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Svensk botanisk literatur 1883 (af T. O. B. N. Krok).129. 

Smärre notiser. 

Anslag 38, 105, 138. 
Breflåda 71. 
Döde 104, 138, 198, 201. Döde utländske botanister 1883 39, 

138, 167, 168. 
Fytopatogena myxomyceter och bakterier 169. 
Icones floræ groenlandicæ 71. 
Leersia oryzoides 169. Leptotrichum vaginam 106. 
Pinguicula vulgaris ß bicolor 105. 
Regnells donation 169. Resande botanister 105. Rötter i stäl¬ 

let för blad 170. 
Utnämnd 105, 169, 201. 

Växter, som något utförligare blifvit omnämnda. 

Agrimonia 24. Ajuga pyramidalis v. 42. Aphanothece nidu- 
lans 128. 
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Betula verrucosa v. 110. Botrychiura virginiamim 57. Bryum- 
arter 1 och följ., 67, 96, 168. Bunias 25. 

Carduus crispus 8, acanthoides 9. Carex 118 o. följ. Centaurea 
Scabiosa 9, 22. Cephalozia Ekstrandii 96. Chroothece Richteriana 
128. Cirsium acaule 7, arvense 7, heterophyllum X palustree 10, 68. 
Cladophora hirta ß borealis o. rupestris f. 125. Corydalis 25. Crepis 
sibirica 83. 

Epilobium-arter 1 o. följ., E. adnatum 43, E. parviflorum x pa¬ 
lustre 73 o. f., E. parviflorum X tetragonum 80. Ervum hirsutum 
f. pauciflora 83. Erythræa-arter 110 o. f., E. capitata 49, E. linari- 
folia 30. Euastrum incavatum 126. 

Galium Mollugo, G. verum ß albidum 56. 
Heterocladium Kurrii 82. Hieracia 69 o. f. Hypericum tetra- 

pterum 5. Hypnum-arter (Harpidium), 96 o. f. 
Jungermania dovrensis 167, Kaurini 96, subcompressa 96. 
Lepidium latifolium 32. Linaria triphylla 29, vulgaris f. sulfu- 

rea 5. 
Matricalia discoidea 83, inodora f. 145. Montia 156 f. Mou- 

geotia robusta ß biornata 126. 
Nostoc Wollnyanum 128. 
Oedogonium crassum 124. Oscillaria scandens 127. 
Phæothamnion confervicola 124. Phlomis tuberosa 38. Pingui¬ 

cula vulgaris ß bicolor 105. Platanthera bifolia v. anomala 44. 
Polygonum tomentoso x Hydropiper 181. Potamogeton-arter 15, 91, 
150 o. f. Potentilla anserina 25. Primula sinensis 171. 

Rhizoclonium-arter 125--6. Rhodococcus caldariorum 128. 
Rosa-arter 43—44. Rudbeckia hirta 72, 82. Rumex sanguineus 26. 

Salvia verticillata 5. Scabiosa Columbaria 28. Scytonema Hans- 
girgianum 127. Senecio Jacobæa 27. Sphacelaria cirrhosa ß æga- 
gropila 93. Sphagnum-former 168, medium 67. Spiruina Jenneri ß 
platensis 127. Spirogyra-former 126. Sorbus Aucuparia f. minor 107. 
Spongornorpha-arter 124—5. 

Taraxacum officinale 23. Trapa 84 o. f. Trichera arvensis 24. 
Ulota-former 174 o. f. 
Vicia angustifolia 187. Viola-hybrider 139 o. f., 167. Viscaria 

vulgaris f. pallidiflora 5. 
Zoopsis 183. 

Hos Svan ström & C:o 
Stockholm Myntgatan 1. 

kan erhållas : 
Grått blompressningspapper format 360x445 mm. Pris pr ris 3,50 
Hvitt „ o „ 360x445 „ „ „ „ 10,— 
Herbariepapper blå färgton „ 290x465 „ „ „ ,, 6,50. 

,, ,, hvit ,, ,, 290x465 ,, ,, ,, ,, 9, 

Obs! De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 

E. Thums Institut för Mikroskopi, 
Leipzig, Teichstrasse 2, 

rekommenderar sitt rika lager af mikroskopiska preparat, utensilier och 
materia!ier för Mikroskopi. Katalog franco. 
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Fra Opdals Mosflora. 

Ved Chr. Kaurin. 

Bryum archangelicum Br. Eur. Efter Hr Limprichts 

Meddelelse i Jahresbericht d. Schles. Gesellsch. vaterl. 

Cultur Bot. Sect. Breslau 1883 antager han, at hans Bryum 

tauriscorum nov. sp. kan höre til denne Art og tillægger 

at det charakteristiske for Br. archangelicum er det flade 

Laag, det indre Peristoms lave Basilarmembran og de 

gulrode, dunkle Sporer, som ere 0,0*27 m.m. og vortede. 

Han nævner 8 forskjellige Steder fra de sydtyske Alper, 

hvor Arten er funden af J. Breidler i en Höide fra 2200 

—2400 meter. Som bekjendt er Bryum archangelicum 
o 

först funden af Angstrom i russisk Lapmarken; efter denne 

Plante er den afbildet i Bryologia Europaea. — En baade 
— o 

med den Angströmske og den Breidlerske Plante aldeles 

overenstemmende Bryum har jeg fundet her i Opdal i 

störste Mængde paa en tör, varm Bakke nær Gaarden 

Aalbu (500 m.) i Selskab med Bryum pallescens og pen¬ 

dulum. Ligeledes paa lignende Lokalitet ved Veien fra 

Gaarden Lo til Yinstradalens Sætre (650 m.); den findes 

ogsaa hist og her omkring Kongsvold. Den synes at 

elske varm humusrig Jord og skyr den törre Sand og 

fugtig Myr. Den modner meget tidlig, ja modner tidligst 

af alle Brya her i Opdal, undtagen Bryum lacustre. Alle¬ 

rede 20:de Juni har jeg fundet fuldmodne Kapsler, som 

ere meget blege, indtil Langet falder, da de blive lys¬ 

brune. Foruden de ovennævnte Mærker paa Arten er 

ogsaa de talrige smaa knoplignende Nyskud, de langt 

spidsede fladrandede Blade med stærkt tandet Spids gode 

Mærker. 

Bryum Blindii Br. Eur. tindes i stor Mængde i Dri¬ 

vas Sand nedenfor Gaarden Lo i Selskab med Bryum ar¬ 

genteum, Tortula unguiculata og Dicranella varia. Saa- 
Bot. No!is. 1884. 1 



fremt denne Plante ikke er identisk med Bry um Kiærii 

Lindb. fra Foldalen nær ved Hvilestedet Gunnarsæteren 

paa Glimmerskifer, er den ny for Nordeuropa. Men Lig¬ 

heden mellem den sydeuropeiske Bryum Blindii, den fra 

Driva og den fra Foldalen er saa paafaldende stor, at det 

neppe kan slaa feil, at det er den samme Art. Derimod 

er den af Lindberg under Navnet Bryum laetum n. sp. 

beskrevne Art i Kapselformen afvigende fra Bryum Blin¬ 

dii og turde derfor fortjene Artret. Denne Form eller Art 

opdagede jeg i 1881 förste Gang paa Lerbakker ved El¬ 

ven Sjördöla og siden i 1882 paa Landlobet *) ved Gaarden 

Mjöen i stor Mængde. Der viste jeg den til professor 

Lindberg. Kapselen hos Bryum laetum er meget smalere 

og Laaget ikke saa rundet som hos Bryum Blindii, hvil¬ 

ken den i Bladform og habitus meget ligner. 

Bryum longisetum Bland, har jeg fundet paa flere 

Steder f. Ex. Grytdalen, paa Orkelsjötangen, i Vaarstien, 

under Olmberget. Den udmærker sig ved den lange 

tynde seta, den korte rundagtige Kapsel, det flade Laag 

og de store Sporer (0,04 mm.). Den er ny for Nord- 

Europa. Overalt har jeg fundet den paa myrlændt Jord¬ 

bund. 

Bryum Brownii Br. Eur. Denne sjældne Art fandt 

jeg ikke ved Fokstuen, hvor den efter Schimpers Opgave, 

skal voxe sammen med Bryum purpurascens. Men i Dri¬ 

vas Sand nedenfor Lo fandt jeg den paa et enkelt Sted i 

stor Mængde sammen med Bryum calophyllum. Angaaende 

Bryum Brownii er at mærke, at den ofte har krummede 

Kapsler. Bladene ere blegrode som hos Bryum purpu¬ 

rascens. Derimod har jeg ikke seet, at disse antage blaa 

Farve ved længe at ligge i Vand. 

Bryum purpurascens Br. Eur. findes i hele Driva lige- 

fra Hoiljeldet mellem Jerkind og Kongsvold (Svona) lige¬ 

til nedenfor Gaarden Rise i Opdal, i Folla, i Unna, i 

Orkla, ligesom i uhyre Mængde i Foxaaen ved Fokstuen 

*) D. v. s. Jordskred eller Udglidning af oftest lerholdig Jord. 



3 

og i Sumpene mellem Fokstuen og Jerkind. Den har alt- 

saa en meget stor Udbredelse paa Dovre. 

Ved denne Ledighed vil jeg ogsaa faa Lov til at 

fortælle, at Ångstroemia longipes ikke er saa ganske sjæl¬ 

den paa disse Kanter. Den findes paa Landlöbet ved 

Mjöen sammen med Bryum laetum og intermedium, ved 

Driva nedenfor Lo og især i störste Mængde i Foldalens 

nedre Del, f. Ex. ved Gunnarsætern og Ryhaugen lige i 

Elvekanten. Den er vakrest i Oktober. 

Bryum claviger nov. sp. 

Caespites laete virides cm 2—3 alti tota aestate aquae 

immersi, nonnisi auctumno et vere conspicui. Caulis 

pallide rubens radiculis rubris ornatus. Folia caulis in¬ 

ferioris remota, superioris magis magisque conferta et magis 

magisque imbricata, apice comam clavatam valde nitidam 

formantia, vere caducam et novas plantas verisimiliter pro¬ 

creantem, omnia valde concava, rotundata, mutica, sine 

vestigio limbi, nervo tenui infra apicem dissoluto, cellulis 

rhomboideis magnis. Nec flores nec fructus reperti. 

Habitat in Norvegiae parochia Opdal ad saxa grani- 

tica fluminis Driva saepe inundata prope praedia: Engan, 

Skorem, Olmen sociis Barbula icmadopobila, Hypno polari 

et alpino. 

Foliorum forma et toto habitu optime ab cognatis Br. 

argenteo, Funkii et Blindii diversum. 

Bryum Mildeanum Jur. ogsaa steril findes paa samme 

Lokaliteter som foregaaende. Den udmærker sig strax ved 

förste Øiekast ved sine guldglindsende, stærkt grönne 

Blade. Ogsaa den formerer sig formodentlig paa samme 

Maade. 

Splachnum Wormskjoldii Horn. bar jeg bemærket paa 

2 Steder i Opdal, nemlig paa Orkelsjötangen mellem Stö- 

sæteren i Kvikne og Hans Troens Sæter i Sumpe, og 

mellem Stationerne Aune og Stuen i en stor Sphagnum¬ 

myr nær Myrpladsen. 

Opdals Præstegaard den 28 nov. 1883. 
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Växtgeografiska bidrag till Skånes flora. 

Af Ernst Ljungström. 

I nedanstående lista hafva i allmänhet blott sådana 

växter upptagits, som i sista upplagan af Professor Are- 

schougs Skånes Flora ansetts förtjenta att förses med lo¬ 

kaluppgifter. 

Några andra, som här med tagits, äro mer tillfälliga 

former, hvilka dock ej sakna sitt intresse. Så är det t. 

ex. anmärkningsvärd t, att så många röd- och blå-blom- 

miga växter i Ystadstrakten och i synnerhet på de san¬ 

diga markerna öster om staden uppträda med albinos- 
former. Utom de i förteckningen här nedanför upptagna 

finnas där — som redan anmärkts af Gosselman i hans 

”Stirpes rariores territorii Ystadiensis” 1851 — hvitblom- 

miga former af Campanula rotundifolia, Jasione montana 
ß arenaria, Thymus Serpyllum, Origanum vulgare samt 

Pulsatilla vulgaris (hvilken sistnämda jag dock ej lyckats 

återfinna). 

De uppgifter, som äro märkta med: (M.), äro lem- 

nade af herr fil. stud. S. Murbeck. 

Cineraria palustris L. f. med ovanligt djupt flikiga blad; mellan. 
Klågerup och Holmeja. 

Erigeron canadensis L. Kyrkogården i St. Råby (M.), 
Petasites albus (L.) Gærtn. f. subfeminea i skogen mellan Asna- 

röd och Hjularöd. 
Centaurea Scabiosa L. f. albiflora mellan Lund och Vallkärra. 
Cirsium heterophyllum (L.) All. Börringe—Näsbyholm. 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. atrosanguineum Mort, (se Fl. D. mmmxlii) 

Benestad. 
Cirsium acaule (L.) All. x oleraceum (L.) Scop. Marianelund (M.), 

Klågerup, Tutaremossen vid Roslätt. 
Lappa intermedia Lge. Näsbyholm ”Lottas lund”. 
Taraxacum erythrospermum Andz. stranden söder om Helsingborg. 
Valerianella Morisonii (Spreng.) DC. Svenstorp Igelösa S:n. (M.). 
Galium Mollugo L. Flackarp (M.). 
Myosotis silvatica Hoffm. f. albiflora Tosterup. 
Mentha viridis L. f. med enstaka hår på blomkronans utsida; Trol¬ 

leberg nära Lund. 
Lamium album L. fl. subrubris Ystad. 
Lamium purpureum L. f. albiflora Ystad. 
St achy s palustris L. f. albiflora mellan Hurfva och Trulstorp (M.). 
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Galeopsis Ladanum L. Ystad, Lackalänge. 
Marrubium vulgare L. Gudmundtorp (M.\ Verpinge nära Lund. 
Salvia verticillata L. dikeskant vid Trolleberg. Emedan arten, som 

äfven lär vara funnen invid Lund, sannolikt också annorstädes 
hos oss kan komma att påträffas, ehuru den måste anses rent till¬ 
fällig, torde dess vigtigaste karakterer förtjena att här upptagas. 
Stjälk upprät, grenig; blad triangulära, ojämt tandade, med öron 
vid skaftets bas; bl. små, ljust violetta med rak öfverläpp och 
hårkrans i pipen, sittande i mångblommiga verticiller; hela väx¬ 
ten korthårig. 

Calamintha Acinos (L.) Clairv. f. albiflora Kåseberga. 
Brunella vulgaris L. f. albiflora Ystad. 
Erythrœa Centaurium (L.) Pers. Flackarp (M.). 
Linaria vulgaris Mill. f. sulfurea: blr, enfärgadt blekgula; stranden 

vid Charlottenlund. 
Veronica persica PoiR. Herrestad och Bjersjöholm nära Ystad. 
Veronica polita Fr. f. albiflora Lund. 
Utricularia vulgaris L. Kettilsmossen, Svedala, 
Utricularia minor L. Keflinge mosse. 
Myrtillus nigra Gil. Ystads sandplantering. 
Vaccinium vitis idœa L. Ystads sand plantering. 
Calluna vulgaris (L.) Sal. f. albiflora Linneberga (M.), Ystad. 
Pirola minor L. Hafgård. 
Monotropa Hypopitys L. hirsuta Roth. Bökebergsslätt i bokskog. 
Pastinaca sativa L. silvestris Mill. Örtofta (M.), Fosie (M.). 
Ranunculus Flammula L. reptans (L.) Hn. Ystad, sanden. 
Thalictrum aquilegiœfolium L. Tvedörra. 
Thalictrum flavum L. Kettilsmossen, Holmeja, Krageholm. 
Thalictrum simplex L. mellan Hurfva och Trulstorp (M.). 
Dentaria bulbifera L. Asnaröd, Christinehof (M.). 
Nasturtium officinale R. Br. Vallkärra. 
Malva moschata L. fl. rubr. et alb. Fosieborg nära Malmö. 
Hypericum tetrapterum Fr. Ebbetorp Gudmundtorps s:n (M.), Klå- 

gerup; på senare stället förekommer en form med höggula 
blommor bland den vanliga med blekgula. 

Drosera rotundifolia L. bracteata Lyngb. Gudmundtorp (M.). 
Viola uliginosa Bess. i och vid den s. k. Myregropen, dels å Ma- 

riedals ägor i Allerums s:n, dels å Svedberga i Kattarps s:n 
(hr Aug. Stensson). 

Saponaria officinalis L. ff. med fylda och med enkla blr. Fågel¬ 
sång. 

Viscaria vulgaris Roehl. f. pallidiflora: med blekröda blommor; 
Marsvinsholm. 

Malachium aquaticum (L.) Fr. Klågerup. 
Saxifraga tridactylites L. Flackarp (M.), Tosterup (M.). 
Epilobium parviflorum Schreb. X roseum Schreb. Hyby. 
Epilobium tetragonum L. mellan Stäffanstorp och Klågerup. 
Myriophyllum spicatum L. Ystad. 
Poterium Sanguisorba L. Örtofta (M.). 



6 

Geum rivale L. X urbanum L. f. = G. intermedium Ehrh. Linne- 
berga; f. = G. intermedium Willd. Linneberga, Malmö (D:r 
S. A. Tullberg). 

Geum rivale L. pallidum C. A. Mey. Örtofta furuplantering (M.). 
Orobus niger L. Marianelund (M.). 
Vicia lathyroides L. mellan Lomma och Bjerred (M.), Svedala— 

Roslätt. 
Vicia angustifolia (L.) Reich, segetalis Thuill. Örtofta station (M.). 
Astragalus glycyphgllus L. nära Svedala och Ystad. 
Lotus uliginosus Schk. järnvägsdike mellan Lund o. Sliparebacken. 
Medicago lupulina L, Willdenowii Boenn. Örtofta (M.), Lund (M.). 

Öfvedskloster (M.). 
Melilotus albus Desr. järnvägsvall mellan Bökebergsslätt och Svedala. 
Melilotus officinalis (L.) Willd. Håstad, Klågerup —Holmeja. 
Trifolium agrarium L. Örtofta (M.), Akarp (M.). 
Trifolium striatum L. stranden vid Arlöf (M.j, Örtofta (M.), Svens¬ 

torp Igelösa sm (M.). 
Ononis campestris Koch Romeleklint (M.). 
Rumex palustris Sm. Vallkärra, Klågerup, Näsbyholm. 
Rumex crispus L. X obtusifolius L. Vallkärra, Verpinge, Fjelie, Klå¬ 

gerup. 
Rumex crispus L. X domesticus Hn. Vallkärra. 
Rumex domesticus Hn. X obtusifolius L. Vallkärra. 
Rumex domesticus Hn. Vallkärra. 
Rumex Patientia L. Vallkärra. 
Herminium Monorchis (L.) Br. Öja mosse vid Ystad. 
Neottia Nidus avis (L.)^Rich. Linneberga (M.), Näsbyholm, Ystads 

sandplantering. 
Stratiotes aloides L. $ Örtofta. 
Juncus glaucus (Ehrh.) Sibth. Vallkärra. 
Arum maculatum L. Svenstorp Igelösa s:n (M.). 
Typha angustifolia L. mellan Pugerup och Gudmundtorp (M.). 
Eriophorum alpinum L. Bj ersjö holm. 
Eriophorum latifolium Hoppe Ystad. 

Carex distans L. mellan Limhamn och Malmö (M.). 
Schedonorus sterilis (L.) Fr. Flackarp — Akarp (M.), Trulstorp Ströö 

s:n (M.). 
Trisetum flavescens (L.) P. B. Örtofta samt flerestädes på järnvägs¬ 

vallen därifrån mot Akarp (M.), Limhamn (M.). 
Calamagrostis lanceolata Roth. Näsbyholm. 

Phleum Bœhmeri Wib. Limhamn (M.). 
Asplenum germanicum Weis. Romeleklint (M.). 
Pilularia glöbulifera (L.) Löddeström vid ”Mellanmöllan”. 

Lund i September 1883. 
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Om några könsförhållanden ock därmed i sam¬ 

manhang stående modifikationer i blommans 

bygnad hos en del Syngenesister. 
Af Ernst Ljungström. 

Cirsium arvense (L.) Scot, liar förut varit känd som gy- 

nodioik, hvarmed menas att somliga stånd hafva alla blom¬ 

morna tvåkönade under det att hos andra blott honblommor 

finnas. Honblommorna äro mindre än de tvåkönade. Denna 

olikhet beror ej på pipens längd (som hos båda formerna är 

omkr. 8 m.m.) utan på det till basen flikade brämets 

(omkr. 3 och 5 m.m. resp.). Flikarne äro hos honformen 

smalare och mer upprättstående men hos den tvåkönade 

formen bredare och utböjda. Härigenom blifva de två¬ 

könade ståndens blomkorgar (de enda i hvilka pollen pro¬ 

duceras) större än de honligas och locka i första hand 

insekterna, hvarjämte de tack vare en något ljusare färg¬ 

ton (ljus-lila) äfvenledes äro mer i ögonen fallande. 

Ståndarne hos honformen äro sterila, föga utvecklade 

(knapparnes längd 1 m.m. mot 3—3 Va hos $ f.), ej nå¬ 

ende till, än mindre öfver kronflikarnes spetsar, skrumpna 

och brunfärgade. Pistillen är hos båda formerna nära 

lika utbildad, dock äro måhända dess ”sophår” något litet 

kortare och glesare hos honformen. 

Att C. arvense förekommer i dessa båda former har ju 

förut observerats (ehuru ej mig veterligen någon beskrif- 

ning på dem lemnats) samt har t. o. m. ibland i floror 

lagts till grund för artens skiljande från slägtets öfriga 

(ex. Fiek, Flora v. Schlesien). Denna art är imellertid 

ingalunda så allena stående härutinnan. Jag har funnit 

att åtminstone en annan art nämligen 

Cirsium acaule (L.) All. förekommer i två alldeles 

motsvarande former. Bland en mängd exemplar, som 

jag iakttog vid Näsbyholm, utmärkte sig en del genom 

något mindre blomkorgar samt därtill en obetydligt dunk¬ 

lare färgton hos blommorna. Vid närmare påseende be- 
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fans detta vara en f. feminea. Några mått torde här få 

anföras och ett par andra iakttagelser omnämnas för att 

visa formernas inbördes förhållande. Honformen har min¬ 

dre blommor (pipen 12 m.m, mot 15 hos § f., brämet 

från den klocklika utvidgningen 11—12 mot 13—14 m.m.) 

och smalare kronflikar (i förhållandet 5: 7), som därtill 

äro uppräta, under det att den tvåkönade formens vid 

full blomning äro utspärrade. Ståndarne nå hos honfor¬ 

men aldrig ens upp till konflikarnes spetsar (än mindre 

öfver dem) och deras knappar äro föga sammanhängande ; 

dessa äro härjämte sterila, skrumpna samt kortare än 

hos den tvåkönade formen (omkr. 5 m.m. mot 8). Pi¬ 

stillen tycktes vara lika utbildad hos båda formerna. 

Af våra båda vanliga Carduus-arter har jag inneva¬ 

rande sommar likaledes funnit honformer. Dessa synas, 

om man får döma efter förhållandet här i trakten, vara 

ganska sällsynta (hvaraf lätt förklaras att de ej förr på¬ 

aktats), under det att de båda formerna af Cirsium ar¬ 
vense väl äro ungefär lika ymniga och honformen af 

Cirsium acaule på det ställe, där jag iakttog densamma, 

till individens antal ej mycket öfvertäffades af den två¬ 

könade. 

Af Carduus crispus L. f. feminea funnos blott två 

stånd (det ena af herr fil. stud. S. Murbeck). Endast 

helt få blomkorgar kunde altså undersökas. Ett exem¬ 

plar i synnerhet utmärkte sig genom små blomkorgar; 

de voro näml. blott 15 m.m. i diameter (mot 25—30 m.m. 

hos § f.). Blommornas antal i två undersökta korgar 

var |78 och 79 (i § formens vanligen inimot 100; dock 

förekomma ibland, i synnerhet ut på sensommaren, äfven hos 

denna form korgar med under 80 blr.). Blomkronorna voro 

5—6 m.m. långa (hos § f. omkr. 8 m.m.) samt hade alla 

samma röda färg (hos § f. äro de inre blommorna i hvar 

korg ljusare, de yttre mörkare röda). De voro vidare 

alla uppräta eller de yttre blott föga böjda ut öfver hol¬ 

kens kant samt endast helt obetydligt klocklikt uppsvälda 
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ofvanför pipen. Ståndarne voro sterila ehuru till det 

yttre ej vidare starkt reducerade. hafva ej märkbart 

deformerats och hänga tillsamman till ett rör på vanligt 

sätt men äro som sagdt sterila, redan i knoppen hvita 

(liksom de tömda hos § f.), hvarjämte de äro blott 4 m.m. 

(mot 5—7 m.m.) långa. Med afseende på pistillen kunde 

jag ej finna någon olikhet mellan de båda formerna. 

Akenier af — till utseendet åtminstone — fullgod be¬ 

skaffenhet funnos ej så talrikt, som man kunde väntat 

(resp. 32, 34 och 39 st. i tre undersökta korgar jämte 

3—5 dåliga i hvardera mot 80—90 goda -f- några, 2—10, 

dåliga hos § f.), i det att ej ens halfva antalet af dessa 

blommor, som dock voro rent honliga, satte frukt, hvar- 

imot hos den tvåkönade formen de allra flesta blommorna 

lemnade frukt. — Det andra exemplaret hade något 

större blomkorgar men öfverensstämde för öfrigt nära med 

det förra. 

Af Carduus acanthoides L. f. feminea har jag påträf¬ 

fat blott ett enda exemplar, som därtill ej bar mer än 

några få blomkorgar, hvarföre undersökningarne måste 

blifva ganska knapphändiga. Följande iakttogs imellertid. 

Korgar ne voro äfven här mindre än hos den tvåkönade 

formen (omkr. 2 c. m. i genomsk. mot 3—4) beroende 

till en del på blommornas form. De voro näml. alla upp- 

räta, ej böjda och hade äfvenledes kronflikarne tämligen 

rätt uppstående, under det att de hos den vanliga formen 

äro mer utåtböjda, ju närmare kanten de sitta, samt hafva 

kronflikarne utspärrade. Vidare var kronan mindre (13 

m.m. mot omkr. 20, däraf pipen 6 mot omkr. 10 och brä¬ 

met 7 m.m. mot 9). Ståndare funnos men voro sterila, 

knapparne voro 4 m.m. långa (mot omkr. 5 m.m.), ej ut¬ 

skjutande, redan i knoppen hvita. Pistillen var utbildad 

liksom hos den tvåkönade formen. 

Centaurea Scabiosa L. förekommer i en mängd formerr 

som öfvergå i hvarandra. Kantblommorna äro ju som 

bekant normalt könlösa; de äro ibland af en ganska an- 
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senlig storlek (ända till 3 1/2 c. ra. långa) och liafva rätt 

breda, mot spetsen afsmalnande flikar samt pipen ej skarpt 

afsatt mot brämet, under det att diskblommorna äro of- 

vanför pipen klocklikt uppblåsta och hafva nära jämsmala 

kronflikar. 
t 

Former finnas nu imellertid, som hafva kantblommor 

af ungefär samma längd som diskblommornas (föga öfver 

2 c. m.) och liksom dessa äro försedda med jämsmala flikar. 

De äro dock fortfarande könlösa (eller ega de ett nästan 

omärkligt rudiment af pistill) samt hafva rör- eller tratt-lik, 

ej klocklik form. Detta torde vara f. discoidea Uechtr. 

(enl. Fiek, anf. st., där det heter ”Randblüthen nicht 

strahlend”). Jag fann den förra året vid Klågerup samt 

i år på ett par ställen vid Lund och vid Ystad. 

På den senare lokalen funnos vidare ännu ett par 

former, som förtjena omnämnas. Den ena var äfvenledes 

en discoidea-form ehuru i någon mån olik den nyssnämda. 

Kantblommorna voro näml. utvecklade som hos denna men 

försedda med ståndare. Dessa voro imellertid sterila och 

i. hög grad reducerade också till storleken (knapparne 2 

m.m. mot 7 m.m. hos diskblommorna). Pistillen var ru¬ 

dimentär af blott ett par millimeters längd. Diskblom¬ 

morna voro tvåkönade och af vanlig bygnad. 

Den tredje formen från samma lokal var en f. feminea. 
Den hade kantblommorna sterila, ej fullt så korta som 

hos f. discoidea här ofvanför. Diskblommorna voro mindre 

än vanligt och hade alldeles sterila ståndare med mindre 

knappar (omkr 3 mot 7 m.m.); pistillen var normalt ut¬ 

vecklad. 

• • 

Afven hos de växter, om hvilka här talats, gör sig 

sålunda den sträfvan mot diklini gällande, som hos många 

syngenesister framträder så utpräglad; här har den där- 

imot ej hunnit långt i realisering. Ty dels finnes hos hon¬ 

formerna ännu ståndare ehuru sterila och förkrympta, dels 

är pistillen där lik de hermafrodita blommornas och saknar 

ej ”sophår”, oaktadt dessa ju hos densamma ej hafva nå- 
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gon användning och sålunda ej heller skulle utvecklats. 

(Jfr. Hildebrand, Geschlechtsverhältn. bei den Com¬ 

posite n, sid. 71. Verh. d. Leop. Akad. 1870). 

Till slut må det framhållas, att de ofvan nämda äro 

fall af verklig gynodioecism och ej, hvilket ju vore tänk¬ 

bart, exempel på det förhållande, som Hildebrand (anf. 

st. sid. 56) just hos Centaurea Scabiosa iakttagit, att näml. 

årets tidigaste blomkorgar äro honliga. (Om, säger han, 

hos dem pollen utbildades, skulle som följd af proreran- 

drien blott föga utsigt för dettas användande finnas, enär 

vid dess mognad ännu inga pistiller hade konceptibla 

märken; en gagnlös pollenbildning uteblifver därföre). 

De iakttagelser, för hvilka här redogjorts, anstäldes under 

högsommaren och alla de undersökta exemplaren buro 

blott ensartade blomkorgar. 

Lund i September 1883. 

Cirsium heterophyllum All. x palustre Scop., 

en för Skandinaviska halfön ny hybrid. 

Af B. F. Cöster. 

På en äng tillhörande Klågerups säteri påträffades 

i Juli månad denna sommar ifrågavarande hybrid i ome¬ 

delbar närhet med begge föräldrarna och var densamma 

så karakteristisk och i ögonen fallande, att den genast 

väckte min uppmärksamhet. Men som den ej i allo öf- 

verensstämmer med förhandenvarande beskrifningar, så 

anser jag ej vara ur vägen att här lemna en fullständig 

beskrifning på densamma, gjord efter lefvande exemplar. 

Inalles fem exemplar funnos på den ifrågavarande 

lokalen, men som lien redan gjort sin skörd i närheten, 

så är ej omöjligt att flera ex. redan blifvit afslagna. 

Beträffande först roten, så kan jag ej derom lemna 

någon underrättelse, enär jag för att spara växten till 

ett komnadem år ej tog upp mer än ett ex. med rot 
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och detta med klump, för att flytta det in i Lunds bota¬ 

niska trädgård, der det nu frodas. 

Stjelken var tjock (vid basen mätande nära3centim. 

i genomskärning), hög (hos det största exemplaret 1 V2 

meter, under det den bredvidstående palustre endast höll 

inemot 1 meter och G. heterophyllum här, liksom eljes i 

Skåne, helt låg c:a */a meter) vidare enkel ända till blom¬ 

ställningen, ihålig, starkt ribbad och refflad såsom följd 

af bladens nedlöpande kanter, tätt och till hela sin längd 
bladig och hårig. 

Bladen voro ganska olika på stjelkens olika höjd, i 

det de nedersta voro långskaftade och deras skaft ving- 

kantade försedda med talrika temligen styfva taggar, för 

öfrigt djupt parflikade med hufvudflikarna småningom 

afsmalnande och på främre sidan försedda med 2 à 3 

skarpspetsade mindre flikar. De nedersta bladen påminte 

derföre rätt mycket om palustris. 

På stjelkens mellersta del voro bladen sittande, af- 

långt lancettlika djupt parflikade ända till bladens bas 

med flikarna jemnbreda 2 à 6 cent. långa, åtminstone på 

bladets mellersta del rigtade åt sidorna (ej framåt som 

hos het.) samt i allmänhet hela, blott der och hvar med 

en mindre sidolob vid basen på framsidan. Dessa blad 

äro vid basen försedda med bladöron och ett par större 

flikar. De mellersta bladen påminte derför mer.a om he- 

terophyllum. De öfversta bladen temligen långa och lång- 

spetsade, hela grofsågade eller kortflikade. 

Alla bladen äro ljusgröna, på öfre sidan glatta eller 

gleshåriga isynnerhet på nerverna; på undre sidan grå- 

hvitludna af ett spindelväfs- eller filtlikt ludd, hvilket blir 

något glesare på de nedersta baden. Bladen äro ej på 

undre sidan så hvitludna som hos G. heter ophyllum. Alla 

bladen äro kort nedlöpande på stjelken. Hårbeklädnaden 

utgöres af 2 slags hår; på bladens undersida af långa, 

smala, encelliga, flera från en fästpunkt utgående och om 

hvarandra till en filtludd hopslingrade hår; å bladens 

öfversida, företrädesvis å nerverna samt delvis äfven å 
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stjelken äro de raka, mera korta och tjocka, ledade 

samt utgöras af flera öfver hvarandra stälda, korta cy¬ 

lindriska eller tunnlika celler. 

Blomkorgarne flera, omkr. 5—12 (hos het. 1—4; hos 

pal. många) på gråludna skaft, hvilka hos ett par ex. 

voro temligen utdragna, så de i detta fall närmade sig 

het.; hos de öfriga exemplaren voro de temligen korta 

med flera blomkorgar på hvarje skaft hufvudlikt hop¬ 

gyttrade, så att blomställningen hos dessa exemplar blef 

teml. lik den hos palustre. Vidare voro blomkorg, un¬ 

gefär dubbelt mindre än hos heter., men flera ggr större 

än hos pal. 

Holkfjällen, i synnerhet de yttre, lansettlika, föga 

stickande i spetsen, något håriga isynnerhet i kanterna, 

försedda i sin öfre hälft med en mörkfärgad högt och 

bredt framträdande medelnerv, på hvilken de kännas klib¬ 

biga, om också ej så mycket, som hos palustre. Hos het. 

finnes ingen klibbighet. 

Blomfästet hårigt. Blommor talrika i hvarje korg. 

Blomkronan röd, af intermediär storlek, djupt delad, omkr., 

19 m.m. lång; hos pal. omkr. 13; hos het. omkr. 30 m.m. 

liksom äfven stiftet och märket 3 m.m.; hos pal. 1 1/2; li°s 

het. 5—6 m.m. Märkets papiller tycktes vara normalt 

utvecklade. 

Ståndarne äro nästan men ej fullt sterila, i det att 

äfven oaktadt knoppar och unga blommor undersöktes 

ett och annat pollenkorn kunde iakttagas; men dessa tyck¬ 

tes normala. Achenierna befunnos vara ganska talrikt 

utbildade, till formen liknande dem hos lieterophyllum. 
De äro neml. spetsigt äggrunda, ibland något sneda, kull- 

rigt plattade, försedda nedom toppen med en ringvall, 

i livars fördjupning pappus sitter fästad. Achenierna 

hos pal. äro mera jemnsmala samt något mindre. Till 

färgen äro de hos hybriden gråbruna med en dragning 

åt gredelint. 

Pappus smutsigt livit, mörkare och nästan dubbelt kor¬ 

tare än hos heter ophyllum, men ljusare än hos palustre. 
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Att den nu af mig beskrifna formen är en hybrid 

af de 2 omnämnda arterna, synes mig fullt bevisadt dels af 

dess forekomst mellan föräldrarna, dels af dess nu uppräk¬ 

nade nästan alldeles intermediära kännetecken. Möjligen 

står den något närmare heterophyllum än palustre, som den 

närmar sig genom korgarnes mängd, de yttre holkfjällens 

klibbighet, bladens djupa flikning samt allra mest genom 

rotbladens form och flikning, hvaremot de öfre bladen 

och blomkorgarne mera likna dem hos het. Dess storlek 

samt hela det vegetativa systemets betydliga utbildning 

vittnar om dess hybrida ursprung. För öfrigt är ej dess 

sterilitet synnerligen utpräglad. * Den lär enl. Focke vara 

en af de mera sällsynta C^rswm-hybriderna och har också 

först sent blifvit uppmärksammad och beskrifven. Så¬ 

lunda finnes den icke uppgifven i Nägeli’s monografi i 

Koch’s synopsis. Enl. Focke har den blifvit funnen spar¬ 

samt i England, Östra Tyskland, Steiermark, Böhmen och 

Ryssland. Af Schmalhausen har den blifvit funnen 4 ggr, 

men hvarje gång blott i ett exemplar. De kännetecken, 

hvilka han omnämner äro följande. Blad kort nedlö¬ 

pande på stjelken, på undre sidan lätt spindelväfshåriga, 

i kanten försedda med långa men mjuka taggar. Blom¬ 

korgarna 1—4 af intermediär storlek, långt skaftade. 

Synonymer: C. Carolorum Jenner, C. WanJcelii Reichardt. 

Den beskrifning, som finnes i Emil Fiek’s Flora von 

Schlesien stämmer ej alls med vår vext, utan synes han 

afse en form, som står närmare C.palustre Scop. Sålunda 

säger han: Stengel nach oben allmälich kleiner und ent¬ 
fernter beblättert. Blätter länglich-lancettlich, fieder- 

theilig, mit lancettlichen meist gezähnten Abschnitten; un¬ 

tere und mittlere mit verbreitertem Grunde, etwas herablau¬ 

fend, obere mit lang ausgezogener Spitze; Köpfe fast ku- 

glig zu 2—4 genähert oder gehäuft, Hüllblätter kahl, mit 

schwarzem Kielnerven u. kurzem Stachel. H. 0,80—-1,20. 

Torkade exemplar äro inlemnade till härvarande bot. 

institution och bot. förening. 

Lund i Augusti 1883. 



Lärda sällskap. 

Botaniska Sällskapets i Stockholm Förhandlingar. 

Den 21 November 1883. 

Dr G. Tiselius meddelade Iakttagelser öfver art¬ 

typer inom slagtet Potamogeton, I. Emedan ar¬ 

terna inom detta slägte förete den mest vexlande mång- 

formighet, så är det också särdeles svårt, för att ej säga 

omöjligt, att efter torkade herbarie-exemplar begränsa 

de varierande formerna. Blott genom att nogsamt iakt¬ 

taga dem i lefvande tillstånd, genom att observera och 

sinsemellan jämföra dem under olika utvecklingsgrader* 

både såsom yngre outbildade och såsom äldre fullt ut¬ 

bildade, och genom att iakttaga deras biologiska förhål¬ 

landen, ansåg sig Föredr. hafva lyckats med tämmelig 

säkerhet till en art (typ) sammanföra några mera karak¬ 

teristiska former, som i afseende på storlek och måttför¬ 

hållanden i öfrigt äro hvarandra högst olika. 

