¬ 
terna kunna blifva ”förbrända” känna trädgårdsmästare 

väl till, och äfven förf. anser det möjligt att mången växt 
stundom af solen kan uppvärmas till högt öfver sin öfre 
temper atur gr äns. 

Oeschichte der Botanik vom 16 Jahrhundert bis 
1860. Von Dr julius sachs. München 1875, 612 sid. 8:o. 
— Pris 8 mark. 

Detta arbete utgör 15:de bandet af Geschichte der 
Wissenschaften in Deutschland, neuere Zeit; dock kan 
man redan vid en flyktig blick på namnregistret, som 
upptager 283 personnamn, se att all verldens botanister 
blifvit annekterade, så att arbetet gör skäl äfven för sin 
här ofvan stående mera allmänna titel. Förf. säger själf 
att han betraktar som sin hufvuduppgift att uppspåra 
första uppkomsten till vetenskapliga begrepp och fullfölja 
deras utveckling till omfattande teorier. Han behandlar 
därför ej det hela i en kronologisk följd, utan delar det 
först i tre afdelningar, alt efter som ämnet berör morfo¬ 
logien och systematiken eller växtanatomien eller växtfy- 
siologien. 

Ueber Zellbildung und Zelltheilung. Von E. Strasburger. Mit 

VII Tafeln. Jena 1875. 256 Sid. 8:o. — Pris 12 mark. 

Om forntidens växter. 

Referat af A. G. Nathorst. 

II Calamites. 

On the organization of the fossil plants of the Coal-measures. 

Part. I. Calamites. By W. C. Williamson F. R. S. (Philosophical Trans¬ 

actions 1871. 2. pag. 477). 
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Efter en inledning, däri han framhåller dels dej motsägelser, som 

herr skat hos olika författare rörande den inre bygnaden af växten i 

fråga, dels uppställer vissa frågor, hvilkas besvarande för växtpale- 

ontologen har intresse, samt sedan han framhållit, att det rika ma¬ 

terial, som stått till hans disposition, tillåter honom att med full sä¬ 

kerhet yttra sig öfver förut tvifvelaktiga förhållanden, lämnar förfat¬ 

taren en kort framställning af växtens olika element *) innan han 

öfvergår till beskrifningen af hvart för sig. Stammen består af tre vä- 

sendtliga element, en central märg, omgifven af ett vedartadt lager, 

som åter i sin tur omgifves af barken. Märgen är som ung solid 

och består blott af cellväfnad, men blir snart vid fortsatt utveckling 

ihålig. Det, vedartade lagret liknar i hög grad till sin byggnad de 

första skotten af nutida barrträd. Det består af en mängd kärlknip - 

pen, af hvilka hvart och ett inåt tager sin början från en trång, 

långsgående kanal och utåt blir bredare. De skiljas från hvarandra 

genom utskjutande partier från märgen, hvilka af förf. kallas primära 

märgstrålar, under det att sekundära märgstrålar skilja lagren af 

kärl i radial riktning inom hvarje knippe, alldeles som hos nutidens 

”exogener”. Kärlknippena jämte de primära märgstrålarne sträcka 

sig rätlinigt från led till led och dela sig der på ett sätt, som längre 

fram skall beskrifvas. Barklagret visar en cellulär byggnad utan spår 

till kärl. Vid hvarje internodium sträcker sig märgen tvärs öfver 

håligheten, så att stammens inre kan sägas upptagas af en serie öl- 

ver hvarandra stälda kamrar. 

Märgen består alltid af vanligt cellulärt parenkym, som i 

tvärgenomskärning visar mer eller mindre regelbundet sexkantiga cel¬ 

ler, under det att en längdgenomskärning visar dem utdragna på 

längden, ordnade i fortlöpande rader. De innersta cellerna hafva 

ofta en i förhållande till längden högst obetydlig tvärdiameter, hvil¬ 

ket beror af förändringar under tillväxten. En längdgenomskärning 

genom en led visar en tunn diaphragma af märgceller. Man har 

förr antagit, att stammens ihålighet berodde på en förruttnelsepro¬ 

cess efter växtens död. Men dess bestämda gräns inåt, ooh det ut¬ 

märkta tillstånd, hvari de innersta cellerna befinna sig, visa helt sä- 

*) Han hänvisar härvid till en restaurerad figur, visande de olika 

elementen. Denna figur finnes reproducerad i andra upplagan af 

Cleves uppsats ”Om stenkol” (”Ur vår tids forskning” N:o 1 pag. 29^ 

bild 4), och läsarens uppfattning af referatet torde genom jemförelse 

med denna lätt tillgängliga figur betydligt underlättas. 

