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BOTAnSKÅ NOTISER 
DTGIFNE AF 

0. NORDSTEDT. 

N:r 1 a. d. 10 jan. 1878. 

Carl von Linné. 
I dag för 100 år sedan afled Carl von Linné d. å. 

Hans betydelse för botaniken kunna vi förutsätta vara i 
det stora hela af våra läsare känd och den blifver i dag 
på flere tungomål utförligt framhållen vid de fester, som 
till hans minne mångenstädes firas både inom och utom 
hans fädernesland. Vi anse oss därför ej här behöfva lemna 
en utförlig skildring af hans lif och verksamhet, men 
hafva dock velat hedra hans minne genom att i dag ut- 
gifva detta nr, som innehåller slutet af dr Ährliiigs upp¬ 
sats om några af de i Sverge befintliga Linnéanska hand¬ 

skrifterna. 

Några af de i Sverige befintliga Linnéanska 
håndskrifterne, kritiskt skärskådade. 

Af Ew. Ährling. 

n. 
Att Prof. och HofR. J. C. D. Schreber i Erlangen 

åtminstone år 1792 i bref till D. H. Stoever uppgaf sig 
ega i egenhändig handskrift af Linnæus: ”Hortus Uplan- 
dims Upsal: 1730” har förut blifvit anmärkt. 

Uti Stoevers Leben des Ritters Carl von Linné, Ham¬ 

burg 1792 Th. II p. 316 äro ock Schrebers ord återgifna: 



2 lîw. Ährling. 

”Linné schrieb, als er Vicarius für Olof Rudbeck war, ein 

Verzeichniss der Gewächse, die er in Garten Schwedens 

und besonders Uplands gesehen hatte. Es hat den Titel : 

Caroli Linnæi M. B. et Z. C. S. R. Hortus TJplandicuSj 
sive enumeratio stirpium, quæ in variis hortis üplandiæ, 

inprimis autem in horto botanico publico Upsaliensi co¬ 

luntur, nec non quæ in agris seruntur; 3Iethodo propria 
tn classes distributa. Upsal. MDCCXXX. 8. 74 s., nebst 

einem Plane des Schlossgartens zu Upsal, einer Schwedisch 

geschriebenen Vorrede und einem Register. Es ist dies 

Verzeichniss aber nie gedruckt worden, obgleich 

es zum Druck bestimmt gewesen zu seyn scheint. Auf 

der Rückseite des Titels steht eine am 29 Julius, als dem 

St. Olofstage datirte Zueignung an seinen Gönner Rudbeck. 

In der Vorrede sagt er, er habe es auf Verlangen der 

Zuhörer verfasst, um sie der Mühe, bey den Demonstra¬ 

tionen die 'Namen der Pflanzen — vielleicht fehlerhaft — 

aufzuschreiben, zu überheben. Er rühmt darin auch den 

Garten seines Vaters zu Stenbrohult, wegen des darin 

befindlichen starken Sortiments seltner Gewächse. Den 

Grundriss seines Systems hatte also Linné schon wenig¬ 

stens 1729 entworfen. Allein das System, nach welchem 

er den Hortus Uplandicus verzeichnet, ist nur noch eine 

rohe Skitze und unterscheidet sich in den Classen — de¬ 

ren 21 sind — und in den Namen derselben merklich von 

der nachherigen Einrichtung. Er verweiset deshalb auf 

seine Nuptias Plantarum, und entschuldigt sich, dass er 

keine Differentias specificas der Pflanzen gegeben habe; 

welches bey der 2:ten Ausgabe geschehen solle. Diese • 

Schrift besitze ich im eigenhändigen Manuscript des Ver¬ 

fassers.” 

Detta är antagligen den enda underrättelse vetenska¬ 

pen eger om första upprinnelsen till Hortus Uplandicus 
Linnæi. Om denna handskrifts senare öden gäller det¬ 

samma, som förut sagts om det i Schrebers ego befintliga 

ex. af ^^Nuptice Plantarum Linnæi, Stockholmiæ 1738.” 



Några af de i Sverige befintliga Liniiéanska håndskrifterne. 3 

Linnæi bref till Prof. Kil. Stobæus i Lund af d. 12 

Oct. 1731, infördt uti De la Gardieska arkivet T. IX p. 

223-227, omnämner ock detta arbete: Min Hortus üplan- 
dicus emplojerade jag vid Julii slut i Stockholm och skulle 

af en Bokförare, som honom tog sig på uplägga, få alle¬ 

nast 100 Exemplar, men ännu är_ han ej påbegynt att 

tryckas. Mina öfriga lucubrationes har jag tänkt hoos 

'r y s k a r n e föry tra.” 

Hamhurgische Berichte von gelehrten Sachen auf das 

Jahr 1732 (herausgegeben von Dr. J. P. Kohl) N:o YI S. 

45 innehåller en correspondence artikel, enligt Stoevers 

förmodan ”von ihm selbst” (Linnæus), om detta arbete. 

”Upsala, vom Jahr 1732. Ein gelehrter Studiosus der Mé¬ 

decin und Natur-Lehre hieselbst, Namens Carolus Linnæus, 

giebt sich viele Mühe, diese beyden Wissenschaften, so 

wie auch die Botanik durch seine vor vielen geschiehte 

Feder in ein besseres Licht und grössere Aufnahme zu 

setzen. Die ausländischen Pflanzen und Kräuter, so in 

Upland entweder auf dem Felde oder in den Gärten ge¬ 

zogen werden, hat er bereits in ein Werkchen zusammen¬ 

gebracht, das im vorigen December 1731 unter dieser 

Aufschrift das Licht erblicket: Hortus üplandicus^ s. 

Enumeratio Plantarum Exoticarum Uplandiæ, quæ in hor¬ 

tis vel agris coluntur, inprimis autem in horto Academico 

Upsaliensi. Der Herr Verfasser ertheilet da von selbst die 

vorläufige Nachricht: Secutus sum, sagt er, methodum pro¬ 

priam et artificialem, a staminibus et pistillis^ quod sexum 
vocant^ desumtam. In certas seu classes et sectiones stir¬ 

pes exoticas, in hortis Uplandiæ repertas dispescuit, in 

classibus staminum, in sectionibus pistillorum rationem 

habet. Sonst hat der Herr Verfasser den mehrsten Pflan¬ 

zen neue besondere Namen und einer jeden ihre Sy¬ 

nonyma beygefüget. Einige allgemeine Benennungen hat 

er auch aus dringender Noth verändert. Es bestehet dieses 

Werkchen aus 10 Bogen in 8.” 



4 Ew. Ährling. 

Svårt synes vara att afgöra, huruvida härmed afses 

en särskild bearbetning i Dec. 1731 af det utkast^ hvarom 

Linnæus talar i brefvet till Stobæus, synnerligast om man 

härmed sammanställer, livad Linnæus yttrar uti ett på K. 

Univ. i Ups. i egenhändig handskrift förvaradt ”Ödmiukt 

Offer, då den Hög Edle och Wälborne Herren Hr Olof 

Rudbeck sonen celebrerade sin namnsdagh uti Upsala d. 

29 Jul. 1731.” Här säger Linnæus: ”Hwad mehr som ex 

arte fodras att Botanice illustrera detta nya namn” (växt- 

slägtet Buäheckia) ”skall jag widare ex professo giöra uti 

mina Fundament: Bot: och redan giort uti Horto Up- 
landico, som oförtöfwat lärer wunnit sin fulbordan.” Ett 

försök till förklaring skall här nedan gifvas. 

I det förut omnämnda brefvet från Linnæus till Lands- 

höfdingen i Umeå Gabe. Gyllengriip af den 1 Oct. 1733 

omtalas under 8:vo ^'’Adonis TJplandicus eller Trägårds- 

örter i Upland, beskrifne för de Studerande, äfven ut¬ 

skickad att tryckas.” Intet tvifvel kan med anledning 

häraf uppstå, att här liksom på andra ställen med Ado¬ 
nis TJplandicus menas detsamma som Hortus TJplandicus. 

Så anföres uti ”Caroli Linnæi Doctoris Medicinæ Bi- 
hliotheca Botanica (ed. I) Amstelodami 1736” p. 79 bland 

”Adonistæ Publici.” ”Svecia. Nos quam primum edimus. 

Adonis Uplandicus Anno 1731. — M. S. S. sec. syst, sexuale.” 

Denna plan att snart få detta arbete tryckt, hvartill 

måhända försök gjordes under Linnæi vistelse i Holland, 

gick icke i fullbordan. — Consistorii Academici vid K. 

Univ. i Ups. Protokoll för d. 24 Oct. 1739 innehålla ock: 

”förevisades i Consistorio af Olof Rudbeck Adonis TJplan¬ 
dicus Linnæi, som 1731 varit inlemnad till Vet. Soc., med 

afbildning af Horto Botanico och dess aréer.” 

Men under ännu ett annat namn torde detta ungdoms¬ 

arbete dölja sig. Vid Linné d. yngres död 1783 utsågs 

dåvarande E. O. Prof. Joh. Gust. Acrel till utrednings¬ 

man i dennes dödsbo, och hade sålunda godt tillfälle att 

i och för försäljningen göra sig noga underrättad om qvar- 



Några, af de i Sverige befintliga Linnéan.ska håndskrifterne. D 

låtenskapen, hvaribland, såsom bekant, funnos Linne patris 

boksamling ocb bandskrifter. — Uti samme Acrels pre- 

sidii tal i K. Vet. Akad. d. 10 Aug. 1796 ”om Läkare¬ 

vetenskapens grundläggning ocb tillväxt vid rikets älsta 

lärosäte ”återfinnas p. 138 dessa ord: ”ibland dess (Linnæi 

patris) första Lärospånor äro en del Florse, som ibland 

bandskrifterna ännu finnas: Flora Uplandica är ibland de 

älsta” samt pag. 163 : ”1 Handskrifter lemnade ban ej nå¬ 

got, som ej af trycket blifvit utgifvit, medan ban lefde, 

utom några ungdoms Försök, dels uti Botaniken, såsom 

Flora Uplandica etc.” 

Någon särskild Flora Upl. af Linnæus kunde knap¬ 

past komma i fråga, då bans gynnare Olof Celsius d. ä. 

i K. Vet. Soc.:s Acta för år 1732 p. 9—14 lät införa sin 

^^Flantarum circa Upsaliam sponte crescentium Catalogus,’^ 
bvartill fogades ett tillägg i K. Vet. Akad:s Handl, för år 

1740 pag. 299—302. — Jfr ock Linnæi företal till Flora 
Lapp. ocb Hortus Uplandicus bär nedan. 

Om denna sist anförda gissning besannas, befinner sig 

under namn af Flora Uplandica ett ex. af Hortus sive 
Adonis Uplandicus uti Linnean Society i London bibliotbek. 

Oafsedt såväl denna, som ock frågan om Linnæus 

verkligen utarbetade en Adonis Uplandicus eller endast 

ändrade titeln, återstår alltid, att bans Hortus Uplandi- 
eus synes bafva framträdt i åtminstone 3:ne bandskrifna 

upplagor, nemligen: en d. 29 Julii 1730, en före Julii ocb 

slutligen en uti December månad år 1731. 

Den först nämnda egdes af Schreber ocb är väl an¬ 

tagligen densamma, som omtalas i brefvet till Stobæus. — 

Om den tredje skulle måbända den gissning kunna vågas 

att den lades till grund för den disputation (Hortus Up- 
saliensis) *), som under Linnæi præs. försvarades pro exerc. 

d. 16 Dec. 1745 af S. Nauclér. 

*) Att Linnæus under samma namn år 1748 sjelf utgaf ett särskidt 

vidlyftigare arbete torde få anses bekant. 



6 Ew. Ährling. 

Ed. altera åter torde väl dölja sig just uti den nu 

återfunna handskriften, om livars vexlande öden aldrig 

full klarhet lärer kunna vinnas. — Den är dedicerad till 

Societate Literarice et Scientiarum Begice,” fast dédie, är 

öfverkorsad, hvaraf väl kan antagas, att den i K. Vet. Soc. 

blifvit inlemnad år 1731, men då den saknar ”afbildning 

af Horto Botanico och dess aréer,” kan det ej vara 

samma ex., som ”förevisades uti Consist, af Oloi’ Rudbeck 

d. 24 Oct. 1739” under namn af ”Adonis TJplandieus” — 

Att den varit ämnad till tryckning synes tydligt af ett 

ehuru öfverstruket. Impensis utaf Linnæi egen hand. Den 

omfattar 77 interfolierade qvartsidor, utom titel^ företal^ 

Catalogus Hortorum preeeipuorum, Divisio Methodi, Ex¬ 
plicatio Methodi och i slutet Index nominum plantarum 
samt af annan hand Methodus demonstrandi Plantas in 

Lection. Bot.; men att Linnæus begagnade till och med 

mer än en af- eller renskrifvare, synes af texten, der dock 

Linnæi hand särdeles lätt igenkännés för de 10 första och 

6 sista sidorna samt för ej få rättelser och tillägg dels 

uti den öfriga texten dels särskildt på de interfolierade 

bladen. 

Huru denna handskrift kunnat förirra sig till sin nu¬ 

varande fyndort, är ett vidt fält för gissning; till ”den 

kraft och verkan lag förmår,” må vi försöka, utgående 

från den nuvarande egaren. Herr Kyrkoherden J. Johan¬ 

son i Ifvetofta i Skåne, hvilken af varmt intresse för be¬ 

varandet vändt sig till K. Univ. Bibi. i Lund, der han 

fått bekräftelse på sitt antagande och sedan välvilligt tillå- 

‘ tit flere och äfven mig att taga närmare kännedom om 

detta synnerligen märkliga fynd. 

Herr Kyrkoh. Johanson har ock benäget lemnat den 

upplysning, att han förvärfvat denna handskrift genom in¬ 

köp af en boksamling, tillhörig en arftagare efter framl. 

Theol. Dr. C. S. Rönbeck i Asums pastorat af Lunds stift, 

samt att deribland förefinnas många spillror från Stobæer- 
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NES, V. Stiernmans och Celsii. samlingar. Det Celsiska nam¬ 

net är så nära förkiiippadt med Linnæi genom Ol. Celsii 

D. Ä:s faderliga vård om den torftige ynglingen, hvilken 

ock genom tillegnan till lionom af en del bland sina först- 

lingsförsök, såsom Niiptiæ Plantarum, ville visa sin tacksam¬ 

het, att tanken osökt föres i detta fall till sonen Ol. Cel¬ 

sius D. Y.^ hvilken afled såsom Biskop i Lund 1794, då 

Rönbeck, med året förut vunnen lager, ännu vistades i 

Lund. 

Titeln är: 

”CAROLI LINNÆI 

M. & H. N. C. 

Hortus JJplandicus 
sive 

Enumeratio stirpium, qvæ in variis 

Hortis Uplandice, imprimis autem in 

Horto Botanico Upsaliensi reperiuntur, 

nec non earum, qvæ in agris seruntur; 

secundum Methodum propriam et novam a Sexu 
desumtam facta_, qva plantæ in certas 

classes & sectiones distributæ, nominibus 
specificis novis et reatibus insigniuntur. 

Stockholmiæ 1731 

Impensis” 

Pa baksidan af titelbladet finnes den öfverkorsade 

tillegnan till K. Vet. Societeten. — Derefter följer företalet: 

”L. B. 

Cum Botanicas prælectiones publicas, proxime præ- 

terita æstate, cum consensu Nobilissimi et Generosissimi 

D:ni Ol. Rudbeck fil: Anat: et Bot: prof: p. in Horto Acade¬ 

mico Upsaliensi proponerem, a multis monitus sum, ut cata¬ 

logum plantarum ibidem reperiundarum, conscriberem, sic 

enim Discentes ßoTav6(f)iXoi labore illo levarentur, qvo hac¬ 

tenus unamqvamqve herbam sub dio celeri manu in charta 
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notare necesse habuerunt, qvod tamen sine defectu nomi¬ 

nis fieri non potuit. 

Hoc qvo minus hactenus perficere potuerim, variis 

occupationibus impeditus fui, verum qvoniam hac etiam 

æstate Lectiones Botanicæ mihi demandatæ sunt, iterum 

admonitus, præsentem catalogum conscripsi. 

In hoc catalogo non tantum enumeravi omnes herbas 

in Horto Academico Upsaliensi plantatas, verum etiam 

eas, qvas in diversis hortis circa Upsaliam vel Holmiam 

observavi, nec non paucas in Hortis Lundensihus Sca- 

norum mihi visas et heic non reperiundas, qvo hic cata¬ 

logus tam studiosis Botanicis Lundinensibus qvam Upsa- 

liensibus inserviret, imo etiam unicuiqve hortum aliqvem 

Magnatum ingredienti. 

Et qvoniam nulla Methodus hactenus usu recepta mihi 

arrisit, propriam secutus sum, qvam propediem v. D. sub 

nomine Nuptice Plantarum publicæ luci dare animus est. 

Nomina aliqvot specifica nova herbis indidi, qvæ dis¬ 

cernuntur ab omnibus aliis^ heic repertis, sive sint hor¬ 

tenses, sive sylvestres. 

Variationes pro diversis speciebus, cum vulgo Botani¬ 

corum, non habui, sed eas, minusculis literis sub sua planta, 

addidi. 

Si nomina qvædam generica cuiqvam nova videntur, 

rationem hujus rei petat ex Fundamentis meis Botanicis, 
qvæ rite elaborata in publicum qvoqve edere constitui. 

Circa Synonyma Casp: Bauhinum in Pinace semper 

citavi, apud qvem Tyrones omnes Auctores, qvi ante ipsum 

scripserunt, qværant. 

Tourneportium propter characteres genericos, Dodo- 

NÆUM vero, Tabernæmontanum et Matthiolum propter figu¬ 

ras adduxi. 

Berhas sylvestres in horto sæpe translatas frustra in hoc 

catalogo qværit Lector, eas enim consulto omisi, qvandoqvi- 

dem max. Bever. D:nus Ol. Celsius S. S. Theol. D : et P: P: 

in Flora TJplandica, brevi publicanda, illas omnes enumerat, 
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Arbores ab Herbis separare nolui, sed in gratiam Ty- 

ronum Asterisco * notavi, qvo facilius eas dignoscant. 

Ubiqve brevitati litare studui, qvo libellus gratior ac- 

ceptiorqve fieret. 

Vale B. L. et fave ausis 

dabam Upsaliæ 

d. 13 Maj. styl: vet:*) 

1731. 

Carolus Linnæus. 

Härefter följer pag. 6: 

Catalogus Hortorum prœcipuorumy in qvibus Plantas 

enumerandas collegi. 

I. Uplandia. 

A. Upsalice 
1 Hortus Botanicus Academicus. 

2. Hortus Arcis Regius. 

3. Hortus Celsianus. 

4. Hortus Pharmaceuticus. 

B. Holmice 

5. Hortus Jacobinus Regius wid S: Jacob. 

6. Hortus Carlbergensis Regius. 

7. Hortus Ulricensis Regius. Ulricksdahl. 

8. Hortus Drotningholmensis. 

9. Hortus Piperianus på Kungsholmen. 

10. Hortus Warmholtzianus på Söder Malm. 

11. Hortus Golnitzianus på Norr Malm. 

12. Hortus Alichianus ibid. 

13. Hortus Ingemarianus. Ingemarshof. 

14. Hortus Hornsbergensis. 

C. Roslagia 
15. Hortus Loefstadensis. 

II. Smolandia. 

16. Hortus Stenbrohultensis, charis: patris. 

*) C. Linnæi födelsedag. 
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IIL Scania. 

17. 
18. 
19. 
20. 

Hortus Botanic: Acad: Lundensis. 

Hortus Aschenbergianus. Hwitsiöfle. 
Horti varii Malmogiæ. 
Horti varii Christiandstadii. 

^’Divisio Methodi 

Nostrce 

Monodinia^ 
ubi mares 

sunt vel 

FuhliccB 
vel in ‘ 

'0*)cognati 
bic viget 

vel 

[ 1. MONANDRIA. 
' 2. DI ANDRI A. 'Indifferentismus< 

3. TRIANDRIA. 
4. TETRANDRIA. 
5. PENTANDRIA. 
6. HEXANDRIA. 
7. HEPTANDRIA. 
8. OCTANDRIA. 
9. ENNEANDRIA. 

10. DECANDRIA. 
11. DODECANDRIA. 
12. EICOSANDRIA. 

Il3. POLYANDRIA. 
14. DIDYNAMIA. 
15. TETRADYNAMIA. 
16. POLYDYNAMIA. 
17. MONODELPHIA. 
18. DIDELPHIA. 
19. SYNOENESIA. 
20. GYNANDRIA. 

Fidinia, [Conjugium purum.|21. MONOECIA. 
ubi est vel s i 22. DIOECIA. 

yAdulterium.. 23. MECHÉA **) 
Frivatce. 24. CRYPTOGAMIA.” 

Suhordinatio 

cognati 

0^ == non, en af linnæus i handskrift ofta brukad förkortning. 

Af adulterium i ren grekisk öfversättning. 
S 

I 
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”Explicatio Methodi, 

in pagina antecedenti demonstratæ. 

1 stamen 1. 

riongitudine 
æqvalia vel 
inordinate 
inæqvalia, 

ubi vel < 

uno eodemqve 
flore, ubi sta¬ 
mina sunt vel • 

Stamina 
et 

Fis tilia 
sunt vel 

distincta 
et 

separata,. 

nuda et 
visibilia, | 

2 stamina 2. 

3. 

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

proportio- 
naliter in¬ 
æqvalia 

4 - 

5 - 
6 - 
7 —— 
8 - 

9- 
10 -- 

12 - 

20 stamina 
plura stamina 13. 
2 longiora 14. 

4 longiora 15. 

tia 

in 

plura longiora 16. 
, ... fin 1 corpore 17. fstaminibus<. ^ -i lo 

Im 2 corporibus 18. 

apicibus..19. 
staminibus et apicibus cum 
pistillo confuse mixtis . . 20. 

alii fl. tantum sta-f , i j. ^ . leadem planta 21. 
mina, alii a. tantum I 
pistilla præbent, 23. 

qve vel in y 
alii flores tantum stamina, vel tan- 

]tum pistilla habent, alii utraqve si- 
^^mul exhibent.23. 

^tecta et membrana abscondita s. involuta.24. 
NB. Monogynia, Digynia, Teteagynia etc. idem est ac pistillum unicum, 

geminum, quaternum etc.” 

distincto et di¬ 
verso flore, ubi: 
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MONANDRIA. 

DIANDRIA. 

TRIANDRIA. 

TETRANDRIA. 

PENTANDRIA. 

HEXANDRIA. 

HEPTANDRIA. 

OCTANDRIA. 

ENNEANDRIA. 

DECANDRIA. 

DODECANDRIA. 

ICOSANDRIA. 

POLYANDRIA. 

Härmed bör nu jemföras den ”Clavis classium” som finnes uti denj 

bär ofvan omordade handskriften ”Nuptim Plantarum” *) Linnæi. Tydligt | 

framgår häraf, att han just vid denna tidpunkt grundlade och allt vidare ! 

fullföljde sin ”Methodus nova” eller sitt ”Sexualsystem.” ; 
I 

■ ”Clavis Classium, quæ sunt numero XXIII 

I“° Puhlicœ, ubi flos conspicuus est, heie vel in 

Monoclinia, ubi stamina et pistilla in 

eodem flore consurgunt /: flores hermaphro¬ 

diti :/, quæ involvit vel 

Diffinitatem, si stamina non coalita sunt est- 

que vel 

Indifferentismus, si stamina nullam pro¬ 

portionem longitudinis inter se servant, 

sed sunt æqualia. Tales prodeunt se¬ 

cundum numerum staminum 1. 2. 3. 4. ^ 

5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 20. plura. 

Monandria, sc. stamen /: marem :/ uni¬ 

cum in flore indicat et sic porro se¬ 

cundum numerum Græeum. 

Suhordinatio, sc. stamina cetera reliquis 

longiora sint, idque dupliciter 

a ubi stamina quatuor, quorum duo breviora DIDYNAMIA. 

ß — 6 — duo — TETRADYNAMIA. 

Affinitatem, si stamina cohærent vel 

a filamentis in unum corpus.MONODELPHIA. 

ß — — duo corpora.DIDELPHIA. 

y antheris in cylindrum coalitis. SYNGENESIA. 

d filamentis pistillo insidentibus. GYNANDRIA. 

Polyclinia, ubi flores duplices in eadem specie 

exsistunt, qui vel 

Masculini vel foeminini in 

a eadem planta simul prodeunt ........ MONOECIA. 

ß distincta — separatim —. . . DIOECIA. 

y hermaphroditi et masculini et foeminini . . POLYGAMIA. 

IP Privates, ubi flores oculis nostris sese subtrahunt CRYPTOGAMIA. 

*) I den föregående uppsatsen, införd uti häftet N;o 6 för år 1877 torde följ, 
rättelser benäget iakttagas: 
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Sectiones classium XIII antecedentium Monogynia. 

a pistillis seu genitalibus foemineis desumtæ Digynia. 

sunt. Hinc numerus stylorum consideratur Teigynia. 

vel, si styli absunt, stigmatum, adeoque pi- Tetragynia. 

stillum 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 100. id Hexagynia. 

est multiplex Polygynia.” 

Det hittils ais ta, i tryck delvis tillgängliga, utkastet 
till Lixnæi Sexualsystem, hans Floruïa Lapponica, är in¬ 
taget uti Acta Literaria et Scient. Svec. A. MDCCXXXII 
(K. Vet. Soc. i Upsala Handl, för år 1732) p. 45—58, om¬ 
fattande ”Monandria” — ”Di-adelphia § Decandria.” När 

denna del af Acta trycktes, är nu svårt att afgöra. An¬ 
tagligen ombestyrdes ordnandet för tryckningen af K. Vet. 
Soc:s nitiske Sekreterare Prof. And. Celsius före hans resa 
till utlandet år 1733. Emellertid finnes i Acta för samma 
år p. 9—44, närmast före Florula Lapp. Linnæi, Th. Dr. 
Ol. Celsii ”Plantarum circa Upsaliam sponte crecentium 
Catalogus,” hvarom dock Linnæus fäller det omdöme i in¬ 
ledningen till Flora Lapponica (hvars företal är dateradt 
Horto Cliff. Julafton 1736): ”Nullus Suecorum accuratius 
species inuestigauit et determinauit. Rarius heic allegatur, 
cum nomina authorum semper adhibeantur, nec propria 

p. 170 rad. 14 uppifrån står 1733 

fl71 

172 

173 

j) 10 nedifrån 

6 
5 

12 
9 

)) » 

55 

läs 1731 

1731 

actu 
55 1831 

acta 

Terminos nobis „ Terminos a nobis 
55 

55 

55 

55 

55 

Lapponium „ Lapponiam 

Diæta naturalis ex principiis, hvar* 

till fogas Zoologicis och parenthesens 

innehåll öfverstrykes. 

Mindre korrekturfel äro påtaglige och lätta att ändra. 

*) K. Vet. Soc:s prot. för d. 18 April 1729 § 3 är af följ. inne¬ 

håll: ”Upwiste Hr. D:r Celsius sitt botaniska wärk, som är en Ca¬ 

talogus på the örter han sjelf sedt här i Upland, och lofvade Hr 

Doctoren på Societetens begäran at wilja låta thet efter handen in¬ 

komma i Actis Literariis.” 
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habeat; cumque ad me, absoluta iam Flora, sero 

nimis Amstelædamum perueniret, nec tempus iterum 

rescribendi librum superesset.” Häraf skulle väl ock följa, 

att Linnæus ej heller förr, än i Amsterdam (1735—1736) 

fick se hlorula Lapponica tryckt Troligt är väl, att detta 

arbete nedskrefs under vintern år 1732, då väl Linnæus 

först derefter kunde börja med sitt vidlyftigare verk, Flora 
Lapponica^ om hvilket ett i Hamb. Berichte 1733 N:o 64 

s. 523 infördt bref af d. 24 Jun. 1733 meddelar: ”Seit 

seiner Wiederkunft ist er (LinNxEüs) mit Ausfertigung einer 

Florœ Lapponicæ^ darinn von allen noch nicht bekannten 

und seltenen Blumen in Lappland Nachricht gegeben wer¬ 

den wird, beschäftiget gewesen, und bestehet solches, nach¬ 

dem er es bereits geendiget, aus 36 Bogen und 80 Fi¬ 

guren.” Säkert är, att den sednare delen af Florida 
Lapponica trycktes, uti Act. Lit. et Scient. Svec. 1735 p. 

12—23, först efter Linnæi hemkomst år 1738, hvarfÖre ock 

denna del har samma indelningar, som Flora Lapp. 
Den 20 Febr. år 1735 anträdde Linnæus sin färd till 

Holland och d. 29 näst förut gående månad hade han de¬ 

dicerat till Lanshöfd. N. Rbuterholm sin Flora Bale- 
karlica. 

Att ingå uti en detaljerad granskning af systemets 

utveckling, sådant det framträder i dessa arbeten, måste 

till ett annat tillfälle uppskjutas; nu kunna endast grund¬ 

dragen framhållas. 

Hvad först klassindelningen angår, har Hortus TJp- 
lanclicus^ genom hänförande af genus Oxalis till en särskild 

klass ”PoLYDYNAMiA,” 24 eller lika många klasser som 

Florula och Flora Lapponica^ der i Polyadelphia först 

steget är fullt uttaget från Systema Naturce. ed. 1. (1735), 

hvarest endast Lasianthus^ men ej Hypericum., hitföres. — 

Nuptiæ Plantarum” och ”Flora Dalekarlica” utelemna 

klassen Polydynamia, men ännu har Polyadelphia ej vun¬ 

nit erkännande, hvårföre antalet ock är 23. 

Afven benämning arne vexla. Eicosandria och Mechéa 
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tillliöra Hortus Upïandicus ensamt, men redan der skrif- 

ves Didynamia ocli Teteadynamia, såsom i alia andra utom 

JEJoruJa Lapp.^ livarest de återgifvas med Didyma och Te¬ 

trad yma, — Utmärkande för Hortus UpU ocli Nuptiœ 
Flant, äro ock Monodelphia, Didelphia; i Florula Lapp. 
kallas dessa Moyadelpha ocli Di-adelpha samt först i Flora 
Halekarl. Monadelphia etc. ”Polygamia” är antagen benäm¬ 

ning redan i Nuptice Flant. 
Ännu större vexling råder med afseende på ordnin¬ 

garne, hvilka i Hortus TJpl. som i Florula Lapp. beteck¬ 

nas med §. De 13 första klassernas ordningar bestäm¬ 

mas redan i Hort. Upk efter pistillernas antal och hafva 

de vanliga namnen, hvarutinnan endast Florula Lapp. 
gör undantag med Monogynea, Digynea etc., likväl an¬ 

träffas äfven der under Icosandria § Trigynia. 14:de klas¬ 

sen delas uti Hort. TJpl. i § Tetrandria A och B, uti 

Florula Lapp., Nuptiæ Flant, och Flora Halekarl. åter 

i Gymnosperma och Angiosperma; först Systema Nat. har 

de ännu brukliga namnen. — Ordningarne inom ”Tetra- 

dynamia” äro: i Hort. TJpl. § Hexandria A och B samt 

§ OcTANDEiA (hit föres Thymelæa”^, i Florula Lapp. § 

Capsulata, men redan i Nuptiæ Flant. Siltculosæ och Si- 

LIQUOSÆ, hvilket dock i Flora Halek, ändras till Siliculosa 

etc. — Inom ”Monadelphia” har ”Hort. TJpl.” endast ord¬ 

ningen B., i Nuptiæ Flant, likasom i Flora Halek, be¬ 

stämmas de efter ståndarnes antal. Florula Lapp.” upp¬ 

tager ingen växt af denna klass). — Äfven för ”Diadel- 

phia” är ”Hort. TJpl.” i detta afseende afvikande genom 

§§ Æqvâlis och Inæqvalis; i de öfriga förfares på nu 

brukligt sätt. — För ”Syngenesia” få vi i Hort. TJpl. §§ 

Conjugium purum A och B, Conjugium impurum per scorta 

superflua, Conjugium irregulare frustraneum samt Conju¬ 

gium IMPURUM necessarium; rcdan i Nuptiæ Flant, begagnas 

Monogamia och Polygamia med den sednares vanliga un- 

derafdelningar. — Gynandria, Monoecia och Dioecia in¬ 

delas redan i Hort. TJpl. efter ståndarnes antal, hvarvid 
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dock är att märka, det inom Monoecia anträffaä § Aoel- 

PHiA. — Mechéa i Hort. TJpl. har §§ Monoecia a Adulteri, 

Mon. ß Scorta och Dioecia « Adulteri; ^Nuptiæ Planf, 
^Florula Lapp P och Syst. Nat. fördela de till Polyd yna- 

MiA förda växterna uti Monoecia, Dioecia och Trioecia, 

hvilken sistnämnda ordning i Flora DaleJc. kallas Polyoecia, 

hvarförutom ordningen Monoecia der*saknas. 

Om tiden och utrymmet tilläte o'ss att än ytterligare 

genomföra denna jemförelse äfveii till slägtena, skulle vi 

med föreliggande material kunna uppvisa, att den så enkla 

och derföre verldseröfrande skapelsen af Linnés Sexual¬ 
system ej först af- den mognade mannens rika erfarenhet 

utmejslades, utan redan i ynglingens första utkast antog 

så bestämda former, att man redan då med fullt skäl 

kunde hafva förutsagt: ^^ex ungve leonerrf. 
Det sagda må derföre åtminstone' tills vidare vara 

nog. Endast ännu några få ord. Måtte bladen i den 

oförgätliga kransen omkring den förevigades tinning aldrig 

förblekna, utan i allt högre glans återkasta sina strålar 

kring Sveas änne, då skola ännu ofödda slagten täfla att 

göra sig värdige hederstiteln: ”Linnés landsmänf\ 

^ Anmälan. 
A Botanisha 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 C. W. K. Gleerups förlags-bokhandel i Luud, och i 
alla boklådor till samma pris. 

Ohs.! Hrr prenumeranter goras uppmärhsamma på 
att tidskriften fortast erhålles genom prenumeration å nå¬ 
gon postanstalt eller hos utgifvaren. De exemplar, som 
sändas genom posten, erhålla omslag. 

Lund den 15 dec. 1877. C, F. 0. Nordstedt. • 
Innehåll; Carl v. Likné. — E. Ahrling: Några af de i Sverige befint¬ 
liga Linnéanska håndskrifterne, kritiskt skärskådade. II. — Anmälan. 

Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri, 1878. 



BOTANISKA NOTISEE 
ÜTGIFNE AF 

O. NORDSTEDT. 

N:r 1 b. d. 15 febr. 1878. 

Om Linnæa borealis L. 
En jemn förande biologisk, morfologisk och 

anatomisk undersökning. 

Af V. B. WlTTROCK. 

Länge har det varit min afsigt att egna ett grund¬ 
ligare studium åt den täckaste och mest karakteristiska 
af alla våra smärre skogsväxter, åt Linnæa borealis L. 
Redan en mera flygtig undersökning, sådan som sannolikt 
hvarje botanist, som tillbragt en sommar i någon af lan¬ 
dets barrskogrikare nejder, ej kunnat undgå att egna den, 
gifver nämligen vid handen, att dess lefnadshistoria bör 
förete punkter af mer än vanligt intresse. Då en blick 
på den botaniska litteraturen derjernte visar, att känne¬ 
domen om ”Linnæi ört” ') ej blott är i hög grad ofullstän¬ 
dig, utan äfven att de knapphändiga beskrifningar öfver 
densamma, som finnas, i mer än ett afseende hvila på 
mindre noggranna iakttagelser eller rentaf på missupp¬ 
fattningar (så t. ex. beträffande blomställningens och 
fruktens natur), torde ett försök till utredning af Linnæas 
lefnadshistoria ej synas opåkalladt. En särskild maning 
till att just nu företaga denna undersökning har synts 
mig ligga deruti, att med innevarande år ett århundrade 
fyllt sitt lopp, sedan den store mästaren, hvars älsklings- 
blomma vår anspråkslösa lilla skogsväxt var, skilts från 

*) Linné Flor. suec. Ed. 2, sid. 212. — ”Plantgi nostra”, Lin. Flor 
Lapp. sid. 206. 

2 
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det jordiska. — Vid den efterföljande redogörelsen för 

Linnæas lefnadstiistoria har det synts mig ändamålsenligt 

att i särskilda afdeliiingar behandla l:o det vegetativa 

systemets biologi och morfologi, 2:o dess anatomi, 3:o det 

fruktifikativa systemets biologi och morfologi samt 4:o 

dettas anatomi. 

1. Det vegetativa systemets biologi och morfologi. 
För att vinna en tjenlig utgångspunkt vid redogörel¬ 

sen för förloppet af groningen torde det tillåtas mig att 

först lemna en beskrifning på fröet och frukten. Fröet^ 

som är af jemnförelsevis betydlig storlek — det är i me¬ 

deltal 2,6 mm. långt och 1,6 mm. bredt — har en ägg- 

formig gestalt; se fig. 1. Det utgöres af fröskal, fröhvita 

(endosperm), fig. 1, e, och växtämne, fig. 1, r Ti c. Frö¬ 

skalet är ytterligt tunnt. Fröhvitan, som bildar fröets 

allra största del, är mycket fettrik. Växtämnet är tem- 

ligen litet — dess längd är föga mer än 0,8 mm. — samt 

nästan kägelformigt. Det har sitt läge i fröets öfre del 

och detta så, att det är hvad man kallar upp- och ned- 

vändt, d. V. s. att dess lillrot vetter uppåt och dess stam¬ 

spets nedåt. Det är öfverallt omgifvet af fröhvita, blott 

med det undantag att lillroten med sin spets i mikropyle- 

trakten vidrör fröskalet. Växtämnets delar äro, såsom 

vanligt, stamämne 7^, lillrot r, och hjertblad c. Stamämnet, 

som utan tydlig gräns öfvergår i lillroten, består af två 

delar, nämligen en relativt stor hypokotyl del och en 

ofvanför hj ert bladens vidfästningspunkter belägen del, som 

är så liten, att den är synbar blott vid temligen stark 

förstoring. Denna del utgöres af stammens nakna, ned- 

plattadt koniska vegetationsspets. Några bladämnen fin¬ 

nas ej utvecklade hos denne, hvadan en s. k. plumula här 

*) En mera fullständig framställning af fröets och fruktens såväl 

som af fröknoppens och pistillens bygnad kommer att lemnas i de 

afdelningar af denna uppsats, som hafva att behandla det fruktifika¬ 

tiva systemets morfologi och anatomi. 
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saknas. Lillroten är försedd med en tydlig rotmössa. De 

tvenne hvarandra motsatta hjertbladen äro väl utvecklade. 

Såväl skaft (om ock mycket kort) som skifva kan hos 

dem urskiljas. Skifvan är till omkretsen omvändt ägg¬ 

rund. — Blott ett frö finnes i hvarje frukt. Detta ut¬ 

fyller i det allra närmaste det af fruktväggen (pericarpium) 

omslutna rum. Af de tvenne fruktämnets rum, i hvilka 

intet frö kommit till utveckling, finnas blott svaga spår; 

se fig. 1, l. Fruktväggen, jp, är torr och hård samt, lik¬ 

som fröskalet, tunn; dock märkbart tjockare än detta. 

På utsidan är den hårig af mycket små, mikroskopiska 

hår. Upptill eger fruktväggen ett litet utskott, 5, som är 

en rest af pistillens stift. Fruktväggen öppnar sig ej, 

förrän den vid groningen, delvis åtminstone, söndersprän- 

ges af det i utveckling stadda växtämnet. — Den mogna 

frukten omslutes nästan helt och hållet af tvenne mycket 

egendomliga bladorganer. Dessa härstamma från det öf- 

*) En gång har jag dock funnit tvenne fullbildade frön i en frukt ; 

s. k. filippin-bildning. 
2* 
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versta af de tveniie brakté-par, som finnas omedelbart 

under blomman. Samtidigt med att det befruktade frukt¬ 

ämnet utvecklar sig till frukt, tilltaga de begge öfversta 

braktéerna så betydligt i storlek, att de, då frukten nått 

sin fulla utbildning, bilda ett nästan fullständigt omliölje 

omkring henne. Blott tvenne temligen smala, långsgående 

strimmor, en på hvardera sidan af frukten, förblifva obe- 

täckta, på grund deraf att braktéerna ej fullt nå livaran¬ 

dra med sina sidokanter. Dessa begge bladorganer äro 

försedda med tvenne slags stora hår, nämligen l:o encel¬ 

liga, kägelformiga sådana, sittande utefter bladkanterna, 

samt 2:o flercelliga, kraftiga glandelhår, hvilka i talrik 

mängd bekläda bladens yttre sida. Dessa senare hårbild¬ 

ningar spela en hufvudrol vid fruktspridningen; härom 

mera längre fram. De båda utvuxna braktéerna sluta så 

tätt intill fruktväggen som dennas mikroskopiska hårbe¬ 

klädnad tillåter. Vid frukten fasthänger vanligen en del 

af blomskaftet; enligt regeln en så stor del, som befunnit 

sig ofvanför de på blomskaften sittande förbladens vidfäst- 

ningspunkter. 

Af alla författare som jag varit i tillfälle att rådfråga 

har frukten karakteriserats såsom ett bär och af somliga 

särskildt såsom ett ”torrt bär” (”bacca exsucca” Lrø.) Att 

den ej med rätta kan betraktas såsom ett sådant, torde 

framgå af den ofvaii lemnade beskrifningen. Då frukten 

eger en torr och hård fruktvägg, som ej brister förr än 

vid groningsakten, och då hon derjemte är enfröig samt 

utvecklad ur ett stamfruktämne (germen inferum), bör 

den otvifvelaktigt hänföras till samma kategori som fruk¬ 

ten hos t. ex. Valerianeœ och Cupiiliferce, det vill säga 

till skalfrukterna (achenia s. str.). Som nu frukten är in¬ 

timt förenad med samt nästan fullkomligt täckes af de 

ofvan omtalade,, efter befruktningen utvuxna braktéerna, 

synes hela organet (den egentliga frukten jemte braktéerna) 

böra betraktas som en egendomlig skenfrukt, en art ”fruc¬ 

tus spurius” (Schleiden). 
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I slutet af Augusti eller början af September bafva 

frukterna nått sin fulla utveckling. Men de affalla i all¬ 

mänhet ännu icke, utan sitta qvar på sina skaft ytterli¬ 

gare en à två månader till dess de slutligen af senhöstens 

regnskurar eller förvinterns snöfall slås ned på marken. 

Beträffande Linnæafrôens grobarhet yttrar Linné i 

ett bref till F. de Sauvage af år 1757 till svar på en den¬ 

nes anhållan om att erhålla frön af nämnde växt: ”Semina 

Linnææ? Numquam germinabunt”, och i bref till N. Ja- 

quin år 1760: ”Linngeæ semina numquam germinarunt in 

horto.” Huruvida några försök att få Linnæafrôn att gro 

blifvit gjorda efter Linnés tid känner jag ej med visshet. 

Det dereinot tror jag mig med säkerhet veta, att den bo-, 

taniska litteraturen ännu icke eger någon redogörelse för 

förloppet vid groningen hos denna växt. Orsaken hvarför 

Linné icke lyckades med sina groningsförsök var helt 

säkert den, att han lät förvara Linnæafrukterna, på samma 

sätt som frukter och frön i allmänhet, torkade hela vin- 
I 

tern öfver, innan de utsåddes. Fröen af flera växtarter, 

särdeles sådana som växa på starkare beskuggade eller 

fuktiga ställen (t. ex. Salices) tåla dock alldeles ej 

Enligt M. B. SvEDERus. ”Botaniska trädgården i Upsala 1655 — 

1807:” sid. 73. 

‘^) M. WiCHUKA berättar i '^34-ster Jahresbericht der Schlesischen 

Gesellschaft für vaterländische Kultur” p. 57, att fröen af videbusken 

{Salix cinerea L.) förlora sin grobarhet, om de förvaras 10—12 dagar 

på ett torrt ställe. Fröen af denna växt behöfva ingen hvilotid för 

att kunna gro. Om de utsås på fuktig mark strax efter kapselns upp¬ 

springande, kastar embryot redan efter 12 timmar af sig det höljande 

tunna fröskalet, utvecklar sina hjertblad och borrar sin lillrot ned i 

jorden. — Afven almen nämnes af Wichura bland de växter hvilkas 

frön gro utan någon längre hvilotid, samma år som de alstrats. Hos 

oss, här i mellersta Sverige, förhålla sig dock almfröen på ett annat 

sätt. De hvila öfver ända till följande året, för att då gro på våren 

i slutet af April eller början af Maj. Så år 1876, sedan alrnarna här 

vid Upsala året förut gifvit en myckenhet fullt utvecklade och gro¬ 

bara frön; något som icke hvarje år inträffar. 
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uttorkning; de förlora dâ mycket snart sin groniugs- 

formâga. 

Så är också förhållandet med Linnæafrôen. E'örvaras 

dessa inne i torrt rum öfver vintern, så dö de. Utsås de 

åter på’ hösten, strax de äro skördade, gro de med lätt¬ 

het. Derföre då en min slägtinge. Fröken G. Danielsson, 

som har sitt hém i en Linnæarik trakt i Wermlands Elf- 

dal, sistlidne höst i Oktober utsådde Linnæafrukter inne 

uti krukor, hade hon den glädjen att inom kort se små 

Linnæaplantor skjuta upp. På min begäran insamlades 

på nämnde ställe i början af December ett antal Linnæa¬ 

frukter och öfver sändes inpackade i fuktig mossa hit till 

Upsala *). Dessa, som vid sin ankomst hit genast utsåd¬ 

des, visade sig till största delen hafva bibehållit sin gro- 

ningsförmåga, och gåfvo mig sålunda ett godt material för 

studium af groningsförloppet. 

Frukterna såddes uti krukor fylda med skogsjord, och 

krukorna förvarades inne uti rum vid en temperatur som 

vexlade mellan 14 och 18 grader Celsius. Eedan efter 

1 ^2 vecka inträdde groningen hos en del frön (andra 

kommo ända till 3 veckor senare). Vid groningsaktens 

början förlänger sig embryots hypokotyla stamled och 

skjuter lillroten före sig ut genom den sprickformiga öpp¬ 

ning som bildats på fröskal och fruktvägg i trakten af 

mikropyle. Afven hjertbladen börja att tillväxa, under 

det att de i sig upptaga de i endospermet förvarade nä¬ 

ringsämnena. Under den derpå följande perioden tilltager 

lillroten såväl som den hypokotyla stamleden snabbt i 

längd. Stammen tillväxer dock ej i rak riktning, utan 

gör en genom hastigare längdtillväxt på dess ena sida än 

på den andra förorsakad böjning, som snart nog blir så 

stark att den uppgår till ungefär 180°; se fig. 2. Denna 

I Upsalatrakten är Linnœa horealis L. en riktig sällsynthet. 

I någon större ymnighet förekommer hon ej närmare än på ett par 

mils afstand från staden. 
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böjning utgör första delen af den akt som förekommer 

sa allmänt hos dikotyledonernas embryoner och som af 

J. Sachs visats böra hänföras till de spontana bilaterala 

nutationsfenomenen. Den biologiska betydelsen af denna 

böjning ligger, såsom G. Haberlandt framhållit, deruti 

att genom henne en äldre och mindre ömtålig del af stam¬ 

men konimer att skjutas före, då groddplantan genom¬ 

bryter marken, under det att den lätt sårbara vegetations- 

spetsen i skyddadt läge följer efter. På grund af rotens 

och äfveii den hypokotyla stamledens positiva geotropism 

har roten emellertid riktats nedåt och den lilla plantan 

sålunda fått fäste i marken. Då groddplantan på detta 

sätt blifvit satt i tillfälle att upptaga näring af både or¬ 

ganisk och oorganisk natur samt från tre olika håll, orga¬ 

nisk ur endospermet genom hjertbladen och oorganisk ur 

marken genom roten samt ur luften genom stammen 

tillväxer den med stor hastighet. Då plantan är en vecka 

gammal har såväl rot som stam oftast redan en längd af 

1,5 cmr. och deröfver; se fig. 2. Vid början af hjert- 

bladens tillväxande skjuta de ned i fröhvitan och förblifva 

några dagar fullkomligt dolda af fruktvägg och fröskal. 

Snart nå de dock den storlek, att de ej vidare få rum 

inom sitt hölje. De börja då att söka befria sig från 

detta, dragande sig småningom och, såsom det synes, bak¬ 

länges ut ur detsamma. De delar af hjertbladen som 

härvid successivt komma utanför höljet (och sålunda blifva 

utsatta för ljusets inverkan) antaga mycket snart kloro- 

') Uti ”Lehrbuch d. Bot.” 4:te Aufl. sid. 828. 

Uti ”Die Schutzeinrichtungen in der Entwickelung d. Keim¬ 

pflanzen”, sid. 69. 

Att ej blott roten utan i sin första ungdom äfven den hypo¬ 

kotyla stamleden är positivt geotropisk påpekas af G. Haberlandt 1 

c. sid. 23. 

*) Assimilation af vatten och kolsyra kan redan nu ega rum ge¬ 

nom verksamhet af det i den hypokotyla stamleden befintliga kloro¬ 

fyllet. 
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fyllfârg. Dâ groddplantan är ungefär tvâ veckor gammal 

hafva lijertbladen enligt regeln befriat sig från sitt bölje. 

Så länge de voro inneslutna inom fruktväggen voro de 

riktade rätt uppåt, vändande bladskifvornas morfologiska 

öfver sidor mot h var andra. Då bladen blifvit fria, böja 

sig såväl bladskifvorna som isynnerhet bladskaften genom 

starkare längdtillväxt på öfversidan (epinasti i H. de 

Vries’ mening) utåt, hvarigenom bladskifvorna inom 

ett dygn antaga ett sådant läge, att de blifva stälda un¬ 

gefär vinkelrätt mot stammens längdaxel^ en ställning 

hvilken de sedermera bibehålla utan att utföra några 

vidare nutationsrörelser ^). Redan under det att öfre de- 

larne af bladskifvorna ännu äro inneslutna inom fruktvägg 

och fröskal, gör sig epinastien hos bladskaften och blad¬ 

skifvornas nedersta delar märkbar. Bladen sträfva näm¬ 

ligen påtagligen och med ej ringa kraft att skilja sig från 

hvarandra, visande sig detta deruti, att deras nedre delar 

intaga en inåt bågböjd ställning mot hvarandra. Denna 

kraftiga epinasti hos lijertbladen uti deras mera utveck¬ 

lade stadium är hos Linnæa det medel, hvaraf naturen 

begagnar sig, för att till sist befria lijertbladen från sitt 

hölje. En iakttagelse af ett visst intresse som jag i ett 

par fall varit i tillfälle att göra är, att om lijertbladen 

af en eller annan anledning ej förmå att vid den nämnda 

tidpunkten befria sig från sitt omhölje, inverkar den längre 

O Se H. DE Vribs ”Ueber einige Ursachen der Richtung bilateral- 

symmetrischer Pflanzentheile” i ”Arbeiten des botanischen Instituts in 

Würzburg”, herausgegeben von J. Sachs. Band 1, sid. 252 och 275. 

Hos en del groddplantor har jag iakttagit upprepade, i sam¬ 

manhang med omvexlingen af ljus och mörker stående nutationsrö¬ 

relser af hjertbladen. Så t. ex. hos Cynoglossum limfolium, L. Delphi¬ 

nium Consolida L. och Gilia achillœifolia Benth., men ej hos Gilia 

tricolor Benth. och liniflora Benth. T. o. m. förmåga af varia tio ns- 

rörelser kan förekomma hos hjertblad: så hos Oxalis rosea Jacq. 

enligt iakttagelser af Docenten F. R. Kjellman. Om hjertbladens rö¬ 

relser mera vid ett annat tillfälle. 
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fortsatta spanning, för hvilken de då blifva utsatta, på- 

tagligen förstärkande på deras epinasti. Längdtillväxten 

på öfversidan fortsättes då^ tills bladens spänning blifvit 

nog stark att ändtligen göra dem qvitt den dem upptill 

sammanhållande fruktväggen. Då de slutligen blifva fria, 

slå de sig tillbaka med vida större kraft än vanligt och 

böja sig på gränsen mellan bladskaft och bladskifva så 

starkt utåt, att bladskifvorna blifva ej endast vinkelrätt 

utåtriktade i förhållande till stammen, utan t. o. m. rik¬ 

tade starkt nedåt (bildande en 40—50 vinkel mot den 

hypokotyla stamleden). Såsom ett resultat af den mer 

än vanligt starka tillväxt, som egt rum särskildt på grän¬ 

sen mellan bladskaft och bladskifva, uppträda på detta 

ställe tre eller flera, starka, t. o. m. för blotta ögat 

synliga, tvärgående valkformiga upphöjningar, hvilka sak¬ 

nas hos normalt utvecklade hjertblad. 

Under det att hjertbladen sålunda befriat sig från 

fruktväggen och fröskalet, har öfre delen af den hypoko¬ 

tyla stamleden så småningom nu terat tillbaka, och vid 

ungefär samma tidpunkt som den, då fruktvägg och frö¬ 

skal afkastats, har den återfått den raka form, som den 

egde hos embryot, och derigenom också erhållit sin nor¬ 

mala, fullt uppräta ställning. 

Sedan jag nu afslutat redogörelsen för groniugsakten, 

har jag att med några ord beskrifva den fullbildade grodd¬ 

plantans organer. Stammen utgöres ännu blott af den 

hypokotyla stamleden (den öfver hjertbladens vidfästnings- 

punkter sig höjande, mikroskopiska vegetation skäglan från¬ 

sedd). Den är trind och glatt samt har en längd af 2— 

2,3 cmr. Pålroten är af ungefär samma längd som stam¬ 

men och saknar birötter. Hjertbladen hafva ett kort, 

nedtill stjelkomfattande skaft samt en äggrund eller aflångt 

äggrund skifva; se fig. 3, som visar ett hjertblad i kon¬ 

turteckning, 8 gånger förstoradt (linierna inuti skifvan 

framställa kärlknippeförgreningen). Bladskifvan, som är 

kraftigt klorofyllfärgad, är fullkomligt glatt, men på blad- 
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skaftet finnas på ofre sidan nära basen några mikrosko¬ 

piska, flercelliga, klubbforiniga liår. Allra längst ned vid 

basen af bladskaftet finnes oftast blott vid ena sidan (nå¬ 

gon gång vid begge, stundom saknas det helt och hållet) 

ett enda, jemnförelsevis stort encelligt hår, som egendom¬ 

ligt nog är riktadt uppåt; se fig. 3 j). De på bladskaftet 

hos Örtbladen sittande håren af samma slag äro nämligen 

alltid riktade nedåt; se fig. 4 och 5. 

Sedan groningen väl afslutats, fortgår den unga plan¬ 

tans tillväxt under första lefnadsåret med hlott föga energi. 

Det första paret örtblad — det med hjertbladparet alter¬ 

nerande primordialbladparet — anlägges visserligen genast, 

men tillväxer både långsamt och når aldrig någon betyd¬ 

ligare utveckling. Huru länge det dröjer innan primor¬ 

dialbladen nå sin fulla storlek är jag ännu ej i tillfälle 

att uppgifva. Hos de nu (den 10 Febr.) två månader 

gamla plantor, hvilkas groning jag studerat, äro de ännu 

mycket små, knappast mer än 2 à 3 mm. långa. Att de 

ute i det fria uppnått sin fulla utveckling i slutet af 

Augusti, vet jag dock med visshet. Genom ihärdigt sö¬ 

kande i en Linnæarik skog i Wermland lyckades det mig 

nämligen vid nämnde tidpunkt att finna en planta — 

men också blott en enda — som kommit upp ur frö samma 

år på våren; och hos denna visade sig primordialbladen 

vid den tiden, och efter hvad det syntes, sannolikt först 

just då, hafva nått sin definitiva storlek. Efter nämnde 

planta att döma har den unga Linnæan vid slutet af sin 

första vegetationsperiod nått följande grad af utveckling. 

Förutom de organer som förefunnos redan vid gronings¬ 

aktens slut, nämligen den hypokotyla stamleden, pålroteii 

och hjertbladen, hvilka med undantag af pålroten synas 

hafva blott högst obetydligt tilltagit i storlek, eger den 

nu en epikotyl stamled och tvenne hvarandra motsatta 

primordialblad. Den epikotyla stamleden är mycket kort 

— knappast 1 mm. lång — och temligen starkt hårig 

af de för Linnæas örtbladskaft och epikotyla vegetativa 
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tara så karakteristiska, nedåtriktade, utdraget koniska 

och något böjda, encelliga håren; jfr tig. 4 och 5. Äfven 

några få klubbformiga, flercelliga hår finnas inströdda 

bland de koniska. Priraordialbladen, fig. 4, stå i afse- 

ende på formen emellan hjertbladen och de hos den äldre 

växten förekommande fullt utbildade örtbladen; jemnför 

fig. 3, 4 och 5. Deras bladskifvor är o nämligen propor¬ 

tionsvis kortare än hos hjertbladen, men längre än hos 

de vanliga örtbladen; och bladskaften åter längre än hos 

hjertbladen, men kortare än hos örtbladen. I det hela 

hafva dock primordialbladen större likhet med örtbladen 

än med hjertbladen. Deras bladskifvor äro nämligen ej 

helbräddade som hjertbladens, utan liksom örtbladens för¬ 

sedda med små utskott (rudimentära *bladgrenar); dock 

blott ett på hvardera sidan, under det att örtbladen van¬ 

ligen ega två. Äfven i afseende på hårighet öfverens- 

stämma primordialbladen nära med de vanliga örtbladen. 