De former, som nu afhandlades* voro de, som i Ho¬ 

rorna upptagas under namnen P salicifolius Wolfg., P. 

lithuaniens Gorski, P. decipiens Nolte samt en form, som 

af Föredr. blifvit distribuerad (n:o 14 a—c) under namn 

af P upsaliensis. Exemplar med namnet P salicifolius 
Wolfg. förekomma, om ock mera sällsynt, i våra herba¬ 

rier, och hafva förnämligast blifvit tagna i de nordliga 

delarne af vårt land af L. L. Læstadius, men dels höra 

dessa till nordliga former af P lucens L. och P gramineus 
L., dels förekommer bland dessa en form med flytande 

blad, särdeles svår att begränsa och i öfrigt mycket af- 
o 

vikande från P scdicifolius Wolfg. Ar 1881 anträffades 

af Föredr. uti floden Fyris (omkr. 3/4 mil från Upsala) 

vid Ensta i myckenhet en form, som af honom benämn¬ 

des P upsaliensis Denna form, hvilken liksom alla Fy¬ 

ris-former, hvilka tillhöra ofvan nämnda grupp, är i all- 
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mänhet mera robust än afbildningen deraf i Reich. Icon. 
IL Germ, et Helv., planch 55, utvisar *). Dock var att 

förmoda, att i denna Fyris-form förelåg P. salicifolius 
Wolf o. * verus”, hvilken förmodan också angafs på etiket¬ 

terna till de distribuerade exemplaren. För att erhålla den¬ 

samma i mindre utveckladt tillstånd och mera närmande 

sig afbildningen hos Reichenbach besökte Föredr. följande 

sommar redan i slutet af Juni samma växtlokal och fann 

den då betydligt mera öfverensstämmande med nämnda 

afbildning samt med ett exemplar af P litlmanicus Gorski, 

hvilket, af Gorski sjelf taget och af honom framstäldt så¬ 

som synonymt med P. salicifolius Wolfg., meddelats Föredr. 

af Mr Arthur Bennett, London. Då Föredr. ytterligare af 

Prof. O. Drude i Dresden erhållit ett original-exemplar 

af P. litlmanicus Gorski samt af Prof. H. W. Reichardt 

och Dr E. Woloszczak i Wien erhållit original-exemplar 

af P salicifolius Wolfg., hvilka alla exemplar gifva vid 

handen, att den senare och P. litlmanicus Gorski äro pre¬ 

cis samma form, så hade han genom att jämföra alla 

dessa med den omnämnda formen från Fyris kommit till 

den säkra öfvertygelsen, att Fyris-formen fullständigt öf- 

verensstämmer med de anförda original-exemplaren, hvilka 

alla äro tagna i floden Yilia nära Vilna i Lithauen, och 

att således P. salicifolius Wolfg. ”verus” verkligen blifvit 

anträffad i vårt land. De sommaren 1882 tagna mindre 

formerna öfverensstämde också med Wolfgangs **) och 

Gorskis ***) egna beskrifningar. Häraf är klart, att be¬ 

nämningen P. upsaliensis bör utgå, likasom att namnet 

salicifolius Wolfg. såsom äldre bör föredragas framför 

*) Att Reichhenbachs namn, P. lanceolatus Sin., för den växt, 
som denna planch afbildar och hvilken i nämnde arbete beskrifves 
pag. 19, är origtigt, har genom den för några år sedan i England 
åter anträffades P. lanceolatus Smith ”verus” blifvit ådagalagdt. 
Häraf följer också, att P. salicifolius Wolfg. (syn. P. lithuanieus 
Gorski) är det enda rätta namnet. 

**) Roemer et Sch. syst. vég. Mant. III s. 355. 

***) Reich., Icon. Fl. Germ. et Heiv. Vol. VII s. 19. 
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lithuaniens Gtorski. Då nu ändtligen P. salici/'olius Wolfg. 

”verus" blifvit anträffad i vårt land, var af intresse att 
se, huru den här förhåller sig. Den förekommer i Fyris 
särdeles ymnigt och visar sig såsom en i afseende på 
storlek och bladformer högeligen varierande och plastisk 
typ, hvilken i växande tillstånd, då man kan iakttaga 
dess habitus och biologiska förhållanden, ej är särdeles 
svår att begränsa, men hvars extrema former synas omöj¬ 
liga att sammanföra till en art, om man ej varit i till¬ 
fälle att uppmärksamma en mängd mellanformer. Såsom 
den minsta formen i hela denna serie af varieteter fram- 
stäldes och förevisades P. salici/'olius Wolfg. ”verus” och 
såsom den största P. decipiens Nolte f. maxima, den se¬ 
nare i exemplar af öfver 2 1/a meters längd, samt i afse¬ 
ende på stjelkens tjocklek och förnämligast bladens stor¬ 
lek uppnående ett mått, minst dubbelt större än Noltes 

originalexemplar äfvensom hans beskrifning och planch- 
verk angifva. Denna form har blifvit distribuerad un¬ 
der N:o 12 e. — Dessa ytterligheter och deras mellanfor¬ 
mer påvisades öfverensstämma i allt utom storleken och 
bladens form, likasom ock Wolfgangs och Noltes karak¬ 
terer på de resp. arterna i det väsentligaste öfverens¬ 
stämma utom i bladens form. Utbildad frukt förekommer 
hos dem icke, hyarken hos formen från Vilia eller for¬ 
merna från Fyris. Om frukten nämner Wolfgang i sina 
karakterer intet. Gorski säger väl i sina karakterer på 
P. lithuaniens : — ’/ructibus recentibus compressis margine 
utrocpie obtusis”, men ungefär på samma sätt hade de ut¬ 
växta fruktämnena hos Fyris-formen förekommit Föredr. 
Om P. decipiens säger Nolte: ”Fructus ignoti ’ *). Flere år 
hade Föredr. förgäfves på Fyris-formerna sökt utbildade 
frukter, men blott hösten 1881 efter en särdeles varm som¬ 
mar på de mest utvecklade formerna af P. decipiens i 
några enstaka ax anträffat 2—3 utvecklade frukter, hvilka 
tycktes mest likna frukterna hos P. lucens L., hvilken växte 

*) Reich, anf. st., s. 22. 
Bot. Nods. 1884. 2 
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ymnigt midt bland formerna af P. decipiens och hvilken 

såsom vanligt var försedd med rikligt utvecklade frukter. 

Då mellan alla dessa ytterligheter af former ingen 

väsentlig olikhet syntes Föredr. förekomma hvarken i 

stammen, stiplerna, blomskaften, blomkolfven eller hylle- 

bladen, annat än den som betingas af formernas olika 

storlek och biologiska förhållanden, öfvergick han slutli¬ 

gen till att skärskåda den betydelse, som kunde tiller¬ 

kännas de mycket olika utvecklade örtbladen. Hvad bla¬ 

dens nerv förgrening beträffar, så förefinnes ingen annan 

nämnvärd skilnad än den, som betingas af deras olika 

bredd i förhållande till längden, hvilket förhållande äfveu 

iakttagits hos andra grupper af detta slägte. Om bla¬ 

dens nervighet hos P. salicifolius säger Wolfgang — ”tri- 
ner vibus”. Dock tycktes Wolfgangs egna original-exem¬ 

plar likasom ock Gorskis i allmänhet utvisa åtminstone 

5 nerver. Samma är förhållandet med den smalbla- 

digaste formen af P. upsaliensis från Fyris. Vidare vi¬ 

sades, att nervernas förökning ofta fortgår i förhållande 

till bladens bredd så, att deras antal hos de större bla¬ 

den af P decipiens från Fyris utgör åtminstone 15. 

Bladens vidfästning framhölls såsom särdeles karak¬ 

teristisk, ty hvilken form bladen i öfrigt än må ega, så 

äro de alltid oskaftade och från en mer eller mindre 

tvärt afsmalnande bas nästan halft omfattande. Sjelfva 

bladformen kan sägas variera i tvänne riktuingar, af 

hvilka den ena utmärker sig geuom bladens betydliga 

längd i förhållande till deras bredd, samt derigenom att 

de till större delen af sin längd äro nästan jämnbreda 

och slutligen tämligen tvärt afsmalna mot spetsen, 

hvilken öfvergår till en mer eller mindre tydlig udd. Den 

andra riktningen utmärker sig genom bladens betydliga 

bredd i förhållande till deras längd, men utmärker sig 

dessutom derigenom, att bladen afsmalna lika tvärt mot 

spetsen som mot basen samt alltid sluta med en mycket 

tydlig, men kort udd. 

Till den förra riktningen, Serien A, höra former så- 
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dana som 1) P. lithuaniens Gorski, P. salicifolius Wolfgl 

och flere former af P upsaliensis, 2) P. upsaliensis, f. 

major och 3) P. decipiens f. maxima, longifolia. Den se¬ 

nare riktningen, Serien B, kan sägas utgå från 1) smal- 

bladiga former af P decipiens Nolte och hvilka alldeles 

sammanfalla med åtskilliga former af P. upsaliensis i förra 

serien samt fortgå till 2) P decipiens Nolte f. typica för 

att vidare öfvergå i 3) den största bredbladiga formen 

P decipiens Nolte f. maxima, ovalifolia. Några måttför¬ 

hållanden i dessa bägge riktningar angåfvos såsom upp¬ 

lysande: 

Bladens 
längd bredd 

Serien A. m.m. m.m. 

1) P lithuaniens Gorski \ orig. 120 13 

P salicifolius Wolfg. I exempl. 120 14 

P upsaliensis ■ 140 20 

*5 V 
180 20 

2) P upsaliensis f. major 190 40 

3) P decipiens Nolte ; f. maxima longifolia, 210 53 

Bladens 
längd bredd 

Serien B. m.m. m.m. 

1) Smalbladiga former 120 20 

af < 100 25 

P decipiens Nolte 80 24 

2) P decipiens Nolte f. typica 85 30 

Brebladiga former 85 40 

af P dicipiens * 65 30 

Nolte r 90 50 

3) P decipiens Nolte f. maxima ovalifolia 115 60 

Mellanformer med så att säga alla möjliga inbördes 

förhållanden mellan dessa mått på bladens längd och 

bredd förekomma rikligt i Fyris, så att det är lika så 

omöjligt att på grund af bladformen uppdraga någon 

gräns emellan ytterligheterna i båda dessa serier som 
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emellan serierna sjelfva, och då såsom redan framhållits, 

skiljaktigheter i öfriga delar blott äro sådana, som stå i 

förhållande till storleken eller hafva sin grund i biolo¬ 

giska omständigheter, så torde de alla med full rätt 

böra betraktas såsom hörande till samma grundform 

eller art. 

Eget nog säga också Gorski och Nolte, utan att 

hafva sett dessa mellanformer, den förre om P. lithuani¬ 
ens (d. ä. salicifolius Wolfg.) : ”inter P. lucentem et prae¬ 
longum medius, ah utroque maxime diversus”, den senare 

om P. decipiens.* ”E. characteribus P. praelongo affinis, ha¬ 

bitu cum P. lucenti comparandus”. 

Till den åsigten, att P. decipiens Nolte möjligen skulle 

vara en hybrid form mellan P. lucens L. och P. praelon¬ 
gus Wulf., fogade Föredr. den anmärkningen, att P. prae¬ 
longus af honom aldrig i Fyris blifvit anträffad. 

Utom andra karakterer, som således gemensamt till¬ 

komma P salicifolius Wolfg, och P. decipiens Nolte, an¬ 

såg Föredr., att bladen, hvilkas extrema former hufvudsak- 

ligen föranledt deras upptagande såsom olika arter, under 

alla formförändringar dock ega ett gemensamt kännetecken 

som ensamt detta är tillräckligt att skilja denna typ från 

närstående af de bredbladiga grupperna, nämligen att alla 

bladen äro oskaftade och mer eller mindre uddspetsiga: 

folia omnia acuminata sessilia. Genom detta kän¬ 

netecken skiljas de t. ex. mycket lätt från de mest närstå¬ 

ende formerna af P. lucens L., som har alla bladen kort 

skaftade och mer eller mindre uddspetsiga: folia omnia 
acuminata petiolata. 

Då likväl både Wolfgangs och Noltes benämningar 

länge varit begagnade och i viss mån äro särdeles karak¬ 

teristiska samt för öfrigt angifva ytterligheterna inom 

denna typ (art), så borde de bibehållas, jämte det att 

ett gemensamt namn blir faststäldt. Dermed ansågs dock 

kunna anstå, till dess formerna inom närstående likaså 

plastiska och varierande typer blifvit närmare utredda. 
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Professor V. B. Wittrock höll föredrag Om rot¬ 

skott hos örtartade växter, med särskild hänsyn 

till deras olika biologiska betydelse. Föredraget 

belystes genom framläggande dels af spritpreparat, dels 

af pressade exemplar. 

Under det att rotskottsbildningen hos träd och bu¬ 

skar är en rätt allmän företeelse, är den deremot hos 

örtartade växter temligen sällsynt. Den förteckning öf- 

ver örter med rotskott (inklusive hypokotyla stamskott), 

som Eug. Warmimg, lemnat uti ”Botanisk Tidskrift”, 3:dje 

Bække, 2 Bind, 1877, sid. 56—63, upptager 87 arter *), 

hvaraf 81 dikotyledoner och 6 monokotyledoner. Nedanstå¬ 

ende lista omfattar 138 arter — 124 dikotyledoner, 8 

monokotyledoner och 6 kärlkryptogamer — ett antal som, 

äfven det, väl kan anses jemförelsevis ringa. Fortsatta 

undersökningar skola utan tvifvel höja denna siffra; men 

antalet örter, som under normala förhållanden alstra rot¬ 

skott torde väl knappast någonsin befinnas särdeles stort. 

Deremot synes det sannolikt, att antalet örter, som 

ega förmåga att under vissa abnorma förhållanden bilda 

rotskott (”reparativa” sådana; om betydelsen af detta ord, 

se strax härnedan), skall, då vår kännedom på ifrågava¬ 

rande område vidgats, vinna en betydlig tillväxt. 

Med hänsyn till de olika förhållanden, under hvilka 

rotskotten uppträda samt den olika betydelse de för väx¬ 

ten ega, torde de lämpligen kunna indelas uti tre hufvud- 

slag, nemligen ersättnings- eller repar ativa, tilläggs- eller 

additionella samt nödvändiga eller necessära rotskott **). 

Med reparativa rotskott förstod Föredr. sådana skott, 

som uppstå på roten blott då denna genom yttre våld be- 

röfvats sin öfre, med det normala stamsystemet i omedel¬ 

bart eller medelbart sammanhang stående del. De skott 

som då framträda äro tydligen egnade att, ersätta (re- 

*) Balanoplioracece och Rafflesiaceæ ej medräknade. 
**) Då de hypokotyla stamskotten såväl morfologiskt som bio 

logiskt väsentligen öfverensstämma med rotskotten, behandlas de hä 
tillsammans med dessa. Doek komma alltid de fall att särskild 
angifvas, då skotten äro af hypokotylt, och ej af radikalt, ursprung. 
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parera) den stora törlust, som växten lidit genom mist- 

ningen af sitt ursprungliga stamsystem. Ofta — eller må¬ 

hända oftast — fyller detta slags skottbildning sin upp¬ 

gift så väl, att växten i siu helhet härvid snarare vinner 

än förlorar. I stället för att ega blott ett stamsystem, 

från hvilket blommor och frukt skulle a] stras, får den nu 

vanligen flere sådana, hvilka visserligen till en början 

äro något svagare, men om förhållandena för öfrigt äro 

gynsamma, snart nog förstärkas så, att de tillsammans 

gifva en betydligt större skörd af frukt och frö än det 

normala stamsystemet skulle hafva gjort. Centaurea 
Scabiosa L., Taraxacum officinale Web. och Bunias ori¬ 

entalis L. lemna härpå lysande exempel. 

De örtarter, hos hvilka reparativ rotskottsbildning 

var Föredr. bekant, äro följande: 

Centaurea Scabiosa L. I början af juni innevarande 

år afskar Föredr. den starka hufvudroten på åtskilliga två 

år gamla exemplar, ungefär 2/s fot under jordytan. Re¬ 

dan efter en månad visade en del nybildade rotskott sina 

toppar i jordbrynet. Rotskotten voro ännu mycket späda 

och buro endast ofärgade lågblad, dessa åtskiljda af rätt 

långa mellanleder (tydligen på det att skottets topp ha¬ 

stigt skulle komma ofvan jordytan). Före höstens inbrott 

hade skotten tilltagit betydligt i styrka, från sin yta ut- 

sändt talrika, utan ordning stälda adventivrötter, ofvan 

jord alstrat en rosett af stora örtblad samt i några fall 

till och med förgrenat sig *). Rotskotten uppstå oftast i 

sjelfva afskärningen uti kambialringen (ända till sex i 

krans); men stundom finner man dem äfven utgående en¬ 

staka från rotens sida, en tum eller två nedom toppen. 

Det mest egendomliga hos denna art är, att jemte dessa 

genast sig utvecklande rotskott anläggas äfven ett antal 

andra, som åtminstone första året stanna i knoppstadiet. 

Dessa knoppar (endogena liksom alla andra rotskotts- och 

*) Genom att bilda en enda sidogren, men denna så stark att 
skottet gjorde intryck af att vara dikotomiskt klufvet. 
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vecklade att de ej hafva genombrutit rotens ytterbark *). 

De förekomma ofta långt ned på roten, flere tum ne¬ 

danför afskärningsytan. För blotta ögat gifva de sig 

tillkänna blott medelst helt små, ljusa upphöjningar på 

rotens sidor. Först en mikroskopiskt undersökning visar 

att inuti hvar och en af dessa upphöjningar döljer sig en 

(eller någon gång två) uti ett ungt stadium hvilande rot- 

skottsknopp. Dessa knoppar äro sannolikt ett slags reserv¬ 

knoppar, som skulle komma till utveckling, om de törst bil¬ 

dade rotskotten blefve förstörda. — På den nu skildrade 

förmågan af kraftig rotskottbildning, tillsammans med 

den synnerligen starka längdutvecklingen hos hufvudroten, 

beror, att C. Scabiosa flerestädes är en bland de svåraste 

ogräsväxterna. 

Taraxacum officinale Web. Om denna växt säger R. 

Caspary (Schriften d. kgl. physikal-ökon. Gresellsch. zu 

Königsberg, XIV, 1873, sid. 112), att den ur den nedre 

rotdelen, då den öfre med de bladbärande skotten blifvit 

borttagen, alstrar likt en hydra flere, ända till nio, blad¬ 

bärande skott. Att detta antal stundom öfverskrides 

framgår deraf, att Föredr. hos en för öfrigt ingalunda stark 

rot funnit ej mindre än tretton rotskott. Dessa voro alla 

kransstälda vid rotens öfre ända ; kransstälda derföre 

att de alla utgått från rotens blottade kambialring. Så¬ 

som Warming (1. c. sid. 62) anmärker, är det hos denna 

art regel, att skottalstringen eger rum blott vid rotens 

afskurna öfre ända. Undantag från regeln äro sällsynta. 

— Liksom föregående art — och vida allmännare än 

denna -— är T. officinale ett synnerligen efterhängset 

ogräs; detta beroende dels på rotens stora regenerativa 

förmåga, och dels på den bekanta, särdeles effektiva frukt¬ 

spridningen. 

*) De befinna sig nu, slutet af november månad, just i samma 
utvecklingstadium som de A. Trécul i Ann. des Sciences Natura 
3 Ser.; Bot., Tome 8, pl. 7, fig. 6 b afbildat hos Ailanthus glan¬ 
dulosa. 
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Trichera arvensis (L.). I förra delen af juli afskuros 

hufvudrötter af tvååriga plantor omkring en fot under 

jordytan. Från afskärningsytan, och blott från denna, 

utvecklades hastigt ett antal rotskott, som vid höstens 

inbrott upptill buro en rosett af stora örtblad, jemte de 

af långa mellanleder åtskiljda, underjordiska lågbladen. 

Af fullt utvecklade skott forekommo sällan mer än fyra 

på hvarje rot; men bredvid dessa stodo äfven åtskilliga 

andra, som blott föga utvecklat sig eller som rent af 

stannat i knoppstadiet (antagligen såsom reservskott). 

Adventivrötter från rotskotten bildas hos denna art blott 

i mycket litet antal och hafva här alltid ett bestämdt 

läge; de utgå nemligen uteslutande från lederna. 

Ajuga reptans L. ”Rötter efter helt och hållet bort- 

döda stamdelar behålla temligen länge sin lifskraft och 

lägga denna i dagen derigenom, att de understundom al¬ 

stra adventivknoppar, sedan de skiljts från sammanhanget 

med moderväxten”. Irmisch, Beitr. z. vergleich. Morphol. 

d. Pflanz., II, Labiaten, s. 29. 

Cyclamen. I Unters, über d. Mittelstock von Tamus 

Elephantipes L. Dissert. 1836, sid. 5 (Verm. Schriften 1845, 

s. 187) anför H. Mohl, att man blott behöfver att genom 

djupa vertikala inskärningar dela stamknölen i flere delar 

(hvilka man dock till en början låter vara i förbindelse 

med hvarandra vid stammens bas), för att förmå hvarje 

del att bilda en adventivknopp. Då nu, såsom Gressner 

och Kamienski hafva visat, stamknölen hos Cyclamen bil¬ 

das uteslutande af den hypokotyla mellanleden, höra de 

skott, som ur dessa adventivknoppar utvecklas, påtagligen 

till ifrågavarande kategori. 

Agrimonia Eupatoria L. och A. odorata Mill. Från 

två- eller treåriga pålrötter, som afskurits V3 fot under 

jordytan, hafva starka rotskott utvecklats. Rotskottens 

antal på hvarje pålrot har varit i till 3, och platsen för 

deras alstring vanligen */a till 1 tum nedanför afskärnin- 

gen. Blott i mycket få fall hade Föredr. iakttagit bildning af 

ett rotskott från afskärningsytan. — Hos den förra af 



25- 

dessa arter liar Irmisch (Botanische Zeitung, 1857, sid. 

459) funnit ”att tillfälligtvis afryckta smala och korta 

rotstycken bildat adventivknoppar”. 

Potentilla anserina L. 1 midten af maj månad af- 

skuros, V3 till V2 tot under jordytan, de starka birötter 

(ammrötter), som till ett antal af 2 till 4 finnas hos 

hvarje från fjolårets utlöpare härstammande ung planta. 

Från dessa ammrötters öfre del (ej från afskärningsytan) 

utvecklade sig mycket snart rotskott, 2 till 3 från hvarje 

rot. I ett fall uppstod ett skott äfven på en smal rot¬ 

gren. Rotskotten tillväxte hastigt med lågblad samt för¬ 

längda mellanleder under jordytan och örtblad samt out¬ 

vecklade mellanleder (rosettbildning) ofvan jord. Nya 

starka ammrötter bildades snart, oftast två på hvarje 

rotskott, en omedelbart nedanför hvart och ett af blad¬ 

rosettens båda nedersta örtblad. Samtidigt med amm- 

rotsbildningen började utvecklingen af utlöpare. Dessa 

uppstodo såsom vanligt i bladrosettens nedersta axiller, 

men äfven någon gång från axillen af ett underjordiskt 

lågblad. Utvecklingen i sin helhet försiggick så snabbt,, 

att två månader efter det de från fjolåret härstammande 

ammrötterna afskurits, hade de nybildade skotten utsändt 

flera, 1 till 2 fot långa utlöpare med redan utslagna, 

blommor ! 

Corydalis fabacea (Retz.) och C. solida Sv. Om rot¬ 

knölen hos dessa arter genom ett transversalsnitt klyfves* 

i två hälfter, utvecklas — enligt Irmisch, Abhandl. d. 

Naturf. Gesellsch. zu Halle, 6 Band, 3 och 4 Häft. 1862,. 

s. 227 och 229 — från den nedre delens afskärningsyta 

i kambialringen ett eller två, rätt starka adventivskott. 

Dessutom bildas likaledes i kambialringen, ett antal ad- 
• • 

ventivknoppar som ej vidare utveckla sig. Äfven om 

trans versalssnittet föres så långt ned, att rotknölens af- 

skurna nedre del ej blir mer än 1 linie tjock, inträder 

skottalstring. 

Bunias orientalis L. förhåller sig enligt Warming (1. 

c. sid. 58) som Taraxacum officinale, men med rotskott 
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blott från afskärningsytan. Såsom ett bevis på huru 

svårutrotlig Bunias är må följande anföras. På en egen¬ 

dom i trakten af Upsala, der Bunias utgör det ojemför- 

ligt svåraste åkerogräset, sökte man för en del år sedan 

att utrota växten genom djupgräfning samt genom in- 

gjutning af svafvelsyra i de gräfda hålen. Oaktadt denna 

kraftåtgärd vanns ändamålet dock ej. Rotskott upp- 

kommo äfven nu och det i sådan mängd, att landtmän- 

nen trodde sig böra antaga, det svafvelsyran rent af ver¬ 

kat som ett gödningsämne för växten. Om dessa rotskott 

utvecklats från rotens afskärningsyta eller från längre 

ned belägna delar blef ej utrönt. 

Crambe maritima L. Enligt Warming (1. c. sid. 58) 

kunna talrika ad venti vknoppar bildas på rotstycken af 

denna växt från det blottade kambiet. 

Eranthis hiemalis (L.) På tillfälligtvis afskiljda frag¬ 

ment af den hypokotyla stamknölen bilda sig enligt Ir- 

misch (Bot. Zeit. 1860, s. 224) adventiva skott. 

Rumex sanguineus L. På ett treårigt exemplar bort¬ 

togs öfre delen af hufvudroten i början af oktober månad. 

Den ogynsamma årstiden till trots utvecklade sig inom 

ett par veckor rotskott på den i jorden qvarlemnade ne¬ 

dre delen. Skotten uppstodo långt nedanför afskärningen 

(på ett djup af omkring 1 */2 fot under jordytan), och 

dels på sjelfva hufvudroten, dels på dennas förgreningar. 

Af nu lemnade redogörelse framgår att bland de om¬ 

talade tolf örterna med reparativ rotskottsbildning *) ut¬ 

veckla Trichera arvensis, Corydalis fabacea och C. solida, 
Bunias orientalis och Crambe maritima rotskott uteslu¬ 

tande från det blottade kambiet i den afskurna rotens 

topp; Centaurea Scabiosa och Taraxacum officinale oftast 

från rotens topp, men någon gång från dess sidor; Agri¬ 
monia Eupatoria och A. odorata oftast från rotens sida, 

*) Antalet blir 15, då Cyclamen och Eranthis hiemalis 
(med hypokotyla skott) samt den strax nedanför omnämnda Senecio 
Jacohcea medräknas. 
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sällan från dess topp; samt Potentilla anserina och Pu¬ 
mex sanguineus uteslutande från rotens sidor. Det synes 

mig ej osannolikt, att särskildt de arter, der skottbild- 

ningen regelmässigt eger rum från oskadda delar af roten, 

(från sidorna), kunna någon gång spontant alstra rotskott. 

Skulle denna förmodan besanna sig, komme de då att 

bilda ett bindeled mellan växterna med reparativa och 

de med additionella rotskott. — Såsom ett sådant bin¬ 

deled kan redan nu Senecio Jacobcea L. otvifvelaktigt 

betecknas. Irmisch anför nemligen (Bot. Zeit. 1857, 

sid. 460), att ban på birötter af denna växt, hvilka 

på ett eller annat sätt blifvit isolerade från moderväxten, 

ofta funnit rotskott, dessa utgående mestadels från när¬ 

heten af sårytan, stundom från sjelfva denna yta och nå¬ 

gon gång längre ned från rotens sidor. Derjemte har 

lian äfven några gånger, eliuru långtifrån bos alla un¬ 

dersökta exemplar, funnit rotskott på de oskadda, i för¬ 

bindelse med moderväxten varande birötterna. Det fram¬ 

går häraf, att bos S. Jacobœa innebor ett anlag till rot- 

skottsbildning, som någon gång spontant gör sig gällande 

(genom additionel rotskottsalstring), men hvilket i all¬ 

mänhet fordrar en väckelse utifrån för att realisera sig 

(i reparativ skottbildning). 

Att reparativ rotskottsbildning för öfrigt torde komma 

att iakttagas hos ett vida större antal örter än det lilla, 

hos hvilket det nu är kändt, har ofvan uttalats så¬ 

som sannolikt. Att den dock icke torde tillkomma 

alla rötter — och icke ens alla de som hafva en synner¬ 

ligt kraftig utveckling — derför tala de negativa resul¬ 

tat, som Föredr. vid en del anstälda försök erhållit. 

Additionella rotskott äro sådana, som (till motsats 

mot de reparativa) uppstå spontant, på den oskadda väx¬ 

ten, men som ej (såsom de necessära) bilda något nöd¬ 

vändigt genomgångsled uti växtens lefnadslopp, utan blott 

utgöra ett mer eller mindre vigtigt tillägg till växtens 

öfriga skottbildning. Till denna kategori hör den stora 

massan af arter, hvilka hittills äro kända såsom rot- 
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skottsalstrande. Följande förteckning upptager endast 

namnen på arterna jemte litteraturhänvisningar, utom i 

några fall, då egna iakttagelser tilläggas under form af 

noter. 

Compositae: Artemisia austriaca Jacq., A. campestris 
L. och A. vulgaris L., H. W. Reichardt i Verhandl. d. 

zool.-bot. Vereins in Wien, VII, 1857, s. 242. — A. ma¬ 
ritima L., C. F. O. Nordstedt enl. F. Areschoug, ”Bot. Not.” 

1880, utg. af C. F. O. Nordstedt, sid. 141. — Carlina 
acaulis L., Irmisch, 1. c., s. 464. — Centaurea Jacea L. 

och Chondrilla juncea L., C. Schimper enl. R. Caspary 1. c. 

s. 111. — Dahlia variabilis Desf., Irmisch Beitr. z. vergi. 

Morph, d. Pflanzen, I, 1854, sid. 30 (hypokot.). —• Gna- 
phalium arenarium L., A. Braun, Betracht, üb. d. Erschein, 

d. Verjüng, in d. Natur. 1849, s. 25, samt Irmisch, Bot. 

Zeit. 1857, s. 461 *). — Hieracium echioides Lumn. och H. 

staticcefolium All., Reichardt, 1. c., s. 242. — Hieracium 
glomeratum Fr., och H. piloselloides Vili. (= H florentinum 
Fr.), J. Juratzka, Verhandl. d. zool.-bot. Vereins in Wien, 

VII 1857, s. 535. — Hieracium obscurum Reichenb. och 

H. praealtum Vill. var. y. Koch, Hausmann enl. Jurat- 

ZK.A, 1. c., s. 534. — Inula britannica L., Irmisch, Botan* 

Zeit. 1850, s. 7. — Jurinea Pollichii Koch, A. Braun, 1. 

c. , s. 25. — Picris hieracioides L., Irmisch Bot. Zeit. 1851, 

s. 377. — Senecio Jacobaea L., se ofvan. — Sonchus ar¬ 
vensis L., Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 461. 

Dipsaceae: Scabiosa ochroleuca L., P. Magnus, Verhandl. 

d. bot. Ver. d. Prov. Brandenb. XX, 1878, Sitzungsber. 

s. 47. — Scabiosa Columbaria L. **). 

*) Vid odling här i Stockholm har Gnaphaliuvn arenarium be¬ 
funnits än ega än sakna rotskott. I förra fallet är växten flerårig, 
perennerande väsentligeu genom rotskotten, som alstras i stort antal 
ofta långt ut på blott tagelstjocka rotgrener; i senare fallet dör 
växten efter första blomningen och blir sålunda endast tvåårig. 

**) Skotten uppträda hos Scabiosa Columbaria dels på den hy- 
pokotyla mellanleden och dels på den öfversta delen af hufvudroten. 
Vanligen sitta de utan ordning, men någon gång bilda de vertikala 
rader på den hypokotyla mellanleden. De framkomma på hösten 
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Campanulaceæ: Campanula cæspitosa Scop., Reichardt, 

1. c., s. 243. — Phyteuma spicatum L., Wydler, Mittheil. 

d. natur forsch. Gesellsch. in Bern 1871, s. 269. 

Labiatæ: Ajuga genevensis L., A. Braun, 1. c., s. 25, 

och Irmisch Beitr. z. vergleich. Morph, d. Pflanz. II, La- 

biat., s. 29. 

Ehinanthaceæ : Antirrhinum majus L. och A. Oran¬ 
tium L., H. Wydler, Flora 1850, s. 336 (hypokot.). — 

Linaria alpina (L.), Wydler Mitth. d. naturf. Ges. in 

Bern. 1861, sid. 146 (hypokot.); L. arenaria (Poir.), 

Bernhardi, Linnæa, VII, 1832, s. 573 och 611 (hypo¬ 

kot.) ; L. arvensis (L.) , Irmisch, Bot. Zeit. 1857, s. 469 

(hypokot.); L. Broussonetii Chav. och L. minor (L.), 

Wydler, Flora 1856, s. 35 (hypokot.); L. striata (Lam.), 

Irmisch, Bot. Zeit. 1857, s. 468 * *); L. supina (L.), War¬ 

ming 1. *c., s. 60; L. triphylla (L.), Irmisch 1. c., s. 469, 

(hypokot.) **). 

Orobanchaceæ: (?) Orobanche rubens Wallr., Irmisch 

1. c., s. 469. 

Plantaginaceæ: Plantago lanceolata L. och P. media 
L., Irmisch 1. c., s. 469. 

Convolvolaceæ: Convolvolus althceoides L., C. Clusius 

enl. Irmisch, 1. c., s. 442. 

och öfvervintra i föga utveckladt skick. Hos exemplar af växten, 

der bildningen af öfvervintrade skott från det epikotyla stamsyste¬ 

met är stark, saknas de understundom. 

*) Irmisch säger sig hos Linaria striata hafva funnit endast 

hypokot3’la skott. Att hos äldre exemplar rotskott förekomma hade 

Föredr. varit i tillfälle att iakttaga. 

**) De hos Linaria triphylla uppträdande hj^pokotyla skotten 

utveckla sig efter regeln starkare än växtens hufvudskott. Hos en 

del exemplar finner man dock hufvudskottet vara kraftigare utveck¬ 

ladt än de hypokotyla; och hos somliga (svaga, men dock blom¬ 

mande och fruktsättande) exemplar komma alls inga hypokotyla 

skott till utbildning. De hypokotyla skotten fann Föredr. alltid 

ega ”folia terna”, under det att det primära skottet alltid hade 

”folia opposita” (vel sparsa). Jfr Wydler, Mitth. d. naturf. Ges. in 

Bern 1861, s, 146. 
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Asclepiadaceæ : Asclepias syriaca L., Warming 1. c., 

s. 57. 

Gentianaceæ : Gentiana ciliata L., Irmisch 1. c., s. 466. 

— Erythræa linariœfolia (Lam.) *). 

Primulaceæ: Anagallis arvensis L., Wydler Flora 

1850, s. 336 (hypokot.), Warming 1. c., s. 57 och 73. 

Pyrolaceæ: Pyrola chlorantha Sw., Irmisch Flora 1859, 

s. 499; P. secunda L., Ihmisch, Flora 1855, s. 634, och Bot. 

Zeit. 1857, s. 465. 

Monotropaceæ: Monotropa Hypopitys L., Schacht, Beitr. 

z. Anat. u. Physiol d. Gewächse, 1854, s. 54 — 63; Irmisch 

1. c., s. 465; 0. Drude Die Biol, von Monotr. Hypop. 1873, 

s. 47. — Jfr. längre fram! 

Aristolochiaceæ: Aristolochia Clematitis L., Wydler 

Flora 1856, s. 35; Warming 1. c., s. 57. 

Santalaceæ: Thesium montanum Ehr., Irmisch Flora 

1853, s. 522 och Bot. Zeit. 1857, s. 491 & 493 (hypokot.). 

— Jfr. längre fram! 

Papilionaceæ : Medicago lupulina L. och Trifolium re¬ 
pens L., Reichardt 1. c., s. 241 & 242. 

Senticosae: Spiræa Filipendula L., Irmisch Bot. Zeit. 

1874, s. 568. 

Onagraceæ: Epilobium angustifolium L., Irmisch Bot. 

Zeit. 1857, s. 459. — Jfr. längre fram! 

Umbelliferæ: Eryngium campestre L. och Falcaria 
vulgaris Bernh., Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 443. — Pim- 
pinella saxifraga L. och Silaus pratensis (Lam.) Bess., 

Schimper enl. Caspary 1. c., s. 111. — Sium latifolium L., 

*) Hos tvååriga exemplar af Erythræa linariœfolia hade 

Föredr. iakttagit såväl hypokotyla som radikala skott. De bära 

alla nederst lågblad, för att sedermera öfvergå till högbladsalstring. 

I ett par fall hade Föredr. sett skotten samma år förlänga sig till 

blombärande axlar, men i flertalet fall synas de öfvervintra i tem- 

ligen outveckladt skick. Bildning af birötter förekommer under¬ 

stundom på nedre delen af dessa skott. Att rotskottsalstring hos 

E. linariœfolia för öfrigt är sällsynt, framgår deraf, att Föredr. 

bland flera tusen undersökta exemplar funnit sådan blott hos c:a ett 
dussin. 
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Warming Botan. Tidskr. Ill R., l:ste Bind, 1876—77 
s. 107. 

Euphorbiaceæ: Euphorbia exigua L., E. heterophylla 
L. och E Lathyris L., J. Roeper Enumer. Euphorbiae. 

1824. s. 19. — Euphorbia Peplus, L., Junger enl. A. 

Bra UN Bot. Zeit. 1870, s. 738. — Euphorbia græca B. & 

S., E. helioscopia L., E. medicaginea Bois, och E. segetalis L., 

Warming: Er koppen hos Vortem. (Euphorbia) en Blomst 

el. en Blomsterst. 1871, s. 14. (Hos alla dessa arter hy- 

pokotyla skott). — Euphorbia dulcis L., Warming Bot. 

Tidskr. 3:dje ræk., 2 bind 1877, s. 59 *). 

Balsaminaceæ: Impatiens Balsamina L., Karsten Flora 

1861, s. 233 (en inflorescens omedelbart från spetsen af 

en öfverjordisk adventivrot !). 

Tropæolaceæ: Tropceolum azureum Miers, T. brachyce- 

ras Hook., T. tricolorum Sweet och T. violœflorum Dietr, 

Münter Bot. Zeit. 1845, s. 593. Enligt Irmisch (Beitr. z. 

vergl. Morph, d. Pflanzen, I, 1854, s. 40) är åtminstone 

hos T. brachyceras och T. tricolorum den af Münter för 

adventiv antagna, på den öfvervintrade knölformiga delerr 

af årsplantan toppstälda knoppen en hjertbladsknopp. 

Att på äldre stamknölar hypokotyla knoppar kunna fö¬ 

rekomma anser Irmisch (1. c., s. 45) deremot sannolikt. 

Geraniaceæ: Geranium sanguineum L., Wydler Mit¬ 

theil. d. naturf. Gesellsch. in Bern 1871, s. 56; och Irmisch 

Bot. Zeit. 1874, s. 567. — Pelargonium filicifolium Hort., 

Irmisch 1. c., s. 569. 

Linaceæ: Linum austriaeum L., Magnus Verhandl, 

d. bot. Ver. für d. Prov. Brandenb. 16 Jahrg. 1874,. 

Sitzungsber. s. 4 (hypokotyla och radikala skott). 

Hypericaceæ: Hypericum perforatum L. och H. perfor. 

v. microphylla (Jord.) [H. microphyllum Jord.], Jordan i 

Annot. à la Flore de France et d’Allem, publ. par Billot 

*) Enligt A. St. Hilaire (Leçons de. Botanique, 1841, s. 111), 

eger denna art underjordiska utlöpare. 



1855 (enl. Flora, 1856, s. 367); Irmisch Bot. Zeit. 1857, 

.s. 455 *). 
Violaceae: Viola silvatica Fr (”V. sylvestris Lam.1’), 

Wydler, Flora, 1850, s. 338 och Flora 1859, s. 310. — 

V. silvat. ß Biviniana (Reich.) [”V. Riviniana Reich.”] och 

V. canina L. v. nemoralis (Jord.) [”V. nemoralis Jord.”] 

Jordan 1. c.; Irmisch 1. c., s. 454. — V. elatior Fr., enl. 

benäget enskildt meddelande af professor E. Warming. 