Ref. 
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kert, att detta ej var fallet, utan att håligheten uppkommit vid väx¬ 

tens snabba tillväxt, hvarigenom den till en början solida märgen 

snart förlorade sin sammanhållighet, tils slutligen processen slutade 

med märgens fullständiga ”absorption”. I motsats mot hvad några 

andra författare angifvit har W. aldrig funnit kärlelement i märgen. 

Veden utgöres af en serie kilformiga kärlknippen, skilda genom 

de primära märgstrålarne. I tvärgenomskärning visar det sig, att 

kärlknippets spets inåt tager sin början vid en i stammens riktning 

gående kanal af konstant diameter under hela sin utsträckning. 

Det består af en mängd i radiala skifvor ordnade kärl, och dessa 

skifvors antal tilltager utåt genom mellanlagring af nya, hvilket åter 

är orsaken därtill, att kärlknippena utåt blifva alt bredare. Kärlen 

själfva äro i tvärgenomskärning nästan fyrkantiga och blifva utåt nå¬ 

got vidare. I längdsnitt visa de sig förlängda ogrenade och äro än 

nätkärl än åter af ett egendomligt slag, försedda med tvärstälda li¬ 

ster eller bommar, för hvilka en särskild benämning erfordras. De 

hafva förut benämts af andra författare dels ”pseudo-vasculära” dels 

”trappkärl”, men då de äro verkliga kärl torde den förra benämnin¬ 

gen ej vara fullt riktig, och verkliga ”trappkärl” äro de ej i samma 

mening som hos ormbunkar och andra lefvande kryptogamer, emedan 

kanterna ej såsom hos dem äro förtjockade genom oafbrutna aflag- 

ringar af vedämne. Denna kärltyp är, intressant nog, rådande hos 

flere af stenkolsperiodens olika växter nämligen utom hos Calamites 

hos Sigillariae m. fl., hvarigenom behof af en egen benämning för 

dem blir ännu större. Förf föreslår därför benämningen ”listför- 

sedda kärl (”barred vessels”). De äro enligt hans åsigt en modifie¬ 

rad form af spiralkärl. De besitta ej porhål såsom af några förfat¬ 

tare angifvits, ty det som för sådana antagits har blott varit tunnare 

ställen på kärlväggcn. Nätkärlen hos Calamites äro blott en form 

af nämnde typ, båda förekomma ofta i samma exemplar och tyckas 

till och med öfvergå i hvarandra. Stundom kunna de inre kärlen 

vara ”listförsedda kärl” (”barred”), under det att de yttre äro ”nät¬ 

kärl”. Då petrificeringen ej är fullt genomförd kan deras nämnda 

struktur ofta saknas. Kärlens antal i hvarje rad varierar naturligt¬ 

vis efter åldern och stammens storlek ; förf. har räknat ända till 354. 

Kärlknippenas antal och afståndet mellan de nämnde kanalerna, från 

hvilka de utgå, varierar också, dock så, att förf aldrig har mött nå¬ 

gon omständighet, som häntyder derpå, att deras antal ökats sedan 

en ung stam en gång till sina element blifvit anlagd; blott en enda 

gång syntes ett knippe något längre ut än de öfrigaa inre spetsar 

och det saknade äfven den vanliga kanalen vid inre sidan. Deras 

antal har hos olika exemplar funnits variera mellan 9 och 90. Kärl- 
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knippets tillväxande bredd utåt beror som nämndes af mellanlag¬ 

ring af nya rader eller skifvor af kärl vid den utåtvända sidan. 

Sekundära märgstrålar skilja de olika skifvorna af kärl^ 

ehuru stundom tvänne af dessa kunna ligga omedelbart intill 

hvarandra. I tvärgenomskärning kunna de stundom ej så lätt skiljas 

från kärlen, hvilket däremot ej möter svårighet vid längdsnitt. I 
tangentialsnitt synes än blott en enda cell, än åter flere stälda öfver hvar¬ 

andra, med skiljeväggarnes riktning mycket varierande, än sneda åt 

ett håll, än åt ett annat, än åter alldeles horisontala. I radialsnitt 

visa de sig ordnade i fortlöpande rader från märgen till barken och 

kunna till form och anordning liknas vid på den smalare ändan in¬ 

till hvarandra stälda murtegel, hvarför förf. kallar väfnaden ”mur- 

formig” (muriform). 