På bladskifvans öfversida ega de dels långa koniska och 

dels korta klubblika hår, båda slagen temligen likformigt 

fördelade öfver hela ytan. På undersidan finnes på me¬ 

delnerven en rad koniska hår, och på den öfriga delen 

af ytan några glest stälda, klubblika sådana. Af de på 

medelnerven befintliga äro de 2—3 öfre med sin spets 

riktade uppåt, under det attj de öfriga, likaledes 2—3, 

äro riktade nedåt. I sjelfva kanten finnes derjemte ett 

antal koniska hår; se fig. 4. Hårigheten på bladskaftet 

är på analogt sätt fördelad, blott med den skilnad att 

hår saknas på dess öfre del på öfver sidan. Att märka 

är äfven, att alla de koniska håren här äro riktade med 

sina spetsar nedåt. — Utom de organer, som nu blifvit 

nämnda, eger den unga plantan en liten naken vinterknopp 

i toppen på den epikotyla stamleden strax ofvanför pri- 

mordialbladens vidfästningspunkter. Hos denna knopp 

kunna tvenne små bladanlag urskiljas. — Såsom ofvan blif¬ 

vit antydt, har pålroten efter groningsprocessens slut fort¬ 

satt att tillväxa, och detta så godt som uteslutande i längd 
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Någon grenbilclning från densamma eger under första 

året icke rum. I detta senare afseende visar den unga 

Linnæaplantan full öfverensstämmelse] med den ettåriga 

plantan af en annan svensk buskväxt, nämligen med den 

af Bhammis cathartica L. ^). 

Enligt hvad ofvan blifvit sagdt, utgöres den unga 

Linnæaplantans hela bladförråd under l:sta vegetations¬ 

perioden af blott 4 blad, nämligen tvenne hjertblad och 

tvenne primordialblad. Jemnför man hjertbladen och pri¬ 

mordialbladen i afseende på storlek finner man, att de 

förra äro betydligt större äii de senare — huru mycket, 

framgår lätt af en jemnförelse mellan fig. 3 (ett hjertblad) 

och fig. 4 (ett primordialblad) från samma planta,, båda 

8 gånger förstorade. Jemnför man dem i afseende på 

klorofyllrikedomen visar det sig, att hjertbladen äro ej 

blott absolut] klorofyllrikare (hvilket kunde vara förklar¬ 

ligt blott och bart genom deras betydligt större volum), 

utan till och med relativt rikare på det för assimilationen 

så vigtiga ämnet. Häraf torde den slutsats kunna dragas, 

att hjertbladen äro den unga Linnæaplantans allra verk¬ 

sammaste och vigtigaste assimilationsorgan ej blott under 

den allra första ungdomen, utan äfven under hela den 

första vegetationsperioden. Hjertbladen spela sålunda här 

en ännu större rol med afseende på den unga växtens 

näringslif, än de göra hos flertalet andra växtarter. Den 

växt hvilken, så vidt vi veta, i detta fall visar mesta 

öfverensstämmelse med Linnæa, är den ofvannämnde Bham- 
nus cathartica L.- Äfven hos denne äro nämligen hjert¬ 

bladen betydligt större än de under första året framkom¬ 

mande örtbladen, hvilka dock i antal här något öfverträffa 

de förra ^). Ett likartadt förhållande har jag iakttagit 

*) Jfr. Th. ÏRMISCH i ”Flora,”, 13 Jahrg. 1855; sid. 625. 

Se Th. Irmisch 1. c. — Jfr. äfven G. Haberlandt 1. c. sid. 84, 

hvarest på Bischoffs, Beriiardis och Winklers auktoritet några (ej 

svenska) växtarter nämnas, hos hvilka under hela första vegetations¬ 

året alls inga assimilerande bladorganer utvecklas mer än hjertbladen. 
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lios årsplantorna af flere barrträd, exempelvis vår vanliga 

gran, eliuru lios denna såväl lijertbladens som (åtminstone 

hos kraftigare exemplar) äfveii örtbladens antal är betyd¬ 

ligt större. Att lijertbladen hos Linnæa äfven i ett annat 

afseende visa likhet med lijertbladen hos våra barrträd, 

nämligen deruti att de lefva mer än ett år, anser jag vara 

så godt som säkert, ehuru jag ännu ej varit i tillfälle att 

genom iakttagelse fullt bekräfta detta antagande. 

Såsom ofvan blifvit nämndt, lyckades det mig att vid 

sökande på tjenlig lokal ute i det fria finna en ettårig 

planta af Linnæa. Att träffa unga plantor af 2, 3, 4, 

eller 5 års ålder var mig deremot alls icke möjligt. Hela 

mängden af Linnæ-aindivider för öfrigt utgjordes af äldre 

exemplar. Jag är derföre dessvärre icke i stånd att redo¬ 

göra för växtens lefiiadshistoria Under de år som följa 

närmast på det första. Bland de frågor som sålunda tills 

vidare måste lemnas obesvarade torde följande vara de 

vigtigaste: l:o. När antager hufvudstammen den nedlig- 

gande ställning, som den har hos fullt utbildade individer? 
• * 

2:o. Ar den nedliggande hufvudstammen en omedelbar 

fortsättning af växtens primära axel eller härstammar den 

från en axillär knopp? 3:o. Vid hvilken tidpunkt börjar 

stammen att förgrena sig? 4:o. När uppträda de blom¬ 

bärande grenarne? 5:o. Förblir pålroten alltid grenlös 

och huru länge fortlefver den? 6:o. När inträder bild¬ 

ningen af birötter från stammen? 

Då jag sålunda här måste lemna en lucka, följer i 

ordningen närmast att redogöra för den fullt utvecklade 

Linnæaplantans morfologi och biologi. Det må då tillåtas 

mig att främst betona, att den fullbildade Linnæa bore¬ 
alis L. är en buske och ej en halfbuske eller en örtartad 

halfbuske — om också, på grund af dess hufvudgrenars 

nedliggande och rotslående beskaffenhet, en sådan af ovan- 

Såsom sådan karakteriseras den nämligen i en del floror af 

t. o. m. mycket nytt datum. 
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lig habitus. Att den dock ej ens inom svenska floran står 

ensam i detta afseende visar oss tranbarsväxten ( Vaccinium 
Oxycoccus L.), som äfven är en verklig buske med ned- 

liggande och rotslående hufvudgrenar. Hvad som karak¬ 

teriserar båda dessa växter såsom otvifvelaktiga buskväxter 

är, att alla deras till det vegetativa systemet hörande 

årsskott äro ända ut till spetsen af en så fast byggnad 

och en så härdig natur, att de utan att taga någon skada 

fördraga vinterkölden, och derför i sin helhet ingå uti 

växtens mera permanenta axelsystem ^). 

Betraktar man sommartiden en i fortplantningsstadiet 

varande Linnæabuske, urskiljer man lätt af de årsskott 

som tillhöra den löpande vegetationsperioden, tvenne vä¬ 

sentligen olika slag. Det ena slaget må benämnas vege¬ 

tativa och det andra fruktifikativa. Skilnaderna mellan 

dessa äro hufvudsakligen följande: De vegetativa års¬ 

skotten ega blott vegetationsorganer, nämligen stam, låg¬ 

blad, örtblad och ofta, ehuru visst ej alltid, birötter. De 

fruktifikativa åter ega, jemte alla dessa organer (biröt¬ 

ter dock blott i vissa fall) äfven flera slags högblad och, 

hvad som är det vigtigaste, blommor eller frukter. De 

vegetativa afslutas alltid med en terminal vinterknopp. 

De fruktifikativa ega aldrig någon sådan. De vegetativa 

utveckla under det löpande året inga grenar ^). De fruk¬ 

tifikativa åter omfatta alltid axlar af två ordningar, näm¬ 

ligen en relativ hufvudaxel och tvenne i spetsen på 

hufvudaxeln sittande, (blombärande) biaxlar. — Betraktar 

man något närmare de vegetativa årsskotten, finner man 

utan svårighet, att dessa i sin ordning äro af 2 slag. Det 

Att föröfrigt äfven delar af de fruktifikativa årsskotten kunna 

ingå i detta, skola vi snart se. 

’) Se härom längre fram, der rotens morfologi behandlas. 

Om ej undantagsvis genom prolepsis. 

O Understundom bär hufvudaxeln 3 eller t. o. m. 4 biaxlar. 

Jemför den afdelning som behandlar det fruktifikativa systemets bio¬ 

logi och morfologi. 
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ena slaget må benämnas föryngring s- ocli det andra 

as similat io ns år s s ko 11. De förra karakteriseras deri- 

genom att de äro horisontalt nedliggande, ega talrika 

(vanligen 10—16) och långa internodier samt efter regeln 

tre slags vinterknoppar, nämligen l:o sådana — och dessa 

axillära — som följande år växa ut till friiktifikativa års¬ 

skott, 2:0 sådana (äfven axillära) som gifva upphof till 

assimilationsårsskott och 3:o sådana, eller rättare en sådan 

(ty af detta slag finnes blott en, nämligen terminalknop¬ 

pen), som växer ut till ett nytt föryngringsskott. De se¬ 

nare karakteriseras derutaf, att de äro uppräta eller nästan 

uppräta och ej birotalstrande, att de ega ett mindre antal 

(4—6) ‘samt kortare internodier och att de hafva blott få 

knoppar, af hvilka efter regeln endast den terminala ett 

följande år utvecklar sig och detta till ett nytt assimila¬ 

tionsskott och ej till ett föryngringsskott. De förra bilda 

växtens permanenta hufvudstam, ega, fullbildade eller i 

anlag, alla den fullt utvecklade Linnæabuskens organer 

samt kunna, om så behöfves, föra ett sjelfständigt lif; 

hos dem är stammen relativt mest utvecklad och genom 

dem så att säga föryngrar sig hela växten år efter år. 

De senare äro lateralt stälda på äldre föryngringsskott, 

uppnå en ringare ålder än dessa, hafva på långt när ej 

så stor kraft till utveckling af olika slags organer och 

kunna fortiefva blott i förening med de förra; hos dem 

är örtbladsbildningen öfvervägande, och just på grund af 

denna deras relativa bladrikedom äro de i stånd att assi¬ 

milera ej blott för eget behof, utan äfven i öfverskott för 

användning i växtens öfriga organer. Assimilationsskotten 

kunna äfven sägas hafva ännu en biologisk uppgift, näm¬ 

ligen den att vara så att säga reservskott för föryngrings- 

skotten. Om föryngringsskotten i sin helhet eller åtmin¬ 

stone till sin större del ^) genom någon olyckshändelse 

Om blott öfversta delen af föryngringsskottet förstöres, begag¬ 

nar sig naturen vanligen af ett annat medel (prolepsis) för att ersätta 

förlusten. Se härom längre fram. 
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förstüres, utvecklar sig nästföljaude år hos något eller 

några af assimilationsskotten terminalknoppen till ett för- 

yngringsskott i stället för, såsom vanligt, till ett assimila¬ 

tionsskott. 

Grimmia tricho'phylla Grev. 

ändtligen urskild såsom skandinavisk. 

Af S. O. Lindberg. 

Bland ingalunda fåtaliga mossor som på nordtyska 

slatten förekomma endast på fiyttblock och sålunda högst 

sannolikt äro af skandinaviskt ursprung, uppgifves äfven 

Grimmia tricliophylla^ en uppgift hvars trovärdighet till 

fullo bevisas genom exemplar meddelade af Milde. Men 

oaktadt förnyade granskningar af allt vårt skandinaviska 

förråd af s. k. ”6rr. trichophylla’^ voro vi ur stånd att 

finna någon enda planta som ej måste hänföras till Gr. 
MiÅhlenhechii^ en art den der i mellersta delarne af vårt 

florområde är den aldra allmännaste inom slägtet, t. o. m. 

vida mer än Gr. apocarpa med dess mångskiftande for¬ 

mer. Dock lyckades vi ändtligen innevarande vinter att 

vid bestämningen af en mängd osäkra nordiska mossfor- 

mer i en packe påträffa en Grimmia^ som förekom skä¬ 

ligen misstänkt och som vid närmare undersökning befanns 

utgöras af fullkomligt säker Gr. tricliophylla. Denna för 

ett årtionde tillbaka (i Hedwigia, 6, p. 116: 1867) af oss 

utgallrade mossa återfår härigenom sin rang såsom med- 

borgarinna af Skandinaviens flora, i hvars södra och vestra 

delar hon kanske icke är så synnerligen sällsynt. 

Då emedlertid differentiela diagnosen, hvarigenom 

hon skiljes från den närstående Gr. MiihIenbecJcii, ej synes 

vara tillbörligt uppmärksammad, meddelas här densamma. 

Grimmia tricJiophylla Grev. 

Fl. edin., p. 235, n. 3 (1824); Scott, crypt. FL, 2, 

tab. 100 (1824). 
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Dioik, temligen grof och glesbladig; blad flerböjda, 

långa och smala, nerv smal, på ryggsidan utan spår af 

vingar, hårudd nästan slät, basilarceller nästan alla lik¬ 

stora och rektangulära, de öfriga quadratiska, med knappt 

knutigt inskutande väggar; fruktskaft långt, svanhalslikt 

nedböjdt; kapsel stor, hängande, nästan glanslös, aflång, 

veckad och af små celler; ring mycket hög och täckande 

nedersta tredjedelen af tandkransen; tänder nedtill genom¬ 

skinliga och släta, till midten två- eller treklufna, starkt 

tväråsade; lock långt sprötspetsadt. 

År 1864 upptäckt i Broby socken af Ö. Göinge härad 

i N. Ö. Skåne af apothekaren C. Osc. Hamnström, hvilkens 

välvälligt meddelade exemplar äro fruktbärande, men 

kapslarna dock icke. fullkomligt väl utvecklade, hvarjemte 

hela växten är något mindre än de flesta af våra utländ¬ 

ska exemplar. 

Gr. MiihlenbecJcii Schimp. Synops., p. 212, n. 17 (1860) 

skiljes mycket lätt genom följande kännetecken. Liten 

och tätbladig; blad mindre böjda, kortare och något bre¬ 

dare, nerv bredare, på midten af ryggsidan och högre 

upp med mer eller mindre tydliga vingar, hårudd tätt 

sågtaggad, basilarceller sins emellan olika, de yttre qua¬ 

dratiska, de inre (mot bladnerven) långt och smalt rectan- 

gulära, de öfriga med starkt knutigt inskutande väggar; 

fruktskaft kort, bågböjdt; kapsel liten, mer eller mindre 

horizontal, glänsande, oval, alldeles slät och af stora celler; 

ring låg; tänder öfverallt ogenomskinliga och tätt knottriga, 

nästan alltid hela, föga tväråsade; lock kort sprötspetsade. 

Särskildt bör anmärkas att vi se oss ur stånd satta 

att alltid genom säkra kännemärken från denna sednare 

skilja Gr. Hartmani Schimp. Synops., p. 214, n. 19 (1860), 

en art, känd redan af Micheli och Ehrhart, men hvaraf 

hittils blott sterila honplantor och upptill knoppbärande 

former äro iakttagna. Skulle väl möjligen denna kunna 

vara en förändrad Gr. MiUilenhcckii? 

3 
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Literatur-öfversigt. 

Beiträge zur Eutwickelungsgeschichte der Flech¬ 
ten. Von E. Stahl. Heft. II. Heber die Bedeutung der 

Hymenialgonidien. Leipzig 1877. 32 sid. 8:o, 2 pl. — 

3 Mark, 

I detta hafte behandlar fürf. hyinenialgonidierna och 

odlingen ”från spor till spor”. Det var Nylander som 

först fäste uppmärksamheten vid dessa hymenialgonidiers 

konstanta förekomst i perithecia hos många pyrenocarpa 

lafvar. Fuisting och Winter voro de förste, som visade, 

att hymenialgonidia härstamma från thallusgoiiidia. 

De fritt mellan asci i hymeniet hos Bermatocarpon 
Schœreri växande hymenialgonidierna äro klotrunda och 

skilja sig från thallusgonidierna hufvudsakligen genom sin 

mindre storlek. De utkastas på samma gång som de 

mogna sporerna och falla naturligtvis ned i hvarandras 

sällskap; när sporerne komma på ett gynnsamt substrat, 

gro de och deras groddtrådar slingra sig snart om hyme¬ 

nialgonidierna. Vid omsorgsfull odling behöfs ej lång tid 

för att frambringa den äkta Dermatocarpon ScJicereri med 

sin karaktäristiska thallus. 

De stafformiga hymenialgonidia hos Polyhlastia rugu- 

losa, hvilka till karaktärerna öfverensstämma med algsläg- 

tet StichococcuSj förhålla sig enl. förf:s observationer på 

ett fullkomligt liknande sätt. En liten hittils obeskrifven 

Thelidium-SiYt uppträdde mycket ofta tillsamman med Der¬ 
matocarpon Schœreri; gonidierna hos den förre äro speci¬ 

fikt lika med den senar es. 

Om sporer af Thelidium odlas tillsamman med hyme¬ 

nialgonidia af Dermatocarpon och man sörjer för att de 

blifva fullständigt isolerade, så att icke några andra go- 

nidier kunna komma till, så blir dock resultatet en thallus 

af Thelidium med frukt och sporer fullkomligt lika dem 

hos den vanliga Thelidium. Således kan samma alg (en 

Plcurococcîis) utgöra gonidia hos två skilda lafvar eller 2 
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olika slags Ascomyceter förekomma på samma alg. Schwen- 
(Icners theori har genom förfis lyckade experimenter blif- 

vit fullkomligt bekräftad. 

Ueber Befruchtung und Zelltheiluug. Von E. 

Strasburger. Jena 1878. 108 sid. 8:o, 9 pl. — 7 Mrk. 

Af förfis undersökningar referera vi endast följande. 

Sporer vill förf. kalla endast de på könlös väg upp¬ 

komna reproduktionscellerna. Hos chlorosporéerna och 

zygneméerna böra därför de med bvarandra sig förenande 

protoplasmamassorna kallas (svärmande, resp. orörlige) 

gameter (de Bary har på annat ställe föreslagit namnet 

pianogameter, resp. aplanogameter); kopulationsprodukten 

kallas zygote. 

Förf. har förut gjort undersökningar öfver embryo¬ 

säcken och befruktningen hos archispermerna (gymnosper- 

merna), här håller han sig till metaspermerna (angiosper- 

merna). Enligt Hofmeister uppkommer hos de sistnämda 

både äggcellerna och antipodcellerna genom fri cellbildning 

utan samband med embryosäckens cellkärna. Enligt förf. 

uppstå de dock på följande sätt. Embryosäckens cell¬ 

kärna delar sig i 2 kärnor, hvarefter den ena drager sig 

till öfre, den andra till nedre ändan af cellen; i midten 

bildas en vakuol. Sedan delar sig dessa båda kärnor i 

2 och de nya kärnparen dela sig åter en gång, vid hvilken 

sista delning deiningsplanen i de till samma pat* hörande 

kärnorna korsa hvarandra. Nu utbildas ett hudlager i 

plasman kring kärnorna, så att det blir 3 nakna celler i 

öfre ändan af embryosäcken och 3 i den nedre (hos Cro¬ 

cus och Gladiolus få antipodcellerna en cellmembran); 

den nedersta bland de öfre kärnorna och den öfversta 

bland de nedre hafva näml. efter delningarnes slut begif- 

vit sig mot midten af embryosäcken och där sammansmält 

till en kärna. Af de 3 i öfre ändan liggande cellerna 

äro de båda främre (som äro systerceller och af förf. 

kallas synergider = medhjälperskor) mer tillspetsade och ha 

sin cellkärna i öfre halfvan och en vakuol i den nedre. 
xJ 
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Hos dea tredje cellen, äggcellen, är förhållandet omvändt. 

Mycket sällan är synergidernas antal rediiceradt till 1; 

hos Sinningia och Santalum album finnes det undantagsvis 

2 äggceller. 

Hos Crucifererna och Ricinus bildas i främre delen 

af synergiderna en färglös homogen starkt ljusbrytande 

substans, efter hvars uppträdande embryosäckens vägg 

résorberas, där den berör denna substans. Hos Crocus 

och Gladiolus genombryta synergiderna slutligen embryo- 

säckens membran. 

Förf. har iakttagit att oftare än man förr trodde, bil¬ 

das i pollenkornet 2 cellkärnor, hvaraf än den ena än 

båda vandra ned till pollenrörets spets och då upplösas 

före befruktningen. Pollenrörets spets kan vid befrukt¬ 

ningen antingen stanna, innan eller sedan den hunnit fram 

till embryosäckens membran, eller genombryta den, om 

synergiderna ej redan gjort det, och intränga mellan de 

senare och hos vissa växter till och med tränga fram 

ända till äggcellen. Förf. anser att hans iakttagelser tyda 

på att protoplasman i pollenröret vid befruktningen icke 

på diosmotisk väg öfverföres till äggcellen, utan att den 

passerar direkt genom pollenrörets och embryosäckens 

uppluckrade membraner. Vid befruktningen sammansmälta 

likartade delar, således kärna med kärna, plasma med 

plasma och klorofyllband, ss. hos Zygnemeerna, med klo¬ 

rofyllband. Sedan äggcellen omgifvit sig med en cell¬ 

membran finner man i den 2 cellkärnor (den ena anser 

. förf. hafva bildats af det som kommit från pollenröret}, 

som snart hopsmälta till en. Efter befruktningen résorberas 

vanl. synergiderna till en del, en annan del kommer ägg¬ 

cellen eller embryosäcken till godo. Den öfversta delen 

af dem lemnar material till bildning af ny cellmembran, 

där embryosäckens membran blifvit resorberad. Genom 

förfis undersökningar hafva företeelserna i embryosäcken 

hos metaspermerna kommit i ett mera isoleradt läge än 

förut i jämförelse med archispermerna och ormbunkarne. 
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Hos Funkia ovata, Nothoscordum fragrans, Coelebo- 

gyne ilicifolia ocli sannolikt äfven Citrus, iakttog förf., att 

allt försiggår normalt, till dess befruktningen skett (eller 

hos Coelebogyne, som icke var befruktad, till lika långt 

hunnet utvecklingsstadium). Då utväxer från cellerna i 

den embryosäcken omgifvande väfnaden en eller flere ut¬ 

skott in i embryosäcken ocli utbildas där till ett vanligt 

embryo. Denna knoppbildning kan liknas vid den, som 

förekommer t. ex. på bladen af Begonia, fastän det blir 

vegetativa knoppar i senare fallet och embryoner i fÖrra. 

Hos Coelebogyne finnes således ej parthenogenesis. 

Sur l’origine paléontologitiue des arbres, arbustes 
et arbrisseaux, indigènes du midi de la France, sen¬ 
sibles au froid dans les hivers rigoureux par M. Ch. 

Martins. (Mémoir d. FAcadem. d. Sc. et Lettr. de Mont¬ 

pellier, sect d. Sc. t. IX, 1877, pag. 87—122). 

Förf. har en längre tid anstält observationer me*d 

afseende på köldens inverkan på en del träd och buskar 

i södra Frankrike. De, som här särskildt komma i fråga, 

äro: Ceratonia siliqua^ JEupJiorhia dendroides, Ostrya car- 
pinifolia, Nermm Oleander^ Chamaerops humilis^ Myrtus 
communis^ Anthyllis harha-Jovis, Laurus nohüis, Anagyris 
foetida, Funica granatum, Olea europcea, Ficus carica, 
Coriaria myrtifolia, Smilax aspera, Fistacia Lentiscus, 
Viburnum Tinus, Quercus Ilex, Cistus monspeliensis, Vitis 
vinifera. — Genom en dei tabeller visar förf., att stun¬ 

dom ganska sträng köld kan råda i södra Frankrike, stun¬ 

dom kan temperaturen falla ända till 15 eller 16 grader 

under O-punkten vid Monpellier. Vid dylika tillfällen lida 

de ofvan uppräknade växterna, de frysa bort; men från 

rötterna uppskjuta nya skott sedermera. 

Alla de uppräknade arterna, med undantag af Euphor¬ 
bia dendroides, Anagyris foetida, Anthyllis barba-Jovis 
och Cistus monspeliensis, äro funna i fossilt tillstånd i 

tertiära och quartära lager, antingen själfve eller arter, 

som stå dem så nära, att de måste betraktas, som moder- 
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former till dem. Några finnas redan i de eocena lagren 

(J^eriuni)^ andra först sedermera. Att dessa växter fort- 

lefvat i det land, där de lefde redan under tertiärtideii;, 

tror förf. af den omständigheten, att de i Provence och 

Languedoc finnas både i fossilt och lefvande tillstånd. 

Några äro funna fossila ända till norr om Alperna, ja, 

en Vitis växte under miocentiden i Schlesien, fikonträdet 

lefde i trakten af Paris m. m. Klimatet var sålunda un¬ 

der tertiär-tiden varmare än nu. Förf. fäster vidare upp¬ 

märksamheten på, att de uppräknade arterna, två undan¬ 

tagna, tillhöra exotiska familjer eller slägten, hvilkas 

enda representanter de äro uti Europa. Slutligen genomgår 

förf. en del taxinomiska, fysiologiska och palaeontologiska 

detaljer rörande hvarje särskild art. S. A. T—g. 

Smärre notiser. 
Lärda sällskaps sammanträden. 

Vetenslmps-al^ademien den 12 dec. Till införande i 

bihanget till handlingarne antogs en uppsats af doc. V. 

B. Wittrock: Om the formation of spores of the Meso- 

carpeæ and especially of the new genus Gonatonema. 
Den 10 jan. Akademiens præses, prof. Malmsten, in¬ 

ledde sammankomsten med ett efter dagens betydelse läm- 

padt tal. Sekreteraren inlemnade för intagande i bihanget 

till handlingarne en uppsats af doc. F. R. Kjellman: lieber 

Algenregionen und Algenformationen in östlichen Skager¬ 

rack nebst einigen Bemerkungen über Verhältniss der ßo- 

husländischen Meer-Algenvegetation zu der Norvegischen. 

BotanisJc Forening d. 25 Okt. Gand. mag. 0. G. Pe¬ 
tersen meddelte nogle Undersögelser om Kambiets Dan¬ 

nelse hos Mesemhryanthemim — D:r E. Warming med¬ 

delte nogle morfologiske og biologiske Iagttagelser. 

Den 29 Nov. Prof. D:r J. Lange forelagde og gjennemgik 

det sidst udkomne 49;de Hæfte af Flora Banica. 
D:r E. Warming: Fortsättelse af sine biologiske og 

morfologiske Meddelelser. 
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NaturhistorisJc Forening den 30 Nov. Stud. mag. 

Viggo Poulsen meddelte nogle Undersögelser om Gassythas 
og Cuscutas Snylteorganer (trykkes i Videnskabelige Med¬ 

delelser 1877—78). 

Den 4 Dec. Baron H. Eggers omtalte nærmere en 

ufuldstændig kjendt vestindisk Rliamnéslægt, Beynosia, som 

har en stærkt ruminat Frölivide^ og gav derefter en Skild¬ 

ring af Bhiøophoras Maade at danne Luftrödder paa; de 

af Grisebach i hans Plantegeografi og af Otto Kuntzb 

(Schutzmittel der Pflanze) givne Fremstillinger ere fejlag¬ 

tige. D:r E. Warming knyttede hertil nogle Bemærknin¬ 

ger om Bhizophora og fremlagde sine brasilianske Ilicineer 

Pvhamneer og Celastrineer, bestemte af ham selv. 

Den 18 jan. D:r Warming fremviste Galledannelse ved 

Anguillula paa Rödder af Elynms arenarius og omtalte 

de hidtil kjendte Tilfælde af Galledannelser ved disse Dyr 

(efter Al. Brauns Fremstilling). Derefter fremviste han 

Kimplanter af ConvaUaria vertic illata og multiflora; lige¬ 

som hos de andre ConvaUaria’er og Majanthemum forbli¬ 

ver hele den dannede Kimplante hele det förste A ar under 

Jorden. Han henstillede til Plantefysiologerne at undcr- 

söge nærmere, om det i Fröet gjemte Næringsstof er til¬ 

strækkeligt til Opbygningen af Kimplanten, og om denne 

ikke ernærer sig tillige saprofytisk. 

Den 1 Febr. Stud. mag. V. Poulsen refererede Stras- 

BURGERS Undersögelser over Protoplasma og Celledeling. 

Videnslmhernes SelsJcab d. 21 Dec. Til Medlem inval¬ 

des D:r E. Warming. 

Sällskapet pro fauna et flora fennica d. 3 nov. 1877. 

Till publikation inlemnades Symbolæ ad mycologiam 

feiinicam V, auctore P. A. Karsten. 

Prof. Lindberg anmälde som nykomlingar för finska 

floran Aniblystegium varium (Hedw.) Lind b. (= radicale 
P. P.) och Bryum fallax Milde, livilka bagge sällsynta 

mossor af possessionaten J, 0. Bomansson anträffats pä 

Åland. 
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Mag. Hjelt förevisade följande för finska floran nya 

fröväxter: Coronilla varia^ tagen i Ruskeala (Ladoga- 

karelen) af eleven Neiglick, Carex festiva^ funnen på 

hårdvallsängar på Yllässaari vid Kolari (Kemi lappmark) 

af mag. Hjelt och stud. D. Hult, samt Verbascum thapso- 
nigrum^ af lektor C. Arrhenius tagen bland F. nigrum i 

en trädgård vid Kapellstrand i Pargas; den sistnämnda 

afviker obetydligt från beskrifningarne genom föga kantig 

stjälk och mer kortskaftade blommor. Afven framlade 

mag. Hjelt af stud. Hougberg tagne ex. af Astragalus 
arenarius^ hvilken införts med ballast till Uleåberg och 

där under de senaste åren spridt sig, äfvensom en af stud. 

Blom tagen monströs form af Bellis perennis^ hos hvilken en 

del af blomkorgen var ersatt genom i flock anordnade korgar. 

Mag. JusLiN förevisade ex. af en i Finland förut icke 

anträffad växt Bromus tectorum^ hvilken af stud. W. Jus- 

lin tagits vid Bomarsunds ruiner på Åland. 

Den 2 febr. Till publication inlemnades af prof. Tb. 

Sælan en uppsats om de nordiska formerna af slägtet 

Tilia; af dr Karsten : Symbolæ ad mycologiam fennicam VI. 

Doc. Sahlberg förevisade galläppel af en stekel, Rho- 

dites centifolia, hvilken uppträdt särdeles förbärjande på 

rosenbuskar i trakten af Jacobstad och omnämde att man 

velat söka förklaringen till dess talrika uppträdande i den 

omständigheten, att småfoglarne på stället blifvit i hög 

grad decimerade af kottor. — I sammanhang härmed fö¬ 

revisade prof. Lindberg ett slags galläpple-lika missbild¬ 

ningar, bvilka icke sällan anträffats å toppskotten af 

åtskilliga pleurocarpa mossor (Hypnum rutabulum, velu- 

tinum, Climacium m. fl.) och orsakas af Rhabdites terri¬ 

cola Duj. 

Vidare anmärkte prof. L. som en no vi tet en lefver- 

mossa, Nardia (^Hyalocme) condensata n. subg. et n. sp. 

Lindb., hvaraf tal. egde ex. från Kemi lappmark (Hult), 

Sverge, Norge och Tyrolen. Denna form står emellan 

Nardia och Cesia^ men på grund af dess väl och typisk 
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utvecklade fruktsvepe har tak dock hänfört den till det 

förra slagtet, likvisst som ett subgenus, utmärkt genom 

att bladen äro försedda med en vattenklar kant till följe 

däraf att kantcellerna sakna klorofyll. 

Zoologiskt-hotanisJca föreningen i Helsingfors den 30 Nov. 1877. 

Mag. Hj. Hjelt redogjorde för vegetationsförhållandena å tundrorna 

i Kemi lappmark. De södra af dem voro på toppen delvis och på 

de högre sluttningarne helt och hållet betäckta med qvarzitstenar af 

olika storlek, hvarför deras veg. var högst torftig; så fans på toppen 

af den högsta, Yllästunturi (omkr. 1800 fot) endast 8 fanerogamer: 

Empetrum (ymnig). Vaccinium vitis idœa, V. myrtillus, Juncus tri- 

fidus, Carex vitilis, Festuca ovina äfvensom Solidago och Trientalis; 

äfven mossor och lafvar voro i lika grad vulgära, däremot påträffades, 

ehuru mycket sparsam Allosurus crispus (upptäckt 1788 på samma 

ställe af Liljeblad). 

Intressantare var växtligheten på den mer mot n. belägna Pallas- 

tunturit (ung. 68° 10' n. br.). Högsta toppen Himmelriiki (2889 fot), 

hvilken skjuter in i fjällregionen, hade att uppvisa Salix glauca och 

ymnig S. herhacea, ymnig Fhyllodoce, Azalea, Arctostaph. alpina, 

Betula nana, Empetrum, Vacc. vitis idœa, de båda sista förkrympta 

liksom äfven Einncea, Trientalis och Buhus chamcemorus, vidare 

Cardamine bellidiflora, Gnaphalium supinum, Allosurus, Juncus tri¬ 

fidus, Carex sparsifiora. Fest, ovirpa. Aira fiexuosa; på de högsta 

sluttningarne i fjällregionen dessutom Andromeda hypnoides och 

Juniperus communis f. nana. —^Hvad björkregionen angår, så börjar 

den på mycket varierande höjd och är ganska olika på de skilda 

sluttningarna. När t. ex. sluttningen mot n. v. ännu tillhörde fjäll¬ 

regionen, så befann man sig på motsvarande höjd af den n. o. slutt¬ 

ningen redan i björkregionen, ehuru väl denna mest frambragte fjäll¬ 

växter såsom Andromeda hypnoides och Diapensia, hvaremot på 

s. o. sluttningen mest förekoramo sydliga växter. Dock påträffades 

här tillsamman med Hieracium pilosella, Calluna m. fl. Aspidium 

Lonchitis. Den rikaste och mest egendomliga vegetationen erbjödo 

dock de dälder ”kurut” som åtskilde de olika topparna, hvarvid bör 

anmärkas att de alpina och subalpina växterna i dessa gingo långt 

ned, så t. ex. anträffades Oxyria digyna och Arabis alpina ännu i 

granregionen. Då öfversta delen af dessa dälder var uppfyld^ af snö¬ 

massor, hvilka troligen aldrig smälta, var man här i tillfälle att på 

en sträcka af några hundra famnar se en växt i de mest olika utveck¬ 

lingsstadier : så var t. ex. fallet med Ranunculus pygmcBus och Car¬ 

damine bellidiflora. Öfriga här förekommande växter voro Sibbaldia 
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och Luzula parviflora (båda ymniga), på sina stcällen Ällosurus^ för 
öfrigt Carex lagopina, Veron, alpina, Gnaphalium norvegicum m. fl, 
— Hvad de lägre regionerna beträflår, så upphörde på hela Pallas- 
tunturit tallen såsom skogsbildande träd nästan förr än granen, oak- 
tadt enskilda tallar gingo obetydligt högre än granen. I alla fall 
kunde man här icke tala om någon särskild tallregion, hvilket dock 
måhända berodde på jordmånen. 

Elias Fries. 

t 
Knappt hafva festerna till minne af Linnés för 100 är 

sedan skedda bortgång hunnit firas, förrän det smärtsamma 
budskapet når oss, att en af Linnés efterträdare som bota¬ 
nisk lärare vid Upsala universitet hvilken föddes några år 
efter Linnés död, slutat sitt långa vidtfräjdade lifs bana 
i Upsala d. 8 febr. 

Elias Magnus Fries föddes i Femsjö prästgård d. 15 
aug. 1794 och röjde tidigt sin håg för Floras barn; långt 
innan han (1811) blef student i Lund, var han väl be¬ 
vandrad i svamparne, som blefvo hans hufvudstudium. 
o 

Ar 1814 blef han magister och docent i botanik, 1819 
adjunkt vid Lunds universitet, 1824 titulärprofessor, 1834 
professor i praktisk ekonomi vid Upsala universitet, 1851 
professor i botanik efter G. Wahlenberg och tog afsked 1859. 
Ledamot af Vetenskapsakademien blef han redan 1821. 

Man finner bland hans mer än 150 arbeten och upp¬ 
satser de mest olika delar af botaniken värdigt represen¬ 
terade: fanerogamer, svampar, lafvar, växgeografi och -histo= 
ria, växtnamns etymolo*gi, fenologiska iakttagelser, m. m. 
Genom sina Novitiæ floræ suecicæ och andra arbeten utredde 
han mången fanerogam-arts förut dunkla förhållande till 
närstående och tog härvid växtens biologiska egendomlig¬ 
heter mer i betraktande, än förut varit vanligt. Svam- 
parne, som endast lefvande kunde med fördel undersökas, 
hade näml, lärt honom, att man måste iakttaga växterna 
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sådana de förekomna ute i naturen i sina olika utveck¬ 

lingsstadier; lians skrifter i den speciella botaniken röja 

öfverallt spår af naturstudier ocli väckte lios mången hågen 

för liknande undersökningar. Utgifvandet af Herbarium 

normale fortsatte lian in i sena ålderdomen. 

Af hans talrika arbeten öfver svamparne vilja vi här 

endast påpeka; Systema mycologicum 1821 och 1829, Elen¬ 

chus Fungorum 1829, Epicrisis syst, mycol. 1838, Nov. 

Symbolæ Mycologicæ 1851, Monographia Hymenomycetum 

1863, Sverges ätliga och giftiga svampar. Icones selectæ 

Hymenomycetum nondum delineatorum. Såsom bevis på 

hans allmänt erkända stora rykte som mycolog, kunna vi 

framhålla att prof. de Baey, som själf är en framstående 

mycolog, i en anmälan af Fries’ Epicrisis sy st. mycol. ed. 

n, som utkom då förf. fyllde jämt 80 år, säger att en 

kritik af hela arbetet skulle knappast någon af hans sam¬ 

tida, förutom förf. själf, kunna lemna, ty endast han kän¬ 

ner Hymenomyceternas stora område i hela dess utsträck¬ 

ning. — Hans Lichenographia europæa reformata ('1831) 

belönades af Vetenskapsakademien med Linnéanska större 

guldmedaljen. 

I synnerhet genom sina Botaniska Utflygter förstod 

han att genom sitt språk och framställningssätt tala till 

en större allmänhet och förmå den för en stund dröja vid 

intressantare episoder i växternas lif och historia. Till 

ledamot af Svenska Akademien invaldes han 1847. 

När Lindblom 1839 började utgifvandet af Botaniska 

Notiser, inledde Fries dem med en uppsats öfver Vårens 

antåg och har sedan lemnat mångfaldiga bidrag till dem. 

Hvem af oss yngre botanister har ej med nöje lyss¬ 

nat till den reslige gråhårige och älsklige åldringens 

skildringar af hans botaniska exkursioner för mer än 50 

år sedan, så lifligt framstälda som hade de ägt rum i 

går. Nu få vi ej mer lyssna därtill. Hans skrifter tala 

dock fortfarande. Frid öfver hans minne! 
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Döde utländske botanister 1877. 

Den 12 jan. prof. \\\ Hofmeister i Tübingen, född 

den 18 maj 1824. — D. 14 jan. prof. A. Bellynck i Namur, 

62 år gammal. — Den 22 jan. prof. Giuseppe de Notaris^ 

född i Milano 1805. — Den 27 (15) jan. Nicolai Iwa- 

NOwiTSCH DE Gelesnow, medlem af vetenskaps-akademien i 

Petersburg. — Den 3 febr. på sin födelseort Lowestoft, 

Suffolk, i sitt 104:de år Pleasance Smith (född Reeve), 

enka sedan 1828 efter Sir James Edward Smith, hvilken 

1784 köpte Linnés samlingar. — Den 29 mars prof. A. 

Braun i Berlin, 71 år gammal. — Den 4 april prof. Jund- 

ziLL i Wilna, 87 år gammal. — Den 1 juni d:r med. Gustav 

Waldemar Focke i Bremen, 67 år gammal. — Den 22 juli 

d:r Hugh d’Algernon Weddel i Poitiers, 57 år gammal. — 

Den 9 sept. prof. Filippo Parlatore i Florens, född den 8 

aug. 1816. — Den 2 okt. d:r L. Pfeiffer i Cassel, född 

den 4 juli 1805. — Den 4 okt. Henay Lawson i Cork. — 

Mot slutet af året afled Thomas Jensen, seminarie-lårare 

i Ranums seminarium vid Lögstör, författare till flere ar¬ 

beten öfver Danmarks musci och hepaticæ. — Roger Hen¬ 

nedy, prof, vid Andersonian University i Glasgow. — M. 

Paucher under sin andra resa i Nya Calédonien. — Emma¬ 

nuel Le Maoût, född 1800. — [Den 30 dec. 1876 Friedrick 

Wilhelm Schultz i Weissenburg i Elsass, född den 3 

jan. 1804]. 

Utaf de å riksstatens 8:de hufvudtitel för år 1878 

uppförda anslag till resestipendier samt läroböckers och 

lärda verks utgifvande har Kgl. Maj:t d. 31 dec. nästlidet 

år anvisat följande belopp: till inlösen af 100 ex. utaf 

2:ne häften af prof. E. Fries arliete: Icones selectæ hyme- 

nomycetum nondum delineatorum 1400 kr. ; och åt kolle¬ 

gan vid läroverket i Arboga d:r E. Ährling för utgifvande 

af Supplementum sive Appendix ad amoenitates academi- 

cas Car oli Linnæi 1000 kr. 
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Linnceana. 
På etthundrade årsdagen af Linnés död d. 10 jan. 

hafva minnesfester blifvit firade flerestädes i Sverge. I 

inbjudningsskriften till Lunds Universitets fest har rektorn 

prof. G. Ljunggren redogjort för Linnés vistande i Lund 

och aftryckt de bref från Linné till E. G. Lidbeck, hvilka 

förvaras på Lunds Universitets bibliotek. De äro 34 st. 

förutom en liten breflapp, skrifven i dottrens, Elisabeth 

Christina,, namn. 

Prof. J. G. Agardh, som höll festtalet, har med anled¬ 

ning af festen utgifvit ett arbete ”Om Linnés betydelse i 

botanikens historia” (33 sid. 8:o). Häri vederlägger förf. 

den oriktiga uppfattning af Linné, som Sachs i sin Ge¬ 

schichte der Botanik har framstält, och visar att Linné 

var till hela sin riktning och sitt arbetssätt fullkomligt* 

motsatsen, af hvad Sachs velat göra honom till — en sko¬ 

lastiker. — Det är omgestaltningen af hela dåtidens veten¬ 

skap, som utgör Linnés storverk, som gifvit honom den 

stora betydelsen för vetenskapen. — Förf. visar det orik¬ 

tiga uti att karaktärisera Linné’s reformatoriska arbete 

såsom ett skickligt begagnande af andras upptäckter och 

andras förarbeten. Sachs,har tydligen ej känt flere af 

Linnés arbeten, t. ex. hans svarsskrift på en af Peters- 

burgska akademien utgifven prisfråga öfver sexualiteten 

hos växterna, som utkom 1760 och hvari Linné äfven 

redogör för sina egna experimenter med hybridisering. 

Sachs uppgifver att växt hybrider först beskrefvos 1761. 

Hvarför man i sednare tider kunnat tillskrifva Linné den 

villfarelsen, att vetenskapens högsta och enda värdiga 

uppgift vore att till namnet känna alla växtrikets arter, 

anser förf. sannolikt böra sökas i den omständigheten att 

nutiden förlorat den clav för tolkningen af Linnés ord, 

som hans samtid ägde i kännedomen af den föregående 

tidens sätt att uttrycka sig. 

Det tal, Prof. Th. Fries höll vid Upsala Universitets 

fest, lär komma att af trycket utgifvas. — Naturveten- 
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skapliga studentsällskapet i Upsala firade äfveii en fest 

denna dag och hade då anordnat en utställning af Linné- 

anska föremål. Följande föredrag, hvaraf flertalet sanno¬ 

likt komma att tryckas, höllos: af dr E. Ahkling: Om 

Linné och hans förhållande till sina lärjungar; af doc. 

Y. Wittrock: Om de undersökningar han verkstält öfver 

Linnæa horealis; af doc. T. Tullberg: En skildring af 

Linnés husliga lif på Hammarby: af d:r Swederus: Om 

Linnés första zoologiska arbeten; af doc. Lundström: Om 

Linnés resa i Lappland; af doc. Svedmark: Om Linné som 

mineralog. 

Prof. Otto Hjelt i Helsingfors har utgifvit en fest¬ 

skrift om Carl v. Linnés förhållande till Albr. Haller. — 

Ett annat arbete, som mycket berör Linné utgafs förra 

året under titeln: Botaniska trädgården i Upsala 1655— 

1807 (141 sid. 8:o). — En ny omarbetad och tillökad 

upplaga af Carl von Linnés anteckningar öfver ”Nemesis 

divina” är nu utgifven af prof. E. och Th. M. Fries (72 

s. 8:0 ; pris 1,25 kr.). — I tidningar och tidskrifter hafva 

i dessa dagar flerfaldiga uppsatser om Linné förekommit, 

så t. ex. i Upsalaposten anteckningar om Linné ur Små¬ 

lands nations protokoller. 

I Amsterdam firades äfven Linnés minne medelst en 

utställning af Linnæana, anordnad af sällskapet Natura 
Artis Magistra. Katalogen öfver de utstälda föremålen 

(”Linnæana in Nederland aanwezig”, 59 sid. 8:o -f 2 s. ”Na- 

gekomen”) upptager 291 nr. och prydes af en fotografi 

af en medaljong öfver Linné samt ett dedicationsblad, upp¬ 

tagande afbildningar af 16 efter Linné uppkallade växter. 

Festtalet, som hölls af d.r C. A. J. A. Oudemans, är 

tryckt under titeln: Rede ter herdenking van den sterfdag 

van Carolus Linnœus eene eeuw na diens verscheiden, in 

Felix Meritis, op den 10 januari 1878 (40 s. 8:o), men 

utlemnas ej i bokhandeln. 

Rektorn vid Wexiö h. elementarläroverk H. S. Ceder- 

schiöld har i inbjudningsskriften (8 sid. fol.) till den fest. 
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som läroverket årade Carlsdageii d. 10 jan., redogjort för 
Linnés vistande i Wexiö. Därvid påvisar han, att Linné, 
SS. han själf för år 1719 antecknat, i synnerhet genom en 
enskild handledares öfverdrifna stränghet ”för studier fått 
den största fasa”, och betviflar att strängheten vid WexiÖ 
skola då var större än vid någon annan. Han fäster upp¬ 
märksamheten därvid att på den tiden i Wexiö funnos 
två lärare, som varmt intresserade sig för den blomster- 
älskande men fattige ynglingen, näml. rektor Daniel Lan- 
NERUS och lekt. J. S. Rothman, och meddelar en biografi 
öfver dem; till den senares biografi har han till en del 
haft att tillgå otryckta källor. 

Elodea canadeyisis i Sverge. Enligt Svenska trädgårds¬ 
föreningens tidskrift, l:sta årg. 1 hft, har Elodea cana¬ 
densis, äfven för sin skadlighet kallad ”amerikanska vat¬ 
tenpesten”, sedan 1874 eller möjligen 187.3 iakttagits i 

Brogårdsbäcken vid Skara och där förökat sig betydligt. 
Afven vid Lidköping har den blifvit anträffad på ett par 
ställen. Den hör till nat. fam. Hydrocharideæ, har lan- 
cettlika blad i krans och liknar till en viss grad Callitriche 
autumnalis. 

Forstmester J. M. Norman, som numera är bosatt i Laurvig i 

Norge, erbjuder sig att lemua kärlväxter från Norges arktiska delar 

i utbyte mot sällsyntare arter eller hela serier af arter och former 

af kärlväxter från andra trakter af Skandinavien. 

Innehåll: V. B. Wittrock: Linnœa borealis L. En jemnförande 

biologisk, morfologisk och anatomisk undersökning. — S. O. Lind¬ 

berg: Grimmia trichophylla Grev. ändtligen urskild såsom skandi¬ 

navisk. — Literatur-öfversigt: E. Stahl, Beiträge zur Entwicke¬ 

lungsgeschichte der Flechten. II. — E. Strasburger: lieber Befruch¬ 

tung und Zelltheilung. — Cn. Martins: Surl’origine paléontologique 

des arbres, arbustes et arbrisseaux, indigènes du midi de la France, 

sensibles au froid dans les hivers rigoreux. — Smärre notiser: 

Lärda sällskaps sammanträden. — E. Fries f. Döde utländske 

botanister 1877. — Anslag. - Innnæana. - Elodea canadensis i 

Sverge. — Annons. 
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I Antiqvariska Bokhandeln (Gust. Andersson) 

Upsala. 

Bischoff, Die botanische Kunstsprache in Umrissen, nebst erläutern¬ 
dem Texte, Nürnberg 1822. Fol. Inb. 6 Kr. ^ 

JDuchartre, Éléments de botanique avec 506 figures dessinées d’après 
nature par Riocreux. Paris 1867. Klotb. 12 Kr. 

Duhamel du Monceau, Traité des arbres et arbustes qui se cultivent 
en France en pleine terre I—IL Paris 1755. 12 Kr. 

Fries, F., Sverges ätliga och giftiga svampar tecknade efter naturen : 
Sthlm fasc. I—X. fol. Kost. 65 kr. Nytt exempl. (Boklådspris 
100 Kr.). 

-, Icones selectæ hymenomycetum nondum delineatorum. Sthlm 
fasc. I—X. Kost. 65 Kr. Nytt expl. (Boklådspris 100 Kr ). 

Gunnerus, Flora Norvegica cum iconibus. I~II. Nidrosiæ 1766— 
72. Fol. Inb. 6 Kr. 

Hooker, The British Flora with illustrations. London 1838. Inb. 12 Kr. 

Lindley, An introduction to botany with six copper-plates. London 
1839. Inb. 10 Kr. 

Nees ah Flsenheck, Genera plantarum florae Germanicae iconibus et 
descriptionibus illustrata (se Katalog n:o XI.). 

Hya Botaniska Notiser, utg. af N. J. Andersson, Thedenius och Th. 
M. Fries årg. 1849—58. Inb. 5 band. 15 Kr. 

Bottbôll, Descriptionum et iconum rariores et pro maxima parte no¬ 
vas plantas illustrantium liber primus. Hafniæ 1773. Fol. Inb 6 Kr. 

Schmidel, leones plantarum et analyses partium æri incisæ atque vivis 
coloribus insignatæ (Erlangen?) 1762. Fol. Inb. 10 Kr. 

Schnizlein, Analysen zu den natürlichen Ordnungen der Gewächse 
und deren sämmtlichen Familien in Europa. Erlangen u. å. 
Fol. Inb. 8 Kr. 50 öre. 

Thunherg, Icones plantarum Japonicarum, üpsaliæ 1794—1800. Fol. 
Inb. 8 Kr. 

Tournefort, Institutiones rei herbariæ I (Text) — II, III (plancher). 
Paris 1719. Inb. 12 Kr. 

Unger, Ueber den Bau und das Wachsthum des Dicotyledonen-Stam¬ 
mes. Mit 16 Steintafeln. Petersburg 1840. Inb. 10 Kr. 

Wahlenherg, Flora Suecica I—II. üpsaliæ 1826. Inb. 5 Kr. 

Wahlenherg, Flora üpsaliensis med karta, üpsaliæ 1820. Inb. 3 Kr. 
utan Karta 2 Kr. 

Ørsted, Samlede og efterladte Skrifter I —IX. Kjøbenhavn 1851—52. 
Kompl. Inb. i 4 band. 16 Kr. 

Katalogen öfver Antiqvariatets afdelning ^''Naturvetenskap''^ utlemnas 
gratis enligt reqvisition. 

Lund, Fv. Berlings Boktryckeri oeh Stilgjuteri, 1377 
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Om Linnæa borealis L. 

En jernn förande biologisk, morfologisk och 
anatomisk undersökning. 

Af V. B. WlTTKOCK. 

(Forts. fr. foreg. n:r). 

För att göra skilnaden mellan de tre olika slagen 

årsskott fullt tydlig, torde den ofvan lemnade korta ka¬ 

rakteristiken af de friiktilikativa årsskotten redan liär böra 

,något förfiillständigas. Den mera utförliga ibeskrifningen 

på dem, särskildt beträffande deras öfre, den florala regi¬ 

onen tillhörande delar, kommer att lemnas i den afdelning 

af denna uppsats, som behandlar det fruktifikativa syste¬ 

mets biologi och morfologi. — Såsom just nu antyddes, 

utgöres det fruktifikativa årsskottet af två väsentligen 

olika delar, nämligen en nedre och en öfre del. Den 

nedre delen påminner ej litet om ett assimilationsskott. 

. Den är af ungefär samma längd som detta, men har ett 

något mindre antal (4—5) och sålunda något mera ut¬ 

vecklade internodier. Den plägar också må ungefär samma 

ålder som detta. Vid vinterns inbrott dör den nämligen 

ej, utan fortlefver, åtminstone under vissa förhållanden, 

3 à 4 eller till och med flera år. Den bär, liksom assi¬ 

milationsskotten, jemte lågbladen äfven fullständiga ört¬ 

blad, ehuru ej mer än 1 eller 2 par. Så långt likheterna. 

Skilnaderna äro, att den ej har någon terminalknopp, 
4 
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då den ju upptill såsom fortsättiiiiig eger årsskottets flo- 

rahi (inflorescens-) del; ocli att den regelmässigt i ett 

af det öfversta bladparets bladveclc eger en stark vinter¬ 

knopp, som nästföljande år normalt utvecklar sig till ett 

nytt fruktiflkativt årsskott. Gränsen mellan den nedre 

och den öfre delen af årsskottet är mycket skarpt utpräg¬ 

lad. Den öfre, florala delen vidtager nämligen' nästan 

omedelbart ofvanför det öfversta örtbladparets vidfäst- 

ningspunkt. Vid vinterns inbrott bortdör hela den ofvan¬ 

för denna punkt liggande del af årsskottet fullständigt, 

hvilket dock ej hindrar, att fragmenter af denna del kunna 

i torrt tillstånd sitta qvar ännu ett eller två år. Om de 

fruktifikativa årsskotten gäller det, ehuru i en ringare 

grad än om assimilationsskotten, att äfven de hafva till 

uppgift att vara^ reservskott för föryngringsskotten ; och 

detta i allmänhet på det sätt, att de jemte eller i stället 

för den knopp som ett nästkommande år ger upphof till 

det nya fruktifikationsskottet, ega en rent vegetativ knopp, 

hvilken vid sin utveckling alstrar en assimilationsgren, 

som åter i sin ordning, med anledning af någon försig¬ 

gången starkare stympning af växten, kommer att fort¬ 

sättas genom en föryngringsgren. För att möjliggöra en 

genomförd jemnförelse med de båda andra slagen af års¬ 

skott må ännu ett par saker tilläggas beträffande fruk- 

tifikationsskottens nedre, mera persistenta del. Antalet 

mellanleder i denna del vexlar, såsom ofvan blifvit nämndt, 

mellan 4 och 5. Beträffande mellanledernas inhördes 

längd gäller att den lista, eller understundom både den 

2:dra och den lista, äro så korta att de äro hvad man 

kallar outvecklade, samt att de öfriga, som äro utveck¬ 

lade, tilltaga i längd nedifrån och uppåt. Den öfversta 

och längsta mellanledens absoluta längd vexlar högst be¬ 

tydligt, nämligen mellan 0,7 och 3 cmr; i allmänhet synes 

den vara 1,2 cmr lång. Längden af hela den ifrågavarande 

delen af det fruktifikativa årsskottet är i medeltal föga 

mer än 2 cmr. 
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Assimilations-årsskotteii förete eii större vexling i 

afseende på mellanledernas antal än friiktifikationsskotten. 

I allmanliet hålla de sig väl niellan ofvan uppgifna grän¬ 

ser, nämligen talen 4 och 6; men man träffar också någon 

gång årsskott med blott 3 mellanleder, liksom å andra 

sidan sådana med t. o. m. 7. Årsskottets längsta mellan¬ 

led är här den mellersta eller den som är belägen när¬ 

mast framom den mellersta; och ifrån denna eger ett 

aftagande i mellanledernas längdutveckling rum såväl 

uppåt som nedåt. Assimilation sskottens medellängd torde 

kunna anslås till föga mer äu 1 cmr. De kortaste som 

jag uppmätt voro 0,5 och de längsta 2,.3 cmr långa. 

Föryngringsårsskotten vexla ännu mera än assimila¬ 

tionsskotten med afseende på antalet af de i dem ingående 

in ter nodierna. De normala årsskotten, d. v. s. de som 

utvecklat sig ur terminalknoppen hos ett föryngringsskott, 

hafva ett större antal än de, så att säga, adventiva, d. v. s. 

de som under förut påpekade förhållanden uppstått ur 

terminalknoppen hos ett assimilationsskott (eller som hafva 

något annat ursprung ^). Antalet hos de förra vexlar 

mellan 12 och 18 samt hos de senare mellan 0 och 15. i 

Det allmännast förekommande antalet är hos de förra 

14 och hos de senare 11 ^). ‘ Beträffande mellanledernes 

inbördes längd eger ett analogt förhållande rum med hvad 

vi finna vara fallet hos assimilationsskotten. De längsta 

internodierna intaga skotfets mellersta (och tillika allra 

största) del; och vid skottets båda ändar finna vi kortare 

sådana — särdeles vid dess nedre del,' der en eller två 

(Wigands s. k. ”Knospenglieder”) äro helt outvecklade. 

Ûti det intressanta arbetet ”Der Baum. Betrachtungen 

Se längre fram i denna afdelning. 