Resedaceæ: Beseda lutea L., Schimper 1. c. 

Eumariaceæ: Corydalis cava L., Irmisch Abhandl. d. 

Naturf. Ges. zu Halle, 6 Band, 3 och 4 Heft. 1862, s. 

250 (hypokot.). — ? Corydalis nobilis (Jacq.), Irmisch 1. 

c., s. 268. — Dicentra spectabilis (L.) Irmisch 1. c.. s. 286. 

Cruciferae: Älliaria officinalis Andrz., Wydler Flora 

1856, s, 35, och Warming Botan, tidskr. 3:dje ræk. 2 Bind 

1877, s. 56. (hypokotyla och radikala skott). — Arabis 

coerulea Hke, Wydler Flora 1859, s. 229.—Arabis petraea 
Lam. och A. Turrita L., Reichardt 1. c., s. 242. — Brassica 
.Napus L. X campestris L. Caspary 1. c., s. 110 (s. nom. 

B. Napus L.), och S. Lund Meddel, fra den botan. Foren, 

i Kjöbenhavn 1883, s. 5.—Cardamine resedifolia L., Wyd¬ 

ler 1. c., s. 229. — Lepidium latifolium L.,Dodonæus Stripium 

historiæ pemptades sex, 1583, s. 703 **) — Nasturtium Ar- 

*) Då Jordan sager a tt rotskott förekomma blott lios unga 

individ och Irmisch omtalar rotskott hos den äldre växten såsom 

sällsynta, må här nämnas, att Föredr. hos treåriga odlade exemplar 

iakttagit rätt riklig rotskottsbildning. 

**) Den enda underrättelsen om rotskott hos Lepidium latifo¬ 
lium är så vidt, Föredr. kunnat finna, den som för jemt 300 år sedan 

lemnades af R, DODONÆUS (I. c.). I beskrifningen öfver växten, 

hvilken han benämner Lepidium Plinianum, heter det: ”Radix albida, 

serpit et non nullibi progerminans stirpem multiplicat velut Rha- 

phanidis magnæ” (= Nasturtium Armoracia). Att Dodonæi uppgift 

är riktig har Föredr. varit i tillfälle att vid odling af växten kontrollera. 

Första årets planta skickar rakt ned i marken en lång och kraftig 

hufvudrot. Från den öfre delen af denna utsändas några starka bi¬ 

rötter (förökningsrötter), hvilka växa, ej snedt nedåt såsom ölriga 

(svaga) birötter, utan parallelt med jordytan, ett par tum under 

denna. Då en sådan rot nått en längd af ungefär en half fot, böjer 

den sig temligen hastigt nedåt och tillväxer kraftigt i den nu in- 



moracia (L.), Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 452. — Nastur¬ 
tium austriacum Cr., Reichardt 1. c., s. 242. — Nasturtium 
pyrenaicum Br., A. Braun 1. c., s. 25. — Nasturtium silve¬ 
stre (L.), Irmisch Bot. Zeit. 1851, s. 378 och Bot. Zeit. 

1857, s. 449. 

Ranunculaceae: Anemone japonica (Thunk), Irmisch Bot. 

Zeit. 1857, s. 449. — Anemone silvestris L., Irmisch Bot. Zeit., 

1856, s. 8. —- Aquilegia vulgaris L., Wydler Mittheil. d. 

naturf. Gesellsch. in Bern 1871, s. 34. 

Silenaceæ: Silene nutans L., Wydler Flora 1856, s. 

35. Jfr. Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 455. 

Polygonaceae: Rumex Acetosella L., A. Br a un 1. c., s. 

25; Irmisch Bot. Zeit. 1850, s. 169 och Bot. Zeit. 1857, 

s. 470. 

Orchidaceæ: Epipactis microphylla (Ehr.), Hofmeister 

tlandb. d. physiol. Bot. Band 1, Abth. 2. s. 423. — 

Cephal anther a rubra (L.), Irmisch Beitr. z. Biol. u. Mor- 

phol. h. Orchideen 1853, s. 31. — Neottia Nidus avis 
(L.), [rotskott terminala] Vaucher Hist, physiol, d. plantes 

slagna riktningen. På den bågböjda delen uppträda nu ett eller 

flere (ända till sex) rotskott, hvilka under jorden erhålla något ut¬ 

vecklade mellanleder, med hvita mycket efemära lågblad, ofvan 

jord outvecklade mellanleder samt gröna och kraftiga örtblad. Så¬ 

som en följd af dessas näringsberedande verksamhet tilltager nu den 

bågböjda samt den vertikalt nedåt riktade delen af den skottal- 

strande biroten i styrka, såväl hvad tjocklek som längdutveckling 

beträffar, så att den snart tager sig ut och gör tjenst som en kraf¬ 

tig hufvudrot i förhållande till det eller de adventivskott som den 

uppbär. Från denna hufvudroten liknande del af biroten — ett 

stycke nedanför rotskotten, och närmare bestämdt från den bågböjda 

delens yttre sida — utsändas nu 2 — 6 nya horizon tala birötter, 

hvilka förhålla sig alldeles på samma sätt som de förut från huf¬ 

vudroten utsända. De tillväxa först i horizontal riktning och derpå, 

efter att hafva beskrifvit en båge, nedåt ; de alstra på den båg¬ 

böjda delen nj^a kraftiga rotskott, tillväxa starkt i sin nedanför 

dessa liggande del, samt utsända från denna i sin ordning nya 

horizontala birötter. Och på detta sätt bildas den ena skottal- 

strande birotsgenerationen efter den andra, så att t. ex. vid slutet 

af andra året de mest periferiska rotskotten träffas på c:a 6 fots 

afstånd från moderplantan. Tilläggas må, att denna i 2:dra året 

utvecklar blommor, hvilka ofta ej gifva någon frukt. 

Bot. Notis. 1884. 3 
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d’Europe IV, s. 251; Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 472; 

Warming Vidensk. meddel, fra den naturhist. Foren. 1874, 

s. 26. 

Dioscoraceæ: Dioscorea spec, [knoppbildning på en 

terminal uppsvallning af roten] Karsten Vegetationsor¬ 

gane d. Palmen, 1847, s. 113. — Tamus communis L., 

Vaucher 1. c., s. 323. 

Liliaceæ: Scilla Hughii, Warming Bot. Tidsk. 3:dje 

Bæk., 2 Bind. 1877, s. 61. 

Araceæ: Anthurium longifolium Sweet, Goebel Bot. 

Zeit. 1878, s. 645. (Skotten terminala.) 

Selaginellaceæ: Sélaginélla imequalifolia H. & G., S. 

lævigata Spr. och S. Martensii Spring, Pfeffer i Botan. 

Abhandl. herausgeg. von Hanstein IV, 1871, s. 67—75. 

(Skotten terminala på de s. k. Wurzelträger.) 

Ophioglossaceæ: Ophioglossum vulgatum L., Hofmeister 

Abhandl. d. kgl. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. B. 5, 1857, 

s. 664; Holle Bot. Zeit. 1875, s. 312. 

Polypodiaceæ: ? Plat y cerium WillingJcn (skall sanno¬ 

likt vara P. Wallichii Hook.) J. Sachs Vorles. üb. Pflanzen- 

Physiol. 1882, s. 29. 

De additionella rotskottens vigt och betydelse för 

växten är hos olika arter betydligt olika. Hos en del 

hapaxanthiska växter, sådana som Anagallis arvensis, Me- 
dicago lupulina och Alliaria officinalis, der de under nor¬ 

mala förhållanden nästan aldrig nå den utveckling att de 

blifva blombärande, äro de ett slags reservskott, i biolo¬ 

giskt hänseende beslägtade med de reparativa skotten. 

Hos Artemisia vulgaris L., Erythrcea linariœfolia) Silene nu¬ 
tans m. fl., der de blott mycket sällan uppträda, äro de 

såsom tillfälliga af ringa betydelse. Hos andra åter, t. ex. 

Sonchus arvensis, Lepidium latifolium, Nasturtium silvestre 
och N. Armoracia, Jdumex acetosella m. fl., der de upp¬ 

träda ständigt och i mängd — ofta på horizontalt väx¬ 

ande birötter, långt bort från moderplantan — hafva de 

påtagligen en stor betydelse för växtens vid makt hål¬ 

lande och vegetativa förökning; hvilken betydelse blir så 
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mycket större, då (såsom förhållandet är hos Lepidium 
latifolium och isynneihet Nasturtium Armoracia) fröbild¬ 

ningen oftast felslår. 

Necessära må sådana rotskott benämnas, hvilka ingå 

såsom en nödvändig länk i kedjan af växtens normala 

morfologiska utveckling. — Hos en del växter äro rot¬ 

skotten nödvändiga blott så till vida, att på dem beror 

individets fortvaro år från år, perennering (perennerande 

”normala” knoppar bildas nemligen ej). För artens fortvaro 

äro de deremot här ej absolut nödvändiga, ty redan det 

primära, ur växtämnets stamdel utvecklade skottet blir 

hos dessa växter blom- och fruktalstrande *}. Hit höra 

följande arter: 

Pyrola uniflora L., Irmisch Flora 1855, s. 629. 

Monotropa Hypopitys L. (de flesta exemplar). Litte¬ 

raturhänvisningar se ofvan! 

Thladiantha dubia Bunge, Sachs 1. c., s. 28. 

Ophioglossmn pedunculosum Desv., Hofmeister 1. c., 

s. 664. 

Hos andra växter äro rotskotten nödvändiga för ar-, 

tens fortvaro, alldenstund ej blott perenneringen väsent¬ 

ligen (om också ej uteslutande) beror på dem, utan äfven 

och i främsta rummet, den första blom- och frösättnin- 

geu hos hvarje individ. Hos dessa växter bortdör nem¬ 

ligen vid första årets slut det primära skottet fullständigt, 

utan att hafva kommit till blomning eller att hafva bildat 

några perennerande bladvecksskott. Först af de från 

adventi va knoppar på rötterna härstammande skotten ut¬ 

bildas blommor och frukt**). Hit höra följande arter: 

Cirsium arvense L., Irmisch Bot. Zeit. 1851, s. 379 

samt Zeitschr. f. d. gesamint. Naturwiss. 1853, I, s. 193 

S. Lund och E. Rostrup Oversigt ov. d. Kgl. Danske 

Vidensk. Selskabs Forhandling 1873, ”Betænkninger” s. 

47—60. 

*) Se Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 493. 

**) Irmisch 1. c. 



36 

Linaria vulgaris L., Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 467 

(båda hypokotyla och radikala skott). 

Linaria genistifolia Mill., Juratzka Verli. d. zool. bot. 

Ver. in Wien, B. V„ 1855, s. 92; Reichaudt 1. c., s. 237 

(båda hypokotyla och radikala skott). 

Linaria striata (Lara.), (en del exemplar). Littera¬ 

turhänvisningar se ofvan! 

Convolvolus arvensis L., Irmisch Bot. Zeit. 1867, s. 438 

(båda hypokotyla och radikala skott). 

Thesium montanum Ehr., (de flesta exemplar). Litte- 

raturhänvisnigar se ofvan! 

Coronilla varia L., Irmisch 1. c., s. 456. 

Epilobium angustifolium L. (en del exemplar), Irmisch 

1. c., s. 459; 

Euphorbia nicæensis All., Reichardt 1. c., s. 241 (både 

radikala och hypokotyla skott). 

Euphorbia Cyparissias L., Irmisch 1. c., s. 470 (både 

radikala och hypokotyla skott). 

Euphorbia Esula L., E. Gerardiana L. och E. amyg- 

daloides L.} synas, efter yttranden af W ydler, Irmisch och 

Reichardt, förhålla sig på samma sätt som de begge fö¬ 

regående. 

Till de necessära rot- (inch hypokotyl-) skotten skulle, 

enligt Mohls framställning 1. c., s. 6 och 14 (Verm 

Schrift, s. 193) också höra de från knölstammen hos Te- 
studinaria elephantipes (Herit.) årligen sig utvecklande 

adventiva skotten (det enda slags skott växten efter för¬ 

sta året eger); förutsatt nemligen att denna knölstam är 

bildad af det hypokotyla internodiet och ej, såsom hos 

en närbeslägtad Dioscoracé, Tamus communis L. (enl. 

Dutrochet Nouv. Ann. d. Museum 1835, T. 4, s. 165), af 

det 2:dra internodiet — en fråga som Mohl måst lemna 

oafgjord. 

Bindeleden mellan växterna med necessära och de 

med additionella rotskott bilda sådana arter som Unaria 
striata, Thesium, Epilobium angustifolium och Monotropa 

Hypopitys. Den morfologiska utvecklingen är nemligen hos 
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olika individ af dessa arter så olika, att hos en del indi¬ 

vid skotten blifva necessära, hos andra åter blott addi- 

tionella. Se Irmisch Bot. Zeit. 1857, s. 493. 

Af den nu lemnade framställningen framgår, att rot- 

skottsbildningen hos de särskilda växterna efter regeln 

har betydelsen af att vara ettdera reparativ, eller addi- 
tionel, eller neces sär ; men att den hos ett mindre antal 

arter kan uppträda dels såsom reparativ jemte additionel, 

och dels såsom additionel jemte necessär. 

Till sist erinrade Föredr. bihangsvis om ett par intres¬ 

santa sakförhållanden, som redan påaktats af Irmisch; 

nemligen l:o att rotskott och utlöpare biologiskt ersätta 

och regelmässigt utesluta hvarandra, så att der rotskott 

finnas, der saknas utlöpare, och tvärtom*); samt 2:o att 

rotskottsväxterna nästan uteslutande förekomma på torr 

och temligen hård mark, under det att utlöpareväxterna 

ofta äro sump- eller vattenväxter. Såsom undantag från 

den förra regeln må nämnas Ajuga genevensis, Pyröla se¬ 
cunda och P. chlorantha, (PotentilJa anserina) samt Seline 
nutans ; och från den senare den af Warming såsom rot- 

skottsväxt beskrifne Si uni latifolium. 

Slutligen förevisade Dr M. A. Lindblad en af pos¬ 

sessionaten Kugelberg vid Marieberg funnen A far t af 

röksvampen, Lycoperdon bovista, hvilken afart skilde 

sig från den vanliga formen genom en väl utbildad fot 

och genom strålformig uppbristning. 

Vid sammanträdet återvaldes för år 1884 till ordfö¬ 

rande prof. V. B. WiTTRocK, till vice ordförande och skatt¬ 

mästare prof. E. Warming och till sekreterare 

Jakob Eriksson. 

*) Särdeles upplysande exempel härpå lernna, enligt Juratzkas 

och Reichardts framställning, de ofvan såsom rotskottsalstrande 

anförda Hieracium-formerna af Piloselloidea-gruppen. De inom denna 

grupp så vanliga utlöparne saknas regelmässigt hos dessa arter, och 

skulle de hos något enstaka exemplar förefinnas, saknas åter rot¬ 

skotten. 
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Societas pro fauna et flora fennica d. 1 dec. 1882. Prof. 

Sælan förevisade Phlomis tuberosa, hvilken han senaste höst an¬ 

träffat växande necket frodig förvildad i en trädgård vid Frugård 

i Nyland. Enligt uppgift af hr K. Nordenskiöld hade denna .växt 

redan på 1700-talet blifvit odlad härstädes och sedan dess bibe¬ 

hållit sig. Arten, som var hemma i sydöstra Europa och Sibirien 

ända till Nertschinsk, förekom förvildad äfven i trädgårdar i S:t 

Petersburg, men var ej anförd såsom sådan från den skandinaviska 

halfön. -■* Hr Kihlman anmälde, att haq vid granskning af det af 

hr C. E. Bergstrand till finska samlingen inlemnade ex. af Lemna 
gibba från dess enda uppgifna växtställe i Finland, funnit detsamma 

bestå af oblandad L. minor. — Till publikation inlemnades: ”Index 

alphabeticus Fungorum Fenniæ exsiccatorum Centur. 1—X emenda¬ 

tionibus additis” och ”Skiflingar iakttagna i Mustialatrakten den 18 

november 1883” af P. A. Karsten. 

Vetenskapsakademien den 12 dec. Till utländsk ledamot in¬ 

valdes prof. C. W. von NÄGELI i München. — Till införande i 

akademiens handlingar antogs en af adj. P. J. Hellbom inlemnad 

afhandling: Norrlands lafvar. — Prof. Wittrock meddelade några 

bidrag till kännedomen om rotskottsbildningen hos örtartade växter 

enligt undersökningar i den Bergianska trädgården af honom sjelf, 

samt anmälde derefter att riksmusei botaniska afdelning bland an¬ 

dra gåfvor n,yligen erhållit af Appellationsgerichtsrath F. Arnold i 

München tjuguandra fascikeln af hans Lichenes exsiccati, dels ock af 

lektorn C. J. Lindeberg i Göteborg första delen af hans Herbarium 

Ruborum Scandinaviæ och tilldelade akademien, på förslag af hr 

Wittrock, hrr Arnold och Lindeberg hvar sitt exemplar af aka¬ 

demiens minnespenning i guld öfver Linné såsom ett erkännande af 

de värdefulla arbeten af dylik art som akademien under en lång 

följd af år från dem fått emottaga. 

Den 9 jan. 1884. Anmäldes att reseberättelser inkommit från 

hrr Wirén, Adlerz och Lagerheim. Sistnämnda berättelse af hrLA- 

GERHEIM, innefattande algologiska och mykologiska anteckningar från 

hans botaniska resa i Luleå lappmark, samt ett inlemnadt arbete af 

d.-r A. G. Nathorst ”Botaniska anteckningar från nordvestra Grön¬ 

land” skulle införas i ”Öfversigten”. 

Fysiografiska sällskapet d. 12 dec. Prof. F. Areschoug refe¬ 

rerade den i universitetets årsskrift intagna afhandlingen af Di Ber- 

GENDAL: Bidrag till örtartade dikotyledoners jämförande anatomi. 

Smärre notiser. 
Af de å 8:de hufvudtiteln af riksdagen beviljade medel till 

resor och lärda verks utgifvande har Kongl. Maj:t d. 12 jan. anvi¬ 

sat: till vetenskapsakademiens förfogande, att användas till inlösen 

af 100 ex. af 20:e eller sista häftet af framlidne professor Elias 

Fries’ arbete ”Icones Hymenomycetum nondum delineatorum” 700 

kr.; åt adjunkten P. J. Hellbom till understöd för anställande af un¬ 

dersökningar angående lafvegetationen på öar vid vestkusten samt å 
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Bornholm 1000 kr.; åt fil. kand. C. F. Nyman för utgi fvande af 

’’Conspectus floræ europææ Supplementum” 1000 kr. 

Döde utländska botanister 1883. 

Den 13 febr. prof. Vincent y. Cesati i Neapel, nära 

77 år gammal. — Den 22 febr. abbén Antoine Cariot i 

Sainte-Foy-les-Lyon, 63 år. — Den 22 febr. direktören 

för bot. trädg. i Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme i Frank¬ 

rike, Martial La motte, 62 år gammal. — Den 12 apr. i 

Brooklyn, N. Y., Alfred Robson Young, 54 år. — Den 17 

april Michael Fuss i Grossscheuern i Sienbenbürgen, 68 år. 

— Den 19 apr. kanonicus D. M. Anzi i Como. — 1). 28 

apr. Joseph Seboth i Graz. — Den 6 maj dr. William 

Edward Steele i Dublin, 66 år gammal. — Den 14 maj 

jernbaningeniören E. Kolb i Kissley i Wiirtemberg. — I 

maj Gabriel Gustaf Valentin i Bern, 73 år. — Den 25 

juni prof. E. Filhol i Toulouse, 69 år. — Den 7 juli 

prof. George Dickie i Aberdeen, nära 69 år gammal. — 

Den 28 juli G. C. Speitzerhofer i Kierling vid Wien. — 

Den 2 aug. prof. Nicolantonio Pedicino i Rom, 45 år gam¬ 

mal. — Den 4 aug. Thomas Hughes Corry i London, 22 

år. — Den 23 aug. assistenten vid botaniska museet i 

Berlin Gustaf Ruhmer, nära 30 år. — Den 25 aug. prof. 

Hermann Müller i Lippstadt i Westfalen. — Den 25 aug. 

prof. Joseph Duval Jouve i Montpellier, 73 år. — Den 30 

aug. prof. Theodor Nitschke, 49 år. — Den 12 sept, träd- 

gårdsinspektor Wilhelm Lauche i Potsdam, 57 år. — Den 

27 sept. prof. Oswald Heer i Zürich, 74 år. — Den 12 

nov. prof. Giueppe Bianca i Avola. — Den 24 nov. Alfred 

Breindl i Nabresina i Istrien. — Den 6 dec. prof. Hein¬ 

rich Wydler i Gernsback i Baden, 83 år. —- Den 21 dec. 

Frederick Naylor i Kew i England, 71 år gammal. 

E. Thums Institut för Mikroskopi, 
Leipzig, Teichstrasse 2, 

rekommenderar sitt rika lager af mikroskopiska preparat, utensilier och 

materialier för Mikroskopi. Katalog franco. 
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Oaktadt häradet Bollebygd måhända sedan lång tid genom- 
ströfvats af en och annan Botanist, lärer dock dess mossflora ännu 
i dessa dagar vara ganska ofullständigt känd, enär de som rest 
härigenom i botaniskt syfte hafva uteslutande egnat sin uppmärk - 
samhet åt Fanerogamerna; följaktligen äro Bollebj'gd’s mos¬ 
sorna jemförelsevis sällsynta i herbarier. 

Undertecknad ämnar på sommaren 1884, om ej oförutsedda 
hinder komma emellan, utföra en bryologisk färd inom hela hära¬ 
det och vill derföre till aktieteckning inbjuda dem, som kunna 
vara hugade att få del af den blifvande moss-skörden. Afgiften, som 
för hvarje aktie är beräknad till 10 kr. och berättigar till en ut¬ 
delning af omkring 75 olika former, torde jemte aktiegarnes adres¬ 
ser före maj månads början sändas till 

Gustaf W. Thulin (Pharm. Kand.) 
Smedstorps & Hellingsjö poststation (Elfsborgs län). 

Tidning för Trädgårdsodlare, 

redigerad af E. Lindgren. Pris pr årgång à 12 N:r 2 kr. 50 öre. 

Hos Svanström & C:o 
Stockholm Myntgatan 1. 

kan erhållas: 
Grått blompresaningspapper format 360x445 mm Pris pr ris 3:50. 
Hvitt „ o „ 360x445 „ „ „ „ 10:- 
Herbariepapper blå färgton „ 290x465 „ „ „ ,, 6:50. 

,, ,, hvit ,, 290x465 ,, ,, ,, ,, 9: 
Obs! De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 

Anmälan. 
Å hel årgång af Botaniska Notiser för år 1884, utgörande minst 

12 ark, i 6 n:r, emottages prenumeration på alla postanstalter i 
Sverge, Norge och Danmark med 4 kr. 50 öre, postbefordringsafgiften 
inberäknad, samt hos tidskriftens distributör, herr C. W. K. Gleerups 
Förlagsbokhandel i Lund och i alla boklådor till samma pris. 

C. F. O. Nordstedt. 

Innehåll: Ch. Kaurin, Fra Opdals Mosflora. — E. Ljungström, 

Växtgeografiska bidrag till Skånes flora. —* E. Ljungström, Om 
några könsförhållanden och därmed i sammanhang stående modifi¬ 
kationer i blommans bygnad hos en del Syngenesister — B. F. Cö- 
STER, Cirsium heterophyllum All. X palustre Scop., en for Skandi 
naviska halfön ny hybrid. — Lärda sällskap. — Smärre noti¬ 
ser: Anslag. — Döde utländska botanister 1883. — Annonser. — 
Anmälan. 

Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1815/a84. 



Spridda växtgeografiska bidrag. 

Af N. J. ScHEUTZ. 

Senecio viscosus L. Smål. Räppe tillfällig 1881. Ex. samlade af 
W. Appelqvist. 

Pulicaria vulgaris Gærtn. Smål. WisslÖ i Kläckeberga (A. W. 
Jonsson). 

Echinops sphœrocephalus L. Boh. Tanum vid Hede (H. Thede- 
nius 1881). 

Hieracium cymigerum Reich. Smål. Tofta i Gårdsby. 
II. Bothianum Wallr. Blek. Nättraby. Smål. Elmeboda. 
H. Oreades Fr. Boh. Uddevalla, Hafstenssnnd, Saltkällan nära Qvist- 

rum, Nafverstad flerest. t. ex. Östad, Grebbestad. 
H. diaphanoides Lindeb. = H. medium Jord. ? Hartm. Fl. WG. 

Mösseberg enl. ex. samlade af Kand. C. J. Johansson. 
H. ccesio — murorum Boh. Kapellbackarne vid Uddevalla. 
H. orarium Lindeb. Boh. Uddevalla och Fjällbacka. Smål. Gass- 

landa i Gårdsby. Ex. bestämda af lektor Lindeberg. 
H. orarium var. maculatum Boh. mellan Uddevalla och Hessleröd. 
H. anfractum Fr. Smål. Sunnansjö i Östra Thorsås (C. J. Jo¬ 

hansson). 
H. norvegicum Fr. v. macranthum Lindeb. Boh. Saltkällan. 
H. norvegicum v. confertum Lindeb. Boh. Bräcke i Foss socken enl. 

ex. samlade af D. Bergendal och mig meddelade under namn af 
H. corymbosum. Ex. bestämda af lektor Lindeberg. 

Hypochoeris glabra L. Blek. Holje. (A. Schröder). 
Scabiosa Columbaria L. WG. Asaka i Wartofta härad (Adj. U. 

Montelin). 
Valeriana dioica L. Blek. Holje (A. Schröder). 
Valerianella Morisonii (Spreng.) DC. Smål. Wexiö 1882, utan tvif- 

vel tillfällig. 
Galium Mollugo L. Blek. Holje. (A. Schröder). 
Sherardia arvensis L. Smal. Söraby. 
Campanula patula L. Smål. Aryds jernvägsstation samt i Hälleberga 

och Söraby socknar. Blek. Carlshamn. 
Lithospermum officinale L. Smål. mellersta delen, vid Nye Kyrka 

(P. F. Johnsson och J. Wirseen). 
Echinospermum Lappula (L.) Lehm. Åryd i Hemmesjö samt Wis- 

landa. Ytterst sällsynt i inre Smål. 
Dracocephalum thymiflorum L. Blek. Holje på klöfverfält 1883 (A. 

Schröder). 
StacJiys arvensis L. Blek. Holje (A. Schröder). 

Hot. Notis. 1884. 
4 
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Prunella grandiflora (L.) Jacq. WG. Qvättarps Storegård i Näs (Adj. 
U. Montelin). 

Af Ajuga mgramidalis L. förekommer kring Wexiö t. 
ex. på Lindö i Söresjö en form med karmosinröda blom¬ 
mor och blåröda, något i brunt stötande blomstödjeblad. 

Ajuga reptans L. Smål. Björnö (H. Nordenstierna). 
Pinaria minor (L.) Desf. Smål. Wislanda station. 
Veronica, longifolia L. ß maritima (L.) Boh. Tanum (H. Tliede- 

nius 1882). 
Melampyrum arvense L. WG. Warnhem (Adj. U. Montelin). 
Lysimachia Nummularia L. Smål. AllVestad. 
Plantago major L. f. polystachya Wal Ir. Smål. Traheryd vid Kyl- 

liult. (G. Theorin). 
Evonymus europæus L. Boh. Skredsvik (C. Laurell 1866). Den 

angifves af Lindeberg, utan specielt växtställe, för mellerstade- 
len af Bohuslän. 

Coriandrum sativum L. Smål. Wireda. (H. Nilsson 1866). 

Myrrhis odorata (L.) Scop. WG. Saleby vid Alleberg (Adj. U. 
Montelin). 

Helosciadium inundatum (L.) Koch. Öl. Köpings socken mot Löth. 
(A. W. Jonsson). 

Batrachium floribundum (Bab.) Dum. Öl. Gråborg vid källan. (Adj. 
U. Montelin). Alböke. 

Thalictrum aquilegiæfolium L. Smål. Skäl snäs i Tjureda (enl. ex. af 
J. P. Nilsson). 

Th. flexuosum Bernh. Blek. L. Holje, enligt ex. samlade af A. Schrö¬ 
der, hvilka fullkomligt öfverensstäma med Småländska ex., som 
professor Elias Fries bestämt. 

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. Blek. Tving (Pastor Rosenqvist). 
o 

Delphinium Consolida L. Smål. Aryd; mycket sällsynt i inre 
Smål. 

Papaver Argemone L. och P. dubium L. Wexiö 1882, sannolikt till¬ 
fälligt förekommande. 

P. somniferum L. Öl. Borgholm, förvildad. 
Alliaria officinalis Andrz. och Car damine impatiens L. WG. Warn¬ 

hem (Adj. U. Montelin). 
Cardamine pratensis L. var. acaulis Bot. Not. 1883. Smål. Notte¬ 

bäck vid Lindsboholm enl. ex. af K. Lindholm. 
Arabis arenosa (L.) Scop. Wexiö nära jern vägsstationen 1882. 

Neslia paniculata (L.) Desv. WG. Warnhem (Adj. U. Montelin). 
Lepidium ruder ale L. Wexiö 1882 och 1883, förut icke funnen i 

Wärend. 
Teesdalia nudicauUs (L.) R. Br. Smål. Räppe nära stationen 1882. 

(H. T. Scheutz). 
Draba verna var. pern’s Th. Fr. Wexiö, norr om staden; blommande 

i Juli månad. 
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Viola * epipsila Ledeb. Smål. Barkeryd (Kyrkoh. 0. Montelin 
1881). 

Silene noctiflora L. Smål. Lunnaby i Öjaby socken. 
Gypsopliila muralis L. Smål. Staby i Hogsby (E. Johansson). 
Elatine Hydropiper L. Smål. Kråkenäs i Gåidsby. 
Epilobium virgatum Fr. Smål. Bexheda i diken vid landsvägen, ej 

långt från prestgården. 

Af E. adnatum Griseb. har jag samlat ex. på Öland 

vid Borgholm samt vid Borgby i Resmo. Troligen finnes 

icke i Sverige den rätta E. tetragonum L., utan den form, 

hvilken Grisebach benämnt adnatum,, jemte E. obscurum 

Sckreb., hvilken sistnämnda af åtskilliga anses såsom art, 

af andra åter, med större skäl, såsom varietet. 

Exemplar från Bosekop i Finmarken, samlade 5/81868 

af J. E. Zetterstedt och mig meddelade under namn af 

”Epilob. palustre L. var. angustifolium, öfvergång till E. 

lineare”, har prof. Haussknecht ansett för en hybrid form 

och bestämt åt mig till E. davuricum Fisch, x palustre 
L. Haussknecht anser »E. lineare Fr. icke vara Mühlen¬ 

bergs art, utan hänför den skandinaviska E. lineare till 

E. davuricum Fisch. 
Myriophyllum verticillatum L. Smål. Wisslö (A. W. Jonsson). 
Pyrus Malus L. var. tomentosa Koch. Smål. Gårdsby norr om 

kyrkan. 
Posa venusta Schz. Smål. Hörda i Ormesberga. 
Posa canina var. andeg avensis (Bast.) OG. Wårdsbergs socken nära 

Rosenlund (A. R. Dahlgren 1879). 
R. (canina) dumalis var. glandulosa Gren. Fl. Jura. ÖG. Vestra Husby, 

Hylinge (H. Strömfelt 1881). Exemplaren kunna knapt tillhöra 
någon annan form, ehuru bladformen är något afvikande från 
den hos dumalis vanliga. Denna varietet förhåller sig till 
dumalis, såsom andegavensis till Lutetiana (= var. nitens och 
glaucescens). 

P. Peuteri var. subcanina Christ, Blek. Ronneby (C. G. Westerlund 
1883). Af denna förekommer utom den vanliga med enkelså- 
gade blad äfven vid Ronnebj^ en form med dubbelsågade blad 
och klotrunda nypon. Denna sistnämnda synes komma nära 
R. globularis Franchet. Jfr. Grenier Flore du Jura. 

P. Peuteri var. caballicensis (Puget.) Blek. Ronneby (C. G. Wester¬ 
lund 1883). 

P. Peuteri var. complicata Gren. Blek. Ronneby (C. G. Wester¬ 
lund 1883). Obs. var. complicata har dubbelsågade blad, på 
ryggen glandelfria foderblad och glatta blomskaft; var. caballi¬ 
censis dubbelsågade blad, på ryggen glandelborstiga foderblad 
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och nästan alltid glandelfria blomskaft. Denna sistnämnda 
var. är icke mycket skild från var. adenophora Gren., hvilken 
har dubbelsågade blad och glandelhåriga blomskaft. 

Af B. coriifolia Fr. finnes i Ög. Vestra Husby, Hylinge (H. Ström- 
felt 1882) en form närmast var. pubescens A. Blytt. Denna 
afvikande form har teml. tunna, ofvan glatta, under småludna, 
oregelbundet dubbelsågade blad, glandelhåriga blomskaft, ägg- 
formiga, glatta nypon med glandelbärande foderblad. 

B. coriifolia var. implexa (Gren.) Gårdsby. 
B. mollissima Fr. var. grandifolia! ÖG. Wardsbergs socken, Rosen¬ 

lund (A. R. Dahlgren 1879). En ovanlig form af denna med 
glabrescenta blad, som äro släta och tunna. 

B, pomifera Herrm. ÖG. Kisa socken vid Mjölsefall (R. Gyllencreutz 
1869), Uppl. Ledinge i Knifsta socken (G. & W. Paykull 1851). 

B. tomentosa Sm. Nerike, Hjelmarsberg i Almby socken (J. J. Jo¬ 
hansson 1870). Ganska utmärkt och obetydligt afvikande från 
den vid västkusten förekommande. Särskildt anmärkningsvärd 
för lokalen! 

B. umbelliflora Sw. Skåne, Brösarp. 
Bubus thyrsoideus Wimm. Boh. Bro socken, enl. ex. samlade af C. 

Settergren. Smål. Kalmar mellan Berga och Björkenäs. 

Potentilla reptans L. förekommer på Öland vid Borgholm med 
7-fingrade blad från rotskotten. 

P. procumbens Sibth. Smål. Orrefors i Hälleberga. enl. ex. af P. 
Taube. 

Lathyrus silvestris L. Smål. Löpanäs i Söraby. 
L. heterophyllus L. Smål. Ingatorp. 

Trifolium spadiceum L. Smål. Åryd i Hemmesjö. 
Melilotus alba Desv. Smål. Wisslö (A. W. Jonsson). 
Euphorbia exigua L. Smål. Wexiö, växte 1882 som ogräs i seminarie- 

träd går den. 
Daphne Mezereum L. Smål. Ingatorp ej sällsynt. 
Atriplex calotheca var. stipitata (Westerl.) Öl. Ottenby. 
Salix hastata L. Smal. Barkeryd. (G. V. Montelin). 

Platanthera bi folia f. anomala L. M. Neum. Af 

denna, som utan tvifvel är^eu monstrositet, har jag ex. 

samlade 1861 vid Hjortheds herreg. i Kalmar län, full¬ 

ständigt öfverensstämmande med lektor Neumans beskrif- 

ning i Bot. Not. — En afvikande, monströs bildning hos 

Gymnadenia conopsea observerade jag 1881 på Oland, 

der mellan Borgholm och Strandtorp anträffades ett ex. 

med upp- och nedvända blommor d. v. s. läppen sitter 

öfverst, de 3 vanl. uppåt riktade kalkbladen nederst och 

intaga den plats, som läppen annars plägar hafva. 
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Epipactis latifolia (L.) Sw. Smål. Ingatorp ej långt från prest- 
gården. 

Narcissus Pseudo - n arcis sus L. Smål. förvildad i ängar vid Löpanäs 
i Söraby. 

Najas marina L. Smål. Wisslö i Kläckeberga (A. W. Jonsson). 
Butomus umbellatus L. Smål. Benestad i Aringsås. 
Potamogeton nitens Web. Smål. Jönköping (0. Johansson). 
Carex Pseudo Cyperus var. acrogyna Beurl. Blek. Sissebäck (A. 

Schröder). 
G. paludosa Good. Blek. Holje. (A. Schröder). 
Poa sudetica Hænke Smål. Broarp ej långt från Eksjö. (A. Hedin). 
Panicum Crus galli L. Blek. Holje (A. Schröder). 
Blechnum Spicant (L.) Sm. Blek. Holje. (A. Schröder). 
Equisetum variegatum Schleich. Öl. Tveta (Adj. U. Montelin). 
Selaginella■ spinulosa Al. Br. Smål. Bygdås mader i Ingatorps soc¬ 

ken enl. ex. samlade 1881 af fabrikör R. Tolf. 
Chara crinita Wallr. Smål. Wisslö i Kläckeberga (A. W. Jonsson). 
Leskea nervosa Myr. Smål. Bexheda presteg. 
Webera albicans Schimp. Öl. mellan Kolstad och Trögstad. 
Fissidens exilis H. et Schimp. Öl. Borgholm. 
Phascum cuspidatum Schreb. Öl. Borgholm. 
Sarcoscyphus Funckii N. v. Es. Smål. Skepperstads socken. 

Strödda växtgeografiska bidrag till 
Skandinaviens Flora. 

Af P. Hebert. 

Under mina botaniska exkursioner i södra delen af 

Kalmar län ocli på Öland har jag funnit en hel del säll¬ 
syntare växter på ställen, hvilka, så vidt jag bar mig 
bekant, ej äro i tryck offentliggjorda. En del af dessa 
nya växtlokaler bar jag ansett mig böra offentliggöra, 
och bar jag till mina egna iakttagelser fogat några växt¬ 
geografiska uppgifter af andra personer — uppgifter, om 

hvilka jag tror mig veta, att de äro fullt tillförlitliga — 

dels från Kalmar län, dels från andra delar af Sverige. 
Resten af de under mina exkursioner gjorda iakttagelserna, 
bufvudsakligen rörande de intressanta, i Kalmar län så 
talrikt förekommande formerna af slägtet Rosa, hvilka 
jag under en följd af år flitigt studerat, låter jag tills 
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vidare hvila. Hvad nomenklaturen angår, följes Hartm. 

Skand. Fl. 11 uppl. 

Senecio viscosus Kalm. L.: Bergkvara köping. 
Gnaphalium arenarium K. L.: Oskars sn. 

„ luteo-album K. L.. Ekstorp i Söderåkra. 
Antennaria dioica v. corymbosa K. L.: Idehult i Karlslunda; 

Bruatorp i Söderåkra. 

Inula Helenium K. L.: Ålebo i Arby; Éröstorp i Mortorp. 
Centaurea Jacea ß elata K. L.: Kranklösa i Ljungby; Påbonäs 

i Söderåkra. 

Onopordon Acanthium i de flesta socknar söder om Kalmar. 
Cirsium heteropliyllum K. L.: Virserum (Med. Kand. E. Lindell 

1870;. 

Silybum marianum Kalmar; Ljungbyholm i Ljungby; Värnanäs i 
Halltorp. 

o 

Cichorium Intybus K. L.: Alebo i Arby; Ulfsborg i Dörby. 
Crepis nicœensis K. L.: Bruatorp i Söderåkra (Apot. P. A. West- 

lingj. 
„ virens K. L. : Igelösa i Yoxtorp. 

Hieracium anfractum K. L.: Arby och Karlslunda snr sällsynt. 
„ Friesii K. L. : Törnlycke i Söderåkra. 
„ norvegicum y macranthum Boh. : Tanumsnäs (Trana). 