Om vi nu från internodierna öfvergå till lederna, skola vi vid 

ett längdsnitt finna, att veden vid dessa inkräktar inåt och utåt på 

märgen och barken. Detta sker sålunda, att nya kärl på inre sidan 

uppstå i omedelbar beröring med de yttersta märgcellerna ett stycke 

öfver leden och sträcka sig genom denna till motsvarande ställe un¬ 

der densamma. Dessa kärl äro svagt böjde med den kon växa sidan 

inåt, och de blifva åt detta håll alt kortare. De långsgående kana¬ 

lerna antingen felas eller hafva blifvit så smala, att de knappast mär¬ 

kas. De primära märgstrålarna hafva äfven afsmalnat så att kärl- 

kärlknippena nära nog beröra hvarandra, hvarigenom en ännu större 

likhet än förut uppstår mellan ett tvärsnitt på detta ställe och ett tvärsnitt 

af en conifer. I tangentialsnitt få vi därjämte se andra egendomliga för¬ 

hållanden, näml. att hvarje kärlknippe vid leden delar sig i tvänne gre¬ 

nar, som förena sig med dylika grenar från kärlknippena hos det föl¬ 

jande internodiet. I dessa grenar innan föreningen skett visa sig kärlen 

mera oregelbundet böjda och skilda genom större mellanrum, motsva¬ 

rande de sekundära märgstrålarne, och som upptagas af regelbundna cel¬ 

ler. Midt inuti nämnda grenar träffas ofta linsformiga håligheter. 

som motsvara afgifne grenar. Närmast märgen äro dessa håligheter, 

upptagna af cellväfnad, men längre utåt ser man en väfnad af såväl 

celler som kärl, och i radialsnitt erhåller man kunskap därom, att 

dessa senare uppkomma från kärlknippena och tvärt böja sig utåt 

mot barken. 

De primära märgstrålarne sträcka sig som nämndt från led 

till led, vid hvilka de nästan helt och hållet försvinna mellan kärl¬ 

knippena och likna något tjockare sekundära strålar. De oregel¬ 

bundna cellerne i de primära strålarne innerst mellan tvänne kärl¬ 

knippen synas i tvärsnitt blifva utåt mera regelbundet anordnade i 

radiala rader från märgen mot barken, på samma gång som deras 
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skiljeväggar blifva parallela med denne senare De blifva äfven utåt 

allt mindre, hvilket allt förorsakar, att de på samma gång i tvärsnitt 

svårare kunna skiljas från kärlen. Cellernas storlek varierar för öf- 

rigt i samma exemplar mycket. I tangentialsnitt synas de helt re¬ 

gelbundet ordnade, men ij-radialsnitt likna de mycket den ”murfor- 

made” cellväfnaden hos de sekundära strålarne. 

Förf. framhåller därpå svårigheten att fullt exakt bestämma de 

primära märgstrålarnes motsvarighet hos de nulefvande växterna. 

Ty växten i fråga är en kryptogam, och det skulle därför i förstone 

kunna synas oriktigt att tala om märgstrålar. Men å andra sidan 

är det obestridligt, att veden, såväl till bygnad som tillväxt, är full¬ 

komligt ”exogen”. Följaktligen finna vi de nödvändiga elementen 

för en slags märgstråle. Vi hade först en cellulär knopp, inom hvil¬ 

ken utvecklades kärlelement, och de delar af denna ursprungliga 

cellväfnad, som förbinda den inre cellväfnaden eller märgen med 

den yttre, vare sig att vi kalla den senare bark eller epidermis, har 

i grunden samma ursprung hos Calamites, som hos en dikotyledon 

växt i dess första år. Det synes sålunda helt berättigadt att för 

dem använda benämningen primära märgstrålar liksom att kalla 

dem sekundära, hvilka bildas senare inom själfva kärlknippet, och 

hvilkas antal, alldeles som hos ”exogenerna”, ökas med kärlknippets 

tillväxt. Alla omständigheter tala således lör att veden hos Calami¬ 
tes utvecklas på samma sätt som hos de exogena växterna, ”ty vi 

bringas till detta antagande vare sig vi betrakta dess byggnad eller 

uppkomstsätt”. 