Jemnför beträffande antalet internodier hos åtskilliga andra 

träd- och buskvkxter E. Ohleiits uppsats : ”Einige Bemerkungen über 

die Knospen unserer Bäume und Sträucher” i ”Linnæa”, Bd. II, 1837, 

sid. 639. 
4* 
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Über Gestalt und Lebensgeschiclite der Holzgewächse” 

1854, sid. 34—40, bar A. Wigand nedlagt bland mycket 

annat äfven resultaten af omfattande undersökningar be¬ 

träffande nu ifrågavarande ämne. Han påvisar der, att 

ett trefaldt förhållande kan ega rum hos våra träd och 

buskar med afseende på internodiernas inbördes längd 

hos årsskottet. Hos ett ej ringa antal arter, t. ex. almen, 

syrenen och blåbärsbusken, tilltaga internodierna i längd 

nedifrån uppåt; hos ett ännu större antal, exempelvis 

eken, björken och ljungen, eger först ett tilltagande och 

sedermera, mot spetsen, ett aftagande rum; och hos en 

enda, nämligen Acer campestre, förhåller det sig på ett 

motsatt sätt mot hvad som var fallet hos de till första 

kategorien hörande (de s. k. ”Knospenglieder” äro härvid 

dock ej tagna med i beräkningen). Att Linnæa i före¬ 

varande afseende hör till den 2:dra kategorien framgår 

af hvad som förut blifvit anfördt. — Den största längd 

jag funnit hos ett internodium af ett föryngringsskott är 

5,9 cmr. Totallängden af ett föryngringsskott kan uppgå 

ända till 45 cmr (antalet interno dier hos ett af denna 

längd var 17). Såsom minimum i afseende på längd torde 

man kunna sätta 6 cmr. 

Den klassifikation af årsskotten, som här ofvan blifvit 

lemnad, gäller, enligt hvad som blifvit sagdt, i främsta 

rummet de under det löpande året bildade årsskotten. 

Men den bör tydligen äfven hafva sin tillämplighet på 

de äldre årsskotten, äfven om dessa med åldern, såsom 

ju naturligt är, förlorat en del af de här ofvan såsom 

känntecknande angifna attributen. Genom aktgifvande 

dels på längdutveckling och dels på ställning i förhållande 

till andra yngre såväl som äldre årsskott låter det sig 

dock i allmänhet utan någon svårighet göra att bestämma 

af hvad slag ett äldre årsskott är eller kanske rättare 

sagdt varit. Låter nu indelningen i föryngrings-, assimi¬ 

lations- och fruktifikations-skott använda sig på växtens 

samtliga årsskott, så bör den äfven kunna användas på 

✓ 
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de närmast högre enheter af hvilka växtkroppen är sam¬ 

mansatt, nämligen grenarne ^). Hvarje gren är hos Linnæa 

normalt bildad af ett enda slag af årsskott och då så är_, 

bör grenen i sin helhet lämpligen kunna betecknas med 

samma epitet som de densamma sammansättande årsskot¬ 

ten. Af grenar urskilje vi sålunda hos Linnæa trenne 

slag, nämligen föryngrings-, assimilations- och fruk- 

tifikatio ns-greuar. De af första slaget äro, såsom af 

det förut sagda framgår^ monopodier, och utmärka sig 

framför de öfriga genom en synnerligt stark längdutveck¬ 

ling. Hos en fullkomligt normalt, utan någon störande 

yttre inflytelse utvecklad Linnæa-individ torde inga sådana 

grenar Annas. Sjelfva hufvudstammen torde hos denna 

vara den enda del af växten som bildas af monopodialt 

radade föryngringsårsskott. Att jag ej med visshet kan 

afgöra huru härmed förhåller sig beror derpå, att, såsom 

ofvan nämndes, Linnæas utvecklingshistoria under åren 

näst efter växtens första ännu ej är mig bekant. Ute i 

naturen har jag emellertid aldrig funnit någon Linnæa- 

individ af ofvan angifna idealiska enkelhet, utan har 

jag hos alla af mig undersökta exemplar funnit visserligen 

ej talrika, men dock alltid flere grenar af nu ifrågava¬ 

rande slag. — Afven assimilationsgrenarne äro monopodier, 

men de skiljas lätt från föryngringsgrenarne genom den 

ringa längden af de årsskott, af hvilka de äro samman¬ 

satta. — De fruktiflkativa grenarne åter äro (då de inne¬ 

hålla mer än ett årsskott) rena sympodier. Den på det 

äldsta årsskottet under dettas första år beflntliga, förut 

omtalade, laterala inflorescens- eller rättare blandade 

Hvar och en vet, att en del grenar Annas, som äro rent iden¬ 

tiska med årsskotten, nämligen de som ej äro mer än ett år gamla; 

och att den gifna indelningen kan användas på dem är ju sjelfklart. 

Att i det fria träffa en individ, som ej varit utsatt för någon 

slags stympning (vare sig af rnenniskor eller djur) och som sålunda 

kunde visa växten i dess fullt normala och ostörda utveckling, synes 

mig efter den erfarenhet jag eger knappt vara möjligt. 
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knoppen har andra året utvecklat sig till ett nytt frukti- 

hkativt årsskott, som bildat en lateral fortsättning af det 

förstas nedre, persistenta del; och på detta sätt kan det 

hafva fortgått (efter hvad jag hittilis varit i tillfälle att 

iakttaga) ända till fyra år. Sympodiet kan således inne¬ 

sluta i sig delar af ända till 4 årsskott. Fruktifikativa 

grenar af en med den nu ifrågavarande likartad utveck¬ 

ling synas vara långt ifrån allmänna. Sådana förekomma 

dock, enligt hvad af F. W. C. Areschoug påvisats, åt¬ 

minstone hos ännu en svensk växt, nämligen hos Bctula 
verrucosa Ehrh. Hos denna är det de fruktifikativa gre- 

,nar, som bära (eller burit) de honliga skenhängena, som 

lyda en likartad utvecklingslag ^). (Forts.) 

Uti ”Beiträge zur Biologie der Holzgewächse”, sid. 7 och 77 ; 

tryckt i ”Lunds Universitets årsskrift” Tom. XII, 1877. 

Med afseende på de olika slag af grenar, som hos flertalet 

träd och buskar kunna och böra urskiljas, hafva olika författare fram¬ 

ställt olika meningar. Tii. Hartig skiljer i ”Lehrbuch der Pflanzen¬ 

kunde in ihrer Anwendung auf Forstwissenschaft; Erste Abtheilung, 

Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Kulturpflanzen Deutsch¬ 

lands”, 1851, mellan hvad han benämner ”Kurztriebe” eller ”Brachy- 

blasten” samt ”Längentriebe” (se 1. c. sid. 176 jemnförd med sid. 39). 

Skilnaden dem emellan finner han, såsom benämningarne angifva, i 

deras så olika starka längdutveckling. Såsom pregnanta exempel på 

”Brachyblasten” framhåller han de bekanta korta, örtbladbärande gre- 

narne hos lärkträdet och boken. A. Wigand, som i ”Der Baum” 

utförligt behandlat trädens och buskarnes morfologi och biologi bibe¬ 

håller i det väsentliga Hartigs indelning, dervid dock införande nya 

benämningar. Hartigs ”Brachyblasten” benämner han ”Stauchlinge” 

och Hartigs Längentriebe ”Kraftzweigen” ; se 1. c. sid. 67. (Wigand 

skiljer skarpt mellan Triebe och Zweige, hvilket Hartig ej gör.) — 

F. W. C. Areschoug ger slutligen i sina innehållsrika ”Beiträge zur 

Biologie der Holzgewächse” en ny indelning af grenarne hos de träd 

och buskar, der mer än ett slag af grenar förekomma. Då Hartig 

och Wigand lagt morfologiska karakterer till grund för indelningen, 

använder Areschoug hufvudsakligen biologiska. Såsom hufvudslag 
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Om December-floran vid Upsala 1877. 

Af V. B. WlTTROCK. 

Såsom bekaiit, har under innevarande vinter ocli sär- 

skildt under november ocli första tredjedelen af december 

en sällsynt mild väderlek varit rådande. Att dessa ovan¬ 

liga temperaturförhållanden skulle utöfva inflytande på 

växtverldens utseende var naturligt. Jag företog derföre 

den 9:de, 10:de och llite sistlidne december några exkur¬ 

sioner i närmaste trakten kring Upsala, för att tillse, 

hvilket utseende fanerogamfloran vid denna tid skulle 

förete. Innan jag går att redogöra för mina iakttagelser 

härvid, anser jag mig först böra meddela följande utdrag 

ur en fullständig tablå öfver temperaturen vid Upsala 

uppställer Areschoug ”Kurzzweige” (eller fullständigare uttryckt ”ächte 

Kurzzweige”) och ”Langzweige”. Areschougs Kurzzweige äro iden¬ 

tiska hvarken med Hartigs ”Kurztriebe” (Brachyblasten) eller med 

Wigands ”Stauchlinge”, utan snarare med hvad jag här ofvan benämnt 

”fruktifikati-va grenar”; då nämligen såsom deras hufvudkarakter an- 

gifves, att de äro blombärande (se förofrigt 1. c. sid. 3). Under be¬ 

nämningen ”Langzweige” inrangerar Areschoug hos de träd och buskar, 

som ega ”ächte Kurzzweige”, alla öfriga grenar, de må vara korta 

eller långa. Af ”Langzweige” anföras fyra särskilda slag, nämligen 

”primäre oder eigentliche Verjüngungszweige”, ”sekundäre Verjüng¬ 

ungszweige”, ”falsche Verjüngungszweige” och ”falsche Kurzzweige”. 

Indelningsgrunden hemtas dels från grenarnes olika längd, styrka och 

varaktighet, dels från deras härstamning och dels från arten och be¬ 

skaffenheten af de grenar (eller äfven andra organer), som från dem 

utvecklas; se 1. c. sid. 11 och 12. Att de grenar hos Linnæa, som 

här ofvan af mig benämnts rätt och slätt föryngringsgrenar, höra till 

det första slaget eller till ”primäre oder eigentliche Verjüngungs¬ 

zweige” är påtagligt. ' II vad deremot Linnæas ”assimilationsgrenar” 

beträffar, har jag ej kuimat finna plats för dem uti Areschougs 

skema. Af denna orsak samt äfven derför att den af Areschoug an¬ 

vända nomenklaturen synes mig i viss mån egnad att i praktiken 

. föranleda konfusion, har jag tillåtit mig att här ofvan införa ett par 

nya benämningar. Då jag lagt hufvudsakligen biologiska karakterer 

till grund för indelningen, har jt^ trott.det vara ändamålsenligt att 

också välja benämningarne så, att de antyda detta förhållande. 
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under 1877 års fyra sista månader, hvilken jag erhållit 

från härvarande Meteorologiska Observatorium genom väl¬ 

villigt tillmötesgående af Docenten IL Hambero. 

Temperatur vid Upsala år 1877 under 
September Medeltemperatur; Medium af dag- 

fr. d. 18 till liga maxima: 

månad, slut . . + 4°,67 Cels. + 9,14 

Oktober . . . . -f -|- 7,71 

November. . . -f- 4:,44 + 5,85 

December 

£r. d. 1 till d. 14 . -{- 2,80 + 3,85 

Medium af dag¬ 

liga minima: 

-|- 0,55 

• + 0,19 

-f- 2,80 

+ 1,74 
Efter en period af hög temperatur under första hälf¬ 

ten af september inträdde en period af låg temperatur 

med den 18:de sept. Absoluta maximum under senare 

delen af sept, inträffade den 28:de och uppgick till + 14,8; 
absoluta minimum under samma tid inträffade d. 26:te 

och var — 3,o. Absoluta maximum under oktober (d..l5:de) 

var + 15,5; absoluta minimum (d. 21:ste) — 5,4. En stark 

köldperiod inträdde med den 18:de och varade till den 

23:dje. Medium af dagliga minima vexlade dessa dagar 

mellan — 3,2 och 5,4 samt af dagsmedia mellan + 1,55 

och — 1,74. (Under denna period förstördes höstvegeta¬ 

tionens grönska till sin största del). Med deii siste okto¬ 

ber inträdde åter hög temperatur, som herskade under 

hela november samt första tredjedelen af december. Så¬ 

som ofvanstående lilla tablå visar, är novembers medel¬ 

temperatur t. 0. m. högre än oktobers. Absoluta tempe¬ 

raturmaximum (d. 7:de) uppgick till + 10,5 samt absoluta 

minimum (d. 27 och 28) till — 1,2. Termometern visade 

Öfver 0 hela månaden, med undantag endast af d. 27:de— 

29:de. Antalet klara eller halfklara dagar under november 

var 7. Under tiden från den liste till den 13:de december 

förekom deremot endast en klar dag. Absoluta tempera¬ 

turmaximum under sistnämnda tid (d. 2:dre) var -h 5,o 

och minimum (d. 12:te) — l,o. Endast sistnämnda dag 

visade termometern under 0. Först med den 14:de de¬ 

cember inträdde vintern på ållvar, och dermed ett slut 
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på vegetationen för året. —-Nu anförda siffror gälla tem¬ 

peraturen vid Upsala Observatorium på 4 fots liöjd 

öfver marken. Docenten Hamberg har härtill fogat föl¬ 

jande observandum. ”Då temperaturen på gräs bevuxen 

mark under klara och lugna nätter är icke obetydligt 

lägre än 4 à 5 fot deröfver, så liar temperaturen på mar¬ 

ken sannolikt flere gånger nedgått en eller annan grad 

under fryspunkten. Enligt observationer, som jag gjort 

vid mångfaldiga tillfällen, har jag funnit, att temperatur¬ 

skilnaden mellan buren vid Observatoriet (i hvilken ter- 

mometrarne sitta fästa) och på marken på olika ställen 

i omgifningeii kan under klara nätter uppgå ända till 6 

à 8 grader. Närmare härom finnes i mina uppsatser Om 
nattfrosterna i Sverige 1871—73 sid. 48 samt La tempé¬ 
rature et llmmidité de Vair sid. 32, 33 m. fl. ställen.” 

Efter dessa antydningar beträffande de väderleksför¬ 

hållanden, som betingat höstens och vinterns så ovanligt 

rika flora, öfvergår jag nu till en redogörelse för resul¬ 

taten af mina iakttagelser vid exkursionerna den 9:de, 

10:de och ll:te december. Följande vilda eller förvildade 

fanerogamer med fullt utslagna blommor iakttogos härvid. 

De till hvilka är fogad bokstafven c blommade mycket 

allmänt; de åter efter hvilka är tillagd bokstafven p blott 

sparsamt. 

Matricaria inodora L. c 

„ Chamomilla L. 

„ discoidea DC. 

Anthémis Unctoria L. c 

Senecio vulgaris L. c 

„ viscosus L. c 

Filago montana L. p 

Tragopogon pratense L. p 

Crepis tectorum L. 

Taraxacum officinale Web. p 

Galium Aparine L. 

Nonnea rosea (M. B.) Lk. c 

Anchusa officinalis L. p 

Asperugo procumbens L. c 

Lamium album L. c 
f 

„ purpureum L. c 

„ amplexicaule L. 

Veronica agrestis L. c 

Denna från Kaukasien härstammande art har sedan lång tid 

förekommit förvildad ej blott i Botaniska trädgården utan äfven fler¬ 

städes i trakten närmast vester om Upsala. 
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Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm. P 

Pastinaca sativa L. p 

Æthusa Cynapium L. p 

Carum Carvi L. p 

Fumaria officinalis L. 

Sinapis arvensis L. c 

Sisymbrium Sophia L. 

„ officinale (L.) Scop.i? 

Frysimum cheiranthoides L. 

Hesperis mationalis L. 

Alliaria officinalis Andrz. c 

Capsella Bursa pastoris (L.) 

Moench, c 

Tlilaspi arvense L. c 

Draba verna L c 

Malva borealis Wallm. p 

Er odium cicutarium (L.) 

L’Herit. 

Viola tricolor L. ß arvensis 

(Murr.) c 

Stellaria media (L.) Cyr. c 

„ graminea L. p 

Cerastium vulgatum L. 

Arenaria serpyllifolia L. 

Potentilla argentea L. c 

Geum urbanum L. p 

Medicago lupulina L. p^). 

Melilotus albus Desr. p 

Trifolium hybridum L. p 

„ ]}ratense L. p 

Euphorbia Helioscopia L. 

„ Peplus L. 

Scleranthus annuus L. 

Herniaria glabra L. p> 

Polygonum aviculare L. 

Urtica urens L. c 

Blitum virgatum L. p 

Poa annua L. c 

Avena elatior L. 

Phleum pratense L. p 

Secale cereale L. p 

Följande arter anträffades vid samma tid med blom¬ 

knoppar färdiga att utslå: 
Campanula rapunculoides L. 

Blitum Bonus Henricus (L.) 

C. A. Mey. 

Calamintha Acinos L. Clairv. 

Dactylis glomerata L. 

Avena sativa L. 

Summan af de arter som anträffades blommande är 

56 ^). Rikast representerade äro CompositcB med 10 arter 

Denna art iakttogs blommande d. 9 december af Akademi¬ 

adjunkten H. IL Hildebrandsson. ^jelf fann jag ej exemplar med 

fullt utslagna blommor. 

Uti en artikel införd i ”Botaniska Notiser” 1852 under titeln 

”Några ord om Botaniska Curiosa” uppräknar Tii. M. Fries 17 arter, 

som han funnit blommande vid Upsala under vintern 1852 och när¬ 

mast föregående vintrar. Bland dessa befinna sig 6, som ej fore¬ 

komme blommande härstädes sistlidne december, så vidt jag var i 

tillfälle att iakttaga. Dessa sex äro Tussilago Farfara L., Thymus 

Serpyllum L., Pulsatilla vulgaris Mill., Alchemilla vulgaris L., 

Geum rivale L. och Scleranthus perennis L. — Uti de allmänna 

tidningarne förekommo förliden förvinter flere gånger listor på väx- 
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Cmciferæ med 9 samt Alsinaceæ, Gramineæ^ Umbelliferce 
och Fapilionacece livardera med 4 arter. De till de begge 

sistnämnda familjerna hörande arterna förekommo dock 

alla mycket sparsamt. 

De ofvan uppräknade 56 arterna kunna med afseende 

på de i blomning iakttagna exemplarens beskaffenhet hän¬ 

föras till tvenne kategorier. Till den l:sta höra de artei% 

som representerades af sådana individer, som blommat re¬ 

dan på sommaren eller hösten och hvilkas stam ofvan 

jord öfverlefvat den förut nämnda kalla perioden under 

oktober samt sedermera bildat nya blombärande grenar. 

(Dessa kunna benämnas efter trupper till årets höstvege¬ 

tation). De utmärkte sig alla derigenom att de saknade 

örtblad på den nedre delen af stammen — dessa hade 

neml. blifvit förstörda af frosten i oktober — under det 

att den öfre delen af stammen bar några unga, temligen 

svaga örtblad samt oftast en rikedom af blommor. Så¬ 

dana äro Anthémis Unctoria^ Lamium album, Æthus a- 
Gynapium, Hesperis matronalis, Alliaria officinalis, Poten- 
tilla argentea samt i öfrigt alla de som ej finnas upptagna 

under kategorien 2. Större delen af dessa äro perenna 

örter, men några bienna och annuella finnas äfven bland 

dem t. ex. Alliaria och Æthiisa. 

ter som anträffats blommande vid sen årstid. Den rikhaltigaste och 

efter utseendet pålitligaste af dessa upptager namnen på följande 32 

fanerogamer, hvilka anträffats i blomma den 18 nov. 1877 i närheten 

af Stäket på Wermdön utanför Stockholm; Achillœa Millefolium. Ta¬ 

raxacum officinale, Tragopogon pratense, Sonchus oleraceus, Sene¬ 

cio vulgaris, Galium Aparine, Campanula rotundifolia, Jasione 

montana. Lamium purpureum, Armeria elongata, Veronica agrestis, 

Fimpinella saxifraga, Trifolium pratense, T. arvense, Potentilla ar¬ 

gentea, Capsella Bursa pastoris. Viola tricolor. Geranium pusillum, 

Stellaria media, S. graminea. Cerastium arvense, C. scmidecandriim, 

Arenaria serpyllifolia, Scleranthus annuus, Calluna vulgaris, Eu- 

pihorhia Helioscopia, E. Peplus, Polygonum aviculare, Chenopodium 

album, Phleum pratense, Dactylis glomerata och Poa annua. 
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Till den 2:dra kategorien höra de arter, som repre¬ 

senterades af individer, som under normala förhållanden 

skolat utveckla blommor (eller t. o. m. först gro) följande 

års vår eller försommar (förtrupper till det kommande 

årets vårvegetation). Sådana äro Taraxacum officinale, 
Nonnea rosea, Asperugo procumbens, (Veronica agrestis) ^), 
Anthriscus sylvestris, (Pastinaca sativa), Carum Car?n, 
(Sinapis arvensis), (Capsella bursa pastoris), Thlaspi ar- 
vcnse), Draba verna, Erodimn cicutarium, [Viola tricolor 
ß arvensis), (Stellaria media), Scleranthus annuus och 

Urtica urens. De perenna och bieuna bland dessa, neml. Ta¬ 
raxacum officinale, Anthriscus sylvestris. Pastinaca sativa 
och Carum Carvi utmärkte sig genom en svag utveckling 

af särdeles det vegetativa systemets organer. Stammens 

mellanleder voro kortare än hos normala exemplar och 

örtbladen mindre samt af en blekt gulgrön färg. Att 

detta deras utseende berodde på den ringa mängd af 

ljus och värme, som kommit dem till del under deras ut¬ 

veckling, synes påtagligt. De annuella åter visade en 

kraftig utveckling af det vegetativa systemets organer och 

en normal grönska. Detta gäller såväl om de annuella 

sommarväxterna ^), neraligen Nonnea rosea, Sinapis arven¬ 

sis, Scleranthus annuus och Urtica urens, som om de 

annuella öfvervintrande arterna, sådana som Veronica agre¬ 
stis, Capsella Pursa pastoris. Draba verna, Erodium cicu- 

Af de inom parenteser inneslutna arterna funnos äfven indi¬ 

vider som hörde till kategorien 1. 

En dylik ”Verkürzung” af stammens mellanleder hos en del 

andra arters vinterindivider omnämner J. Wiesner i en uppsats införd 

i ”Oesterreichische Botanische Zeitschrift” 1873 under titel ”Ueber 

einige im laufenden Winter beobachtete Vegetationserscheinungen, 

samt P. Ascherson i ”Sitzungsbericht der Gesellschaft Naturforschende 

Freunde zu Berlin” 1873 sid. 18. 

'0 Denna term, såväl som termen ”annuella öfvervintrande” väx¬ 

ter, är här tagen i samma betydelse som i P. Aschersons ”Flora der 

Provinz Brandenburg” och i F. C. W. Areschougs ”Skånes Flora”. 
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tarium^ Viola tricolor ß arvensis och Stellaria media. Ett 

par arter visade dock en ringare längdutveckling af stam¬ 

mens mellanleder än vanligt. Så I^onnea rosea, Sinapis 
arvensis, en del GapseMa-e.^em'^\2iV samt isynnerhet Draba 
verna. Hos denna sistnämnda hade stammens ”förkort¬ 

ning” nått sin höjd. Blomställningen befann sig der all¬ 

deles oskaftad^ liksom nedkrupen i midten af örtbladro¬ 

setten. Vinterformeii af Draha verna bildade sålunda 

den mest typiska forma acaulis ^). Att en sådan beskaf¬ 

fenhet hos stammen skall lända växten till nytta i kam¬ 

pen mot de ogynsamma yttre förhållandena är naturligt. 

Bihangsvis må nämnas, att en del högre sötvattens- 

alger vegeterade lifligt under förra hälften af december. 

Så var förhållandet med Oedogonium capillare (L.) Kiitz./ 

(hos hvilken till och med ett och annat nybildadt sper- 

mogonium och oogonium iakttogs) och ett par andra Oedo- 
gonium-'àviç^Tså med Vaucheria geminata (W2iViCh..') Walz, 

Cladophora fr acta (Vahl) Kiitz. samt med Spirogyra prin¬ 
ceps (Vauch.) Clev. Exemplar af den sistnämnda hafva, 

/ odlade inne, kopulerat i början af februari månad samt 

utbildat normala zygosporer. 

Literatur-öfversigt. 

Untersuchimgeii über die mekanisclien Ursachen 
der Zellstreckimg. Von Dr. Hugo db Vries. Leipzig 1877. 

Den särdeles vigtiga frågan om sättet för och de 

närmaste orsakerna till växternas längdtillväxt har, som 

bekant, redan länge varit föremål för talrika växtfysiolo- 

Utan att taga någon nämnvärd skada af kölden under decem¬ 

ber och januari har Draha verna i detta utvecklingstillstånd öfver- 

vintrat. Den företer nu, den 18:de mars, alldeles samma utseende 

som i december. En gång, neml. strax efter midten af februari, då 

ihållande mildt väder inträffade, fann jag den ånyo med en del blom¬ 

mor öppna. 
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gers forskningar, utan att man dock äiinii lyckats finna 

skälet härtill torde vara att söka i den hit tils nästan full¬ 

komliga bristen på en lämplig undersökningsmetod. En 

sådan har emellertid de Vries nu funnit, och det är med 

redogörelsen för densamma och en del därmed i samband 

stående förhållanden, han i första delen af föreliggande 

arbete hufvudsakligast sysselsätter sig. 

Utgående från den först af Sachs framstälda satsen, 

att tillväxten till stor del beror på den turgor d. v. s. 

ömsesidiga spänning, som hos yngre "och i tillväxt stadda 

organ förefinnes mellan cellinnehåll och cellmembran, har 

förf. nämligen gjort till sin uppgift att utreda storleken 

af och orsakerna till denna turgor, äfvensom vidden och 

betydelsen af dess förmenta inflytande på längdtillväxten. 

Såsom hufvudorsaken till turgescensen har man i 

öfverensstämmelse med Dutrochet antagit, att den inom 

protoplasman inneslutna cellsaften på osmotisk väg utifrån 

upptog ämnen i flytande form och därigenom utvidgades. 

De Vries har emellertid redan 1871 framstält och nu när¬ 

mare motiveradt en annan vida sannolikare förklaring. 

Då näml. som bekant cellsaften i växande celler ingalunda 

innehar någon synnerligen hög concentrationsgrad kan 

man näppeligen i den samma antaga närvaron af den 

mängd af osmotiskt verksamma ämnen, socker, gummi 

o. d., som för förklaringen af dess starka adhesion till 

vatten skulle erfordras; och då dessutom genom mång¬ 

faldiga försök ådagalagts, att sockerartade ämnen i märk¬ 

barare grad lika litet kunna genom protoplasman intränga 

i som aflägsnas ur cellsaften, håller förf. troligare, att vi 

just i denna egenskap hos den lefvande protoplasmakrop¬ 

pen, att lätt genomsläppa vatten men blott med svårighet 

och i omätbart små qvantiteter lösningar af organiska 

såväl som oorganiska föreningar, salter, färgämnen o. d., 

hafva den vigtigaste orsaken till turgor. Det absorberande 

ämnet i cellsaften skulle då ej häller vara något organiskt 
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ämne utan snarare ett oorganiskt salt, någon klormetall. 

Dessa salter skulle närnl. enligt den erfarenhet, som ur 

talrika jämförande försök vunnits, ej beliöfva förefinnas i 

starkare lösning än l à 2 procent och"”en så obetydlig 

mängd kan ju alltid under den långa tid, som härtill 

erbjuder sig i omärkbara portioner småningom inkomma 

i cellsaften, där dylika föreningar, som bekant, städse 

förefinnas.” 

En följd af cellsaftens ofvan nämda stora frändskap 

till vatten är nu, att detta, närhelst så ske kan, utifrån 

upptages, hvarigenom naturligtvis cellsaftvacuolens storlek 

så småningom ökas, då ju inga af dess lösta beståndsdelar 

kunna uttränga genom den membranen beklädande proto- 

plasmasäcken, hvilken därför också alt mera uttänjes, på 

den ännu veka membranen öfverförande trycket inifrån. 

Äfven membrauerna utvidgas emellertid, till dess slutligen 

motståndet af deras ofta betydliga elasticitet blir lika 

starkt som inneliållets utvidningskraft, då ett slags jäm- 

vigt inträder; detta är hvad vi kalla turgor. 

På ofvan beskrifne förhållanden och egenskaper hos 

cellens delar har nu förf. grundat teorien för sin metod: 

att för utrönande af turgors omfång jämföra storleken af 

en turgescent cell med storleken af samma cell efter tur¬ 

gors upphäfvande, utan att lifvet därför får afbrytas. 

Genom användande af starkare concentrerade saltlösningar 

än de cellsaftens absorptionskraft motsvarande beröfvas 

nämligen denna småningom sitt upptagna vatten, och 

vacuolen aftager i storlek, till dess membranen snart åter¬ 

får sitt ursprungliga omfång, ocli turgor således upphäfves. 

Ar saltlösningen stark nog, fortsättes emellertid vatten- 

borttagandet ännu längre, plasmasäcken, som i lefvande 

tillstånd elastiskt omsluter cellsaften, lossnar från väggarne 

och innesluter till sist i cellens midt vacuolen i form af 

en helt liten kula, och det sålunda uppkomna tomrummet 

fylles i stället af den inträngande lösningen. Förf. har 

för uppnående af detta mål, turgors fullständiga upphäf- 
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vande, med största fördel användt lösningar af just de 

vid cellsaftens vattenabsorption såsom verksamma antagixa 

salterna klornatrium och salpeter. Då näml. för lösningar 

af dessa en concentrationsgrad af 7 till 10 procent ocli 

2 till 3 timmars inverkan vanligen äro tillräckliga, fordra 

de stundom äfven använda sockerlösningarne resp. 25 à 

30 procent och 24 à 48 timmar. - 

Såsom lämpligaste undersökningsmaterial har förf. 

användt långa raskt tillväxande organ t. ex. blomskaft af 

Thrincia hispida, Froelichia floridana, Cephalaria och Plan¬ 

tago 0. s. V. Och enär ett helt organs till- och aftagande 

i längd kan’ betraktas som mediet mellan de olika cel¬ 

lernas resp. förlängningar, hafva mätningarne för bestäm¬ 

mande af turgors storlek städse företagits på hela växt- 

deleo, hvarvid så tillgått, att sedan de yngre och starkast 

tillväxande zonerna genom fina tuchstreck angifvits och 

uppmäts, växtdelen hel eller klufven — för hastigare och 

fullständigare inverkan — nedlagts i lösningen och där 

qvarlemnats, till dess vanligen efter ett par timmars för¬ 

lopp upprepade mätningar angifvit en constant längd. 

De förkortningar, som härvid af förf. iakttagits, hafva 

vanligen varit så betydliga — 4 à 5 ja ända till 8 à 10 

mm. pr 100 mm. — att man helt enkelt med en milli- 

meterstaf eller skala kunnat uppmäta dem. 
o 

Återstår nu att bevisa, att denna betydliga differens 

verkligen är att tillskrifva uteslutande turgescensen, så 

att inga andra än de här ofvan beskrifna förändringarne 

i cellens delar inträda, att protoplasman såledets ej genom 

saltets inverkan dödas, membranen ej genom imbibition 

eller inbugtning förändrar omfång och därigenom inverkar 

på resultatet o. s, v. — Att de i fråga varande salterna 

éj verka dödande på protoplasman, kan man se därutaf, 

att till och med i fullständigt contraherade plasmasäckar 

kunna under mikroskopet iakttagas alla för lefvaude pro¬ 

toplasma betecknande egenskaper såsom strömningar, spän¬ 

stighet och därpå beroende jemn afrundad yta, ogenom- 
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tränglighet för färgämnen o. s. v. Men om man genom 

alltför långvarig inverkan, 4 à 6 tim., genom upphettning 

eller oförsigtig uttvättning med vatten förorsakar dess 

död, kan man få se säcken helt plötsligt falla ihop i veck^ 

blifva ogenomskinlig och liksom stelna, släppa igenom 

färgämnen och äfven själf därutaf färgas. Låter man där¬ 

emot inverkan ej vara längre än 2 à 3 tim., kan man 

med iakttagande af nödiga försigtighetsmått genom ut¬ 

tvättning med rent vatten icke blott få organet att återgå 

till sin förra turgescens och längd, utan äfven — hvilket 

utgör ett det tydligaste bevis på salternas under för han¬ 

den varande förh. oskadliga inflytande på växtlifvet — att 

därefter tillväxa icke obetydligt under ett par dagars tid, 

något som isynnerhet hos rötterna är lätt att iakttaga, 

då de ju utan svårighet i vattenlösning vegetera längre tid. 

Detta redan i ock för sig anmärkningsvärda förhål¬ 

lande, erbjuder ur ännu en synpunkt ej ringa intresse, 

och det är såsom belysande det inbördes förhållandet 

mellan cellmembranen och dess protoplasmabeklädnad på 

insidan. Då man ju nämligen måste antaga, att det är 

från denna senare som membranen erhåller det för sin 

tillväxt nödiga byggnadsmaterialet, är man vanligen också 

böjd för det antagandet, att föreningen dem emellan måste 

vara särdeles fast, så att de ej utan skada för växtens 

lif kunna från hvarandra skiljas. 

Med stöd af ofvan anförda iakttagelser anser sig 

emellertid förf. befogad till den slutsatsen, att ifrågava¬ 

rande förening ej är någon annan eller intimare än den, 

som enbart genom cellsaftens tryck åstadkommes. 

Att inbugtning af membranen ej kan förorsaka någon 

del af förkortningen synes dels däraf, att med ofvan an¬ 

tagna saltlösningar sådana nästan aldrig annat än undan¬ 

tagsvis hos några kärrväxter förekomma och t. ex. med 

då så obetydliga, att ingen mätbar verkan däraf kan 

uppstå. Dels har förf. också genom en serie försök och 

bevis sökt ådagalägga, att hvarken denna eller imbibi- 
5 
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tioneii kun lia vid ifrågavarande undersökningar utöfva 

sådana verkningar, att resultaten skulle därutaf till någon 

del bestämmas. 
Vi halva således i ofvan beskrifne mätningar ett 

direkt angifvande af turgescenseiinS storlek. 
I senare delen af sitt arbete öfvergår förf. nu till 

tillämpningen af de gjorda iakttagelserna på tillväxtfeno¬ 

menet, till det synnerligen vigtiga förhållandet mellan 

turgor och längdtillväxten. Genom en mängd lika sinn¬ 

rikt uttänkta som noggrant utförda experiment har han 

kommit till det antagandet, att maximum för turgescensen 

i de flesta fall sammanfaller med den största partial till¬ 

växten, att de således till hvarandra stå i förhållande af 

orsak och verkan. Då näml. stället för den starkaste 

utvidgningen genom turgor i öfverensstämmelse med cel¬ 

lernas utbildning visat sig ligga något litet, vanligen 30 

mm., under vegetationspunkten, — därifrån spänningen 

småningom aftager både uppåt (fast i denna rigtning obe¬ 

tydligt) och nedåt, till dess den vid gränsen till de fullt 

utbildade och förtjockade cellerna nästan med ens upphör 

— och den olika graden af tillväxt därjämte visat sig 

underkastad samma locala växlingar, så synes förf. däri 

ett bevis gifvet för giltigheten af ofvan nämda först af 

Sachs framstälda teori, att cellernas uttänjning genom 

turgor är en af de vi g ti g aste faktorerna vid längd tillväxten. 

Denna sträckning skulle näml. förstora afstånden mellan 

”Nägelis molekuler” i membranen, och aflagringen genom 

intussusception af nya fasta delar därigenom underlättas. 

Således skulle t. ex. en i en saltlösning vegeterande rot 

tillväxa hastigare ju större turgor d. v. s. ju svagare den 

omgifvande saltlösningen vore, och tvärtom tillväxten i 

en starkare, turgor upphäfvande, lösning betydligt hämmas 

och aftaga, hvilket allt också, som bekant, är med verk¬ 

liga förhållandet öfverensstämmande. 

Till sist berör förf. i korthet turgorlösa organs sträck- 

barhet genom direkta sträckningsförsök; såsom man kunde 
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vänta, sammanfaller härvid största elasticiteten vanligen 
på det noggrannaste med zonen för maxima i turgescens 
ocli längdtillväxt. An mer, förf. anser sig på grund af 
dylika med vigter anstälda försök i stånd att i några 
särskilda fall angifva turgors styrka till resp. 6 Va, 4 
och 3 atmospherers tryck, hvilket anföres som bevis j)å 
hvilka oväntadt stora krafter vid ifrågavarande fenomen 
äro verksamma. (H—r—r). 

Sur 1’absorption de 1’eau par les racines dans 
ses rapport avec la transpiration. Par M. J. Vesque. 

(Ann. d. Scienc. nat. sixième ser. Ilot. tom. IV. 1877). 
Förf. kommer till följande resultat. 
Uppsugningen af vatten genom rötterna är icke pro¬ 

portionell mot bladens temperatur, då dessa senare hållas 
uti en med fuktighet mättad atmosfär. Vid låg tempera¬ 
tur ökas den endast obetydligt, i samma mon temperatu¬ 
ren höjes; men vid ett för hvarje växt bestämdt gradtal 
ökas absorptionen hastigt och blifver stationär vid ett maxi¬ 
mum i temperatur olika för olika arter. 

Absorptionen af vatten genom rötterna är oberoende 
af bladens temperatur, då desse senare äro uti en med 
fuktighet mättad mörk atmosfär, afstängd från värme- 
strålarne. 

De mörka värmestrålarne utöfva en mycket kraftig 
verkan på transpirationen uti med fuktighetet mättad luft 
och hafva samma verkan på absorptionen som en förhöj¬ 
ning af temperaturen, då bladen äro uti torr luft. 

Algæ aquæ dulcis exsiccatæ præcipue scandinavicæ, 
quas adjectis algis marinis chlorophyllaceis et phycochro- 
niaceis distribuerunt Veit Wittrock et Otto Nordstedt 

adjuvantibus D:r P. T. Cleve, F. Elfving et F. R. Kjell- 
man. Fase. 3 (N:ris 101—150); fase. 4 (N:ris 151—200). 
Upsaliæ 1878. Imp. 8:o. 

Fortsättningen af detta under förra året påbörjade 
exsiccatverk liar ^ nu utkommit och innehåller alger från 
Sverge, Norge, Finland, Armenien, Tyskland, Frankrike, 

5* 
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Italien, Spetsbergen, N. Amerika och Sandwichsöarne. 

Priset pr fascikel är lios utgifvarne 15 kr. (17 sh., 17 

Reichsmark, 21,25 frcs). Innehållsförteckningar ne samt be- 

skrifningarne öfver de nya formerna och en del gjorda 

anmärkningar återgifyas här. 

Fasc. 3. 

101 Bostrychia scorpioides (Gmel.) 
Mont. 

102 Batrachospermum vagum 
Ag. (Moth). 

103 „ ß keratophytiim (Bory) 
Sirod. 

104 Sacheria rigida Sirod. 
105 Oedogonium inversum Wittr. 
106 „ capillare (Lin.) KüU. 
107 „ Wolleanum Wittr. 
108 „ macrandrium Wittr. 
109 „ Magnusii Wittr. 
110 Stigeoclonium falklandicum 

Kütz. 
111 Ægagropila muscoides Me- 

negh.j Kütz. var. armeni¬ 
aca Wittr. nov. var. 

112 Martensii Menegh. 
113 biformis Wittr. nov. 

spec. 
114 Spongomorpha areta (Dillw.) 

Kütz. 
115 spinescens Kütz. 
116 uncialis (Müll.) Kütz. 

117 Clad ophora rupestris (Lin.) 
Kütz. 

118 ceratina Kütz. ß bahusi- 
ensis Wittr. nov. var. 

119 )> gracilis (Griff.) Kütz. 
120 » crystallina (Moth) Kütz. 

f. typica. 
121 5> „ var. abbreviata Kütz 
122 }J „ var. tenerrima 

Wittr. 

123 glomerata (Lin.) Kütz. 
f. typica. 

124 » crispata (Moth) Kütz. ß 
virescens Kütz. 

125 jj fracta (Vahl.) Kütz. var. 
sudetica (Kütz.) Wittr. 

126 » „ var. gossypina 
Mah. 

127 insignis Ag. Kütz. var. 
rivularis (Vauch.) Mah. 

128 Hormiscia zonata (Weh. et 
Mohr.) Aresch. 

129 Enteromorpha procera Aliln. 
var. denudata Ahln. 

130 clathratafi^oiÄ.) Grev. 
131 ,, f. uncinata (Mohr.) 

Le Jol. 
132 >> tubulosa Kütz. var. pi- 

lifera (Kütz.) Ahln. 
133 » complanata Kütz. 
134 5) compressa (Lin.) LinJc. 
135 5? intestinalis (Lin.) Link. 

var. maxima Ag. 
136 » „ var. attenuata Ahln. 
137 ,, var. Cornue. Lyngh. 
138 quaternaria Ahln. nov. 

spec. 
139 >) „ var. ochracea Ahln. 

nov. var. 
140 )5 percursa (Ag.) J. G. Ag. 
141 Ulva Lactuca Lin. 
142 stipitata Lin. Aresch. 
143 Monostroma fuscum (Post. et 

Eupr.) Wittr. 

V 
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144 „ arcticum Wittr. 
145 „ latissimum {Kütz) Wittr. 
146 „ bullosum (Roth.) Thur. 
147 Prasiola crispa (lAghtf.) 

Menegh. 
148 Halimeda Opuntia (Sol. et 

EU.) Lamour. 
149 Bryopsis plumosa (Huds.) Åg. 
150 Acetabularia mediterranea La¬ 

mour. 

Fasc. 4. 

151 Characium longipes Rahenh. 
152 ), subulatum AI. Br. 
153 „ Pringsheimii AI. Br. 
154 Volvox minor Stein. 
155 Eudorina elegans Ehrenh. 
156 Hæmatococcus lacustris (Gi¬ 

rod.) Bostaf. 
157 Dictyosphærium Ehrenbergi- 

anum Näg. 
158 Palmella uvæformis Kütz. 
159 Polyedrium minimum Al. Br. 
160 Desmidium Swartzii Ag. 
161 Micrasterias pinnatifida (Kütz.) 

Ralfs. 
162 Euastrum humerosum Ralfs. 
163 Staurastrum furcigerum 

164 „ Cerastes Lund. 
165 „ pilosum (Näg.) Arch, et 

St. furcatum (Ehrenh.) 

Bréb. 
166 „ muticum Bréh. et St. 

inflexum Bréh. . 

167 „ orbiculare (Ehrenh.) 
Ralfs. 

168 Xantbidium armatum Bréh. 
169 Cosmarium Turpinii Bréh. 
170 „ gemmiferum Bréh. 
171 „ fontigenumiVbrcZs#. n. sp. 
172 „ subtumid. Nordst. n. sp. i 

}} pygmæum Arch. 

Spirotænia condensata Bt'éb. 
Closterium Ralfsii Bréh. 

„ rostratum Ehrenh. 
„ didymotocum Corda ß 

Baileyanum Bréb. 
Closterium striolatum Ehrenh 

et Cl. didymotocum Cor¬ 
da ß Baileyanum Bréh. 

„ Pritchardianum Arch. 
„ directum Arch. 
„ Dianæ Ehrenh. 

Penium Digitus Bréh. 
Stigonema zonotrichioides 

Nordst. nov. spec. 
Tolypothrix Ægagropila 

ß bicolor (Kütz.) Ra¬ 
henh. 

5, distorta (Müll.) Kütz. 
„ Wartmanniana Rahenh. 

Gloiotricliia natans (Hedw.) 
Thur. f. Brauniana. 

(Kütz.) Nordst. 
„ Pisum (Ag.) Thur. f. 

parvula. Kütz. 
Rivularia rivularis (Någ.) 

Nordst. 
„ torfacea (Näg.) Rahenh. 

Calothrix scopulorum Ag. . 

Spirulina Jenneri (Hass.)Kütz. 
Nostoc Zetterstedtii Aresch. 

nov. spec. 
„ rufescens Ag. 
„ piscinale Kütz. 

Anabæna oscillarioides Bory. 
„ Smithii (Thwait.)Nordst. 

Nodularia litorea (Kütz.) 
/S Vriesiana (Kütz.) 

Nordst. 
Clathrocystis roseo-persicina 

{Kütz.) Cohn. 
Merismopedium chondroide- 

um Wittr. nov. spec. 
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111. Ægagropila muscoides Menegh., Kiitz. var. armeniaca 
Wittr. nov. var. Var. coenobio globoso vel ellipsoideo, cellulis ter¬ 

minalibus (quæ in exemplaribus distributis sæpe sunt destructæ) line¬ 

aribus, cellulis cirrhoideis (structura eadem ac in Pithophoraceis) non 

raris -- Obs. In centro coenobiorum juvenilium lapillum, in quo 

fila radiantia adnata erant, sæpe observavimus. Veit Wittroclc. 
Armeniæ borealis in lacu ad Tabatskuri (6000'), mense Aug. 1877. 

leg. A. H. Brotherus. 
113. Ægagropila biformis Witt. nov. spec. Æ. stratiformis, 

laxe intricata (nec pulvinata, nec globosa), ramis ordinis primi et 

interdum secundi tertiique imo cum filo primario vel inter se con¬ 

natis, superne patentibus, ramis ceteris patentibus, cellulis terminali¬ 

bus gracilibus et brevibus. Crassitudo cellularum fili primarii 100 — 

125 /q crass, cell, ramorum primi ordinis 75 — 100 crass, cell, 

ram. summi ordinis 55 -60 longitudo cellularum 3—7plo major 

quam crassitudo. — Alga ceterum biformis: modo (et plerumque) 

parce ramosa, ramis duorum solum ordinum ; filo primario tunc valde 

elongato, sæpe 10—15 cmr et ultra longo, ramis primi ordinis bre¬ 

vioribus, remotis, solitariis vel binis vel rarius quattuor oppositis 

(ramificatio quinatodigitata), ramis secundi ordinis paucis brevissimis, 

solitariis; modo magis ramosa, ramis ordinum trium vel quattuor, 

filo primario tunc breviore, 1- 5 cmr longo, ramis ordinis primi et 

secundi crebris elongatis, plerumque quattuor, rarius quinque vel 

tribus vel binis oppositis [ramificatio quinato-, senario-, quaternato-, 

ternato-digitata, non verticillata. — N. b. Rami exteriores sunt juni¬ 

ores et breviores quam interiores], rarissime solitariis; ramis ordinis 

tertii oppositis vel solitariis, ramis ordinis quarti solitariis. 

Species eximia et distinctissima! J^eit Wittroclc. 
Sueciæ in mari Bottnico ad Svartholmen prope Naske in Anger- 

mannia, in consortio Æqaqropilæ Martensii Menegh. 18 /068. 

leg. T. 0. B. N. Krok. 
118. Cladophora ceratina Kütz. ß bahusiensis Wittr. nov. var. 

Var. gracilior, ramulis superioribus patentibus, aliis longis setifor- 

mibus, aliis brevibus ; ramis inferioribus patentissimis ; crassitudine 

cell, ramulorum 16—25 /u, longit. 7- 20plo majore; crass, cell ra¬ 

morum 50— 75 longit. 3—6plo majore. 

Forma eximia, forsan species propria. Veit Wittroclc. 

Sueciæ in scrociculis saxorum maris Bahusiensis in Flatholrnen 

prope Lysekil leg. D:r F. B. Kjellman. 
138. Enteromorpha quaternaria Ahln. nov. spec. E. parva, 

flavesceiiti-viridis, lapidibus adfixa. Frondes capillares, sæpissime 

simplices et subcompressæ, rarius plus quam 1— 3 cmr longæ. Cel- 
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lulæ in seriebus longitudinalibus rectis vel curvis plus minusve di¬ 

stinctis dispositæ, nunc majores diam. 8—12 rotundato-quadratæ 

et corpore chlorophylloso jam solido jam in 3—4—5 partes irregu¬ 

lares diviso expletæ, nunc ubique vel hic illic minores et geminæ 

vel sæpius quaternæ; in sectione frondium transversa rotundatæ vel 

verticaliter ovales, 5—10 fj. altæ et 4—8 latæ, haud raro geminæ. 

? E. fnivescens Kütz. Spec. Alg. et Tab. Phycol. tom. VI, t. 42. 

(Frondes cellulis majoribus non quaternis et corpore chlorophylloso 

diviso instructæ figuræ citatæ similes videntur.) D:r K. Ahlner. 
Sueciæ in lapidibus in limite aquæ maris Bahusiensis ad Lyse¬ 

kil 18®“/,77. ' leg. Prof. P. T. Cleve. 
Sueciæ in lapidibus portus ad Malmö 18^^/g77. O. Nordstedt. 
139. Enteromorpha quaternaria Ahln. var. ochracea Ahln. nov. 

var. E. parva fusco-fulva vel ochracea, lapidibus adfixa. Frondes 

capillares, sæpissime simplices, rarius plus quam 1—3 cmr. longæ, 

aliæ subcompressæ et usque ad 120 (x latæ, aliæ multo angustiores 

et teretes. Cellulæ in seriebus longitudinalibus distinctis dispositæ, 

nunc rotundato-quadratæ diam. 5—9 nunc longitudinaliter subrec- 

tangulares angulis rotundatis vel oblongæ vel ovales, 6—9 p. altæ et 

4—7 latæ, hic illic intermixtæ cellulis minoribus geminis vel sæ¬ 

pius quaternis: cellulæ in sectione frondium transversa verticaliter 

subovatæ vel ovales, 6—8 altæ et 4—7 latæ, interdum irregula- 

riter rotundato-polyedricæ, diam. 7—9 fx. Cytioplasma flavum, om¬ 

nino solidum, at interdum, inprimis in frondibus crassioribus fusco- 

fulvis, in granula nonnulla majora divisum 

Ulvœ aureolœ C. Ag. forma tenuior? D:r K. Ahlner. 
Sueciæ in lapidibus in limite aquæ maris Bahusiensis ad Lysekil 

18®°/, 77. leg. Prof. P. T. Cleve 
145. Monostroma latissimum (Kütz.) Wittr. Oh s. In cellulis 

vivis massa chlorophyllacea typice parietalis est, interdum tantum 

partem superiorem parietis cellulæ, interdum parietem totum obdu¬ 

cens, vel interdum, ut videtur, totum lumen cellulæ occupans. 

159. Folyedrium minimum AI. Br. Gonidia hujus speciei intra 

cellulam matricalem in globum cavum connexa per membranæ rup¬ 

tionem in medio cellulæ prodeunt et brevi interjecto tempore in 

cellulas (4—6) 8 liberas discedunt. 

171. Cosmarium fontigenum Nordst. nov. spec. C. parvum, 

tam longum quam latum, medio profunde constrictum sinu lineari 

angustissimo extremo ampliato; semicellulæ trapezoideoellipticæ, dorso 

medio late truncatæ, angulis inferioribus rotundatis, lateribus levissime 

convexis, fere rectis, in suprema parte prominentia levissima ornatis, 

in centro tumore parvo instructæ, a vertice visæ ellipticæ medio 
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utrinque tumore parvo; a latere circulares, interdum sed non semper 

medio utrinque tumore parvo ornato. Nuclei amylacei singuli. Mem¬ 

brana subtilissime granulato-punctulata. Crassitudo cellulæ circ. di¬ 

midium, latitudo isthmi tertia pars diametri transversalis corporis. 

Latitudo apicis latitudine isthmi paullo major. 

Long 20-- 26 ^ ; lat. 20—25 

crass. 11—13 lat. isthmi 

7—8 lat. apic. circ. 8 -11 ; 

a = cellula a fronte visa, & = a a 
vertice, c = a latere. 

Cosm. fontigenum quoque ad Bergen Norvegiæ a me lectum est. 

Sueciæ in aqua fontana ad Strömsberg prope Jönköping 

172. Cosmarium subtumidum Nordst. nov. spec. C. (Eucos- 

marium) subparvum, diametro circiter septima parte longius, medio 

profunde constrictura sinu lineari angustissimo; semicellulæ semicir- 

culari-quadratæ, dorso medio truncatæ, lateribus paullo convexis in 

angulos inferiores obtuso-rotundatos et superiores rotundatos sensim 

transeuntibus; a vertice visæ ellipticæ, apicibus rotundatis, subpro- 

ductis; a latere conspectæ fere circulares. Membrana punctulata. 

Crassitudo corporis duæ partes, latitudo isthmi fere tertia pars dia¬ 

metri transversales. Nuclei amy¬ 

lacei singuli. Long. 30—34 

lat. 26—28 crass. 17—18 lat. 

isthmi 9,5—10,5 /u. a = cellula a 

fronte visa, b = a vertice, c — a 

latere. 

C. tumido simillimum differt crassitudine minore et structura 

massæ chlorophyllaceæ, de qua hæc species cum sectione JEucosmarii 
De Bar. (Unters, üf). d. Fam. d. Conjug. pag. 72), illa cum C. mo¬ 
niliformi sectionis Dysphinctii convenit. 

G. rectangulare Grun. (= C. gotlandicum Wittr.), saltem f. nor¬ 

vegica, et C. pseudonitidulum Nordst. nucleis amylaceis binis differunt. 

A. Cosm. bioculato f. spetsbergensi differt longitudine et crassitudine 

præ latitudine majori et sinu angustiore. 

Sueciæ in fossa turfosa graminosa ad Wimla paroeciæ Sandhem 

in Vestrogothia 

183. Stigonema (Sirosiphon) zonotrichioides Nordst. nov. spec. 

S. lignicola, lineam circiter altum, solitarium, hæmisphæricum 1. 

pulvinatum crustaceo-confluens, durum sed calce non prægnans, su¬ 

perficie ærugineo-nigrum, nitidum, intus zonis concentricis variegatis, 

strata annotina (?) representantibus, ornatum, perenne; trichomata 

rigida paralleliter 1. subradiatim dense disposita (submoniliformia). 
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ramos strictos dense adpressos, apice obtuse rotundatos, in¬ 

terdum* fasciculatos, præcipue vere, ut videtur, emittentia, cellulis 

uniseriatis subglobosis 1. rotundato-compressis, diametro æqualibus 

1. paullo brevioribus, plasmate granuloso ærugineo farctis, vaginis 

achrois arctis, interne amplis, interdum luteo-fuscis. Nec heterocystæ 

nec sporæ a me visæ sunt. 

Diam. cell. sin. vag. 6—8,5 long. 4—6 diam. c. vag. ad 

13 fx. 

Habitu peculiari et modo crescendi, ab omnibus Sirosiplioniaceis 

abhorrente, forsitan genus proprium efficiat. 

Sueciæ in lignis submersis stagnorum (Myrtjärn ad Sögård) prope 

Fagerhult paroeciæ Nafverstad in Bahusia 

193. Nostoc Zetterstedtii J. E. Aresch. nov. spec. Exs: Aresch. 

Alg. Scand. exsic. N:o 386. Char, sphæricum 1. hemisphaericum, 

tandem magnitudinis nucis avellanæ, madefactum coloris subviridis 

scu æruginoso-viridis, durum, coriaceum, farctum, intus latenter ri¬ 

mosum indeque in particulas facile secedens, extus totum vestitum 

processubus verrucæformibus constrictione peridermatis tandem se¬ 

junctis; peridermate firmo in constrictionibus fusco; trichomatibus 

in interiore plantæ parte flexis et vario modo contortis, in peripheria 

longioribus et subrectis; cellulis vegetantibus subspliericis 1. ellipticis 

parvis; cellulis propagantibus (?) globosis 1. ellipticis majoribus et 

tandem plus minus in glomerulos collectis. 

Prof. J. JbJ. Areschoug. 

Sueciæ in lacu ad Ribbingsnäs par. Barkeryd in Smolandia 

18 /,73. 

200. Merismopedium chondroideum Wittr. nov. spec. M. cel¬ 

lulis cytioplasmate purpurascente-violaceo, granulis sulphuraceis nul¬ 

lis, membrana crassa quasi chondroidea; diametro cellularum sphæ- 

ricarum 2,4—2,6 p; coenobiis 4 vel 8- (rarius 2, 12,16-) cellularibus, 

in glomerulos saturate violaceos, forma indefinita, in superficie aquæ 

demum natantes, coacervatos. 

Differt a proximis speciebus his imprimis characteribus; a M. 
violaceo (Bréb.) Kütz. cellulis coenobiorum paucioribus diametroque 

cellularum majore, a M. Reitenbachii Casp. colore cytioplasmatis 

plane diverso, a M. litorali (Orst.) Warm, membrana crassiore et 

granulis sulphuraceis deficientibus. 

Sueciæ ad Upsaliam in fonte ”Slottsdammen” in consortio Spiro- 
gyrœ principis (Vauch.) Clev. 18 /,76. 
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Oversigt over de i Danmark trykte samt af danske 
Botanikere i Udlandet publicerede botaniske 

Arbejder (videnskabelige og populære). 

(Fortsættelse, se Botaniska Notiser, 1876, S. 186). 

Ved Eog. Warming. 

Tilføjelse til Oversigten over 
iS9e. 

Hansen, Emil CFr., Peziza Ripensis, spec, nova quæ a sei ero tio 

gignitur. Hedwig ia, 1876, S. 97—98. 

Nielsen, P., Forplantning af Kornets Stövbrand og Rejsning som 

Middel mod samme. Ugeskrift for Landmænd, 1876, no. 11, 

S. 267. 

Dyb dahi, I. A., se Tidsskrift f. Havevæsen. 