Hypochœris radicata K. L.: Idehult i Karlslunda, 
Sherardia arvensis K. L.: Påryd i Karlslunda. 
Campanula patula från Kalmar till Smedb}7" station h. o. d. längs 

jernvägslinien. 

Iasione montana ß litoralis K. L.: Påbonäs i Söderåkra. 
Mentha rotundifoUa K. L.: Ljungby biskopsgård, (förv.). 

„ viridis K. L.: Bruatorp i Söderåkra (P. A. Westling). 
Thymus Chamœdrys K. L.: Kristvalla sn. 
Hyssopus officinalis K. L : Söderåkra, Karlslunda och Arby snr 

(förv.). 
Dr aco cephalum thymiflorum Kalmar vid Berga. 
Stachys arvensis K. L.: Igelösa i Yoxtorp; Påboda i Söderåkra. 
Lamium intermedium K. L.: Törntycke i Söderåkra samt på Söder¬ 

åkra kyrkogård. 
Polemonium coeruleum K. L.: Ofraby i Söderåkra samt i närheten 

af Karlslunda kyrkogård (förv.). 
Vinca minor Kalmar utanför parken vid Skälby (förv.). 
Erythrcea Centaurium K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
Solanum * miniatum K. L.: Bruatorp i Söderåkra. 

Hyoscy amus niger ß agrestis K. L.: Kollinge i Söderåkra (P. A. 
Westling). 

„ „ v. intermedius Iv. Bot. Not. 1875. Öl.: Klinta i Köping. 
Linaria Cymbalaria Kalmar vid slottet (F. Edelstam); i Visby (C. 

A. E. Lénström). 
Lysimachia Nummularia K. L.: Ljungby biskopsgård. 
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Centunculus minimus K. L.: Torpet Persmålahylt i Arby på en san¬ 
dig skogsväg ymnigt. På samma stalle äfven den form, som 
kallats C. simplex Horn. 

Plantago major ß scopulorum K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
„ „ y agrestis Öl.: Runsberga i Torslunda (M. Jonsson); 

K. L.: Idelmlt i Karlslunda. 
n media i södra delen af K. L. sällsynt; Söderåkra kyrkog. 
ymnigt. 

Hedera Helix (fl.) K. L.: Pukaberg i Madsjö. 
Coriandrum sativum K. L.: Lackbäck i Söderåkra (P. A. Westling). 
Cerefolium sativum K. L.: Öfraby i Söderåkra (P. A. Westling). 
Heracleum * australe Kalmar. 
Pimpinella magna K. L. : Värnanäs i Halltorp. 
Thalictrum aquilegiifolium K. L. : Värnanäs i Halltorp. 
Sinapis alba K. L.: Torpet Stacka i Arby. 
Lepidium sativum K. L. : Kölby i Ljungby (förv.). 
Lunaria annua Borgholm (1877). 
Malva Alcea ß fastigiata K. L. : Värnanäs i Halltorp. 
Geranium boJiemicum K. L.: Ideliult i Karlslunda. 

,, lucidum i södra delen af K. L. ej sällsjmt. 
Oxalis Acetosella y lilacina Kalmar vid Berga. 

„ stricta 01.: Skogsby (förv.). 
Linum catharticum v. minima på Ölands Alfvar h. o. d.; t. ex. 

vid Kolstad i Köping. 

Badiola linoides K. L.: Karlslunda och Arby snr allmän. 
Viola suecica K. L. : Madsjö sn. 
Drosera longifolia ß dbovata K. L.: Värnaby skog i Halltorp. 
Silene Armeria K. L.: Bruatorp i Söderåkra; i parken vid Ljungby 

biskopsgård. 

Stellaria nemorum K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
„ media ß neglecta K. L. : Bro i Söderåkra (P. A. Westling). 

Cerastium vulgatum v. viscida ÖL: Kvinsgröta i Gräsgård (P. A. 
Westling 1866). 

Spergula vernalis K. L.: Idehult i Karlslunda.'. 
JEpilobium hirsutum v. intermedia K. L.: Arby sn. (J. Helmer 1872). 

„ roseum K. L.: Ekstorp i Söderåkra (P. A. Westling). 
„ tetragonum K. L.: Runtorp i Mortorp (Med. Kand. K. 
Runborg). 

Pyrus Malus ß mitis K. L.: Arbyholm i Arby. 
Sorbus Aria Kalmar vid Stensberg (M. Jonsson). 
Bubus cœsius ß paniculatus K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
Potentilla norvegica K. L.: Madsjö sn. 
Prunus insititia Kalmar; Kollinge i Söderåkra. 
Lathyrus silvestris ß platyphyllus K. L..- Fagerhult sn. (Prov. 

Engström). 
Vicia Lathyroides K. L.: Göddabo i Söderåkra (P. A. Westling). 
Onobrychis sativa ÖL: Kastlösa (M. Jonsson 1873). 
Medicago sativa Kalmar v. Berga. 
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Trifolium striatum skulle enligt uppgift förekomma i södra delen 
af K. L. Jag har emellertid ej funnit denna art i någon af de 
socknar jag genomvandrat, ej heller lär någon annan hafva 
funnit den. 

Erica Tetralix K. L.: Kristvalla och Kråksmåla snr. 
Ledum palustre v. dilatata K. L.: Idehult i Karlslunda. 
Fyrola media K. L.: Runtorp i Mortorp (Med. Kand. K. Runborg). 
Euphorbia Cyparissias K. L.: Arby, Karlslunda m. fl. kyrkogårdar. 

„ exigua Öl.: Kåtorp i Torsi unda (Prov. Engström). 
Polygonum mite K. L.: Idehult i Karlslunda; Uifsborg i Dörby 

(H. Simmons). 
Chen opodium urhicum ß intermedium K. L.: Kollinge i Söderåkra 

(P. A. Westling). 
„ album L. y glomerulosum fans under många år vid 
Bruatorp i Söderåkra; nu genom öfversvämning bortspolad 
(P. A. Westling). 

Salix acutifolia Kalmar. 
„ ambigua f. spathulata K. L.: Söderåkra sn. vid Göddabo såg- 

kvarn (P. A. Westling). 
Callitriche stagnalis i södra delen af K. L. täml. allmän. 

„ vernalis v. minima K. L.: Kölby i Ljungby. 
Flatanthera chlorantha K. L.: Uifsborg i Dörby (H. Simmons); 

Värnanäs i Halltorp. 
Goody era repens K. L.: Ketti limit i Karlslunda; Långemåla sn. 
Cephalanthera ensifolia Öl.: Långlöt (M. Jonsson 1870). 
Epipactis latifolia K. L.: Bötterum i Långemåla (M. Jonsson 1870). 

„ rubiginosa „ „ „ „ 
Tulipa silvestris Öl.: Köpings prästgård. 
Lilium bulbiferum i södra delen af K. L. flerstädes i gamla parker 

och trädgårdar. 
„ Martagon Öl.: Lundegård. 

Ornithogalum nutans K. L.: Uifsborg samt Dörby prästgård (H. 
Simmons). 

„ umbellatum K. L.: Dörby prästgård och kyrkogård 
(H. Simmons). 

Gagea arvensis finnes ej vid Kalmar; uppgiften beror på felaktig 
bestämning af den, som meddelat uppgiften till Herr Lagerheim 
(se Bot. Not. 1880 pag. 159). 

Juncus squarrosus K. L.: Lovers i Hagby. 
Fotamogeton polygonifolius K. L.: Knalltorp i Madsjö (P. Thorin). 

,, gracilis Vg.: Vånga, Ulstorpsjön (P. J. Hernquist). 
Sparganium oligocarpon K. L.: Halltorp sn. i en mosse vid Lyck- 

hult; nu genom mossens utdikning utrotad (Med. Kand. E. 
Lindell). 

Carex hirta ß hirtœformis K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
„ Pseudocypcrus Öl: i en kanal v. Mossberga Gladvatten. 
„ silvatica K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
„ Buxbaumii Ö1.: L. Dalby i Kastlösa (P. A. Westling). 
„ stricta ß turfosa K. L.: Värnanäs i Halltorp. 



Carex pulicaris K. L. : Idehult i Karlslunda. 
Hordeum murinum Kalmar (M. Jonsson 1872). 
Dactylis glomerata ß lœvigata K. L.: Värnanäs i Halltorp. 
Glyceria aquatica K. L.: Kollinge i Soderåkra. 
Corynephorus canescens K. L.: Lovers i Hagby; Järnsida i Söder- 

åkra. 

Vinus Abies ß viminalis K. L.: Idehult och Käringelwltan i Karls- 
lunda. 

Grimmia pulvinata Sm. K. L.: Bruatorp i Söderåkra. 
Dichelyma falcatum Myr. K. L.: Långemåla sn. (L. Haglund). 
Nitella flexilis Ag. K. L.: Idehult i Karlslunda. 

Från d:r 0. Nordstedt bar jag dessutom mottagit uppgift på 
följande af honom iakttagna växter på Öland: 

Erythraea capitata Willd. var. sphcerocephala Towns, i diken 
på en sandig åker vid Skogsby i Högby sn. Den förut kända lo¬ 
kalen är Bäck i samma sn. (Jfr. Bot. Not. 1883 s. 111). På båda 
ställena växte den tillsammans med E. Centaurinm, från hvilken 
den lätt skiljes genom de vid basen af blomkronan fästa ståndarne 
och den utskjutande frukten. 
Utricularia intermedia Vedborm och Vedby träsk i Högby. 

„ minor Hornsjön, Vedby och Vedbormträsk. 
Centunculus minimus på stranden ett stycke norr om Borgholm. 
Nymphcea candida Presl sparsamt i den del af Borgholms-bäcken, 

som är belägen öster om landsvägen, som går söderut 
från staden. 

„ alba Presl finnes i Hornsjön. 
Arenaria serpyllifolia ß tenuior Borgholm nära liafvet. 
Potamogeton prcelongus Vedbormträsk i Högby. 
Tolypella nidifica (Fl. Dan.) i Grankullaviken nära fyren. 
Chara crinita Wallr. Husballaviken i Föra; Björnnabben och Häll- 

uddviken i Böda. På alla ställena vanligen något inkrusterad, 
på sistnämnda mycket. 

„ polyacantha A. Br. i norra ändan af Hornsjön samt Vedby 
träsk i Högby. 

„ contraria A. Br. Hornsjön; i Köpings s:n; m. fl. st. 
„ baltica Fr. Färjestaden. 
„ tomentosa L. f. incrustata Vedbormträsk. 
,, foetida A. Br. i en källa norr om Borgby; i en grop vid 

landsvägen s. om Mycklemossen i Resmo (synes vara säll¬ 
synt på Öland). 

„ hispida Wallr. i kärr vid Husballaviken i Föra; i Hälludd- 
viken (bräckt vatten!) i Böda; Bäckelund i Högby. 

„ aspera Willd. f. marina: Grankullaviken, Björnnabben och 
Hälludden i Böda; Borgholm; Färjestaden. Forma incrustata: 
Hälluddviken i Böda; Hornsjön; Marsjö i Föra; Djurstads träsk 
och Petgärdeträsk i Alböke; Ebbe] und a i S tenäsa, m. fl. st. 
Tyckes vara den vanligaste Charaarten på Öland. 
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Protoplasmarörelse inom rothåren hos 

fanerogama växter. 

Af B. Jönsson. 

Strömningsrörelser inom protoplasman hafva som be¬ 

kant varit kända sedan mer än ett århundrade tillbaka. 

Sedan Corti för första gången iakttog cellinnehållets spi¬ 

ralrörelser hos Chara har under årens lopp antalet af växter, 

hos hvilka liknande rörelsefenomen kunnat påvisas, betyd¬ 

ligt ökats. Vill man framdraga något bevis för plasma¬ 

rörelse inom växtcellen är man numera ej begänsad till 

några enstaka fall; man finner exempel härför inom de 

mest skilda områden af växtriket. I sina olika former 

eller variationer är protoplasmarörelsen påvisad såväl 

hos lägre organiserade växtorganismer som hos högre ut¬ 

bildade växter. 

Till de mera kända och exempelvis oftast anförda 

fallen räknas som väl bekant är, när vi se bort från 

Characeerna, Najas, Vallisneria, Hydrocharis, Tradescan¬ 

tia, Urticaceerna m. fl. Men äfven hos representanter 

inom svamparnes, algernas och mossornas grupp och hos 

växter tillhörande de mest skilda familjer bland fanero- 

gamerna gifves det tillfällen, då det protoplasmatiska in¬ 

nehållet tydligt nog rör sig i bestämda banor i en eller 

annan rigtning. Och det är dervid icke allenast hos 

celler af någon bestämd karakter eller form som en dy¬ 

lik plasmaförflyttning eger rum utan den återfinnes hos 

celler af den mest skilda art. Det är väl också antag¬ 

ligt, att detta rörelsefenomen alltjemt är förhanden inom 

lifsverksamma celler, äfven om vi ej alltid kunna under 

mikroskopet iakttaga densamma. 

Veiten'"), som senast mera omständligt och i sam¬ 

manhang behandlat föreliggande förhållanden, har också 

för ett särskildt slag af protoplasmarörelse, för rotatio¬ 

nen, visat, att densamma inträder hos stammens och ro- 

*) Bot. Zeit. 1872. pag. 645 — 653. 
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tens alla väfnadsceller, så snart vilkoren för möjligheten 

af en rotation förefinnas. Medelst inläggning i gummi¬ 

lösning, hvars koncentration naturligtvis alltid måste rätta 

sig efter de olika cellernas normala koncentrationsförhål- 

landen, lyckades det honom att få se protoplasman rotera 

i kambieceller, i märgens och vedens celler, i silrör o.s. v. hos 

en hel rad af fanerogama växter. Också har redan Meyon 

i sin Pflanzenphysiologie (II Bd., s. 246) anmärkt, att före¬ 

komsten af protoplasmans rörelser ingalunda få fattas så¬ 

som en sällsynthet, utan att de tvärtom', äro en all¬ 

män företeelse, hvarpå talrika exempel skulle kunna 

anföras. Specielt påpekar samme författare, att rotations¬ 

rörelser äro allmänna inom hårbildningar hos högre 

växter och betonar framförallt, att dylika rörelser före¬ 

komma i rothåren hos alla de växter, som han för detta 

ändamål under iakttagande af nödiga försigtighetsmått 

undersökt (1. c.). 

Om vi sålunda här påstå, att protoplasmarörelser äro 

normalt förekommande hos alla fanerogama växters rot¬ 

hår så upprepa vi endast hvad man redan förut derom 

haft sig bekant, och vi hafva således ej framkommit med 

något nytt. Vi finna oss dock manade att här framhålla 

denna normalitet särskildt af skäl, som strax skola anföras. 

Det har redan anmärkts, att den molekulara omsätt¬ 

ningen inom cellens protoplasma måste stå i orsakssam¬ 

manhang med rörelserna inom protoplasman. Det är äf- 

venledes antydt, att denna rörelse blir starkare och mera 

iakttagbar i vissa fall, under det den vid andra tillfällen 

ej är märkbar. Vill man derför demonstratift framhålla 

dylika ställflyttningar hos cellens protoplasma är man 

framförallt hänvisad till de fall, der dessa mest evident 

framträda. Till dessa fall ha bland andra hänförts 

rothåren hos Hydrocharis, och har denna växt väl också 

ofta, om ej oftast, valts såsom förevisningsmaterial, fram¬ 

förallt när det gällt att ådalägga förekomsten af rotation 

inom växtcellen. Svårigheten att alltjemt och under årets 

alla tider ega denna växt till hands för att ej nämna, 
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att dc växter, som man öfverhufvudtaget helst begagnat 

såsom exempel för ställflyttningsrörelse inom protoplas- 

man ej alltid äro lätt åtkomliga, äro omständigheter, som 

lägga hinder i vägen för att när som helst bli i till¬ 

fälle att studera dessa lifsförhållanden inom cellen. 

Dessa hinder afhjelpas emellertid helt lätt, om vi i 

främsta rummet fasthålla vid det sakförhållandet, att 

inom rothåren hos ett större flertal fanerogamer en 

strömning eger rum, och vi härtill kunna tillägga, att 

denna strömning är i allo lika tydlig och hastig hos 

samma flertal fanerogama växters rothår som den är hos 

de få exempel, som vanligast omtalas i våra allmännare 

läroböcker. Iakttager man de mått och steg, som äro 

nödiga, för att i allmänhet ej störa en protoplasma- 

strömning så skall man efter den erfarenhet, som vi 

vunnit, i hvarje tillräckligt utvecklad groddplanta ega 

material, som är fullt tillfredsställande och tillräckligt 

upplysande för studium eller förevisning af plasmarö¬ 

relse. 

Men det är icke allenast denna den praktiska sidan 

af saken, som legat till grund för detta anförande i frå¬ 

gan. Det är ofvan angifvet, att Meyen upprepadt åter¬ 

fann rotationsströmning hos rothåren. Redan 1835 publi¬ 

cerade Meyen en uppsats, hvari han uppräknar 7 à 8 

växter, representerande ett lika antal familjer, hvilka vi¬ 

sat en strömning inom rothåren och bifogar den anmärk¬ 

ningen, att strömning särskildt uppträder hos succu¬ 

lenta växter (Ann. des scienc. nat. 2 ser. 4. sidd. 257— 

262). Han odlade frö af landtväxter i ett tillräckligt 

fuktigt medium och under en bestämd värmegrad och 

observerade sålunda rörelsefenomen inom de unga och 

späda rothåren på de unga plantorna. 

I den detaljerade beskrifning, som Hofmeister uti sitt 

arbete ”Die Pflanzenzelle” lemnat öfver protoplasmans rörel¬ 

ser, omnämnas visserligen anförda iakttagelser af Meyen. 

De lem nas emellertid å sido af den anledning, att Hofmei¬ 

ster ej lyckats’göra efter samma iakttagelse (sid. 42). Detta 
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torde väl vara, delvis åtminstone, anledningen till, att man 

så godt som glömt bort Meyens anförande eller åtminstone 

ej dragit den fördel deraf som derur verkligen kan dragas 

för att nu ej nämna, att inräknandet af rothåren bland ex¬ 

emplen på strömning i sin mån vidgar satsen om allmänna 

förekomsten af detta fenomen inom växtriket. 

Under de försök, som jag för en tid tillbaka gjorde 

med rothåren för utrönande af andra fysiologiska egen- 

domliglieter hos desamma, fästes min uppmärksamhet vid 

meromnämnda omständigheter. Jag fann fullt konstate- 

radt hvad Meyen redan uppgifvit. Mina undersökningar 

för bestämmandet af allmängiltigheten af strömning hos 

fanerogamernas rothår, som jag med anledning häraf före¬ 

tog, omfattade representanter från 65 olika och vidt skilda 

familjer. 

Frön af de för undersökning afsedda arterna utla- 

des till groning i såväl jord som sugpapper. De fram¬ 

växta plantorna utvaldes för undersökning, när håren på 

rötterna väl och tydligt utvuxit. Plantorna användes, i 

fall så var möjligt, ostyckade och i allmänhet undveks, så 

vidt ske kunde, hvarje lädering af försöksmaterialet» 

Vanligt vattenledningsvatten användes såsom medium vid 

inläggningen. Härvid iakttogs likväl alltid den försig- 

heten, att temperaturen såväl i vattnet som vid groningen 

ej var för låg. Temperaturen låg ungefär vid 18—20° 

C. När vattnet var för kallt afbjelptes denna olägen¬ 

het medelst vattnets uppvärmning strax före undersök¬ 

ningen. Ofta visade sig ej strax någon benägenhet 

hos plasman att röra sig, men efter en kortare eller 

längre tid, allteftersom håren lättare eller mindre lätt 

apterade sig för de nya yttre förhållanden, inträdde en 

strömning, som alltjemt var en rotationsströmning. 

Redan hos de jngste håren visade den sig och 

började samtidigt med tillkomsten af cellsaft och fort¬ 

gick så länge det var möjligt att markera en rörelse 

i protoplasman d. v. s. så länge iakttagbara korn i 

plasman förefunnos. Några bestämda reglor för ström- 
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ningens riktning, dess absoluta hastighet o. s. v. kunde 

ej skönjas, utan tycktes dervid oftast individuella olik¬ 

heter göra sig gällande. Emellertid syntes rörelsens 

hastighet stå i ett visst förhållande till cellinnehållets 

koncentration sålunda, att den ökades med minskad kon¬ 

centrering. Ofta förefunnos flera rotationssystem inom 

ett och samma rothår, då i följd af stockning plasmamas¬ 

san afdelade rothårets lumen i tvenne eller flera afdelnin- 

gar. Såsom en anmärkningsvärd egendomlighet må an¬ 

föras, att kristaller af kalkoxalat, tillhörande än det ena 

än det andra kristallsystemet ej voro sällsynta. Något 

ej anföra, då detta ej ligger inom området för denna upp¬ 

sats, och jag ej har mycket att tillägga till det, som man 

redan har sig bekant i den vägen. Endast detta må till 

slut ännu en gång framhållas, att hos träd lika väl som 

hos örter, hos vattenväxten såväl som hos rena landtväx- 

ter var rörelsen i protoplasman lika hastig och lika väl 

markerad. 

Vi måste derför gentemot Hofmeister lemna fullt er¬ 

kännande åt Meyens iakttagelser och instämma med honom 

deri, att rörelse inom rothårens protoplasma är en lika all¬ 

män som lätt iakttagbar företelse hos de fanerogama väx¬ 

terna, om man blott sörjer för att rothåren ej lida någon 

skada utan sättas under gynsatnma yttre förhållanden. 

Och iakttager man dessa försigtighetsmått skola vi uti 

dem finna ett tacksamt och lätt tillgängligt material för 

iakttagelser öfver det slag af protoplasmarörelse, som 

faller under benämningen af rotation. 

Botaniska iakttagelser i norra Upland. 

Af Otto Vesterlund 

På det hela taget torde man väl få räkna Upland 

till de i botaniskt hänseende mera vanlottade landskapen. 

I synnerhet är floran på mellersta Uplands slättbygd, 
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torftig och artfattig. Här är större delen af marken 

odlad och upptagen af kulturväxter, naturliga ängar sak¬ 

nas; de torra, gulbrända backarna hafva ingenting att 

bjuda botanisten, och om någon skogsflora kan man här 

knappast tala. Af något större intresse äro vattendragen, 

bland hvilka särskildt Fyris har slägtet Potamogeton 

ganska artrikt representeradt. 

Intressantare i botaniskt hänseende är deremot norra 

Upland. Här finnas stora vildmarker, dit odlingen ännu 

icke nått för att omdana naturen och gifva växtlifvet en 

annan prägel. Här i de vidsträckta kärrmarkerna, i de 

fuktiga granskogarne, bland björkens och hasselns mult¬ 

nade löf i hagarna, eller på de gräsrika strandängarna, 

här finnes ännu en vild flora. Jag vill i denna uppsats 

söka lemna ett litet bidrag till kännedomen om de högre 

växternas utbredning inom detta vida område, med stöd 

endast af mina egna iakttagelser, hvilket jag anser mig 

böra anmärka för den händelse någon botanist, som under¬ 

sökt trakter derinom, der jag icke varit, skulle finna 

mina uppgifter ej fullt träffande. Sjelf har jag under en 

följd af år ganska noggrant undersökt Vendels, Tierps, 

Tolfta, Tegelsmora och O. Löfsta socknar, samt södra 

delen af Elfkarleby, och anser jag att denna trakt gan¬ 

ska troget kan representera hela norra Upland. 

En del allmänna växter, som i öfriga delar af pro¬ 

vinsen växa mer eller mindre ymnigt, tyckas helt och 

hållet saknas i norra Upland. Så har jag t. ex. förgäf- 

ves eftersökt Artemisia campestris, Thymus Serpyllum, 

Torilis Anthriscus, Aethusa Cynapium, Daucus Carota, Pul¬ 
satilla vulgaris, Berberis, Corydalis fabacea, Geranium 

sanguineum, Viola hirta, Cotoneaster vulgaris, Fragaria 
collina, Medicago falcata, Trifolium arvense. — Sällsynta 

äro : Campanula rapunculoides, Sium latifolium, Malva bo¬ 
realis, Helianthemum vulgare, Arctostaphylos officinalis, 
Herniaria glabra, Allium oleraceum, Gagea. 
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En eljes sällsynt växt, som tyckes förekomma allmänt 

i hela Upland, enär jag äfven i norra Upland funnit ho¬ 

nom på de flesta åkrar jag undersökt, är Fumaria Vail¬ 

lant! 
Orchideernas grupp är talrikt representerad. Då jag 

i Upsalatrakten funnit endast 3 arter, har jag i norra 

Upland sett 17. Enligt Thedenii flora tillhöra ännu flere 

detta florområde. Särdeles allmän i skogsbygden är Coe- 
loglossum viride. — På fuktiga ängar växer allmänt Orchis 
angustifolia, och har jag flerstädes sett denna växt med 

starkt brunfläckiga blad, utan att dock bladens form gif- 

vit anledning att hänföra dessa exemplar till afarten 

cruenta. — Bland sällsynta arter, för hvilka fyndorterna 

Annas antecknade i specialfloran, må nämnas Malaxis 
monophyllos, för hvilken jag upptäckt 2 nya växtplatser: 

Gryttjoms skog i Tierps sn. samt Rocknö skog i Tolfta sn. 

Cichorium Intybus fann jag i September månad 1883 

på ett klöfverfält i Tierp. Det torde vara sällsynt att 

finna denna växt så nordligt. 

Senecio viscosus : Denna växt tyckes följa jernvägarna i 

spåren. På trakter, der han förut ej förekommit, finnes 

han nu ymnigt på jernvägsbankarna och i deras gran¬ 

skap. 

Galium Mollugo och G. verum ß albidum. Dessa båda 

arter har jag funnit öfvergå i hvarandra. Så har jag 

t. ex. anträffat exemplar, som i anseende till bladens be¬ 

skaffenhet med tillbakavikna kanter, tillhört verum, men 

som haft fyrkantig glatt stjelk såsom Mollugo. På några 

exemplar har den nedre och större delen af stjelken va¬ 

rit glatt, men den öfre, inom vippan belägna delen luden. 

Galium spurium har jag funnit vid Knutbo i Tegelsmora 

sn. och har jag iakttagit, att denna växt i anseende till 

sin utveckling håller jemna steg med de växter, bland 

hvilka han förekommer. Den åker, på hvilken jag i fjol 

fann arten, var då beväxt med lin, men i år med thimo- 

tej, och bland denna senare befans han i år lika utväxt 

i Juli månad som i fjol en hel månad senare bland linet. 



57 

Àf Calamintha Acinos liar jag vid Hilleboda i Ö. 

Löfsta socken funnit en form med hvita blommor och 

hvitaktig stjelk, som måhända är afarten perennans. Dock 

äro de exemplar jag funnit icke märkbart mindre än 

den vanliga formen. För öfrigt har jag icke varit i till¬ 

fälle att jemföra mina exemplar med andra, erkända. 

Som en egenhet för samma trakt må nämnas, att äfven 

en mängd andra växter deromkring visa benägenhet att 

anlägga hvita blommor, såsom Centaurea Scabiosa, Cam¬ 
panula rotundifolia och per sic ce folia, Pedicularis palustris, 

Prunella vulgaris, Anemone Hepatica, JDianthus deltoides 

Calluna vulgaris. 
Linaria minor är troligtvis spridd öfver hela norra 

Upland. Särdeles ymnigt har jag sett denna växt i Tierp, 

samt i enstaka exemplar flerstädes. 

Geranium bohemicum är en praktväxt på norra Up¬ 

lands svedjeland, men är ganska sällsynt och förekommer, 

der han växer, mycket sparsamt. Jag har sett växten 

på 3 ställen: i Tolfta, Tegelsmora och Films socknar. 

CeratophyMum demersum, enligt Thedenii flora ej an¬ 

märkt i norra Upland, växer i en dam vid Hillebola. 

Equisetum * scirpoides tror jag har en ganska stor 
o 

spridning inom detta område. Åtminstone har jag anträffat 

denna växt ymnigt på fuktig skogsmark i Tolfta och O. 

Löfsta socknar samt sparsamt vid Yfre i Tierp. 

Botrychium virginianum. Denna särdeles vackra kryp¬ 

togam fann jag i somras på Rocknö skog i Tolfta sn. 

Växten förekom på tvenne olikartade lokaler, dels på torra, 

något sandiga ställen, der skogen var gles och luckig. 

Han hade der tjock stjelk och blekt gulgrön färg samt 

var ej öfver 5 eller 6 tum hög. Den andra växtplatsen 

var en slåttermyr, der växten förekom på fuktiga tufvor. 

Der växte han nära fotshög, hade den renaste gröna färg 

och fln, späd stjelk. — Jag trodde mig först hafva funnit 

en för Upland ny art, enär han ej finnes upptagen i The¬ 

denii flora; men jag såg sedan i senaste upplagan af Hart¬ 

man, att växten äfven är funnen på ett ställe i Elfkarleby. 
Bot. Notis. 1884. 5 
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Jag vill nu nämna några mindre allmänna växter, 

som i norra Upland förekomma i sådan mängd tillsam¬ 

mans, att de måste falla hvar och en i ögonen, och som 

derför kunna anses karakteristiska för detta område: 

Campanula patula växer på lämpliga lokaler i sådan 

oerhörd ymnighet, att ängarna i Juli månad flerstädes 

stå alldeles gredelina deraf. Lika ymnigt växer C. glo¬ 
merata i kustsocknarna, t. ex. O. Löfsta, i hafvets granskap. 

Arabis arenosa ß borealis och den der ifrån knappast 

skilj bara sueeiea kläda de flesta nyodlingar livita i Juni 

månad. De blomma vanligtvis andra gången i September. 

Cirsium heterophyllum ser man också snart sagdt 

öfverallt på tjenliga lokaler, särdeles i skogsbygden. På 

ett ställe liar jag sett denna växt med livita blommor. 

Lamium hybridum har jag icke heller någonstädes 

sett så allmän som i norra Upland; han är här på sina 

ställen nästan allmännare än purpureum, till sammans 

med hvilken han växer. 

En allmän växt, som pä gräsplaner och trädgårds¬ 

anläggningar utgör ett af våra besvärligaste ogräs, är 

Aegopodium Lodagrar ia. Denna växt har jag icke sett i 

mellersta Upland. 

I anseende till sin breddgrad intager provinsen Up¬ 

land ett sådant läge, att dess flora hvarken kan förete 

det sydliga Sveriges yppighet, eller den högre nordens 

egendomlighet. Men sådana mellantrakter hafva dock 

sitt egna intresse. Vissa växter hafva här sin nordliga 

gräns, och åter andra sin sydliga, och på så sätt kan man 

här få se jemte hvarandra typer för så väl norra som 

södra Sveriges växtlif. Och för att visa, att äfven norra 

Uplands flora kan prunka i yppighet och mångfald, vill 

jag uppräkna de mer eller mindre sällsynta växter, som 

jag för liden sommar fann på den ofvannämde Eocknö- 

skogen. Jag var under högsommaren sysselsatt med upp¬ 

mätning af denna skog och blef då i tillfälle att under¬ 

söka växtligheten derstädes i de minsta vinklar och vrår. 

Och jag blef verkligen förvånad att här midt i en karg 
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och Ödslig natur finna en plätt så öfversållad med Floras 

ymnighet. På en sträcka af */4 mil finner manhärjemte 

hvarandra följande intressanta växter: Asperula odorata 
(ymnig), Sanieula europœa, Neottia Nidus avis, Goodyera 
repens, Mala xis monophyllos, Epipactis latifolia, Cypripe- 

dium Calceolus, Schoenus ferrugineus, Carex capillaris, 

(fotshög och förvillande lik silvatica), Carex remota och 

Pseudocyperus, Equisetum * scirpoides (ymnig), Botrychium 
ter natum, och viryinianum, Selaginella spinulosa, Poly sti- 

chum Thelypteris. 
Jag vill sluta denna uppsats med att anföra några 

vårväxter, som jag här på trakten sett blomma om denna 

höst: Den 20 8ept. såg jag en större samling af Meny- 
anthes trifoliata i blom. Samtidigt blommade också Cal¬ 
tha palustris. —- Den 9 October säg jag vid Örbyhus 

Carex disticha och Equisetum arvense i knopp. I Nov. 

månad fann jag flerstädes fullbildade blomknoppar af 

blåsippan, dock inom den skyddande skärmhylsan. 

Hilleboda den 4 Dec. 1883. 

Lärda sällskap. 

Botaniska Sällskapets i Stockholm förhandlingar. 
Andra årgången. 1. Den 16 Januari 1884. 

1. Herr E. Warming höll ett föredrag Om perenna 

växter, hvilket föredrag utgjorde fortsättning och slut 

till den vid sammankomsten den 24 Oktober 1883 lem- 

nade redogörelsen för de hapaxantiska. Af de i båda 

dessa föredrag behandlade växter gafs följande öfversigt *) : 

*) Den utförliga afhandlingen, hviJken Föredr. betraktar såsom 
ett förutskickadt meddelande öfver det behandlade ämnet, hvilket 
han ämnar vidare bearbeta, kommer inom kort att, illustrerad med 
25 träsnitt, ingå i Naturhistoriska Föreningens i Köpenhamn fest¬ 
skrift till tirande af dess 50-årigu tillvaro. 
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Hufvudgrupp I. Hapaxantiska växter (”moiiokarpiska” 

De Candolle). 

A. Monocykliska (enåriga, aimueîla); skottbildniiig mo¬ 

nocyklisk .Grupp 1. 

C. Dicykliska (tvååriga, bienna); skottbildniiig dicyk¬ 

lisk .Grupp 2. 

C. Pleio-polycykliska (fleråriga, men blott en gång frukt¬ 

bärande); skottbildniiig dicyklisk.Grupp 3. 

Hufvudgrupp II. Perenna växter (”polykarpiska” De 

Candolle). 

A. Arter med ingen eller ytterst ringa vandringsförmåga. 

1. Primrot fortlefvande genom växtens hela lif, eller en 

fortlefvande stamknöl; enda spridningsmedlet frön. 

a. Förvedade, länge lefvande skott; vanliga tvåhjert- 

bladiga träd och buskar .Grupp 4. 
• • 

b. Orter. 

* ”Månghöfdad rot”.Grupp 5. 

a Begränsade skott med monocyklisk bildning (Ex. 

Helianthemum vulgare, Lotus corniculatus, Agrimo¬ 
nia-arter). 

ß Begränsade skott med dicyklisk bildning (Ex. Hy- 
pochaeris maculata, Taraxacum officinale, Chelido¬ 
nium majus, Armeria vulgaris), 

y Obegränsadt primskott och senare hufvudskott, 

begränsade laterala skott (Ex. Plantago media, 

Trifolium pratense, T. montanum). 
** Perennerande knölbildningar.Gupp 6. 

a. Knölformig primrot 

aa. Begränsade skott (Ex. Bryonia, Phyteuma 
spicatum). 

ßß. Obegränsade hufvudskott (Ex. Bhodiola rosea), 
ß. Knölformiga hypokotyla stamled. 

aa. Begränsade skott (Ex. Erantiiis hiemalis, 

Umbïl icus pendulinus). 
ßß. Obegränsade skott (Ex. Corydalis cava). 

y. Knölformiga epikotyla stamdelar (Ex. Tamus). 
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2. Primrot snart bortdöende, d. v. s. efter omkring 1—2 

—3 år. Bakifrån stadse fortskridande upplösning af 

primskottet och af följande hufvudskott; förökning 

på vegetativ väg möjlig. 

a. Lodräta eller något litet snedt liggande underjordi¬ 

ska skottled (rhizomer), uppstående derigenom, att de 

nedre delarne af skotten (i utveckladt tillstånd) lefva 

mer än ett år.Grupp 7. 

aa. Vanliga skottformer. 

a. Kryptogam skottbildning (Ex. Aspidium Filix mas), 
jj. Eanerogamer med begränsade, monocykliskt bygda 

skott (Ex. Cynanhum Vincetoxicum, Hieracium um- 

bellatum, Sedum Telephium). 
y. Eanerogamer med begränsade, dicykliskt bygda 

skott (Ex. Leontodon antumnale, Spiraea Filipendula. 
S. Ulmaria, Cardamine pratensis, Frimula elatior), 

ö. Eanerogamer med obegränsade hufvudskott, be¬ 

gränsade florala sidoskott (Ex. Succisa pratensis, 

Geum rivale, Hepatica) Gentiana PneumonantJie). 

bb. Knölformiga skott. 

[Underafdelningar delvis som under aa], 

cc. Lökformiga skott. 

[Underafdelningar delvis som under aa], 

b. Inga fortlefvande skottled, emedan livarje skott är 

monocykliskt, blott lefver ett år, derpå dör full¬ 

komligt bort.Grupp 8. 

aa. Föryngringsskotten öfvervintrande såsom små rot¬ 

bärande, kortledade örtbladsskott (Ex. Samolus Va- 

lerandi). 
bb. Föryngringsskott öfvervintrande såsom slutna knop¬ 

par, försedda med en ammrot (Ex. Orchis). 
(Öfvergångsform mellan aa och bb: Anthriscus sil¬ 

vestris). 
B. Arter med en större, ofta betydlig vandringsförmåga. 

1. Ofvanjordiska vandrare. 

a. Länge fort varande primrot; — få arter med för ve- 
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dade skott (Ex. Calïuna vulgaris, Ärctostaphylos uva 
ursi, Empetrum nigrum).Grupp 9. 

b. Snart bortdöende primrot.Grupp 10. 

aa. Kryptogamer (Ex. Folypodium vulgare). 
bb. Fanerogamer. 

a. Inga egentliga utlöpare; begränsade skott. 

* Monocykliskt bygda skott* (Ex. Asarum europaeum). 
** Monocykliskt eller svagt dicykliskt bygda skott, 

men af 2—flerårig varaktighet (Ex. Comarum 

palustre, Meny anther, Iris-arter, Sedum-arter). 
*** Dicykliskt bygda skott af 2—flerårig varaktig¬ 

het (Ex. Antennaria dioica, Hieracium Pilo- 
sella). 

ft. Utlöpare jämte uppräta, kort ledade skott eller 

skottdelar. 

* Begränsade skott (Ex. Saxifraga flagellaris, Ranun¬ 
culus repens, Rubus saxatilis, Frag aria). 

** Obegränsade, uppräta, kort ledade hufvudskott; 

utlöpare begränsade af blombildning (Ex. Foten- 

tilla arter). 
y. Obegränsade krypande skott, begränsade uppräta 

(Ex. Lycopodium-arter, Linnaea borealis, Vero¬ 

nica officinalis m. fl.). 

2. Underjordiska vandrare. 

a. Vandring genom horisontalt växande skott, livilka 

bilda varaktiga skottled (grundaxlar) . . Grupp 11. 

aa. Alla axlar underjordiska, bladbärande (Ex. Fteris 
aqv ilina): 

bb. Skott med vandrande underjordiska delar och lod¬ 

räta, ofvanjordiska; alla typiskt begränsade, 

c/. De ofvanjordiska delarne enåriga (monocyklisk 

byggnad). 

aa. Förgreningen af de underjordiska skottdelarne 

stark och oregelmässig (Ex. Eqvisetum, Fhrag- 
mites communis m. fl. gräs, Lathy rus pratensis, 
odorata, Stachys sylvatica, Urtica dioica). 

ft ft. Förgreningen af de underjordiska skottdelarne 
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sparsam, men ytterst regelmässig, medels ”Kraft- 

knoppar” ur bestämda blad veck. Sympodier. 

515 Antal af de underjordiska, årligen bildade skott¬ 

generationerna endast 1 (Ex. Polygonatum, Ane¬ 
mone nemorosa7 Epipactis m. fl.). 