De långsgående kanalerna äro ej uppkomna genom upplös¬ 

ningen af någon slags egendomlig finare cellväfnad, hvars plats de 

skulle beteckna, såsom af några författare förut uppgifvits, utan de 

äro obestridligen slutna lacuner. De fortlöpa från led till led, vid 

hvilka de försvinna. Inåt begränsas de af smala förlängda märgcel¬ 

ler, utåt synas de däremot omgifvas omedelbart af de innersta kärlen 

Barken eller epidermis har af andra författare uppgifvits bestå 

af ett helt tunnt lager, men W. visar, att den verkliga barken aldrig 

af dem iakttagits, och i själfva verket är det ytterst sällsynt att finna 

den bevarad. Den är ganska tjock och består af en alltigenom lik¬ 

formig väfnad af oregelbundna celler, hvilka dock vanligen äro nå¬ 

got utdragna i stammens längdriktning. Någon sådan differentiering 

i olika element som finnes hos coniferernas bark, eller ens antydan 

därtill har ej kunnat iakttagas. — 

Förf. omnämner därpå några former, som i ett eller annat afse- 

ende afvika från den ofvan beskrifna och allmännaste typen, och 

hvilka möjligen utmärka olika arter. En typ utmärkes sålunda ge- 
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nom kärlens ovanligt stora tvärdiameter. Hos en annan äro le där¬ 

emot mycket smala, af samma diameter som cellerna i de primära 

märgstrålarne, hvarför man i tvärgenomskärning ej kan se någon 

gräns mellan dessa båda väfnader; märgcellerna hos samma form äro 

mycket stora. En tredje form utmärkes därigenom att skifvor af 

kärl utvecklas inom de primära märgstrålarne, så att dessa liksom 

delas i flere. Kärlraderna anläggas senast i midten och kärlen själfva 

visa sig i längdgenomskärning, till följd af frånvaron af tryck från 

sidorna, på mångfaldigt sätt böjda och oregelbundna. 

Mest afvikande, och helt säkert tillhörande ett eget närstående 

slägte, visar sig dock en form, som förf. förut beskiifvit under nam¬ 

net^ Calamopitus. Den afviker dels därigenom att de långsgående 

kanalerna vid hvarje led, efter att först utvidgats, likt kärlknippet 

dela sig och passera genom leden förenande sig med liknande grenar 

från det andra internodiets kanaler. Men därjämte besitter denna 

form äfven under hvarje led en krans tvärgående kanaler, som sträcka 

sig från inre håligheten tvärs igenom de primära märgstrålarne, och 

som på de petrificerade exemplaren visa sig som en krans af ärr un¬ 

der leden. Om de gå genom barken är ej bekant, och deras ända¬ 

mål är ännu ej utredt. Förf. kallar dem de ”infranodala kanalerna” 

och framhåller, att de ej kunna vara märken efter grenar, emedan 

då dessa finnas kunna de likvisst iakttagas på vanlig plats tätt un¬ 

der dem. Ej häller kunna de vara märken efter rötter, emedan de 

på samma exemplar finnas ända upp till toppen, samt emedan röt¬ 

terna utgå från internodiets bas. 

Förf. ingår därpå på frågan om sambandet mellan den yttre 

formen sådan den hos de petrificerade exemplaren uppträder och 

den ofvan beskrifna byggnaden. Då detta egentligen blott kan vara 

af större intresse för paleontologen, skola vi här inskränka oss till 

att omnämna, att de i museer vanliga afgjutningar af Calamites äro 

afgjutningar af kärlknippekretsens inre sida, d. v. s. de hafva upp- 

fylt växtens inre hålighet. Hos yngre individer förefinnes ett lager 

af märgceller mellan kärlknippena och håligheten, men äfven detta 

försvinner vid fortsatt tillväxt på så sätt, att först enstaka håligheter 

inom detsamma uppstå, tils slutligen alltsammans blifvit ”absorberadt,” 

något som genom en serie exemplar kunnat utrönas. Af de primära 

märgstrålarne absorberas blott den inre delen, och på detta sätt bilda 

kärlknippena inåt framstående lister, motsvarande fårorna på afgjut- 

ningen. Märgen tyckes sålunda egentligen haft till ändamål att an¬ 

lägga kärlknippena, och sedan dessas fortväxt är försäkrad, försvinner 

den, under det att stammens tillväxt liksom hos de exogena väx- 
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terna sker genom successiv anläggning af nya kärllager, samt pri¬ 
mära och sekundära märgstrålar utanför de äldre. 

En egendomlig, form framhålles därefter. I st. f. att som hos 
den vanliga vara vid leden smalare än på intemodiet är denna form 
liksom uppsväld vid den förra. Ofta visar leden stora ärr varande 
märke efter en gren, och man kan då iakttaga, att denna erhåller 
sina element från det nedre intemodiet, ty dettas fåror äroafbrutna, 
under det att det öfres kunna följas öfver ärret ända till sjelfva le¬ 
den. Flere sådana grenar kunna sitta i krans. Förf. anser, att denna 
form ej är en egen varietet af Calamites utan vertikala underjor¬ 
diska rhizom. Detta inses däraf, att exemplar förefinnas, som nedåt 
hafva nämnde form, men uppåt, efter att hafva afgifvit en tjock gren, 
öfvergå till den vanliga formen Förf. framhåller, att Grand’ Eury 

har hos Calamites vid S:t hltienne i Frankrike iakttagit långa rhi¬ 
zom, utgående från en central stam och själfva alstrande nya skott. 