-, Kjøkkenhaveplanterne, gjennemgaaede med Hensyn til deres 

Oprindelse, Betydning, Varieteter, vigtigste Dyrkningsraaader, 

Sygdomme og de for dem skadelige Dyr. Med Træsnit. (Gad). 

Ernstsen, Beretning om botanisk Forenings Exkursion til Lamme¬ 

fjord og Vejrhöj. Botanisk Tidsskr., 3:die R., l:ste Bd., S. 185— 

186. 

Grönlund, Chr., Bidrag til oplysning om græsfrugtens bygning hos 

forskjellige slægter og arter. Botanisk Tidsskrift, 3 R., 1 Bd., 

S. 140-174. 

-, Islandske Naturforhold med særligt Hensyn til Mosvæxtens 

' Betydning för Landskabet. Tidsskrift f. populære Fremstillinger 

af Naturvidenskaben, 1877, S. 321—356. 

-, Hampen; med 2 Træsnit. Udgivet af Udvalget for Folkeop¬ 

lysningens Fremme, 16 Sider. (Gad). 

-, Tobakken; Coca; Areka og Betel; med 15 Træsnit. Ibid. 

64 Sider. 

Hansen, Emil Chr., se Ad. Maier. 

Hartwig, G., Havet med dets Plante- og Dyreverden. 2:det Oplag. 

Oversættelse. (Philipsen). 

Kerner, A., Blomsternes Beskyttelsesmidler mod ukaldte Gjæster. 

Tidsskrift f. popul. Fremstill. af Naturvidenskaben, 1877, S. 444 - 

467; Uddrag af Forfatterens Afhandl, i Festschrift d. k. k. zoolog.- 

botan. Vereins i Wien. 

Kjaerskou, Hjalmar, se Botanisk Tidsskrift. 

I 
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Lange, Joh., Nogle Ord til floristiske Botanikeres Overvejelse. Bo¬ 

taniska Notiser, 1877, S. 60—63. 

-, Flora danica. 49:de Hæfte. 

— --, Bemærkninger ved det 49:de Hæfte af Flora danica. Over¬ 

sigter over d. K. D. Videnskabernes Selsk. Forhandlinger 1877, 

S. 72-87. 

--, Beretning om botanisk Forenings Exkursion til Skarritsö. 

Botan. Tidsskrift, 3 R., liste B. S. 175—176. 

-, Beretning om botan. Forenings Exkursion til Falster og Øst- 

Lolland. Botan. Tidsskrift, 3 R,, liste Bd., S. 176—179. 

-, (et Willkomm), Prodromus Floræ Hispanicæ; vol. IH, pars 

2. Stuttgart. 

-, Oversigt over de europæiske Arter af Naaletræernes Ordende- 

res geografiske Fordeling og vigtigste Anvendelse. I Dybdahls Tids¬ 

skrift för Havevæsen. 12 Aarg. no. 4 og 5 med 1 Dobbelt, Tavle. 

-, og Emil Rostrup 1 De Danske Foderurter. Udarbejdet 

paa Grundlag af S. Drejers ”Anvisning til at kjende de danske 

Foderurter”, 3idie Udg. Udgivet af det kongelige Landhushold¬ 

ningsselskab. 384 Sider. (Schubothe). 

Lund. Samsöe, se Möller-Holst, Landbrugsordbog., 

Maier, Ad., Kulturplanternes Ernæring. Populært fremstillet. Paa 

Dansk ved Emil Chr. Hansen. 148 Sider. (Salmonsen). 

Mortensen, H. Beretning om botanisk Forenings Exkursion til 

Vintermollerne og Bramsnas. Botan. Tidsskr. 3:die R., l:ste Bd., 

179-181. 

-, D:o om Exkursion til Langeland og Thorseng. Ibid. S. 

182-185. 

Müller, P., Lövfaldets Betydning for Jordbundens Rigdom paa Plan- 

tenæring. Tidsskrift for Skovbrug, udg. af Dr. P. E. Müller. 

2:det Bd., S. 312-336. 

Möller-Holst, E., Landbrugsordbog for den praktiske Landmand. 

Hæfte 6—13, med Bidrag fra Samsöe Lund, P. Nielsen, R. Peder¬ 

sen, E. Rostrup. 

Möller-Holst, Om hårde Korn. Botan. Tidsskr., 3 R., 1 Bd. Over¬ 

sigt ov. Möderne, S. 188—189. 

Nathorst, A. G., Ginkgo-Familiens fossile Repræsentanter. Tidsskr. 

f. populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 1877, S. 132—141. 

-, Om de glaciale Ferskvandsdannelsers Bidrag til Kundska¬ 

ben om Istidens Plantevæxt. Ibid. S. 284—305. 

Nielsen, P., Bemaérkninger om nogle Rustarter navnlig om cn ge¬ 

netisk Forbindelse mellem Æcidium Tussilaginis Pers. og Pucci- 

nia Poarum n. sp. Botanisk Tidsskrift, 3 R., 2:det Bd., S. 26—42. 
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Nielsen, P., Om Brand- og Rustsvampe samt Midler til at forebygge 

deres Angreb paa Kornarterne. Faxe. 1877. 64 Sider (Udgivet 

af Præsto Amts Landboforening). 

-, Om Klöversilke (Cuscuta Trifolii). Ugeskrift f. Landmænd, 

1877, I, S. 223-237 og 311—318. 

-, Hörsilke. Ibid. II, S. 12—17. 

--, Om Ukrudsplanten Fölfod. Ugeskrift for Landmænd. 1877. 

II. S. 411—419, 441—453, 467—477. (Ogsaa som Særtryk i 

Boghandelen: Roms Forlag). 

-, Se Möller-Holst, Landbrugsordbog. 

Pedersen, R., Landbrugs-Fysiologi med særligt Hensyn til de tyske 

plantefysiologiske Instituters og Forsögs-stationers Arbejder. Tids¬ 

skrift for Landökonorai udgivet af I. C. la Cour. 4 R., 11 Bd., 

1877, 26 Sider. 

-, Hvilken Indflydelse har Atmosfærens Kulsyremængde paa 

Assimilationen. S. 436—440. 

-, Berberisbusken. Ugeskrift for Landmænd. 1877. II. S. 

290—292. 

-, Bidrag til Möller-Holst’s Landbrugsordbog. 

-, Referater i Just Jahresbericht, for 1875, Bd. III og 1876, 

Bd. IV, af dansk, svensk og norsk botanisk Literatur. 

Petersen, O. G., Beretning om botanisk Forenings Exkursion til 

Egebæksvang. Botanisk Tidsskrift, 3 R., l:ste Bd., S. 181 — 182. 

-, Ed Notits om vore indenlandske Bromus- og Poa-Arter; Ibid. 

3 R., 2:det Bd., S. 43—47. 

-, En exkursion til Hesselöen. Ibid. S. 48—51. 

Poulsen, V. A., Om sværmsporens spiring hos en art af slægten Oedo- 

goniura; Botanisk Tidskrift, 3 R., 2:det Bd., S. 1—15, med 1 Tavle. 

-, Om nogle på de nodiforme Akser hos visse Papilionaceer 

forekommende Nektarier. Videnskabelige Meddelser, Aarg. 1876, 

S. 433-441. 

-, Das extraflorale Nectarium bei Batatas edulis. Botanische 

Zeitung, 1877, S. 780-782. 

-, Pulpaens udvikling hos Citrus. Botaniska Notiser, 1877, S. ' 

97-103. 

-, Om udviklingen af hæfteskiverne på visse slyngtråde. Ibid. 

S. 129-138. 

-, Über den morphologischen Werth des Haustoriums von Cas- 

sytha und Cuscuta. Eine vorläufige Mittheilung. Flora 1877, 

no. 32. 6 Sider. (S. 507—512). 

-, Ein neuer Fundort der Rosanoff’ sehen Krystalle. Flora. 

1877. S. 45-48. 
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Poulsen, V. A., Om slyngende og klatrende Planter. Tidsskr. for 

popul. Fremstill. af Naturvidenskaben. 1877. S. 161—200. 

Rostrup, Emil, Om de paa vore træagtige Planter, dog fortrinsvis 

paa Skovtræerne optrædende Uredineer eller Rustsvampe. Med 

15 Træsnit. Tidsskrift for Skovbrug udg. af P. E. Müller. 2:det 

Bd., S. 111-180. 

--, Se Möller-Holst, Landbrugsordbog. 

-, Om de for Landmanden skadelige Ukrudtsplanter. Fore¬ 

drag i Svendborg Amts landökonomiske Selskab d. 16 Marts 

1877. Trykt i Referat i ”Svendborg Amtstidende”, 1877, no. 100. 

-, Diagnoser af nye Svampearter i F. von Tliümens ”Diagnosen 

zu Thümens Mycotheca universalis”. Flora 1877, S. 169—174. 

-, Om Plantevæxten i Danmark i ”Broncealderen”. Aasböger 

for Nord. Oldk. og Historie. 1877. S. 78—82. 

Salomonsen, C. J., Studier over Blodets Forraadnelse ; med 3 Kob¬ 

bertavler. Doktordisputats. 176 Sider. (Torst). 

Thümen, F. de. Baron, Aecidium Rostrupii Thm., nov.^^sp.; Botan. 

Tidsskrift, 3 R., 2:det Bd., S. 25. 

Tidsskrift, Botanisk, udg. af den botaniske Forening i Kjöben- 

havn. Red. af H. Kjærskou. 3;die R., liste Bd., 3—4:deHæfte; 

3:die R., 2;det Bd., liste Hæfte (S. 1— 64, med 1 Tavle). 

Tidsskrift for Havevæsen, red. og udg. af I. A. Dybdahl, 12:te 

Aargang. Med kolorerede Tavler. (Gad). 

Tidsskrift for Skovbrug. Udg. af Dr. phil. P. E. Müller. 2:det 

Bd. ('Gyldendalske Boghandel). • 

Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenska¬ 

ben, udg. af C. Fogh, Chr. Lütken og Eug. Warming. 5:te 

Række, 4:de Bd. (24:de Aargang). Se Warming, Poulsen, Grön¬ 

lund, Nathorst, Kerner. 

Warming, Eug., Kurvblomsterne og S. Lund. Videnskabelige Med¬ 

delelser fra d. Naturhist. Forening, Aarg. 1876, S. 442—452. 

-, Teknisk-medicinsk Botanik i Grundtræk, nærmest som Er¬ 

indringsord til Brug ved Forelæsninger. (Den almindelige Del.) 

68 S. i 8:vo. I Kommission hos P. G. Philipsen. 

-, Om Rhizophora Mangle L. — Botaniska Notiser utg. af O. 

Nordstedt. 1877, S. 14-21. Tafl. 1. 

-, Smaa biologiske og morfologiske Bidrag - - 7. Om Knop¬ 

dannelse paa Rödder. — 8. Om nogle Primulaceer. — Botanisk 

Tidsskrift, 3 R., 2:det Bd., S. 52—64. 

-:—, Undersögelser og Betragtninger over Cycadeerne. Oversigt 

over d. K. D. Videnskabernes Selskab. Forhandlinger. 1877. 

S. 88—144 med 3 Tavler. 
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Warming, Eug., Louis Pasteur og de mindste Planter. Tidsskr. 

for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben, 1877, p. 1—48. 

-, Referater i Just’s Jahresbericht for 1876, Bd. IV, af Litera¬ 

turen over Blomsterplanternes specielle Morfologi: de vegetative 
Organer, S. 432 ff. 

-, Udgiver af ”Symbolæ ad floram Brasiliæ centralis cognoscen¬ 

dam” part. XXII, i Videnskabelige Meddelelser, 1877. (Se Zeller). 

Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske For- 

euing i Kjobenhavn. Aargang 1876, S. 209—453 (Slutning) 

og Résumé, S. 33—116. Helo Aargangen med 10 Tavler. (Se 

Zeller, Poulsen, Warming). 

Zahrtmann, En botanisk Exkursion i Egnen omkring Taastrup So. 

Botanisk Tidsskrift, 3 R., 2:det Bd., S. 16—24. 

Zeller, G., Algæ Brasilienses; Part. XXII af Warmings ”Symbolæ ad 

floram Brasiliæ centralis cognoscendam”. Videnskabelige Med¬ 

delelser, Aarg. 1876, S. 426—432. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

Vetenskapsahademien d. 13 febr. Till införande i aka¬ 

demiens handlingar antogos följande af akademiens kom- 

mitterade granskade samt af dem godkände afhandlingar: 

1) Beiträge zur miocenen Flora von Sachalin, af prof. 

Osv. Heer i Zürich; 2) lieber fossile Flora A^on Nowaja 

Semlja, af den sistnämnde; och 3) Florideernas morpho- 

logi, af prof. J. G. Agardh. Sekreteraren meddelade inne¬ 

hållet af den reseberättelse doc. F. R. Kjellman vid näst- 

lidne sammankomst inlemnat samt aflemnade å författarens 

vägnar för intagande i öfversigten en uppsats af adj.. P. 

G. E. Theorin: Växttrichomernas benägenhet för formför¬ 

ändringar, 3, 

Den 13 mars. Sekreteraren aflemnade .å författarnes 

vägnar följande uppsatser: 1) Om Ginko crenata Brauns 

sp. från sandstenen vid Leinstedt nära Braunschweig, af 

d:r A. G. Nathorst; och 2) Vegetationen på?Visingsö, af 

lekt. J. E. Zetterstedt; och skulle den förra intagas i 

öfversigten och den senare i bihanget till handlingarne. 
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Fysiografisha sällsJcapet den 13 febr. Sekreteraren 

anmälde att Kongl Maj:t beviljat sällskapet ett understöd 

af 2000 kr. ss. bidrag till utgifvandet af en'"minnesskrift. 

(Sällskapet kommer den 3 instundande oktober att hålla 

en minnesfest i' anledning af sin 100-åriga tillvaro.) — 

Adj. F. Aeeschoug föreläde d:r Stahls nya arbete öfver 

lafvarnes utveckling och redogjorde för dess innehåll. 

Den 13 mars. Prof. J. G. Agardh redogjorde för före¬ 

komsten af hyphalika trådar hos Florideerna. 

Nya försöh med insektäianåe växter. Vid mötet i 

Linnean Society i London den 17 sistlidne jan. föredrogs 

en uppsats af F. Darv^in: ”On the Nutrition of Drosera 
rotundifolia” ; och vilja vi efter Journal of Botany lemna 

följande referat af den. 

För att direkt kunna visa, om de insektätande väx¬ 

terna trifvas lika bra utan animalisk föda som med, gjor¬ 

des ett försök med 200 ex. af Drosera rotundifolia. Väx¬ 

terna planterades bland mossa i fat under ett gasomhölje 

och afdelades i hvart fat genom en trästicka i två delar. 

De plantor, som voro i ena afdelningen, försågos alljämt 

med få dagars mellanrum från början af juli till de första 

dagarne af sept, med små bitar af rostbiff af ung. 

dels grans vigt. En bit lades på hvart blad; men alla 

plantorna i den andra afdelningen fingo icke något kött. 

De matade bladen blefvo grönare och hela växten star¬ 

kare och frodigare med talrikare blomstjälkar. Då fröna 

i början af sept, voro mogna, insamlades alla blomstjäl- 

karne och alla plantorna i 3 fat upptogos ur mossan och 

rensköljdes noga. Följande öfversigt visar det resultat, 

som erhölls genom räkning, mätning och vägning af plan¬ 

torna i de 2 olika afdelningarne. 

Förhållandet mellan antalet af de svälta 

och matade plantorna.100: 101,2. 

Vigten af de olika slagen af plantor med 

undantag af blomstjälkarne.100: 121,5. 
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Hela antalet af blomstjälkar. 100: 164,9. 

Summan af höjfleii på stjälkariie. 100: 159,9. 

Hela vigten af blomstjälkarne.110: 231,9. 

Hela antalet af fröhus. 100: 194,4. 

Antalet frön i fröhusen i medium. 100: 122,7. 

Medel vigten af fröna. 100: 157,3. 

Det beräknad© hela antalet af erhållna frön 100: »241,5. 

Den beräknade hela vigten af erhållna frön 100: 379,7. 

Dessa resultat äro afgörande, emedan de visa den 

stora fördel, som dessa växter ernå, då de matas med 

kött; och man kan knappast tvifla på att icke de fångade 

insekterna ha på växten ett lika välgörande inflytande. 

Som förvaring smedel för större köttigare svampar re¬ 

kommenderas numera följande vätska: vatten 400 delar, 

glycerin 100 delar, salicylsyra 1 d., koksalt 1,5 d. och 

sublimat 0,3 d. Den är ursprungligen af W. Lange i Ber¬ 

lin framstäld för medicinskt-histologiskt ändamål, men 

har äfven visat sig bra för de flesta svampar och andra 

saftiga växtdelar, emedan den icke verkar sammandragande 

som alkohol, aldeles icke eller endast föga utdrager färgäm¬ 

net, afdunstar ringa och verkar fullkomligt antiseptiskt. 

Rättelse. 
Det i förra numret af Bot. Not. sid. 46 omnämnda arbetet : ”Bo¬ 

taniska trädgården i Upsala 1655—1807 ; ett bidrag till den svenska 

naturforskningens historia” är författadt af d:r M. B. Swederus. 

Innehåll: V. B. Wittrock: Om Linnœa borealis L. (forts.j. — V. 

B. Wittrock: Om December-floran vid Upsala 1877. — Literatur- 

öfversigt: H. de Vries: Untersuchungen über die mekanischen 

Ursachen der Zellstreckung. — J. Vesque: Sur l’absorption de l’eau 

par les racines dans ses rapport avec la transpiration. — V. Witt¬ 

rock et O. Nordstedt : Algæ aquæ dulcis exsiccatæ fasc. 3 et 4. — 

Dansk botanisk literatur 1877. — Smärre notiser: Lärda säll¬ 

skaps sammanträden. — Nya försök med insektätande växter. — 

Förvaringsmedel för svampar. 

Luud, Fr. Berliiigs Boktryckeri och Stilgjuteri, 1878. 



BOTAHSKA COTISEE 
UTGIFNE AF 

O. NORDSTEDT. 

N:r 3. d. 15 maj 1878. 

Den tidiga våren 1878, 

Af J. E. ZetteRSTEDT. 

Den 30 April gjorde jag en liten exkursion vester ut 

från Jönköping, för att se huru långt vegetationen fram¬ 

skridit. På denna lilla tur hade jag nöjet trätfa 20 örter 

i full blomma, nemligen Carex prœcox och ericetoruni^ 

Lusula pilosa och campestris. Anemone nem,or osa. Caltha 

palustris. Viola tricolor, palustris och canina, 'Ranunculus 

auricomus. Taraxacum officinale, Rulsatilla vulgaris, Se¬ 

necio vulgaris, Myosotis hispida, Lamium intermedium, 

Stellaria media, Arahis thaliana, Tussilago Farfara, 

Dr aha verna, Anemone Hepatiea, de tre sistnämnda nästan 

öfverblommade. Sälg och asp voro öfverblommade, almen 

stod i full blomma, krusbärs- och hallon-buskar hade tem- 

ligen stora blad, Saxifraga granulata temligen stora knop¬ 

par. Äfven häggen (Prunus Padus) hade flerstädes stora 

blomknoppar och lialfutspruckna bladknoppar, men det 

förundrade mig ej litet att nära marken på en medelstor 

hägg-buske träffa fullt utslagna blad och en klase med 

en enda fullt utsprucken blomma. Jag har ej under de 

15 år, jag varit bosatt i Jönköping, träffat häggen blom¬ 

mande i april månad. Lägger man nu till de ofvan om- 

talda arterna våra tidigt om våren blommande trädslag 

och huskar, såsom hassel, al, alder, några vide-arter (Sa¬ 

lix aurita och cinerea), källarhalsbusken (Daphne Meze- 

rcum), samt åtskilliga örter, som under slutet af inne- 
6 
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varande april månad observerats blommande i stadens 

omgifningar, såsom Lamium purpureum^ Viola tricolor 
var. arvensis^ Glechoma hederacea^ Cardamme hirsuta^ 
Pulmonaria officinalis^ Primula veris. Gagea lutea, Vero¬ 
nica hederœfolia, samt dertill några arter, som jag väl ej 

i år sett blomma, emedan jag ej besökt de lokaler, der 

de förekomma, men som äro alldeles samtidiga med flere 

ofvan anförda arter, såsom Corydalis fahacea, Veronica 
tripJigllos, Gagea spathacea, Ghrysosplenium alternifolium, 
Potentilla verna, Viola liirta, Carex montana, Myosotis 
stricta. Ficaria ranunculoides, Lathrcea squamaria m. fl., 

så tror jag mig med full säkerhet kunna påstå, att 50 

vilda växtarter under april månad innevarande år blom¬ 

mat i Jönköpingstrakten. I medeltal tror jag knappt 

detta inträffar hvart tionde år, och har ej egt rum sedan 

1868, då våren var lika tidig eller möjligen något tidigare, 

ehuru noggrannare observationer ej då gjordes öfver växt¬ 

ligheten härstädes. 

Föröfrigt är det flere omständigheter, som erinra om 

väderleksförhållandena för 10 och 11 år tillbaka. År- 

1867 var det en mycket sen, kall och regnig vår (den 

senaste som jag tror under de 15 sista åren), som efter¬ 

följdes af en kall och regnig sommar, af en mild vinter 

(1867—68) samt af en ovanligt tidig vår (1868) och en 

derpå följande mycket varm och torr sommar. Våren 

1877 var äfven sen och kall, efterföljdes af en mycket 

regnig sommar, en regnig och mild höst, samt sent om¬ 

sider af en kort och mild vinter (1877—78) och derpå en 

mycket tidig och torr vår. Snön smälte ganska tidigt 

och vägarne voro alldeles torra nästan hela april månad, 

hvars sednare hälft utgjordes af idel klara soliga dagar. 

De högländtare fälten börja nu lida af torkan, men vat¬ 

tentillgången i kärr och sjöar är ännu ymnig efter före¬ 

gående års rikliga nederbörd. Om 1878 års sommars skulle 

komma att likna den af 1868, hvilket ej synes osannolikt, 

så hafva vi att vänta en mycket varm och torr sommar. 
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För Småland ocli en stor del af Sverige var 1868 ett 

missväxtår; möjligen står ett sådant åter för dörren. Men 

jag vill ej sluta såsom olycksprofet, utan erinra om att 

de år, som närmast följde efter 1868, voro goda år, som 

rikligen ersatte det nämda svag-året, och att efter ett 

våt-år blir sällan ett godt år, men efter ett tork-år brukar 

vanligen följa ett eller flere goda år, emedan marken blir 

luckrare och tjenligare för sädesodling, sedan den varit 

fullt torr. 

Jönköping den 30 april 1878. 

Om Linnæa borealis L. 
En jemnförande biologisk, morfologisk och 

anatomisk undersökning. 

Af V. B. VViTTROCK. 

(Forts. fr. föreg. n:r). 

Till de ofvannämnda, normalt förekommande tre sla¬ 

gen af årsskott skulle man, om man så ville, kunna lägga 

ännu ett fjerde, som dock blott förekommer under sär¬ 

skilda, mindre vanliga förhållanden. Om Linnæa-stammen 

öfverväxes af hög och tät mossa, så att den blir nästan 

alldeles afstängd från ljus, händer det i sällsynta fall, 

att någon af knopparne på det tvååriga föryngringsskot- 

tets bakersta del utvecklar sig till en kort gren, som bär 

endast lågblad (de qvarsittande, något utvecklade knopp- 

flällen) och alls inga örtblad. I toppen eger denna lilla 

gren en vinterknopp, som nästa år kan utveckla sig till 

en assimilationsgrell. Sådana, endast lågblad bärande 

grenar har jag en gång iakttagit proleptiskt utvecklade 

från nedre delen af ett i toppen skadadt, det löpande året 

tillhörande assimilationsskott. 

Såsom ett ytterligare supplement till det som blifvit 

sagdt om årsskotten må nämnas, att mellanformer mellan 
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föryngrings- ocli assimilationsskott kunna förekomma. De 

liålla en medelväg mellan de båda nämnda slagen i afse- 

ende på ställning (halft upprät), på antal af bladpar och 

på längdutveckling af inter nodier na. Sådana mellanfor¬ 

mer äro dock mycket sällsynta. I allmänhet möter det 

ej ringaste svårighet att afgöra, om ett vegetativt årsskott 

är ett föryngriiigsskott eller ett assimilationsskott. 

Alldenstund Linnæas örtblad äro parvis motsatta, 

och i hvarje örtbladveck finnes en knopp, skulle man 

vänta, att ’ stammens förgrening ssystem hade att uppvisa 

en rikedom af hvarandra motsatta grenar. Sådant är 

dock icke förhållandet. Motsatta grenar äro långt ifrån 

allmänna. Regelmässigt utgår blott ur det ena af de 

båda bladveck, som tillhöra ett bladpar, en gren, under 

det att det andra saknar en sådan, egande blott en ”sof- 

vande” (preventiv) knopp, som möjligen framdeles kommer 

till utveckling, möjligen också icke. Mera om grenarnes 

inbördes ställning längre fram, då fråga blir om vinter¬ 

knoppar nes biologi och ställningsförhållanden. 

Enligt hvad vi förut sett, är regeln den, att föryng- 

ringsskotten härstamma från terminalknoppen af äldre 

föryngringsskott, att assimilationsskotten äro utvecklade 

ur axillärknoppar hos föryngringsskott eller ur terminal¬ 

knoppen af äldre assimilationsskott, samt att fruktifika- 

tioiisskotten framgå ur axillärknoppar, tillhörande föryng¬ 

ringsskott eller äldre fruktifikationsskott. Föryngrings-, 

assimilations- och fruktifikationsskott af annat ursprung 

äro dock ej sällsynta. Jag vill här söka gifva en öfver- 

sigtlig framställning af öe hithörande fall, som jag varit 

i tillfälle att iakttaga. l:o Föryngringsskott har jag funnit 

utvecklade a) ur terminalktioppen jjå assimilationsskott; 

b) ur axillärknoppar på föryngringsskott och detta antin¬ 

gen proleptiskt eller opsigont (om betydelsen af denna 

senare term se sid. ); c) ur en af de öfre axillärknop- 

parne hos ett fruktifikationsskott. 2:o Assimilationsskott 

har jag iakttagit utvecklade a) ur axillärknoppar hos 
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fruktifikationsskottj b) hos likaledes axillara knoppar hos 

assimilationsskott, c) ur terminalknoppen hos föryngrings- 

skott. 3:0 Fruktifikationsskott har jag sett framgångna 

a) ur axillärknoppar hos assimilationsskott, h) ur termi¬ 

nalknoppen hos ett assimilationsskott samt c) ur termi¬ 

nalknoppen af ett föryngringsskott. De till 1 a och b 

samt 2 a och b hörande fallen förekomma ingalunda säll¬ 

synt; de till 1 c, 2 c och 3 a hörande äro visserligen 

sällsynta, men hafva dock flere gånger anträffats; de till 

3 b och c hörande synas deremot vara i hög grad säll¬ 

synta. Vid undersökning af ett mycket stort material har 

jag sett blott ett enda exempel på hvardera af de bägge 

sistnämnda fallen. Vid det under 3 c upptagna är sär- 

skildt att märka, att det fruktifikativa, terminala årsskot¬ 

tet utvecklades proleptiskt på eftersommaren samma år 

som det föryngringsskott ur hvars terminalknopp det 

framgått. 

Proleptisk utveckling af grenar är alls icke sällsynt. 

Anledningarne till prolepsis kunna vara flere. An beror 

den derpå, att den främre (öfre) delen af ett föryngrings- 

eller assimilationsskott förstörts, vare sig genom yttre våld 

eller genom angrepp af en parasit-svamp ^). Någon eller 

några af de axillärknoppar som tillhöra den oskade delen, 

utveckla sig då proleptiskt, för att ersätta förlusten af 

terminalknoppen. An beror den på den så att säga exci- 

terande inverkan af en mer än vanligt lång och mild höst. 

Under en sådan utvecklar sig ett ej ringa antal af för- 

yngringsskottens axillärknoppar till små grenar. An åter 

är orsaken påtagligen ingen af de nu angifna, utan att 

det dock i dessa fall lyckats mig att med bestämdhet af- 

göra af hvad art den i sjelfva verket är. — Genom pro- 

*) I Wermlands Elfdal finner man ej sällan assimilationsskotten 

(och någon gång äfven föryngringsskotten) angripna af en parasitisk 

ascomycet. Denna angriper vanligen blott skottens öfversta 2 eller 

3 mellanleder, hvilka härigenom erhålla en spolformig gestalt och en 

sotsvart färg. 
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lepsis kunna bildas alla tre slagen af årsskott ; såväl för- 

yngrings- och fruhtiükatiüus- som assimilationsskott. Dessa 

sista äro dock de, som man ojemförligt oftast finner pro- 

leptiskt utvecklade. De härstamma oftast iTån axillära 

knoppar på föryngringsskott. Mindre ofta hafva de sitt 

ursprung ur axillära knoppar på fruktifikationsskott. Ännu 

mera sällan härstamma de från terminalknoppar tillhö¬ 

rande assimilationsskott; och mest sällsynt är, att finna 

dem utvecklade ur axillärknoppar på assimilationsskott. 

Detta sistnämnda inträffar blott, så vidt jag varit i till¬ 

fälle att iakttaga, om assimilationsskotten angripits af 

förutnämnda parasitiska ascomycet. Proleptiskt utveck¬ 

lade föryngringsskott äro temligen sällsynta. Om främre 

delen af ett ungt, i liflig tillväxt varande föryngringsskott 

förstöres, utvecklas dock temligen regelmässigt en eller 

två af de främsta axillära knopparne proleptiskt till för¬ 

yngringsskott. Proleptiskt utvecklade fruktifikationsskott 

äro i hög grad sällsynta. Blott två exempel på dylika 

har jag förmått uppleta. Det ena har redan förut (sid. 85) 

blifvit nämndt. Det bestod deruti, att terminal-knoppen 

hos ett föryngringsskott, emot all regel, utvecklade sig 

till ett fruktifikationsskott. Vid det andra åter härstam¬ 

made det proleptiska fruktifikationsskottet från en axillär- 

knopp tillhörande bakre delen af ett föryngringsskott. 

Särskildt anmärkningsvärdt vid detta fall var, att frukti¬ 

fikationsskottet reducerats till endast den öfre, fiorala 

delen af det normala, fruktifikativa årsskottet. Af den 

nedre, örtblad och vinterknoppar bärande, persisteuta delen 

fans ej spår. — För jemnförelse med förhållandet i afse- 

ende på prolepsis hos en del andra växter torde jag få 

hänvisa till F. W. C. Areschougs ofvan citerade ”Beitr. z. 

Biologie der Holzgewächse”, sid. 17 och 18. 

Förut har blifvit nämndt, att stamdelar tillhörande 

assimilations- och fruktifikationsskott under normala för¬ 

hållanden nå en ålder af 3—4 år. Det återstår nu att 

redogöra för, hvilken ålder stamdelar tillhörande föryng- 
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ringsskott kuiiiia uppnå. De äldsta sådana, jag hittills 

lyckats finna, hafva haft en ålder af 13 år. Tvifvelsutan 

kunna de dock under sarskildt gynsamma förhållanden 

nå en ännu högre ålder. Det exemplar som de nämnda 

13-åriga stamdelarne tillhörde hade en längd af 10,5 fot. 

Uti ”Flora Lapponica”, sid. 208, berättar Linné att han 

i Umeå lappmark sett ett exemplar af ej mindre än 18 

fots längd. Efter den erfarenhet jag eger om fÖryngrings- 

skottens variationsförmåga i afseende på längd, anser jag 

mig kunna påstå, att de äldsta stamdelarne hos detta 

exemplar voro mer än 20 år gamla. — Hafva vi härmed 

funnit ett svar på frågan om Linnæa-s tam mens ålder, 

återstår att afgöra, huru gammalt ett Linnæa-individ 

kan blifva. I detta afseende öfverensstämmer Linnæa san¬ 

nolikt med de perenna, kraftiga rhizomer egande, örterna. 

Dess hufvudstam förhåller sig ju i visst afseende allde¬ 

les som ett rhizom. Under det att den bortdör i sin 

bakre ända, tillväxer den framtill, dervid oupphörligt skaf¬ 

fande sig nya rötter som fästa den vid marken och 

förskaffa den näringsämnen. Den synes derför under 

gynsamma förhållanden böra kunna nå huru hög ålder 

som helst. 

En biologisk egendomlighet hos Linnæa-stammen är, 

att dess tjocklekstillväxt är mycket svag. Diametern hos 

en 13-årig föryngringsgren har jag funnit vara blott 2,2 

mm., under det att den hos ettåriga föryngringsgrenar 

regelmässigt uppgår till nära hälften af detta mått. Då 

stammen sålunda ständigt förblir mycket smal, kan den 

endast ofullständigt fylla en af sina uppgifter, nämligen 

den att bilda förvaringsrummet för den reservnäring väx¬ 

ten bereder åt sig på eftersommaren, för att använda på¬ 

följande vår vid den snabba utveckling af talrika nya 

grenar och blad, sc m då eger rum. I den innersta delen 

af veden, i märgstrålarne, och isynnerhet i bastet finnes 

visserligen stärkelse magasinerad, men påtagligen ej i till¬ 

räcklig myckenhet för att motsvara det nyssnämnda be- 
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hofvet *). Hüs Liiinæa finnas derfor också andra organer, 

som liafva till uppgift att vara reservnäringsmagasin, näm¬ 

ligen de ”ständigt grönskande” örtbladen. Mera härom 

strax här nedan. 

Innan jag lemnar stammen för att tala om de vege¬ 

tativa bladen, torde jag böra med ett par ord omnämna 

ännu en biologisk egendomlighet hos honom. Såsom vin¬ 

terskydd ega, såsom bekant, träd- och buskstammarne 

regelmässigt en mer eller mindre kraftigt utvecklad kork¬ 

betäckning. En sådan förefinnes äfven hos Linnæastam- 

men, men dock ej under dess lista år (lista vintern 

härvid naturligen inberäknad). I stället för korkväfnaden 

eger stammen då ett mycket storcelligt, enkelt eller nästan 

enkelt cellager, beläget nära — dock ej omedelbart — 

under epidermis. Detta cellager är genom sina cellers 

beskaöenhet (cellväggarne är o fasta och temligen tjocka, 

och de stora cellrummen äro fyllda med luft) ^) särdeles 

väl egnadt att tillsammans med den ännu qvarvarande 

epidermis ersätta korken såsom skyddsväfnad. 

De vegetativa årsskotten, likasom äfven den nedre 

delen af hvarje fruktifikativt skott, ega regelmässigt två 

slags blad, nämligen lågblad och örtblad. Lågbladen 

hafva sin plats på årsskottets nedersta (bakersta) del, 

och äro åtskilda af föga utvecklade mellanleder (”Kno¬ 

spenglieder”). De hafva föröfrigt samma anordning som 

örtbladen; jemför om dessa strax härnedan. Lågbladen - 

leda sitt ursprung från knoppfjällen. När knoppen ut¬ 

vecklar sig till ett årsskott, affalla ej knoppfjällen, utan 

deltaga till en viss grad i utvecklingen, i det att de till¬ 

taga något litet i storlek. Fig. 7 visar ett fullvuxet låg- 

*) De nämnda väfnadssystemen upptaga hos Linnæa en mindre 

del af stammen, än man skulle kunna förmoda. En rätt betydlig del 

upptages nämligen af märgen, hvilken ända från slutet af första som¬ 

maren, på samma sätt som hos Samhuciis nigra L., förer endast luft. 

“) Om utvecklingen och den anatomiska beskaffenheten af denna 

sklerenkjrmartade väfnad, se vidare i nästa afdelning. 
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blad, som härstammar från ett knoppfjäll tillhörande 2:dra 

knoppfjällsparet. Fig. 6 visar ett analogt knoppfjäll, så¬ 

dant detta är under vinterhvilan. (Båda figurerna äro 

ritade i 8 gångers förstoring. Linierna inne i figurerna 

angifva kärlknippeförgreningen. Af håren äro blott de 

som sitta i bladkanten tecknade). Vid en jemnförelse 

mellan dessa båda figurer finner man, att tillväxten egt 

rum liufvudsakligen i knoppfjällets öfre del. Här har ett 

parti utbildat sig, som tydligen erinrar om bladskifvan 

hos ett örtblad ; jemför fig. 4 och 5. Man skulle kunna 

säga, att lågbladet nu utgöres af ett bredt, nästan slid- 

formigt skaft, öfvergående utan tydlig gräns i en rudi¬ 

mentär bladskifva. De lågblad, som härstamma från l:sta 

knoppfjällsparet, äro vanligen något — ehuru obetydligt 

— mindre utvecklade i afseende på sin öfre del än hvad 

fig. 7 utvisar. Om, såsom ej sällan händer, eét tredje 

par lågblad (härstammande från ett 3:dje par knoppfjäll) 

finnes, äro de efter regeln betydligt starkare utvecklade, 
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bildande en tydlig öfvergang till örtbladen. Lågbladen, 

hvilka liksom örtbladen äro klorofyllförande, lefva ej så 

länge som dessa. De förtorka redan efter ett par veckor, 

men atfalla då ej genast, utan sitta qvar i förtorkadt tillstånd 

under hela sommaren och hösten, för att först på vintern 

falla af. Dylika gröna, från knoppfjällen härstammande 

lågblad, som visa en tendens att utveckla sig till örtblad, 

finner man hos flera af våra buskar och träd, så t. ex. 

hos krusbärsbusken, syrenen och lönnen. Hos denna sist¬ 

nämnda är visserligen skilnaden mellan lågblad och ört¬ 

blad betydligt skarpare utpräglad än hos Linnæa. Men 

äfven hos henne skall man vid närmare påseende finna, 

att de öfversta lågbladen bära en liten, mycket rudimen¬ 

tär bladskifva i — eller snarare vid — toppen. ‘Beträf¬ 

fande antalet af lågbladspar hos Linnæa är detta något 

olika hos olika slag af årsskott. Hos föryngringsskotten 

finner man regelmässigt 2 par; sällan 3 och mycket sällan 

endast ett. Hos assimilationsskotten är äfven 2 par det 

normala, men 3 par äro här alls ej sällsynta, hvaremot 

ett enda hör till de sällsyntaste undantagsfall. De fruk- 

tifikativa skotten hafva oftast 3 par lågblad ; endast 2 par 

träffas ej sällan; ett enda deremot har jag aldrig iakttagit. 

Det som nu blifvit sagdt i afseende på lågbladsparens 

antal gäller om de vid normal tidpunkt (eller också op- 

sigont) utvecklade årsskotten. Med de proleptiskt utbil¬ 

dade skotten förhåller det sig något annorlunda. Hos 

dessa finnes vanligen blott ett par lågblad; ej sällan sak¬ 

nas lågblad helt och hållet och någon enda gång finner 

man af dem 2 par. 

Örtbladen äro, likasom lågbladen, efter regeln mot¬ 

satta; bladparen dervid klternerande med hvarandra, så 

att bladen blifva anordnade i 4, raka rader längs stam¬ 

men. Hos föryngringsskotten, hvilka såsom bekant äro 

nedliggande, framträder detta förhållande mindre tydligt, 

emedan örtbladen hos dessa, huru de än må vara fastade, 

vrida sina bladskaft så, att bladskifvornas öfversida blir 
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vänd uppåt mot ljuset. Ortbladen få härigenom ett ut¬ 

seende af att vara tvåsidigt stälda, hvilket de dock icke 

äro. — I temligen sällsynta undantagsfall finner man ört¬ 

bladen anordnade i krans 3 och 3, i stället för 2 och 2. 

Bladkran same alternera äfven då med hvarandra, hvadan 

bladen nu blifva sexradigt stälda, i stället för fyrradigt, 

såsom vanligt. En sådan bladställning med 3 blad i l^ransen 

har jag aldrig funnit vara genomgående hos ett Linnæa- 

individs alla årsskott. Den har förefunnits hos fÖryng- 

ringsskotten, men ej hos assimilations- och fruktifikations- 

skotten. Blott i ett enda fall har jag funnit 3-bladiga 

bladkransar hos ett fruktifikativt årsskott, under det 

att alla öfriga skott hos individet hade 2-bladiga kransar. 

I flertalet af de fall då jag iakttagit 3-bladiga örtblads- 

kransar, hafva alla kransarne hos ett och samma årsskott 

varit liktaliga; och har detta visat sig gälla ej blott om 

8 9 10 

örtbladen utan äfven om lågbladen. Dessa senare äro 

sålunda regelmässigt stälda 3 och 3 i krans, då ett så¬ 

dant förhållande eger rum hos örtbladen. Hos trenne 

individer har jag likväl funnit oliktaliga kransar hos ett 

och samma (föryngrings-) årsskott. Härvid har förhål¬ 

landet varit följande. Lågblads- och de 5—8 bakre ört- 

bladskransarne hafva varit 2-bladiga, under det att de 

främre varit 3-bladiga. I ett af de iakttagna fallen har 

öfvergåiigen varit tvär, i det att den sista 2-bladiga kran¬ 

sen omedelbart efterträdts af en rent 3-bladig. Men i 

de begge andra har öfvergången varit successiv. I det 

ena visade ett af de båda bladen i den 5:te örtbladskran- 

sen en tendens till klyfning, så som fig. 8 angifver. I 
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(len derpå följande Gîte bladkransen visade likaledes ett 
af de båda bladen en tendens till klyfning, men denna 
hade der gått ännu längre, enligt hvad af hg. 9 synes. 
Först i den 7:de örtkladskransen uppträdde 3 fullt skilda 
blad, Af dessa satt det ena (enligt vanlig regel) midtför 
det blad i den ö:te, hvilket visade en tendens till klyf¬ 
ning, under det att de båda andra hade sin plats midtför 
det normalt beskaffade bladet i 5:te kransen. Dessa båda 
blad torde sålunda med skäl kunna anses hafva uppkom¬ 
mit genom en fullständig klyfning af ursprungligen ett 
bladanlag; hvilken klyfning derefter blir regel hos ett af 
bladen i hvarje följande krans. — Fig. 10 visar, huru 
det blad såg ut, som på ett annat årsskott förmedlade 
öfvergången från de 2-bladiga till de 3-bladiga kransarne. 
Klyfningen af bladet har här gått ännu längre. Den har 
i detta fall sträckt sig ända ned till bladskaftet. — Af 
de föreliggande fakta anser jag mig kunna draga den 
slutsats, att de 3-bladiga bladkransar, som understundom 
träffas hos Linnæa, uppkommit genom klyfning — ”dé¬ 
doublement” — af ett af bladen i regelmässigt 2-bladiga 
kransar ‘). — I sammanhang med hvad som nu blifvit 
anfördt, vill jag erinra derom, att hos de med Gaprifo- 
liacece nära beslägtade Galiaceæ de flertaliga örtblad kr an- 
sarne af flere framstående morfologer anses uppkomna 
genom ”dédoublement” af två motsatta blad ^). 

*) Ett annat af mig iakttaget exempel på 3-bladiga örtbladskransar 
i stället för normala 2-bladiga må det tillåtas mig här med ett par ord 
omnämna. Hos Veronica agrestis L. äro, såsom bekant, de hjertbladen 
närmast följande örtbladen anordnade i 2-bladiga kransar. Hos ett 
individ har jag dock funnit dessa kransar (till ett antal af 3) vara 
tretaliga. Hos samma individ voro äfven hjertbladen 3 kranssittande. 

D Jfr Buchenau ”Afhandl, d. Naturvvissensch. Vereines in Bremen” 
1871, sid. 469—473. — Se äfven Al. Braun och P. Magnus i ”Sit- 
zungsber. d. Gesellsch. Naturforsch. Freunde zu Berlin” 1871, sid. 
4—8, hvarest flera exempel på ”dédoublements”, liksom äfven på sam- 
manväxning af örtblad finnas sammanställda. 
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Beträffande örtbladens form, som i sin allmänhet 

angifves af fig. 5, må följande anföras. Bladskifvan är 

aldrig fullt symmetrisk. Det mest i ögonen fallande här¬ 

vid är, att ”bladtänderna” alltid äro olika ställda på båda 

sidohälfterna. Ofta äro derjemte antalet bladtänder på 

hvardera halfvan olika stort. Förhållandet med bladtän¬ 

dernas antal angifves af följande lilla tabell. 

Örtbladens bladtänder äro 
hos föry 11 grings-grenarnes blad 

normalt två på hvardera sidan, i ilket för korthetens 

skull må beteeknas med . . .2—2, 

ej sällan. .3—2, 

„  .2—1, 
teml. sällan.3—3, 

mera „ .1—1, 

i ett enda iakttaget fall.1—0; 

hos assim ila ti on s-grenar nes blad 

normalt.2—^2, 

ej sällan.2—1, 

mera sällan...3—^2; 

hos fruktifikations-grenarnes blad 

normalt.1—1, 

ej sällan.2—2, 

teml. sällan.2—1, 

11 .1 9? 

Häraf framgår bland annat, att de blad som till¬ 

höra föryngringsskotten äro mest utvecklade i afseende 

på bladtändernas antal (grenighet), och att de som till¬ 

höra fruktifikationsskotten äro det minst. Dessa sist¬ 

nämnda afvika äfven något från de öfriga i sin allmänna 

form, i det att de vanligen halva bladskifvorna litet mera 

långsträckta och tillspetsade. 

Såsom hvar och en vet, hör Linnæa till de fåtaliga 

”ständigt grönskande” svenska växterna. Att den då må¬ 

ste behålla sina örtblad lefvande öfver åtminstone en vin- 
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ter är naturligt. Frågan blir sålunda, om örtbladen lefva 

blott öfver en vinter eller måhända öfver flere. Svaret 

är, att örtbladen normalt dö efter första vintern, sedan 

de flesta af de nya örtbladen på försommaren blifvit ut¬ 

vecklade. Ej sällan finner man dock, isynnerhet hos för- 

yngringsskott, att en del örtblad lefva öfver ej blott en, 

utan tvenne vintrar. Under sitt andra lefnadsår hafva 

de dock ej samma friska utseende och starkt gröna färg 

som under det första. På samma sätt som lågbladen, 

affalla ej heller örtbladen genast efter det de förtorkat. 

Tvärtom qvarsitta de länge i detta tillstånd, oftast ett år 

och derutöfver. — För jemförelses skull må det tilllåtas 

mig att redogöra för örtbladens ålder hos ett par andra, 

allmänna svenska växter. Den med Linnæa till habitus 

nära öfverensstämmande Vaccinium Oxycoccus L. har efter 

regeln tvååriga blad. Treåriga förekomma hos honom 

ungefär lika sällan som tvååriga hos Linnæa. Barren 

hos Tinus sylvestris L. blifva här vid Upsala i allmänhet 

3—4 år gamla och hos Ticca excelsa (Lamk.) Link nå 

de en ännu högre ålder, nämligen af 5 ända till 7 år. 

Örtbladen hos Linnæa tjenstgöra ej blott som organ 

för beredning af näringsämnen, utan äfven såsom magasin 

för reservnäringsämnen. I detta afseende supplera de 

stammen, som, enligt hvad förut blifvit nämndt, här ej 

synes kunna rymma reservnäring i en myckenhet motsva¬ 

rande behofvet. Enligt E. Mer’s intressanta undersök¬ 

ningar tjenstgöra de öfvervintrande örtbladen (”feuilles 

hivernales”) såsom reservnäringsmagasin hos åtskilliga 

träd och buskar. Sannolikt synes det mig vara, att detta 

är allmän regel hos de ”ständigt grönskande” växterna. 

För beskaffenheten af reservnäringen i örtbladen hos Lin¬ 

næa kommer redogörelse att lemnas i sammanhang med 

framställningen af bladets anatomi. Nu må, såsom något 

Framlagda i ”Bullet, d. 1. Société Botanique de France, tome 

23, sid. 231-238. 
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särskildt egendomligt, endast nämnas, att äfven epidermis- 

cellerna föra reservnäringsämnen. 

Hos en äldre Linnæa-buske söker man förgäfves efter 

någon hufvudrot. Han förskaffar sig sin näring ur mar¬ 

ken blott genom från stammen utgående birötter. När 

den från början befintliga, vid redogörelsen jför groningen 

omnämnda hufvudroten bortdör, är dock ännu ej kändt. 

Ej heller vet man hvilken grad af utveckling den kan 

uppnå. A.tt den ej alltid förblir enkel är dock säkert, 

alldenstund den hos åtminstone en af mina unga, nu i 

femte månaden varande plantor bildat ett par rotgrenar. 

Birötterna, som utvecklas från stammen, tillhöra 

efter regeln föryngringsskotten. Dock är det ej sällsynt, 

att finna en birot utgående från basen af ett assimilati¬ 

onsskott, nämligen ett sådant som utvecklats omedelbart 

från ett föryngringsskott. Under likartade förhållanden 

och på motsvarande plats träffar man också någon gång 

en birot hos ett fruktifikationsskott. Att deremot finna 

en birot utgående från ett assimilations- eller fruktifika¬ 

tionsskott, som utvecklats från ett annat skott af samma 

slag, är i hög grad sällsynt. Detta beror påtagligen derpå, 

att nämnda uppräta skott då regelmässigt äro aflägsnade 

ett stycke från marken. Blifva de genom yttre åverkan 

nedböjda till marken, kan birotbildning äfven hos dem 

ega rum. 

Hos föryngringsskotten är birötternas plats tem- 

ligen noga bestämd. De sitta nämligen nästan undan¬ 

tagslöst i närmaste närheten af lederna. Blott en enda 

gång har jag iakttagit en birot, aflägsnad från lederna, 

utgående nära midten af en mellanled. Vill man närmare 

bestämma platsen för birötterna vid lederna, skall man 

finna, att denna kan vara något olika. Oftast sitta de 

ensamma strax bakom ett bladpar. Stundom förekomma 

de här parvisa och då antingen bredvid eller framom 

hvarandra. Ofta sitta de strax framom ett bladpar; och 

kan det uppställas såsom allmän regel, att en eller flera 
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(ända till 5) birötter liafva sin plats strax framom det 

sista bladparet uti ett äldre årsskott och således just vid 

basen af ett yngre. Finnas de här till ett antal af flera, 

så äro de anordnade i krans. Dessa så att säga basala 

birötter äro regelmässigt starkare än de öfriga, och blifva, 

isynnerhet om de äro ensamma, mycket kraftiga och lång- 

lifvade. Jag har iakttagit en 11-årig dylik rot, som mätte 

1,4 mm. i diameter. — En del birötter bildas redan i års¬ 

skottens första år, men flertalet först i det andra. — Bi¬ 

rötternas förgrening kan under gynsamma förhållanden 

(t. ex. då den försiggår i ett tjockt lager af myllblandad 

fuktig mossa) blifva ganska stark. I sådana fall har jag 

träffat rötter med grenar af till och med 4 ordningar. 

Det vanliga synes dock vara, att birötterna ega grenar 

blott af 2 ordningar. Beträffande rotgrenarnes anordning 

har jag åtminstone hos dem af lista ordningen kunnat 

urskilja att de äro stälda i 4 långsgående, raka rader ^). 

— För jemnförelses skull må här nämnas några ord om 

birötterna hos Vaccinium Oxycoccus L. De utvecklas hos 

denna växt aldrig från de ettåriga årsskotten utan först 

från de tvååriga. De hafva ett ännu bestämdare läge än 

hos Linnæa. De utgå nämligen alltid från sjelfva blad- 

vecken eller, om dessa upptagas af från axillära knoppar 

utvecklade grenar, från sjelfva grenvecken ‘). Finnes i 

samma bladveck mer än en birot, äro de anordnade fram¬ 

för hvarandra i en longitudinel rad. Birötterna äro hos 

F. Oxycoccus ännu starkare förgrenade än hos Linnæa, 

beroende detta helt visst på naturen af dess växtplats. 

(Forts.) 

D H. Wydler uppgifver i ”Morphologische Mittheilungen 1. Lin¬ 

næa borealis” (Flora od. allg. hot. Zeit. 1859), att birotgiuînarne stå 

”distiche.” 

*) Med anledning af Euo. Warmings artikel ”Om röddernes stil¬ 

lingsmåder” uti hans så intressanta ”Små biologiske og morfologiske 
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Untersuchung einer aus Afrika (wahrscheinlich von 

Holarrhena Africana DG) staniineudeu Binde^ von N. 

VVuLFSBEEG. (Göttinger wissenschaftliche Nachrichten, 20 

Februari, N:o 3, 1878). 

(Refereret af Forfatteren). 

Navnte lille Arbeide er pharmakognostisk Beskrivelse 

og Bestemmelse af et fra den tyske Mission paa Slave¬ 

kysten sendt nyt Middel mod Dysenteri. Bestemmelsen 

er opnaaet paa planteanatomisk Vei og har saaledes givet 

Anledning till nogle Bemærkninger om Apocynaceernes 

Organograti, som jeg her tillader mig at gjengive. Un- 

dersogelsen ojnfatter 3 Arter Wrightia, 3 Arter Holarrhena 

og en enkelt Art af hver af Slægterne Nerium, Baissea 

og Strophantlius. 

Aarsskuddets Overhud bestaar af et enkelt Cellelag, 

hvorfra senere den förste Korkdannelse lægynder. Cel¬ 

lerne dele sig da ved tangentiale Vægge, hvorpaa den 

udvendige Celle mister sit Indhold og forkorkes, medens 

den indvendige som Korkmodercelle gjentagne Gange deler 

sig paa selvsamme Maade, 

Den primære Bark bestaar af kollenchymatöst Hypo- 

derm og et dybere liggende Svampparenchym. Hos Ne- 

bidrag” (Botanisk Tidsskrift 1877), vill jag såsom ett supplement till 

denna meddela, att jag iakttagit undantagslöst axillär ställning af 

stammens birötter — förutom hos den ofvannämnda Vaccinium Oxy- 

coccus L. — äfven hos Stellaria media (L.) Cyr. och hos Trifolium 

repens L. Hos den förra stå de framför de axillära grenarne, då 

sådana finnas; hos den senare stå de bredvid grenarne, ofta en på 

hvardera sidan om grenen. Äfven hos Veronica ayrestis L. äro alla 

birötterna axillära, med undantag blott af dem, som understundom 

utbildas från den hypokotyledona staraleden. I sitt förhållande till 

de axillära grenarne åtnjuta rötterna här större frihet. Oftast hafva 

de väl sin plats framom dessa, men stundom finner man dem bred¬ 

vid eller till och med bakom desamma. 
7 
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rium synes ingen secundær Korkdannelse at finde Sted, 

under Tilvæxten i Tykkelse kommer der radial Deling 

af Korkmodercellerne og af Cellerne i den primære Bark. 

Man finder derfor selv i gamle Stammer under Korklaget 

det glinsende Hypoderm *). 

Hos Slægten Holarrhena standser den primære Kork¬ 

dannelse allerede i andet A.ar, og der er da et Stadium, 

hvor Grenens beskyttende Dække dannes af det efter- 

haanden afdoende Hypoderm. Det secundære Phellogen 

optræder allerede ligesom ethvert folgende saadant i Vek- 

basten. 

Ægte Bastfibre forekomme hos alle de undersøgte 

Arter. Hos Nerium anlægges i Aarsskuddet en mellem¬ 

brudt Kreds af Bastbundter. Senere sees for hvert Aar 

i den af Cambium opstaaeiide Fortykningsring nye Bast¬ 

fibre, dog Aar efter Aar mere sparsomt. Paa samme 

Maade forholde sig Baissea, Strophanthus og Wrightia. 

Hos Holarrhena viser Aarsskuddet derimod en næsten 

lukket Bastfiberring. I andet Aar dannes af Cambium 

nye Bastfibre i spredte Bundter, men samtidigt begynde 

visse Celler i den primære Bark og i Vekbasten at voxe 

videre, forvandles endelig til Stenceller, der danne sam¬ 

menhængende Plader af Sklerenchym. Efterat denne Ud¬ 

vikling er begyndt, anlægges ikke nye Bastfibre, men hver 

*) At det fremdeles er det oprindelige Hypoderm og ikke en 

Form af det problematiske Organ, som Sanio har benævnt Phello- 

derm, fremgaar af den murformige Anordning, hvorunder det yderste 

Cellelag grændser till Korkmodercellerne, samt af Lagets ensartede 

Tykkelse. (Hos Fagus sylvatica har jeg ikke formaaet at finde noget 

Phelloderm, som dog ifölge Sanio her skal være tilstede, og jeg 

antager derfor, at dette Organ overhovedet beror paa en misforstaaet 

Opfatning af det i Dicotyledonstammen saa almindelig forekommende 

kollenchymatöse Hypoderm. Dette sidste modsvarer Bladets Palli- 

sadeparenchym og er et Led i den gjennemgaaende Analogi som 

finder Sted mellem Stammens og Bladenes histologiske Elementer. 

Fra fysiologisk Standpunkt er vel ogsaa de yngre Grenes primære 

Bark et perennerende Blad) 
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ny Fortykiiingsi'iiig indeholder Vekbast, af hvis yngste 

Cellelag senere fremgaar et nyt Sklerenchynipaiitser. 

Basten indeholder talrige Melkesaftkar, der i det 

forste Aar optræde som lodrette Hækker af korte, vide 

Parenchymceller, senere ved Absorption af de vandrette 

Tværvæ-gge omdannes til vide, ikke forgrenede Rör, ofte 

saaledes omspundne af Gitterceller og Silror, at det kan 

se ud som om Melkekarrene besad selvstandig Vægskulp¬ 

tur, hvilket dog ikke forholder sig saa. 