** Antalet af de under jord utvecklade skottgene¬ 

rationerna större än 1, stundom många livarje år 

Rotstockar med ett led (Ex. Hippuris vulgaris). 
„ med två led (Ex. Potamogeton- och 

Juncus-arter m. fl.). 

,, med flera-många led (Ex. Scirpus- 
arter m. fl.). 

ß. De ofvanjordiska delarne 2-fleråriga. 

aa. Dicyklisk bygnad; örtartade skott; den underjor¬ 

diska förgreningen oregelmässig (Ex. Tussilago 
Farfar a, Achillea millefolium, Aeg opodium Poda- 
graria, Sium angustifolium). 

[Öfvergångsform till ßß: Pyrola rotundifolia m. fl.] 

ßß. Vedartade skott (Ex. MyrtiTlus nigra, Vaccinium 
vitis idaea). 

cc. Skott obegränsade vandrande under jord; de be¬ 

gränsade lodräta. (Ex. Adoxa, Oxalis, Paris). 

b. Vandring genom horisontalt växande, underjordiska 

skott, hvilka dock bortdö så snart, att endast skott- 

led af helt kort varaktighet bildas. (Parallel med 

Grupp 8). De ofvanjordiska skottdelarne af mo- 

nocyklisk byggnad och varaktighet. . . . Grupp 12. 

* Efter moderplantans död öfvervintra hela de nya un¬ 

derjordiska skottdelarne och dö först nästa år sam¬ 

tidigt med utväxandet af de ofvanjordiska (Ex. 

Oxalis stricta, Mentha-arter, Lycopus europaeus). 

** Endast den specielt som ammorgan utbildade änd- 

leden af det underjordiska skottet öfvervintrar och 

bildar nästa vår nya skott på samma gång de sjelfva 

dö. (Ex. Solamim tuberosum, Circaea alpina, Trien¬ 
talis europaca, Stachys palustris, Epilobium palustre). 
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c. Rotvandrare d. v. s. växter som öfvervintra, vandra 

och föröka sig vid skottbildande rötter. Grupp 13. 

* Enda vegetativa förökningen genom rotskott; ingen 

skottforgrening (Ex. Pyrda uniflora). 
** Hufvudsakliga förökningen medels rotskott; sparsam 

eller i alla händelser för vandringen oväsentlig skott- 

förgrening (Ex. Linaria vulgaris, Epilobium angusti• 
folium, Convolvulus arvensis, Pumex acetosella). 

3. Flytande vattenväxter.Grupp 14. 

a. Rosettform (Ex. Stratiotes, Hydrocharis, Pistia, Lemna). 
b. Horisontalt liggande förlängda skott. 

aa. Utan särskilda vinterknoppar (Ex. Hottonia, Ce¬ 
rat ophy Ilum). 

bb. Med vinterknoppar (Ex. Myriophyllum, Utricularia). 

2. Herr N. Wille talade Om de mekaniska or¬ 

sakerna till bladens nedböjning om hösten. Vid 

ett föregående sammanträde hade herr Wittrock riktat 

uppmärksamheten derpå, att vissa örtartade växter om 

hösten böja sina blad starkt nedåt. Föredr. hade an- 

stält undersökning öfver de mekaniska orsakerna till 

denna nedböjning och redogjorde nu för det väsentliga 

innehållet uti en häröfver författad afhandling, hvilken 

inom kort skulle komma att inlemmas till Kongl. Veten- 

skaps-Akademien. 
•• 

3. Herr E. Ahrling (från Arboga) föreläde slutligen 

Det exemplar af Caspari Bauhini Pinax Theatri 

Botanici Ed. 1, Basiliae 1623, hvilket en gång 

tillhört O. Rudbeck, fader och son. Boken hade for 

några dagar sedan anträffats i en antiqvarisk bokhandel 

i Stockholm. Föredr. anknöt till förevisningen följande 

anmärkningar. 

Hos O. Rudbeck d. ä. hade den tanken uppstått, att 

på grunden af C. Bauhini Pinax utarbeta ett alla dittills 

kända växter omfattande planschverk. De derför be¬ 

stämda afbilduingarna tecknades och målades efter lef- 

vande exemplar. För en riktig uppfattning af, hvilka väx¬ 

ter Bauhinus menat i sin Pinax, blef Joachim Burser1 
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rofessor i medicin och fysik vid Suro akademi på Sjael¬ 

land 1(525, f 1639) stora växtsamling (”Herbarium vivum” 

i 25 folio-band) — hvilken tagits såsom svenskt krigsbyte 

år 1658 och genom O. Rudbeck d. ä. förvärfvats åt Up¬ 

sala Universitet, där det ännu linnes bevaradt i Botani¬ 

ska Trädgårdens museum — af en synnerligen stor vigt. 

Detta herbarium hade tillkommit under vidsträckta resor 

till olika trakter af Europa, delvis ock genom byte. I 

de fall då lefvande exemplar ej kunde för planschverket 

anskaffas, lät nu Rudbeck af bilda växter ur Burseri her¬ 

barium och hade der till ett särskild t skäl i den omständig¬ 

heten, att Burserus skickat åtskilliga växter till Bauhinus 

för bestämning, hvarigenom åtskilliga af de i herbariet be¬ 

fintliga växtformerna nästan kunna betraktas såsom typ¬ 

exemplar för de beskrifningar, som Bauhinus säger sig hafva 

affattat efter exemplar, sända af Burserus. För Rudbecks 

storartade plan vanns dåvarande universitetskansleren 

grefve M. G. de la Gardie, som ock understödde företaget 

icke blott genom anslag från universitetet utan äfven genom 

egna gåfvor. Tecknandet och målandet fortgick från år 1679 

under en lång följd af år och en särskild skola utveck¬ 

lades, inom hvilken O. Rudbeck d. y. och hans begge sy¬ 

strar Wendela, och Johanna Christina, icke minst utmärkte 

sig. De tillgängliga medeln, måhända ock Rudbecks egna 

krafter, räckte dock icke till att utföra verket enligt den 

först uppgjorda planen. Man nödgades inskränka sig 

till att skära förminskade afbildningar i trä. I bör¬ 

jan af följande århundrade hade arbetet fortskridit 

så långt, att de två första delarne däraf, under namn 

af 'Campi Elysei, just utkommit, då största delen af Up¬ 

sala, äfven domkyrkan, år 1702 lades i aska. Der vid för¬ 

stördes såväl de flesta under branden till domkyrkan 

transporterade exemplaren af de redan tryckta delarne 

af verket som ock de flesta för de följande delarne af- 

sedda träsnitten. Genom Rudbecks verksamma ledning af 

släckningsarbetet räddades emellertid universitetets i Gu- 

stavianum förvarade bokskatter, medan hans egna blefvo 
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lågornas rof. Hosten samma år dog Rudbeck d. ä. Dermed 

upphörde verket, hvars fortsättning dock var forberedt 

genom målade afbildningar, delvis i naturlig storlek, af 

mer än 6000 olika växter och fördelade på 12 folio-band. 

Länge antogs, att dessa afbildningar delat samma öde 

som de flesta af verkets två första tryckta delar. För¬ 

sta folio-bandets vidare öden hafva också ända till våra 

dagar blifvit obekanta, under det att de öfriga 11 ban¬ 

den funno en fristad hos den berömde naturforskaren 

Carl de Geer, dåvarande innehafvare af fideikommiss- 

godset Leufsta i Upland. Det lyckades mig att der år 

1878 återfinna de länge förgätna 11 banden *). 

Den förevisade boken, som är försedd med en stor 

mängd egenhändiga anteckningar af O. Rudbfck, far och 

son, mest dock af den förre, har dessutom den märkvär¬ 

digheten, att äfven Carolus Linnaeus haft den i sina hän¬ 

der, sannolikt till låns efter hemkomsten från Holland, 

h var est han utarbetat sin ”Hortus Cliffortianus”. Till detta 

sitt praktverk har Linnaeus i den förevisade boken gjort 

egenhändiga hänvisningar. Att följa den interessanta 

boken under dess irrfärd ända till våra dagar torde 

blifva omöjligt. Då Upsala universitets bibliotek eger 

det exemplar af Bauhini Finax Ed. 2, Basiliae 1671, 

som tillhört Rudbeck d. ä., så ligger den förmodan rätt 

nära, att det ansågs onödigt, att äfven första uppla¬ 

gan skulle införlifvas med samma eller annat offentligt 

bibliotek. Måhända kom härtill ock den inom biblio¬ 

teken temligen allmänna fördomen mot livarje ej fullt 

rent — från anteckningar fritt — bokexemplar. Af åt¬ 

skilliga delvis utstrukna siffror m. m. på frampermen kan 

den slutsatsen dragas, att boken 5, om ej 6, gånger gått 

under klubban. Den antiqvariska bokhandeln hade in¬ 

köpt arbetet på bokauktion efter med. dr. J. J. Björkman 

i Stockholm den 18 October 1882. 

*) Jmfr. M. B. Swederus, Olof Rudbeck den äldre, hufvud- 
sakligen betraktad i sin verksamhet som naturforskare. Nord. Tidskr., 
1 Band., Stockholm, 1878 samt Die zehn letzten Theile des Werkes 
71Campi Ely sei" von Rudbeck, Bot. Zeit., 1879, Sp. 25. 
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Societas pro fauna et flora fennica den 2 febr. Till 
publikation i acta inlemnades: Adnotationes circa Pilo- 
sellas fennicas I. Anteckningar öfver Finlands Pilosellæ 
af J. P. Norrlin; och för meddelandena: Symbolæ ad 
Mycologiam Fennicam XIV af P. A. Karsten; Bidrag till 
kännedom af Finska vikens övegetation III, Tillägg till 
Höglands Fanerogamflora af M. Brenner. 

Den 1 mars. Prof. S. O. Lindberg lemnade nya bi¬ 
drag till den skandinaviska mossfloran. Såsom för veten¬ 
skapen nya anmältes tvenne Brya, af hvilka den ena be¬ 
nämnd Bryum fuscum, som var upptäckt af föredragaren 
vid Fredriksberg nära Helsingfors, var en stor vacker 
art närmast beslägtad med Br. intermedium, utmärkt bl. 
a. genom mörkare kapsel med längre hals än samslägtin- 
garne, den andra, för hvilken föreslogs namnet Br. Bo- 
mansoni, och hvilken var tagen på 3 skilda lokaler på 
o 

Al ind af herr Bomanson samt i Upland m. fl. orter i 
Sverige, stod närmast Br. erythrocarpum Schwægr.; men 
utmärkte sig genom bredare blad med stora celler och 
starkt sågade kanter. Såsom intressant novitet för finska 
floran anmältes en utmärkt vacker lefvermossa Peltolepis 
grandis^ hvilken blifvit funnen i Kuusamo af hr V. Bro- 

therus. Vidare hade prof. Lindberg numera kommit till 
den slutsats, att den hos oss allmännast förekommande 
och mest utbredda Sphagnum af gruppen palustre, var 
en skild art, Sph. medium, hufvudsakligast utmärkt genom 
klorophyllkornens läge i midten af cellerna. Den rätta 
Sph. palustre L. var deremot i Finland ytterst sällsynt 
och endast funnen i landets södra del. Likaledes hade 
Tayloria acuminata, hvilken anträffats på Dovre, befunnits 
vara en från T. Splachnoides väl skild art, utmärkt genom 
smalare blad med ytterst hna bladspetsar. Utförligare 
beskrifningar öfver dessa arter skulle ingå i föredragarens 
uti Akterna publicerade arbete öfver nordiska mossor, 
till hvilka föröfrigt en hel mängd arter särskild t af slag¬ 
tet Bryum på senare tider tillkommit. — Hr. Reuter med¬ 
delade, att hans broder lyceisten E. Reuter senaste vår 



68 

i ekskog vid Katrinedal anträffat icke allenast flere exem¬ 

plar af blåsippan med alldeles hvita kalkblad utan äfven 

några fullständigt dubbla blommor af samma art, der 

alla ståndare och pistiller af samma växt voro ombildade 

till kronblad. — Hr. Kilman förevisade en hybrid af Cirsium 
palustre och heterophyllum, tagen i Satakunta af hr. Hj. 

Hjelt, hvilken afvek från den af hr. Norrlin nyligen be- 

skrifna hybriden af dessa växter bland annat genom bla¬ 

dens form och hvilken af föredragaren ansågs härstamma 

från den icke parbladiga heter ophyllum-formen. 

Hr. Eriksson förevisade åtskilliga anmärkningsvärda 
o 

växter från Aland, ss. för finska floran nya arten Gera¬ 
nium dissectum och formen Galium aparme * genuina 
Vesterl. För de åländska öarne nya voro: Lithospermum 
arvense ß coerulescens, Melandrium praten se, Picea excelsa 
ß viminalis, Trichera arvensis ß integrifolia, Briza media 

ß pallescens. 

Till publikation inlemnades ”Syrnbolæ ad Mycologiam 

fennicam XV” af P. A. Karsten. 

Vetenskapsakademien d. 13 febr. Prof. Wittrock re¬ 

fererade de af hr. Lagerheim och Nathorst vid förra 

sammankomsten inlemnade afhandlingarne, samt anmälde 

för intagande i öfversigten ”Om de mekaniske Aarsager 

til at visse Planters Bladstilke krumme sig ved Tempe¬ 

raturer, der närmej sig Fryspunktet,” af amanuensen N- 

Wille, samt ”Diatomacéerna i Klitzings Algarum aquæ 

dulcis germanicarum Decades” af d:r N. G. W. Lagerstedt 
Sekreteraren aflemnade för intagande i bihanget till aka¬ 

demiens handlingar ”Beiträge zur Kenntniss der Hautge¬ 

webe der Wurzeln” af stud. H. 0. Juel. 

Vetenskapssocieteten i Upsala d. 15 febr. Till in¬ 

förande i societetens acta antogs en af prof. J. E. Are- 

schoug författad afhandling: Observationes Phycologicae, 

p. V. 

Fysiografiska sällskapet d. 13 febr. Doc. B. Jönsson 

föredrog om majsbrand samt om rheotropism. 



Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg d. 17 

mars. Lektor C. J. Lindeberg förevisade och demonstrerade 

en ny Rubus-form från syd vestra Norge, litibus Sehneri. 

Literaturöfversigt. 

Arvet-Touvet, Casimir J.-M. Notes sur quel¬ 

ques plantes des Alpes précédées d'une revue des Hieracia 
Scandinaviœ exsiccata de G. J. Lindeberg. Grenoble 1883, 

8:o 28 sidor + 4 sidor tillägg. 

1 den kritiska granskningen af ifrågavarande exsic- 

catverk, hvilken stöder sig på författarens egna, mång¬ 

åriga studier i naturen och literaturen samt på original¬ 

exemplar meddelade af E. Fries och hvilken granskning 

är det för svenska läsare ojämförligt mest intressanta i 

det lilla häftet, gör författaren väl rättvisa åt det om 

mycken omsorg vitnande och förtjenstfulla arbete, som 

Lindeberg åstadkommit, men är i ej så få stycken af an¬ 

nan mening än denne. Så kan han t. ex. ej gilla att Lg. 

liksom Fries före honom satt gruppen PrenantJioidea Koch 

som underafdelning af Accipitrina och ännu mindre att 

han gått längre och med PrenantJioidea förenat hela grup¬ 

pen Älpestria Fries, som således subsumeras under Acci¬ 
pitrina. En del arter deraf stå mycket nära Pulmonaroidea 
och andra PrenantJioidea (ej fattad som underafdelning af 

Accipitrina), hvarföre dessa båda snarare borde förenas. 

Ofriga anmärkningar, som förf. gör, sammanföras här 

i största korthet. 
N:r 2: H. Pilosellci L. v. Peleterianiwi Monn. är en god art: 

Pel. Mer. 17: dubium L. v. alpestre Ldebg. mycket olik 16: dubium, 
är förfs. umbelluliferum (Essai sur les pl. du Dauphiné), en var. 1. un¬ 
derart till cymosum L. 26: nigrescens YViild. är atratum Fr. 28: 
canescens Schl. v. och 29: can. v. nudulum Ldebg. äro den senare 
saxifragum Fr. o. den förra en f. däraf. 34: bifidum Kit. v. majus 
Ldebg. hör liksom alt under namnet bifidum till cæsium Fr. o. är 
äfven identisk in. 125 under detta senare namn. 42: prœlonyum 
Ldebg. o. 43: prenanthoides Vill. v. parvifiorum Ldebg. äro ff. af 
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prœruptorum Godr. 47: corymbosum Fr. olik hvad förf. under detta 

namn emottagit af Fries, synes vara virescens Sonder. 48 o. 80: 

sparsifolium Ldebg. äro olika ff. af gothicum Fr. 53: eximium Back, 

är blott en f. af alpinum L. o. ingen sjelfständig art. 55: murorum 
L. v. transiens Ldebg. är en f. af atratum Fr. 62: cæsium Fr. v. politum 
Ldebg. o. 64: cœs. v. angustatum Ldebg. höra till vulgatum Fr. 

o. ej till cæsium. 67: bifidum Kit. v. violaceum Ldebg. se 34. 68: 

nitens Ldebg. är en f. af vulgatum Fr. (== f. hematodes Vili.). 76: 
rigidum Hn. är tridentatum Fr. och 77: rig. v. tenue Hn. Ldebg. 

deis trident., dels acuminatum Jord. p. p. 78: rig. v. sinuatum Ldebg. är 

gothicum Fr. v. sin. 79: rig. v. latifolium Ldebg. är acuminatum 
Jord. p. p. 81: Friesii Hn. o. 82: Fr. v. vestitum Hn. äro gothicum 
Fr. 86: plicatum Ldebg. synes vara en v. af orarium Ldebg. 87: 

dovrense Fr. v. chrysostylum Ldebg. är bifolium Arv.-Touv. (Essai 

de Classif.) och ej någon dovrense. 88: dovr. v. pachycephalum 
Ldebg. snarare en protractum. 89: filiforme Ldebg. är ej annat än 

en f. af tridentatum Fr. 92: prenanthoides Vill. v. latifolium Ldebg. 

är hvarken pren. eller, som Nyman vill (i Conspectus), elatum Fr. 

utan pseudojuranum Arv.-Touv., förmodl. en underart till juranum 
Fr. 93: lycopifolium Froel. är en f. af crocatum Fr. 94: strictum Fr., 

95: str. v. stylosum Ldebg., 96: corymbosum Fr. v. latifolium Fr., 97: 

corymb, v. hirtellum Ldebg.. 98: crocatum Fr. v. reticulatum Ldebg., och 

99: crocatum Fr. ff. äro alia former af angustatum Fr., som torde 

vara en underart till crocatum Fr. 100: commutatum Beck = boreale 
Fr. 102: elatum Ldebg. synes vara en var. af decolorans Fr. 110: 

alpinum L. v. flexuosum Ldebg. hör som form till nigrescens Willd. 

Ill: nigrescens Willd. är atratum Fr. 112: submurorum Ldebg. är 

en form af atratum Fr. 114: Sclimidtii Tsch. v. crinigerum Fr. torde 

vara åtminstone en underart af Schm., från hviken den är mer skild 

än 115: extensum Liib. 117: rosulatum Ldebg. är en form af saxi¬ 
fragum Fr. 121: murorum L. v. dissimile Ldebg. synes vara en re¬ 

ducerad form af subrude Arv.-Touv., som väl är en underart till 

onosmoides Fr. 128: angustatum Ldebg. är vulgatum Fr. 129: steno- 
lepis Ldebg. är. cæsioides Arv.-Touv. 135: cuspidatum Ldebg. må¬ 

hända ramosum Kit. under det att nr 75 med detta senare namn 

snarare synes vara en form af onosmoides Fr. 136: linifolium Sælan 

& Ldebg. synes vara en var. af gothicum Fr. eller lapponicum Fr. 

137: melanocephalum Ldebg. är acuminatum Jord. (= 79 och delvis 

77). 138: sparsifolium Ldebg. v. diminutum Ldebg. är mindre lik 

48: sparsif. än 140. 139: Friesii Hn. v. alpestre Ldebg. och 140: 

Fr. v. basifolium Ldebg. äro gothicum Fr. varr. coronopifolium och 

basifol. (Jfr. 82). 147: reticulatum Ldebg. är mycket olik 98 med 

samma namn och synes vara en var. af boreale Fr. 148: angustum 
Ldebg. — angustatum Fr. 

45: truncatum Ldebg., 65: Moëanum Ldebg., 69: glaucellum 
Ldebg., 70: pulchellum Ldebg., 85: orarium Ldebg. och 90: elegans 
Ldebg. anser förf. som goda arter. 

Senare delen behandlar återigen hufvudsakligen Rie- 
racia, dessutom ett par Ranunculus-artev samt hybrider 
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af ås killiga slag ten såsom Gir s lim, Primula och Sålix 
Af innehållet må här nämnas blott att ett par ändringar 

i gruppindelningen inom si. Hieracium göras samt af- 

tryckas diagnoserna på ett par af förf. uppstälda arter, 

med hvilka han identifierar ex. i Lindebergs exsiccatverk: 
H. bifolium Arv.-Touv. Classif. p. 11. — H. nigrescens Reuter 

exsicc. in herb. Lamotte! non Willrî. — H. dovrense v. chrysostylum 
Lindeb. Hierac. Scand. exsicc. n.-o 87! non Fries! Phyllopodum et 

gymnopodum, glaucescens, subglabrum; caulis glabrescens, lævigatus, 

erectus, sæpissime 2-phyllus, apice tantum o ligo cepli al us ; 

lolia glabrescentia, breviter et parce pubescentia, margine plus mi- 

nusve denticulata, vel subintegerrima, nervo dorsali albido-cartila- 

gineo, lato et valde prominulo; radicalibus anguste ellipticis vel sub- 

obovatis, in petiolum contractis vel attenuatis; caulina, sæpius 2, 

sessilia vel subsemiamplexicaulia; pedunculi stellato-floccosi, 

adscendente-erecti, bractea vel squama fulcrati; periclinium ovoideum 

vel subrotundo-ovoideum, obscure virens, tandem nigrescens, squamis 

lanceolatis, attenuato-subobtusis, pilis olivaceis vel nigris, passim 

glanduliferis, obsitum; ligulæ glabræ vel subglabræ. 

H. lorophyllum Arv.-Touv. sp. n. H. alpinum var. gracile Lin- 

deb. Hier, scand. exsicc. n:o 109! HypoplijHlopodum et gymno¬ 

podum; glabrescens, excepto periclinio passim subhirsuto, tantum 

ciliatum; caulis 1—3 decim, altus, gracilis, imo gracillimus, 

sed rigidus, non comprimendus, subtlexuosus, 3 — 9-phyllus, vulgo 

monocephalus; lolia augusta, subintegerrima, tantum ciliata, vix et 

minutissime glandulifera; radicalia lanceolato obovata, sub anthesi 

sæpe emarcida; caulina 3 — 6, anguste lanceolata, sublinearia, acumi¬ 

nata, {loromorpha) ; periclinium ovoideum, pro sectione subminutum, 

subglandulosuin passiinque subhirsutum: squamis attenuato-subacu- 
tis; ligulæ ciiiolatæ, stjMo fusco. 

E. Lj—m. 

Icones floræ (Iroenlaudicæ. Nämnda arbete, som är ett 

separattryck ur Flora Danica, är nu utkommet och innehåller 330 

tailor samt sälj es hos hrr Lehman <1 Stage i Kiø benhavn för 40 

kr. pr okolorerad t och 165 pr koloreradt ex. Se för öfrigt sub¬ 

skriptionsanmälan som linnes intagen i Bot. Not. 1880, sid. 166 — 81. 

De öfriga separatverken, som komma att utgifvas, äro 2) Arbore¬ 
tum Scandi navicum 175 tall. för 21 kr. pr okolor. och 85 kr. pr 

koloreradt ex.; 3) Icones plantarum ofßcinalium Scandinaviae med 

330 tall. för 40 kr. pr okolor. och 16Ö kr. pr koloreradt ex, ; 4) 

”De skandinaviske Landtbrugsplanter” med c. 200 tall. för 24 kr- 

pr okolor. och 96 kr. pr koloreradt ex. Andra och sista afdelnin- 

gen utkomma under nästa år. 

Breflåda. — X. — Wi hafva nu fått reda på att det var Habo 

jernvägsstation i Vestergötland som menades, då det i tidningarne 

uppgafs att Fhyteuma spicatum blifvit tagen af kominister C. A. 
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Lindblom vid ”Halls” station. Antagligen har växten på senaste 

tiden blifvit införd med jernvägen. Utmed jernvägarne och särskildt 

vid stationerna spridas ofta nya växter. T. ex. kring stationen i 

Lund hafva på senare åren liere sydligare växter uppträdt och den nord¬ 

amerikanska jRudbecJcia hirta har under sista årtiondet blifvit tagen 

flerestädes i Sverge i synnerhet vid jernvägarne i Norrland. 

Till salu. 
Af framlidne professor C. M. Nymans växtsamlingar försäljas 

genom undertecknad: 

l.-o) ett temligen fullständigt Svenskt-Norskt herbarium (af kärl- 

växter) med i allmänhet talrika, väl preparerade exemplar; 

2:0) omkring 2,800 odlade växter (äfven kärl växter), till större 

delen samlade i Upsala botaniska trädgård. 

Skriftliga anbud å hela samlingen eller endera delen deraf, 

kunna under adress: Westervik insändas till undertecknad, som 

lemnar närmare upptysningar. A. Axel W. Lund. 
Fil. Dr. 

Hos Svan ström & C:o 
Stockholm Myntgatan 1. 

kan erhållas: 

Grått blompressningspapper format 360x445 mm. Pris pr ris 3:so. 
Hvitt „ „ 360x445 „ „ „ „ 10:— 
Herbariepapper blå färgton „ 290x465 „ „ ,, „ 6:50. 

„ „ hvit „ „ 290X465 „ „ „ „ 9:— 

Obs! De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 

E. Thums Institut för Mikroskopi, 
Leipzig, Teichstrasse 2, 

rekommenderar sitt rika lager af mikroskopiska preparat, utensilier och 

materialier för Mikroskopi. Katalog franco. 

Innehåll: N. J. SCHEUTZ, Spridda växtgeografiska bidrag. 

•— P. Hebert, Strödda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens 

Flora. — B. Jönsson, Protoplasmarörelse inom rothåren hos fane- 

rogama växter. — O. Vesterlund, Botaniska iakttagelser i norra 

Upland. — Lärda sällskap: E. Warming, Om perenna växter. — 

E. Ärling, C. Bauhini Pinax Th. Bot., som tilthört Rudbeck. — 

S. O. Lindberg, Nya bidrag till den skandinaviska mossiloran. — 

m. m. — Li terat uröf v ersigt: C. J. M. Arvet-Touvet, Note 
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Tvenne för Skandinavien nya Epilobium- 

hybrider. 

Af Svante Merbeck. 

I. Epilobium palustre L. x parviflorum Sehreb. 

Då jag under förliden höst sökte göra mig något för¬ 

trogen med de i trakten kring Lund förekommande Epi- 

lobierna, fästes min uppmärksamhet vid en form, som 

jemte ofvanskrifna arter förekom strax norr om staden 

inom jern vägens område och som på samma gång den i 

flera hänseenden afvek från den typiska E. parviflorum 
Schreb. jemväl syntes närma sig E. palustre L. Sålunda 

hade vinterskotten utdragna stamled med jemförelsevis 

små blad och företedde en stor likhet med dem hos E. 
ckoräorrhizum Fr., stjelken var glesare och kortare hårig, 

bladen med afsmalnande bas och nästan helbräddade, 

märket blott i toppen 4-flikadt, kapseln äfven på kan¬ 

terna hårig, fröna längre än hos E. parv., af en gråaktig 

färg samt med en kort krage i toppen. Dessutom var 

pollen- och fröproduktionen betydligt reducerad. 

Såväl af de nämnda förhållandena som framför allt 

af en upprepad noggrannare undersökning framgick, att 

denna form måste vara en hybrid mellan förut nämnda 

arter, och sedermera lyckades jag å flera punkter utmed 

jernvägslinien mellan Flackarp och ett stycke norr om 

Ortofta station — en sträcka af ungefär lVa mil — an¬ 

träffa former, som visade sig vara af liknande ursprung 

och än intogo en mera intermediär ställning i förhållande 

till stamarterna än betydligt närmade sig den ena eller 

andra. 

Ehuru nu denna Epilobium palustre L. x parviflorum 
Schreb. bör vara lätt att särskilja såväl från de båda 

stamarterna redan genom ofvan i korthet angifna karak¬ 

terer som i allmänhet från öfriga Epilobier, då man med 
Bot. Notis. 1884. 6 
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dem är något närmare bekant, torde dock en mera i de¬ 

talj gående beskrifning af den samma ej vara ur vägen, 

då den, såsom jag nedan vill söka visa, dels tyckes ha 

en mera allmän utbredning i vårt land, dels hitintills af 

våra florister ej blifvit rätt uppskattad. Härvid torde 

en samtidig jemförelse med de båda stamarterna vara 

lämplig, då derigenom de vexlande former, hvarunder 

den på gynsamma lokaler befunnits uppträda, bättre 

framstå i sitt förhållande till hufvudarterna. 

Ofvervintringsorganen utgöras som bekant hos E. 
palustre af talrika, mer än qvarterslånga, trådfina utlö- 

pare med tumslånga eller längre internodier och mot¬ 

satta, knapt en linie långa och blott hälften sä breda 

alldeles hel bräddade små blad och äro i spetsen omda¬ 

nade till en löklik knopp med mycket tätt dekusserade 

par af köttiga, delvis luftfylda fjäll. Dessa utlöpare äro 

ofta förgrenade, framkomma redan under sommaren, äro 

icke rotslående och bortdö på senhösten med undantag 

af den löklika knoppen i deras spets. Helt annorlunda 

beskaffade äro ofvervintringsorganen hos E. parviftorum. 

Här utgöras de nemligen af några få, vanligen 2—3, 

kort skaftade, uppåtväxande, rosettlika skott med sam¬ 

mandragna stamled men väl utvecklade, äggrundt-lansett- 

lika, till ett skaft afsmalnan.de, i kanten tandade blad. 

De äro här ogrenade, utveckla småningom talrika rötter, 

framkomma först på senhösten och frigöras vid sin bas 

i följd af moderplantans bortdöende mot vintern. Hos 

E. palustre x parviftorumr äro dessa vinterskott talrika, 

mestadels 2—4 tum långa, rotslående stoloner med half- 

tumslånga eller längre internodier och ovala, !/4 — V2 tum 

långa, otydligt tandade, mot stolonens spets mer tätt sit¬ 

tande blad. — Sådan är vinterskottens beskaffenhet hos 

de mera intermediära formerna, men talrika variationer 

finnas, och jag har med lätthet kunnat skaffa mig de vac¬ 

kraste öfvergångs-serier mellan de två till utseendet så 

skilda typerna, den trådfina, knoppbärande stolonen hos 

E. pal. och den nästan oskaftade. storbladiga rosetten 
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hos E. parv. Så t. ex. kan stolonen vara till och med 

öfver qvarterslång, nästan så fin som hos den äkta E. 
palha föga öfver linielånga, alldeles helbräddade blad 

och i spetsen bära en visserligen något öppen, men dock 

af ganska köttiga och närsittande blad bildad knopp, vara 

grenad och alldeles fri från rötter, men sedan närma sig 

den först beskrifna formen och å andra sidan genom 

inter nodier nas sammandragning, bladens kraftigare ut¬ 

veckling och märkbara tandning o. s. v. komma helt nära 

samma organ hos E. parvifl. Dessa öfvervintringsorgan 

äro hos hybriden fullt utbildade redan i medio eller slu¬ 

tet af Aug., således betydligt förr än hos E. parvi fl. men 

senare än hos E. pal. Huru de förhålla sig mot vintern, 

har jag ej haft tillfälle att observera, men det torde väl 

kunna antagas, att de, i det fall då de äro rotslående, 

och detta är det vanligaste, förhålla sig som hos E. 
parvifl., deremot såsom hos E. pal., då de sakna rötter, 

äro trådsmala och ha i knopp samlade små blad i spetsen. 

Stjelken är hos båda stamarterna och således äfven 

hos hybriden fullkomligt trind, liksom hos denna beklädd 

med två slags hår, dels korta, cylindriska gandelhår, som 

oftast äro inskränkta till växtens florala del, der de äfven 

ibland kunna saknas, dels långa, på ytan oj em na och ofta 

kring sin axel flera gånger vridna trichom, som bekläda 

växtens öfriga delar. Hos hybriden äro dessa senare hår 

ej så sparsamma, korta och tilltryckta som hos E. pal. 
men bilda ej heller ett så tätt ludd som hos E. parvifl. 
Dock har ofta häruti ett närmande befunnits ega rum 

åt ena eller andra hållet. 

Bladen äro hos E. pal. utdraget lansettlika, afsmal- 

nande mot basen, nästan alldeles helbräddade och med 

tillbakavikna kanter, utstående från stjelken, föga håriga 

eller stundom glänsande glatta, hos E. parvifl. deremot 

aflånga — aflångt lansettlika med bred bas, småtandade 

med platta kanter, märkbart uppåtrigtade, fasta och oftast 

starkt håriga. Hos E. pal. x parvifl. har äfven i detta 

hänseende en sammansmältning af hufvudarternas karak- 
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terer egt rum, så att man oftast finner bladen vara lan- 

settlika med något afsmalnande bas, mycket svagt och 

glest tandade och med nedböjda kanter samt sparsamt 

och kort håriga. Emellertid röjer sig ofta äfven här- 

utinnan en starkare inverkan af den ena eller andra 

stamformen. 

Samma vexlingar som med afseende på de vegetativa 

delarne hos denna hybrid gjort sig gällande på de loka¬ 

ler, der jag observerat densamma, förefinnas nu äfven 

inom blomdelarne, dock synes man här kunna hemta 

bättre karakterer för dess fixerande, äfven om den eljes 

mycket närmar sig någon af stamformerna. 

Jag vill då, med förbigående af vissa intermediära 

karakterer på fodrets och kronbladens form m. m., först 

med afseende på blommorna omnämna ett förhållande, 

som i öfrigt ej är ovanligt hos hybrider och äfven blifvit 

anmärkt hos sådana inom ifrågavarande slägte, nemligen 

deras relativa storlek. Som bekant är E. pal. utmärkt 

genom små blekröda eller nästan hvita, E. parvifl. der- 

emot genom ganska stora, rosenröda blommor; hos E. 
pal. X parvifl. synas de nu städse vara fullt lika stora 

som hos den senare arten, ocfi detta i förening med deras 

vackra violetta färg och den påfallande rika blomningen 

gör att hybriden ofta redan på afstånd faller i ögonen. 

Vidare är märket hos E. pal. alldeles helt, cylin¬ 

driskt eller något klubblikt, hos E. parvifl. deremot djupt 

deladt i fyra utstående flikar. Hos hybriden är detsamma 

äfvenledes 4-flikadt, om den ock uppträder i former, som 

mycket närma sig E. pal., dock ej så djupt som hos E. 
parvifl.; flikarne äro nemligen högt upp sammanvuxna 

och endast i toppen skilda. 

Utmärkta karakterer erbjuda äfven kapseln och fröna. 

Den förre är, som bekant, hos E. pal. rundt om hvit¬ 

hårig af synnerligen på de breda, rundade kanterna täta, 

tilltryckta hår. Hos E. parvifl. äro de smala kapselkan¬ 

terna alldeles fria från sådana hår och glänsande glatta 

samt oftast af en brunaktig färg. Hos E. pal. x parvifl. 
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har kapseln en intermediär form, och dess kanter äro 

ständigt beklädda med de hvita hår, som utmärka E. pal. ; 
de äro dock vanligen här ej så täta och ej fullt så till¬ 

tryckta, och hos former, som komma synnerligen nära 

E. parvifl., äro de till och med ganska sparsamma, ehuru 

i de allra flesta fall tillräckliga för att genom sin när¬ 

varo tyda på en främmande inverkan. 

Fröna äro hos de båda stamarterna ganska olika be¬ 

skaffade. Hos E. pal. äro de ovanligt stora, ungefär 2 

mm. långa, grågula, i nedre änden spetsiga samt i den 

öfre försedda med en ensidig, ganska hög krage, bakom 

hvilken det långa fjunet utgår. Hos E. parvifl. äro de 

icke mer än 1 mm. långa, rödbruna el. mörkt gråbruna, 

i nedre änden trubbade, något mer knottriga än hos 

föreg. art samt helt och hållet utan den kragformiga 

uppsvällningen af chalazaregionen. Hos E. pal. x parvifl. 
äro de till storlek, form och färg intermediära el. något 

varierande åt ena eller andra hållet, men äfven hos ut¬ 

präglade återgångsformer åt E. parvifl. har jag ständigt 

observerat den ensidiga kragformiga uppsvällningen, som 

är så utmärkande för E. palustre. 
Beträffande frö- och pollenproduktionen har jag vid 

undersökning af den förra funnit hos E. pal. ungefär 75, 

hos E. pviflar. ung. 120 och hos E. pal. x parviflorum 
som medium af många räkningar 15 till utseendet fullt 

utbildade frön i hvarje kapsel. Med hänsyn till pollenets 

beskaffenhet hos hybriden har jag ej företagit några räk¬ 

ningar, då detta i följd af pollenkornens förening i tetra¬ 

der fallit sig något svårt och jag dessutom härvidlag 

observerat de största variationer. Vanligaste förhållandet 

var, att blott ett eller annat korn i tetraden var normalt 

utbildadt, under det de öfriga eller i många tetrader 

alla fyra befunnos starkt hopskrumpna. Ofta syntes dock 

pollenet vara i det närmaste lika väl utbildadt som hos 

stamarterna, och å andra sidan kunde jag genom under¬ 

sökning af blomman i olika utvecklingsstadier öfvertyga 

mig om, att anthererna stundom voro alldeles slöa, aldrig 
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öppnade sig och ej utvecklade ett enda pollenkorn. Hvad 

de olika formerna härvidlag angår, syntes de mera inter¬ 

mediära på de flesta lokalerna i allm. ha lika godt pollen 

som återgångsformerna, och eget nog var det en stark 

återgångsform åt E. parvifl., som hade förkrympta an- 

therer. 

Denna hybrid är först anträflad af Lasch i Mark 

Brandenburg, och den beskrifning lian i Linnæa 1831 p. 

494 lemnar på de trenne urskilda formerna E. subpalu- 
stri-pubescens, pal -pub. och subpub.-pal. öfverenstämmer 

temligen väl med vissa af de former, jag iakttagit. Se¬ 

dermera har Mich alet (Bulletin d. 1. soc. bot. de Fr. T. 

II 1855 p. 733) beskrifvit samma hybrid, och Schmal¬ 

hausen (Bot. Zeit. 1875 p. 527) har i trakten af Peters¬ 

burg och Narva funnit ett fåtal expi. I större mängd 

har den blifvit anträffad i Böhmen af Celakovsky, som 

på grund af stolonernas beskaffenhet kallat den E. 
sarmentosum, och hans ganska utförliga beskrifning, i 

Neue Pflanzenbastarde d. Böhm. Fl. (Sitzungsber. d. 

Böhm. Ges. d. Wiss. in Prag 1878 p. 11) träffar särdeles 

väl in på de af mig funna, mera intermediära formerna. 

Af Fiek (Fl. v. Schlesien) och Focke (Pflanzenmischlinge) 

uppgifves den från åtskilliga ställen i Tyskland. 