Bötterna utgå åter strax ofvanfor en led och synas hafva erhål¬ 
lit als inga eller åtminstone^ blott få kärl. Deras afgjutningar äro 
släta, och farorna på stammen äro nästan helt och hållet oförändrade 
oaktadt rotens utträdande; deras förgreningar äro kända under nam¬ 

net Pinnularia. Roten visar således ingen likhet med de exogena 
växternas rötter, hvilka innehålla en fortsättning af stammens kärl- 
knippekrets. 

Vi hafva sett, att de undergjordiska grenarne utgingo från lederna 
och betecknas af stora ärr. På stammar i fortsättning af ett ver¬ 
tikalt rhizom kan man äfven iakttaga ärr på motsvarande ställen, 
men de äro af betydligt mindre diameter, som ej öfverskrider bred¬ 
den af två af de långsgående listerna på ytan. Dessa ärr beteckna 
fästpunkten för grenarne, hvilka synas hafva varit mycket små. 
Förf. har såväl i tvärsnitt som längdsnitt kunnat iakttaga de¬ 
ras utträdande, och det visade sig då, att de erhöllo sina kärl från 
den inre sidan af ett kärlknippe, därigenom att en del kärl böjde 
sig tvärt utåt, genombrytande kärlknippet; de omgifva i midten en 
smal märgcylinder. Förf. har ej iakttagit bladen på grename och 

vill derför ej uppehålla sig vid dem. 
Hvad fruktsättningen angår så framhåller han, att den af Binney 

och Carrüthers beskrifna kotten (se föregående referat öfver Astero- 
phyllites i Bot. Not. N:o 4 1875) ej kan höra till Calamites. Där¬ 
emot har förf. själf förut beskrifvit en kotte, som antagligen hör hit. 
Men om man också ej känner kottens närmare byggnad, så torde 
man dock redan nu kunna besvara frågan om växtens plats i hänse¬ 

ende till nutidens flora. 
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Anordningen af kärlknippena, märgstrålarne, tillväxten, grenar¬ 

nes uppkomstsätt visa alla en fullkomlig öfverensstämmelse med de 

exogena växterna. Men barken är en kryptogams liksom äfven bla¬ 

den, dessa må nu vara hvilka som helst af de till denna familj hö¬ 

rande, hittils från formationen kända. Äfven rötternas byggnad är 

en kryptogams, och man kan således ej gerna annat än fälla det om¬ 

dömet, att Calamites var en kryptogam, som dock ägde en högre 

struktur än någon af nutidens kryptogamer. Utan tvifvel är Equise¬ 
tum den enda växt, hvarmed Calamites kan jämföras, och Carru- 

THERS har upptagit dem i samma familj, hvilket förf. dock ej anser 

fult riktigt. Ty huru man än har definierat Equisetaceerna hafva 

dock alla såsom för dem utmärkande anfört; 1) En slida vid hvarje 

led, 2) med springtrådar försedda sporer. Att slidan saknas hos 

Calamites är allmänt bekant, och de föremål, som Carruthers beskrif- 

vit som springtrådar, äro helt säkert blott fragment af sporens yttre 

membran. Innan dock något bestämdt uttalande om slägtskapen 

med Equisetum sker, torde vara på sin plats att något redogöra för 

denna växts byggnad. Såsom jämförelse använder förf. Equisetum 
maximum och lämnar afbildningar däröfver. 

Vi finna då genast en mängd likheter; den ledade stammen, en 

märgväfnad skild från barkväfnaden genom ett lager, hvilket inne¬ 

håller en krets långsträckta kanaler, som skulle kunna sägas mot¬ 

svara dem hos Calamites. Men kärlen äro hos Equisetum helt få. 

Hos E. maximum träffar man ett par sådana i närheten af de nämnde 

kanalerna och några andra vid yttre sidan af den tunna cellväfnad, 

som utåt begränsar dessa. Enligt Milde äro dock kärlen hos E. 
variegatum, robustum, hrachyodon, hyemale och ramosissimum ord¬ 

nade i två plan, sträckande sig i radial riktning från kanalen utåt. 