Xylemet viser hos alle de undersögte arter en over- 

cnsstemmendé Bygning, men ingen iöinefaldende Eiendom- 

meligheder. Bladsporstrængene indeholde Spiralkar, Stam¬ 

mens sæ.rlige Strænge kortledede, vide, poröse Kar, 

Tracheider og Libriform. 

lieber die Periode der Wurzelbilduiig. Von Fr. 

Resa. Bonn 1877, 37 sid. 8:o. 

Denna uppsats utgör svaret på en af fil. fak. i Bonn 

uppståld prisfråga: når och af hvilka delar bilda de fler¬ 

åriga växterna årligen sina nya rötter. Förf. har kommit 

till följande svar. 

Man kan urskilja 3 slag af rötter, som öfvergå i 

hvarandra 1) förgreningsrötter (Friebwurzeln), genom hvilka 

rotsystemet utbredes; 2) sugrötter, som hufvudsakligen 

verkställa upptagningen af näringsämnena. De senare 

bestå hufvudsakligen af smala mycket förgrenade a) rot¬ 

trådar (Faserwurzeln), hvartill i vissa fall komma b) 

smårötter. 

Ett periodiskt bortdöende af rötter har förf. endast 

iakttagit hos Æsculus. 
I rötternas tillväxt finnes det en af väderleken vis¬ 

serligen alltid påverkad men bestämd period, hvilken dock 

icke sammanfaller med tillväxten hos delarne ofvan jord. 

Sedan delarne ofvan jord på de undersökta löfträden 

om hösten afslutat sin tillväxt, börjar den hos roten och 

slutar tidigare ellei- senare; vintren verkar här endast 

ett uppehåll, icke ett verkligt afslutande. 
7* 
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Barrträden bilda så till vida en motsats till löfträden 

som här höst- och vårskotten äro skilda genom vinter¬ 

månaderna. 

Fastän roten i sin utveckling både i början och äfven 

sedan lider inverkan af väderleken, måste man dock an¬ 

taga att rot])ildniiigsperioden är en ärftlig egenskap, lik¬ 

som knopparnes utveckling m. m. 

Beträffande frågan om stället, där de nya rottråd arne 

(Faserwurzeln) uppstå, kan man svara att i allmänhet är 

greiiarne af yngsta ordningen gynnade, men att rötter af 

äldre ordning it ke äro uteslutna från fraihbringning af 

friska rötter. 

Der Einfluss (1er Luftfeuchtigkeit. Von Paul So- 

EAUBK. (Bot. Zeitung 1878, n:r 1 och 2). 

horf. bar låtit groende kornplantor, uppdragna af 

torr luft och har af dessa försök fått följande resultat. 

1) Torr luft befordrar växtens förgrening, d. v. s. 

sidoskottens utväxt; ju flere grenarne äro, desto kortare 

blir bladet i medeltal. 

2) Det första bladet hos kornet (och andra gräs) är 

öfveralt af nästan samma beskaffenhet; dess utbildning 

beror på dess första anläggning och hvad näring det fått 

från fröet. De yttre vilkoren för tillväxten göra sig först 

gällande vid det andra bladet. 

3) De blad, som vuxit i fuktig luft, äro längre men 

smalare än de, som vuxit i torrare luft. Samma egenskap 

visa de enskilda klyföppnings- och andra epidermiscellerna. 

Då livarje kärlknippe tillför näring till nästan lika 

många celler, så äro deras mindre dimensioner orsaken 

till den omständigheten, att flere kärlknippen i detta fall 

gå på hvar millimeter af bladets ])redd. Den största för¬ 

längningen tinnes i bladskidan. 

4) Vid jämförelse af bladen hos växterna i de olika 

serierna, efter medium räknad t, visar sig intet stadigt 

framskridande i utveckling; det finnes tvärtom en kulmi- 
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nationspunkt. Den kraftigaste blad utvecklingen inträder 

hos växterna i fuktigare luft förr än hos dem som vuxit 

i torrare luft. Från denna kulminationspunkt räknadt 

närma sig de öfre bladen åter mer de nedre till sin volum; 

men visa dock inflytandet af den mindre vattentillförseln 

(inom samma vegetationsperiod), beroende af det högre 

läget på stammen, näml. större rikedom på kärlknippen 

pr m. m. bladyta och mindre celler. 

5) Under fÖr öfrigt lika vegetationsvilkor åstadkommer 

den fuktigare luften en större längd på stammen och 

rötterna. Dessas hela massa i friskt tillstånd är där 

mindre än hos den växt, som vuxit i torrare luft, men 

fått samma mängd af näringsämnen. Af nämnda massa 

kommer en större procent på rötterna hos växten i den 

fuktiga luften. 

6) Den fuktiga luften frambringar mera vattenrika 

organ ofvan jorden. 

Hos andra dikotyledona växter, hvilkas blad ha nät- 

formigt förgrenade kärlknippen och hvars celler vetta åt 

olika håll, framkallar en större förlängning i cellernas 

längdaxel en allsidig förstoring af bladet; det blir stun¬ 

dom icke längre utan bredare. 

Smaa biologiske och morfologiske Bidrag. Af 

Eug. Wakming. 7—17. (Bot. Tidsskr. 3 R. 2 B.). 

De små uppsatser, som här framläggas, innehålla 

åtskilligt beaktansvärdt och torde äfven af det skäl ej 

sakna betydelse, att de må hända kunna rikta uppmärk¬ 

samheten på en del ofta förbisedda förhållanden och mana 

till sjelfständiga iakttagelser öfver företeelserna i naturen 

omkring oss. 

Utom ett par redan förut i denna tidskrift refere¬ 

rade undersökningar öfver Trientalis europæa och rötter¬ 

nas ställning redogör förf. i detta arbete för adventiv- 

knoppbildning å rötter, några Primulaceers, Phyteumas, 

*) Årg. 1876 N:o 6 b. pag. 190. 
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Cynanchums, Circæaarternas och Haliantlms’ utvecklings- 

liistoria och växtsätt, uppfattningssättet af klänget hos 

Cucurbitaceerna som eii förkrympt gren, befruktningsför- 

hållanden in. m. 

Knoppbilclning på rötterna är hos träd arta de växter 

ganska vanlig och nästan öfveralt uppträdande. Ilos 

många arter har den dock blott iakttagits på rötter, som 

genom blottning eller afslitning försatts under abnorma 

lifsförliållanden; och dessutom gör svårigheten att skilja 

mellan utlöpare och knoppalstrande rottågor det i många 

fall vanskligt att upprätta en fullständig förteckning öfver 

hithörande arter. Hos Conifer er na har dock i fråga va¬ 

rande förhållande aldrig observerats, liksom sällan hos 

Cupuliferæ, Betulineæ m. fl., så mycket vanligare däremot 

hos Rosacese och Salicineæ. 

Ehuru detta förökningssätt ingalunda är lika utbredt 

bland de örtartade växterna, förekommer det dock hos 

ganska många och har då i enskilda fall mycket stor be¬ 

tydelse för arternas bibehållande och spridning. Så är 

t. ex. fallet med Circium arvense, Nasturtium Armøracia, 

Pyrola uniflora m. fl. växter, som nästan uteslutande för 

sin öfvervintring och fortkomst hänvisas till denna adven- 

tiv-knoppbildning. Särdeles anmärkningsvärda i detta 

afseende äro också Aristolochia Clematitis, Loranthaceæ 

o. a. dylika parasiter, vissa Euphorbia-arter, Linaria vuL 

garis, Sonchus arvensis och Taraxacum. Bland monoko- 

tyledonerna står Scilla Hughii så godt som ensam med 

sin .mycket utpräglade lökknoppalstring på rottrådarne. 

Bland Primulaceerna uppehåller sig förf. särskildt 

vid Glaux maritima, hvars olika utvecklingsstadier 

han varit i tillfälle att noga iakttaga. Hos denna växt 

ombesörjes spridningen — liksom hos Trientalis, Lysima¬ 

chia, Naumburgia, Hottonia m. fl. hithörande — till stor 

del utaf ett slags på utlöpare sittande groddknoppar. 

Redan på fröplantan uppträder i en af hjertbladsaxillerna 

en med en adventivrot försedd knopp, som blir det enda 



î/iteratur-ôf versigt. 103 

af fröplantan öfverviiitrande. Från de nedersta bladvecken 

på det ur denna knopp följande år framkommande blad¬ 

skottet utväxa låoga utlöpare, på hvilka öfvervintrings- 

knopparne nu framkomma, utrustade med ofta flere, tjocka, 

på näringsämnen rika adventivrötter. Sedan hela den 

öfriga plantan bortdött och knopparne genom en vridning 

uppåt kommit att sitta på rötternas öfre ända, hafva vi 

således bildningar liknande öfvervintrings-organerna hos 

bäcaria och vissa Orchideer, blott med den skillnad, att 

de här utgöra axlar af tredje ordningen i förhållande till 

första årsskottet. 

Äfven hos Cjuianchum Vincetoxicum går första årets 

öfver jorden varande skott fullkomligt umier- och öfver- 

vintringen verkställes af knoppar ur hjertbladens axiller, 

understödda af sidoknoppar. 

Så också hos Circæa men med betydliga modifika¬ 

tioner. Då näml. hos Cynanchum ur de öfvervintrade 

knopparne framväxa sympodialt förgrenade fleråriga rhi- 

zomer, utlöpa däremot hos Circæa-arterna redan första 

(gronings-) året långa, smala, förgrenade, underjordiska 

refvor, hvilka i sina spetsar bilda knoppar för kommande 

år. Dessa utlöpare äro också anmärkningsvärda genom 

de olikheter, som de hos de olika arterna, förete och 

hvarigenom C. intermedias ställning mellan de båda 

andra ännu ytterligare belyses. Då de näml. hos C. lu¬ 

te ti ana äro jämtjocka nästan ända ut i spetsen och lång¬ 

samt bortdöende bakfrån samt hos C. alpina trådsmala, 

i spetsen med ens uppsvällande till tjocka, fyrkantiga, 

knölar och intill dessa på en gång bortdöende, visa de 

hos C. intermedia en i ögonen fallande sammanjämkning 

af dessa ytterligheter. Från C. alpinas skiljas de näml. 

genom sin ansenligare tjocklek och längre varaktighet, 

från C. lutetianas genom sina småningom uppsvällande 

något knöllika spetsar. 

Egendomliga underjordiska stammar, snarlika de hos 

nämda växter förekommande, har förf. slutligen också 



104 Litf rafur-üfversiKt. 

undersökt hos Hali an t h us peploides. Dà fröna näm¬ 

ligen hos <leiina sällan och med svårighet gro, har på 

annat sätt sörjts för dess spridning och förökning; och 

anmärkningsvärda äro i sanning den mångfald och varia¬ 

tion, som här vid lag förehnnes. På de långa, med tal¬ 

rika stängelled försedda utlöparne tinnes städse vid hvarjo 

nodus tvenne knoppar, hvilka på olika sätt utbilda sig. 

An kunna de näml. genast utväxa antingen till bladskott 

eller iitlöpare, än förblifva de med bibehållande af sina 

knoppfjäll en tid bortåt i hvila för att sedermera skjuta 

fram, än börja de — och det tyckes vara det allra van¬ 

ligaste — väl genast att växa men för en längre eller 

kortare tid endast förmedelst outvecklade stängelled under 

det att knoppfjällen efterhand affalla. I senare fallet 

uppstå ett slags mycket egendomliga äkta dvärggrenar 

med en eller flere knoppar i spetsen, hvilka slutligen ut¬ 

växa antingen till nya dvärggrenar eller utlöpare med 

förlängda stängelled. Af dessa senare har förf. också 

iakttagit tvänne, hvarandra mycket olika slags hvita, saf¬ 

tiga, beklädda med stora till slidor hopvuxna fjäll och 
o 

hårda, brunglänsande med bara knoppar vid nodi. Atskii- 

ligt synes dock utvisa, att desse sistnämde genom hop¬ 

torkning e. d. framgått ur de vida fåtaligare af förra 

slaget. 

Dessa biologiska undersökningar har förf. lofvat fort¬ 

sätta och utsträcka till så stort antal som möjligt af våra 

inhemska växter, hvarvid kanske många lika intressanta 

fakta kunna komma i dagen. H—r-n. 

Å proposal of phaenological observations on mosses 
by W. Arxell. (Revue Bryologique, 1878, pag. 17—22). 

Samtidiga iakttagelser på de periodiska fenomenen 

hos mossorna hafva hittils ej blifvit gjorda uti något land. 

I ofvannämnda uppsats föreslås därför sådana iakttagelser 

på tiden för mossornas blomning och fruktmognad. Dessa 

företeelser lämpa sig nämligen likaså bra för iakttagelser 

hos mossorna, som hos fanerogamerua; åtminstone om 
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man beträffande blomningen åtnöjer sig med att anteckna 

den ungefärliga blomningstiden. Härtill kommer att mos¬ 

sorna uti ett afseende lämpa sig ännu bättre än faneroga- 

mer för sådana iakttagelser^ nämligen därigenom att det, på 

grund af en del mossarters vidsträckta utbredning;, är lättare 

att bland mossorna finna observation s-föremål, som kunna 

vara gemensamma för de mest skilda trakter af jorden, 

Såsom anteckningsmoment för en mossarts blomning 

föreslås det utvecklingsstadium, då hos en art i åtmin¬ 

stone ett par blommor endast 1—2 arkegonier äro öppna, 

under det de andra arkegonierna ännu äro slutna; eller, 

om arkegonier ej äro tillgängliga, när i minst 2 blommor 

1—2 antheridier äro öppna, under det de andra antheri- 

dierna ännu äro slutna. Fruktmognaden bör däremot 

antecknas, då hos en art uti naturen 5—10 lock lossnat 

från sina frukter. 

Till observation föreslås endast ett mindre antal arter 

(32), då det är bätte att grundligt lära känna de feno- 

logiska förhållandena hos få arter, än ytligt hos många 

arter. Angående de grunder, som följts vid föreslåendet 

af dessa arter, hänvisa vi till uppsatsen, och åtnöja oss 

här med att endast anföra dem i den ordning, hvari en¬ 

ligt uppsatsen deras blomning inträder vid Hernösand. 

De till observation föreslagna arterna äro sålunda: 
Eurhynchium strigosum (omkr. d. 25 maj), Pylaisia polyantha, 

Hypnum cupressiforme, Tetraphis pellucida, Aulacomnion palustre, 

Dicranella varia, Mnium punctatum, Atrichum undulatum (1 juli), 

Barbula unguiculata, Webera cruda, Polytrichum piliferum och com¬ 

mune, Mnium cuspidatum, Grîmmia apocarpa, Hedwigia ciliata, Ce- 

ratodon purpureus, Hypnum Screberi, Hylocomium triquetrum och 

splendens,) Bartramia pomiformis. Barbula ruralis, Pottia truncata, 

Dicranum undulatum och fuscescens, Philonotis fontana (1 aug.), 

Brachythecium salebrosum, Hypnum incurvatum, crista castrensis, cor- 

difolium och cuspidatura, Funaria hygrometica (1 sept.), Plagiothecium 

denticulatum, Dicranella cerviculata. 

Diatoms edited by P. T. Cleve and J. D. Möller. 

II Part. n:r 49—108. Upsala 1878. 
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Alla former som meddelas i denna del hafva blifvit 

granskade af Grunow. En förteckning på de arter, som 

i största mängd förekomma under hvart n:r, men ej de 

öfriga talrika, meddelas liär. 
49 Stephanodiscus Niagaræ E. 50 Cyclotella Astræa (E.). 51 

Thalassiosira Nordenskiöldii Cl. 52 Orthosira arenaria (Moore) W. 

Sm. 53 Melosira undulata E. 54 Melosira Roeseana Rabh. 55 Me- 

losira nummuloides Ag. 56 Melosira distans Kg. var. 57 Melosira 

(Paralia) sulcata Kg. 58 Melosira varians Kg. 59 Orthosira Dickiei 

W. Sm. 60 Polyrayxus coronalis Bail. 61 Euodia Frauenfeldii Grun. 

62 Auliscus pruinosus. Bail. 63 Cerataulus turgidus E. 64 Biddul- 

phia pulchella Gray. 65 Rhizosolenia (alata) v. gracillima Cl. 66 

Grammatophora hamulifera Kg. 68 Striatella unipunctata (Lyngb.). 

69 et 70 Rhabdonema arcuatum Kg. 71 Licmophora (Rhipidophora) 

hyalina Kg. 72 Diatoraa vulgare Bory. 73 Synedra parvula Kg. 

(= S. truncata Grev.). 74 Staurosira capucina var tenuicollis. 75 

Asterionella gracillima Hantzsch. 76 Nitzschia linearis W. Sm. 77 

Nitzschia obtusa W. Sm. 78 Nitzschia (obtusa v.) Kurzii Rabh. 79 

Homoeocladia Martiana Ag. 80 Campylodiscus Doemelianus Grun. 

81 Surirella Capronii Bréb. 82 Cymatopleura (elliptica v.) nobilis 

Hantzsch. 83 Berkeleya Dillwynii (Ag.) Grun. 84 Amphipleura pel¬ 

lucida Kg. 85 Navicula (Vanheurkia) crassinervia Bréb. 86 Masto- 

gloia Smithii Tw. 87 Achnanthes subsessilis Kg. var. 88 Achnanthes 

brevipes Ag. et v. constricta. 89 Achnanthes exilis et A. minutissima 

Kg. 90 Amphora Berggrenii Cl. n. sp. 91 Amphora cocceæformis 

Kg. var. str. 18 — 20 in 0,01 m. m. (A. Salina W. Sm.?). 92 Gompho- 

nema commune Rabh. 93 Gomphonema ventricosum Greg. 94 Cym- 

bella Ehrenbergii Kg. 95 Cymbella turgidula Grun. 96 Cymbella 

(Pisciculus Greg. v.) incerta Grun. 97 Cocconema mexicanum E. 

98 Stauroneis amphoroides Grun. 99 Pleurostauron Frauenfeldianum 

Grun. a P. Javanicum Gr. 100 Navicula (Stauroneis) aspera E. i 101 

Naviculæ sp. 102 Naviculae sp. 103, Navicula viridis Kg. and v. 

commutata Grun. 104 Navicula major. Kg. 105 Navicula maculata 

Bail. 106 Navicula cincta E. 107 Navicula salinarum Grun. 108 

Colletonema subcohærens Thw. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps saiiimaiiträdeu. 

Sällskapets pro fauna et flora fennica marsmöte. 

Följande personer hafva i år erhållit understöd: stud. W. 
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Blom 200 mark för botanisk undersökning i södra Karelen; 

studd. A. Arrhenius och O. Kihlman 170 mark för under¬ 

sökning på Aland samt stud. H. Hollmen 50 mark för 

exkursioner i Nystadtrakten. 

Prof. Lindberg framlade två af iiigeniör I. Inberg väl 

utförda och till sällskapet inlemnade blyerts-teckningar, 

föreställande en 24 fot hög en i Lojo samt en enligt upp¬ 

gift vild ask i Bromarf. 

Prof. Sælan förevisade tre för floran nya fröväxter 

dem han senaste sommar anträffat: Draba muralis och 

Cardamine silvatica från Aland samt den äkta Hieracium 

auriculæforme från Helsingfors. 

Prof. Lindberg tillkännagaf att han bland de af hrr 

Hjelt och Hult senaste sommar i Kemi-Lappmark insam¬ 

lade mossor funnit en obeskrifven lefvermossa, Nardia 
intricata n. sp. Lindb., beslägtad med N. FuncMi, men 

habituelt genast skild genom ytterst talrika stoloner samt 

genom sitt växtsätt i mycket täta tufvor. — Vidare om¬ 

nämnde tal. att under namnet Riccaräia pinguis samman¬ 

blandats två arter; af dessa synes den äkta M. pinguis 
vara vida sällsyntare hos oss; vanligen växande i kärr, 

vid bäckstränder o. s. v.; sällan förekommer den på rut- 
o 

ten ved i kärr (Åland med frukt: Bomansson, Lojo: Lind¬ 

berg) och bildar då en egendomlig lokalform, som be- 

skrifvits från Nord-Amerika såsom en egen art M. sessilis. 
Den andra arten, som vid Helsingfors är allmän på sand¬ 

jord hade tal. benämnt R. fuscovirms n. sp. Lindb. med 

anledning af dess färg, som är mörkgrön med dragning i 

gråblått, då deremot den förra arten är blek. Dessa ar¬ 

ter skiljas lätt på beskaffenheten af elatererna, som hos 

den förstnämnda äro mörka, tjocka och starkt vridna spi¬ 

raltrådar, medan de hos den nya arten äro gula, spol- 

formiga, nästan raka med spiraltrådar, som göra endast 

5—6 vindlingar. I saknad af spritlagde exemplar af de 

bägge arterna kunde prof. L. icke fullständigt redogöra 

för olikheten i det vegetativa systemet, men omnämnde 
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att bålstammeii hos R. pinguis är större, tunn och platt 

samt ogreiiad, hos R. fuscovirens åter tjock och nästan 

försedd med midtelränna. 

Vidare omnämnde prof. Lindberg att den af honom 

för någon tid sedan uppstälda Oncophorus ohtusatus från 

Kangasniemi ar identisk med Oncopiiorus alpestris (Wah- 

lenb.). Under detta slägte ingår det sydeuropeiska Oreas 
som ett subgenus, till hvilket älveii Weisia Schisti och 

Oncophorus hrevipes höra, ett annat subgenus är Rhahdo- 
tveisia. Slutligen meddelade tal. att den mossa som af 

aflidne Simming tagits vid Kirjavalaks och som ansets 

vara Oreoweisia serrulata rätteligen vore att betrakta som 

en var. fallax Lind b. af Dichodontium pellucidum. 
Den 6 april. Till publikation i meddelandena hade 

inlernnats af d:r P. A. Karsten ”Pyrenomycetes aliqvot 

)iovæ^’ och ”Quædam ad mycologiam addenda” samt af 

mag. C. Leopold ”Anteckningar öfver vegetationen i Saha- 

lahti, Kuhmolahti och Luopiais”. — Prof. Sæl an förevi¬ 

sade en för floran ny art, Impatiens parviflora DC., en 

egentligen Sibirisk form, hvilkens hem är Altai och Alatan, 

men hvilken han sedan år 1874 observerat på ett par 

ställen i Helsingfors. Då prof. Elmgren meddelade sig hafva 

funnit arten redan före 1860 i botaniska trädgården och 

deji således under mer än 18 år bibehållit och spridt sig, 

ansågs den böra betraktas såsom tillhörande vårt lands 

flora. — Vidare företedde prof. Sælan kottar af Larix 
sibirica, sända från Raivola station i Terijoki socken, der 

lundar af detta träd förekomma, Kottarne äro större än 

hos L. decidua (= europcea), såsom yngre rostbruna, såsom 

äldre svartbrunt ulliga. Professorn utlofvade närmare 

beskrifning öfver såväl denna art som Impatiens. 

Vetenskapsakademiens liögtidsdag den 31 mars. För 

utförande af resor inom landet i botaniskt syfte har aka¬ 

demien i år lemnat följande reseunderstöd : åt läroverks¬ 

adjunkten P. J. Hellbom 400 kr. för. lichenologiska forsk¬ 

ningars anställande i Norrland och åt läroverks-adjunkten 



Smilrre notiser. 109 

K. Ahlner 200 kr. för algologiska studiers idkande i Bo¬ 

huslän. 

Den 8 maj. Sekreteraren inlemnade för intagande i 

bihanget till handlingarne en uppsats af prof. B. T. Cleve: 

Diatoms from the West Indian Archipelago. 

Naturhistorisk Forening den 29 Marts. Adj. Grön¬ 

lund fremlagde nogle Bidrag til Grönlands Lichenflora. 

Den 12 April. Stud. Kolderüp Rosenvinge meddelte 

Resultaterne af nogle undersögelser over Sfærokrystaller 

hos Mesemhryanthemum. 

Den 3 Maj. D:r Eug. Warming meddelte Iagttagel¬ 

ser over Kiselsyredannelse i Cellerummet hos Podostema- 

ceæ, og fremviste et Mikroskop og et Spektroskop fra 

Seibert og Krafft. 

JBotanish Forening den 28 Mars. Prof. Lange om¬ 

talte Elias Fries’ Död och hans Betydning för Videnska¬ 

ben. Seminarielærer Mortensen fremsagde, knyttende sig 

hertil, et Mindedigt. Skolelærer P. Nielsen holdt et læn¬ 

gere Foredrag om den genetiske Forbindelse mellem for¬ 

skjellige Rustsvampe. 

FysiografisJca salJshapet den 8 maj. Hr O. Nord¬ 

stedt redogjorde i korthet för resultatet af sina under¬ 

sökningar öfver de sötvatteiisalger (med undantag af dia¬ 

toméer) och Characeer, som d:r S. Berggren 1875 

insamlade på de båda Sandwichsöar ne Oahu och Hawaii. 

Förut var endast en sötvatteiisalg (Conferva sandvi- 

c en sis åg.) bekant från dessa öar. Det af d:r Berg¬ 

gren hembragta materialet befans däremot innehålla 109 

arter, hvaraf omkring dock 20 voro sterila eller på 

annat sätt ofullständiga, så att de endast kunde bestämmas 

till slägtet. Phycochromaceernas antal går till 30 arter i 

18 slägten och Chlorophyllaceernas till 79 arter i 31 släg- 

ten. På de båda öarne är algvegetationen betydligt olika, 

i det de endast ha 4 arter gemensamt. I dammar, af- 

sedda för odlingen af T ar o (Arum esculentum), på Oahu 

utgöres vegetationen hufvudsakligen af Conferva sand- 
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viceiisis;, eu Pithophora, en Spoiigomorpha (longiar- 

ticulata n. sp., på hvilken förekommer en Chamæsi¬ 

phon), Scytonema cincinnatum och Nostachaceer; 

Desmidieer och Oedogonieer äro här mycket sällsynta. 

Bland fuktig mossa anträffades tillsamman Cylindro cy¬ 

stis crassa, Cosmarium holmiense, C. erenatum, 

C. parvulum f. spetsbergensis och C. speciosum. 

— På ön Hawaii var en rik algvegetatioii i kärr uti skogs- 

regionen på berget Mauna Kea vid cire. 6,000 fots höjd. 

Af de på båda öarne förekommande 43 arterna Desmidieer 

äro icke mindre än 33 därifrån. Föröfrigt utgjordes ve¬ 

getationen i dessa kärr af Oedogonium (5 arter), Scy- 

tonemaceer och Sirosiphoniaceer, Staurospermum capuci- 

num, Zygnema, Pediastrum, Characium, Gloeocy¬ 

stis, Gloeocapsa m. fl. Här fans äfveii ennyNitella, 

liörande till afdelningeii polyarthrodaetylæ. — Den endast 

i tropikerna förekommande familjen Pithophoraceæ är 

representerad af 2 arter. Föröfrigt äro alla familjer och 

slägten och äfven många arter sådana, som förekomma 

i norra Europa; andra arter afvika så obetydligt att de 

måste anses endast för varieteter; de nya arternas antal 

gå till 17. En ny Zygnema-art tyckes ha förmåganatt 

bilda sporer utan kopulation. 

Adj. F. Areschoüg föredrog om de olika slagen af 

cellväfuader hos kärlväxterna 

Såsom ett ytterligare bidrag till förut publicerade 

iakttagelser angående vegetationen under sistlidne års 

senaste månader må här meddelas följande utdrag ur ett 

bref från Pir Overlæge Kindt, dateradt Throudhiem d. 11 

Dec. 1877: 

”Her er vi endnu fri for Sne, — endog Fjeldene om¬ 

kring Byen ere nögne. Som et Bevis paa, hvor mild 

Hösten har været heroppe, kan anföres, at den 19:de No¬ 

vember paa et forholdsvis indskrænket Omraade i Thrond- 

lijems umiddelbare Nærhed fandtes 28 Arter af vildtvo- 



Smärre notiser. Ill 

xende Planter, der dengang fremdeles stode i Blomst. 

Da det maaske turde have nogen Interesse for Dem, hid¬ 

sættes en Fortegnelse over disse Efternölere: Matricaria 

inodora^ Acliillœa Ptannica^ A. Millefolium^ Senecio vul¬ 

garis, Gnaplialium uliginosum, Taraxacum officinale, Le- 

ontodon auctum,nale. Myosotis arvensis\ Lamium purpureum. 

Galeopsis Tetrahit, G. versicolor, Ccrefolium sylvestre, 

Ranuncîdus repens, Fumaria officinalis, Brassica cam¬ 

pestris^ Sinapis arvensis. Capsella bursa pastoris. Viola 

tricolor. Stellaria media. Cerastium vulgatum. Sagina pro¬ 

cumbens, Spergula arvensis, Alcliemilla vulgaris. Polygo¬ 

num aviculare, Dactylis glomerata, Poa annua, Alopecurus 

genicidatus och Phleum pratense."^ 

— Antalet af hända diatoméer nu och for snart 50 

år sedan. I Bulletin de la société belge de microscopie 4:de 

årg. 1877—78 iinnes, en uppsats af J. Deby med titeln: 

”Sjmonymie des Diatomées décrites dans le conspectus 

criticus diatomacearum de Ch. Ad. Agardh.” Däri visar 

förf. att i detta af Agardh 1830—32 utgifna arbete finnas 

upptagna 115 arter och 23 slägten, hvaraf dock 11 arter 

och 3 slägten ej tillhöra diatoméer na, så att antalet rätte¬ 

ligen utgör 104 arter i 20 slägten. — Uti Catalog of the 

Diatomaceæ, with references to the various published de¬ 

scriptions and figures by Frederick Habirshaw, som ny¬ 

ligen utgifvits —. om man så kan säga — i en upplaga 

af 50 ex. medelst Edisons elektriska penna, hniias upp¬ 

tagna omkring 6,000 beskrifna eller afbildade arter, som 

dock säkerligen icke alla förtjena arträtt. 

Till ledning för de Hrr Botanister, som möjligen äro i förlägen¬ 
het att kunna erhålla ett någorlunda godt Presspapper, vill under¬ 
tecknad meddela, att sådant är att bekomma hos Hr C. Rosenqvist, 
Höljerud (adr. Landerydj i följande format och pris. 

N:o 1 Gråhvit Lumpmakulatur 14x16^2 verktum à 2,40 pr Ris. 
N:o 1 Grå Lumpmakulatur 14 X 16 verktum à 1,75. 
N;o 2 Gråhvit 13 X16 verktum à 2,00. 
N:o 2 Grå 13x16 verktum à 1,33. 
Pr extra kontant, fritt levereradt om bord i Halmstad. 
N:is 1 och 1 äro i rätt väl användbart format; N:is 2 och 2 

något väl litet. A. P. Winslow. 
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BOTANISKA NOTISEE 
ÜTGIFNE AF 

O. NORDSTEDT. 

N:r 4. d. 15 sept. 1878. 

Om Dichodontium. 
Af S. O. Lindberg. 

Dichodontium Schimp. är ett ganska naturligt slagte, 

som så väl af sjelfve anktorn som af Wilson anses syno¬ 

nymt med Tridontium Hook.-f. i Hook. Ic.pl., 3, tab. 248 

(1840). Men genom jemförelse med exemplar af Tr. tas- 

m,anicum, enda arten inom detta sednare genus, liafva vi 

blifvit öfvertygade om att så alls icke är förhållandet, 

utan att Tridontium är en Tortulacé, temligen nära Sco- 

pelophila (Merceya) ocli äfven Splachnohryum. Der emot 

är Dichodontium en Dicranacé ocli genom Oreoweissia be- 

slägtadt med Oncophorus (Cynodontium). Af alla andra 

liittils kända mossor är det endast Faludella, som genom 

bladens form ocli isynnerhet byggnad erinrar om Dicho¬ 

dontium, fast dess frukt är i alla delar fullkomligt af- 

vikande. 

I ScHiMPERs Synopsis indelas arten, D. pellucidum, i 

tre former; a, ß. fagimontanum (Brid.), en ganska obe¬ 

tydlig sådan, och y. serratum, som likväl måste anses 

såsom en egen art, hvilket synes af nedan skrifna skilje¬ 

märken och detta så mycket mer som inga mellanformer 

äro oss kända. 

1. Dichodontium flavescens (Pluk.; Dicks.) Linde. 

Dioica, robusta; folia sicca cirratula, distincte ni- 

tidula et pellucida, lurido-flavescentia, longa, angusta, 

supra basim haud latiora, linearia, acutiuscula et apice 

numquam cucullata, irregulariter, remote grosseque ser- 
8 
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rata, liic illic duplicato-serrata, marginibus inferne magis 

reflexis, dorso nervi superne grosse papilloso-spinoso, cel¬ 

lulis fere lævibus; seta pallida; theca sicca sub ore optime 

strangulata, brunneolo-pallida, fere regularis et erecta, 

ovato-oblonga, ore minore, exotliecio crassiore; opere/ahmi 

brunneolo-pallidum, rostro tenuiore et acutiore; peristo- 

onium magnum, multo pallidius, dentibus altioribus, fere 

rectis, angustis et sublinearibus, apice breviter irregulari- 

terque incisis vel integris, nonnullis interdum integerrimis, 

apice processubiis irregularibus per paria coliærentibus, 

infra medium baud longitudinaliter punctato-striatulis, nec 

apice papillosis, postice tamen grosse denseque papillosis. 
Muscus 'polytrichoides elatior, foliis angustis pellucidis et fere 

membranaceis Pluk. in Ray. Synops. meth. st. brit. ; 1 ed., append, 

p. 240 (1690), et 2 ed., p. 32, n. 20 (1696); Phytogr., 1, tab. 44, 

fig. 7 (1691); Almag. bot., p. 257, false 247 (1696). 

Bry um erectis capitulis subrotundis fuscis, foliis minoribus pel¬ 

lucidis rugosis Dill. (Ray.) Synops. meth. st. brit., 3 ed., p. 96, n. 

19, exci. var. (1724). 

Mtiscus trichoides palustris major, capitulis erectis nigricantibus 

Richards, in Dill. op. et 1. cit., ut synon. (1724). 

Bryum pellucidum Linn.’ Sp. pl., 1 ed., 2, p. 1118, n. 13, p. p. 

et exci. var. ß. (1753). 

Bryum flavescens (non Scop.) Dicks. Fase. pl. crypt Brit. 2, 

p. 4 (1790); e Wilson. Gmel. (Linn.) Syst, nat., 13 ed., 2, P. 2, p. 

1338, n. 83 (1791). 

Bryum lineare Dicks. op. cit. 3, p. 6 (1793): e Wilson. 

TJicranum flavescens Sm. F1. brit., 3, p. 1224, n. 33 (1804); Engl. 

Bot., 32, tab. 2263 (1811). Turn. Musc. hib. spic., p. 70, n. 23 

(1804). H. T. Muse. brit., 1 ed., p. 55, n 13, excl. synon. D. gra- 

cilesc. (1818), et 2 ed., p. 98, n. 15 (1827). Spruc. in Trans. Bot. 

Soc. Edinb., 3, p. 176, n. 268 (1849). ' 

Dicranum gracilescens var. ß. flavescens Brid. Bryol. univ., 1, p. 

442 (1826). Hüben. Muscol. germ., p. 255 (1833). 

Dicranum pelhtcidujji var. y. serratum Br. eur. fase. 37—40, 

Monogr., p. 17 (1847). Wils. Bryol. brit., p. 68 (1855). 

Aongstroernia pellucida var. y. serrata C.-M. Synojis., 2, suppl. 

p. 607 (1851). 

Dichodontium pellucidum var. y. serratum Schimp. CorolL, p. 13 

(1855); Synojis., 1 ed., p. 66 (1860), et 2 ed., p. 66 (1876). 
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Delin. 
Br. eur. Monogr,, tab. 4 b, figg. y. Dicks. Fase. pl. crypt. Brit., 

tab, 4, fig. 5, et tab. 8, fig. 2 (e Wilson). H. T. Muse, brit., tab. 

17. Pluk. Phytogr., 1, tab. 44, fig. 7. Sm. Engl. Bot., 32, tab. 2263. 

WiLS. Bryol. brit., tab. 17, fig. 7. 

År inom florområdet hittills funnen endast på Vetterns 

strand nedanför Borghamns stenbrott i Ombergs n. v. hörn 

(Ç ster., Julii 1859, S. O. L.); straxt invid och på samma 

slags lokal, fuktig sand vid randen af bäckar, växte 

följande : 
I Buddle’s Hort. sicc. vol. 2, fol. 30, n. 10 finnas exemplar af 

denna mossa, hvilka, hvad den undantagsvis korta nästan klotrunda 

kapseln angår, särdeles stämma öfverens med den af Plukenet lem- 

nade afbildningen och hvilka sannolikt äro af honom skänkta åt 

Budule. 

2. Didhoäontium pellucidum (Pluk. ; Linn., Neck.) Schimp. 

Dioica, minor; folia sicca irregulariter flexuosa et 

curvata, opaca nec pellucida, flavo-viridia, brevia, lata, e 

basi angustiore ovato-lanceolata, plus minusve obtusa et 

distincte cucullata, regulariter, dense et tenuiter, num- 

quam duplicate, serrata,' marginibus inferne vix vel parum 

recurvatis, dorso nervi superne grosse papilloso, cellulis 

bene papillosis; seta straminea; theca sicca sub ore vix 

constricta, viridulo-pallida, curvata et cernua, ovato-ellip- 

tica, ore majore, exothecio tenuiore; operculum basi, ob 

peristomium translucens, purpureum, rostro crassiore mi- 

nusque acuto; peristomium minus, purpureum, dentibus 

humilioribus, introrsus magis curvatis, dolabriformibus, 

regulariter partito-bifidis, apice liberis, infra medium lon- 

gitudinaliter punctato-striatulis, apice bene, postice tamun 

minus papillosis. 
Muscus polytrichoides angusttfolius pelhicidus ramosus Pluk. 

in Ray. Synops. meth. st. brit., 1 ed., append, p. 241 (1690), et 2 

ed., p. 32, n. 21 (1696); Phytogr., 1, tab, 49, fig. 1 (1691); Almag. 

bot., p. 257, false 247, exci, synon. (1696). 

Bryum erectis capitulis subrotundis f usds, foliis minoribus p)el- 

lucidis rugosis Dill. (Ray.) Synops. meth. st. brit., 3 ed., p. 96, n. 

19, var. (1724). 
8* 
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Bryum palustre pellucidum, capsulis et foliis hrevilms, recurvis 

Dill. Hist, musc., p. 364, n. 23, «, exci, tamen ejus synon., et var. 

ramosa (1741); et Herb ! 

Bryum pellucidum Linn. Sp. pL, 1 ed., 2, p. 1118, n. 13, p. p. 

et exci. var. ß (1753). Neck. Meth. musc., p. 204, n. 14, exci. var. 

ß (1771). Web. Spic. fl. goett., p. 102, n. 172, exci. var. ß (1778). 

Dicranum 2^^^^'^^idum Hedw. Fundam., 2, p. 92, p. p. (1782). 

Timm. Fl. megap. prodr., p. 218, n. 786 (1788). Roth. Tent. fl. 

gerrn., 3, P. 1, p. 176, n. 18 (1800). Sciiwægr. in Heuw. Sp. musc., 

p. 142 (1801); Suppi. 1, P. 1, p. 181, n. 29 (1811). Sm. Fl. brit., 

3, p. 1223, n. 32, exci, synon. nonn. (1804); Engl. Bot., 19, tab 1346 

(1804). Turn. Musc. hib. spic., p. 68, n. 20 (1804). W. M. Bot. 

Taschenb., p. 183, n. 20 (1807). H. T. Muse. brit., 1 ed., p. 55, n. 

15 (1818), et 2 ed., p. 98, n. 17 (1827). Brid. Bryol. univ., 1, p. 

439, n. 30 (1826). Hüben. Musc, germ., p. 269, n. 29 (1833). Br. 

EUR. fasc. 37—40, Monogr., p. 16. excl. var. y. (1847). Spruc. in 

Trans. Bot. Soc. Edinb., 3, p. 176, n. 269 (1849). Wils. Bryol. brit, 

p. 67, n. 3, excl. var. y. (1855). 

-a. Dillenii et var. ß. fagimontanum Brid. Sp. musc , 1, p. 

192 (1806). 

Mnium p>ellucens Gmel. (Linn.) Syst, nat., 13 ed., 2, P. 2, p. 

1328, n. 10, p. p. (1791). 

Dicranum aquaticum Ehre. Pl. crypt exs., dec. 22, n. 213 (1791?) 

ScHRAD. Syst. Samml. krypt. Gew., 1, p. 11, n. 46 (1796). Rotii. 

Tent. fl. germ., 3, P. 1, p, 177, n. 20 (1800). 

Bryum aquaticum (non Gmel.) Hoffm. Deutschl. FL, 2, p. 35, 

n. 20 (1796). 

Dicranum Bogeri Brid. Sp. musc., 1, p. 195 (1806). 

Aongstroemia pellucida C.-M. Synops., 2, suppl. p. 606, n. 18 

b, excl. var. y. (1851). 

Dichodontium pellucidum Schimp. CorolL, p. 12, n. 1, excl. var. 

y. (1855); Synops., 1 ed., p. 65, n. 1, excl. var. y. (1860), et 2 ed., 

p. 66, n. 1, excl. var. y. (1876). 

Delin. 
Br. EUR. Monogr., tabb. 4, excl. figg. y. Dill. Hist, musc., tali. 

46, fig. 23 A—C. H. T. Musc, brit., tab. 17. Pluk. Phytogr., 1. 

tab. 49, flg. 1. ScwÆGR. Suppl. 1, tab. 48. Sm. Engl. Bot., 19, tab, 

1346. Sturm. Deutschl, FL, 2, fasc. 10. Wils. Bryol. brit., tab. 17, 

fig- g- 

Växer ända upp i björkregionen af Miionio Lappmark, 

ehuru öfverallt sällsynt med frukt och hanorganer, samt 
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på Spitsbergen {’^Weissa serrulata Lindb. Muse. spitsb., 
n. 115”). 

Enligt citatet af Bryum erectis capitulis brevibus, foliis reflexis 
Dill. Hist, musc., p. 365, ii. 24, tab. 46, fig. 24, är Linnés var. ß. af 
Bryum pellucidum samma mossa som Bryum foliis ovato-lanceolatis, 
aristatis, reflexis, capsulis ovatis, obliquis Hall. Hist. st. ind. Helv., 
3, p. 47, n. 1824 (1768), d. v. s. Anisothecium squarrosum (Richards.; 
Stark.) Lindb., som under namn af Dicranum squarrosum först om¬ 
talas af Pastor Starke på följande sätt i Schrad. Journ. Bot., 2, p. 
435 (1801): ”/im* Bred. Seliger hat auch im vorigen Jahr ein 
neues Dicranum entdeckt, das er auf meinem Bath vorläufig squar¬ 
rosum nenntP 

En egendomlig form af denna art, anträffad bland Timmia aus¬ 
triaca pa klippor vid Kirjavalaks i Ladoga Karelen (Junii 1862, Tu. 
Summing), är varieteten fallax Lindb. Hon är till utseendet rätt ut¬ 
märkt, ty tufvorna äro ända till ett par tum höga, samt hela växten 
nästan trådsmal, af halmgul färg med gröna toppar, men bladen äro 
så väl till form som byggnad lika hufvudformens, utom deri att de 
äro betydligt glesare, kortare och i spetsen mera skedlikt fördjupade, 
hvarjämte cellerna hafva större papiller, alldeles som bladen på Oreo- 
iveissia serrulata, för hvilken hon äfven af mig blifvit misstagen. 
Samma form är funnen i Tyrolen och Thüringen; se ’’iJm botanisches 
BäthseV af Milde i Bot. Zeit. 1864 och hans Bryol. siles, sid. 53, 
under Oreoweissia, hvilket slägte står midt emellan Dichodontium 
och Oneophorus (Cynodontium). Detta senare genus är tillräckligt 
utmärkt genom den räfflade kapseln (likväl nästan alldeles slät hos 
O. Bruntoni), det autoika könsförhållandet, de låga och smala bladen, 
hvilkas celler äro släta utom på nervens baksida och i kanten, bildad 
som denna är af 2 lager (enlagrig hos underslägtet Bhabdoweissia, 
d. V. s. O. crisptatus och striatus) m. fi. kännetecken. 

Bidrag till kännedomen om de Skandinaviska 

lafvarnas utbredning. 

Af O. G. Blomberg. 

Sedan Prof. Fries’ förtjenstfulla arbete Lichenes Scand. 
utkom (1 BeL 1871, 2 Del. 1874), har jag haft tillfälle 
insamla åtskilliga märkliga arter, om hvilkas förekomst 
kan vara lämpligt att relatera. Då lafvarnas geografiska 
utbredning i Skandinavien icke är så utredd som önskligt 
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vore (se pag. Ill i Lieh. Scaiid.), kan äfven ett ringa 

bidrag, sådant som den är i tillfälle att lemna, hvilkens 

verksamhet binder honom inom trängre kretsar, dock möj¬ 

ligen vara till någon nytta och af något intresse för fack¬ 

männen. I detta hopp meddelas härmed min lista på nya 

lokaler för Skandinaviska lafvar, dock icke för andra ar¬ 

ter än dem som i nämnde Lieh. Scand. redan äro upp¬ 

tagne och beskrifne, emedan de lokaler, som jag kan med¬ 

dela för de arter, som tillhöra de följande afdelningarna 

af lafvarna, troligen komma att upptagas i fortsättningen 

af Lieh. Scand., hvilken längtansfullt af bidas. I afseende 

på nomenclatur följer jag den i nämnde arbete gifna. 

I nedanstående förteckning förkortas följande socken¬ 

namn så: 

' S. =- Setter bo socken i Westmanland, nära Arboga 

C. = Carls kyrka i Westmanland, belägen s. om Ar¬ 

boga ås utlopp i Mälaren. 

W. = Westermo i Södermanland. 
« « • • 

0. = Oija i Södermanland, de begge sednare söder om 

Carls kyrkas socken och norr om stora och östra Hjel- 

maren. 

G. == Göthlunda i Nerike, n. om stora Hjelmaren. 

TJsnea barbata ß articulata. W- prgd på gran, äfven c. fr. — 

sparsamt. 

Aïectoria jubata ß implexa — G., Ö. och W. c. fr. 

Mamalina polymorpha — Klippöar i Hjelmaren allmän, väl ut¬ 

vecklad, men steril. 

Stereocaulofi nanum. Setterbo i Westmanland på Wägga hällar. 

Filopliorus robustus * Cereolus. W. vid Lund rar. Parasit på 

sorediösa former af denna art är ”Buellia attendenda”. Nyl. funnen 

af mig i Svennevads s:n i Nerike. 

Cladonia beUidiflora. W. prgds skog. 

Cetraria aleurites. S., Wägga hällar på kådiga tallgrenar c. fr. 

På tallbark derstädes, liksom, i W. och S. icke sällsynt steril. Äfven 

på sten och Umbilicaria pustulata. 

Farmelia saxatilis * fraudans. Ö. i Skölby hagar c. fr, (semel). 

- acetabulum. W. sällsynt. 

—centrifuga dealbata. W Råby hällar. Växande tillsam- 



Om de Skandinaviska lafvarnas utbredning. 119 

mans med hufvudarten, kunna dock inga öfvergångar märkas. Afven 

denna art har jag funnit växande pa Umbilicaria, hvilket bestyrker, 

hvad Fr. Lieh. Scand. p. 154 anför om dess anförvandt Gyrophora 

vellea: ”adultior adeo particulis anorganicis est repletus et naturam 

adeo lapideam accipit, ut” etc. — Mougeotii. W. här och der, men 

steril. 

Xanthoria concolor. På ladväggar, gärdesgårdar i W. --- Äfven 

Örebro enl. ex. af D:r Hellbom. 

Gyrophora cylindrica. W. Råby hällar (1 ex.). 

-- erosa <x och ß. W. Wij skog. 

-hyperhorea. C. Stengärdet. 

-polyp>hylla y conglobata. W. prgd. Ex. öfverensstämma 

med original ex. från D;r Hulting, tagna i Westergötland. 

Caloplaca aurantiaca. På vuleaniska bergarter vid Hjelmaren, 

dit vattstänket vid blåst når. Utom vid Hästnäs i Göthlunda äfven 

på Bockholmen i W. 

-^ ferruginea y obscura. — Skölby i Ö. 

- luteoalba. W. kyrka på kalkrappningen. 

Rinodina Conradi. — W. prgd på murket träd. 

-sophodes ß milvina. W. prgd sparsamt. 

Lecanora saxicola ß versicolor. Westergötland. Klefva nedan¬ 

för Mösseberg på kalk. Fullkomligt öfverensstämmande med ex., 

tagna af D:r Stenhammar på Öland. 

-atra ß grumosa. G. i Nerike — W. här och der, ehuru 

vanligen steril. 

-Hageni * persimilis. W. prgd på Salix. 

-- albellula. W. här och der på al, björk (der epidermis 

är afrifven), hägg. 

-atriseda. W. sparsamt. 

—-BocJcii form. contracta. Denna form tyckes vara helt 

och hållet beroende på lokalen (torra, solöpx>na ställen) och är troligen 

temligen allmän i mellersta Sverige. Den växer alltid på hårdare 

vuleaniska bergarter x)å mindre, lösa stenar och erratiska block, samt 

nästan alltid i sällskap med Pertusaria inquinata. Troligen äro båda 

allmänna på tjenliga lokaler; den sednare har jag funnit allmännare, 

isynnerhet på diat)as. Begge likväl lätt öfversedda, den förra för sin 

litenhet och likhet med klena thallusforraer af Rhizocarpon distinctum, 

den sednare för sin förvillande likhet med Lecanora cinerea. G. och 

W. socknar allmänna. Strengnäs etc. 

-griseola. W. prgd och Råby. Lahm anser denna art 

vara synonym med Aspicilia Bohemica. Kbr. 

-cupreogrisea. Af Lieh. Scand. j). 278 kunde man möj- 
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Hgen draga den slutsats, att arten växer på hafsklipporna eller i haf- 

vets omedelbara närhet. Den finnes längre in på land på horizontala 

block och stenar, isynnerhet mellan Arvidsvik och Lårigedal på Koön. 

Lecanora phœops. Vackra ex. äro tagna vid Nacka, nära Stock¬ 

holm af D:r Græwe. 

Lecania Nylanderiana. W. kyrka på kalkrappningen blandad 

med Caloplaca luteoalba. 

Urceolaria scruposa. Undersökas bör, om ej den s. k. thallus 

på var. bryophila utgör allenast en metamorphosering af Cladonia- 

arters thallus, på hvilken Urceolarias frukter parasiticera. Deremot 

tyckes stenformen hafva egen crusta. I Lieh. Sc. säges arten före¬ 

komma supra muscos et Cladonias. 

Pertusaria muUipmncta. W. sparsamt med frukt I Nerike 

synes arten vara allmän på al i skogskärr. 

-Stenhammari. En steril art, hvars thallus fullkomligt 

liknar en Pertusariathallus med frukterna (?) upplösta i ett svart pul¬ 

ver, förekommer icke sällsynt på al i djupa skogskärr. Då arten på 

dylik lokal är tagen i Upland på Salix och exemplar derifrån till det 

yttre öfverensstämma fullkomligt, torde möjligen ifrågavarande sterila 

art vara P. Stenhammari. Tagen af mig i G. och Askersund. 

-inquinata. Se Lecanora Bockii härofvan. W. G. Ö. 

här och der. Isynnerhet i gles skogsmark på mindre stenar af diabas. 

Toninia aromatica « acervulata. W. prgd, isynnerhet på mossa 

på kalk. 

Pacidia fiiscoruhella ß phœa. G. på lönn (ymnig) och rönn 

(sparsam) på Hamrarna. 

-— acerina. W. och S. på gran sparsamt. 

-- albescens. W. här och der på tall- och björkstubbar, 

alltid på den huggna öfversidan. 

-herbarum. O. Tveta och Skölby xjå mossa på kalk. 

-umhrina ß turgida. VV. prgd. 

Bilimbia NitsehJeeana. W. och Ö. här och der, men sparsamt, 

på Juniperus. 

-milliaria på sten. G. Torpstångs skog. 

-- melœna. S. Sjölunda. 

- lugubris. W. steril. 

Lopadium pezizoidetmi a disciforme. W. på gran och al, sparsamt. 

Biatorella smipjlex. W. prgd sparsamt. 

Lecidea symmictella. S. Wägga hällar. — Möjligen icke sällsynt 

i mellersta Sverige på gamla barrträds stubbar (samma lokal som 

Xylographa parallela, ehuru högre upp på stubben), ehuru öfversedd 

för sin likhet med Lecanora varia * symmieta, med hvilken den ofta 
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växer blandad. I yngre tillstånd och fuktig är den nrs^^an ljusblå, 

genomskinlig (troligen deraf namnet Agyrium cæsium), i äldre lätt 

urskilj d genom halft genom skir Hga, något åt blått stötande fruktar 

och betydligt mindre sporer. 

-coarctata ß elachista forma déliciosula. Ällholmens 

kalkbrott nära Arboga ”ad tramites silvarum”. 

- cœsiopruinosa. W. prgd och Bockholmen i Hjelmaren. 

Apothecia ”minus pruinosa, demum plus minus denudata.” 

-Nylanderi. Troligen allmän i mellersta Sverige på gärdes- 

gårdar i skog och skuggigt läge, vanligen steril, liksom alla arter, som 

äro sorediösa. Äfven på barrträds bark. W. och Ö. mycket allmän. 

-sanguinaria y melina. G. på gran. Askersund på klip¬ 

por vid Wettern. 
^ •• o 

-DicJcsonii. O. Sör Åby. 

Lecidea fuscoatra ß suicontigua. W. och Ö. Denna form synes 

med förkärlek utvälja jernhaltig sten, som oxiderat. Öfvergångar 

från hufvudformen kan man der tå se. Nästan krithvit crusta finnes 

på dylik sten, der andra lafvars crusta af jernoxiden antagit en rost¬ 

brun färg t. ex. Rhizocarpon Oederi. Äfven anträffad på sten, som 

icke synes innehålla jern. 
-pycnocarpa. C. Stengärdet. 

--erratica. W. Wij skog på mindre, i gruset liggande stenar. 

-sylvicola. W. prgd. 

-lynceola. W. prgd på mindre stenskärfvor och stenar 

på kanterna cf ett djupare, beskuggadt dike, blandad med föregående 

och L. crustulata. Dess ytterst små, svarta apothecier tagas lätt för 

spermogonier. 
Catillaria atropurpurea * Neuschildii. W. på Juniperus. 

- erysiboides. W. här och der. 

_synothea. W. på gamla lador. 

Buellia Scliæreri. W. på naken ved. 
Buellia alboatra â zabotica. W. Malmberga på asp, sparsamt. 

_betulina. Denna art är troligen allmän, ehuru vanligen 

steril; isynnerhet i kärrmarker träffas knappt ett yngre alträd, på 

hvilket man icke kan träffa arten. Mindre allmän på björk. 

Bhizocarpon applanatum. W. Wij skog. 

-ignobile. W. Wij skog. 

-- viridiatrum. Denna art, som i Lieh. Scand. icke är 

upptagen som Skandinavisk, men ”apud nos vix dubie est invenien¬ 

dum”, är enligt uppgift anträffad af D:r Hellbom i Örebrotrakten och 

af mig W. prgd. 
-rubescens. W. Wij skog. 
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Xylograplia spilomatica. I Lieh. Scand. blott upptagen från 

nordliga Norge. Ett ex. med frukt af arten är af mig anträffad på 

samma lokal som X. parallela. Ex. från Norman öfverensstämma 

fullkomligt, men hafva något hvitare soredier. Sporerna hos det här- 

städes (W. prgd) tagna exemplaret äro något mindre än som angifves 

i Lieh, Seand., näml. 0,005 — 6 m. m. longæ oeh 0,003—4 m. m. erassæ. 

En sorediös form utan frukter, som synes vara denna art, anträf¬ 

fas ytterst allmänt på gärdesgårdar i skuggigt läge, skogsmark o. s. v. 

Om Linnæa borealis L. 
En jemn förande biologisk, morfologisk och 

anatomisk undersökning. 
Af V. B. WlTTROCK. 

(Forts. fr. föreg. n:r). 

Det återstår nu att redogöra för vinterknopparnes 

biologi och morfologi. Enligt hvad förut blifvit sagdt, 

finnas hos Linnæa, liksom hos talrika andra svenska 

buskar och träd, såväl terminala som axillära vinterknop¬ 

par. Af de terminala kan man urskilja två slag, nämligen 

sådana som utveckla sig till föryngringsskott och sådana 

som gifva upphof till assimilationsskott. De förra utgöra 

afslutningen af föryngrings-, de senare af assimilations- 

grenar. Hos fruktifikationsgrenarne finnes, såsom förut 

blifvit nämndt, ej någon terminal vinterknopp. Af de 

axillära knopparne urskilja vi likaledes två slag, nämligen 

sådana som gifva upphof till fruktifikationsskott och sådana 

som vid sin utveckling alstra assimilationsskott. De förra 

utbildas dels från föryngringsskott och dels från frukti¬ 

fikationsskott. Beträffande undantag från nu angifna reg¬ 

ler jemför sid. 84, der det talas' om den vexling, som 

kan ega rum i afseende på Ursprunget af de olika slagen 

Jag vågar ej säga de flesta, då såsom bekant terminalknop¬ 

par saknas hos alla representanter af det formrika slägtet Salix och 

derjernte hos åtskilliga, till andra slägten hörande arter, t. ex. Ulmus 

montana, Tilia parvifolia och Corylus avellana. Jfr E. Oulert 

”Einige Bemerkungen über d. Knospe unserer Bäume und Sträucher” 

(Linnæa 1837) och F. W. C Areschoug Biol. d. Holzgewächse. 
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årsskott. Axillärknoppar af ettdera af de båda nämnda 

slagen finnas regelmässigt i alla de vegetativa bladens 

bladveck, således ej blott i örtbladens utan äfven i låg¬ 

bladens. Det enda fall, då jag ej kunnat förvissa mig 

om förefintliglieten af vinterknoppar i bladveck, är lios 

sådana individer, som egt 3-bladiga kransar i stället för 

2-bladiga. Understundom liafva knoppar funnits i alla 

tre axillerna tillhörande en bladkrans, men ofta hafva 

knoppar kunnat iakttagas blott i 2. — I hvarje bladveck 

finnes aldrig mer än en knopp; ej såsom lios åtskilliga 

andra Caprifoliaceœ (t. ex. Lonicera Xylosteum) flera. 