Sistnämnde förf. anför den äfven från Danmark och 

till och med från Sverige, i det den ”(see. Haussknecht)” 

anses identisk med E. rivuiare Wahlenberg. Om rigtig- 

heten af denna åsigt har jag i sjelfva verket genom un¬ 

dersökning af talrika expl. från Wahlenbergs originalio- 

kal Bergsbrunna, i närheten af Upsala, kunnat öfvertyga 

mig. Deras i hög grad förringade fröproduktion, sam¬ 

mansmältningen af karakterer, som tillkomma E. pol. 
och E. parvifl., förhållanden, som påpekats af Ljungström 

i Bot. Not. 1882 p. 141, och å andra sidan öfverensstäm- 

melsen med de af mig tagna formerna visa osvikligen 

deras hybrida ursprung och på en kombination af de 

nämnda arterna. Ett exempl., som föreligger ifrån Bals¬ 

berg i Skåne, öfverensstämmer fullkomligt såväl med 
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Bergsbriiiinaformen som med den af mig tagna hybriden. 

Såsom ofta synes vara fallet med hybrida former, innan 

de såsom sådana rätt igenkännas, har äfven denna varit 

föremål för olika tydningar. Wahlenberg uppstälde den 

(Fl. Upsal. 1820 p. 126) som egen art, och såsom sådan 

förefaller den onekligen, såsom äfven Celakovsky 1. C. 

anmärker, isynnerhet der den uppträder i större mängd, 

men sedermera synes samme författare (Fl. Suec. p. 232) 

böjd för att närma den till E. parvifl. I Hartmans Skand. 

Fl. har den allt sedan 2:dra ed. stått som en form af 

sistnämnde art med namnet E. parviflorum Schreb. ß 
glabratum Hn., ehuru såväl expl. i Herb. Norm. som öf- 

riga jag sett från Wahlenbergs lokal stå betydligt när¬ 

mare E. palustre L.; dess hänförande till E. parvifl. har 

tydligen haft sin orsak i det flikade märket och de stora 

blommorna. Enligt Schmalhausen (1. c, p. 522) har Rei¬ 

chenbach i Fl. Germ, excurs. p. 638 och PI. crit. II p. 

61 och 301 beskrifvit och af bildat E. rivulare Wahlenb. 

såsom en hybrid mellan E. hirsutum L. och E. palustre 
L. *). Att emellertid en inverkan af E. hirsutum skulle 

röjt sig på helt annat sätt, är väl utom allt tvifvel för 

att nu ej nämna den omständigheten, att denna senare 

art, åtm. i mellersta Sverige, väl knappast får anses som 

vild. Huruvida E. Schmidtianum Rostk., Koch är iden¬ 

tisk med E. pol. x parvifl., har ej varit möjligt att af- 

göra, då jag varit i saknad af originalexemplar; efter 

hvad Celakovsky 1. c. anför om densamma, synes emel¬ 

lertid sannolikhet finnas härför. Focke identifierar den 

likväl (see. Hausskn.) delvis med E. obscurum Schreb. x 

palustre L. 

Till sist ännu ett par ord om denna hybrid med af- 

seende på dess fysiologiska förhållanden. Den reducerade 

frö- och pollenproduktionen, den rika blomstringen och 

blommornas relativa storlek ha förut blifvit omnämnda; 

*) Till det förstnämnda af Reiches arbeten har jag ej haft till¬ 

gång; i ett tillägsblad till det senare (p. 92) synes förf. ha ändrat 

åsigt, då det påstås att Wahlenbergs art håller midten mellan E. 
hirsutum L. och parviflorum Schreb. 
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härtill kommer en oftast yppig utveckling af hela det 

vegetativa systemet, allt egenskaper som emellertid äro 

utmärkande för hybrider. Ett mindre vanligt förhål¬ 

lande synes dock denna hybrid förete derigenom, att den 

på vissa lokaler uppträder i betydlig mängd, stundom 

till och med så, att den har stor öfvervigt öfver de båda 

stamarterna, en omständighet, som emellertid får sin 

naturliga förklaring genom den stora förmågan af för¬ 

ökning på vegetativ väg i följd af den synnerligen rika 

stolonbildningen. Att likväl äfven den sexuella fortplant¬ 

ningen torde spela en rol, synes mig framgå deraf, att 

pollenet ofta befunnits ganska väl utveckladt äfven hos 

intermediära former, och procenten af fullt utbildade frön 

är ju ej allt för ringa. Oafsedt detta äro tydligen de 

talrika öfvergångsformerna produkter af en befruktning 

mellan en intermediär hybrid form och någon af stam¬ 

arterna. 

Bland hela det formrika materialet har jag visser¬ 

ligen ej kunnat undgå att lägga märke till vissa ganska 

markerade typer, oin hvilkas rätta natur likväl det torde 

vara nödigt att låta mera vidsträckta observationer af- 

göra; emellertid synas de hybrida formerna, åtminstone 

då de ej uppträda alltför sporadiskt, ha att erbjuda 

åtskilligt af intresse. 

II. Epilobium parviflorum Schreb. x tetragonum L. 

En af D:r O. Nordstedt under förliden sommar på 
• • 

Oland tagen form har vid undersökning visat sig mot¬ 

svara ofvanstående formel1). Den anträffades i ett dike 

något. norr om Borgby i Mörbylånga s:n växande i säll¬ 

skap med ofvanskrifne arter samt E. palustre L. Som 

den emellertid föreligger i endast tvenne expl., torde en 

detaljerad beskrifning i sjelfva verket vara af föga veten- 

*) Huruvida den i Sverige förekommande arten verkligen är 
E. tetragonum L; eller möjl. snarare E. adnatum Griseb., derom vill 

jag ej ha uttalat någon mening; ett med det snaraste utkommande 

arbete af Prof. Haussknecht torde bringa visshet härom. 
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skapligt intresse, och jag inskränker mig derföre till att 

i korthet angifva några af dess egenskaper blott för att 

derigenom ådagalägga dess hybrida ursprung. 

Stjelken såväl som bladen liksom hos E parvifl. be¬ 

klädda med långa, ofta kring sin axel vridna trichom, 

den förre likväl i öfverensstämmelse med E. tetrag. tyd¬ 

ligt 4-kantig, de senare ganska tätt och skarpt sågade 

men till formen mer liknande dem hos E. parvifl. Kap¬ 

seln äfven på kanterna beklädd med hvita hår, n. lika 

täta som hos E. tetrag. men ej fullt så tilltryckta. Mär¬ 

ket i toppen 4-flikadt, en tydlig medelform mellan det 

djupt delade hos E. parvifl. och det hela, klubblika el. 

cylindriska hos E. tetrag. Fröna ej så spetsiga som hos 

E. tetraghos E. parvifl. dock ännu mer trubbade. 

De båda exemplaren utmärka sig genom en synner¬ 

ligen kraftig växt, rik och långvarig blomning. Pollen¬ 

produktionen synes vara reducerad, och fröproduktionen 

är det i hög grad. Blott ett mycket ringa antal utbil¬ 

dade frön ha kunnat uppletas i de talrika kapslarne. 

Lasch beskrifver i Linnæa 1831 p. 494 trenne olika 

former af hybrider mellan E. tetragonum L. och E. pu¬ 
bescens Bth., funna i Mark Brandenburg. Focke upp- 

gifver sådana mellan E. parviflorum Schreb. och E. ad- 
natum Griseb. från flera olika ställen i Tyskland samt 

från Ungarn och Siebenbürgen. Som synonymer till 

dessa anför samme förf. E. Weis senbur g ense F. Schultz 

(per-adnatum), E. attenuatum Schur, E. mixtum Smkv. 

Lärda sällskap. 

Vetenskapsakademien d. 31 mars. Sekreteraren tillkännagaf 

att akademien i år tilldelat 200 kr. åt lektor S. Almquist för 

studier af Hieracier i Norrland och på Dovre; 150 kr. åt fil. kand. 

E. Henning för studium af hymenomyceter i Herjedalen; 150 kr. 

åt studeranden G. Lagerheim lör studium af fykokromacéer i Bohus¬ 

län; 100 kr. åt lektor L. M. Neuman för undersökningar öfver 

ormbunkar och andra kritiska kärlväxter i Norrland; 150 kr. åt 

läroverkskollegan d:r G. A. Tiselius för studium af Potamogetoner 
i Jemtland och Medelpad; 100 kr. åt amanuensen N. Wille för att 
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i Bohuslän anställa undersökningar öfver det mekaniska systemet 

hos en del högre hafsalger. Prof. Wittrock redogjorde i sitt före¬ 

drag för norra ishafvets algflora efter det nyligen utkomna arbetet 

liäröfver af F. R. Kjellman. 

Den 9 apr. Sekreteraren aflemnade för intagande i akademiens 
skrifter en uppsats af fröken Alida Olbers, Om fruktväggens ana¬ 

tomiska byggnad hos Rosaceerna. 

Vetenskaps- ock Vitterhetssamhället d. 7 apr. Till införande 

i samhällets handlingar antogos en afhandling af adj. d:r E. W. 

Cedervall, ”Anatomiskt-fysiologiska undersökningar öfver bladet 

hos Bromeliaceerna,” samt en af lekt. L. M. Neuman ingifven rese¬ 

berättelse om den botaniska studieresa till Hallandsås och kring¬ 

liggande trakt, som han under sistl. års sommar med understöd af 

samhället företagit. Ett understöd af 200 kr. för botaniska exkur¬ 

sioner i Bohuslän under instundande sommar tilldelades studeranden 
vid Göteborgs h. elementarläroverk J. L. -Johansson. 

Fysiograflska sällskapet d. 9 apr. Prof. Fr. Areschoug 

föredrog om hybridiseringens betydelse i polymorfa slägten, samt 
d:r O. Nordstedt om några nya former af Characeer från Spanien, 

Afrika och Australien. 

Societas pro fauna et flora fennica d. 5 apr. Sekreteraren 

hr Sahlberg tillkännagaf att han fullgjort det honom på extra 

mötet d. 27 mars lemnade uppdraget att på den nyligen aflidne store 

patrioten Elias Lönnrots graf å sällskapets vägnar nedlägga en 

enkel krans såsom uttryck af sällskapets vördnad och tacksamhet 

för såväl hans fosterländska verksamhet öfverhufvud, som särskildt 

för den ovärderliga tjenst han gjort den inhemska botaniken genom 

utarbetandet af första upplagan af Suomen kasoisto, h varige nom 

grunden blifvit lagd till den finska botaniska terminologien. 

Hr. S. O. Lindberg meddelade att han nu varit i tillfälle att gran¬ 

ska originalexemplar af den för 60 år sedan på Dovre funna mossan 

Heter o cladium Kurrii Schimp., hvilken allt fortfarande för skan¬ 

dinaviska botanister förblifvit okänd. Genom d.-r Hookers välvilja 

hade han nämligen fått sig tillsänd en bit af Sohimpers originaltyp 

och dervid funnit den vara endast en form af Heterocladium squcir- 
rosulum (Voit). * 

Hr Elmgrén förevisade en för finska floran ny Synanthereæ 

Rudbeckia hirta L., hvilken anträffades i aug. 1883 först af eleven 

Karl Ignatius samt sedan af fröken Elin Elmgrén vildt växande på 

en liten äng, som förut varit odlad, mellan Bastvik och Stenvik vid 
Esboviken. Enligt Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift hade den 

äfven på 1870-talet anträffats förvildad, först vid vattenkuranstalten 

i Hjo, sedermera äfven på ett par andra ställen, hvilket visade, att 
den höll på att blifva hemmastadd i norden. Den uppgafs i Sve¬ 

rige hafva inkommit med timotheifrö från Amerika, dess egentliga 

hemland, men sannolikare vore, att den kommit dit från trädgår¬ 

dar i Tyskland, där den syntes vara allmän och väl uthärda kli- 
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matet samt årligen lemna mogna frön. I våra trädgårdar torde 

den icke förekomma, åtminstone icke ofta. Stället där växten an¬ 

träffades låg ett stycke från stranden och långt från trädgårdar, 

hvarför den icke gerna kunde antagas liafva ditkommit pä annat 

sätt än med höfrö. Enligt hr Lindbergs uppgift var denna växt 
äfven funnen vid Jollas på Degerö invid Helsingfors af prof. Pip- 

pingskiöld. 

Hr Kihlman förevisade ett ex. af Crepis sibirica L., som af 

hr A. Günther i Petrosavodsk nyligen förärats till sällskapets sam¬ 

lingar. Exemplaret uppgafs vara insamladt i närheten af floden 

Swir, således på gränsen till det finska naturalhistoriska området. 

Denna växtart var' utbredd öfver större delen af Sibirien och euro¬ 

peiska Ryssland ända till Dahurien, Baikalsjön, Altai och Kaukasus. 

I Europa bildades gränsen för dess utbredningsområde, så vidt det¬ 

samma hittills varit bekant, af en linie dragen öfver Steyermark, 

Mähren, Vol hy nien, Moskva, VViatka och Indega i Samojedernas land. 

Fyndorten vid Swir hade sålunda sitt intresse såsom varande en af 

artens längst framskjutna poster mot nordvest. Växtens ståndort i 

mellersta Europa uppgifves vara subalpina lundar. 

Hr Wainio förevisade ett ex. af en för Helsingforstrakten ny 

fnösksvamp, Ganoderma lucidum, som han tagit på Mölön, 

Hr Brenner förevisade och inlemnade till finska samlingarne 

52 arter fröväxter mest barlastväxter tagna vid Uleåborg af stud. 

S. W. Liljerlom. Bland dem framhöllos särskildt Bromus com¬ 
mutatus Schrad., ny lör finska tloran, Diplotaxis tenuifolia DC.. 

Scleranthus peremtis L. förut i Finland funnen endast vid Wiborg 

m. 11. Vidare fästade hr Brenner uppmärksamheten vid en egen¬ 

domlig varietet af Ervum hirsutum, som genom sin fåblommighet 

och fåbladighet närmade sig E. tetraspermum, och for hvilken han 
föreslog namnet /. pnucißora. 

Hr S ÆLAN förevisade ett exemplar af Matricaria discoidea, som 

var taget i botaniska trädgården härstädes redan 1849 af lektor 

Nervänder, och hvilket troligen var ett af de tidigast i Finland 

funna, samt redogjorde i korthet för denna egendomliga frän nord¬ 

östra Asien härstammande växtarts hastiga utbredande öfver vårt 

floraområde, hvarest den nu var ganska allmän på beb}Tgda ställen 

och spridd ända upp till Uleåborg och Torneå (enl. Hougberg) samt. 

lörekommande såväl i landets inre, der den t. ex. i Hollola enligt 

uppgift af hr Wainio undantränger Polygonum aviculare på gårds¬ 

planer, som äfven på småholmar och skär i Finska viken. 

Till publikation inlemnades ”Fungi rariores fennici atque non¬ 

nulli Sibirici a D:re Edv. Wainio lecti” af P. A. Karsten och 

”Anteckningar om floran i Enare Lappmark” af O. Kihlman. 

Finska Yetenskaps-societeten d. 15 april. Till införande i 

societetens acta inlemnades en afhandling af d.-r Fr. Elfving, 

”Ueber den Transspirationsstrorn in den Pflanzen. 
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Botaniska Sällskapets i Stockholm förhandlingar, 

Andra årgången. 2. Den 27 Februari 1884. 

1. Herr A. Gr. Nathorst höll följande föredrag: Om 

Tropa natam L. hufvudsakligen angående dess före¬ 

komst inom Sverige. 

De tertiära arter af detta slägte, som hittills äro 

kända, och som alla hafva endast 2 tornar på frukten, 

äro Trapa silesiaca Gp. från Schlesien (såväl frukter som 

blad; de senare af Göppert benämnda Fopulus Asmanniana) 

och från Portugal (frukt), samt Trapa borealis Hr. från 

Sibirien och Alaska. En mig nyligen från mellersta Japan 

tillsänd fossil art hör äfven till sistnämnda typ. I Euro¬ 

pas qvartära lager uppträder deremot den 4-torniga Trapa 
natans L., i Portugal funnen tillsammans med Elephas 

meridionalis, i England i preglaciala lager på kusten af 

Norfolk. Den på förra stället (var. bituberculata Hr.) af- 

viker något från den nu lefvande, den senare öfverens- 

stämmer deremot med denna fullkomligt, och Trapa natans 
fanns sålunda en första gång i Europa redan före istiden. 

I postglaciala lager (torfmossar) är den flerestädes funnen 

fossil äfven i norra Europa, såsom vid Lauenburg *), 

i Gallemosse och Stokkemarke Törvelyng på Lolland * 2), 

samt vid Näsbyholm i Skåne 3). 

Hvad förekomsten inom Sverige angår, så omnämnes 

Trapa för första gången i Linnés Tlora suecica 1755 4) 

såsom förekommande i Småland dels i Hökesjön i Lemn- 

hults socken samt dels i Misterkults socken i Sulegångs- 

sjön 5). Linné anmärker här ”a me non lecta”. Någon 

*) Leonhard und Bronn, Neues Jahrbuch f. Mineralogie 1854, 
sid. 36. 

2) Videnskabelige meddelelser fra den naturhistoriske Forening 

i Kjöbenhavn for Aaret 1858, sid. 121. 

3) Bot. Notiser 1871, sid. 135. 

4) I Materia medica 1749 säges endast ”Europae australis”. 

5) Det är påtagligen ett misstag, då Linné skrifver (anf. st. 

sid. 49) ”pago Sohlgäng, lacu Kåksmåla.” Köksmåla är en gård i 

Misterhults socken, bredvid en sjö benämnd Jemserums sjö. 
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närmare uppgift om förekomsten i Hökesjön har seder¬ 

mera icke lemnats, man vet således ej om den här funnits 

lefvande eller om endast nötter (tilläfventyrs efter något 

kulturförsök?) der blifvit anträffade. 

M. Gr. Craelius säger 1774 1 ): ”En sällsynt växt 

kallad sjönötter, som har grönt med taggar öfversatt 

skal och hvit söt kärna, finnes uti sjön Alm ten på Bagge¬ 

torps ägor, Misterhult socken.” Då frukten här angifves 

vara grön, kan man således vara säker, att antingen Cra¬ 

elius sjelf sett växten eller hört den omtalas af andra, 

som sett densamma lefvande. 

1779 omnämnes växten ånyo af P. Holmberger * 2): 

”Så när hade jag glömt Trapa natans, vatn-nöten. Genom 

mer än tre fjerdingsvägars besvärliga gång öfver berg? 

backar och bråte, handt jag ändtligen till Solgång, af 

folket der i orten kallad Sulgång, en by .... uti Mister- 

hults socken. Mine trötte fötter fingo liksom ny styrka, 

sedan jag efter mycken förfrågning af flere, som ej visste 

stället, råkade änteligen en man, som visste hvar hon 

växte och rodde mig äfven dit. Ett enda stånd träffades 

allenast uti en sjö, som ligger tätt intill byen, kallad 

Hemsjön. Gubben berättade mig äfven att han sedt den 

för några år tillbaka växa i Ählmten, Far sjön (Fager sjön) 

och Bosjön. Orsaken till dessa nyttige växters utdödande 

är dämpenoten, ty uti dessa fiskredskap hafva de fått 

ganska många nötter, refvor och rötter af dem. Bladen 

se ut som björkeblad, åt vatnsidan helt mörkgröna och 

polerade. Blomman så väl som nöten sitter under de 

tätt jämte hvarandra liggande flytande blad. När 

hallonen börja på att blifva mogna, blommar vatn-nöten. 

Blomman är liten, till färgen hvit. När frukten är mo- 

*) ”Berättelse om Tunaläns, Sefvedes och Aspelands häraders 

fögderi.” sid. 134. 

2) I Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournal, September, sid. 

36 — 37 (”Utdrag af ett bref angående åtskilliga nyttige och säll¬ 

synte växter”). 
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gen synas bladen röda som blod. Vatn-nöten mognar mot 

hösten, och så snart hon faller af ifrån sin lilla stjelk, 

sjunker hon till botten. Trapa natans håller till bland 

de hvita näckblomstren Nymphaea alba. Grunden hvar- 

uti roten fästat sig var gyttja och blå-lera.” Denna upp¬ 

gift är af intresse, emedan den bestämdt angifver dämpe- 

noten såsom orsaken till växtens försvinnande i dessa 

trakter. 

Sedermera omnämnes Trapa icke utförligare på länge. 

I första upplagan af Hartmans Flora (1820) anföres en¬ 

dast Linnés båda lokaler. 1824 säger Wikström 1), att 

Trapa enligt en äldre uppgift skulle vara funnen i viken 

vid Svansö säteri (Bottnaryds socken) i Västergötland, 

men tillfogar: ”det är all anledning att här förmoda en 

origtig uppgift.” Det torde böra anmärkas, att Svansö 

säteri är ett gammalt herresäte sedan 1400-talet, och om 

man här funnit Trapa) är det antagligt, att den blifvit 

hit införd. — Herr Th. O. B. N. Krok har fäst min upp¬ 

märksamhet derpå, att växten sedermera omnämnes af 

Wikström 1831 2). ”Hr Förste Lif-Medicus ocli Riddaren 

af Pontin har till K. Vetenskaps Akademien inlemnat 

underrättelser om Trapa natans L. Denna annuella växt 

har inom Sverige endast varit funnen i 3 sjöar i östra 

Småland, nämligen Hokesjö, Ahnten och Sulegångs-sjö. 

Den sidste Botanist som tagit den, var Prof. Liljeblad; 

han fann den i Sulegångs-sjö; men under de sednaste 

några och 30 åren har den ej blifvit återfunnen. Hr 

af Pontin omnämner, att Lector Wallman år 1829 företog 

en resa till de sjöar, i hvilka man fordom sett densamma, 

men han kunde ej mer återfinna den. Deremot 

kunde han med en räfsa uppfånga en mängd af nötter 

(af Trapa natans), men mer eller mindre förmultnade, 

hvilka tycktes ligga utbredda på blåleran på sjöbotten .... 

’) Vet. Akad. Handl 1824 sid. 456. 
o 

2) Årsberättelse om botaniska arbeten och upptäckter för Sr 
1830 (tryckt 1831), sid. 273 — 74. 
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Uti ingen enda kunde någon kärna upptäckas, ehuru for¬ 

men af skalet var väl bibehållen. Sannolikt har denna 

växt, efter införandet af dämp-not, som der ungefär för 

30 år sedan kom i bruk, blifvit alldeles utrotad.” Det 

torde böra anmärkas, att Pontin sedermera *) förskaffade 

sig lefvande exemplar af Trap a från botaniska trädgården 

i Köpenhamn, hvilka han utplanterade i trädgårdskana- 

len vid Vegeholm i Skåne; i Göta kanal vid Motala i en 

bassin nära Platens graf; samt i en igeldam vid assessor 

Cöstekh egendom på Kungsholmen i Stockholm. Om ut¬ 

gången af dessa försök har jag icke funnit någon upp- 

gift. 

De lokaler, som i Hartmans Flora 2:dra och följande 

upplagor uppräknas, äro Svansö i Vg. ; HökesjÖn i Lemn- 

hults socken; Sulegångssjön, Fagersjön, Almten, Hemsjön, 

Bosjön, Jalsjön hvarefter tillfogas ”m. fl.” Af dessa se¬ 

nare har jag på topografiska kårens rek. kartor i skalan 

1: 50000 lyckats återfinna alla med undantag af Jalsjön, 

och hvarifrån Hartman fått uppgiften om denna har jag 

mig icke bekant. Af de öfriga äro Sulegångssjön och 

Hemsjön en och samma (byn Sulegång ligger vid Hem¬ 

sjön), och i samband med denna sjö ligga äfven Bosjön, 

Fager sjön och Almten. Rätteligen äro dessa föga ansen¬ 

liga utvidgningar af ett och samma vattendrag, som stry¬ 

ker genom dem alla. Hemsjön (Sulegångs-sjön) är den 

öfversta, och denna är också den enda, i hvilken någon 

botanist sett växten lefvande; i de andra äro endast 

funna nötter, hvilka sålunda mycket väl kunna vara från 

Hem sjön ditsvämmadé. Men äfven om Trapa vuxit i 

samtliga dessa sjöar, måste man i alla händelser betrakta 

förekomsten såsom en enda fyndort (afståndet från Hem¬ 

sjön till Älmten, den längst aflägsna, är icke fullt 4000 

meter), lika väl som om den vuxit i en och samma sjö. 

Hvad Jalsjön angår, har jag icke kunnat få någon upp- 

') Svenska Trädgårdsföreningens årsskrift 1836 och 1837 s.. 

87 — 91 samt Wikströms årsberättelse för 1836, s., 478. 



88 

lysning derom i Misterhults socken, men lemnas denna 

tills vidare åsido, är Trapa sålunda endast känd från 

tvenne ställen i Småland, nemligen Hökesjön i Lemnhults 

socken (uppgiften tål nog bekräftelse) samt Sulegångs- 

sjöarne, såsom de öfriga med ett gemensamt namn skulle 

kunna kallas. 

Samma år (1871) som Trapa återfanns lefvande i 

Sverige i sjön Immeln i Skåne, träffades fossila frukter 

deraf af mig i torf vid Näsbyholmssjön *). 1873 beskref 

F. Areschoug 2) den lefvande skånska växten utförligt och 

ådagalade, att den tillhörde en egen varietet conocarpa, 

hufvudsakligen utmärkt derigenom, att större delen af 

frukten sitter inom blomman; de subfossila frukterna vid 

Näsbyholm höra deremot till hufvudformen. Han påvi¬ 

sade, att var. conocarpa sannolikt är med den småländska 

formen identisk. Beklagligen känner man dock ej med sä¬ 

kerhet några utbildade frukter från Småland. Areschoug 

antager, att ett par i Upsala botaniska museum befintliga 

skulle kunna härröra derifrån, men om så ock är fallet, kunna 

de omöjligen, såsom Areschoug förmodar, hafva legat 

länge på sjöbottnen, enär det ”saftiga ytterlaget ännu 

delvis är qvarsittande.” Ty enligt Jäggi 3) förlora de i 

vatten liggande frukterna redan under törsta vintern det 

mjuka omhöljet. För öfrigt synas dessa båda frukter ej 

särdeles mycket afvika från formen hos dem, hvilka af 

Maout och Decaisne afbildas i Traité de botanique, hvar- 

för det ej är omöjligt, att de kunna härröra från Frank¬ 

rike. Aro de verkligen från Småland, så var den små¬ 

ländska formen ej fullt öfverensstämmande med den skån- 
ska. 

Areschoug antager, att var. conocarpa är en dege¬ 

nererad afkomling af hufvudformen och påpekar, att denna 

*) Bot. Notiser 1871 sid. 134 — 35. 

l) Öfversigt af Vet. Akad. Förli. N:o 1 samt Journal of Botany. 

:i) Die Wassernus, Trapa natansL. und der Tribulus der Alten, 
Zürich, 1883. S. 5, noten. 
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fråga skulle kunna få sin lösning, om fossila Trapa-frukter 

blefve funna i närheten af sjön Immeln. Det var derför 

ett högst kärkommet meddelande, som jag sistlidne höst 

erhöll genom statsgeologen frih. G. de Geer, att nemligen 

extra geologen E. Nycander under fältarbetena sommaren 

1883 funnit sådana i en gytjeartad jordart under torf på 

de s. k. Qviinge ängar vid Almaån, knappast lialfannan 

mil från sjön Immeln. Som hr Nycander ej var i Stock¬ 

holm, uppsökte jag i Geol. Undersökningens museum de 

jordartsprof, som skulle innehålla T^a^a-frukterna, och 

genom att uppmjuka profven i vatten och derefter sönder¬ 

plocka desamma erhöll jag omkring 60 à 70 frukter af 

Trapa. Den öfvervägande delen af dessa tillhöra den 

europeiska formen. De äro visserligen till alla delar min¬ 

dre än frukterna från Näsbyholm, med smalare taggar 

såsom hos conocarpa, men frukten har obestridligen setat 

lika mycket under blomman som hos hufvudformen1). 

Och en med dessa alldeles öfverensstämmande frukt fin¬ 

nes i Riksmusei herbarium från Ukrän. Växten har på¬ 

tagligen lefvat här på platsen. Den yttersta med hullin- 

gar försedda delen af taggarne är ofta bibehållen, hvar- 

för frukten omöjligen kan hafva hitsvämmats från längre 

håll, och fastän flere frukter äro mycket små, synas de 

dock hafva varit grobara, ty hos några tror jag mig 

hafva iakttagit lemningar af skaftet till det i frukten 

inneslutna lijertbladet. 

Men jemte dessa till hufvudformen hänförbara frukter 

funnos några få (högst 3) hvilka höra till varieteten cono¬ 
carpa. Dessa afvika endast med hänseende till den öfver 

taggarne långt utdragna delen af frukten från de öfriga. 

Ett exemplar synes bilda öfvergång mellan båda for¬ 

merna. Här har således var. conocarpa vuxit tillsammans 

0 Frukterna synas något mindre än de i verkligheten varit 

derför att de i jordarten sammankrympt. Den rigtigaste föreställ¬ 

ning om deras ursprungliga form erhålles derför genom att taga 

guttapercha-afgjutningar af de aftryck, som de i jordarten förorsakat, 

och hvilka öfverensstämma med deras form vid inbäddandet deri. 

Bot. Notis. 1884. 7 



90 

med hufvudformen, och aflagringen härrör antagligen 

från en tid, då den förra höll på att utbildas. Det är 

att hoppas, att mera material skall kunna erhållas, i hvil¬ 

ket fall antagligen en fullständig öfvergångsserie mellan 

båda skall kunna uppvisas. Redan nu kan man dock 

med temligen stor grad af sannolikhet uttala, att Are- 

schougs åsigt om conocarpas härstamning är riktig. 

Fyndorten vid Alma-å hör icke till samma vatten¬ 

system som Immeln, och lika litet står fyndorten vid Näs- 

byholm i förbindelse med någon af öfriga förekomstställen. 

Till skilda vattensystem höra ock de båda fyndorterna i 

Småland (Hökesjö och Sulegångssjöarne). Ingen af de 

fem lokaler, på livilka Trapa i Sverige anträffats, står 

således i förbindelse med någon af de öfriga. Man kan 

sålunda här ej antaga Aschersons *) åsigt, att växten ut- 

bredts med tillhjelp af fiskar* 2). Vida mera antagligt 

är det då, att änder eller andra vattenfoglar varit verk¬ 

sammast vid dess spridning. Jäggi anser detta icke tro¬ 

ligt, enär han vid Roggwyl iakttagit ”dass Gänse und 

Enten die jungen Stengelspitzen und Knospen abweideten 

und so nur zum Verderben der Pflanze beitrugen,” men 

det är ju uppenbart, att just sådana djur, som lifnära 

sig af en växt, äro de som på samma gång tillfälligtvis 

bidraga till dess spridning. Trapa har inom Sverige en 

östlig utbredning, och måhända skulle man derigenom 

kunna finna någon fingervisning angående den vattenfo- 

gel, som mest varit behjelplig vid dess spridning 3). Det 

*) Botan. Centrait)., Bd. XVIII, N:o 8, 

2) Endast för fyndorten vid Näsby holm, der för öfrigt fornsa- 

ker äro allmänna, skulle man kunna tänka på att växten kunnat 

vara införd af urinvånarne. På öfriga ställen äro nötterna allt för 
små, för att antagandet af odling skulle vara sannolikt. 

3) På n»in förfrågan hos konservatorn G. Kolthoff i Upsala, 

huruvida någon af våra vattenfoglars förekomst på något sätt kunde 

tyckas stå i samband med utbredningen af Trapa inom Sverige, er¬ 

höll jag till svar, att man härvid i första rummet kunde tänka på 

grågåsen (Anser cinereus), som med undantag för Hallands Väderö 

endast häckar inom östra delen af landet. Äfven, ehuru i mindre 

grad, kunde man tänka på knölsvanen (Cygnus olor). 
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skulle vidare vara intressant att erfara, om det alltid är 
fallet, att, såsom Holmberger berättar, bladen vid fruk¬ 
tens mognad blifva ”röda som blod”. I så fall bör detta 
kunna tjena till, att just vid fruktmognaden locka de 

foglar, som af densamma lifnära sig, och hvilka på samma 
gång äro verksamma vid växtens utbredande. — 

Tillägg. Bland en stor mängd Trapa-frukter, som 

jag nyligen erhållit från professor Moritz Staub i Buda- 

Pest, och hvilka voro tagna vid Debreczin i Ungern, fin¬ 

nes ett exemplar, som öfverensstämmer med var. conocarpa 
Aresch. så tillvida som en nästan lika stor del af frukten 

befunnits inom blomman. Tornarne hos det ungerska 

exemplaret äro dock vida starkare och öfverensstämma 

med den vanliga europeiska formen. — 

2. Herr G. Lagerheina: Om algfloran i Luleå 

Elfs vattenfall*). 

3. Herr G. Tiselius; Om Potamogeton flabel- 

latus Bab. 

Sistlidne sommar påträffade jag i Wien uti Prof. A. 

Kerners privata herbarium exemplar af en egen och 

vacker Potamogeton-form, hörande till afdelningen Grami- 

nifolii, gruppen Coleogeton, hvilken har bladen omfattande 

stjelken med stipelbärande slida. Exemplaren voro ej 

fruktgångna, men väl konserverade, samt af Kerner be- 

nämda P juncifolius och åtföljda af en kort diagnos. 

Efter Kerners uppgift om växtlokalen för densamma 

lyckades jag under senare hälften af Juni månad vid 

Innsbruck, helt nära bron som går öfver Inn, i en liten 

bäck vid namn Gieszen (4000 fot öfver hafvet) rikligt 

anträffa densamma både blommande och med utvecklad 

frukt. A ena sidan tycktes den visserligen stå nära våra 

inhemska former P zosteraceus (Fr.) — pectinatus L. — 

*) Afhandlingen härom kommer att under titel ”Algologiska 

och mykologiska anteckningar från en botanisk resa i Luleå Lapp¬ 

mark,” intagas i Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens För¬ 

handlingar. 
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marinus L., men å andra föreföll den mig såsom en från 
dessa ganska lätt begränsad form, hvarför jag insamlade 
en stor mängd exemplar deraf. Till min öfverraskning 
finner jag nu, då jag jämför den med exemplar af P 
flabellätus JBab., i afseende på habitus och utseende full¬ 
komligt öfverensstämma med denna. Som den hittills 
endast ar anmärkt från några lokaler af England och 
dess små öar och jag ej heller i herbarier funnit den 
från något annat land, är det af intresse att första gån¬ 
gen få omnämna den från Europas fastland. I första 
upplagan af sin handbok kallar Babington den P. zoste- 
raceus Bab. (non Fries) (P. pectinatus subsp. fiabeJJa- 
tus Syrne;) I senare upplagor upptager han den såsom 
egen art. Af Venables har den orätt blifvit sam¬ 
manblandad med v. scoparius af P. pectinatus. Hvad 
Babingtons beskrifning beträffar vill jag anmärka, att 
den synes mig vara gjord efter unga, outvecklade exem¬ 
plar. Den anmärkta solfjäderformen torde väl egentli¬ 
gen tydligt framstå i stillastående vatten. De lägre bla¬ 
den vissna helt visst icke, om vattnet är rinnande och 
friskt. De öfre bladen äro ej heller spetsiga, om exem¬ 
plaren äro fullt utvecklade och fruktsatta samt blifvit 
konserverade friska, utflutna på vatten, utan smalt 
jäinbreda, trubbade eller afrundade. Uttrycket ”axen på 
ringa afstånd ifrån hvarandra” (spikes slightly interrup¬ 
ted!) är ej något kännetecken, ty det samma gäller om 
alla unga exemplar af t. ex. P. pectinatus, P. zosteraceus 
m. fl. Anmärkningsvärdare synes mig vara bladens ovan¬ 
liga längd samt deras mängd och solfjäderlika utbredning 
från den öfversta leden, hvarifrån blomskaftet utgår, 
och hos äldre exemplar utvecklingen af en rhizom med 
birötter ifrån denna led, hvilket förhållande jag mera 
sparsamt blott iakttagit hos en annan Potamogeton nämli¬ 
gen P. nitens Web. Då detta ej var förhållandet med 
de yngre exemplaren, livilka jag observerade, så kan jag 
äfven häraf förmoda, att Babington, som lemnat detta 
oanmärkt i sin diagnos, blott haft yngre exemplar fram- 
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för sig. För öfrigt syaes mig växtens dunkelgröna och 

i pressadt tillstånd svarta färg anmärkningsvärd, likasom 

ock dess märkliga skörhet, den sista dock kanske bero¬ 

ende af det kalla vattnet, hvari den växte. 

4. Herr O, Juel: Om rötternas hudväfnad 1). 

5. Herr T. B. Wittrock: Om S phacelaria cirr- 

hosa (Roth) Ag. ß aegagropila Ag. 

Denna lika egendomliga som sällsynta alg anträf¬ 

fade jag förliden sommar på östra kusten af Gotland vid 

Sandhamn i Östergarns socken. Lokalen utgöres af en 

mot söder öppen, grund vik med långsluttande, fin sand¬ 

botten. Af en stark sydlig vind hade en del exemplar 

kastats upp på stranden, under det talrika andra rulla¬ 

des omkring af vågorna i vattenbrynet. Bland ifråga¬ 

varande polymorfa algarts varieteter är denna den utan 

jemförelse mest intressanta. Den är — såvidt jag kän¬ 

ner — ensam i sitt slag inom de bruna algernas hela 

grupp. Endast bland de gröna algerna finner man for¬ 

mer med likartadt lefnadssätt och motsvarande byggnad. 

Det af C. A. Agardh gifna varietetsnamnet är så valdt, 

att det just hänvisar på dessa, nemligen de Cladophorer, 
som bilda underslägtet Aegagropila. . Sphacelaria cirrhosa 

ß aegagropila har sitt motstycke i t. ex. Cladophora (Æga- 
gr opila) Sauteri (N. v. Es.) Kiitz. Den utgöres af klot¬ 

runda bollar, hvilka ej äro vidfästade, utan kunna rulla 

fritt omkring vid vattnets rörelser. Dessa bollar, som 

kafva en diameter af 1—4 cm. äro af en ganska fast, 

nästan filtartad konsistens och bildas af en otalig mängd, 

mer eller mindre radierande trådar, hvilka med sina tal¬ 

rika grenar äro liksom sammanväfda med hvarandra. 

Vid en genomskärning af ett större sådant klot finner 

man detsamma biidadt af två till tre, stundom mycket 

C1 Afhandlingeu härom kommer att under titel ”Beiträge zur 
Kenntniss der Hautgewebe der Wurzeln” intagas bland ”Meddelanden 
från Stockholms Högskola” uti ”Bihang till Kgl. ; Vetenskaps-Aka¬ 
demiens Förhandlingar, 1884.” 
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tydliga koncentriska lager, hvart och ett af 4—5 mm. 

tjocklek. Dessa lager motsvara sannolikt den tillväxt, 

som egt rum under loppet af ett år, och äro sålunda att 

anse som ett slags årsringar. Nästan alla de undersökta 

exemplaren — äfven sådana af blott 1 cm. diameter — 

egde i midten en mindre eller större ihålighet. Något 

centralt beläget sandkorn eller mindre sten, som kunde 

hafva tjenat som fästjounkt för växten i dess tidigaste 

ungdom, stod ej att upptäcka 1). Epifytiska på Sphacelaria- 

trådarne förekommo dels diatomacéen Epithemia turgida 
Ehr. var. Westermani Ehr. (denna i stor mängd), och 

dels en klorofyllofycé, som synes vara identisk med 

Cladophora nuda Harv. 2). De ifrågavarande bollarne bil¬ 

das sålunda, strängt taget, ej af en algart, utan af tre; 

men den ena af dessa, nemligen Sph. cirrh. ß agagropila 
bidrager med den ojemförligt största massan och bestäm¬ 

mer ensam det helas form. — Ifrågavarande alg synes 

vara i hög grad sällsynt. I Sverige är den ej tagen af 

någon algolog, allt sedan dess upptäckare, C. A. Ahardh 

fann den i Skåne vid Skanör 3) (lokalen af samma natur 

som den vid Sandhamn). Huruvida den är funnen i nå¬ 

got annat land än Sverige, tilltror jag mig ej att med 

bestämdhet afgöra. Den omnämnes visserligen i en del 

algfloror, t. ex. Kützings Species Algarum, såsom före¬ 

kommande flerstädes; men de mycket knapphändiga be- 

skrifningarna som i dem meddelas synas tyda på, att 

författarne ej kändt den verkliga Sph. cirrhosa ß cega- 

*) Hos vissa klotformiga Cladophora-former, t. ex. Cl. (Æg.) 
Martensii Men. var. armeniaca Wittr., finner man nästan alltid dy¬ 

lika fästa kroppar i klotens midt. Se Wittrock & Nordstedt 

Algæ aquæ dulcis exsiccatæ, Fase. 3, n.-o 111. 