Om man tänker sig mellanrummet mellan dessa plan äfven upptaget 

af kärl, skulle man hafva samma anordning som hos Calamites, dock 

har man inga bevis för att tillväxten hos de lefvande formerna är 

exogen. I längdsnitt finnes ock en mängd likheter; kärlen äro en¬ 

lig Sachs anordnade på samma sätt som hos Calamites, men lederna 

själfva afvika i sin byggnad mycket. Under hvarje led är en sam- 

manhopning af nätkärl, i hvilken internodiets kärl försvinna. Man 

skulle kunna tro, att denna motsvarar de förtjockade kärlknippena 

hos Calamites vid lederna. Men under det att förtjockningen hos 

denna sker därigenom, att helt liknande kärl läggas intill internodiets 

knippe inåt och utåt, och sträcka sig genom leden regelbundet, hvar- 

efter de på motsatta sidan åter försvinna, så utgöres det förtjoc¬ 

kade partiet hos Equisetum af helt olika kärl, hvilka stöta intill le¬ 

dens undre sida och der med ens upphöra. Under det att hos Calamites 
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skiljeväggen vid leden är bygd af helt tunna märgceller, är den hos 

Equisetum äfven bildad af en fastare väfnad och sträcker sig ej blott til 

kärlen utan tvärs genom dessa och barken, samt, då en gren afgif- 

ves, äfven mellan dennes bas och stammen. Kanske har detta lager 

något att göra därmed, att grenarne hos Equisetum äro mera fa¬ 

stade vid stammen än hos Calamites. Hos äldre stammar af Cala¬ 
mites blir märgen helt och hållet absorberad under det att detta hos 

Equisetum ej är fallet, och de underjordiska rhizomen af denna se¬ 

nare blifva ej ens ihåliga. Någon motsvarighet till sekundära märg¬ 

strålar kan naturligtvis ej finnas hos Equisetum^ men, med antagan¬ 

det af kanalernas motsvarighet hos båda, skulle väfnaden från barken 

inåt till ett ställe ungefär midt mellan tvenne kanaler motsvara de 

primära märgstrålarne ; dock saknar denna väfnad öfveralt den ”mur- 

formiga” byggnaden. 

Etter att sålunda noga afvägt likheter och olikheter mellan de 

båda slägtena anser förf, att det är riktigast att upptaga Calamites 
i en närstående familj, Calamitaceae, eller ock att vidga defini¬ 

tionen af Equisetaceœ så, att den äfven kommer att omfatta 

nämnde växt. Sådan familjen nu definieras kan Calamites däruti 

ej ingå. Den står högre än Equisetum, och stammens bygg¬ 

nad förbinder den med de gymnosperma exogenerna, hvarjämte i 

i själfva verket ännu flere kryptogama former från stenkolsperioden 

finnas, hos hvilka samma byggnad är rådande. ”Stenkolsperiodens 

flesta kryptogamer, utom de egentliga ormbunkarne, visa samma 

exogena byggnad och närma sig sålunda mera de exogena än de 

endogena fanerogamerna”. ”1 hvad på stammen ankommer 

finna vi hos de fossila en exogen tillväxt med verkliga märgstrålar 

liksom hos de högre exogenerna, hvilka de därför torde stå nära, på 

samma gång som de förbinda dem med de cellulära kryptogamerna. 

Â andra sidan, månne ej ormbunkarne med sina strödda kärlknip¬ 

pen, rundtorn isolerade och omgifna af ett tunnt lager af förvedade 

bastceller (^woody fibre) på samma sätt förbinda de lägre kryptoga¬ 

merna med de endogena fanerogamerna”? 

Förf. har enligt ett senare meddelande (Proceed. Roy. Soc. Lon¬ 

don 1872 nr 136) undersökt mycket stora stammar af Calamites och 

hos dem funnit några olikheter mot hvad ofvan beskrifvits, hufvud- 

sakligen bestående däruti, att kärlknippena ej grena sig vid lederna, 

samt att de primära märgsträlarne utåt blifva alt tunnare, slutligen 

nästan lika de sekundära; nästan blott genom förekomsten af grenar 

kan man hos dem sluta till tillvaron af en led. Äfven hos dessa stora 
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exemplar är; grenarnes diameter ej större än ^/ig-dels tum, kärlen 

äro ej ordnade i kretsstälda knippen som hos stammen. Byggnaden 

hos dessa äldre stammar af Calamites visa ännu större öfverens- 

stämmelse med flere af stenkolsformationens kryptogamer. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

Fysiografiska sällskapet d. 17 nov. x4dj. Areschoug 
meddelade sina fortsatta undersökningar öfver knoppgene¬ 
rationernas växling hos träden. Prof. Nathorst förevisade 
exemplar af sjuka sockerbetor. 