Från en annan synpunkt kunna knopparne indelas i 

vegetativa och blandade. Till de förra höra de som gifva 

upphof till föryngrings- och assimilationsskott, till de se¬ 

nare de som utväxa till fruktifikationsskott. Då, såsom 

vi nu sett, en vinterknopp linnes i hvarje vegetativt blads 

axill, är de axillära knopparnes inbördes anordning natur¬ 

ligen densamma som bladens. De bilda således vid den 

normala, korsvis motsatta anordningen af bladen 4 längs- 

gående, raka rader längs stammen. En i ögonen fallande 

egendomlighet är, att af de begge knoppar, som tillhöra 

ett och samma bladpar, den ena alltid är större och kraf¬ 

tigare utvecklad än den andra. Då nu de starkare och 

de svagare knopparne hafva samma relativa läge hos de 

på hvarandra följande bladparen, så inträffar det, att 

tvenne af de 4 knoppraderna regelmässigt utgöras af star¬ 

kare knoppar och tvenne af svagare ^), ett förhållande 

som lättast faller i ögonen hos föryngringsskotten. Till 

försinligande häraf bifogar jag följande skematiska, bild¬ 

liga framställning, hvilken äfven är afsedd att förtydliga 

ett par andra förhållanden. 

*) Detta förhållande iakttogs redan af M. Wichura, som i afhand¬ 

lingen ”Die Polarität der Knospen und Blätter” (Flora 1844) sid. 

181, sammanställt exempel på en dylik anordning af ”stärkere und 

schwächere Knospenpunkten” hos åtskilliga arter. Jfr äfven H. Wïd- 

LERS ofvan citerade afhandling. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 

N (+) + + + + + (+) 

H (+) b + + bb + + + (-1-) 

Till detta skemas rätta förstånd må följande nämnas. 

De fyra knoppraderna kunna hos ett föryngringsskott — 

och det är förhållandet hos ett sådant, som i första rum¬ 

met afses — tänkas stälda så, att en vetter uppåt, en 

nedåt, en åt höger och en åt venster, då man betraktar 

skottet med toppen vänd från åskådaren. Den uppåt 

vettande knoppraden betecknas på skemat med U, den 

nedåt med N, den till venster med V och den till höger 

med H. Årsskottets bladpar äro betecknade med siffrorna 

1—13, och det till förra årets skott hörande sista blad¬ 

paret är lemnadt obetecknadt. De starkare knopparne 

äro angifna medelst + eller (+) och de svagare medelst —. 

Skemat angifver sålunda de starkare knoppraderna såsom 

tillhörande, den ena, den hladrad som vetter nedåt och 

den andra den som vetter åt höger. I naturen finner 

man också oftast, att den ena starka knoppraden vetter 

nedåt, hvaremot det synes vara lika vanligt att finna den 

andra på skottets venstra som på dess högra sida. Ej 

sällan har jag tyckt mig iakttaga undantag från nu upp- 

stälda regel för de starkare och svagare knopparnes in¬ 

bördes ställning, men i de allra flesta fall har en nog¬ 

grannare undersökning visat, att dessa undantag varit 

blott skenbara, beroende på en försiggången spontan vrid¬ 

ning af vissa stammens mellanleder. 

Vid den nu lemnade framställningen af knopparnes 

anordning hafva uttrycken starkare och svagare knoppar 

blott afsett att angifva det förhållande, att i hvarje knopp¬ 

par den ena knoppen är starkare än den andre, utan att 

dermed är utsagt, att den ena eller andra är absolut taget 

stark eller svag. Betrakta vi nu knopparne med afseende 

*) I verkligheten äro också knoppraderna oftast stälda just så. 
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på deras absoluta styrka, urskilja vi lätt 2 slag, nämligen 

starka och svaga. De förra må benämnas kraftknoppar; 

de senare beteckna vi, efter Hakti(4, med benämningen 

pro venti vknoppar ; de liafva äfven blifvit kallade ”sof- 

vande ögon” och hvilknoppar (”Ptulieknospen”, Wigand). 

Kraftknopparne utmärka sig —■ förutom genom sin jeni- 

förelsevis betydliga storlek — derigenom att de utväxa 

till årsskott vid början af den vegetationsperiod som följer 

näst efter den, under hvilken de blifvit anlagda. Proven- 

tivknopparne deremot, — hvilka äro betydligt mindre, — 

utveckla sig ej till årsskott vid början af andra vegeta¬ 

tionsperioden, utan slumra ännu någon tid, ofta 2 till 3 

år, innan de utväxa till årsskott, om nämligen ett sådant 

utväxande någonsin eger rum (i talrika fall komma de 

aldrig till någon vidare utveckling, utan förtorka och 

bortdö slutligen). Den frågan framställer sig nu: hvilka 

af vinterknopparne äro kraftknoppar och hvilka äro pro- 

ventiva? Kraftknoppar äro först och främst alla terminala 

knoppar samt vidare i de flesta fall den ena — och då 

naturligtvis den starkare — af de begge knoppar, som 

tillhöra ett bladpar hos en föryngringsgren. Kraftknoppar 

förekomma dock ej i det första lågbladparets axiller, lika¬ 

som normalt ej heller i axillerna af de tvenne sista ört¬ 

bladparen. På den ofvan lemnade bildliga framställningen 

af knopparnes anordning äro kraftknopparne betecknade 

med -h, hvaremot proventivknopparne äro utmärkta med 

(-{-) eller — ^). Åfven hos de fruktitikativa grenarne fin¬ 

nas regelmässigt i örtbladvecken 1 eller 2 axillära kraft¬ 

knoppar; men hos assimilationsskotten förekomma sådana 

blott i undantagsfall. 

Ej sällan händer det hos föryngringsskotten, att begge 

knopparne (sålunda både den relativt svagare och den 

Med bokstafven b, som finnes på ett par ställen på skemat, 

angifves, att i det konkreta fall, som ligger till grund för afbildnin¬ 

gen, på dessa ställen funnos birötter. 



126 V. B. Wittrock. 

starkare) äro kraftknoppar. I detta fall äro båda knop- 

parne oftast blandade knoppar, mera sällan är den ena 

blandad och den andra vegetativ. I mycket sällsynta uii“ 

dantagsfall finner man äfven hos fruktitikationsskott mot¬ 

satta kraftknoppar. — Den allmänna regeln i afseende 

på de axillära kraft- och pro venti vknoppar nes förekomst 

och inbördes ställning blir emellertid den, att hos för- 

yngringsskott 2 af knopjjraderna bildas af proventivknoppar 

och 2 af kraftknoppar (med undantag i den ena raden af 

den första och sista knoppen, och i den andra af den 

sista); att hos assimilationsskotteii axillära kraftknoppar 

saknas, och att sådana hos fruktitikationsskott finnas blott 

till ett antal af en eller två. Största antalet af vinter¬ 

knoppar hos Linnæa äro sålunda proventiva. 

På samma sätt som vetenskapen sedan länge eger 

och använder en term för att beteckna det förhållande, 

att skott, terminala så väl som axillära, utveckla sig i 

förtid ur sina knoppar — prolepsis —, på samma sätt 

synes det mig ändamålsenligt, om vetenskapen egde ett 

kort uttryck för det hos träd och buskar så ofta förekom¬ 

mande förhållandet, att skott utvecklas ur sina knoppar 

senare än de egentligen skulle, eller, iiogare uttryckt, 

senare än vid början af den 2:dra vegetationsperiod, som 

knoppen existerar. Då jag ej lyckats finna någon term 

härför inom den botaniska vetenskapens språk, vågar jag 

föreslå såsom en måhända användbar sådan ordet opsi- 

goni (af grek. o'iplyovog^ sent född). Med opsigona skott 

menar jag således sådana, som utvecklats ur sina knoppar 

senare än vid härofvan angifna tidpunkt. — Af opsigoni 

kan naturligtvis förekomma flere olika grader. Såsom 

ofvan redan blifvit nämndt, har jag hos Linnæa sett skott, 

som utvecklats ur proventivknoppar som hvilat i hela 3 år. 

Opsigona skott ur knoppar som hvilat 2 år äro mycket 

vanliga. Den minsta graden af opsigoni tillkommer de 

skott, som utveckla sig från årsskottet i dess andra år 

på eftersommareu eller förhösten. i stället för på våren. 
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De knoppar, ur hvilka dessa grenar framgå, hafva då 

livilat ungefär 1 V4 i stället för 1. Exempel på opsi- 

gona skott af detta slag finna vi i de ej just sällsynta 

fruktitikationsskott som blomma på eftersommaren (i Augu¬ 

sti och September) i stället för på högsommaren. De 

opsigona skott som eljest äro de mest vanliga äro assimila¬ 

tionsskott, som utvecklats ur axillära knoppar med 2 års 

hvilotid. Någon gång har jag funnit till och med för¬ 

yngring sskot t opsigont utvecklade och då alltid ur axil- 

lärknoppar. Opsigon utveckling af terminala skott har 

jag aldrig iakttagit hos Linnæa. 

Efter den nu lemnade redogörelsen för vinterknop- 

parnes inbördes anordning och natur torde g ren a rues 

anordning inses temligen af sig sjelf. Antydningsvis vill 

jag blott nämna, att de normala — d. ä. i rätt tid ut¬ 

vecklade — grenarne på hufvudstammen stå skiftevis med 

hvarandra, bildande 2 raka rader. Genom opsigoni kunna 

sedermera grenar uppkommn, som störa denna normala 

anordning så till vida, att genom dem par af motsatta 

grenar här eller der uppstå. 

Till sist några ord om vinterknopparnes knoppfjäll. 

Dessas vanliga form ses af tig. 6. De äro alla klorofyll¬ 

förande, äfven de yttersta. Hvad beträffar deras antal 

torde jag få hänvisa till den sid. 90 lemnade redogörelsen 

för lågbladen. Förhållandet är nämligen i allmänhet det, 

att lika många par lågblad, som ett skott eger, lika många 

par knoppfjäll har den knopp haft, ur hvilket skottet ut¬ 

vecklats. Undantagsvis kan knoppen ega ännu ett knopp- 

Ijällspar mera; om nämligen, såsom någon gång händer, 

det första knoppfjällsiDaret är alldeles rudimentärt, i hvil¬ 

ket fall utvecklingen till lågblad uteblifver. Det högsta 

antal knoppfjäll en vinterknopp sålunda kan ega är 4 par. 

Detta är dock mycket sällsynt; vanligare är 3 par, isyn¬ 

nerhet hos de blandade knopparne, och vanligast är 2 par. 

(Forts.) 
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Utkast till en naturlig gruppering af Europas 
bladniossor med toppsittande ÏY\\\ii{Brymcœ acrocarpce). 

Program af S. O. Lindberg (till åhörande af det offent¬ 

liga föredrag, livarmed Prof. i Fysik, Fil. D:r K. Lemström 

den 17 april 1878 kommer att tillträda sitt ämbete . . . 

Helsingfors 1878. — 39 sid. 4:o). 

Efter en historisk inledning, hvari förf. visar att ge- 

nusbegreppet hland mossorna framstäldes för första gån¬ 

gen rätt klart och naturligt år 1718 af J. J. Dillenius, 

redogör han mer eller mindre utförligt för de olika famil¬ 

jerna. Vid deras begränsning har han hiifvudsakligen 

fäst afseende vid bladens form, byggnad m. m., såsom 

jämförelsevis säkrast anvisande slägtskaper, dock ingalunda 

med förbigående af andra vigtiga organ, vare sig vegeta¬ 

tiva eller fruktitikativa. Klafven öfver grupperingen af 

de 86 slägtena återgifvas här med uteslutande af årtalen 

för slägtenas uppställande. 

I. Polytrichaceæ. Folytricïmm Dill. em. ; OUgotrichiim 

De C. em.; Catharinea Ehrh. 

II. Buxbaumiaceæ. Buxhaumia Hall. 

IH. Georgiaceæ. Georgia Ehrh. 

IV. Schistophyllaceæ. Schistophyllum La P. 

V. Mniaceæ. a Astrophylleæ. Cincliditim Sw. ; Astro- 

phyllum Neck. b. Timmieæ. Tmmiia Hedw. c. Mnieæ. 

Mniiim Dili. d. Sphærocephaleæ. SpJicerocephalus Neck. em. 

VI. Meeseaceæ. a. Paludelleæ Paludella Brid. h. 

Meeseeæ. Meesia Hedw. 

VIL Batramiaceæ. a. Catoscopieæ. Catoscopkmi Brid. 

h. Bartramieæ. BreuteUa Schimp.; Bhilomtis Brid.; Bar- 

tramia Hedw.; Conostonmm Sw. 

VIII. Bryaceæ. a. Bryeæ. Bryiun Dili, em.; Piagio- 

hryuni Lindb.; Ppipterygium Lindb.; Pohlia Hedw. em.; 

Leptobryum Wils. ; Stableria Lindb. 1878 (= Orthodontium 

gracile) b. Oreadeæ. Oreas Brid. em. 

IX. Schistostegaceæ. Schistostega W. M. 
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X. F unariaceæ. a. Funarieæ. Funaria Schreb. em., 

Fyramidula Bricl. ; Gymnostomum Hedw. em. ; Fliyscomi- 

trclla Br. eur.; Nanomitrium Lindb. h. Amblyodonteæ. 

Amblyodon P. B. em. c. Discelieæ Fiscelium Brid. 

XL Splacliiiaceæ. Splachnum L.; TetrapJodon Br. 

eur.; TayJoria Hook; Voitia Hornscb. 

XII. Oedopodiaceæ. Oedopodium Scliwægr. 

XIII. Weberaceæ. Wehera Ehrh. 

XIV. Tortiilàceæ a. Leersieæ. Leersia Hedw. em. ; Sco- 

2)elop)hila Mitt. h. Tortulese. f Tortula Hedw. em. ; Fhascum 

Sclireb. em.; Acaulon C. M. em. ff Fleurochœte Lindb.; 

Mollia Schrank em.; Aschisma Lindb. 1878 (A. carnioli- 

cum); * MoUndoa Lindb. 1878 (= Anoectangium Hornschu- 

cbii) f f f Leptodontium Hamp. ; Barhula Hedw. em. ; Ephe- 

merum Kamp. em. c. Sekreæ. Sehra Adans (= Cinclodotiis). 

XV. Leucobyaceæ. Leucohryum Hamp. 

XVI. Dicranaceæ a. Dicraneæ. Camj^ylopus Brid. em.; 

Didymodon (Hedw.) W. M. em.; Atractolocarpus Mitt.; 

D icranum Hedw. em. ; Dicranoweissia Lindb., Elindia Br. 

eur.; Bracliydontkmi Fürnr; Seligeria Br. eur. h. Dicranel- 

leæ. Anisothecium Mitt.; Bicranella M. M.; Schimp. em.; 

Ângstr'ômia Br. eur., c. Trematodonteæ. Trematodon Michx. ; 

Bruchia Nestl. d. Ditriclieæ. Bryoxiphium Mitt.; Swartzia 

Elirli.; Cheilotbela Lindb. 1878 (C. cliloropus = Ceratodon 

Brid.); Bitrichum Timm.; Bleuridium Brid.; Archidiuni 

Brid. c. Onchoplioreæ. Bicliodontium Schimp.; Oreoweissia 

Schimp.; Lindb.; Oncophorus Brid. em.; Ceratodon Brid. 

em.; Sœlania Lindb. 1878 (S. cæsia =Bryum cæsium Vill. 

= Trichostomum glaucescens). 

XVII. Grimmiaceæ. a. Weissieæ. , Weissia Ehrh. em. ; 

Dorcadion Adans.j (Orthotrichum Hedw. p. p.); Zygodon 

H. T.; Bleurozygodon Lindb. 1878 (= Anoectangium Auct. 

rec.); Anoectangium Hedw. em. (Amphoridium). l). Grim- 

mieæ. Glyphomitrium Brid. em. ; Spreng. ; Grim- 

mia Ehrh. em. 

XVIII. Andreæaceæ. Andreæa, Ehrli. 
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Om vegetationens utveckling i Sverige åren 1878—75. 
Af H. WiLH. Arnell. (I Cirkulär N:o 9 från Upsala Obser¬ 

vatorium till (le af Länens Kongl. Husluillnings-Sällskaper 

utsedde meteorologiske Observatorer. 84 sid. 8:o + 3 kar¬ 

tor ocli 3 diagram. Upsala 1878). 

I detta arbete framlägger förf. resultaten af sina be¬ 

räkningar öfver de i Sverige 1873—75 gjorda 30,000 feno- 

logiska iakttagelserna, som stått till hans förfogande. På 

de 3 kartorna visas medeltidskillnaden för skånska april- 

och majväxternas blomning i Sverige samt för löfsprick- 

ningen i Sverige under de 3 åren. Vi kunna ej bär lämna 

något utförligt referat öfver arbetet i sin helhet och dess 

många intressanta detaljer, utan få uppmana läsaren att 

själf taga kännedom om originalet. 

Förf. har äfven tagit hänsyn till några äldre och 

längre observationsserier och kom dervid till det resultat 

att det ej torde kunna betviflas, ”att vegetationens utveck¬ 

ling under innevarande århundrade i medeltal infallei’ 

senare, än under det föregående, samt att väl äfven denna 

försening troligen fortgått sedan flere århundraden till¬ 

baka”. Sannolikt är dock att denna försening nått sin 

spets redan uti det första decenniet af detta århundrade 

och sålunda åter en period börjat, under hvilken utveck¬ 

lingen blir alt tidigare. Men denna fråga och hvad der¬ 

med sammanhänger kan ej besvaras, förrän genom de nu 

i Sverige pågående observationsseriernas fortgång nyare 

tiders normalförhållanden blifvit säkert kända. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

VetenfiJccqJS- och vitterhetssamhället i Göteborg clen 2 sept. Till 

hedersledamöter invaldes Prof. -J G. Agardh i Lund ocli D:r A. F. 

Rkgnell i Brasilen, samt till arbetande ledamöter proff. J. Arrhenius, 

A. F. Holmgren och Tii. M. Fries. 

Zoologisl^botanisha föreningens i Helsingfors möte d. 12 A|iri]. — 

Student K. Hult redogjorde i korthet för de resultat till livilka man 
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kommit i fråga om försumpningarnas uppkomst och förändringar. Tal. 

inledde sitt föredrag med beskrifning om ett torflager vid stranden af 

Torneå elf, som han jämte mag. H.t. Hjelt undersökt senaste sommar. 

I afsigt att fälla Paamajärvi sjö nära Turtola, hade man 1876 

gräft en mindre kanal från ifrågavarande sjö till Torneå elf norr om 

sjöns naturliga utlopj) i densamma. Vid 1877 års vårflöde hade en¬ 

ligt beräkning vattnet af egen kraft fortsatt utgräfningen och blottat 

en färsk profil af jordlagren ända till 3—4 famnars djup under ytan. 

Denna yirofl företedde några famnar från elfstranden följande utse¬ 

ende. Öfverst fans hurausblandad sand (ett tunt under bildning 

varande lager, bärande tallskogens undervegetation samt fläckvis upp- 

odladt). Därunder utbredde sig ett tydligt skiktadt 2—5 fot tjockt 

lager af mera grof, tämnieligen ren sand. I detta lagers understa 

skikt funnos mycket tunna torflager. Småningom tilltogo dessa i 

mäktighet under det sandskiktena blefvo alt tunnare till dess slut¬ 

ligen ett 3—4 tum tjockt sandbhmdadt torflager följde. Af denna 

torf, hvilken hvilade på ett c. 8 fot mäktigt lager af alt finare, starkt 

sandblandad kärrmylla, togs ett prof, bland hvars beståndsdelar föl¬ 

jande kunde med lätthet särskiljas. Mest förekommo rottågor och 

bladfragment af Cyperaceer, Carex-fnikter, barkflagor och blad af 

Alnus incana, stamdelar af Equisetum limosum och mossor {Hypm. 

giyanteum, H. fluitans). Vidare förefunnos täml. mycket barr af 

Pinus silvestris, blad och hängofjäll af Betula alha, några Iflad af 

Betula nana, blad och knoppfjäll af Salices samt qvistar och bärskaft 

af någondera af Myrtillus-s.riQYi\?i. Därjämte innehöll torfven diverse 

andra dikotyledona bladfragment, bland hvilka ett af Potentilla tor- 

mentilla, och ett annat af Cassandra calyculata ännu kunde igenkännas. 

Också en väl bibehållen alkotte anträfliådes. Af största intresse 

i växtgeografiskt hänseende är Cassandra, hvilken i dessa trakter är 

synnerligen sällsynt *). 

Dessa fragment antyda med ganska stor bestämdhet på ett forn¬ 

tida skogskärr, hvilket genom elfvens starkare öfversvämningar, blif- 

vit förstördt och öfverlagradt af sanden, som nu bär endast torra 

och friska ståndarter med växtformationer, hvilka hafva intet gemen¬ 

samt med försumpningarna. 

*) Den påträffades ej als i trakten af Turtola och för öfrigt i 

granskapet af Torneå elf blott på ett ställe, näml. i Karunki kapell 

nära Hirstiö gästgifveri. 

Hjälpt)leclel vid studiet af diatoméer. För att rätt 

kunna hedömma; livad 'SOin är art eller ej hos diatomé- 
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erna, måste man noga känna skalens utseende och finare 

byggnad hos dem, och härvid spela de optiska hjälpredorna 

en öfvervägande rol. Ju finare strukturen på skalen äro, 

desto svårare är det att noga få reda på den, och man 

har därför i senare tider i större skala tagit mikrofoto- 

grafien till hjälp. Medelst en camera lucida kan man 

sedan i all beqvämlighet direkt på fotografien medelst en 

skala uppmäta afstånden mellan strimmorna eller räkna 

deras antal på ett visst stycke. För att få fotografierna 

så bra som möjligt har man låtit solljuset gå genom 

färgade glas för att få det enfärgadt, innan man släppte 

in det i mikroskopet; men fullständigt enfärgadt kan 

man ej få det på detta sätt. Abbéen Castracane degli 

Antelminelli har därför nyligen (i Bull, de 1. soc. bot. de 

France tom. 24) enligt ett råd af den för kort tid sedan 

aflidne store mikroskopfabrikqnten Amici sönderdelat sol¬ 

ljuset medelst ett prisma och endast användt en af fär¬ 

gerna, t. ex. det blå Jjuset, vid fotograferingen. För att 

få solljuset stadigt riktadt in i mikroskopet måste man 

använda heliostat, och sådana med dubbel reflexion, be¬ 

räknade för ett uppgifvet ställe^ kunna nu erhållas i Paris. 
Till e. 0. lirofessor i hotanik vid Upsala universitet har Kongl. 

Maj:t den 24 augusti utnämt doc. d;r V. B. Wittuock. 

Som botanist medföljde doc. F. R. Kjp:llman den Nordenskiöldska 

expeditionen, som nu förliden sommar afgick för att försöka fram¬ 

tränga till Berings sund norr om Asien. 

Undertecknad erbjuder härmed utbyte af lafvar, sällsyntare eller 
allmännare, hvarom kan corresponderas under adress: ”Westermo 
(Södermanland)”. O. G. Blomberg. 

Innehåll: S. O. Lindberg: Om Uichodonthim. — O. G. Blomberg: 

Bidrag till kännedom om de Skandinaviska lafvarnes utbredning. — 
V. B. Wittrock: Om Linnœa borealis L. (forts.). — Literatur- 
öfversigt: S. O. Lindberg: Utkast till en naturlig gruppering af 
Europas bladmossor med toppsittande frukt (Bryineœ acrocarpœ). 
— H. W. Arnell: Om vegetationens utveckling i Sverige åren 
1873—75. — Smärre“notiser : Lärda sällskaps sammanträden.— 
Nyare hjälpmedel vid studiet af Diatomeerna. — Utnämd professor 
i botanik — Resande botanist. — Annons. 

Lund, Fr. Berliiigs Boktryckeri och Stilgjuteri, 1878. 
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BOTinSKA NOTISER 
UTGIFNE AF 

O. NOllDSTEDT. 

N:r 5. d. 1 nov. 1878. 

Oedogonieæ Americanæ, hucusque cognitæ, 

quas enumeravit 

V. B. WlTTROCK. 

1. Oedogonium Link. 

A. Species luonoicæ: 

1. Oe. crispum (Hass.) Wittr. Prodr. Monog. Oedo- 

gon. pag. 6. 

Habitat in AndiUus Boliviensibus, secundum speci¬ 

mina in Museo Brittanico asservata ; et in California prope 
t 

San Fransisco, ubi D:r G. Eisen legit. 
The bolivian specimens as well as the Californian 

resemble the european perfectly. 
2. Oe. foveolatum nov. spec. 

Oe. monoicum, oogoniis subellipsoideo-globosis (sæpe 

obliquis), singulis, poro foecundationis in parte superiore 

oogonii sito; oosporis subellipsoideo-globosis, oogonia ple¬ 

rumque non plane explentibus, exosporio foveolato; sper- 

mogoniis 1—Scellularibus, hypogynis vel subepigynis vel 

rarius sparsis, spermatozoidiis binis, divisione horizontali 

ortis; cellulis suffultoriis eadem forma ac cellulis vegeta- 

tivis ceteris; cellula terminali obtusa; 

crassit. cell, veget. 14—21 altit. 2 V2—majore; 

„ oogoniorum 37—49 „ ,, 48—bl f.i\ 

„ oosporarum 33—46 „ ,, 39—48 „ 

„ cell.spermog. 15 —16 ,, „ 10—12,,. 
9 
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Hab. in India occidentali in insula St. Thomas, in 

Fithophora Cleveana Wittr. epiphyticum. Professor P. T. 

Cleve legit 

Among the monoecious" species known before, only 

one, Oe. cymatosporum Wittr. & Nordst., has a foveolate 

exosporium. As to the rest, there are several differences 

between those two species. Oe. foveolaUim is thicker in 

all its parts, has comparatively longer oogonia with the 

pore of fecundation placed higher up, has the spermato¬ 

zoids two and two (not single) in the mother-cells, has 

shorter vegetative cells and smaller scrobiculæ in the exo¬ 

sporium etc. 

3. Oe. (lictyosporum Wittr. Prodr. Monog. Oedog. 

pag. 13. 
Hab in Brasilia ad Lagoa Santa provinciæ Minas Ge- 

raes, ubi D:r E. Warming legit. Cand. 0. Nordstedt hanc 

plantulam, microscopice præparatam mihi benevole com¬ 

municavit. 

4. Oe. upsaliense Wittr. Prodr. Monog. Oedog. 

pag. 15. 

Hab. in Groenlandia boreali ad Igdlutjait (Professor 

Trf. M. Fries) et ad Godhavn, Sapiursak, Tessiursarsoak 

(D:r S. Berggren sec. Cand. O. Nordstedt). 

B. Species dioicæ^ nannandriæ; 
5. Oe. Areschougii Wittr. Prodr. Monog. Oedog. 

jiag. 19. 

Hab. in Groenlandia boreali ad Kikertak (D:r S. Berg¬ 

gren sec. Cand. O. Nordstedt). 

6. Oe. cyatliigerum Wittr. 

ß ornatum nov. var. 

Var. exosporio costis longitudinalibus irregulariter 

anastomosantibus ornato ; cellulis suffultoriis minus tumidis ; 

crass, cell, veget. 21—30 altit. 3 —9plo majore; 

„ „ suffult. 39—42 „ „ 2—2‘'/2plo ,, 

„ „ oogon. 56—65 „ „ 85—102 //; 

„ „ oospor. 54—60 „ „ 76—77 „ 
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„ cell, androsp. 21—24 „ 16—21 (.i\ 

„ nannandr. 15—17 „ „ 66—75 

Hab. in Mexico ad Vera Cruz, ubi cel. F. Müller 

legit 18J53; sec. specimina in museo botanico universitatis 

Argentoratensis asservata. 

7. Oe. multisporum Wood. Prodr. of Freshw. Algæ 

of East. N. Amer., pag. 141. 

Oe. dioicum, nannandrium; oogoniis singulis vel binis 

vel ternis, globosis; poro foecundationis in parte superiore 

oogonii sito; oosporis oogonia explentibus, exosporio lævi; 

cellulis suffultoriis forma eadem ac cellulis vegetativis 

ceteris; nannandribus in partibus quibuscumque plantæ 

femineæ sedentibus, stipite curvato, spermogonio exteriore; 

crassitudine cellularum vegetativarum c:a 14 /q altitudine 

1 V4—1 ^/4plo majore; diametro oogonii c:a 34 (x. 

Hab. in Pennsylvania in stagnis prope Philadelphia; 

see. Prof. H. C. Wood. 

The above diagnose I have written according to the 

description given in the treatise of Wood quoted above, 

compared to the figures which the same author has given 

in Smithsonian Contributions to Knowledge, vol. 19. — 

The species is most nearly related to Oe. irregulare Wittr., 

from which it differs by its oogonia, which are most fre¬ 

quently placed in rows, by having a more slender growth, 

comparatively shorter vegetative cells, and the foot-cell 

of the dwarf male-plants curved (not straight). 

8. Oe. lætevirens Wittr. in Warming Symbolæ ad 

Flor. Brasil, cognoscend. XXII. Alg. Brasil, auct. G. 

Zeller. 

Oe. dioicum nannandrium, idioandrosporum (?) ; oogo¬ 

niis singulis, raro binis, globosis, operculo apertis, rima 

angusta; oosporis globosis vel subdepresso-globosis, oogonia 

complentibus, exosporio lævi; cellulis suffultoriis eadem 

forma ac cellulis vegetativis ceteris; nannandribus in oogo¬ 

niis sedentibus, stipite paullum curvato, spermogonio exte¬ 

riore, unicellulari; 
9* 



136 V. B. Wittrock. 

crassit. cell, veget 12—13 altit. 1 V2—2 majore; 

oogon. 30—34 „ „ 32—36 

oospor. 28—32 Î5 55 

55 

55 

55 

27—29 

20—21 
55 

55 stip. nannandr. 7—8 „ 

cell, spermog 6 „ „ 7 „. 

Hab. in Brasilia ad Bio Janeiro, ubi legit cel. A. Glaziou. 

l):r G. Zeller hane plantam mihi benevole communicavit. 

The work in which this species is described for the 

lirst time being only with difficulty accessible to most of 

the readers of the periodical, I have considered it fit to 

quote here the description given there. — The species 

has a near relative in the indian Oe. HoJienacJcerii Wittr., 

from which it differs among other things in having the 

dwarf male-plants seated on the very oogonia, and in 

having shorter vegetative cells. 

9. Oe. Huutii Wood Amer. Naturalist 1868. 

Oe. dioicum, nannandrium; oogoniis plerumque sin¬ 

gulis, globosis (rarius subhexagonis), poro foecimdationis 

in parte inferiore oogonii sito; oosporis globosis, oogonia 

non complentibus, exosporio ”lineis elevatis spiralibus quat¬ 

tuor” ornato; cellulis suffultoriis eadem forma ac cellulis 

vegetativis ceteris ; filis femineis in setam longam hyalinam 

productis; nannandribus in cellulis suffultoriis sedentibus, 

stipite recto, spermogonio exteriore bi- (vel tri-) cellulari; 

diametro oosporarum c:a 51 /ii. 

Hab. in Pennsylvania in stagnis prope Philadelphia; 

see. Prof. H. C. Wood. 

Of the above diagnose the same is true as that which 

I have said of the diagnose of Oe. multisporum Wood. — 

This species is rather unlike the others in the same group, 

partly because of its pore of fecundation being placed in 

the lower part of the oogonium, partly (and principally) 

by the peculiar sculpture of the exosporium. I am some¬ 

what llubious how to interprete Prof. Wood’s figure and 

description of this sculpture. I have therefore quoted his 

own words in the description of it given above. 
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10. Oe. Wolleanum Wittr. in Rab. Alg. Eur. n:o 
2547. Exs. Wittr. & Nordst. Alg. aq. dulc. exsic. fase. 
3. n:o 107. 

Oe. dioicum nannandrium, gynaiidrosporiim ; oogoniis 
singulis vel binis (raro ternis vel quaternis) ovoideis, poro 
foecundationis in parte superiore oogonii sito; membrana 
oogoniorum post foecundationem incrassato et longitudina- 
liter costato; oosporis oogonia plane explentibus; cellulis 
suffultoriis tumidis; cellula terminali (quæ non raro est 
oogonium) obtusa; androsporangiis subepigynis vel in parte 
superiore lili sparsis; nannandribus in cellulis suffultoriis 
sedentibus, tricellularibus, stipite paullum curvato, sper- 
mogonio exteriore bicellulari; 
crassit. cell, veget, trivial. 21—30 q, altit. 3—7plo majore; 

I ? ., suffultor. 45—52 „ 55 78 — 90 q ; 
oogon. 52—60 „ 55 69—78 „ 
oospor. 47—55 „ 55 65—70 „ 

5) cell.androsporang.21—24 „ 55 18-25 „ 

55 stip. nannandr. 15—18 „ 55 54—60 „ 

55 cell, spermogon. 9-11 „ 55 11 „. 
Hab. in Pennsylvania ad Bethlehem, ubi legit rev. 

F. Wolle. D:r L. Rabenhorst plantam mihi benevole 
communicavit. 

This species has its place between Oe. Borisianum 
(Le Cl.) Wittr. and Oe. concatenatum (Hass.) Wittr., but 
is well distinguished from both, among other things through 
the fact that the effect of the fecundation extends not 
only to the oosphere but also to the wall of the oogonium. 
This wall increases in thickness after the fecundation, 
receiving at the same time longitudinal costæ on its in¬ 
ner side. 

11. Oe. echinatum (Wood) Wittr. Syn. Anclrogynia 
echinata Wood in Smithson. Contrib. to Knowl., vol. 19. 

Oe. dioicum, nannandrium; oogoniis globosis, plerum¬ 
que depressis, poro foecundationis in superiore parte oogo¬ 
nii sito; oosporis oogonia fere complentibus, exosporio acu- 
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leato; nannandribus bicellularibus ; crassitudine cellularum 

vegetativarum 8—12 altitudine 6—14plo majore; cras¬ 

situdine oogoniorum c:a 35 diametro oosporarum (sine 

aculeis) c:a 25 (.i. 

Hab. in America boreali in stagnis montium Alleg¬ 

hany; sec. Prof. H. C. Wood. 

The same may be said of this diagnose as of that of 

Oe. multisporum Wood, and Oe. Huntii Wood. — The 

species is most nearly related to Oe. Aster Wittr., but 

differs from it in the following respects: the pore of fe¬ 

cundation is placed in the upper part of the oogonium; 

the exosporium has thicker spines; and the vegetative 

cells, are somewhat thicker and longer. — The seat and 

more special nature of the dwarf male-plants is not de¬ 

scribed by Wood. 

C. Species dioicæ macrandriæ. 
12. Oe. mexicanum nov. spec. 

Oe. dioicum, macrandrium, oogoniis singulis, paullum 

tumidis, cylindrico-oboviformibus, poro foecundationis in 

parte superiore oogonii sito ; oosporis oogonia fere explen¬ 

tibus, exosporio lævi (?) ; cellulis suffultoriis eadem forma 

ac cellulis vegetativis ceteris; filis masculis eadem fere 

crassitudine ac filis femineis; spermogoniis 4—8cellulari- 

bus, spermatozoidiis binis, divisione verticali ortis; 

crassit. cell, veget. 34—40 altit. 1 —3 b'2 pio majore; 

„ oogon. 54—62,, „ 77—110 

„ oospor. 52—60 „ „ 63—80 „ 

„ cell, spermog. 33—35 ,, „ 7—15 „. 

Hab. in Mexico ad Orizaba, ubi cel. F. Müller legit 

I8253; see. specimina in museo botanico universitatis Ar- 

gentoratensis asservata. 

This species seems to have a near relative in Oe. gi- 

ganteum Kütz. But it is not possible to decide upon this 

with perfect certainty, the male-plants of Oe. giganteum 

not being known. But the resemblances between the fe¬ 

male plants of the two species are very great. The dif- 
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ferences in Oe. mexicamim are almost only that the sup¬ 

porting cells have the same shape as the other vegetative 

cells and that the exosporium is smooth. I have not had 

an opportunity to see perfectly ripe spores of Oe. mexi- 

canum^ and it is not quitej impossible that the exosporium 

in those may be in some way sculptured. 

13. Oe. punctato-striatum De Bar. — Wittr. Prodr. 

Monog. Oedog. pag. 34. 

Hab. in Groenlandia ad Claushavn, ubi legit Prof. 

Th. M. Fries. 

14. Oe. creniilato-costatum nov. spec. 

Oe. dioicum, macrandrium; oogoniis singulis vel ra¬ 

rius binis, oboviformibus, poro foecundationis in parte su¬ 

periore oogonii sito; oosporis oogonia fere explentibus, 

endosporio longitudinaliter crenulato-costato; cellulis suf¬ 

ful toriis eadem forma ac cellulis vegetativis ceteris; filis 

masculis paullo gracilioribus quam femineis; spermogoniis 

in parte superiore fili cum cellulis vegetativis alternis, 2—6- 

cellularibus ; sjiermatozoidiis binis, divisione horizontali 

ortis; cellula terminali (quæ interdum est oogonium) obtusa; 

crass, cell. veg. piant, femin. 12—18 ait. 2^/2-4plo majore; 

,, ,, ,, ,, mascul. 9 13 ,, ,, 3 /2 4 /2PI0 ,, 

„ oogon. 32—33,, „ 48—58^i; 

„ oospor. 29—30 „ „ 42—47 „ 

„ cell, spermog. 9-12 „ „ 9—14 „. 

Hab. in Pennsylvania ad Bethlehem, ubi rev. F. Wolle 

legit. D:r L. Rabenhorst hanc speciem mihi benevole com¬ 

municavit. 

The nearest relative of this species is Oe. Boscii (Le 

Cl.) Wittr. Oe. crenulato-costatum differs through the pe¬ 

culiar sculpture of the endosporium, through having nar¬ 

rower and shorter vegetative cells, (especially the male 

specimens), an obtuse top-cell and the oospore almost filling 

the oogonium. 

15. Oe. Boscii (Le Cl.) Wittr. Prodr. Monog. Oedog. 

pag. 34. 
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Hab.j in Groenlandia boreali, ubi legit D:r P. Öberg. 

Prof. S. Lovén hanc plantam mihi benevole communi¬ 

cavit. 
16. Oe. oboviforme nov. spec. 

Oe. dioicum, macrandrium, oogoniis singulis, obovifor- 

mibus, poro foecundationis in parte superiore oogonii sito; 

oosporis oogonia fere explentibus; cellulis suffultoriis eadem 

forma ac cellulis vegetativis ceteris; plantis masculis eadem 

crassitudine ac plantis femineis; spermogoniis 6—19cel- 

lularibus, spermatozoidiis binis, divisione verticali ortis; 

crassit. cell, veget. 21—32 (t/, altit. 8^/2—7plo majore; 

„ oogon. 58—65 „ „ 94—107 f.i\ 

„ oospor. 55—61 „ „ 77—81 „ 

„ cell, spermog. 21—28 „ „ 5—13 „. 

Hab. in Mexico ad Vera Cruz, ubi cel. F. Müller 

legit 18|53; see. specimina in museo botanico universitatis 

Argentoratensis asservata. 

This species is nearly related to Oe. tumidulum Kütz. 

(non auet. cet.) and Oe. Landshorouglii (Hass.) Wittr. ß 

gemelliparum (Pringsh.) Wittr. It differs from both through 

comparatively longer and obovate oospores, through some¬ 

what larger dimensions and through having the male spe¬ 

cimens developed as powerfully as the female. 

D. Species quarum organa fructificationis non satis 

nota nobis sunt. 

17. Oe. tapeinosporum Wittr. Prodr. Monog. Oedog. 

pag. 36. 

Hab. in Brasilia ad Lagoa Santa provinciæ Minas 

Geraës, ubi D:r E. Warming legit. Cand. 0. Nordstedt 

hanc plantam, microscopice præparatam, mihi benevole 

communicavit. 

^ 18. Oe. Warmingianum nov. spec. 

Oe. oogoniis singulis, oviformibus, poro foecundationis 

in superiore parte oogonii sito; oosporis subglobosis oogo¬ 

nia longe non complentibus; cellulis suffultoriis eadem 

forma ac cellulis vegetativis ceteris; 
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crassit. cell, veget. 8—9 /4, altit. 4—7plo majore; 

„ oogon. 36 „ „ 54 

„ oospor. 31 „ „ 33 „. 

Hab. in Brasilia ad Lagoa Santa, ubi D:r E. War¬ 

ming legit. Cand. O. Nordstedt plantam, microscopice præ¬ 

paratam, milli benevole communicavit. 

This species belongs to the few, which have the oogonia 

and oospores of a quite dissimilar shape, the oogonia ovate 

and the oospores spherical. The considerable size of the 

oogonia, when compared with the vegetative cells, is also 

characteristic. 

19. Oe. Pithophoræ nov. spec. 

Oe. monoicum (?), oogoniis singulis, globosis, poro foe- 

cundationis in parte oogonii superiore sito; oosporis oogo¬ 

nia complentibus, exosporio crasso lævi que ; spermogoniis (?) 

subepigynis; cellulis suffultoriis forma eadem ac cellulis 

vegetativis ceteris; 

crassit. cell, veget. 10—13 /q altit 2^2—majore; 

„ oogon. 27—30 „ „ 27—31 

„ oospor. 26—29 „ „ 24—28 „ . 

Hab. in India occidentali in insula St. Thomas, in 

PithopJiora Gleveana Wittr. epiphyticum. Prof. P. T. Cleve 

legit 18ï(j68. 

This species is distinguished especially through its 

thick and smooth exosporium. 

20. Oe. Sancti Tlioiuæ Wittr. & Clev. in Wittr. 

Prodr. Monog. Oedog. pag. 40. 

Hab. in India occidentali in insula St. Thomas, ubi 

Prof. P. T. Cleve legit. 

21. Oe. obtruncatum Wittr. 

ß. ellipsoideum nov. var. 

Var. oogoniis longioribus, ellipsoideis, singulis vel binis 

terminalibus, operculo apicali apertis; cellulis suffultoriis 

eadem forma ac cellulis vegetativis ceteris. 

crassit. cell, veget. 17—23 ^/, aitit. 3—4plo majore; 

„ oogon. 42—54 „ ,, 66—7b fi. 
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Hab. in Venezuela in stagnis inter Valle et Bassota, 
in specie quadam sterili generis Pithophorœ epipliyticam. 
Hanc plantam cel. Gollmer legit 18Hb5; cel. A. Grunow 

mihi benevole communicavit. 

A more complete knowledge of this variety will per¬ 
haps show it to be an independent species. The principal 
form which grows in India, occurs also epiphytically on a 
Pithophora. 

22. Oe. punctatum nov. spec. 

Oe. oogoniis' singulis, raro binis, suboboviformi-glo- 
bosis, j)oro foecundationis in parte superiore oogonii sito; 
oosporis subglobosis, oogonia non ]3lane explentibus; exo- 
sporio verruculoso-punctato ; cellulis suffultoriis eadem forma 
ac cellulis vegetativis ceteris; 

crassit. cell, veget. 18—22 /u, altit. 2^2—3 baPlo majore; 
„ oogon. 43—45 „ „ 52—63/ii; 

oospor. 41—42 „ „ 43—46 „. 
Hab. in Mexico ad Vera Cruz, in consortio Oe. obo- 

viformis n. sp. et Oe. cyathigeri Wittr. ß ornati n. var. 
Cel. F. Müller legit 18J53. 

This species shows some resemblance to the irish Oe. 
Hutchinsice Wittr. ; but is well distinguished from it through 
smaller oospores when compared to the oogonia, through 
the supporting cell not being tumid, and through smaller 
dimensions upon the whole. 

23. Oe. plagiostonium Wittr. 
ß. gracilius nov. var. 
Var. gracilior, cellulis vegetativis brevioribus; 

crass, cell, veget. 22—25 altit. 2—3plo majore; 
„ oogon. 38—42 „ „ 40—57 
,, oospor. 36—39 „ „ 38—44 „ 

„ membr. oospor. 3—3 n • 
Hab in Mexico ad Orizaba, ubi cel. F. Müller legit 

18353; sec. specimina in museo botanico universitatis Argen- 
toratensis asservata. 
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This variety differs from the swedish principal form 

only in somewhat different dimensions. 

II. Bulbochœte Ag. 

A. Species monoicæ : 

1. B. liana Wittr. Prodr. Monog. Oedog. pag. 50. 

Hab. in Groenlandia boreali, ubi D:r P. Öberg legit. 

Prof. S. Lovén hanc plantam mihi benevole communicavit. 

2. B. mirabilis Wittr. Prodr. Monog. Oedog. pag. 50. 

Hab. in Groenlandia ad Igdlutjait, ubi Prof. Th. M. 
Fries legit ISY^L 

B. Species dioicæ nananclriæ: 

3. B. intermedia I)e. Bar. — Wittr. Prodr. Monog. 

Oedog. pag. 44. 

Hab. in Groenlandia boreali, ubi legit D:r P. Öberg. 

Prof. S. Lovén plantam mihi benevole communicavit. 

4. B. polyandria Clev. — Wittr. Prodr. Monog. 

Oedog. pag. 46. 

Hab. in Groenlandia boreali, ubi D:r P. Öberg legit. 

Prof. S. Lovén plantam hanc mihi benevole communicavit. 

5. B. lagoensis Wittr. Prodr. Monog. Oedog. pag. 53. 

Hab. in Brasilia ad Lagoa Santa, ubi D:r E. Warming 

legit. Cand. 0. Nordstedt hanc plantam, microscopice pre- 

paratam, mihi benevole communicavit. 

6. B. imperialis Wittr. Prodr. Monog. Oedogon. 

pag. 54. 

Hab. in Brasilia ad Lagoa Santa, ubi cel. E. War¬ 

ming legit. Cand. 0. Nordstedt hanc plantam, microscopice 

præparatam, mihi benevole communicavit. 

ß. regalis Wittr. 1. c. pag. 55. 

Hab. in eodem loco ac forma principalis. 

7. B. repanda Wittr. Prodr. Monog. Oedog. pag. 55. 

Hab. in Groenlandia boreali, ubi D:r P. Öberg legit. 

Prof. S. Lovén hanc plantam mihi benevole communicavit. 

8. B. brevifulta Wittr. Prodr. Monog. Oedog. pag. 57. 
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Hab. in Brasilia ad Lagoa Santa, ubi Dir E. War¬ 

ming legit. Cand. 0. Nordstedt plantam hanc, microscopice 

præparatam, mihi henevole communicavit. 

Our list contains 23 species belonging to the genus 

Oedogonium and 8 species to the genus Bulhoc1iæte\ toge¬ 

ther 31 species. They are distributed in the different 

parts of America in the following manner: 9 are found in 

Greenland, 5 in Pennsylvania, 1 in California, 5 in Mexico, 

3 in the West Indies, 1 in Venezuela, 1 in Bolivia and 7 

in Brazil. It is quite certain, that these 31 species con¬ 

stitute but a small part of the oedogoniaceous vegetation 

of America. Although this vegetation is consequently but 

little known, our knowledge of it may, however, perhaps, 

be large enough to give a considerably high degree of 

probability to some conclusions drawn from a comparison 

between it and the european. The following may be re¬ 

lated : 

l:o. That the oedogoniaceous vegetation of America 

differs upon the whole but little from the european. All 

the american species (perhaps with the exception of 

Oe. obtruncatum Wittr.) belong to types represented in 

Europe. 

2:o. That the vegetation in the part of America si¬ 

tuated farthest to the north, Greenland, is formed by spe¬ 

cies which are perfectly identical with ours from the nor¬ 

thern Europe; whilst the vegetation in parts more to the 

south of America are almost without an exception formed 

by forms which are either species or varieties different 

from ours. Only one of the forms known till now from 

the warmer parts of America is quite identical with a 

european one, namely Oe. crispum (Hass.) Wittr., which 

is, it would seem, a cosmopolitan. 

3:o. That the genus Bulbocliœte has, in America as 

well as in Europe, most of its representatives in the cold 

temperate and in the cold zone. Of 8 species known from 

America, 5 belong to Greenland. 
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Note. In the works quoted above, Prof. Wood notes, besides 

the 3 species received in our list, viz. Oedogonium multisporum, Oe. 

Huntii and Oe. echinatum^ two more species of the genus Oedogo¬ 

nium and 3 of the genus Bulbochœte, which he considers all new to 

science. Although he gives both descriptions and drawings of them, 

it is impossible to determine, whether they are really new or belong 

to species known before. 

The suppositions, to which I have arrived on this head, I take 

the liberty of giving here. 

Oedogonium mirahile Wood possibly belongs to Oe. seUgerum 

Vaup. or to Oe. Borisianum (Le Cl.) Wittr. Prof. Wood says of this 

species, that its oogonia have two pores of fecundation. But this sta¬ 

tement has its cause in a misunderstanding of the facts, as may 

easily be seen by Wood’s own figures. This form, no less than every 

other known form of Oedogonium, has only one pore of fecundation 

on each oogonium. 

Oe. inequale W’^ood probably belongs to Oe. cardiacum (Hass.) 

Wittr. 

Bulbochœte Canbyi Wood seems to be very nearly related to 

B sessilis Wittr. 

B. dumosa Wood is probably identical with B. varians Wittr. 

B. ignota Wood seems to be a very near relative to B. rectan- 

gularis Wittr. 

Spridda växtgeografiska bidrag. 
Af N. J. SCHEUTZ. 

a) Öland. 

Nasturtium Armoracia Fr. Borgholm flerest. 

Bibes nigrum L. i en hage mellan Borgholm och Rosenfors. 

Pyrus Malus L. v. tomentosa Borgholm, mellan staden och 

Kungsträdgården. 

Bosa tomentella Lem. v. scaljrata Crép. Borgholm vid vägen 

till Kolstad. 

B. scieropliylla Schz. Mellan Borgholm och Kolstad. 

B. venusta Schz. Borgholm t. ex. nära slottet. 

Onobrychis sativa Lam. Borgholm på Qvarnbacken ej långt från 

slottet. 

På gräsplanerna norr om Borgholms stad förekomma Crepis vi¬ 

rens Vill. tillsammans med Thrincia hirta Roth, Thymus Chamœdrys 

Fr., Campanula Bapunculus L. och Barbarea prœcox Br. Dessa 
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äro otvifvelaktigt under de senare åren inkomna med gräsfrö; men 

Crepis virens och Thrincia hirta torde komma att bibehållla sig och 

spridas i trakten. 

DisticJiiuyn inclinatum Br. & Sch. samt Tortula mucronifolia 

Schwægr. Köpings branter. 

b) Blekinge. 

Lappa intermedia Lge och L. minor DC v. majuscula Hartm. 

Lösen. 

Epilohium hirsutum L. Carlskrona, Kronovarfvet. 

Prunus insititia L. a. (den tornbärande formen) Thorstäfva i 

Ramdala. 

Posa coriifolia Fr. v. subcollina Christ Christianopel enl. ex. af 

Telegraf-Kommissarie F. Svanlund. 

P. tomentella Lem. Carlskrona, Kronovarfvet. 

P. tomentella Lem. v. scabrata Crép. Spjutsbygd. Träffas stun¬ 

dom med glandelhåriga blomskaft t. ex. mellan Nättraby och Boråkra. 

P sclerophylla Schz. Carlskrona på Wämö och flerest. i Carls- 

krona-trakten. 

P. canina L. v. senticosa Ach. Thorstäfva i Ramdala. 

P. venusta Schz. Spjutsbygd. 

P. Acharii Billb. Sv. Bot. t. 577. Nättraby. — Den derstädes 

funna formen är den enda Rosa, som jag kunnat hänföra till R. Acha¬ 

rii, med hvilken den öfverensstämmer både till figur och beskrifning 

i Svensk Botanik, med undantag af blomskaften, som på tabellen i 

Sv. Bot. äro mycket glandelhåriga, då de deremot på den vid Nättraby 

funna Rosen äro obetydligt glandelhåriga eller på en del exemplar 

t. 0. m. glatta. Då emellertid ringa vigt ligger på om blomskaften 

hos Rosæ äro glatta eller glandelhåriga, enär denna karakter hos 

nästan alla Rosor är högst föränderlig, torde den utan risk kunna 

hänföras till den så mycket omtvistade och bortblandade R. Acharii 

Billb., hvilken jag i Bot. Notiser 1877 ansett vara en form af R. ca¬ 

nina, ehuru den på grund af taggarnes form, bladens sågning och de 

korta med breda, spetsiga flikar försedda foderbladen erinrar om To- 

mentellæ. — En ganska god beskrifning på R. Acharii finnes i Rei¬ 

chenbachs Flora Germ, excurs. p. 619. Deremot afviker den svenska 

formen i flere afseenden från R. Acharii Déségl. Essai Monogr. sur 

espèces de Rosiers de la France N:o 57, hvilken torde vara en från 

vår skild form. — Exemplar af R. Acharii från Östergötland, der 

Acharius upptäckte denna form, har jag icke lyckats få se. 

Af Ulmus montana Sm. förekomma några träd med glatta blad 

vid Tyskbagare-bergen på Wämö nära Carlskrona. 
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Firnis Abies L. v. viminalis, Sparganium natans L., Avena 

strigosa Schreb. och Pilularia globulifera L. Spjutsbygd. 

Plagiothecium silvaticum Br. & Sch. och Thamnium alopecurum 

Br. & Sch. Bellevue nära Lyckeby. 

Brachythecium glareosum Br. & Sch. och Madotheca rivularis 

N. V. Es. Mycklamo-berget i Nättraby. 

Fontinalis gracilis Lindb., JJlota crispula Bruch, Grimmia Hart¬ 

mani Schimp., Gr. Mälilenbecicii Br. & Sch. och JRiccia fluitans L. 

V. canaliculata. Spjutsbygd. 

c) Småland. 

Hypochoeris radicata L. Tofta i Hemmesjö. 

Valeriana dioica L. Fjärholma i Markaryd. 

Galium Mollugo L. Wexiö på jern vägsbanken ej långt från Ho¬ 

spitalet. Har i senare åren inkommit, sedan jernvägen till Carlskrona 

öppnades. Sjöborgen i Moheda. — Ny för Kronobergs län. 

Primula^ farinosa L. Fjärholma i Markaryd. 

Bunias orietitalis L. Nottebäck vid Norrhult. 

Alyssum calycinum L. Wexiö mellan Ringsberg och Ulriksberg. 

Draha verna L. v. prœcox. Wexiö, vester om staden. 

Cerastium vulgatum L. v. holosteoides. Barkeryd (Kyrkoh. 0. 

Montelin). 

Bibes rubrum L. v. pubescens. Bergqvara vid ruinen. 

B. nigrum Ii. Vid vägen mellan Räppe och Bergqvara, trol. 

tillfällig. 

Epilobium roseum Schreb. Wexiö. Mycket sällsynt i det inre 

Småland. 

Sedum album L. Nottebäck ej långt från pr estgården. Ny för 

det inre Småland. 

Bubus plicatus Whe. Wirestads prestg., Hästhagen (Adj. U. 

Montelin). 

Bosa cinnamomea L. Sunnansjö i Östra Thorsås (Stud. C. J. 

Johansson). 

B. pomifera Herrm. Fr. Ahsberg i Burseryd enl. ex. af K. A. 

Seth. 

Chenopodium album L. v. glomerulosum. Wexiö. 

Salix ambigua Ehrh. (den form som mest liknar aurita = spa- 

thulata W.) Barkeryd. (Adj. Ü. Montelin). 

Pinus Abies L. v. viminalis. Gårdsby mellan Notteryd och 

Stommen. 

Ornithogalum umbellatum L. Wexiö, på en åker öster om sta¬ 

den (Adj. U. Montelin). 
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Betula odorata Bechst. v. microphylla. Wexiö på Östregårds egor. 

Sparganimn fluitans Fr. Traheryd. 

S. affine Scbnitzl. Osaby i Täfvelsås (Stud. C. J. Johansson). 

Scirpus fluitans L. Sunnerbo bärad: Markaryd i ån vid kyrkan 

Carex ampullacea Good, acroggna, ett eller annat banax med 

bonblommor i spetsen. Rappe nära stationen. 

C. flava L. acrogyna. Wexiö i Qvarnbagen. 

Cladium Mariscus L. Drei' vid ån mellan Böksbolm ocb Mölle- 

kulla. Strömmabults barg i Näsby. 

Glyceria sptectahilis M. K. Sund i Jersnäs (Kyrkob. O. Montelin). 

Melica uniflora Retz. Eknabolm i Tjureda samt flerest. i Jätb 

t. ex. Jätbsberg. 

Osmunda regalis L. Ornafälla i Markaryd. 

Botrychium matricariœfolium A. Br. Gårdsby vid Fylleryds 

soldattorp. 

I den kärrtrakt, nära Evedal V2 niil från Wexiö, som är belägen 

på Hof Dalbogårds egor, träffas flere mindre vanliga mossor t. ex. 