2) Sannolikt är denna alg blott en dvärgvarietet af Cladophora 
rupestris L. 

3) Den uti J. E. Areschougs Phyceæ Scandin. Marin. sid. 166 

omnämda Sphacelaria-form, som M. v. Düben funnit uppkastad på 

stranden vid Falsterbo (helt nära den Agardhska lokalen), hörer 

dock sannolikt äfven hit. 
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gropila, utan med detta namn betecknat endast lösryckta, 

tätare tofsar af Sph. cirrhosa /. typica, sådan den all¬ 

mänt förekommer på Halidrys siliquosa (L.). Äfven den 

af C. A. Agardh i Species Algarum II, sid. 28, lemnade 

diagnosen är så knapphändig, att någon säker identifie¬ 

ring med stod ensamt af denna ej är möjlig !). Endast 

genom välvilligt tillmötesgående af professor J. G. Agardh, 

som stäldt till mitt förfogande ett stycke af ett original¬ 

exemplar ur C. A. Agardhs efterlemnade algsamling, har 

denna identifiering låtit sig göra. Nämnas må, att äfven 

hos det Agardhska originalexemplaret voro Sphacelaria- 

trådarne rikligt beklädda med en form af samma Diato- 

macé-art, som förekom i så stor mängd på de gotländska 

exemplaren. 

De två lokaler, från hvilka Sphacelaria cirrliosa ß 
cegagropila hittills är med säkerhet känd, äro, såsom 

ofvan angifvits, båda öppna kuststräckor med bottnen 

bildad uteslutande af fin sand. Växten är påtagligen 

också att anse som en speciel tillpassningsform till de 

egendomliga förhållanden, under hvilka den här lefver. 

Då den ej kunnat finna en fast vidfästningspunkt, utan 

ständigt varit utsatt för att rullas omkring af vågorna, 

har den antagit klotform och under kringrullningen vant 

sig vid att tillväxa allsidigt i klotets periferi, i stället 

för, — såsom eljest sker, — väsentligen blott i en riktning. 

Bland alla våra högre hafsalger 2) står den i detta af- 

seende ensam; ingen annan högre alg har egt plasticitet 

nog att som denna kunna lämpa sig efter de för alg- 

lifvets utveckling påtagligen så ogynnsamma förhållanden, 

som de, som råda på dylika lokaler. 

*) Den derstädes citerade afbildningen (Flor. Danic. tab. 1486, 
fig. 2) är derjemte vilseledande; den framställer tydligen intet annat 
än en från Halidrys lösryckt, mer än vanligt tät tofs af Sphacelaria 
cirrhosa f. typica. 

a) De ofvan omtalade klotrunda Cladophora-formerna äro, såsom 
bekant, sötvattensalger. 
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Literaturöfversigt. 

Limpricht, G., Ueber einige neue Laub- und Le¬ 

bermoose; Schlesisch. Gesellsch. f. vaterl. Cultur Sitz, 

y. 8 Nov. 1883; i Bot. Centralbl. Bd. XVI p. 285. 
Följande för Norge nya arter beskrifvas här på följande sätt: 

Jungermannia Kaurini (Jg. Hornschuchiana paroica Ekstrand. 

—? Jg. sp. ? Massai, u. Carestia). Bei Opdal in Norwegen vom 

Pfarrer Kaurin in verschiedenen Formen gesammelt; die typische 

Pflanze bei Luengen, eine Forma densifolia bei Kongsvold und 

eine Forma acutifolia bei Skjörstadlien. — Diese Art ist monö- 

cisch, die Antheridien hypogyn; die cylindrischen Perianthien zeigen 

einen langen tubulären Apex. — Bei laxer Beblätterung fehlt den 

oberen Perigonialblättern die dorsale Tasche, dann gelangen die 

ungeschützten Antheridien nicht zur normalen Ausbildung und glei¬ 

chen den Mittel bildungen zwischen Antheridien und Archegonien, 

wie sie Lindberg von Brachythecium erythrorhizum abgebildet hat. 

Jungermannia subcompressa. Diöcisch. Die Ç Pfl. sammelte 

Chr. Kaurin in Norwegen, Opdal: Skjörstadlien in rivulis magnis 

cæspitibus Aug. 1883. — Die entsprechende Pfl. ist wahrschein¬ 

lich Gottsche und Rabenh. Hep. eur. n:o 577 Jg. bantriensis, leg. J. 
Jack. 

Cephalozia ETcstrandn (Cephalozia bicuspidata Forma capitata 

Ekstr. Bot. Not. 1879 p. 34). Hiervon sammelte Chr. Kaurin die 

$ gemmentragende Form am Snöhätten in Norwegen. Von Jg. bicus¬ 

pidata ist diese Art schon durch den Bliithenstand und die zahlreichen 

Stolonen verschieden. 

JBryum (Cladodium) campylocarpum. Norwegen, Dovre: Blä- 

sebäkken prope Kongsvold, leg. Chr. Kaurin 24 Aug. 1883. —■ 
Monöcisch; die Blutenknospen am Grunde des Perichätiums. 

Blattsaum doppelschichtig. Blattrippe nicht auslaufend; Kapseldeckel 
flach-gewölbt, purpurn gewarzt. Kapsel dünnhäutig; Sporen 0,03 m.m. 
grün, papillös. 

JBryum (Eubryum) pycnodermum. Norvegia: Opdal in arena 

fluv. Driva prope Stordal, leg. Chr. Kaurin 11 Sept. 1883. — 

Monöcisch; die J* Blüthenknospen am Grunde des Perichætiums. 

Blätter flachwandig am breiten Saume doppel — bis dreischichtig. 

Kapseldeckel gross, sehr flach-gewölbt; Sporen 0,033 m.m. rost¬ 
farbig. 

C. Sailio. Additamentum secundum in Harpidiorum 

cognitionem (Bot. Centralbl., Band XIII, 1883, p. 425—440). 

Af förestående arbete har förut endast titeln blifvit omnämd 

i Bot. Ntsr. 1883, s. 144. Som det till en stor del afhandlar skan¬ 
dinaviska former, torde en öfversigt af dess innehåll för Notisernas 

läsare vara af intresse. De föregående skrifter, hvartill arbetet, 

såsom det synes af titeln, utgör ett tillägg, äro Commentatio de 
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Harpidiis europaeis inductiva (Bot. Central bl., Bd. II, 1880, »I Gratis 
Beilage, p. 1—24) och Additamentum in Hypni adunci cognitionem 
(Ibid., Bd. V, 1881, pag. 93 — 94). Den bearbetning, som förf. under¬ 

kastat Harpidia, är särdeles grundlig, och de resultat, hvartill han 

kommit, afvika i mycket från förr gängse åsigter. Förf. har nem- 

ligen gått till väga med stor sjelfständighet, hvarför äfven kanske 

en och annan anmärkning ej torde uteblifva mot hans ar teten Sär- 

skildt synes förf:s behandling af synon.ymiken något sjelfrådig; så 

t. ex. har ref. ej kunnat finna några nöjaktiga skäl anförda derför, 

att Amblystegium vernicosum (Lindb.) kallas Hypnuin lycopodioides 

Schwägr., att A. lycopodioides (Neck.) kallas Hypnum aduncam — 

Wilsoni etc. Om ock sålunda en och annan anmärkning skulle kunna 

göras mot Sanio’s arbete, måste dock dess förtjenster anses mycket 
öfvervägande genom det djerfva, och, så vidt ref., som genom för¬ 

fattarens frikostighet haft tillfälle se nästan alla de här nedan 

anförda formerna, kunnat döma, lyckliga sätt, hvarpå i det samma en 

bland de mångformigaste och svåraste grupperna bland mossorna 
blifvit utredd. 

Från Skandinavien har förf. för sin bearbetning haft att tillgå 

såsom material dels en del exemplar från Professor S. O. Lindberg 

och Lektor V. F. Brotherus, dels äfven omkring 150 nummer 
från referentens mossamling. Härnedan vilja vi redogöra för förf:s 

systematiska anordning af Harpidia och dervid aftrycka en del af 

beskrifningarne samt växtlokaler för de former, hvaraf förf. sett ex¬ 

emplar från Skandinavien. Några lokalnamn, som i originalet ej 

återgifvits fullt korrekt, hafva blifvit rättade; en del nya former, 

rättelser och växtlokaler, om hvilka ref. genom bref från D:r Sanio 

erhållit kännedom, hafva blifvit tillagda, och utmärkas dessa tillägg 

med (in litt.). 

I. Harpidia exannulata. 
1) Hypnum fluitans L. sensu ampliore. 

a) fontanum Sendtner (fide schedulae speciminis Sendlneriani) 

Xx plumulosum Sanio. Multo tenerius, foliis (longissimis c. 2 

mm. longis) cellulisque multo minoribus, angustioribus. Jemtl., 

Ragunda, Gedungsen i en vattenfyld hålighet i forna forsens botten. 

jf) exaunulatiini (Giimbel): Hernösands-trakten flerstädes; Norge, 

Ranen. Finland, Kangasniemi. b) purpurascens Sch pr.: Her¬ 

nösands-trakten flerst.; Mdpd. Hässjö. Finland, Aland; oc) ser¬ 
ratum Milde; d) fuscum Sanio; e) orthophyllum Milde: Angml., 

Säbrå, på gungfly vid Bondsjön; Mdpd., Torp, vjd Glappsjön 

(in litt.); Finland, Lojo. 

y) falcatum Schpr Syn.: Norge, Ranen.; en något afvikande 
form från Angml., Hernön, Speckstaberget på af vatten öfversi- 

lade klipphällar. 
d) ampliibium Sanio. Monoicum; foliis plus minusve secundis 

vel apice in idem latus versis, nervo haud excurrente, tenuiore. 

Antecedente minus robustum, a) alpinum Schpr.: Angml., skäret 

Flasahällan vid ILernöns sydspets i små vattensamlingar i strand- 
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klipporna i två former; b) condensatum Sanio. Dense intri¬ 
catum, flavescenti viride, caulibus abbreviatis, dense foliosis. Her- 

nösand på lerig hafstrand. XX tenerrimum Sanio. Multo 

minus, foliis ex oblongo breviter lanceolato-acuminatis. Angml., 

Säbrå, Norrstig i fuktiga diken på lerig hafstrand; c) palu¬ 
dosum Sanio. Caule elongato, erecto, laxius densiusve folioso. 

Sordide pallescenti viride. Hernbsands-trakten flerst. ; Mdpd., Torps 

socken (in litt.); Upsala; Pit. Lapm. vid sjön Säfjan; Finland, 

Österbotten; XX terrestre Sanio. Procumbens, densius intricatum, 

viride. Hernösand på lerig hafstrand täckande marken under Phrag- 

mites communis (in litt.); Angml,, Sollefteå, Hallstaberget på af 

vatten öfversilade klippor (in litt.); Helsingfors; d) flaccidum Sanio ; 

e) rigidum Sanio. Rigidum (curvatum), pinnatum, ramis elongatis 
(curvatis), foliis secundis, rigidis, oblongo-lanceolatis, longiuscule 

acuminatis. Helsingland, Järfsö socken ; f) submersum Schpr; g) doli- 
choneuron Sanio. Submersum, intricatum, laxum, satis elongatum, 

sordide viride, pinnatum; foliis remotiusculis, oblongo-lanceolatis, 
sensim angustato-acuminatis, serratis, nervo varie crasso, subpercur- 

rente, sed apice dissoluto. Österbotten, Q,varken. 

f) Rotae De Not.: Angml., Säbrå, Ed i ett vattenfyldt dike 

nedom en kallkälla (in litt.) 

II. Har pidia intermedia. 

2) Hypnum intermedium Lindb. 
«) verum Sanio dioicum: Goti. Gothemsån; Ner. nära Myrö; 

Ög., Vinnerstad; UppL, Edbo s:n; Mdp i., Torps s:n (in litt.); Angml. 

flerstädes; XX purpureum: Norge, Ranen, Hemnaes; b) Cossoni 
(Schpr.): Ög. Borghamn; Finland, Lojo; Ryska Lapm., Teriberka. 

ß) revolvens (Sw.) monoicum: Angml. flerst.; Norge, Dovre 

och i Ranen; Finland, Lojo. 

III. Harpidia adunca. 
3) Hypnum uncinatum Hedw. 

«) suetum Sanio. Foliis falcatis hamatisve, plus minusve pro¬ 

funde sulcatis. * orthothecioides Lindb.: Angml. på det lilia 

skäret Degsten 1 mil söder om Hernösand; Norge, Salten, Junkers¬ 

dalen på elfstranden; Österbotten, Qvarken, Valsören; Ryska Lapm. 

Teriberka; ** medium Sanio. Dilute vel sordide viride, frequenter 

lutescens, raro apicibus viridibus, brunnescens, raro erectum, plerum¬ 

que plus minusve procumbens denseque cæspitosum, foliis falcatis vel 

hamatis, rarius ex basi majore late oblonga vel ovali ovatave, pler¬ 

umque ex basi minore, ovata vel ovato-oblonga abruptius lanceolatis, 

longius pedetemtim acuminatis longiusque subulatis, evidenter plus 

minusve serrulatis, capsula plerumque longiore, raro erecta rectaque, 

plerumque plus minusve curvata, oblonga vel cylindrica. Apicibus 

capillaceis foliorum latere ventrali non intricatis. X basi foliorum 

latiore, majore: Upsala; Norge, Salten och Ranen; Finland, Lojo ; 

XX basi foliorum angustiore, minore: Ner. Myrö; Mdpd. Torp 

^in litt.); Ångml. Säbrå; Nordlanden, Bejeren; Finland, Kajana; *** 
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plumosum Schpr. Syn.: Alignai. Säbrå; Norge, Trondhjem och 

Ranen. 

ß) plumulosum Schpr. Syn. x robustius Sanio: Ryska Lapm., 

Ponoj (V. F. Brotherus, utdelad under namn af H. uncinatum/S abbre- 

viatum); XX tenue Sanio: Angml., skäret Flasahällan vid Hernöns 

sydspets; Norge, Saltdalen, Kjärnfjeld; XXX gracilescens Schpr. 

Syn.: Angml., Säbrå, Gådeåberget; b) contiguum Nees (H. Solmsianum 

Schpr.). 
y) subjulacenm Sch. Syn. 

4) Hypnum aduncum L. ex. Hedwgio. 
«) Blaudowii Sanio. Habitu variabile, plerumque pulcherrime 

viride et molle, rarius robustius, foliis rectis, apice ipsorum plerum¬ 

que leviter curvatis, rarius sub apice subsecundis, inferioribus latius 

angustiusve lanceolatis, superioribus ovatis. Foliis heteromorphis a 

var. ß distinguendum, a) pungens H. Müller: Örebro vid markkär¬ 

ret; Ångml. Sollefteå, Hallsta (in litt.); b) Geheebii Sanio; c) poly- 
carpon Bland.: Öl., Runsbäck bland gräs på våta och något san¬ 

diga ängar; d) intermedium Schpr.: Helsingfors; e) laxifolium 
Sanio. 

ß) psettdofluitans Sanio (= H. fluitans Schpr. aliorumque auct. 

ex parte). Foliis vix curvatis et cellulis alaribus numerosis a var. 

”aquaticum”, foliis subæraulis a varietate ”Blandowii” distinguitur, 

a) pseudostramineum C. Müll.; b) inerme Sanio c) paternum Sanio. 

Plerumqe viride vel lutescenti vel flavescenti viride vel flavescens, 

in fodinis densos profundosque caespites efficiens. Caule elongato 

foliis apicalibus laxius clausiusve in acumen rectum vel plerumque 

leviter curvatum acutumque convolutis. Foliis latius angustiusve 

ovato et oblongo lanceolatis lanceolatisve, rectis vel vix curvatis; 

cellulis alaribus numerosis, raro solum angulos basales obtinentibus, 

plerumque usque ad nervum extensis, a margine e 3 — 5 cellulis 
superpositis composito versus nervum, numero decrescente, cuneato 

attenuatis, nervum singula vel duplice serie attingentibus, plerumque 

inflatis; ceteris jam a basi oblongis; sursum longioribus, linearibus, 

marginalibus suprabasalibus juxtacostales et apicales superantibus. 

Diametro nervi basali medio = 0,065 mrn. Angml., Säbrå, vid 

Bondsjön. 
y) Hampei Sanio. Foliis elongatis, varie lanceolatis, sensim 

acuminatis, secundis, jam supra basin e cellulis elongatis, sursum 

linearibus contextis. Nervo tenuiore, diametro basali medio = 0,066 

mm. a) aquaticum Sanio; b) Venturii Sanio (in litt.); c) un~ 
culus Sanio; d) Kneiffii Schpr. sensu strictiore: Angml. Skog s.*n, 

Herrskog; Österbotten, Sotkamo; Ryska Lapm. Sviatoinos; e) tenue 
Schpr: Upsala; Sdml. Stafsjö; Öl. Runsbäck; Mdpd, Torps prestgård (in 

litt.); Ångml. Hernösands varf och Nordingrå (in litt.); f) Arnellii 
Sanio. Foliis secundis, ex ovali vel subrotundo vel transverse ovali 

subito breviter lanceolatis, acutiusculis, subintegerrimis, cellulis alari¬ 

bus angulos obtinentibus, ampliatis, pellucidis, ceteris a basi oblongis 

vel breviter linearibus, sursum angustioribus, sensim elongatis, flexu¬ 

osis, nervo basi simplice, diametro medio 0,05 mm., mox furcato» 
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supra medium desinente. Antecedente robustius, formis robustis 

sequentis simile, humile, sordide viride vel fuscum solis apicibus 

sordide viridibus, caule parce diviso, subsimplice vel parcissime ra¬ 

muloso, densifolio. Angml. Säbrå s:n, Ed och Nora s:n, Bölesta. 

J) legitimum Sanio. Plerumque robustius, nervo crassiore, cap¬ 

sula elongata, cylindrica, a) gracilescens Schpr; b) vulgare Sanio. 

Praecedente robustius vel robustum, in uliginosis 3—6" longum, aqua 

submersum multo elongatum, pedale et ultra, obscure, raro lætius 
viride, lutescens vel raro badium solis apicibus viridibus, inferne 

ferrugineum vel brunnescens vel fuscum, irregulariter, aqua submer¬ 

sum regulariter pinnatim ramulosum. Foliis falcato secundis, hetero- 

morphis, aliis, plerumque paucioribus initialibus vel intermediis, 
lanceolatis vel oblongo vel ovato lanceolatis, longe acuminatis, reti 

elongato e cellulis jam a basi oblongis sursum linearibus composito, 

aliis plerisque ex angustius latiusve ovato vel ovali, raro subrotundo 
abrupte lanceolatis, acuminatis, plerumque breviter subulatis, subinte- 

gerrimis vel obscure repandulo exasperatis; cellulis alaribus numero 

variis, nonumquam paucis, angulos obtinentibus, raro singula serie 

nervum attingentibus, brevioribus vel elongatis, dilatatis, haud raro 

excavatis, ceteris a basi ellipticis oblongisve, sursum juxta nervum 

oblongo ellipticis vel oblongis vel oblongo linearibus, marginalibus 
suprabasalibus magis elongatis, subapicalibus oblongo linearibus vel 

linearibus. Nervi valdioris, longius supra medium excurrentis, 

diametro basali medio = 0,074 mm. Örebro vid Markkärret; en 

egendomlig röd form på giingfly vid Bondsjön nära Hernosand; en 
annan form: ”foliis lanceolatis numerose intermissis in eodem caule 

cum foliis ovatis alternantibus. Hujus loci sunt exemplaria, quæ 

cel. Schimper sub nomine Hvpni Wilsoni Schpr. commisit” vid Malmö 

(A. Tullberg); c) Wilsoni Schpr. (— H. lycopodioides Milde och 

Lindberg!): Öl. på Allvaret; Ner. Kranglan; Danmark, Jylland; 
d) Sendtneri Schpr. ** triviale Sanio. Submersum profundos cæs- 

pites efformat, supra aquam in spongiosis brevibus, minus regulare ; 

dilute vel lutescenti vel sordide viride, rarius lutescens vel brunn¬ 

escens vel raro brunneum, solis apicibus lutescenti viridibus. Caule 

elongato laxius densiusve lanceolatis, acuminatis, plerumque subulatis, 
nervi minus validi diametro basali medio = 0,077 mm. Finland, 

Ruskeala; e) giganteum Sch (= H. hamifolium Sch. Syn. ed. 2): 

Örebro vid Markkärret; Mdpd., Torpsjön bildande vidsträckta 
mattor på sjöbotten på 5 —10 fots djup (in litt.) och Torps 

s:n, Glappsjön på 20 (!) fots djup tillsammans med i nycker, egen¬ 

domliga former af Amblystegium elodes (upprat och pargrenig), 

A. scorpioides, Hj^pnum rusciforme (sqarrös och kortbladig), 

Sehistophyllum adianthoides (fotslång), Fontinalis antipyretica m. 11. 
(in litt.). 

t) Scliimperi Sanio. Foliis subsecundis vel falcato-secundis, 

plus minusve denticulatis, nervo longe et attenuato excurrenteo capil- 
laceo-subulatis. x pseudostramineum Sanio (in litt.): Angml. 

Nordingrå, Häggviken på Voxfjärdens strand bland Equisetum fluvi¬ 

atile etc. (in litt.) a) Lindbergii Sanio: b) camilifolium Warnstorf. 
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5) Hypnum scorpioides L. Ög.; Mdpd.; Ångml.; Finland. 

6) Hypnum lycopodiodes Schwägr. (= H. vernicosum ß majus, 

y lapponicum, d gigas Lindb. ex speciminibus ab ill, auctore recep¬ 

tis): Stockholm (ß majus); Mdpd., nära Johannisberg (d gigas), Fin¬ 

ska Lapm. Onnastunturi (y lapponicum); Ög. Ydre, Sunds s.-n, 

Graby mo. 

ß yernicosum (Lindb.): Ög., Vinnerstad; Mdpd., Stöde. 

Hypnum fluitans x aduncum Sanio. Monoicum. Foliis dimor- 

phis ab H. fluitante differt. Foliis perichætialibus lævibus; annulo 
(quantum examinare potui) nullo. 

a paludosum Sanio. Dense cæspitosum, humile: foliis dimorphis, 

secundis, angustioribus ex oblongo breviter lanceolatis, latioribus ex 

ovali subito lanceolatis, obsolete et parce obtuse denticulatis, apice 

nonnunquam evidenter serrulatis; cellulis foliorum angustiorium jam 

a basi elongatis, alaribus parum amplioribus, foliorum latiorum a 

basi brevioribus, polygono-elongato-oblongis; cellulis basalibus folio 

propriis vel nonnunquam evidenter excurrentibus; parte intertrabecu- 

lari strati inferioris dentium subapicali concava. Cellulis basalibus 

nonnunquam excurrentibus et foliis dimorphis ab H. fluitante differt. 
Österbotten, Vasa. 

ß polycarpon Sanio. Cæspitosum, caulibus erectis, parce ramu¬ 

losis; foliis omnibus undique patentibus vel obscure subsecundis, 

inferioribus lanceolatis, sequentibus oblongo-lanceolatis, summis del- 

toideo-ovatis, breviter cuspidatis, obsoletius vel argutius, immo grosse, 

nonnumquam solo apice serratis; cellulis omnium foliorum more 

var. polycarpi forniatis, basalibus, frequenter modo aliarum ampliatis, 

folio propriis vel excurrentibus, nervo tenui, supra medium evanes¬ 

cente. Mdpd., Torp., i vattenfylda gropar efter myrtag vid Glappsjön 

(in litt.) 
y vulgare Sanio. Foliis dimorphis, latioribus e basi ovata 

brevier longiusve lanceolatis, læviusculis, cellulis foliorum latissi¬ 

morum a basi brevius oblongis vel oblongo-linearibus, parte inter- 

trabeculari strati inferioris dentium subapicali medio inflata. Sdml. 

Stafsjö; Angml., Säbrå, Framnäs i en göl (in litt.). 

Hypnum lycopodioides x fluitans Sanio (in litt.).-Ryska Lappm. 

vid udden Orloff (V. F. Brotherus, utdelad under namn af H. ex- 

annulatum Giimb. f. robusta). 

Hypnum intermedium x vernicosum Sanio. Formæ intermediæ 

habitu et colore aut intermedio aut frequentius vernicoso simillimae, 

nonnunquam apice more vernicosi hamatæ; foliis forma parentium 

similibus, plerumque latius et irregulariter, sed non profunde sulcatis ; 

cellulis basalibus folio propriis excurrentibusve, ceteris suprabasali- 

bus more intermedii parenchymatice contextis, oblongis. Goti. Klinte; 

Ög. Borghamn och Vinnerstad; Angml. Säbrå vid Grofell och i kärr 

ofvan Bondsjö-Anget. 

Hypnum lycopodioides x revolvens Sanio. Monoicum ; foliis 

hamatis, ex ovali vel oblongo sensim breviuscule angustatis, breviter 

cuspidato-subulatis, sublævibus vel obsolete sulcatis, integerrimis ; cel- 



102 

lulis basalibus plus minusve excurrentibus, suprabasalibus more qua- 

rundam H. lycopodioidis formarum brevibus, oblongis, parietibus trans¬ 

versis rectangulis obliquisve; nervo tenui, basi c. 0,05 mm., supra 

medium evanido; peristomii dentibus satis alte sursum punctulato- 

striolatis, margine dilutius tinctis. Norge, Ranen, Tombö. 

H. W. Arnéll. 

Norrlin, J. P., Herbarium Pilosellarum Fenniæ. 

Fase. 1 n:is 1—100. Helsingfors 1884. Fol. 

—, Annotationes de Pilosellis fennicis. I. 

Helsingfors 1884. 176 sid. 8:o. 

Dessa båda arbeten stå med hvarandra i det sam¬ 

manhang att i exsiccatsamlingen meddelas typexemplar 

af de flesta i det andra arbetet beskrifna formerna. I 

exs. finnas 57 af Norrlin och 5 af andra namngifna arter. 

I boken beskrifvas utförligt 42 nya arter af högre eller 

lägre värde. Arterna har förf., i enlighet med de af Focke 

uppstälda och på slägtet Rubus tillämpade principerna 

öfver artvärdet, försökt ordna i olika kategorier. Bri¬ 

stande utrymme hindrar oss att närmare redogöra för 

dessa arbeten, utan få vi hänvisa den intresserade till 

originalen. 

Nyman, C. F., Conspectus Floræ Europææ. Supp¬ 

lementum I. Acotyledones vasculares. Characeæ. Index. 

Örebro 1883—84. Sid. 859—1046. 

Denna nu utkomna del kan erhållas direkt från förf 

(Brunkebergstorg, 2, Stockholm) mot 3 kr. (postanvisning el¬ 

ler kontant). — Separataftryck af registret (till herbarieka- 

taloger) erhållas mot 2 kr. Exemplaren sändas franko 

till köparens adress. 

Rabenliorst, L., Kryptogamen fl or a von Deutsch¬ 

land,, Oesterreich und der Schweiz. 3 Bd. 

Vi hafva erhållit de 2 första häftena af denna del, 

som innefattar ”Die Farnpflanzen oder Gefässbündelkryp- 
toganien von D:r Chr. Luerssen.” Arbetet utmärker sig 

genom många goda figurer, fullständiga beskrifningar 

hvari såväl anatomien, som morfologien och utvecklings¬ 

historien blifvit tillgodosedda. Pteris aquilina föres af 
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förf., liksom förut af Kuhn, till det af Gleditsch 1750 

uppstälda slägtet Pteridium. 

Schaarschmidt, G. A protoplastok összekötteté- 

sének ésasejtközi plasma elöfor dulasånak nehåny 

esetéröl (Magyar Növenytani Lapok VIII 1884 Febr. 

s. 17-20). 

Berthold, G., Ueber das Vorkommen von Proto¬ 

plasma in Intercellularräumen (Ber. d. deutsch, bot. 

Gesellsch. Bd. II 15 Febr. 1884 s. 20). 

J. G. Agardh har iakttagit (Florideernas Morphol. i 

Vet. Ak. Handl. 1879 p. 140—följ.) samband mellan proto- 

plasman i närliggande celler genom fina trådar, som gå 

tvärsgenom cellväggen; sedan har samma förhållande 

konstaterats hos flere alger och fanerogamer (se Bot. Not. 

1882, s. 188). Schaarschmidt kommer till det resultat, 

att alla af cellväggar omslutna till en väfnad förenade 

växtceller stå i oaf bruten förbindelse med hvaran dra ge¬ 

nom plasmatrådar, hvilkas tillvaro mer eller mindre lätt 

kan påvisas. 

Hos Florideerna har J. G. Agardh (anf. st.) sett endo- 

chromet uppfylla intercellularrum, omgifva sig med en 

membran och därigenom utbilda sig till sjelfständiga celler, 

s. k. interstitialceller. Nu hafva nästan samtidigt 

flere botanister gjort liknande iakttagelser hos faneroga- 

merna. Enligt Berthold skall Russow (Sitz. Ber. der 

Dorp. naturf. Ges. Sept. 1883) hafva funnit plasma i in¬ 

tercellularrum. Sjelf har han flerestädes sett sådan, t. ex. 

i den primära barken hos Cornus mas, Ligustrum, blad¬ 

leden hos Epimedium, knoppfjällen hos Fraxinus. Han 

förordar att lägga de delar, som skola undersökas, i sprit 

eller hälst i dubbelt kromsyradt kali. 

Schaarschmidt kommer till följande resultat: 1) att 

protoplasma förekommer i intercellular-rummen hos hvarje 

väfoad, så vida cellerna icke äro mycket fattiga på plasma ; 

2) att de intracellulära plasmaportionerna kunna förvandla 

sig i äkta celler, därigenom att de omgifva sig med en 

cellmembran (t. ex. knoppfjellen hos Esculus Ilippocasta- 
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muni). Mellan dessa nya och de gamla cellerna kunna 

därpå likaledes vid kraftigare tillväxt sekundära inter- 

cellularrum uppträda; 3) att protoplasman, som uppfyller 

intercellularrummen, har uppstått af de protoplasmatrådar, 

som sammanbinda cellinnehållen i de olika cellerna. Den 

intracellulära protoplasman kan i många fall uppträda 

så rikligt, att den qvarstår i form af ett nät, sedan man 

upplöst cellmembränerna. 

Smärre notiser. 

Dödsfall. 

Lektor Carl Hartman afled i Örebro d. 19 apr. 1884. 

Han var född på Ulriksdal d. 5 juni 1824, blef stud. i 

Upsala 1842, fil. dr. 1848, lärare vid Gefle elementar¬ 

läroverk 1852 och lektor i Örebro 1857. Förutom i Skan¬ 

dinavien har han företagit resor i Tyskland och Österrike 

1867, och åren 1849—50 låg han i London för att granska 

de skandinaviska växterna i Linnés herbarium, som äges 

af Linnean Society. Sina för nomenklaturen af dessa 

växter vigtiga iakttagelser har han publicerat uti Vet. 

Akad:s handl, för nämnda år. Efter sin faders död öfver- 

tog han utgifvandet af de nya upplagorna (6—11) af 

”Handbok i Skandinaviens Flora”. Huru han därvid löste 

sin uppgift känna vi alla ; i synnerhet den sista upplagan 

förökade han i tidsenlig riktning. Bland hans öfriga ar¬ 

beten märka vi flere upplagor af Svensk och Norsk Ex- 

cursionsflora ; Landskapet Nerikes Flora, 1866; Öfver- 

sigt af svenska florans vigtigaste växtfamiljer, 1883; uppsat¬ 

ser i Bot. Not. 1849: En ny art af sl. Mercurialis, Ett par 

excursioner i Londons omgifningar, Linnés Iter darlekar- 

licum; — 1850: Linnés samlingar; — 1852: Nya växtställen 

för några sällsyntare svenska och norska växter; — 1863; 

Huru Hydrocharis Morsus Ranæ fortplantar sig i kallare 
o 

trakter. — 1866: Anmärkningar till Job. Ångströms sena- 
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ste uppsats om Sveriges Botrychia; — 1867: D:r Joh. 

Ångströms anmärkningar mot mossornas behandling i 

9:de uppl. af Hartman Skand. Flora; i Vet. Akad. öfvers. 

1875: Berättelse om en bryologisk forskningsresa i Nerike 

under år 1874; samt i förening med brödren Robert: Flora 

gevaliensis, 1847—48 och Bryologiska anteckningar från en 

resa till Dovre sommaren 1854 (Bot. Not. 1855). 

Redbar, anspråkslös och vänsälf som person, samvets¬ 
grann som lärare intog lektor Hartman som mångsidigt 
och grundligt bildad lärd man ett högt aktadt rum bland 
sina samtida. 

Prosten H. P. G. Koch i Riserup på Falster föddes den 1 nov. 

1807 och afled d. 23 mars 1883. Sina långvariga undersökningar 

öfver ”Falsters vegetation” publicerade han i Naturh. For. Vid. Medd. 

1862 och i Bot. Tidsskr. 1881. I Bot. Tidsskr. har han äfven skrifvit 

”Om Jordbundens Indflydelse paa Afændringerne af Gagea stenopetala 

og G. lutea”. Eu af honom funnen ny art beskref Lange i Flora 

danica under narnnet Allium Kochii. (Efter Meddel, f. d. Botan. 

Foren, nr 4). 

Af statsmedel i Danmark är beviljadt åt laboratorieassistenten 
W. Johannsen 800 kr. till växtfysiologiska studier vid universitetet 

i Tübingen, åt lærer M. H. Bergstedt i Bodilsker 300 kr. till bota¬ 

niska studier i Tyskland. 

Med danska örlogsfartyget Fylla, som mot slutet af maj afgår 

på en expedition til vestkusten af Grönland medfölja som botanister 

prof. E. Warming och fil. kand. Th. Holm. 

Till lektor i naturalhistoria och kemi vid högre realläroverket 

i Göteborg är d.r C. V. Cedervall utnämnd. 

Pinguicula vulgaris L. ß bicolor Nordst. 

Under exkursioner i Bergslagen upptäckte jag vid Borns grufvor 

i Ljusnarbergs s:n (Vestml.) den tvåfärgade formen af Pinguicula 

vulgaris L. Formen är förut inom Sverige endast observerad på 

ett par ställen, i Lule Lappmark af Linné samt i Vestergötland 

(Nordst.), men torde förekomma vida allmännare, fast den blifvit 

förbisedd. Den väcker likväl uppmärksamhet redan på långt håll 

på grund af sina till större delen hvita blommor. Blombottnen är 

mörkt violett, nedre läppen rent hvit, den öfre hvit med en svag 

anstrykning af violett. I öfrigt öfverensstämmer formen med van¬ 

lig P. vulgaris med undantag möjligen af att den i hela sin yttre 

habitus ter sig något ljusare och blekare än hufvudformen. 

Formen växte ganska talrikt på en något fuktig lor solen 

öppen äng, än ensam, än tillsammans med den regelbundna formen, 

Bot. Notis. 1884. 8 
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ofta så att stånd af hvardera formen stodo sida vid sida. Någon 
slags egendomlig beskaffenhet hos lokalen kunde sålunda ej vara 

orsak till formförändringen lika litet som den, hvilket eljes ofta 

torde vara fallet med hvitblommiga former, berodde på skuggigt 

läge, då såsom nyss nämndes ängen låg öppen för solen. 

Till sist torde böra nämnas, att några öfvergångsformer till 

enfärgad P. vulgaris ej förefunnos, utan hade de båda färgerna un¬ 

gefär samma utbredning i blommorna hos alla exemplar, som jag 

såg. Ej heller kunde jag i det afseendet märka någon olikhet 

mellan äldre och yngre blommor. 
Upsala 12 Aug. 1882. Älfr. Callmé. 

Leptotrichwn vaginans Sull. har A. Geheeb (enl. Bryologische 

Fragmente von A. G. i Flora 1883 nr. 31) funnit för första gån¬ 

gen i Norden på två lokaler i Norge, näml. vid Förde samt mellan 

Nedre Väsenden och Förde i Söndfjord. 

Hos Svan ström & C:o 
Stockholm Myntgatan 1. 

kan erhållas : 
Grått blompressningspapper format 360x445 mm. Pris pr ris 3:50. 
Hvitt „ „ 360x445 „ „ „ „ 10:— 
Herbariepapper bla färgton „ 290x465 „ „ „ 6:50. 

» o » hvit „ „ 290X465 „ „ „ ,, 9:- 

Obs! De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 

E. Thums Institut för Mikroskopi, 
Leipzig, Teiohstra8se 2, 

rekommenderar sitt rika lager af mikroskopiska preparat, utensilier och 

materialior för Mikroskopi. Katalog franco. 

Innehåll: S. Murbeck, Tvenne för Skandinavien njm F.pilo- 
biumhybrider. — Lärda sällskap: A. G. Nathorst, Om Trapa 

natans L. hufvudsakligen angående dess förekomst inom Sverige. — 

G. Tiselius, Om Potamogeton flabella tus Bab. — V. B. Wittrock, 

Om Sphacelaria cirrhosa (Roth) Ag. ß ægagropila Ag. — m. m. — 

Literaturöfversigt: G. Limpricht, Ueber einige neue Laub-und 

Lebeimoose. C. Sanio, Additamentum secundum in Harpidiorum 

cognitionem. J. P. Norrlin, Herbarium Pilosellarum Fenniæ. I._. 
Annotationes de Pilos, fenn. I. — C. F. Nyman, Conspectus Florae 

Europææ. Suppl. I. — L. Rabenhorst, Kryptogamenflora v. Deut¬ 
schland. HI. — P. Schaarschmidt, A protoplastok.— G. 

Berthold, Ueber das Vorkommen von Protoplasma in Intercellular- 
läumen. Smärre notiser: Dödsfall. — Anslag. — Resande. _ 

Utnämnd lektor. — Pinguicula vulgaris L. ß bicolor Nordst. — Lep- 
totrichum vaginans i Norge. — Annonser. 

Lund, Fr. Berlinds Boktryckeri och StiIgrjuteri 18,7/584. 



Anmärkningar angående Sorbus Aucuparia L. 

f. minor Arneli. 

Af H. W ILH. ArNELL. 

I Bot. Notsr 1883, .sid. 54 — 56, beskrefs af mig under ofvan- 

stående namn en form af rönn, utmärkt bland annat derigenom, att 

bladen och blomställningarne äro endast en tredjedel så stora som 

hos vanlig rönn, hvartill kommer en mycket ljusare grön färg och 

starkare hårbeklädnad hos bladen. Det var först, sedan jag genom 

förfrågningar erhållit visshet derom, att i några af de vigtigaste 

fanerogamsamlingarne i Sverige och Finland ej någon motsvarighet 

till min rönnform förefans, som jag ansåg mig böra beskrifva och 

namngifva den samma. Under sommaren 1883 har denna form va¬ 

rit föremål för iakttagelser på 3 olika ställen i Sverige, hvarigenom 

den torde hafva blifvit till sin natur utredd. 