Den 8 dec. Prof. Agardh meddelade några af honom 
gjorda iakttagelser på i botaniska trädgården blommande 
Cycadeer. 

Yetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg d. 
1 nov. Lektor Lindeberg lämnade en öfversigt af en un¬ 
der förra sommaren verkstäld botanisk resa till Östfinmar¬ 
ken och förevisade där samlade växter. 

Yetenskapsakademien d. 8 dec. Sekreteraren inläm¬ 
nade för intagande i öfversigten en uppsats af dr A. G. 
Nathorst, ”Om en Cycadékotte från den Rätiska formatio¬ 
nens lager vid Tinkarp i Skåne”. 

Yetenskapssocieteten i Uppsala d. 23 april. Prof. 
Areschoug inlämna för intagande i Acta: Observationes 
phyeologicæ, particula tertia, de algis nonnullis scandina- 
vicis et de conjunctione phæozoosporarum Dictyosiphonis 
hippuroidis (afhandlingen är nu redan trykt). 

Botanisk forening d. 21 okt. Prof. Didrichsen redo¬ 
gjorde för några försök med hänsyn till hvetets groning. 

Naturhistorisk forening d. 29 okt. Stud. Viggo 
Poulsen meddelade några undersökningar öfver utvecklin¬ 
gen af några trikom och extraflorala nektarier. Dr War¬ 
ming framlade på baron Egger’s vägnar en af denne till 
föreningens ”Videnskabelige Meddelelser” insändt manu¬ 
skript: St. Croix’s Flora. 
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Lunds Botaniska Förenings verksamhet under 

läsåret 1874—75. 

Föreningen sammanträdde följande gånger: 

d. 29 sept. 1874, då de öfliga valen företogos. 

d. 20 oM. Adj. Aeeschoug höll ett föredrag om knoppgenera¬ 

tionernas växling särskildt med afseende på förhållandet hos Ficaria, 

några Orchideer, Saxifraga, Betula, Acer och Pyrus communis. Docent 

Eriksson refererade Doktor Buchenau’s uppsats om öfvervintringen 

hos Glaux maritima och redogjorde i sammanhang härmed för 

några observationer, som han själf under sommaren gjort rörande 

detta förhållande. Densamme refererade dr Eug. Warmings afhand¬ 

ling om frönas groning hos Utricularia vulgaris. Stud. Tullberg 

förevisade en del växter från Skäralid, däribland Gymnomitrium 

concinnatum ny för Skåne. Kand. Nordstedt uppläste ett utdrag 

ur J. P. Norrlins afhandling om grunderna för anordnandet af de 

Botaniska exkursionerna i Finland. 

d. 13 nov. Kand.- Neuman förevisade Potamogeton densus, ny 

för Svenska floran, af honom funnen i Halland vid Möllegårds bäck 

i Söndrums socken. Kand. JöNSSON visade mikroskopiska præparat 

öfver de artkaraktärer, som kunna hämtas från stammens anatomi¬ 

ska struktur hos slägtet Juncus. Stud. Cöster redogjorda för de 

knöliga öfvervintringsorgan, hvilka han iakttagit hos flere arter af 

Potamogeton, sär&kilt P. crispus L. var. serrulatus (Schrad.). Stud. 

Tullberg refererade ”Bemerkungen über das Eichen” (von dr Eug. 

Warming). 

d. 19 februari 1875. Adj. Areschoug framlade en del Norska 

Eubi samt lemnade i sammanhang härmed flere intressanta upp¬ 

lysningar isynnerhet beträfiande arternas geografi och synonymik. 

Herr Cöster påbörgade ett referat ur dr Stoll’s arbete : ”Über die 

Bildungen von Callus bei Sticklingen.” 

d. 11 mars. Kand. Jönsson och stud. Olofsson visade en del 

præparat öfver den första anläggningen af stam- och rotspetsarne 

hos fanerogamerna. Kand. Borgman lemnade en framställning af 

slägtet Atriplex samt förevisade en rikhaltig samling arter och 

former däraf. 

d. 6 april. Vid gemensamt möte med öfriga naturvetenskapliga 

föreningar härstädes höll Docent Eriksson ett föredrag öfver de 

nyaste åsigterna angående lafvarnes natur. 

d. 24 april. Kand. Jönsson förevisade en del vâxtpræparat. 

Stud. Cöster afslutade sitt referat från mötet d. 19 februari. Kand. 