Dicranadontium longirostre W. M , Dicranum majus Turn., Mnium 
cinclidioides Bly tt, Hypnum exannulatum Gümb., Dicranum fusce- 
scens Turn., Scapayiia umbrosa N. v. Es., Jungermannia lanceolata 
N. V. Es., Jung, minuta Dicks, bland andra mossor på murkna stub- 

bar, Chiloscyplius polyanthos N. v. Es. ocb pallescens N. v. Es., 

Trigonantlius catenulatus Spruce, Geocalyx graveolens N. v. Es., 

Sphagnocetis communis N. v. Es. var. denudata, Aneura nndtifida 
N. V. Es. 

Brachythecium Starkii Br. & Scb. Wexiö vid Skogslyckan samt 

ej långt från Evedal. Kan anses såsom ny för Smål., ty de för denna 

provins förut af Abnfelt uppgifna växtställena (Femsjö ocb Skurugata) 

tillböra Bracbytb. reflexum, såsom ock C. J. Hartman i 4:de uppl. af 

sin Handbok anmärkt, ocb det så mycket säkrare, som Abnfelt med 

sin Hypnum Starkii förstod Bracbytb. reflexum. Jfr Myrins Coroll, 

fl. Upsal. p. 54. 

Thamnium alopecurum Br. & Scb. Wexiö på Solberget vid ätte- 

stupan. 

Diehelyma capillaceum Br. & Scb. Wexiö, Qvarnbagen. 

Buxbaumia indusiata Brid. Wexiö i Biskopsnaset. 

B. aphylla L. Wexiö i Biskopsnaset samt mellan Hof ocb Evedal. 

Diphyseium foliosum Mobr. Wexiö, Qvarnbagen. 

Orthotrichum fastigiatum Brucb Wexiö vid Kampen samt Berg- 

unda socken mellan Räppe ocb Bergqvara. 

O. stramineum Hornscb. Bergqvara i parken. Wexiö i Bäckars- 

löfs bokbult. 
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Ubta BrucJiii Hornph. Wexiö i Biskopsnäset samt Bäckarslöfs 

Bokkult. Mellan Evedal och Sandsbro. 

Tortula fallax Schrad. Gasslanda i Gårdsby. 

Bicranum fulvum Hook. Notteryd i Gårdsby. 

Sphagnum ruhéllum Wies. Wexiö mellan Evedal och Sandsbro. 

Jungermannia obtusifolia Hook. Wexiö i grusgropar vester om 

staden. 

J. hicrenata Lindenb. Korsberga prestg. vid vägen till Holm. 

Chiloscyphus polyanthos N. v. Es. Notteryd i Gårdsby. 

Sp)hagnocetis communis N. v. Es. forma typica! Elmhult i Sten¬ 

brohult. 

Aneura multifida N. v. Es. Notteryd i Gårdsby. 

Blasia pusilla L. Wexiö vester om staden. 

I Skånes flora af Lilja (nya uppl. 1870) uppgifves p. 363 af Geum 
rivale en var. virescens med grönt foder och grönhvita kronblad, 

växande i Landskrona plantering. Denna förtjenar att eftersökas och 

närmare granskas, enär den troligen är G. pallidum C. A. Mey., hvil¬ 

ken är funnen på Sjælland. 

Jag begagnar tillfället att meddela växtlokaler för några af Kand. 

O. Nordstedt innevarande år uti Norge samlade och mig benäget 

meddelade Rosor: 

Mosa Meuteri God. Geiranger i Söndmör. 

M. mollissima Fr. v. glabrata Fr. Skrei och Wassänden i Nord¬ 

fjord. 

M. mollissima Fr. v. spinescens Christ. Dösen i Sogn. Reed 

och Molkevold vid Brixdal i Nordfjord. 

Om några Hybrider af slägtet Salix funna i 
södra Sverge under sommaren 1878. 

Af J. E. Zetterstedt. 

Walilenberg och Læstadius hafva för lång tid tillbaka 

observerat hybrider af slägtet Salix i nordliga Sverge; 

men först under de sista decennierna har ett stort antal 

dylika blifvit uppmärksammade derstädes. Prof. N. J. 

Andersson har egnat mycken tid och omsorg åt utredan¬ 

det af våra hybrida Salix-former, men detta har i främsta 

hand gält de talrika nordiska formerna. Hvad medlersta 
10 
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och södra Sverge beträffar, har förhållandet varit annor¬ 

lunda. 

För 30 år tillbaka träffade jag en och annan hybrid 

i medlersta Sverge, men helt sparsamt och hufvudsakligen 

blott den förut der bekanta Salix aurita-repens (S. am¬ 

bigua Ehrh. S. plicata Fr.). Under de sista decennierna 

hafva hybrider af slägtet Salix blifvit funna här och der 

i södra Sverge, men i det hela sparsamt, emedan bota¬ 

nisterna åt dem egnat allt för litet uppmärksamhet. I 

trakten kring Jönköping har jag blott observerat en hybrid, 

nemligen Salix caprea-repens, som jag fann 1871 och som 

ej vetterligen förut blifvit observerad i vårt land. I fjol 

offentliggjorde D:r Winslow i Botaniska Notiser sina ol)- 

servationer rörande åtskilliga hybrider funna i Göteborgs¬ 

trakten, och redan deraf kunde man sluta, att ej få hy¬ 

brider finnas i södra Sverge, om blott botanisterna göra 

sig mödan att uppsöka dem. Doktor Winslows observa¬ 

tioner öfverensstämma i hög grad med hvad jag sjelf sett 

i naturen. 

Jag har i år under mina sommarresor i södra Sverge 

haft tillfälle iakttaga åtminstone 8 hybrider af Salix ; men 

det är fullt visst att de ej här äro så talrika, som i det 

nordliga Sverge, t. ex. Vesterbotten, hvilket ej heller är 

underligt, då i norden finnas såväl flere vilda arter som 

ock vida större mpssor af individer. Dertill kommer, att 

åtskilliga, som oftast framalstra hybrider, såsom Salix 

lapponum, glauca och myrtilloides, helt och hållet saknas 

i södra Sverge.. Men äfven i södra Sverge träffar man 

ej så sällan en eller flere hybrider, då flere nästående 

arter förekomma i temlig mängd. Doktor Winslows ob¬ 

servation att man vanligen blott träffar en eller några få 

buskar af en hybrid, då stamarterna ofta finnas i samma 

trakt i mängd, kan jag i allo bestyrka, äfvensom att hy¬ 

brider af samma föräldrar nästan aldrig äro fullt lika 

från olika lokaler. Man har af Salix aurita-repens nästan 

lika många former, som växtlokaler. Så har jag ock fun- 
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nit med några andra hybrida former. I bland tycker man 

sig urskilja att en hybrid härstammar från trenne arter, 

eller att en hybrid mellan två arter sedan i sin ordning 

rönt inverkan af en tredje. 

De hybrider, jag i år haft tillfälle iakttaga, äro alla 

tagna under högsommaren och således utan blomma och 

frukt. Då beskrifningarne endast skulle kunna blifva 

mycket ofullständiga och ej heller, som jag tror, synner¬ 

ligen upplysande, lemnar jag blott en förteckning på de 

af mig under sommarens lopp funna hybrider. 

1. Salix caprea-repens: Wartofta sydvest om jern- 

vägsstationen på högländ mark tillsammans med S. ca¬ 

prea. En tydlig hybrid af S. caprea och repens, någor¬ 

lunda lik den af mig äfvenledes på högländ mark nära 

Granbäck vid Jönköping tagna hybriden mellan samma 

två arter. 

2. Salix repens-caprea: Visingsö nära fattighuset. 

Denna form har mindre silkesludna blad än den föregå¬ 

ende och är till habitus temligen olik densamma, samt 

är ej heller lika klar till sin härstamning. 

3. Salix aiirita-cinerea: Christianstad. En annan 

form, som sannolikt äfven är hybrid af ofvannämda arter, 

är funnen vid Wartoftasjön. 

4. Salix hasiata-aurda: Omberg, Dags mosse. En 

hybrid, som tydligen erinrar om sin dubbla härstamning, 

men dock är närmast S. aurita. 

5. Salix livida-aurita : Allebergs nordöstra slutt¬ 

ning. En vacker och tydlig hybrid mellan de nämda 

arterna. 

' 6. Salix aiirita-repens (S. ambigua Ehrh. S. plicata 

Fr.): Omberg, Dags mosse. En tydlig mellanform mellan 

båda föräldrarne, ehuru den mer närmar sig S. repens. 

7. Sallx aurita-repms^ forma umbrosa: Visingsö 

nära fattighuset. En skuggform, som utan tvifvel är en 

hybrid, men härstamningen framstår ej så tydligt, som 

hos föregående form. 
10* 
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8. Salix aurita-nigricans: Wartoftasjöns strand *). 

Är uppenbarligen en hybrid, i hvilken S. nigricans ingår, 

men huruvida den andra stammen må vara S. aurita sy¬ 

nes mig osäkert. Har mycket ludna blad. 

Dessutom har jag tagit tvenne former, som möjligen 

äro hybrider^ men tilläfventyrs ock blott märkliga varie¬ 

teter. Den ena är en luden Salix nigricans (från War¬ 

toftasjöns strand), hvilken erinrar om S. aurita; den an¬ 

dra är ett storbladigt nyskott af S. aurita (från Dags 

mosse), men nära glatt och tillika erinrande om S. ni¬ 

gricans. 
De Salix-arter, som i södra och mellersta Sverge äro 

de mest föränderliga och kunna uppvisa största antalet 

former och varieteter, äro Salix repens och nigricans; men 

i fråga om hybriders bildande äro Salix aurita och repens 

uppenbarligen de arter, som lemna den största contingen- 

ten. Uppkomsten af dessa hybrider kan ej gerna tänkas 

ske annat än genom vindens eller insekters tillhjelp; men 

hvilketdera medlet är det verksammaste? Jag tror knappt 

att man vid vår närvarande kännedom kan nöjagtigt be¬ 

svara den frågan; dock skulle jag, om en gissning tillåtes, 

vara böjd för att tro, det insekterna spela hufvudrolen. 

Uå växters blommor besökas så flitigt af insekter, som pil¬ 

arternas, och det är märkligt på högfjellen att se pilqvi- 

star med guldgula hanhängen sticka upp öfver snön och 

omsurras af talrika insekter. 

I tionde upplagan af Hartmans Flora upptagas 32 

arter af slägtet Salix, af hvilka dock en del endast finnas 

odlade eller förvildade och några äro hybrider. De verk¬ 

ligt vilda svenska arterna torde föga öfverstiga 20; men 

sannolikt deltaga alla dessa i framalstrande af hybrider. 

*) På ett inskränkt område växa här Salix nigricans och cinerea 

ymnigt, samt derjernte S. pentandra, caprea, aurita, hastata och repens, 

eller alla i södra Sverge förekommande verkligt vilda arter af slägtet 

Salix utom S. livida. 
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De flesta i vårt land förekommande hybrider tillhöra lik¬ 

väl, då vi endast afse våra vilda Salix-arter, företrädesvis 

följande 13 arter, nemligen Salix lanata, glauca, lapponum, 

caprea, cinerea, aurita, livida, repens, myrtilloides, nigri¬ 

cans, phylicifolia, hastata och myrsinites, af hvilka flertalet 

äro nordiska former. Då nu ofvannämda arter på mång¬ 

faldigt sätt kunna förbinda sig sinsemellan och äfven 

samma två arter kunna lemna flere sinsemellan betydligt 

olika former, så är de hybrida formernas antal ganska 

betydligt. I nordliga Sverge tyckes det isynnerhet vara 

Salix lapponum, glauca och myrtilloides, som med några 

af våra allmänna arter bilda en massa hybrider; i södra 

Sverge är det åter i främsta hand våra 4 allmännaste 

arter, nemligen Salix repens, aurita, caprea och nigricans, 

som oftast hybridisera, ehuru äfven S. cinerea, livida och 

hastata lemna sitt bidrag i den vägen. 

Hufvudformerna af slägtet Salix äro nästan allesam¬ 

man väl skilda, hvilket ock är orsaken till att man lät¬ 

tare kan urskilja de hybrida formerna och deras föräldrar. 

Likväl torde det vara skäl, att från denna synpunkt skär¬ 

skåda äfven andra slägten, der det visat sig medföra stora 

svårigheter att begränsa arterna, t. ex. Hieracium, Rubus 

och Rosa. Jag är förvissad om, att jag sett åtskilliga 

hybrider af Hieracium i Pyreneerna, och besynnerligt är 

att se, huruledes detta slägtes arter i hvarandras gran¬ 

skap liksom taga intryck af hvarandra och visa öfvergån- 

gar. Kunde man blott med samma säkerhet skilja huf¬ 

vudformerna af slägtet Hieracium som af Salix, så skulle 

man med större säkerhet kunna urskilja hybriderna. Att 

sådana finnas äfven i vårt land af några slägten, såsom 

Cirsium, Verbascum, Rumex, torde ingen våga bestrida; 

men att hybrider finnas inom flere andra slägten torde 

framtida undersökningar gifva vid handen. Hybrida for¬ 

mer äro dock allmännare i åtskilliga andra länder än hos 

oss, och särskildt tyckas våra fjelltrakter hafva långt färre 

liybrider än södra Europas fjell. Om jag undantager ge- 
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liera Salis, Hieracium och Draba samt den hybrida Be¬ 

tula alpestris, så kan man knappt i våra fjelltrakter upp¬ 

visa något slägte, som företer tydliga hybrida-former. 

Men i södra Europas fjell Annas hybrider af åtskilliga 

slägten, bland hvilka må nämnas Gentiana, Primula och 

Saxifraga. Att vi i våra fjell ej bafva några hybrider af 

de två förstnämda, som hos oss bafva så få arter, är ej 

underligt; men så mycket mer förvånande är det, att ej 

en enda hybrid blifvit funnen af våra i fjellen ymniga 

Saxifragæ, då detta slägte i södra Europa framter talrika 

och ofta ganska märkvärdiga hybrida former, som ej säl¬ 

lan blifvit beskrifna såsom sjelfständiga arter, t. ex. Saxi¬ 

fraga hirsuta, hybrid mellan S. Geum och umbrosa, och Sa¬ 

xifraga capitata, hybrid mellan S. aquatica och ajugæfolia. 

De Aesta svenska arter af Kubus och Rosa tillhöra 

södra Sverges skärgårdstrakter* Kunde man blott säkert 

urskilja det ringa antalet hufvudformer, så torde ej så få 

hybrider observeras af dessa slägten, helst arterna här 

onekligen stå hvarandra mycket närmare, åtminstone till 

karaktererna, än förhållandet är med våra Salix-arter, 

och derför menskligt att döma lätt skulle kunna alstra 

hybrider. 

Jag tror mig böra rekommendera undersökningar af 

dessa frågor åt våra botanister och jag tror då det vara 

bäst att först försöka med slägtet Salix, som vid dylika 

undersökningar erbjuder bestämda fördelar, helst om man 

bor i en trakt, der sådana hybrider förekomma, då man 

år efter år kan undersöka samme buske eller buskar i 

alla stadier af utveckling. 

*) Draba curtisiliqua Zett. Pl. Pyr. (D:r brachycarpa Zett. Bot. 

Not.) är utan tvifvel hybrid mellan D:r nivalis och Wahlenbergii. 

Draba trichella Fr. och vissa former af D:r rupestris R. Br. torde 

äfvenledes vara hybrider. De talrika och svårbestämda Drabafor- 

merna på Spetsbergen synas äfvenledes antyda, att hybrida-formen 

derstädes ej sparsamt förekomma af detta slägte. 
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Literatur-öfversigt. 

Svensk botanisk literatur 1877. 

(Af Th. 0. B. N. Krok). 

A. I Sverige trychta arheten eller uppsatser. 

A hin er, Klas, Bidrag till kännedomen om de svenska formerna af 

algslägtet Enteromorpha. — Akademisk Afhandl. ... i Upsala 

. . . d. 12 Maj 1877. Stockholm tryckt i Central-tryckeriet. — 

Tit. etc. 2 och 25 sid. 8;o -j- 1 Tafl. 

Areschoug, F. W. C., Beiträge zur Biologie der Holzgewächse. — 

145 sid. 4:o -f- Taf. I—VIII (i Acta Universitatis Lundensis. — 

Lunds Universitets årsskrift. Tom. XII. 1875—1876 [Lund, 1875 

— 76]. Mathematik och Naturvetenskap). — Äfven aftryck: — 

Mit 8 Tafeln Abbildungen. — Lund Fr. Berlings Buchdruckerei 

und Schriftgiesserei, etc. 

-, Om de mekaniska cellväfnaderna i bladen (i Bot. Not. 1877, 

sid. 65—73). — Äfven aftryck (med oförändrad paginering): Lund, 

Fr. Berlings Boktryckeri och StilgjuterL 8:o. 

Arnell, H. Wilh., Om fenologiska iakttagelser i Sverige (i Bot. Not. 

1877, sid. 33—42). — Äfven aftryck [med oförändrad paginering : 

— Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:o. 

-, Vegetationen vid nedre Jenisejs floddal (i Bih. tili K. Sven¬ 

ska Vet.-Akad. handl. Band. 4, N:o 11, sid. 27, 34, 38, 59—63 

etc.) ■— Jfr Hj. Thé eis berättelse om landt-expeditionen till 

Jenisej år 1876 [Göteborg, 1877. 8:o] sid. 15, 17 — 18, 31—35 etc. 

Berlin, N. J.. Läsebok i Naturläran för Sveriges Allmoge. — Med 

152 bilder. — Ättonde upplagan. Tillökad och förbättrad. Lund, 

Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. Tit. 2, 6 -f- 523 sid. 

8:o (Om Växterna: sid. 200—303). 

Eisen, G., Från Californien till Nevada. Reseskildringar (i Land 

och Folk 1877, sid. 13—25, 65—86). — Jfr. literaturfört. 1876. 

Eriksson, Jakob, Om meristemet i dikotyla växters rötter. — 

Akademisk afhandl. ... i Upsala ... d. 16 Maj 1877. — Aftryck 

ur Lunds Univ. Årsskr. Tom. XIII. — Lund, Fr. Berlings Bok¬ 

tryckeri och Stilgjuteri. — Tit. 1—44 sid. 8:o + Tafl. I—IV. 

Franckenius, Johannes, [f] Botanologia nunc primum edita, 

præfatione historica, annotationibus criticis, nomenclatura Linnæ- 

ana illustrata a R. F. Frist e dt. Upsaliæ typis descripsit Ed. 

Berling. — Dedik. och tit. + 140 sid, 4:o (ur Nova Acta Reg. 

Soc. Scient. Upsal. Ser. III. vol. extra ord. edit.). 
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Fries, E. [f], Icones selectæ Hymenomycetum nondum delineatorum. 

Voluminis secundi fasciculus primus. — üpsaliæ typis descripsit 

Ed. Berling, — sid. 1—10 -f- pl. 101-^110 samt tit. och dedik. 

[på omslaget: Stockholm, Centraltryckeriet. 1877]. 

Fries, Th. M., Polyblastiæ scandinavicæ. üpsaliæ typis descripsit 

Ed. Berling. — Dedik. och tit., 27 -f- 1 sid. 4:o (ur Nova Acta 

Beg. Soc. Scient. Upsal. Ser. III. vol. extra ord. edit.). 

För Botanikens vänner (i Aftonbladet 1877, N:o 271, d. 20 Nov.) — 

[Uppgift på 32 blommande fanerogamer den 18 Nov. 1877 vid 

Staket å Wärmdön. — Jfr flere likn. uppgifter i samma tidning 

och i Dagbladet vid samma tid). 

Hartman, C., Om växterna (i lärobok i Naturkunnighet... af Fre¬ 

drik Sandberg. — I. [Stockholm tryckt hos A. L. Normans Bok¬ 

tryckeri-Aktiebolag. 8:o] sid. 129—206). 

Iverus, Joh. Edv. D:son, Beskrivning över Västmanlands Fanero¬ 

gamer och Thallogamer utarbetad af J. E. D:son I. — Upsala 

Akademiska boktryckeriet Ed. Berling. — Tit. 1, IV -f~ 3^6 

sid. 8:o. 

Kindberg, N. C., Svensk Flora. Beskrifning öfver Sveriges Fane¬ 

rogamer och Ormbunkar. — Norrköping, M. W. Wallberg & comp. 

boktryckeri. — Tit. 1, Anmälan 1 -|- 402 (4- 2) sid. 8:o. 

Kjellman, F. R., Redogörelse för Provens färd från Dicksons hamn 

till Norge samt för Kariska hafvets växt- och djurverld. — Stock¬ 

holm, P. A. Norstedt & Söner. 16 sid. 8:o (ur A. E. Norden¬ 

skiölds Redogörelse (i Bih. till Sv. Vet. Ak. handl. Band. 4) för 

1875 års expedition till Jenissej). — Sid. 6 — 13: Botanik. 

-, Om Spetsbergens marina, klorofyllförande Thallophyter II. 

— Med 5 taflor. — Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 61 sid. 

8:o (ur Bihang till K. Svenska Vet. Akad, handl. Band. 4. N:o 6) 

— Jfr literaturförteckn. 1875. 

--, Bidrag till kännedomen af Kariska hafvets Alg-vegetation. 

Tafl. I (i Öfvers. af K. Vet.-Akad:s Förh. 1877. N:o 2. Stock¬ 

holm. Sid. 3—30). 

-, Ueber die Algenvegetation des Murmanschen Meeres an der 

Westküste von Nowaja Semlja und Wajgatsch. Mit einer Tafel* 

— Upsala, Druck der akademischen Buchdruckerei, Ed. Berling. 

— Dedik. och tit., 85 -]- 1 sid. 4:o (Ur Nova Acta Reg. Soc. 

Scient, üpsal. Ser. III. vol. extra ord. edit.). 

Krok, Th. 0. B. N., Svensk botanisk literatur 1876 (i Bot. Not. 

1877, sid. 182—187). — Äfven aftryck: Lund, Fr. Berlings Bok¬ 

tryckeri och Stilgjuteri. 6 sid. 8:o. 

Lagergren, Johan, Svampskörden år 1876. Med särskildt afseende 
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på Stockholmstrakten (i K. Landtbruks-Akad. Handl, och Tid¬ 

skrift 1877, sid. 153—158). — Jfr J. Arrhenius: Några upp¬ 

lysningar om kännedomen beträffande de ätliga svamparna etc. 

(anf. st. sid. 158 etc.). 

Larsson, L. M., Öfversigt af Sveriges vigtigare Fanerogama Växt- 

slägten ordnade efter det Friesiska systemet. — Karlstad, C. 

Forssells boktryckeri. — 80 sid. 8:o. 

Lindeberg, C. J., Skandinaviens Hieracier beskrifna af C. J. L. 

(Separataftryck ur Hartman, Handbok i Skandin. Flora, ll:te 

uppL). — Stockholm Ivar Hæggstrôms boktryckeri. — 26 sid. 8:o. 

Linnés, Carl von, Lefnadsminnen tecknade af honom sjelf. Med 

tillägg efter tryckta och otryckta källor af Arvid Ahnfelt. — 

Stockholm, tryckt i Centraltryckeriet. — Tit. (med Linnés bröst¬ 

bild) 2, förord 2 146 sid. 8:o. 
o 

Lund, A. A. W., Om Westervikstraktens Björnhallonarter (i Årsbe¬ 

rättelse jemte inbjudning till årsexamen vid Vesterviks på real- 

linien högre elementarläroverk . . . 1877. [Linköping, C. F. 

Ridderstads Boktryckeri. 4:o] sid. 1—22). 

Lundström, Axel N., Kritische Bemerkungen ueber die Weiden 

Nowaja Semljas und ihren genetischen Zusammenhang. Mit einer 

Tafel. — Upsala, Druck der akademischen Buchdruckerei, Ed. 

Beding. — Tit. 1, Inhalt 1 -|- 44 sid. 4:o (i Nova Acta Reg. Soc. 

Scient. Upsal. Ser. III. vol. extra ord. edit.). 

Molér, Wilhelm, Bidrag till kännedom om vedens byggnad hos 

Dvergbjörken (Betula nana L.). — Akademisk afhandling ... i 

Upsala ... d. 25 Aug. 1877. Upsala, tryckt hos P. Hanselli. — 

IV och 44 sid. -j- 2 Tabeller. 8:o [i en del ex. är inhäftad 

sid. ”Tillägg och rättelser”]. 

Nathorst, A. G., Nya fyndorter för arktiska växtlemningar i Skåne 

(i Geolog. Föreningens i Stockholm Förh. Band. Ill, sid. 203 — 

319). — Äfven aftryck: — Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. 

— 29 sid. 8:o. 

Nord sted t. O., Nonnullæ algæ aquæ dulcis brasilienses. Cum tab. 

II:a (i Öfvers. af K. Vet.-Akad;s Förh. 1877. N:o 3. Stockholm. 

Sid. 15—28). Anm. på sid. 27 äfven: Corrigenda in Desmid. 

Bras, (in Vidensk. Meddel, fra den Naturh. Foren, i Köbenh. 1869). 

-, Bohusläns Oedogonier. Med taflan III. (anf. st. N:o 4. Sid. 

21-33). 

-, Botaniska Notiser för år 1877. . . . Med 1 tafla och 2 trä¬ 

snitt. — Lund, Fr Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. — Tit., 

IV -f- 192 sid. 8:o. Anm. Särskild uppsats i denna tidskrift af 

utgifvaren: Några ord om Pinus Abies L. var. virgata och dess 

förekomst i Sverge (sid. 84- 87). 



lüo Literatur-öfversigt. 

S C heu t Z, N. J., Öfversigt af Sverges och Norges JRosa-avtev (i Bot. Not. 

1877, sid. 1—14, 44—51. Jfr auf. st. sid. IV). — Äfveii aftryck: 

— Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. 20 sid. 8:o. 

Seth, K. A. Th., Växtgeografiska bidrag till Medelpads flora (i Bot. 

Not. 1877, sid. 82—84). 

Swede rus, Ma'g'nus Bernhard, Botaniska trädgården i Upsala 

1655—1807. I. — Akademisk afhandl. ... i Upsala ... d. 23 

Maj 1877. Falun. Falu boktryckeri-aktiebolag. — Tit. -f“ 57. 

sid. imp. 8:o. 

Obs. Afhandlingen är sedermera fullständigt utgifven med titel : 

Botaniska trädgården i Upsala 1655 — 1807. — Ett bidrag 

till den svenska naturforskningens historia. — Anf. st. och 

boktr. -- Titelbl. 2, dedik. 1, III 141 sid. imp. 8:o. 

Sätherberg, Herman, Uppgift rörande ett dyrbart minne [en växt- 

samling] efter den store Linné (i: A. Ahnfelt, Carl von Linnés 

Lefnadsminnen etc. sid. 138 —145). 

Th(elaus), V. M., Ljusbehöfvande och skuggfördragande trädslag (i 

Skogsvännen 1877, sid. 59—62). 

V(almstedt), E. U., En liten hjelpreda vid undervisningen i växt- 

läran afsedd för första och andra klasserna vid Klara elementar¬ 

läroverk. — Stockholm, P. A. Norstedt & Söner. — 12 sid. 8:o. 

Winslow, A. P. Göteborgstraktens Salix- och jRosa-flora. I (i Bot. 

Not. 1877, sid. 174-182). 

Wittrock, Veit Brecher, On the development and systematic 

arrangement of the Fithophoraceœ a new order of Algæ. With 

six plates. — Upsala printed by Ed. Berling. — Dedik. och tit. 

-h 80 sid. 4:o (ur Nova Acta Reg. Soc. Scient. Upsal. Ser. HI. * 

vol. extra ord. edit.). 

X., .Skydd åt våra blommor! (i Pedagogisk Tidskrift 1877, sid. 327—329). 

Zetterstedt, J. E., Carex Schreberi och Polystichum Oreopteris 

funna på Wisingsö (i Bot. Not. 1877, sid. 103—105). 

-, Florula bryologica montium Hunneberg et Halleberg. — 

Stockholm P. A. Norstedt & Söner. — 35 sid. 4:o (ur K. Sven¬ 

ska Vet.-Akad. handl. — Ny följd. — Femtonde bandet). 

-. Hepaticæ Kinnekullensis (i Öfvers. af K. Vet.-Akad:s Förh. 

1877. N:o 2. Stockholm. Sid. 43—55). 

-, Supplementum ad Dispositionem Muscorum frondosorum in 

monte Kinnekulle nascentium (anf. st., sid. 57—80). 

Ährling, Ew., Några af de i Sverige befintliga Linnéanska hand¬ 

skrifterna, kritiskt skärskådade. I (i Bot. Not. 1877, sid. 161 — 

173). — Forts.: Bot. Not. 1878, sid. 1—16. 

1 
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(Exsiccat). 

Cleve, P. T. & Möller, J. D., Diatoms edited by. . . 1 Part. N:o 

1—48. — Upsala Esaias Edquists boktryckeri. Tit. -f- 3 sid. 8:o. 

Wittrock, Veit & Nordstedt, Otto, Algæ aquæ dulcis exsiccatæ 

præcipue scandinavicæ, quas adjectis algis marinis chlorophylla- 

ceis et phycochromaceis distribuerunt V. W. et 0. N. . . . Ease. 

1. (N:ris 1—50) 2 (N:ris 51—100). — üpsaliæ excudit Ed. 

Berling. Tit. (1 + 1) & ind. (1 1) imp. 8:o. 

Anm. Detta exsiccat rjøfereras och deri förekommande beskrif- 

ningar på nya arter och varieteter äro aftryckta i Bot. Not. 

1877, sid. 21—26. — Häraf äfven aftryck: 6 sid. 8:o. 

B. I Utlandet tryckta uppsatser, 

a. Original-uppsatser. 

Arnell, H. W., Journey to Sibiria (i Revue Bryologique 4:e Année 

(1877) sid. 33—41). 

Fries, E., Commentarius in cel. L. Queletii dissertationem: ”Sur 

la classification et la nomenclature des Hyméniés” in Bulletin de 

la Soc. bot. de France 1876 insertam (i Bulletin de la Soc. bot. 

de France 1877, sid. 72—79). 

Nathorst, A. G., Ginkgo-Familiens fossile Repræsentanter (i Tid¬ 

skrift for populære Fremstill. af Naturvidenskaben. Femte Række. 

Fjerde Bind [Kjøbenhavn, 1877], sid. 132 — 141). 

-, Om de glaciale Ferskvandsdannelsers Bidrag til Kundskaben 

om Istidens Plantevæxt (anf. st), sid. 284—305). 

ß. Öfv er sättning ar. 

Eriksson, Jakob, Ueber das Urmeristem der Dikotylen-Wurzeln 

(Mit Tafel XVIII— XXVII). - I Pringsheim, Jahrbücher für wis- 

sensch. Bot. II [Leipzig, 1877. 8:o], sid. 380—436. — ”Einige 

Form-Fehler der Schwedischen Auflage sind hier in der deutschen 

corrigirt und einige Figuren um des Raumes willen weggelassen 

worden.” 

Nordstedt, 0., Ueber das Anwenden von Gelatinglycerin bei Un¬ 

tersuchung und Präparation der Desmidieen (Uebersetzung aus 

Botaniska Notiser 1876, N:o 2). — I Hedwigia 1877, sid. 81—87. 

Tillägg. 

Segerstedt, Albrekt, Naturlära för Folkskolor och Nybegynnare. 

— Tredje upplagan. — i^Med 61 träsnitt och hänvisningar till 

”Läsebok för Folkskolan”). — Karlstad, C. Forssells boktryckeri, 



Bihang. 

Utländigars i Sverige trychta botaniska uppsatser 1877. .1 

Blomqvist, A., Om lärkträdet (i Tidskrift för skogshushållning 

1877, sid. 33—46). ; 

H em her g, Eug., Kysslands skogstyper. En skogsbotanisk skiss (anf. 1 
st. sid. 97-112, 161- 181, 193-203). 

Lange, Joh., Nogle Ord til floristiske Botanikeres Overvejelse (i 

Bot. Not. 1877, sid. 60—63 [anmaning till skonsamhet mot vild¬ 

växande sällsynta arter]). 3 

Lindberg, S. O., Cinclidium latifolium n. sp. (i Bot. Not. 1877, ? 

sid. 43-44). ^ 

Anm. Afven aftryck (med oförändrad paginering) : •— Lund; Fr. ji 

Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:o. ■** 

-, Utredning af de under namn af Sauteria alpina samman- 

blandade former (anf. st. sid. 73—78). — Anm. Äfven aftryck 

(med oförändrad paginering): — Lund, anf. boktr. 8:o. 

Poulsen, V. A., Pulpaens udvikling hos Citrus (i Bot. Not. 1877, 

sid 97—103 jemte figur). 

-, Om udviklingen af hæfteskiverne på visse slyngtråde (anf. 

st. sid. 129—138 jemte figur). 

W'arming, Eug., Om Rhizophora Mangle L. (Hertil Tafl. I) — I 

Bot. Not. 1877, sid. 14—21). — Anm. Äfven aftryck : 8 sid. 8:o. 

Wulfsberg, N., Mosliste fra den nordligste Bögeskov (i Bot. Not. 

1877, sid. 78-82). 

Conspectus Floræ Europææ. Auct. C. F. Nyman. 

I. Ranunculaceæ-Pomaceæ. Örebro 1878. 240 sid. 8:o. 

Denna nyligen utkomna del kan erhållas hos förf. 

(adr. Stockholm, Brunkebergstorg 2) mot 2 kr. i postför¬ 

skott, då den äfven sändes franko med posten efter upp- 

gifven adress. Andra delen är under tryckning. 

Meddelelser fra Carlsbergs Laboratoriet. Udgivne 

ved Laboratoriets Bestyrelse. Første Hefte. Kjøbenhavn 

1878. 8:o 106 sid. + Résumé 48 sid. — Pris 2 kr. 

Denna nya tidskrifts första häfte innehåller följande 

3 uppsatser af R. Pedersen: Undersögelser over de Fak- 
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torer, der have Indflydelse på Formeringen af Under g j ær¬ 

formen af Saccharomyces cerevisiæ; Forsög over den Ind¬ 

flydelse, som Inledning af Atmosfærisk Luft i gjærende 

Urt under Gjæringen udover; samt Undersøgelser over 

Varmegradens Indflydelse på Udskilningen af Kulsyre hos 

Byg-Kimplanter i Mörke. 

Repertorium annuum literaturæ botanicæ periodicæ 

curarunt G. C. W. Bohnensieg et W. Burck. Tom. quar¬ 

tus. 1875. Hærlemi 1878. 283 sid. 

Antalet af tidskrifter som refereras har i denna år¬ 

gång ökats till 209. 

Isoëtes echinospora Durieu in Preussen. Von Bob. 

Caspahy, (Schrift, d. ph. ökon. Ges. z. Königsb. Jahrg. 

XIX. 1878; pag. 40-42). 

I denna uppsats anför förf. äfven följande lokaler, 

hvarest han tagit nämda art: Gäddviksträsk vid Luleå 

(tillsammans med I.lacustris) ; Bönneholmsviken, s. o. från 

Luleå; Hertsöträsk vid Luleå; sjön vid Vuolerim i Luleå 

Lappmark (66^/2° n. bredd); samt Särkijärvi vid Kare¬ 

suando i Byska Lappmarken (omkr. 68 ^2° 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 
Fysiograßska sällskapet firade d. 3 okt. sin 100-åriga tillvaro 

medelst ett högtidligt sammanträde, hvartill allmänheten inbjudits 

att närvara. Sällskapets ordförande prof. Blomstrand höll minnestalet 

öfver dess stiftare, Anders Jahan Retzius, och dess sekreterare prof. 

Agardh lämnade en kortfattad historik öfver sällskapets 100-åriga 

verksamhet, hvarefter ordf. gaf tillkänna, hvilka personer, som af da¬ 

gens anledning blifvit kallade till hedersledamöter och ledamöter, 

hvaribland var prof. J. E. Areschoug. 

I den festskrift som sällskapet utgifver äro följande botaniska af- 

handlingar: af O. Nordstedt, De algis aquæ dulcis et de Characeis 

ex insulis Sandvicensibus a Sv. Berggren 1875 reportatis, 24 s. 4:o 

med 2 planscher ; af C. F. W. Areschoug, Jemförande undersökningar 

öfver bladets anatomi, med 11 pl.; af S. Berggren, Några nya eller 

ofullständigt kända arter af nyzeeländska fanerogamer, med 7 pl. 
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Göteborgs vetenskaps och vitterhetssamhälle firade den 8 okt. 

hundrade årsdagen af sin stiftelse medelst ett offentligt sammanträde 

hvarvid ordföranden d:r C. Dickson höll högtidstalet och sekreteraren 

d:r J. J. Björklund uppläste början af den historik, som till dagens 

fest utgifvits. Till festen utgifves ett särskildt jubelhäfte, hvari föl¬ 

jande uppsatser förekomma: Hallands och Bohusläns fanerogamer 

och ormbunkar, upptecknade af C. J. Lindeberg, samt Några rön om 

afsöndring af vätskor i växtens knoppar och från dess unga lilad af 

P. G. E. Theorin. 

Sällskapet pro fauna et flora fennica den 5 okt. Ordf. prof. 

Lindberg anmälde tvänne nyfinska mossor näml. Grimmia arenaria 
Hampe, funnen vid Kackelinniemi i Karis Lojo af mag. V. Brotherus, 

förut veterligen ej anträffad nordligare än på Harz, samt Eurhynchium 
Vaucheri Br. Eur. tagen af ordf. vid Kiviniemi i Lojo på kalkklippor 

i Lojo sjö. Äfven tillkännagaf ordf, att den rätta Dicranum Müh- 
lenbeckii Br. Eur. ej är funnen i Skandinavien utan endast på södra 

Europas och mellersta Asiens ^äll samt att den art, som under detta 

namn anförts från norden, endast är D. cirratum (Schimp.) Lindb., 

en form som nästan alltid är steril, men likväl sistlidne sommar fans 

fruktbärande i största ymnighet på alla kalkklintar invid Lojo sjö 

och hvilken befunnits utgöra en egen art väl skild från D. fuscescens, 
hvaraf den äfven blifvit ansedd såsom en varietet. — Doc. Sahlberg 

förevisade tvänne för finska floran nya eller ej med säkerhet kända 

fröväxter, som af honom sistlidne sommar blifvit funna, näml. Festuca 
gigantea (L.), anträffad i Pyhäjärvi socken på Karelska näset, der 

den förekom på några ställen i lund bland hallonbuskar vid Toubila 

invid Pyhäjärvi sjö, samt Juncus cap>itatus Weig, hvilken förekom 

ymnigt på flacka sandstränder vid samma Pyhäjärvi nära Kelia by. 

— Lektor Hj. Hjelt tillkännagaf att den nya förteckningen öfver 

Universitetets finska växtsamling snart skulle läggas under prässen. 

Linnéansh stipendiefond vid Upsala universitet. Upsala 

Naturvetenskapliga Studentsällskap liar utsändt listor för 

teckning af bidrag till en Linnéansk stipendiefond vid 

Upsala universitet. Derut återgifva vi följande. ”Vid det 

lärosäte, der Linné så länge ocli med så stor heder lefvat 

och verkat, finnes ännu icke något stipendium, som bär 

hans namn. Man förestälde sig derför, att om en fond 

till ett sådant medelst allmän subskription inom foster¬ 

landet kunde samlas, skulle svenska folket derigenom på 
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ett värdigt sätt hafva gifvit en varaktig gärd af vördnad 

åt den store mannens minne. Såsom hvar och en vet, 

låg kännedomen af särskildt vårt lands natur Linné sär¬ 

deles varmt om hjertat. Ingen svensk har i detta afse- 

ende uträttat så mycket som han. Med minne häraf 

tänkte man sig, att årliga räntan af den stipendiefond, 

som är afsedd att nu bildas, lämpligen skulle kunna an¬ 

vändas till understöd åt någon ung lofvande naturforskare 

här vid universitetet, hvilken hade för afsigt att under 

naturvetenskaplig resa inom fosterlandet fullfölja den af 

Linné med så stor framgång inslagna vägen.” — ”Vi he- 

höfva ej påpeka att äfven mycket små bidrag mottagas 

med stor tacksamhet. En hufvudsak synes oss nemligen 

vara att teckningen blir så allmän som möjligt — att 

den sträcker sig till hela svenska folket. De insamlade 

bidragen torde före årets utgång insändas till Sällskapets 

ordförande, D:r V. Wittrock, under adress Upsala.” 

Ancylonema NordensJciöIdii Berggr. funnen i Europa. 

Då d:r S. Berggren år 1870 på den Nordenskiöldska ex¬ 

peditionen gjorde en längre tur in på Grönlands inlandsis, 

upptäckte han ofvannämde alg. Som det var möjligt 

att denl kunde finnas äfven i Europa, letade jag efter 

den och fann den äfven både på nedfallna isstycken af 

Brigsdalsbräen i Nordfjord (en del af Justedalbräen) och 

på pipig is på Snöhättan. Det vore skäl att söka efter 

den på glaciererna i södra Europa. Utg. 

Prof. J. G. Agardh har till Lunds universitets botaniska museum 

skänkt ett herbarium, till största delen innehållande fanerogamer 

samt en del kryptogamer, in alles omkring 40,000 exemplar. 

W. Nylanders lafsamling. Af rektorns vid Helsingfors univer¬ 

sitet nyligen utgifna treårs-berättelse finner man, att förre professorn 

i botanik vid Helsingfors universitet d;r William Nylander, som alt- 

sedan sitt afskedstagande 1863 varit bosatt i Paris, har erbjudit sig 

att emot en årlig lifränta af 1200 fracs till nämda universitet öfver- 

låta alla de naturalhistoriska samlingar och böcker, — utgörande 

år 1878 omkring 4,250 arter lafvar och 2,000 arter svampar, repre¬ 

senterade af mer än 16,000 typiska exemplar från alla verldsdelar, 
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jämte 350 vetenskapliga arbeten i botanik och zoologi, — af hvilka 

han för närvarande är i besittning eller framdeles kommer att äga, 

samt i sådant afseende jämväl förbundet sig att till ett belopp af 

15,000 frcs mot eldfara assurera de bland dessa samlingar, som tils- 

vidare förvaras i Paris. På erbjudna vilkoren har universitetet sedan 

erhållit tillstånd att inlösa dessa samlingar. 

Till referent af svensk och norsk literatur för Justs Botanischer 

Jahresbericht är prof. V. Wittrock numera antagen. 

Tidskrifter för mikroskopi, I Amerika har det länge utgifvits 

en mängd tidskrifter uteslutande för mikroskopi, utgifna af särskilda 

sällskaper. I Europa, där antalet af dylika sällskaper varit mindre, har 

det på senare åren ökats (t. ex. Société belge de microscopie). Inom 

ett års tid hafva 3 tidskrifter i dylikt syfte börjat utgifvas af enskilda 

personer: Zeitschrift für Mikroskopie, af E. Kaiser i Berlin; Jour¬ 

nal de micrographie, af J. Pellet an i Paris; och Brebissonia, revue 

mensuelle illustrée d’Algologie et de micrographie botanique, af G* 

Huberson i Paris. 
f __ 

O 

Ett ex. af Sofia Åkermarks typsamling öfver Skandinaviens Al¬ 

ger finnes till salu för 20 kr. Hugade spekulanter torde vända sig 

till ' M. Boheman, 

Lund, Råbygatan N:o 9. 

I Gust. Anderssons Antiqvariat Upsala. 
Agardh, J. G. Theoria systematis plantarum cum tab. XXVIII. 10 kr. 
Botaniska Notiser, för åren 1839—59. Inb. i 5 Band. 25 kr. 
Årsberättelse, om Botaniska arbeten, utg. af J. E. Wikström & N. J. 

Andersson för 1845—54. 12 kr. , 
En fullständig samling af Akademiska Disputationer som äro offentligen 

försvarade i Upsala under åren 1852—77. 39 st. i Botanik. 25 kr. 
Obs! Se föregående annonser i N;o 1 och 3. 

Innehåll: V. B. Wittrock: Oedogonieœ americanœ, hucusque cog- 
nitœ. — N. J. Scheutz: Spridda växtgeografiska bidrag. — J. E. 
Zetterstedt: Om några Hybrider af slägtet Salix funna i södra 
Sverge under sommaren 1878. — Literatur-öfversigt: Svensk 
botanisk literatur 1877. — C. F. Nyman: Conspectus Floree Euro- 
pœœ, I. — Meddelelser fra Carlsbergs Laboratoriet. I. — Reper¬ 
torium annuum literatures botanicœ. 1875. — R. Caspary: Isoëtes 
echinospora Durieu in Preussen. — Smärre notiser: Lärda säll¬ 
skaps sammanträden. — Linnéansk stipendiefond vid Upsala uni¬ 
versitet. — Ancylonema Nordenskiöldii Berggr., funnen i Europa. 
— Skänk af stort herbarium. — W. Nylanders lafsamling såld. — 
Referent för Botan. Jahresber. — Tidskrifter för mikroskopi. — 
Annonser. 

Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri, 1878. 



BOTANISKA NOTISER 
UTGIFNE AF 

O. NORDSTEDT. 

N:r 6. d. 16 dec. 1878. 

Om Sværmecellerne og deres Copulation hos 

Trentepohlia Mart. 

Af N. Wille. 

(Hermed Tavlen 1). 

I Begyndelsen af Oktober 1878 samlede jeg Trente- 

poJilia umbrina (Kg.) Born. paa Æsculus Hippocastanum 

L. i den botaniske Have i Upsala. Naar lidt af den blev 

lagt i Vand fremkom efter nogle Minuters Forlob rigeligt 

med Sværmeceller. Da jeg troede at liave seet Antydning 

til en Copulation af Sværmeceller, opfordrede Professor 

WiTTKocK mig til at undersoge Sværmecellerne og deres 

Forholde nöiere. Efterfölgende Undersögelser ere udförte 

i Upsala under Professor Wittrocks Ledelse. 

Sværmecellernes Udtræden iagttog jeg fra Begyndelsen 

af kun ved 2 Celler, medens mange bleve seede, hvor Ud¬ 

trædelsen allerede var begyndt. Der var ikke nogen paa- 

tagelig Forskjel mellem de vegetative og propagative Cel¬ 

ler (Fig. 1—5); dog kan det mueligen opstilles som Regel, 

at Sværmecellerne altid komme fra större, sjelden fra ter- 

Thuret bar paavist {Liste des algues marines de Cherbourg, 
par A. Le Jolis. Paris 1863. Pag. 105),'at Navnet Trentepohlia af 

Martius er opstillet (181.7) specielt for Byssus aurea L. {Flor. cryptog. 
Erlang, p. 351) för Agardh opstillede Slægtsnavnet Chroolepus (1824). 

Jeg har derfor i denne Opsats, folgende Prioritetsloven, benyttet 

N avnet 2'ren tej)o]diu. 
11 
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minale og altid fra Celler, som ikke nylig havde været i 

Deling. De vegetative Cellers Diain. er 15—27 (.i og Svær¬ 

mecellernes Moderceller ere i Diam. 18—24 f.i. 

1 Celleindlioldet kunde der ikke iagttages nogen De¬ 

ling för Sværniecellernes Udtræden, og det lignede ganske 

Indholdet hos de fleste vegetative Celler, helt igjennem 

grynet og gulagtigt rodt. Nogle af de vegetative Celler 

saa ud som om de vare fyldte med en eneste röd Olje- 

draabe, andre vare kun rödligt kornet i Midten, men grön- 

lige ved Væggerne; fra saadanne Celler fremkom aldrig 

Sværmeceller. Umiddelbart för Sværmningen opstod, rime¬ 

ligvis ved llesorbtion, et i de fleste Tilfælder cirkelrundt 

Hul (3—6 f-L i Diam.) paa Cellevæggen ; herigjennem traadte, 

i det ene af de iagttagne Tilfælder, Sværmecellerne frem, 

som det syntes en efter en, med den ciliebærende Del 

foran. I det andet Tilfælde traadte en större Masse ud, 

som det syntes omgiven af en Hinde, denne brast og nu 

delte Massen sig i 5—6 Sværnieceller, som straks svöm- 

mede afsted ; de övrige traadte derefter ud af Modercellen 

en efter en som i förste Tilfælde. 

Aabningen, hvorigjennem Sværmecellerne træde ud, er 

saa liden, at de som oftest maatte snöre sig sammen, 

efterhvert som de passerede den. Undertiden hændte, at 

en af Sværmecellerne under Udtrædelsen rev sig over, saa 

at endel af den blev liggende indi Cellen og spærrede Ud¬ 

gangen for de övrige. Om der kun var 3 eller 4 tilbage, 

sværmede de da om inde i Cellen og destrueredes i Re¬ 

gelen efter kort Tids Forlöb; var derimod mange tilbage 

i Cellen, lykkedes det dem altid at trænge den spærrende 

Masse ud, og de fortsatte da sin Udtræden paa almindelig 

Maade. Under forövrigt gunstige Betingelser fremkom 

Sværmecellerne ligegodt i Mörke som ved Dagslys. 

Med Sikkerhed at opgive Tallet af Sværmeceller i en 

Modercelle er ikke let, da de traadte ud saa raskt efter 

hverandre i Begyndelsen, men det syntes at være omkring 

25; noget bestemt Antal 32 eller G4 som Hildebrand iiar 
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fundet hos TrentepoJdia Jagenifera (Htldebk.) ^), synes ikke 

at forekomme hos denne art. 
Naar Sværmecellerne havde begyndt at træde ud, 

saaes en Blære (Fig. 1 v) betydelig större end Sværme- 
cellerne, sidde fast udenfor, ved Siden af Udtrædelsesaab- 
ningen. Sværmecelleriie komme ud ved Siden af Blæren, 
have ofte Cilierne fæstede ved den og anstrænge sig da 
saa meget for at komme lös, at de undertiden kunne 
rive Blæren ett Stykke med sig. Den indeholder næsten 
altid nogle smaa, runde Korn af samme Beskaffenhed som 
Cellindholdet og som vise Molekiilarbevægelse. Med Chlor- 
zinkjod trak den sig sammen og farvedes blaaagtig; den 
skulde fölgelig bestaa af Cellulose; rimeligvis er den det 
indre Lag af Cellevæggen, som aflöser sig ved Sværme- 
cellernes Udtræden. Den er altsaa forskjellig fra den 
Gallertkugle som Hildebrand iagttog hos Trentepohlia la- 
genifera (Hildebr.) ^). Naar den havde ligget en Stund, 
oplöste den sig i det omgivende Vand. 

Sværmecellerne havde inde i sin Modercelle en eien¬ 
dommelig Form, hvad man let kunde se, naar de fleste 
vare traadte ud, de som bleve tilbage vare da tykke i 
Forenden og smalnede af bagtil (Fig. 1 g^); undertiden 
vare de næsten rette, men i Regelen vinkelböiede eller 
krogformigt böiede. Denne Form beholdt de ogsaa efter 
at de vare traadte ud (Fig. 6), undertiden havde de en 
Oljedraabe hængende bagtil (Fig. 6 f, g) og svömmede 
da op og ned, frem og tilbage og gjorde alle muelige An- 
strængelser for at blive dette Vedhæng kvit. En Sværme¬ 
celle var lang og smal og bar en farvlös Flæk paa 
Midten (Fig. 7 a), men efterat have svömrnet en Stund be¬ 
gyndte den at snöre sig af; den blev da delt i en stor og 
en liden, som hang fast ved en Traad (Fig. 7, b), den 

L lieber ein CJifoolepus mit Zoosporenbildung. Von Dr. Hilde¬ 

brand. (Botanische Zeitung, N:o 13, 1861.), 
D 1. c p. 82 o. 83. 

ll’^ 
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mindre Protoplasmamasse begyndte nu snart at destrueres, 

og det viste sig da, at den hang fast ved en af Cilierne 

paa den endnu levende Sværmecelle (Fig. 7 c). Maaske 

skulde det have været to, men isaafald har Delingen i 

Modercellen været ufuldstændig. ' Naar Sværniecellerne 

have svömmet en Stund, begynde de at forandre Form, 

den tykke Forende smalner af, og den tynde Bagende- 

trækker sig sammen og bliver tykkere. Snart have de 

naaet den Form, som man kan kalde den typiske; de ere 

da ægrunde (Fig. 8 a—c) og seede fra Siden stærkt flad¬ 

trykte (Fig. 8 d). Længden er 9—^13 f.i^ Bredden 4—8 

og Tykkelsen, som det ikke med Sikkerhed lykkedes at 

maale, syntes at være lidt mere end Halvparten af Bred¬ 

den. I den sjndse Ende bære de 2 Cilier, som ere 2—3 

Gange saa lange som Sværmecellens Krop og ere fæstede 

et lidet Stykke fra hverandre ved den forholdsvis store 

farvlose Flæk, som de have i Forenden; i Regelen have 

de ogsaa en farvlös Flæk i den hagre Ende, hvad man 

lettest ser, om man farver dem med Jod; det rôde Ind¬ 

hold bliver da bl aat, de to farvlose Flække forblive farv¬ 

lose. Naar de svömme, dreie de sig ofte rundt fra Hoire 

mod Venstre, og de synes at kunne svömme saavel frem¬ 

over som bagover. 

Naar Sværmecellerne have svömmet en Tid (5—10 

Min.) med sin typiske Form, begynde de atter at forandre 

sig ; de trække sig lidt efter lidt sanimen og antage i Re¬ 

gelen Kugleform, Q f.L i Diam. Ofte kan man da kun se 

en farvlös Flæk, nemlig hvor Cilierne ere fæstede. Efter 

kort Tids Forlöb lægge de sig til Ro, idet Ciliebevægelsen 

ophörer, og snart begynde de at oplöse sig, idet Indholdet 

under livlig Molekularbevægelse fordeler og oplöser sig i 

det omgivende Vand. Hele Sværmecellernes Liv varer 

næppe længere end Time. 

Af alle de saaledes fritsvömmeiide Sværmeceller, som 

iagttoges, sikkerlig over 1000, blev ikke fundet nogen, 

som med Sikkerhed omgav sig med Cellemembran. Deri- 



7r. J^oi. Sc^ xrrrtl}u, l^soi 
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mod saa jeg i et Tilfælde 4, i et andet 1 rund Kugle 

(6 ß i Diam.) liggende inde i en forövrigt udtomt Moder¬ 

celle for Sværinecellerne (Fig. 4 og 5 g). Dette var 

aabenbart Sværmeceller, som vare komne til Ro, og det 

saa ud som om de vare omgivne med en tynd Membran, 

hvad der er saa meget mere sandsynligt, som de laa i 

længere Tid uden at destrueres, hvad der ellers altid 

pleiede at ske med Sværmecellerne, enten de svömmede 

udenfor eller i sin Modercelle. 

Ofte kunde man se to Sværmeceller ligesom jage 

hverandre og vikle Cilierne sammen, men derpaa atter 

skilles. En Copulation blef iagttagen i nogle enkelte Til¬ 

fælder. To kugleformede Sværmeceller, som svömmede 

ved Siden af hverandre, begyndte at forene sig og smel¬ 

tede tilsidst ganske sammen til en kugleformig Celle, som 

nu bar 4 Cilier, hvoraf 2 og 2 dog vare fæstede et Stykke 

fra hverandre (Fig. 9 e); efter Foreningen bevægede den 

sig endnu en Stund, kom saa til Ro og oploste sig tilsidst. 

En anden blev först iagttaget efter Foreningen, den bar 

4 Cilier, som vare fæstede tæt sammen. En tredie havde 

en langagtig trekantet Form og bar Cilierne 2 og 2 fæ¬ 

stede i- modsat Ende (Fig. 9 f), man kunde formode, at 

disse havde forenet sig med den bagre Ende. Ikke nogen 

af disse copulerede Sværmeceller omgav sig med Membran, 

men oplöste sig i det omgivende Vand paa samme Maade 

som de ucopulerede; de 4 Cilier vare synlige, efterat de 

havde begyndt at destrueres og syntes at have samme 

Længde, som medens Sværmecellerne vare levende. 

Kun i et Tilfælde lykkedes det mig at iagttage copu- 

lerende Sværmeceller, som efter sin Forening omgav sig 

med Cellemembran. De to Sværmeceller berörte hverandre 

med den spidse, farvlöse Ende og efter et Oiebliks Forlöb 

havde der dannet sig et Baand af farvlöst Protoplasma 

mellem begges Kimflække (Fig. 9 a). De svömmede uaf¬ 

brudt og temmelig hurtigt, idet de snart lagde sig sam¬ 

men paa Siden, snart laa ret ud for hverandre (Fig. 9 
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b, a). Endelig kom de forholdsvis til Ro, idet man kun 

nu og da kunde bemærke en svag Bevægelse, og de fore¬ 

nede sig nu med hverandre, idet de lagde sig sammen fra 

Siden af. Da de havde forenet sig og antaget Kugleform, 

var denne 9 i Diam. (Fig. 9 c). I Kanten af denne 

Kugle iagttoges 2 farvlose Flække, skildte et lidet Stykke 

fra hverandre (Fig 9 d). Oilier nes Forhold kunde jeg ikke 

iagttage, da det ikke var mueligt at faa de copulerende 

Sværmeceller bort fra en udtomt Celle, hvorpaa de havde 

lagt sig til Ro. Efter en Tids Forlob, knapt Time, 

begyndte en tynd Membran at blive synlig (Fig. 9 d); 

hvorefter de farvlose Flække forsvandt lidt efter lidt. 

Indholdet var ligedan som i^ de vegetative Celler. Jeg 

kunde senere i flere Timer ikke bemærke nogen anden 

Forandring, end at Membranen tiltog lidt i Tykkelse. 