Cedervall lemnade några utdrag ur ”Sur la fécondation des Basi- 
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diomycètes” af Van Tieghem. Kand. Borgman redogjorde för Cohn’s 

uppfattning af Aldrovandia- och Utricularia-hlåsornas funktioner. 

d. 21 maj. Stud. Olofsson förevisade vaxt-præparat. Adj. 

Areschoug höll föredrag om knoppgenerationernas växling hos en 

del buskar och träd såsom Cornus mas, Betula alba, Betula humilis. 

Ulmus montana. Ulmus campestris v. suberosa. Stud. Tullberg 

omtalade den uppställning af slägtet Mentha, som förekommer i 

sista upplagan af ”Manual of British Botany” jämte Prof. Brauns 

kritik däröfver. Kand. JöNSSon redogjorde för de resultat, hvartill 

Stoll kommit med afseende på orsakerna till kräftsjukdomen hos 

äppleträdet. Kand. Nordstedt förevisade under mikroskop de söt- 

vattensalger, som för tillfallet funnos odlade i Lunds Botaniska 

trädgård, 

Dessutom har växtbytet såsom vanligt under året försiggått 

och utgjorde de till byte inlemnade växternas pointsvärde 434,885, 

de uttagnas 490,410. Antalet af deltagare i bytet har varit 76, en¬ 

skilda föreningar inberäknade. Föreningens trykta katalog har 

innehållit 600 fanerogamer, 11 Thallogamer, 32 characeer, 294 mos¬ 

sor, 20 svampar, 54 lafvar, 12 alger, samt 158 extra-skandinaviska 

kärlväxter, således tillsamman 1181 arter och varieter. Bland säll¬ 

syntare former, som voro inlemnade kunna nämnas: Sagina apetala 

L. var cæspitosa Aresch. från Skåne, Hedwigidium imberbe. Br. & 

Sch. med frukt från Norge, Anthoceros lævis L. med frukt från 

Småland m. fl. 

Föreningens inkomster hafva under året uppgått till 150,05 kr., 

utgifter till 164,99, hvarför kassan minskats med 14,94, och utgör 

denna nu 973,6? kr. Under vårterminen beslöts, att den årliga 

afgiften för deltagare i växtbytet hädanefter skulle höjas från 1 kr. 

till 2 kr. 

Under året har en af föreningens hedersledamöter, prof. J. W. 

Zetterstedt med döden afgått. 

L. Neuman. 

Om algvegetationen i växthus. Prof. A. Braun 

har i år uti växthusen i Berlin och Potsdam funnit en 
rikare algvegetation, än han kunde förmoda. Icke endast 
i vattenbehållarne utan äfven på blomkrukorna, på väg- 
garne, i synnerhet nedanför fönsterna och på stammar 
och blad af flere växter fann han många till en del nya 
arter hörande till följande slägten : Chroolepus, Protococcus, 
StichococcuSy Gloeothece, Aphanocapsa, Gloeocystis, Nostoc, 
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Schizosiphon^ Leptotrix, Drilosiphon, Vaucheria, Cylindro- 
spermum, Oscillatoria och Chytridium. I slemmassorna före- 
kommo äfven Desmidieer rätt talrikt, t. ex. Cosmarium spe¬ 
ciosum Lund., C. Holmiense Lund., C. anceps Lund. och 
C. angustatum (Wittr.). I Lunds botaniska trädgård äro 
växthusen ej så fuktiga, att en så rikhaltig och ymnig 
alg vegetati on där kan förekomma. x4.tskilliga af ofvan 
uppräknade slägten äro där, fast sparsamt, representerade ; 
Ghroolepus lageniferum Hildehr. är rätt allmän i de varmare 
husen. Desmidieer hafva icke blifvit funna där i någon 
större mängd. 

o _ 

A Botaniska Notiser, som komma att utgifvas af 
undertecknad äfven under nästa år, emottages prenume¬ 
ration å hel årgång, utgörande 6 nr i omkring 12 ark, å 
alla postanstalter i Sverge med 3 kronor 50 öre, postbe¬ 
fordringsafgiften inberäknad, samt hos tidskriftens distri¬ 
butör, herr bokhandlare C. W. K. Gleerups förlagshok- 
handel i Lund, och i alla boklådor till samma pris. Med¬ 
delanden och bidrag mottagas med tacksamhet. 

Obs. Hrr prenumeranter göras uppmärksamma på att 
tidskriften fortast erhålles genom prenumeration å någon 
postanstalt', hvilket äfven fÖr utgifvaren är fördelaktigast. 
De exemplar, som sändas genom posten, erhålla omslag. 

Lund den 15 dec. 1875. 
C. F. O. Nordstedt. 
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