Hermed er det altsaa bevist, at en Copulation af 

Sværmeceller finder Sted hos TrentepohUa twiorina (Kg) 

Born. De af Forfattere tidligere her benyttede Benævnel¬ 

ser: Zoosporangium og Zoosporer ere altsaa ikke længere 

anvendbare her, hvor man har kjönnede Sværmeceller. 

Jeg vil derfor optage de af de Bary og Strasburger 

i saadanne Tilfælder foreslaaede Navne; istedenfor Zoo¬ 

sporangium Planogamctangnini og istedenfor Zoosporer 

Pianogameter, og for Produktet af de copulerende Piano¬ 

gameter Zygote, 

Vi have vistnok seet, at Sværmeceller lagde sig til 

Ro inde i sin Modercelle, og, som det syntes, omgav sig 

med en Membran, men dette beviser ikke, at man ogsaa 

har Zoosporer hos Trentepolilia umhrina (Kg) Born. Sna¬ 

rere synes det mig, at dette bör opfattes som en Partheno¬ 

genesis; hvad man i dette Tilfælde har saa meget mere 

Grund til at antage, som de ikke vare under normale 

Forholde, men forbleve indespærrede i sin Modercelle. 

___ I 

C Acetabularia mediterranea von A. de Bary und E. Stras- 

RURGER (Botanische Zeitung 1877. N:o 47.). 
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Selv udenfor Modercelleii kan vistnok en saadan Parthe¬ 

nogenesis finde Sted under visse Forholde, og det er mue- 

ligens et saadaiit Tilfælde Caspary har iagttaget, da 

lian paastaar, at han har seet Zoosporer” af TrentepoMia 

aurea Mart. spire; eller mueligens beror Casparys Angi¬ 

velse paa en Feiltagelse, hvad Gobi synes at antage. 

En lignende Parthenogenesis ^ er ogsaa iagttagen hos 

andre Alger. Hos Ulothrix sonata (Web. et Mohr) Kg har 

saaledes Dodel iagttaget at ” Micro soosporer” kunne 

spire uden forudgaaende Copulation, baade inde i og uden¬ 

for sit Gametangium. 

Ogsaa hos en anden Art af TrentepoMia^ har jeg 

iagttaget Planogani eters Fremtræden og Copulation. Ved 

Veien mellem Upsala og Ultuna vare nogle Grantræn (Ficca 

excelsa (Lamk.) Link paa den ene Side (den nordvestre) 

bedækkede med et rodt Overdrag, som ved nærmere Un- 

dersögelse viste sig at bestaa af en Art af TrentepoMia. 

Ved at sammenligne med Exemplarer i Rabenhorsts ”Die 

Algen Europas” fandt jeg, at den overensstemmede mest 

med T. BleiscJiii (Rabenh.) ÇChroolepus umhrina (Kg) 

forma elongata Bleisch; Rab. Alg. Eur. no 149h.). Den 

skiller sig fra denne ved en enklere Forgrening og i Re¬ 

gelen tydeligere differentierede Gametangier, foruden ved 

sin Forekomst paa Gran (fPicea excelsa (Lamk) Link *). 

Die Zoosporen von Chroolepus Ag. und ihre Haut. Von M. 

Caspary (Flora 1(S58. No. 36). 

Algologische Studien über Chroolepus Ag. Von Christoph 

Gobi. (Bulletin de l’académie imperiale des sciences de St. Péters- 

bourg. Tome dix-septième. St. Pétersbourg 1872). 

Die Kraushaar-Alge Ulothrix sonata. Von Dr. Arnold Dodel. 

(Separat-Abdruck aus Pringsheims Jahrbücher für wissenschaftliche 

Botanik. X. Band. p. 99 og folg.). 

Trentepolilia Bleischü (Rabenh.) ß Ficeœ nov. var. Var. minus 

ramosa, gametangiis distinctis majoribus; diametro cell. veg. 21—27 

p-, crass, membr. 4 ô p-, diam, gamet. 27—37 diam, orific. gamet- 

4—5 p 
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Den er forresten meget variabel, ligesom hele T. um- 

6nna-Gruppen, især hvad Cellernes Störreise angaar. Som 

de yderste Grænser for Cellernes Störreise (sammenlign 

nedenstaaende normale Maal) har jeg i et Tilfælde fundet 

hos en lösreven vegetativ (?) Celle en Længde af 60 n, 

(Indholdet 45 ,n) og en Bredde af 51 iå (Indholdet 42 /<); og 

hos et udtömt Gametangium en Diam. af 19 med en 

Udtrædelsesaabning 4 i Diam. Dette overordentligt 

lille Gametangium var sidestillet, og den vegetative Celle, 

hvorfra det udgik, var i Diam. 30 Et saadant Forhold 

synes imidlertid kun at forekomme yderst sjelden. 

Gametangierne vare som Kegel terminale, enten en¬ 

dende en större Gren, eller siddende paa Siden og saale- 

des selv dannende en ny Gren, kun bestaaende af en 

Celle, Gametangiet. Meget sjelden forekom intercalare 

Gametangier. 

Naar denne Trente^Johlia blev lagt i Vand, fremkom 

Gameterne efter crc. V4 Times Forlöb (altsaa senere end 

hos T. umbrina (Kg) Born.). I Kogelen havde de ogsaa 

her den samme uregelmæssige Form som hos T. umbrina; 

i et Tilfælde saa jeg dem dog, straks de traadte ud, an¬ 

tage sin typiske Form, som de ellers först faar efter nogle 

Minuters Omkringsvömmen. De afviger da lidt fra Game¬ 

terne hos T. umbrina; thi istedenfor at være ægformige, 

fladtrykte og spidse i den Ende, hvor Cilierne sidde fæ¬ 

stede, ere de hos denne mere ovale,» fladtrykte,' næsten 

lige tykke i den Ende, hvor Cilierne ere fæstede og i den 

modsatte (Fig. 15 a, b; c er seet fra Siden). De bære 

ogsaa en farvlös Flæk baade i For- og Bagenden. Piano¬ 

gametens Krop er större end hos T. umbrina^ men Cili¬ 

erne ere kortere, de ere næppe mere end 1 V2—^ Gange 

længere end Gametens Krop. Gameternes Störreise vari¬ 

erer ikke saa ubetydeligt; en som jeg maalte, medens den 

laa rolig, var 15 lang og 6 (.i bred. Ved at dræbe dem 

med Jod, synes de at contraheres lidt; 8 som jeg maalte 

viste fölgende Maal: 
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Længde 13; 9; 15; 11; 10; 14; 12; 12 fx. 

Bredde 56 676756 

Tykkelsen kunde jeg ikke med Sikkerhed maale, men 

den lod til at være omtrent Halvparten af Bredden. Naar 

de svömme, dreie de sig i Regelen ikke rundt som hos 

T. umhrina, men de svömme paa Kant og krænge hurtigt, 

men regelmæssigt over til Siderne. Efterat have svömmet 

en Tid, antage de ogsaa hos denne Art Kugleform, ^ (.i i 

Diam; tilsidst destrueredes de. Gameternes Livsvarighed 

er större hos denne end hos T. umhrina. 

En Copulation iagttoges en Gang. To Gameter havde 

forenet sig med sine farvlöse, ciliebærende Ender (Eig. 

16 a), men det lod ikke til, at de kunde komme til Eor- 

ening paa denne Maade; thi efter en Stunds Forlöb be¬ 

gyndte de at skille sig fra hverandre, saa de tilsidst kun 

hang sammen ved en smal Traad (Eig. 16 b); nu lagde 

de sig atter indtil hverandre, men lidt mere fra Siden 

(Eig. 16 c). De begyndte nu at smelte sammen og deres 

Bevægelser ble ve langsommere, saa det blev mueligt at 

se 4 Cilier, som vare fæstede ved den midtre, store, farv¬ 

löse Flæk (Eig. 16 c, f); dette var altsaa Forenderne af 

de to oprindelige Gameter. De kopulerende Gameter 

(Zygoten) begyndte nu at afrunde sig, antog först en tre¬ 

kantet form (Eig. 16 e—f) og tilsidst fuldstændig Kugle¬ 

form (Eig. 16 g), 12 i Diani. Den farvlöse Flæk, hvor 

Cilierne vore fæstede, var fremdeles tydelig, men de to 

andre forsvandt lidt efter lidt. Efterat Zygoten havde 

antaget Kugleform svömmede den endnu Time ganske 

sagte omkring; tilsidst kom den til Ro, men begyndte saa 

at optage Vand, dens Diam. steg til 15 (.i og tilsidst de¬ 

strueredes den: I det hele havde den bevæget sig omtrent 
2 Time. 

Undertiden kan man linde Pseudozygoter, forsynede 

med 4 Cilier, som ikke have dannet sig ved Copulation, 

men ere fremkomne ved en ufuldstændig Deling i Game- 

tangiet. Der fordres derfor en længere Tids Iagttagelse^ 
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för man med Sikkerhed kan afgjöre, hvorvidt man har 

for sig eu ufuldstændig Deling eller en Cojmlation. Et 

saadant Tilfælde havde jag Anledning til at iagttage fra 

Begyndelsen af; fra et Gametangium fremkom en uregel¬ 

mæssigt formet Masse, som snart antog en elii:)tisk Form, 

tilspidset i begge Ender, hvor den bar en farvlös Flæk; i 

Midten laa en stor Oljedraabe og ved denne kunde man 

skjelne en skraatlöbende Linie, som delte Protoplasma¬ 

massen i to ligestore Dele; paa hver Side denne Grændse- 

linie laa en liden farvlös Flæk, den ene vor skudt lidt 

op af Oljedraaben (Fig. 17 a); man kunde imidlertid 

let gjenkjende to Gameter med sine farvlöse Flække. 

Snart begyndte Pseudozygoten at afrunde sig, den antog 

först en noget trekantet Form (Fig. 17 b—d); de to 

midtre farvlöse Flække vare allerede forsvundne; tilsidst 

antog den fuldstændig Kugleform (Fig. 17 e); den bar 

nu 4 Cilier fæstede ved en stor, farvlös Flæk, de övrige 

vare forsvundne, Oljedraaben var derimod fremdeles ty¬ 

delig. En anden Gang saa jeg to Gameter, som vare 

forenede med sine farvlöse Cilieender (Fig. 18 a), lidt 

efter lidt skille sig fra hverandre, saa de kun hang sam¬ 

men ved en smal Traad (Fig. 18 b); tilsidst brast ogsaa 

denne og de svömmede hver sin Vei. 

Da det saaledes er lykkedes at paavise, at Copulation 

af Gameter finder Sted hos to Arter af Trentcpolilia^ kan 

man vel antage, at dette ogsaa finder Sted hos de övrige 

Arter. Hvorvidt Trcntepohlia ogsaa har en kjönslös For¬ 

plantning ved Zoosporer, maa senere Undersögelser afgjöre. 
\  

Explicatio figurarum. 

Obs. Figuræ omnes 330ies amplificatæ sunt. 

Fig. 1—9. TreyitepoMia timhrina [Kij) Born. 

Fig. 1 c cellulæ vegetativæ. g planogametangium 

intercalare evacuatum, orificium, per quod planogametæ 

elapsæ sunt, ostendens, g^ planogametangium terminale. 
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prope evacuatum, gametam solitariam nondum egressam 

includens, v vesicula una cum gametis formata. 

Fig. 2 g gametangium intercalare evacuatum, orifi¬ 

cium ostendens. 

Fig. 3 g, g gametangia gemina intercalaria, evacuata. 

Fig. 4 g gametangium gametas quatuor non copula¬ 

tas, membrana tamen cinctas includens. 

Fig. 5 g gametangium gametam non copulatam, 

inembrana tamen cinctam includens. 

Fig. 6 a—g planogametæ jam e gametangio elapsæ. 

f et g gameta guttulam oleosam seciim ad tempus fe¬ 

rentes. 

Fig. 7 gametæ geminæ divisione imperfecta forma- 

tæ. Gametæ altera e divisione normalis prodit, altera 

mox est destructa. 

Fig. 8 a—^c Gametæ adultæ a latere lato visæ; d 

gam. adulta a latere augusto visa. 

Fig. 9 a, b gam. binæ copulatæ; c zygota, copula¬ 

tione jam peracta, cilia quatuor adhuc ferens, d zygota 

eadem ciliis retractis membrana cincta; e et f zygotæ 

alteræ anomalæ jam formatæ. 

Fig. 10—18. T. BleiscJiii (Rabenh) ß. Piceæ nov. var. 

Fig. 10 c cellulæ vegetativæ; g gametangium termi¬ 

nale, gametam destructam includens. 

Fig. 11 individuum minus, sterile. 

Fig. 12 g gametangium terminale evacuatum, orifi¬ 

cium ostendens. 

Fig. 13 g gam. laterale, evacuatum, orificium osten¬ 

dens. 

Fig. 14 g gam. laterale, evacuatum; g' gam. ma¬ 

turum nondum evacuatum. 

Fig. 15 gametæ adultæ; a et b, a latere lato visæ; 

c, a latere angusto visa. 

Fig. 16 a—e gametæ binæ copulatæ, stadia succes¬ 

siva copulationis ostendentes; f et g zygota juvenilis, 

ciliis quatuor nondum retractis. 
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Fig. 17 a—(1 gainetæ geminæ divisione imperfecta 

formatæ, demum in pseudozygotam (e) coalitæ. 

Fig. 18 a et b gametæ geminæ divisione imperfecta 

formatæ, demum secedentes. 

Algologiska småsaker. 

Af O. Nordstedt. 

I. 

I medio af sistlidne oktober månad tog jag i liafvet 

straxt vester om Lomma 2 Fa«<c/iena-arter, den ena förut 

beskrifven, den andra ny. Båda förekommo i smärre lö¬ 

sare tufvor, fastade i sanden, på mycket grundt vatten 

ocli stodo en gång vid s. o. vind för kortare tid of van 

vattnet. 

Den ena arten V. Thuretii Woron. (Bot. Zeit. 1869) 

är förut tagen vid nordkusten af Frankrike och vid Villa¬ 

franca. Den utmärker sig genom adångt ägg- eller citron- 

formiga antheridier, som sitta direkt fästade på samma 

tÿàd, som oogoiiierna, hvilka äro klotrunda och med sin 

något utdragna bas sitta i en något lutande ställning på 

en ytterst kort gren eller direkt på thallus. Denna art 

har fordom tagits af C. A. Agaudh i uttorkade gropar på 

Gråen vid Landskrona och i Syst. Alg. (1824) pag. 312 

uppstälts som en ny art under namn af V. vclutina. Oogo- 

nierna beskrifvas där tydligt (”coniocystis sphæricis sub- 

sessilibus lateralibus”), men som ingenting nämnes om 

antheridierna, har man sedan ej riktigt vetat, hvilken art 

han menade, då beskrifningen äfven kan passa in på an¬ 

dre arter med könlösa sporer. Förmodligen har Agardh 

ansett antheridierna för unga ”coniocystæ”; på original¬ 

exemplaren, som förvaras i prof. J. G. Agardhs herb, och 

hvilka jag haft tillfälle att undersöka, hnnas antheridier. 

Harveys V. velutina i Phycol. Britann. hör ej hit. Då 

Woronin är den förste, som noggrant beskrifvit arten, bör 
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bans namn bibehållas. — Färgen på oosporerna, som för¬ 

varats bemma bos mig i bafsvatten, äro nu i början af 

dec. gulgröna; en ocb annan brunaktig liten fläck synes 

äfven i närbeten af ytan. 

Såvidt man efter torkade exemplar kan döma, böra 

exemplar, som Rev. F. Wolle tagit vid Perth Amboy i 

New Jersey i Norra Amerika (juli 1878) ocb meddelat 

mig, till denna art. Dess dimensioner äro: lat. fil. 80— 

120 (.1^ lat. oogon. 180—220 lat. anther. 50—60 long, 

anth. 80—115 (.i. Den svenska formen bar följande mått: 

lat. fil. 60—105 (.1. lat. oogon. 180—200, lat. anther. 50— 

80 //, long, anther. 60—110 f.i. Woronins form bar föl¬ 

jande mått: lat.'fil. 110—122 //, lat. oogon 200 fere ad 

800 jw, lat. anther, ad 70 long, anther, ad 140 (.i. 

Vaucheria sphœrospora nov. spec. Tab. 2. 

V. marina, laxe cæspitosa, antheridio in apice ramo¬ 

rum longiorum vel rarius breviorum, leviter tumido, sæ- 

pissime paullo incurvato, acuminato, sub apice processibus 

conicis duobus suboppositis divergentibus (vel rarius 4) 

instructo, cum latere vel basi (ab initio cum apice) oogonii 

cellula brevi chlorophyllo destituta (vulgo inani) connexo; 

oogonio globoso vel obovato-globoso, oosporo globoso cblo- 

ropbylloso, membrana non crassa, oogonium non plane 

complente. Diametr. fili 26—60 lat. oogon. 104—136 

(.i\ diametr. oospor. 88—120 p. 

Hab. in ipso limite maris ad Lomma freti Oresundici. 

Det synes mig möjligt att denne art är identisk med 

den form, som J. Walz (Jahrb. f. wiss. Bot. V, sid. 152) 

omnämner sig sett i A. Brauns herb, under namn af V. 

submarina ocb i d:r Kochs under namnen V. littorea Lyngb. 

(clavata Ag.) ocb V. marina Lyngb. Bland noggrannare 

kända arter kommer den närmast F. piloholoides Thur. 

Hos denna sitter oogoniet på en kortare gren, som utgår 

ett stycke nedom den korta cellen under antheridiet, då 

det däremot bos den förra bildas omedelbart under nämda 
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cell. Hos den senare är oosporen linsformig, lios den förra 

klotrund; lios den senare är antheridiet rakt, hos den 

förra mer ,eller mindre krökt. Dessa båda arter böra 

föras till samma afdelning, piloboloideæ, hvars känne¬ 

tecken då hufvudsakligen blir den korta (tomma) cellen 

under sjelfva antheridiecellen samt saknaden af utdragen 

befruktningstub på oogoniet. (Hos V. synandra Woron. 

hnnes visserligen äfven en liknande cell, men det tinnes 

dock mellan den och de flere antheridierna en uppblåst 

klorofyllhaltig cell). Det något krökta antheridiet hos Y. 

sphærospora närmar denna art något till corniculatæ, 

bland hvilken afdelning det finnes en art, Y. geminata 

Walz., som enl. Walz någon gång har 3 öppningar på 

antheridiet liksom piloboloideæ. — Antheridiecellen hos 

sphærospora innehåller oftast några klorofyllkorn. 

Solms-Laubach har (i Bot. Zeit. 1867) af F. dicliotoma 

bildat ett nytt slägte, Woroninia, som har brunfärgad 

oogonie- och oospormembran, rakt antheridium, runda oogo- 

nier utan snabel och de mogna oosporerna klorofyllhaltiga. 

De 2 senare karaktärerna har V. sphærospora gemensamt 

med detta slägte, men den har något krökt antheridium; 

den första karaktären synes mig alltför obetydlig, för att 

man endast på den kan grunda ett slägte, allrahälst som 

oosporerna hos Y. dichotoma kunna gro innan membra¬ 

nen blir färgad och det således händer att den aldrig 

blir det. 

Exemplar, som flyttades in i boningsrum, dogo snart 

till allra största delen (under det Y. Thuretii i samma 

kärl sköt kraftiga skott) utom oosporerna. Dessa äro nu 

i början af dec. fortfarande gröna och utan tecken till 

något brunt innehåll ; oogoniemembranerna, som, redan då 

växten togs, omkring de mogna sporerna börjat få otyd¬ 

liga konturer och förvandlas till slem, äro nu fullständigt 

upplösta. Nyligen anträffades en oospor, som hade grott 

och redan utskjutit en lång grodd, hvarvid oospormem- 
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braneiis yttre lager blifvit spräiigdt i tu på ungefär lialfva 

omkretsen ‘). 

Tati. 2. Alla tig. Endast på fig. 7 är cellinne- 

liållet antydt. 

Fig. 1—4. Ofre delar af en tråd med färdigbildade 

antlieridier ocli oogonier i olika stadier af utveckling; fig. 

8 ett sällsyntare fall med flere utsprång än vanligt på 

antlieridiet ; på flg. 4 ses antlieridiet bakifrån. 

Fig. 5. Ett ovanligt mycket krökt antheridium. 

G. Det enda iakttagna fall, då icke något oogonium 

utvecklades under antlieridiet. 

7. Två fertila grenar A ocli B; hos B är oosporen 

mogen och oogoniemembranen har i toppen börjat upp¬ 

lösas. b, den tomma cellen under antheridie-cellen, i 

hvilken de större kornen i midten utgöras af klorofyllkorn. 

Oedogonium hathmidosporum nov. spec. 

Oe. dioieum, nannandrium, idioandrosporum?; oogonio 

solitario, terminali, ellipsoideo vel paullo obovato-ellipsoi- 

deo operculo apicali minimo caduco aperto; oospora oogo¬ 

nium plane complente memhrana in latere exteriore longi- 

tudinaliter costata, costis circiter 12, subtilissime crenulatis^ 

inter costas subtilissime transverse striata; cellula sutful- 

toria interdum subtumida; nannandribus basi curvatis, in 

cellula suflultoria sedentibus, bicellularibus, spermogonio 

exteriore unicellulari. 

Crass, cell. veg. 14—16/f, long. 3—6plo major; 

„ „ suffultor. 16—22 „ „ 2'/j—5 „ 

„ ,, stip. nannand. 6—10 „ „ 30/<; 

„ „ spermog. 7-10 „ „ 12—17,,; 

„ „ oogon. 32—38 „ „ ' '42—50 „. 

Ad Immelen Scaniæ a me lectum est 18|71. 

T P. S. d. 11 dec. På senaste veckan har sporerna af denna 
art (men ej af V. Thuretii) mera allmänt börjat gro. Stundom är 
springan på yttre spormembranen så liten att grodden i sjelfva öpp¬ 
ningen blir åtsnörd och smalare än längre ut (jfr Walz 1. c. tab. 
XIV f. 32). Oftast utgår en rotgren nära sporen. 
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Denna art är förvillande lik Oe. acrosporimi De Bar., 

med livilken den äfven i storlek öfverensstämmer. Den 

skiljes dock väl från den senare genom spormembranens 

beskaffenhet; hos Oe. acrosporum har näml. spormembra¬ 

nen 20—28 långsgående släta åsar på sin insida, hos 

Oe. bathmidosporum däremot omkring 12 åsar på utsidan, 

livilken dessutom är smyckad mecL en massa ffna tvärgå¬ 

ende upphöjningar, som ,äro ungefär lika tjocka som af- 

ståndet mellan två af dem. Hos den senare arten har jag 

endast sett 1-celliga dvärghanplantor; hos Oe. acrosporum 

däremot äro både foten och spermogoniet ofta 2-celliga. 

Potaroogeton trichoides Cham. & Schld. 
funnen vid Göteborg. 

Af A. P. Winslow. 

Stjelken trådlik; bladen trådlika — hårfina, sylspet- 

sade (acuminata, non mucronulata), en-nerviga, med otyd¬ 

liga sidonerver; axskaften trinda, flera gånger längre än 

de 4—6-blommiga axen, vanligtvis bågböjda; axen af brutna 

(de mellersta blommorna felslående), med en, sällan två 

nötter i hvarje blomma; frön nästan halfmånformiga, med 

knölig rygg (tuberculati), en knöl på buksidan samt ett 

tagglikt utskott på hvardera sidan strax ofvaii om basen. 

Står närmast den hos oss allmänna Pot. pusillus L., 

från hvilken den är väl skild. Ptedan vid första påseen¬ 

det faller stjelkens gulaktiga färg i ögonen. Stjelken är 

äfven styfvare än hos P. pusillus. Genom de sylspetsade 

bladen, genom den regelbundna felslagningen af frukter 

i de mellersta blommorna och utvecklingen af en, sällan 

två nötter i öfversta och nedersta blommorna samt de 

egendomligt bildade frukterna, som äro ungefär dubbelt 

så stora som de hos P. pusillus, skiljes P. trichoides lätt 

från nyssnämda art. 

Denna (för vår flora nya?) art påträffades af mig 

helt nära Göteborg i medio af sistl. Augusti i fullt ut- 
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bildadt tillstånd. Utom det intressanta i fyndet af denna 

växt på ett så nordligt beläget ställe låg i sjelfva fynd¬ 

orten en anledning till följande antagande. Den anträf¬ 

fades i en kanalø gjoi’d för att bilda banvall för deii för 

ett par år sedan anlagda Bergslagsbanan. Afven om arten 

skulle liafva ^undgått att blifva upptäckt — trakten är 

dock af dera botanister väl genomsökt — och förut fun¬ 

nits i någon vrå af Wassen eller Elfven, så står dock 

denna kanal på intet sätt i förbindelse med förut 

])etintliga vattensamlingar. Jag kan således icke förklara 

artens förekomst här på annat sätt än genom antagandet, 

att arten funnits här i äldre tider, men genom lokalens 

höjning öfver vattennivån försvunnit, och att frön deraf 

funnits qvarliggande i jorden, tills dessa genom gräfnin- 

gen och derigenom förorsakad stämlig vattensamling åter 

framkallats till lif. 

Lange upptar arten i sin danska flora, dock blott 

från ett ställe i Slesvig; sedan är den tagen på Falster. 

Den är äfven funnen på några ställen i norra Tyskland 

och i Belgien. Enligt Grenier och Godroii (Flore de France) 

har den en temligen stor utbredniiig i Frankrike. Enligt 

Bot. Not. 1876 sid. 193 är den förut funnen i Sverge, i 

eii dam i Lunds nya botaniska trädgård; men några när¬ 

mare upplysningar om fyndet meddelas ej der "). 

Göteborg i Okt. 1878. 

Den del af Elfvens stränder, som fjenom landets höining blif- 

vit förvandlad till vass och delvis torrlagd, och hvarigenom jern- 

hanvallen är lagd 

’) Det var stud. S. Tullberg, som iakttog dess förekomst i den 

dam, hvari Tillarsia nymphæoides odlas. Som det kunde vara möj¬ 

ligt att fröna till dessa ex. af Potamogeton trichoides blifvit införda 

till trädgården utifrån, underlät man att genast publicera den såsom 

en nyhet för svenska floran. Den lär äfven ett senare år upptriidt 

på samma ställe. — På andra och tredje året, efter det nämnde darn 

blifvit gräfd, uppträdde Tolyyrella glomerata uti den i stor mängd, 

men ej sedan. Dtg. 

12 
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Hieracia Scaiidiiiaviæ exsiccata. Curavit C. J. 
LiNDEBEiuj. Fase. III. Göteborg 1878. — Pris 15 kr. 

(hos iitgifvaren eller genom f. d. Bonnierska bokhandeln 

i Göteborg). 
Med denna fascikel afslutar utgifvaren detta vackra exsiccatverk. 

— Beskrifningarne öfver de nya arterna ocli varieteterna meddelas 

här i sammanhang med förteckningen på samtlige formerna.j 

101. Pilosella L. v. virescens Fr. 

102. H. elatum n. sp. (IL decolorans Fr. pr. p. et Lindeb. ap. 

Hn Sk. fl. ed 11). Ab H. decolorante Fr. Syrnb. et Epier, differt 

caule elatiore sæpius stolonifero toto pilis brevissimis stellatis ad- 

sperso, foliis majoribus mollioribus haud nitentibus, subtus parce 

stellatis, anthela sæpe multiflora, squamis periclinii floccosis subcon- 

coloribus, nec ”nudis et margine pallido variegatis”. — Locis elevatis 

Suee. merid. Smol. bor. adjacentisque Ostrogothiæ passim copiose, 

ex. gr. Tjust, Ofverrum, Ydre. 

103. H. dubium L. v. furcatum m. Ab H. dubio normali (cnfr 

H. Scand. Exsicc. n. 16) differt caule purpurascente graciliore, pilis 

longis raris adsperso anthela rara furcata, pedicellis periclinio 2 3 

longioribus, capitulis minoribus, ligulis apice rufis 1. subtus parum 

vittatis. Detta är den enda hybrida Hieraciumform förf. i Skandi¬ 

navien funnit (näml. af dubium och Blyttianum). 

104. II. 2^>'œaltum Koch v. Villarsii Lindeb. 105. H. liothi- 

anum Wallr. 106. H. cymosum L. see. Fr. 107. H. cymosum L. 

var. A normali forma differt anthela irregulari, capitulis majoribus 

fuscioribus, cauleque sæpe minute stolonifero. 108. II. c. var. pa- 

radoxum Lindeb. 

109. II. alpinum L. v. yracile Lindel). 110 H. alpinum L. 

V. flexuosum m. Caule elato gracili flexuoso, foliis minutis puipura- 

scentibus longe petiolatis, radicalibus cito marcescentibus capitulisque 

minoribus a forma vulgari recedit. 111. H. nigrescens Willd. var. 

112. H. suhmurorum Lindeb. 113. H. ScJimidtii Tsch. 114. II. 

Sclimidtii Tsch v. crinigerum Fr. 115. H. extensum Lübeck. 116. 

H. saxifragum Fr. v. hasifolium Lindeb. 

Il7. H. rosulatum n. sp. Caulis pedalis 1. sesquipedalis, durus 

et scaber, pilosus, inferne hirsutus, superne floccosus et glandulosus. 

Folia coriacea, basilaria numerosa, elliptica — late lanceolata, in pe¬ 

tiolum brevem attenuata, pulchre circa basin caulis rosulani forman¬ 

tia, caulina loauca sparsa divergentia, cito in squamiformia decrescen- 
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tia, omnia ceterum, et basilaria et caulina, minuscula, supra glabra, 

subtus pilosa et nuda, margine crebre ciliata. Capitula nigricantia,^ 

ob ligulas parum radiantes minuscula, squamis pluriserialibus obtu- 

siusculis cum pedicellis crebre glandulosis. Styli vivi lutei 1. sæpius 

ferruginei. — Variat locis graminosis et umbrosis foliis inferioribus 

magis petiolatis. Videtur forma bene definita. — Norveg. in oris 

orientalibus. 

118. H. Oreades Fr. v. aJx>estre m. A. f. typica Upsaliensi 

differt foliis minoribus sæpius ^purpurascentibus et maculatis, subtus 

floccosis, radicalibus persistentibus capitulisque minoribus. Totum 

valde crinitum. 119. H. oreades PT*. var. 120. H. murorum L. 

V. triangulare Almqv. 121. H. murorum L. v. dissimile m. P^oliis 

rosularibus, basi angustata decurrentibus, caulinis 1—3 pl. m. peti¬ 

olatis, subtus floccosis, omnibus vulgo longe et argute dentatis, capi¬ 

tulis latis ligulisque apice jiilosulis a vulgari forma recedit. 122. 

H. murorum L. v. ciliatum Almqv. ' 

123. H. medium Jord? Caulis sesquipedalis mollis pl. m. pi¬ 

losus. Folia membranacea læte viridia, sæpius nuda, utrinque 1. 

subtus pilosula, breviter et crebre ciliata: rosularia pauca elliptica 1. 

oblonga 1. lanceolata, in petiolern brevem villosum sensim decurren¬ 

tia, caulina 1 — 3 remota conformia sæpius sessilia, omnia basin versus 

pl, m. dentata. Antliela fastigiato-corymbosa, ramis pedunculisque 

patentibus, rectis 1. raro parum incurvatis, crebre glandulosis et floc¬ 

cosis. Capitula mediocra nigricantia nitentia, sæpe angusta, squamis 

plurimis obtusis, crebre nigro- glandulosis, nec pilosis nec floccosis. 

Styli vivi lutei 1. sæpius ferruginei. — Mirum sane, quod hæc forma, 

per totam Scandinaviam usque ad Finmarkiam, a mari ad 1500' fre¬ 

quens magisque constans et recognitu facilior, quam aliæ multæ, hac¬ 

tenus adeo fuerit prætervisa, ut vestigium ejus in scriptis frusta 

quæras. 

124. H. imbricatum n. sp. Præccdenti, cum quo sæpe in sub¬ 

alpinis crescit, habitu simile, at certe diversum. Caulis durus sub- 

bipedalis passim ramosus. Folia anguste petiolata, basin versus un¬ 

dulata, caulina 2-4 subtus semper floccosa Anthela divergens, ramis 

pedunculisque strictis. Capitula nigricantia mediocra ligulis longe 

radiantibus, squamis i3luriserialibus quam sp, affinium magis imbri¬ 

catis, latis obtusis sæpius concoloribus. Parum mutabile prirnoque 

obtutu ab omnibus vicinis distinctum. — Norveg. in subalpinis Wal- 

ders passim copiosum. 

125. H. cæsium ET. pr. p. 126. H. cæsium Fr. v. alpestre m. In 

II. sc. exs. n. 61 f. -itmhrosa, h. 1. f. aprica, in alpestribus admodum 

consigns, A. forni, primaria Ccimpestri (v. n. 125) differt caule humi¬ 

le- 
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Hore monophyllo raro dipliyllo, foliis mollioribus, virentibus, capitulis 

augustioribus vulgo geminatis, squamis latioribus atroviridibus con- 

coloriVjus vestimentoque omnium partium, ubçriore. 127. H. Som¬ 

merfelta Lindeb. var. foliis virentibus molliter pilosis capitulisque 

magis hirsutis. 128. H. angustatum Lindeb. v. elatum m. Formam 

pumilam ramosam subaphyllam, in rupibus et loc. siccis enatam, inter 

II. sc. exs. n. 64, communicavi; h. 1. form, elatam e locis gramino¬ 

sis humidiusculis. Caule pedali 1—2-phyllo, capitulis minusculis, 

squamis latis obtusiusculis, fuscoviridibus et concoloribus, pube pilis¬ 

que brevibus adspersis insigne. 129. II. stenolepis Lindeb. 130 

H. vulga,tum Fr. v. coarctatum m. Caulis sesquipedalis oligophyllus, 

apice 1. a medio ramosus. P^olia subrigida maculata 1. hepatica, 

rosularia pauca elliptica — oblongo-lanceolata, caulina 1—3 lanceol. 

linearia divaricata. Anthela ramis pedunculisque extensis filiformibus 

parallelo-patentibus coarctata. Capitula minuscula squamis atrovi- 

rentibus concoloribus, summis in apicem acutum et acuminatum ex- 

curvatum sensim productis. 131. H. vulgatum Fr. v, hepaticum m. 

Totum glabrescens. Caulis lævis rigidus bipedalis, sæpius paniculato- 

rarnosus. Folia carnosula, supra hepatico-maculata, infra cæsio-palle- 

scentia. Capitula vix raediocra basi rotundata, squamis atrovirentiljus 

concoloribus attenuato-acutis, pube parca adspersis. Styli rufi. 132. 

II. vulgatum Fr. v. amphiholiim m. Forma capitulorum squamisque 

latioribus obtusis ad H. rigida, at herba atque innovatione per rosu- 

las discretas certe ad H. vulgata numerandum. 133. H. anfractum 

Fr. typicum. 134. — v. latifolium. 

13.'). H. cuspidatum n. sp. Maxime protenm : periclinio fere 

H. Alpina, herba nunc H. Vulgata scapigera, nunc H. Tridentata re¬ 

ferens. Caulis simplex 1. parallelo-ramosus, semipedalis scapiformis 

foliis circa basin rosulatim congestis, 1. bipedalis aphyllopodus spar- 

sifolius. Folia nunc parva rigidula, nunc spithamæa membranacea. 

Capitula minuscula 1. maxima: explanata fere bipollicaria, cet. In 

tanta hac variabilitate^ constantes tamen latent notæ, velut: caulis 

scaber flexuosus, folia lanceolata decurrentia argute dentata, dentibus 

— in specim. evolutis — longissimis cuspidatis, in petiolis descen¬ 

dentibus; capitula basi rotundata (nec truncata), squamis atroviridibus 

angustis acutis, in apicem linearem, flores nondum rite explicatos 

longe superantem, productis, vestimento ceterum (glandiolis villisque) 

fere H. Alpinorum. — Norveg. med. occidental, in rupibus litoral, a 

Christiansund ad Throndhjem. 

136. II. linifolium, Sæl. et Lindeb. 137. II. melanocephalym 

Lindeb. 138. H. sparsifolium Lindeb. v. diminutum m. Inter II 

rigida admodum memorabile nullique eorum, nisi II. sparsifolio, rite 
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subjungendum. Ab lioc vero herba capitulisque subduplo minoribus, 

caule interdum a basi ramoso, ramis foliosis pedunculisque filiformi¬ 

bus rectis erectisque, foliis attenuato-acutis, inferioribus vulgo persi¬ 

stentibus differt. 139. H. Friesii Hn. v. alpestre m. Tale in Scand. 

bor. et subalpina usque ad 2000' s. m. Periclinium nudum, vulgo 

eglandulosum et glabrum, at squamæ interiores angustiores magisque 

attenuatae, quam in formis ex Scand. meridionali. 140. H. Friesii 

Hn. V. basifolium m. Ab H. Friesii genuino multis diversum : caule 

humiliore, foliis plurimis versus basin congestis, ceteris cito decre¬ 

scentibus sparsis et divaricatis, periclinio ut -olitum nudo, at magis 

vestito, ligulisque numquam evolutis. 141. Ii. norvegicum Fr. 142. 

— V. rufescens Fr. 143. — v. farinosuui m. Sæpe elatum et pani- 

culato-ramosum, multifolium. Caulis, capitula minuscula foliaque 

subtus farinoso-floccosa. 144. — v. macranthum Lindeb. 145. — v. 

angustifolium m. Caulis pedalis vulgo gracilis et flexuosus, multifolius. 

Folia anguste lineari-lanceolata, inferiora elongata sæpe, conferta. 

Capitula quam in ceteris formis vulgo minora. 146. H. orarium 

Lindeb. v. stglosiini m. Potius inter H. alpina collocandum, quam 

inter Prenanthoidea: periclinium caulisque glandiolis minutis aquosis 

vestita. 

147. H. reticulatum n. sp. Inter H. Scand. exs. sub. n. 98 

duas speciei formas^ H. crocato subjunctas, distribui. Quas quum in 

locis natalibus iterum iterumque examinavi, tam ab H. crocato, quam 

ab H. stricto diversas esse perspexi. Nunc aliam ejusdem formam 

trado, quæ, sicut vulgatior, typus speciei est habenda. Differentiam 

ab H. crocato jam 1. c. indicavi. Ab H. stricto — see. descriptiones 

in Symb. et Kpicr. — distat anthela subdi varicat a ramis inferioribus 

foliosi , foliis reticulatis ligulisque tantum interioribus ciliatis. De 

cetero figg. Rchb. 152: 1 et 184, quas Fries ad suum H. strictum 

citat, plantas a nostra longe diversas indicant. — Norveg. subalp. 

Walders inter Ost-Torpen et Slidre frequens. 

148. H. augustum Lindeb. 149. H. crocatum F’r. v. pycno- 

phyllum m. A. forma alpestri typica differt herba tota rigida gla¬ 

brescente, foliis dense confertis subtus cæsiis, anthela magis patente, 

capitulis latioribus ligulisque longe radiantibus. 150. H. umbella- 

tum L. , 

Herliariiim Ruborum Germauieorum. Deutsclie 

Brombeeren nebst Beschreibung der neuen Formen lieraus- 

gegeben von G. Braun. Fase. I—VI. 

Under ofvanstående titel bar under förra året ett 

exsiccatverk börjat ntgifvas, som nog förtjenar att äfven 
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af svenske rubiiloger beskådas. Exemplaren i de hittiis 

utkomna b fase. åro uppklistrade på skrifpapper ocli ligga 

i pappkartoner samt åro från norra och mellersta Tyskland, 

många från de Weiheska lokalerna. Icke mindre än 25 

arter förutom flere former hafva utgifvaren till namngif- 

vare. I de följande fasciklarne skola Rubi från sydtysk- 

land och Rhentrakterna meddelas, så att arbetet kommer 

att innehålla n. alla de arter, som Annas beskrifna i Sy¬ 

nopsis Ruborum Germanise; die deutschen Brombeerarten 

ausführlich beschrieben und erläutert von W. 0. Focke 

(Bremen 1877). Arbetet kan erhållas hos utgifvaren apo¬ 

tekare G. Braun, Braunschweig, Bertramstrasse 5, för ett 

pris af 5 mrk pr fase. à 20 n:r. 

Smärre notiser. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

SäUsJcapet pro fauna et flora fennica d. 1) nov. — 

Prof. Lindberg omnämde att han sistlidne sommar i Lojo 

funnit en märkvärdig form af Smultronörten med qvar- 

sittande något rödaktiga kronblad vid fullkomligt mogen 

frukt samt förevisade några ovanligt bildade frukter af 

enen (Juniperus communis)^ hvilka utom de normala tvänne 

tandlika utsprången vid spetsen hade nedanför dessa ytter¬ 

ligare' trenne tänder samt förklarade detta jämte andra 

omständigheter bevisa, att enbäret vore en gamo-schizocarp 

frukt analog med den s. k. calyptra thalamogyna hos lef- 

vermossorna. I sammanhang härmed uttalades den åsigt, 

att slägtet Sah Ina, som blifvit afskildt från Juniperus 

just på grund af närvaron af flere rader tänder på fruk¬ 

ten, åter borde indragas. Likaledes förevisade prof. Lind- 

lierg en sällsynt svamp Gi/athus striatus HoAm., som af 

hans son Harald blifvit funnen i närheten af staden och 

hvilken från Finland förut varit känd endast ifrån trakten 
o 

af Abo. 

Därpå meddelade prof. Lindberg åtskilliga vigtiga 



Smärre notiser. 187 

resultat af sina senast gjorda undersökningar rörande nor¬ 

diska mossor. Därvid anfördes först icke mindre än 9 

för Finland nya arter, livaraf 6 tillhörde lefvermossornas 

och de öfriga 3 bladmossornas familj. Af de förra hade 

tväiine, Heboulia hcmisphærica (L.) P. B. och JRlccia Hii- 

bencri Lindenb., hvilka förut äro kända från den skan¬ 

dinaviska halfön, sistlidne sommar blifvit upptäckta i Salt- 

viks s:n på Aland af possessionaten Bomansson. Af de 4 

öfriga lefvermossorna, hvilka alla framstäldes såsom för 

vetenskapen nya arter, hade Cephalo Ha spinigera n. sp., 

hvilken utgjorde en särdeles egendomlig och från den när¬ 

mast stående C. catenulata genom sina vid basen med 2 

långa vinkelrätt utstående taggar försedda blad väl skild 

art, af föredragaren anträffats i några få sterila exemplar 

uti tufvor af Sphagnum intermedium medförda från Ko- 

lari i Kemi Lappmark af stud. B. Hult. Riccardia in¬ 

curvata n. sp., som är en af de minsta arterna inom släg- 

tet och bland annat skiljes från den närmast stående Ii. 

fuscovirescens genom mer regelbundet pargrenad och fram¬ 

till rännlad stjälk med alldeles jämnbreda grenar, hade 

däremot anträffats på åtskilliga orter inom Finland och 

Sverge på slamjord i synnerhet vid stränder och sjöar 

och bäckar, ehuru alltid steril. — Nardia insecta n. sp. 

åter, hvilken är nära beslägtad med N. (Alicularia) geo- 

scgphus, men utmärker sig genom uppåt stående, platta 

och nästan till midten hvasst klufna blad samt öfverallt 

lika stora stipler, hade blifvit funnen inom Finland vid 

Kajana af Mag. Lackström, i Lojo af föredragaren och 

nära Gorki vid ffoden- Svir af Mag. Elfving samt i Sverge 

och Norge; hvaremot den andre nya arten af samma slägte 

Nardia filiformis, n. sp., utmärkt från N. Funchii genom 

sin finhet, små glesa tilltryckta blad m. m., tillhörde nord¬ 

liga delen af området och hittils blifvit funnen endast vid 

Kilpisjärvi i Torneå Lappmark af doc. Norrlin, i Piyska 

Lappmarken af prof. Fr. Nylander samt i Kuusamo af 

densamme och forstmester Silén. 
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Af de för Finland nya bladmossorna omnämdes först 
Mnium ciliare Grev., en form, som kanske rättast borde 
anses för en underart af Mn. affine, men hvars rätta natur 
i brist på tillräckligt material af närstående former ej 
kunnat utredas, ehuru den är lätt igenkänlig genom sina 
mycket breda nedlöpande blad, kantade med långa ocli 
tina flercelliga tänder. Denna form, som förut af föredra¬ 
garen anträffats i Dalarne, hade nu af honom blifvit fun¬ 
nen i Lojo s:n växande tillsamman med Mn. insigne, 
affine m. fl. Vidare bade possessionaten Bomansson, som 
förut riktat Finlands flora genom upptäckten af flere Phas- 
cum-foimev, sistlidne sommar på Aland funnit äfven den 
förut inom Skandinavien ej anträflåde Ephenienim steno- 
phyllum (Voit.) Scliimp. — Slutligen hade den i södra och 
mellersta Sverge på särskilda ställen funna Amhlystegiimi 
irrigimm (Wils.) Scliimp. nu äfven i Finland anträffats af 
föredr. på Storön i Lojo s:n. — Vidare anfördes ett antal 
för den skandinaviska halfön nya arter, hyilka dock 
ännu ej blifvit funna i Finland. Af dessa hade Mniirni 
lycopodioides Br. Eur., hvilken möjligen utgjorde ett från 
den under detta namn från Nepal beskrifna arten skildt 
species, blifvit iakttagen på Dovre, i Herjedalen samt vid 
Salten i Finnmarken; Barhula ohtusula n. sp. stående 
midt emellan B. revoluta och B. HornscJmchii hade blifvit 
insamlad på Oland och Gotland; Hypnum ilkcehrum^QQk. 
hade blifvit funnen på Fyen af prof. J. Lange och sänd 
till föredr. under namn af IL nmrale; hvarjämte Plagio- 
tJiecium latebricola (Wils.) '), hvilken förut var funnen flere 
gånger i Finland, nu för första gången blifvit tagen i 
Sverge näml. vid Skäralid i Skåne af talaren. 

Genom noggrannare granskning af särskilda samlingar 
hade prof. Lindberg vidare funnit, att några mossarter, 
som blifvit upptagna i floran till följd af oriktiga bestäm- 

’) Denna art togs för Üere år sedan af doc. S. Berggren i en 
ihålig bokstubbe vid s. v. stranden af Ringsjön i Skåne. Utg. 
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ningar, därifrån borde uteslutas. Sålunda var den under 

namn af Bnjuni microstegium från Ladoga Karelen an¬ 

förda och af doc. Norrlin funna mossan endast en form 

af lh\ Innnmi; Philonotis xjarvida Lindb. ocli Pli. capil¬ 

laris Lindb. bade hvardera befunnits utgöra former af 

den vanliga P/o fontana L. (ocli ej af P/o marrhica), 

hvilket såväl lokal som lianskärmarnes form ocli deras 

nervs byggnad bevisade. Den från Chibinä fjäll i Ryska 

Lappmarken samt från Norge anförda Dicranella curvata^ 

liade åter befunnits utgöra endast den i norden täml. all¬ 

männa varieteten hracliycarpa Lindb. af I). srcunda Sw. 

(D. sulnilata) ocli den under namn af Hypmun fennicnm 

Hampe beskrifna mossan, som upjogifves vara funnen af 

d:r Lallemand vid Imatra, endast en form af II. palle¬ 

scens. Till slut lämnades upplysningar om tvänne lefver- 

niossor, Jungerniama ovata Dicks, ocli J. mimitisshna Sm., 

af livilka den*förra är liktydig med J. Dichsonii Hook. 

och den senare med J. inconspicim Radd., hvilket före- 

dragareii utredt genom granskning af de respektiva ori¬ 

gin alexemplareii. 

Prof. Sælan framlade till påseende en mängd sällsynta 

växter, som lian anträffat under en exkursion till Sörnäs 

lastageplats i närheten af Helsingfors i början af olct. 

detta år. Utom ett stort antal arter, som inom landet 

blifvit funna högst sparsamt och för det mesta endast på 

likartade lokaler vid de större handelsstäderna, men nu 

observerats i ymnighet såväl blommande som med mogen 

frukt, hade föredragaren funnit följande species, som förut 

icke anträffats inom Finland^ näml. Carduus tcnuifloras 

Sm., Veronica per sica Poir.; Stachys arvensis; Pumex 

oljiîisifolius L. var. divaricatus (Fr.); Scoheria maritima 

L. steril; Alopecurus agrestis och Hordeum murinum..— 

Lektor H.i. Hjklt förevisade tvänne för finska samlingen 

nya kärlväxter funna på' Aland af stud. A. W. Juslin, 

nänd. Lcpidnim campestre och Carex Jlorn.^clmcliiana, 

den förra från Gripön, den senare utan närmare uppgifven 

lokal, men troligen från Eckerö. 
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Studeranden Kihlman förevisade några af Lonom jämte 

stud. Arrhenius sistlidne sommar på de Åländska oarne 

funna kärlväxter, h vilka voro af stort intresse såsom be¬ 

kräftelse på gamla uppgifter om deras förekomst därstädes 

ocli ännu saknades i den finska samlingen. Bland dessa 

märktes ' främst Veronica opaca Fr. funnen på ett par 

ställen i Finströms s:n, vidare Fjuplirasia gracilis Fr. fun¬ 

nen ej sällsynt på ljunghedar i Sunds och Finströms sock¬ 

nar, Carex fulva Good., ny för finska floran, tagen på 

Eckerö tillsamman med C. Hornschtichiana och C. flava, 

livaraf den anses af några för en hybrid, Phleuin pJuira- 

roides från Finströni, samt Orchis mascula L. tagen i 

Jomala socken. Till sistnämda art hade äfven de exem¬ 

plar, som förut från samma lokal anförts under namn af 

O. militaris L., befunnits hänföra sig, hvarför denna se¬ 

nare såsom införd i finska flor an på grund af oriktig be¬ 

stämning därifrån borde utgå. 

Till publikation inlämnades ”Beskrifning öfver Impa¬ 

tiens parviflora DC.” af d:r Sælan samt ”Förteckning öfver 

kärlvexter observerade i Gamla Karleby provincialläkare- 

distrikt” af d;r Hellström, och till arkivet: Några obser¬ 

vationer angående blommornas sömn gjorda vid Ödensalmi 

kyrkoby i juli och början af augusti 1878 af fru Mimmi 

Sahlberg. — Till utländsk ledamot föreslogs af doc. Norr¬ 

lin prof. A. Kerner i Wien. 

Vetenslcapssocietetcn i Upsala d. 26 okt. Prof. Fries 

meddelade några upplysningar om åtskilliga genom Golf¬ 

strömmen till norra Europa förda frön och andra växtdelar. 

Fysiografisha sällskapet den 13 nov. Prof. Agardh 

förevisade ett blommande exemplar af Cypripedium cau¬ 

datum och redogjorde för de tvänne laterala blombladens 

tillväxt under blomningen. — Adj. Areschoug föredrog 

om bladets struktur hos ormbunkarne. 

Zoologisk-hotaniska föreningen i Helsingfors d. 22 nov. 

Stud. A. O. Kihlman höll ett föredrag om hafsstrands- 

vegetationen på Åland. Lekt. Hj. ILielt refererade ”Das 
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jMicrogonidiimi von A. Alinks” (Fora 1878), såvidt upp¬ 

satsen ])erör Scliwendenerska hypotliesen. 

E. O. prof. Y. B. WiTTROcK i (Jpsala kommer att från 

ocii med nästa år tjänstgöra som lärare i botanik vid 

Stockholms högskola, samt därjämte äfven vara intendent 

för riksmnsei botaniska afdelning under prof. N. J. An- 

DKKssoNs för sjukdom erhållna tjenstledighet. 

Annonser. 
IGust Anderssons Antiqvariat Upsala. 

llihl. hist. naturalis, lierausg. v. E. A. Zuchold, lösa häften à 75 öre. 
Nilsson, Illum, figurer till Skandinaviens fauna. l—II. Inb. (Utsökt 

exemplar). 100 kr. 
Svenska Vet. Akad. INindlingar fr. 1741 t. o. rn. 1778 à 2 kr. 
Svensk Botanik, utg af Palmstruch. I—VI. Inb. i 3 Band. 30 kr. 
Årsberättelser, Vetensk. Akad. för åren 1821 1834. Inb. 25 kr. 
Öfversigt af Koiujl. Vet. Akad. Forhandl. I—XXXIII (1844- 1876). 

Årg. 1844 -1872, äro inb. 100 kr. 
Katalog N:r 11 Naturvetenskap, finnes ännu att tillgå mot insän¬ 

dande af 12 öre i x^ostporto 
Obs.! För hvad som i år reqvireras enl. Katalog N:r 11 lemnas 

15 7o prov., om reqv. insändes direkte. 

Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift utkommer 1879 en¬ 
ligt samma xdan som under föregående år. Dess uppgift blir altså 
i främsta rummet att lemna meddelanden i praktisk trädgårdskonst, 
med afseende fastadt så väl vid fackmäns som amatörer.s intressen. 
En mindre del af utrymmet kommer att egnas åt smärre uppsatsei* 
af allmänt naturvetenskaplig art, ss. betraktelser öfver den friska och 
den sjuka plantans byggnad och lif, geografiska skildringar ur forn- 
eller nutidens växtverld, smärre blad ur växtkännedomens eller träd¬ 
gårdsodlingens historia, beskrifningar på de i trädgårdar nyttiga eller 
skadliga djur o. s. v. Dessutom kommer tidskriften att följa den 
inom de nordiska länderna utkommande literatur, som kan för träd- 
gårdsodlaren och blomstervännen vara af intresse. 

Bland medarbetare, som lofvat tidskriften bidrag, må nämnas 
docenten H. W. Arnell (Upsala), akademi-trädgårdsmästaren B. Cri- 
stensen (Lund), stadsträdgårdsmåstaren G. Ericsson (Gefie), direktö¬ 
ren N J. Ericsson (Stockholm), x:)rofessorn Th. M. Fries (Upsala), 
lektorn C. Hartman (Örebro), professorn A. Key (Stockholm), löjt¬ 
nanten A. H. Lindhé (Hagby), professorn Chr. Lovén (Stockholn), 
docenten A. N. (Ux)sala), trädgårdsföreståndaren G. Löwe- 
gren (Göteborg), docenten A. G. Nathorst (Stockholm), professorn 
Hj. Nathorst (Alnarx)), stadsträdgår dsmåstaren A. McfZ/n (Stockholm), 
jrrofessorn H. von Post (Ultuna), jjrofessoi'ii G. (Stockholm), 
telegralkommissarien L. A. Ringius (Piteå), professorn C. J. Mossan- 
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(1er (Stockholm), professorn 0. Sanclahl (Stockholm), lektorn N. J. 
Scheutz (Wexiö), docenten J. Spångberg (Upsala), lektorn K, F. Tlie- 
(lenius (Stockholm), trädgårdsmästaren F. JJlriksen (Alnarp), lektorn 
L. J. Wahlstedt (Kristianstad) m. fl., och hoppas redaktionen därför 
blifva i tillfälle att bereda tidskriftens läsare ett både lärorikt och 
omväxlande innehåll. 

Tidskriften, som tryckes i stor o\tav, utkommer i 6 häften årli¬ 
gen med ett häfte hvar annan månads början, från januari räknadt. 
Hvarje häfte kommer att innehålla två ark och vara åtföljdt af en 
färglagd litografierad tafla, på hvilken afbildas. någon nyare prydnads¬ 
växt eller fruktsort. Om så finnes nödigt, komma träsnitt att i texten 
intryckas. Annonsbilaga, tryckt på särskildt blad, bifogas, så ofta 
sådan erfordras. Priset är 6 kronor för årgång. 

Prenumeration kan ske på alla postkontor samt hos alla bok¬ 
handlare i Sverige, Norge och Finland. Tidskriften distribueras af 
Samson & Wallin i Stockholm, där äfven prenumeration emottages. 

Stockholm i november 1878. 

Äxel Pihl, Jakob Eriksson, 
Förest, f. Sv. Träclgårdsf. trädgård o. elevskola. Filosofie Doktor. 

Anmälan. 
Å BotanisTca Notiser, som komma att utgifvas af 

iiiidertecknad äfven under nästa år, emottages prenume¬ 
ration å liel årgång, utgörande 6 nr, å alla postanstalter 
i Sverge med 4 kronor 50 öre, postbefordringsafgiften 
inberäknad, samt lios tidskriftens distributör, herr C. W, 
K. CBleerups forlags-bokhandel i Lund, och i alla boklådor till 
samma pris. Hela årgången kommer att innehålla 12 ark 
liksom föregående årgångar samt dessutom något mer 
text eller figurer, om sådana behöfvas. 

Ohs.f Hrr prenumeranter 'cföras uppmärhsamma på 
ait tidskriften fortast erliålles genom prenumeration ä nå¬ 
gon postanstalt eller hos utgifvaren. De exemplar, som 
sändas genom posten, erhålla omslag. 

Lund den 16 dec. 1878. C. F. (K Nordstcdt. 

Innehåll: N. Wille: Om Sværmecellerne og deres Copulation hos 

Trentepolia Mart. — 0. Nordstedt: Algologiska småsaker. I. — 

A. P. Winslow: Fotamogeton triclioides Gham. et Schld. funnen 

vid Göteboi’g. — Literatur-öfversigt: C. J, Lindeberg: 

Scandinaviœ exsiccata. Fase. III. - G. Braun: Herbarium Ru- 

J)orum. Germani cor um. Smärre notiser: Lärda sällskaps sam- 

manlräden. -- Utnämnd - Annonser. 

l-iiiid. Fr. liorliiigs Fioktryckori ocli Stilgjiitevi, 1S78, 
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