Studeranden vid Upsala Universitet herr G. A. Fröman upp¬ 

sökte den 27 Juli på Singö i Grisslehamns skärgård det träd, hvar- 

ifrån de beskrifna exemplaren voro insamlade, och har härom haft 

godheten meddela mig följande: ”Trädet var med full visso sjukt, 

då stud. Lundberg tog sina exemplar, och nu är det alldeles dödt 

nästan ända från roten. På några af grenarne kunde jag spåra, att 

vid början af sommaren ett och annat blad eller blomma i miniatyr 

varit utvecklade, men vid den tid, som jag var på fyndorten, voro 

både blad och blommor förvissnade och torra. Rundt omkring 

trädets rothals voro präktiga skott med kraftig växt, som buro stora 

blad, 15 — 20 c. m. långa och med 14 —17 småblad af vanligt 

utseende, med ett ord: fullkomligt Öfverensstämmande med vår van¬ 

liga rönn”. Dessutom fann herr Fröman uti Grisslehamns skärgård, 

att af rönn ”ett och annat träd uppträdde med smärre blad och till 

antalet färre småblad, samt med blekare färg, ofta nästan stötande 

i gult, men att alla de träd, som hade detta utseende, stodo antingen 

på og}Tnsam lokal eller voro på något sätt skadade och sjuka, så 

att de på den grund förde ett tynande och lidande lif.” På dylika 

träd kunde man stundom se smärre grenar, som fullkomligt liknade 

originalexemplar af forma minor, under det trädet för öfrigt var 
typisk rönn. 

Från Norrby i Asby socken (Östergötland) hade jag uti en 

växtsamling tillhörande studeranden vid Jönköpings h. allm. läro¬ 

verk G. Grapengiesser funnit ex. af rönn tillhörande forma minor. 
På min begäran besökte Fil. Lic. K. F. Dusen under slutet af 

Augusti detta växtställe, hvarvid han, enligt till mig benäget lem- 

Bo>. Notis. 1884. 9 
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nadt meddelande, genast fann det af mig angifna trädet, ”som växte 

i ett kärr, var 6 meter högt, risigt och hade ett stort antal grenar 

döda samt för tillfället äfven var skadadt af insekter. Dessutom 

funnos der två andra likadana och ett dödt exemplar, som troligen 

också haft smärre blad. I kanten af det lilla kärret fans slutligen 

en femte rönn med blad af nära vanlig storlek.” ”Af profven af 

förstnämda trädet framgår genast, att bladen på samma träd variera 

betydligt i storlek och äfven något i hårighet.” ”Jag fick det in¬ 

trycket, att samtliga träden utom det, som stod i 'kanten af kärret 

(och hade blad af nästan typisk storlek) vantrifdes och lefde under 

ogynsamma förhållanden, som må hända framkallat bladens ringa 
storlek.” 

Under sistlidne sommaren hade jag äfven sjelf tillfälle iakttaga, 

att rönnens blad vexla betydligt till storlek, färg och hårbeklädnad; 

serskildt fann jag i Torps socken (Medelpad), huru som en samling 

nyplanterade rönnar, som ännu ej hunnit skaffa sig fullt rotfäste, 

visade alla öfvergångar från typisk rönn till den form, som jag 

kallat minor. 
Af det föregående torde framgå, att min forma minor af rönn 

endast är en under ogynsamma yttre förhållanden framkallad, sjuklig 

formförändring, hvilken formförändring stundom äfven kan sträcka 

sig till endast en del af ett träd. 
Af lönn (Acer yAatanoides) såg jag i Jönköping sistlidne höst 

efter löffällningen en analog, sjuklig form, hos hvilken frukterna 
voro ovanligt små, endast omkring 1/3 eller 1/4 så stora, som vanliga 

lönnfrukter. Som detta träd hade fört ett tynande lif, har det nu 

blifvit nedhugget. 

Jönköping i maj 1884. 

Lärda sällskap. 

Vetenskapsakademien d. 14 maj. Prof. Wittrock 

framlade och redogjorde för det af honom utgifna verket 

Er y three (B exsiccatce fase. I, för Nymans Conspect. Flor. 

europ. suppl. I. och för doc. A. N. Lundströms berättelse 

om en med understöd af akademien utförd resa i bota- 

niskt-biologiskt syfte till Vesterbotten och Lappland, samt 

anmälde till införande i Öfversigten följande 2 uppsatser: 

1. Växtmikroskopiska studier af lekt. P. G. E. Theorin 

samt 2. Om sammanväxningar hos vedstammen af ama¬ 

nuensen i domänstyrelsen V. Th. Örtenblad. — Sekrete¬ 

raren inlemnade för intagande i Öfversigten: Om frukt¬ 

väggens anatomiska byggnad hos Rosaceerna af stud. 
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vid Stockholms högskola Allida Olbers, samt för Bihanget 

till akad. handl.. Recherches morphologiqués et anatomi¬ 

ques sur deux Monocotylédonées submergées (Halophila 

Baillonii och Elodea densa) af stud. Th. Holm samt Sur 

l’anatomie et le développement de Ceratophyllum af stud. 

John E. E. af Klercker. 

Den 11 juni. Till införande i handlingarne antogs 

”Om postfloratio och dess betydelse såsom skyddsmedel 

för fruktanlaget” af fil. lic. C. Lindman. Sekreteraren 

aflemnade till införande i sällskapets skrifter följande in¬ 

sända uppsatser: ”Bidrag till kännedom om öfverhudens 

mekaniska funktion hos växterna” af stud. John E. T. af 

, Klercker; samt Bermerkungen über Herrn von Etting¬ 

hausens Aufsats ”Zur Terziärflora Japans” af d:r A. G. 

Nathorst. 

Den 10 sept. Prof. Wittrock framlade och demonstrerade 13 

och 14 delarne af Algæ aquæ dulcis, quas distribuerunt Veit Witt¬ 

rock et Otto Nordstedt, samt refererade en af d:r August Ber¬ 

lin författad afhandling ’’Kärlväxter, insamlade under den svenska 

expeditionen till Grönland 1883”, hvilken afhandling skulle intagas 

i Öfversigten. Han inlemnade vidare för intagande i Öfversigten ”Om 

Chlorochytrium Cohnii Wright och dess förhållande till närstående 

arter” af stud. G. Lagerheim, samt för intagande i bihanget till 

handlingarne ”Ueber Phæothamnion, eine neue Gattung unter den 

Süsswasser algen” af den sistnämde, samt ”Beschreibung der Har- 

pidien, welche vornemlich von D:r Arnell während der Schwedischen 

Expedition nach Sibirien im Jahre 1876 gesammelt wurden” von 

D.t C. Sanio. 

Fysiografiska sällskapet d. 24 maj. Doc. Jönsson 

föredrog om förslemning af rothårens membran. — Prof. 

S. Berggren visade ex. af Aspidium Lonchitis (L.) Sw., 

som han föregående dag funnit vid Långstorp i Höörs 

s:n i Skåne. 

Societas pro fauna et flora fennica d. 13 maj. 

— — — Hr Lindberg omnämnde att femte fase. af V. F. 

Brotheri Musci Fenniæ exsiccati nyligen utdelats. Vidare 

förevisade han ex. af den i Finland förut anmärkta Bi¬ 
dens platycephala Örst., tagna af hr O. Collin på vägkan¬ 

ten i närheten af Tavastehus, dit den förmodades hafva 
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inkommit med ryska militärtransporter. Om detta fynd 

skulle i Sällskapets skrifter ett utförligare meddelande 

publiceras. 

Hr Granberg förevisade en form af Betula verrucosa 
med egendomligt 3—5-klufna blad, hvaraf ett träd anträf¬ 

fats i Jämisärvi kapell af hr R. Herlin, äfvensom en tera- 

tologisk form af Plantago major, med sammansatt blom¬ 

ställning, tagen i Helsinge af hr F. Wasastjerna. 

Till publikation i Meddelandena anmäldes: Symbolæ 

ad Mycologiam fennicam X Y af d:r P. A. Karsten ; Plantæ 

vasculares in Lapponia maxime meridionali et ostrobotnia 

boreali observatæ af lektor Hj. Hjelt och Om Bidens 

platycephala Orst. af mag. O. Collin. 

Botaniska Sällskapet i Stockholm. 

Andra årgangen. 3. Den 16 April 1884. 

1. Herr V. B. Wittrock framlade och demonstrerade 

l:sta fasci keln af ett af honom påbörjadt exsiccatverk 

öfver slagtet Erythræa; ”Er yt hr ææ exsiccat æ, quas 

distribuit Veit Brecher Wittrock. Fasciculus I. 
(N:ris 1—12.) Stockholmiæ 1827/384”. 

Planen för detta arbete är, att det skall omfatta så 

många Erythræa-former som möjligt från alla verldsdelar; 

och med Erythræa-former förstås då ej blott sådana väl 

differentierade former, som vanligen benämnas species, 

utan äfven former af lägre och lägsta rang, sådana som 

gå under namn af subspecies, varieteter, subvarieteter etc. 

Min åsigt är nemligen den, att studiet af just dessa se¬ 

nare, ännu blott svagt differentierade formerna är det 

allra vigtigaste och mest fruktbringande, då det gäller 

att söka utreda förloppet vid artbildningen och de vägar 

naturen dervid användt och använder. Skulle det lyckas 

mig att sammanbringa en mycket rik samling af Erythræa- 

former af alla grader från slägtets samtliga eller flesta 

förekomst-områden, är det min afsigt att — väsentligen 
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på basis af denna samling — söka åstadkomma en mono¬ 

grafi, som bar till uppgift att utreda i främsta rummet 

slägtets morfologi ocb systematik på grundval af teorien 

om formernas genetiska sammanhang, samt vidare dess 

geografi utvecklingshistoriskt betraktad. 

Den nu utkomna l:sta fascikeln innehåller uteslu¬ 

tande svenska Erythræa-former. Under n:o 1 a—c med¬ 

delas exemplar af E. pulchella (Sw.) Fr. [E. ramosissima 

Fers.] a typica forma humilis från tre olika lokaler. 

Exemplaren, som meddelas under c äro af intresse der¬ 

for e, att de äro tagna på den klassiska Linnean ska loka¬ 

len på Oland, Södvik i Persnäs socken. Linné beskrifver 

växten såsom ”helt kort och buskig”*). Nu uppträder 

den — såsom exemplaren visa — under ogrenade eller 

föga grenade former. Sannolikt står denna olikhet i 

sammanhang med den förändring lokalen under tidernas 

lopp undergått. På Linnés tid 

utgjordes växtplatsen af en (san¬ 

nolikt fuktig) äng; nu är denna 

förvandlad till ett torrlagdt 

åkertält. På den till detta 

nummer hörande etiketten med¬ 

delas vidstående, 6 gånger för¬ 

storade afbildning af en del af 

blomkronan jemte androeciet. 

Linierna inuti bilden visa kärl- 

strängförloppet ; de två hori¬ 

sontala raka strecken angifva, 

huru högt upp på blomkronan 

blomfodret når vid tiden för 

pollinationen. 

Under n:o 2 a—c meddelas 

E. vulgaris (Rafn) Wittr. a 
genuina eller den Erythræa- 
form, som är den allmännaste Erythrœa puicuiia (sw.) Fr 

’) I Linncei Öländska och Gothländska Resa Åhr 1741, sid. 157. 
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kring Östersjöns och Nordsjöns kuster. I de flesta sven¬ 

ska floror har den sedan 1823 blifvit kallad E. littoralis 
(Turn.) Fries; detta dock med orätt, emedan l:o namnet 

Chironia littoralis Turn.1), är yngre än Centaurium vul¬ 
gare Rafn 2); samt 2:o emedan Chironia littoralis Turn. — 

såsom beskrifning, originalexemplar samt den i English 

Botany 3) lemnade afbildningen tydligen visa — afser en 

visserligen närbeslägtad, 

men dock afvikande Ery- 

thræaform, hvilken hit¬ 

tills, mig veterligen, ej 

anträffats annorstädes än 

i England samt i sydve- 

stra Frankrike 4). Uti de 

flesta utländska floristiska 

verk har denna art hittills 

gått under namnet E. 
linariæfolia (Lam.); men 

äfven denna benämning 

är oberättigad. Namnet 

Gentiana Linariæfolia 
Lam. tillhör nemligen — 

såsom Lamarcks beskrif¬ 

ning5) och de af Lamarck 

citerade afbildningarne6), 

jemnförda med exemplar 

från södra Frankrike och 

*) The Botanist’s Guide through England and Wales. By D. Tur¬ 

ner and L. W. Dillwyn. 1805. Vol. 2, sid. 469. 

2) Danmarks og Holsteens Flora af C. G. Rafn. Vol. 2, sid. 73. 

3) English Botany. By J. E. Smith and J. Sowerby. Vol. 31, 
tafl. 2305. 1810. 

*) I Kejserl. Botaniska trädgårdens i St. Petersburg herbarium 

finnes under namn af Chironia palustris ett särdeles typiskt exem¬ 

plar af Ch. littoralis Turn, taget vid Bayonne år 1807. 
5) Uti Encvclopédie méthodique. Botanique. Par De Lamarck. 

Vol. 2, sid. 64i. 1786. 
6) Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ, iconi¬ 

bus æneis exhibitæ a J. Barreliero. 1714. Fig. 423, (435,436). 

Erythrœa vulgaris (Rafn) Wittr. 
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östra Spanien, visa — en annan art af slagtet Erythræa. Den 

äkta E. linaricefölia (Lam.) har mycket stora blomkronor 

med särdeles lång pip samt långsträckta, lancettlika 

kronflikar, blomfodret kort, nående föga öfver midten af 

pipen, samt — bvad som är mest karakteristiskt — stån- 

darknapparne mycket långa, fullt dubbelt så långa som 

hos någon annan mig bekant art inom slägtet. — De un¬ 

der n:o 2 c utdelade exemplaren hafva vuxit under 61 0 17' 

nordl. latit., således nära yttersta gränsen för slägtet 

Erythræas utbredning mot norr. Anmärkningbvärdt be¬ 

träffande dessa exemplar är för öfrigt att de varit i 

full blomning i midten af September; denna 2:dra blom¬ 

ning beroende derpå, att exemplaren på sommaren varit 

utsatta för af betning, h varigenom de eljest slumrande 

knopparne i de nedre bladveckeu förmåtts att utväxa till 

blombärande skott (metantbesis). Om den bifogade bilden 

af blomman hos E. vulgaris gäller, liksom äfven om 

efterföljande bilder, detsamma som ofvan sagts om mot¬ 

svarande bild af E. pulchella. 
Under n:ris 3—9 lemnas varieteter och former af E. 

vulgaris. 3—5 visa E. vulgaris (Rafn) Wittr. var. got- 
landica Wittr., en varietet (eller kanske rättare subvarietet), 

som väsentligen karakteriseras derigenom, att blommorna 

mycket ofta äro tydligt skaftade, d. v. s. hafva mellan¬ 

leden mellan skärmbladen och blomfodret mer eller min¬ 

dre utvecklad. Denna varietet uppträder under flere olika 

former. N:r 3 visar en på gräsrika ställen förekommande 

forma elongata, en skuggform med tunna ocb temligen 

stora blad, som ega pallisadparenkym blott på öfversidan. 

N:r 4 visar en på sterila, fullkomligt solöppna ställen 

förekommande forma curta, en solform med tjocka stjelk- 

blad, bvilka ega pallisadparenkym ej blott på öfversidan 

utan också, om än något svagare utbildadt, på under¬ 

sidan. Anledningen härtill är otvifvelaktigt att söka 

deruti, att stjelkbladen hafva en nästan vertikal ställning, 

så att äfven (den morfologiska) undersidan träffas af di- 
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rekt solljus 1). N:r 5 utgöres af en på mycket mager 

sand, i skuggan af tallskog (ett för Erythræor synnerligen 

ovanligt växtställe) vuxen forma macra. Ehuru skuggform 

har hon stam, örtblad och äfven foderblad hårbeklädda. 

Håren äro dock ej större än att det fordras en temligen 

stark förstoring, för att kunna skönja dem. Hos öfriga 

svenska Erythræa-former visa sig under mikroskopet stam 

och örtblad — men efter regeln ej foderblad — ega en 

del epidermis-celler papill-likt upphöjda. Några egent¬ 

liga hårbildningar finnas dock endast hos nämnda form, 

hvilken i detta afseende erinrar om de i central-Europa 

(t. ex. i trakten af Berlin) förekommande E. vulgaris- 

formerna. N:r 6 är en på glest gräsbevuxen lokal före¬ 

kommande, ofta starkt förgrenad forma gracilis. Blom¬ 

morna hos denna form äro mycket ofta 4- eller 6-taliga 

samt ej sällan heteromera i afseende på foder och krona. 

Under n:r 7 meddelas E. vulgaris (Rafn) Wittr. var. 

minor Hartm. 2) forma typica. N:r 8 utgöres af E. vul¬ 
garis var. minor forma connectens, en form som synes 

bilda en öfvergång från var. minor f. typica till den un¬ 

der följande nummer utdelade E. vulgaris var. subprocum- 
bens Wittr. n. var. Denna senares egendomligheter framgå 

af följande diagnos: ”Var. cauli primario ramisque basa¬ 

libus plerumque procumbentibus vel subprocumbentibus; 

cauli primario breviore quam ramis basalibus; floribus 

præcipue primariis sæpissime longe pedunculatis.” Inom 

Sverige förekommer denna intressanta varietet, såvidt jag 

hittills lyckats utröna, blott på några få ställen på 

kusten af Gotland. Utom Sverige förefinnes den på mot- 

liggande kust af Östersjön, vid Kurische Haff i trakten 

af Memel; detta enligt exemplar i universitets-herbarierna 

i Berlin och Kiel3.) 

*) Jfr Ueber d. Einfluss d. sonnigen oder schattigen Standortes 
auf d. Ausbildung d. Laubblätter. Von E. Stahl. 1883. 

2) Handbok i Skandinaviens Flora. Af C. J. Hartmax. 1820. 
Sid. 101. 

3) I Berlinerherbariet finnes den under namn af E. linariœfolia 
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Under n:r 10 meddelas en ny Erythræa-art, E. glo¬ 
merata Wittr., hvars karakterer framgå af följande diag¬ 

nos: ”Planta biennis, 

humilis, glabra; foliis 

basalibus inferioribus 

obovato-lanceolatis, su¬ 

perioribus et foliis cau- 

linis lingulato-lanceola- 

tis ; foliis (caulinis) su¬ 

premis longis, ad instar 

involucri approximatis, 

denique recurvatis; cy¬ 

ma capituliformi, inter¬ 

nodiis in regione dorali 

plane inevolutis (flori¬ 

bus itaque sessilibus); 

sepalis longioribus 

quam tubo corollæ ; hoc 

breviore quam laciniis Erythraea glomerata Wittr. 

limbi; filamentis staminum in medio fere tubi insertis.” 

Genom sin habitus erinrar denna art mycket om E. vul¬ 
garis (Rafn) Wittr. var. littoralis (Turn.) Wittr. [Chironia 
littoralis Turn.], men är väl skiljd från denna, liksom 

från E. vulgaris öfverhufvud, genom blommans hela bygg¬ 

nad. Blomfodret är hos E. glomerata alltid längre än 

kronpipen; hos E. vulgaris är blomfodret mycket vexlande 

till längden (det är längst hos blomställningens primära 

blomma, der det stundom blir nästan lika långt som 

kronpipen) 1). Kronpipen är alltid kortare än brämflikarne. 

Hos E. vulgaris, liksom hos nästan alla andra Erythræor, 

Pers., skänkt af Ed. Otto; i Kielerherbariet under samma namn, 
insamlad af Bühler. — I Sverige är den först funnen af lektor J. 

E. Zetterstedt och v. lektor K. A. Th. Seth. 

*) Då man hos en Erythræa-form jemnför blomfodrets längd 

med kronpipens, eller kronpipens med brämflikarnes, bör man 

särskildt beakta, att (den ofärgade) kronpipen består ej blott af 

blomkronans i ögonen fallande rörformiga del, utan äfven af en 

öfre, lätt förbisedd, trattformig. 
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är förhållandet det motsatta. Ståndar ne hafva mycket 

långa strängar, ty dessa utgå ej — såsom hos E. vulga¬ 
ris och de allra flesta andra Erythræa-arter — från kro¬ 

nans svalg, utan från ungefär midten af hronpipens rör- 
formi ga del. (Jemnför för öfrigt vidstående bild med 

den som återger blommans form hos E. vulgaris.) Näst 

sjelfva blomman är blomställningen det för E. glomerata 
mest karakteristiska. Blomknippet är blomhufvudformigt, 

på grund deraf att ej blott mellanlederna mellan blom¬ 

fodret och närmaste braktépar, utan äfven mellanlederna 

mellan braktéparen sjelfva äro outvecklade. Denna art 

är inom E. linaricefolia-gruppen analog med E. capitata 
inom E. Centaurium-gruppen. E. glomerata är hittills 

känd blott från några lokaler i Blekinge. Uti ingen af 

de talrika Erythræa-samlingar från in- och utlandet, som 

jag haft tillfälle att genomgå, har jag funnit den. 

Under n:r 11 meddelas exemplar af den så länge 

misskända, särdeles utmärkta 

arten E. capitata Wiild.* 1). Så¬ 

som bekant anträffades och ur¬ 

skiljdes den för några år sedan 

ånyo af F. Townsend på ön Wight 

i Södra England. Det var Town¬ 

send, som först påpekade artens 

mest egendomliga'karakter,, nem- 

ligen den att ståndarsträngarne 

här äro fästade helt nära basen af 

blomkronan (jfr vidstående bild). 

Den af Townsend i England 

funna E. capitata öfverensstämde 

ej alldeles fullständigt med de 

Willdenowska typexemplaren; 

Townsend benämnde den derföre E. capitata var. sphœroce- 

*) Willdenows beskrifning finnes uti F. Walters ”Verzeichn, 

der auf den Friedländischen Gütern cultiv. Gewächse. 3 Aufl. 1815”, 

i ett bihang skrifvet af Chamisso under titeln ”Adnotationes quædam 

ad floram Berolinensem”. 
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pJiala *). Den svenska formen (från Öland) öfverensstäm- 
mer deremot noga med den Willdenowska, hvadan den i 
exsiccatverket betecknas som f. typica. Skilnaderna mel¬ 
lan denna och var. sphcerocephala äro för öfrigt rätt små; 
denna senare har något mindre blommor, något mera 
ovala och trubbiga brämflikar samt något kortare blomfoder. 
Till de 4 lokaler (Berlin, ön Wight, ön Guersey och Öland), 
från hvilka E. capitata hittills är känd må läggas ännu 
en femte. Uti Berlineruniversitetets Herbarium generale 
finnes nemligen särdeles ståtliga exemplar af artens forma 
typica, samlad vid München af Adolph Mahir (?) [insam- 
larens tillnamn osäkert, alldenstund det är otydligt skrif- 
vet på etiketten]. Exemplaret härstammar från Alexander 

Brauns herbarium och är af Braun betecknadt såsom E. 
Centaurium var? 

N:r 12 utgöres af E. 
Centaurium (Lin.) Pers. f. ty¬ 
pica. Denna art håller sig 
i Skandinavien synnerligt 
konstant. Att arten — lik¬ 
som väl alla andra Erythrcece 
— uppträder med individ, 
som vexla från helt små och 
ogrenade, ”plantæ simplices”, 
till stora rikligt förgrenade 
är en annan sak. — 

För den händelse en eller 
annan växtvän skulle känna 
sig hugad lemna mig sitt 
välvilliga understöd vid ex- 
siccatverkets fortsättande ge¬ 
nom att insända ännu ej i 
arbetet representerade Ery¬ 
thraea- former, må det tillåtas 
mig nämna, att det behöfliga Erythrœa Centaurium (L.) Pers. 

1) Uti Journal of Botany edited by J. Britten 1881, sid. 87. 
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antalet exemplar af hvarje form är 30, h var vid 5 à 6 individ 

af storväxta Erythrcece och 9 à 12 af småväxta beräknas 

på hvarje exemplar. Att exemplaren böra vara väl kon¬ 

serverade, torde knappast behöfva påpekas. Särdeles 

gerna skulle jag se, om några i sprit förvarade individ 

af hvarje form bifogades. En liten kapsel med mogna 

frön vore — för odligsförsöks möjliggörande — äfven 

synnerligt välkommen. Att jag med nöje är beredd att 

lemna full ersättning för besvär och kostnad, vare sig 

genom växter (högarktiska fanerogamer från Spetsbergen, 

Grönland etc. stå bland andra till buds) eller, om så 

önskas, genom penningar, är en sj elf klar sak. 

2. Herr S. Almquist föredrog Om Carex-slägtets 

phylogenesis. 

Af de tre hufvudgrupperna inom detta slägte äro 

Carices heterostachyæ och C. homostachyæ skarpt åt¬ 

skilda från hvarandra; man bör blott akta sig att be¬ 

gränsa dem för artificielt, ty rent homostachyska former 

förekomma inom gruppen heterostachyæ (bland tristig- 

maticæ C. atrata m. fl., bland distigmaticæ C. bicolor och 

C. rufina), liksom, ehuru mycket sällan, heterostachyska 

former inom gruppen homostachyæ (former af C. micro- 
stachya, arenaria'). Deremot sammanhänga båda dessa 

grupper med C. monostachyæ. Sambandet mellan denna 

grupp och C. heterostachyæ bevisar sig genom den tydliga 

slägtskapen mellan C. scirpoidea och C. ericetorum, C. ru- 
pestris och C. pedata; Cobtusata är i en form (den enda 

i Sverige förekommande) monostachysk, i en annan (C. 

supina Wg.) heterostachysk. Bland C. homostachyæ närma 

sig G. incurva och C. chordorrhiza otvetydigt till C. mono¬ 

stachyæ; af hvardera finnes t. o. m. en rent eller nästan 

rent monostachysk form (O. brevirostris Cedertr., sphag- 
nicola Læst.) 

Redan detta förhållande mellan de tre hufvudgrup¬ 

perna gör det sannolikt, att C. heterostachyæ och homo¬ 

stachyæ äro att betrakta såsom grenar, utgående från 

C. monostachyæ som sitt gemensamma ursprung. Att 
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sist nämda grupp sålunda verkligen är hela slägtets ur¬ 

sprungliga grundtyp, derför tala flere andra omständig¬ 

heter. Yigtigast synes mig vara, att i denna grupp Carex- 

typen kommer närmast slägtet Kobresia, hvilket måste 

anses som en ursprungligare typ, särskildt derför, att 

Carex-slägtets utriculus här ersättes af ett vanligt förblad, 

tydligen stående på en lägre grad af metamorfos. Ett 

ytterligare skäl kan sökas deri, att hos den till denna 

grupp hörande C. microglochin den axel, hvars förblad 

utriculus är, har en jämförelsevis stark utbildning, under 

det den inom slägtet för öfrigt alldeles felslagit; pågrund 

af detta faktum bör nämligen denna art anses represen¬ 

tera ett synnerligen gammalt utvecklingsstadium, allden- 

stund utvecklingen tydligen gått i den riktning, att 

nämda axel allt mer reducerats *). Slutligen visar sig 

gruppen C. monostackyæ vara just sådan, som ålderdom¬ 

liga grupper pläga: arterna äro relativt fåtaliga och vidt 

skilda från hvarandra, så att ett betydligt antal hufvud- 

typer inom gruppen kunna urskiljas. 

På grund af ofvanstående synes mig grundriktningen 

till Carex-slägtets stamträd med rätt stor säkerhet kunna 

uppdragas. De äldsta formerna hafva varit monostachyska, 

sannolikt, liksom de ännu lefvande C. monostachyæ äro, 

lågväxta och habituelt föga liknande slägtets nuvarande 

normaltyp (med tresidigt strå, långa platta blad etc.), sna¬ 

rare påminnande om små Scirpus- eller Juncus-arter. Ur 

de monostachyska formerna hafva de homo- och hetero- 

stachyska utvecklat sig. Dessa högre fl*, fördela sig på 

två hufvudgrenar; å den ena hafva arterna nästan utan 

undantag stannat på det lägre, homostachyska, stadiet, 

under det den högre utvecklade och vida artrikare grenen 

nästan på alla punkter höjt sig till den fullkomligare, 

heterostachyska utvecklingsgraden. 

Undergruppernas fylogenetiska förhållanden äro ej 

lika lätta att utreda. Jag vill här endast yttra mig om 

*) Hos Kobresia scirpina bär den som bekant två blommor, 
hos Carex endast en. 
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Denna synnerligen naturliga grupp har ingen slägtskap 

med de tvåstiftiga formerna inom slägtets båda öfriga 

hufvudgrupper. Deremot antager jag för alldeles afgjordt, 

att dess lägsta former (de förut nämda homostacliyska 

jämte former af C. salina) äro nära beslägtade med den 

lilla homostachsyka gruppen af tristigmaticæ (C. atrata, 
melanocarpa etc.) Alltså skulle distigmaticæ och tristig¬ 

maticæ vara de båda grenarna af C. heterostachyæ, sam¬ 

manhängande genom sina respective lägsta former. Såsom 

en allmän grundsats kan man väl antaga, att inom Carex- 

slägtet de tvåstiftiga formerna uppstått ur de trestiftiga. 

En sådan uppkomst af tvåstiftiga formgrupper måste 

enligt det föregående hafva egt rum på flera olika punk¬ 

ter under den fylogenetiska utvecklingen. 

3. Herr J. Eriksson föredrog om: Kongl. Landt- 

bruks-Akademiens planschverk ”Sveriges Kultur¬ 

växter”. 
o 

Ar 1869 väckte professor H. von Post hos Landtbruks- 

Akademien motion om att man borde låta af bilda Sveri¬ 

ges Kulturväxter. Vid sin sammankomst den 24 Januari 

följande år beslöt också Akademien i enlighet med en af 

Förvaltnings-komitéen den 12 November 1869 gjord hem¬ 

ställan att upptaga i budgeten för år 1870 bland utgifter 

400 kronor för påbörjande af ett dylikt planschverk. Alt 

sedan har för samma ändamål årligen lemnats ett lika 

stort anslag. 

Ändamålet med verket är dels ett vetenskapligt dels 

ett praktiskt. Genom ett sådant verk erhåller man en 

authentisk källa för bedömande af de nu odlade växt¬ 

formernas utseende äfven som en grundval för monogra¬ 

fiska beskrifningar och planschverk. Vid de odlingsförsök 

och studier, hvilka ett sådant arbete kräfver, samlas också 

en i praktiskt afseende vigtig erfarenhet om de olika 

formernas egenskaper och odlingsvärde, och man sättes 

jämväl i tillfälle att fastställa formernas riktiga inhem¬ 

ska namn. Motionären ville ursprungligen, att i detta 
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verk endast sådana växtformer borde medtagas, hvilka 

odlas i stort inom landtbruket, men redan från början 

vidgades planen härutinnan, och hafva sålunda redan från 

början många inom trädgårdsskötseln odlade växter, som 

tjäna oss till föda, i arbetet inrymts. 
o 

Ar 1870 stod arbetet under ledning af framlidne 

professor N. J. Andersson, men det öfvergick redan året 

derpå till professor H. von Post, som behöll ledningen 

däraf under åren 1871—73 och 1876—79. Under dessa 

år hemtades materialet för afbildningarna mestadels från 

en af herr von Post för ändamålet särskildt anlagd för- 

söksträdgård. Under åren 1874—75 öfvertog direktör E. 

Lindgren vid Landtbruks-Akademiens Experimentalfält 

ledningen af arbetet och sedan 1880 har denna ledning 

uppdragits åt mig såsom Akademiens botanist. 

Under de 14 år arbetet fortgått hafva utförts om¬ 

kring 500 färglagda afbildningar i folioformat. De äro 

nästan samtliga tecknade och målade af fröken Henriette 

Sjöberg i Stockholm, och förtjänar sättet, hvarpå de 

utförts, alt erkännande. Bland hittills utförda afbildnin- 

gar förekomma t. ex. 43 Triticum, 25 Hordeum, 13 Avena, 
50 Solanum tuberosum, 15 Daucus, 50 Brassica, 18 Ba- 
jphanus, 12 Beta, 34 Pisum, 15 Vicia, 38 Phaseolus, 30 

Cucumis, 24 Frag aria, 15 Bubus, 27 Bibes, 10 Pyrus, 

10 Prunus o. s. v. Vid tillfället förelädes 150 tailor 

sällskapet såsom prof. 

Literaturöfversigt. 

Algæ aquæ dulcis exsiccatæ præcipue scandinavicæ 

quas adjectis chlorophyllaceis et phycochromaceis distri¬ 

buerunt Veit Wittrock et Otto Nordstedt, adjuvantibus 

J. Arechavaleta, P. T. Cleve, W. G. Farlow, Ch. Flahault, 

M. Foslie, A. Hansgirg, F. Hauck, W. Joshua, G. Lager- 

heim, A. Löfgren, P. Richter, N. Wille, F. Wolle; fase. 
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13 (n:ris 601—650); fase. 14 (n:ris 651—700) Stockholmiæ 

187/784. — Subscriptionspris hos utgifvarne 15 kr. (17 sh., 

17 Reichsmark, 21,25 fres) pr. fascikel. 

Dessa båda fase, innehålla, om man inberäknar littera, 

126 n:r, och om dupletterna medräknas, 158 exemplar. 

Deri förekomma alger från Sverge (43 n:r), Norge (24), 

Danmark (2), Tyskland (12), Österrike (11), Frankrike 

(13), England (3), Norra Amerika (6), Brasilien (4), Uru¬ 

guay (2), Jamaika (2), Madagaskar (1) och Pegu (1). 

Innehållsförteckiiingarne och beskrifningarne öfver de nya 

formerna samt en del gjorda anmärkningar meddelas här. 

Fasc. 13. 621 11 hirta Kütz. ß borealis 
601 Pleurocladia lacustris A. Br. Fosi. n. v. 
602 Bulbochæte mirabilis Wittr. 622 11 fracta (Vahl) Kütz. f. 
603 Oedogonium crassum (Hass.) vernalis ex exempl. hi¬ 

Wittr. bernatis evoluta. 
604 11 Landsboroughii (Hass.) 623 -5 Rhizoclonium riparium 

Wittr. (Both) Harv. 
605 11 Vaucherii (Be Cl.) A. 626 11 „ rigidum Gobi. 

Br. f. valida. 627 11 arenosum (Carm.) 
606 

11 vernale (Hass.) Wittr. Kütz f. 
607 n cryptoporum ß vulgare 628 11 dimorphum Wittr. 

Wittr. f. dioicum ma- 629 11 hieroglyphicum (Ag.) 
crandrium. Kütz. 

608 Phæothamnion confervicolum 630 11 ,, ß macromeres Wittr. 
Lagerh. n. gen. et sp. n. v. 

609 Chætophora Cornu Damæ 631 11 lacustre Kütz. 
(Both) Ag. 632 Chætomorpha Melagonium 

610 11 tuberculosa (Both) Ag. (Web. et Mohr) Kütz. 
611 Spongomorpha lanosa (Roth) f. rupincola Aresch. 

Kütz. f. villosa (Kütz.) 633 11 ' crassa (Ag.) Kütz. 
Fosi. 634 11 Linum (Both) Kütz. 

612 11 arcta (Dillw.) Kütz. 635 Hormiscia zonata (Web. et 
613 11 ., f. penicilli formis, Mohr) Aresch. 

adult, zoospor. 636 Ulothrix parietina (Vauch.) 
614 11 ,, f. pulvinata. Kütz. 
615 1• intermedia Fosi. n. sp. 637 11 crenulata Kütz. ß corti- 
616 11 atrovirens Fosi. n. sp. cola Babenh. et West. 
617 11 cincinnata Fosi. n. sp. 638 11 tenerrima Kütz. 
618 Cladophora rupestris (L.) 639 Prasiola crispa (Lightf.) 

Kütz. Menegh. 
619 11 „ f. submarina Fosi. 640 11 calophylla (Carm.) Me¬ 

n. f. negh. f. ad P. stipita- 
620 11 glaucescens ( Griff.). tam vergens. 

Kütz. 641 11 Cornucopiæ J. G. Ag. 
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643 11 

642 „ furfuracea (Mertens) 
Menegh. 
leprosa (Kütz.) Jess. 

644 Diplonema percursum (Ag). 
Kjellm. 

645 Tetraspora cylindrica (Wah¬ 
len!).) Ag. 

646 „ gelatinosa (Vauch.) 
Desv. 

647 Oocardium stratum Næg. ß 
plenum Wittr. 

648 Gloeocystisrupestris(Mefte#7n) 
Nicht. 

649 Eremosphæra viridis De Bar. 
et Closterium lineatum 
Ehrenb. c. zygosp. 

650 Ophiocytium cochleare 
(Eichw.) A. Br. et 
Staurastrum erlangense 
JReinsch f. B. 

Fase. 14. 
651 Mougeotia robusta (De Bar.) 

Wittr. ß biornata Wittr. 
n. v. 

652 „ calcarea (Clev.) Wittr. 
(et Gonatonema ven- 
tricosum Wittr.) 

653 Spirogyra maxima (Hass.) 
Wittr. f. 

666 „ ,, f. singularis, paul. 
calcarea. 

667 Fischera thermalis Schwabe. 
668 Stigonema ocellatum (Kütz.) 

Thur. f. 
669 „ minutum (Ag.) Hass, ß 

saxicolum .Bon?. etFlah. 
670 Tolypothrix flaccida Kütz. 
971 „ tenuis Kütz. 
672 „ f. singularis heterocy- 

stidibus fere nullis. 
673 Scytonerna Myochrous Ag. 
674 ,, Hansgirgianum Nicht. 

n. sp. 
675 Desmonema Dillwynii Berk. 

et Thwait. 
676 Oscillaria antiiaria Jürg. ß 

phormidioides Kütz. 
677 Oscillaria Cortiana (Poll.) 

Kütz. 
678 „ scandens Nicht, n. sp. 
679 Spirulina Jenneri (Hass.) 

Kütz. ß platensis 
Nordst. n. v. 

680 Anabæna (Cylindrospermum) 
licheniformis Borg, 
Kütz.; Br eh. 

681 „ variabilis Kütz. 
682 Nostoc verrucosum Vauch. 

» 654 »? „ f. 683 11 11 f. Mougeotii (Bréb). 
655 majuscula Kütz. ß bra- Born, et Thur. 

chymeres (Stizenb.) 684 11 pruniforme (L.) Ag. 
Nab. f. 685 V sphæricum Vauch.; 

656 jj catenæformis (Hass.) Born, et Thur. 
Kütz. 686 11 commune Vauch. 

657 Euastrum incavatum Josh. et. 687 11 „ f. flagelliformis 
Nordst. n. sp. (Berk, et Curt.) Flah. 

658 11 binale (Turp.) Nalfs f. 688 11 humifusum Carm. 
ad ß Ralfs. 689 11 Wollnyanum Nicht. 

659 Calothrix parietina (Næg.) n. sp. 
Thur. 690 11 ellipsosporum (Des- 

660 Gloeotrichia Pisum (Ag.) maz.) Nabenh. 
Thur. 691 11 Linckia (Noth) Born. 

661 Rivularia hospita (Kütz.) 692 Coelosphærium Kützingianum 
Thur. Nœg. f. major. 

662 1) Warreniæ (Casp.) Thur. 693 Dermocarpa prasina (Neinsch) 
663 11 atra Noth. Born. 
664 11 fluitans Cohn. 694 Aphanothece nidulans Nicht. 
665 haematites Ag. n. sp. 

Bot. Notis. 1884. 10 
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695 „ Mooreana (Harv.) La- 
gerh. 

696 Chroothece Richteriana 
Hansg. n. gen. et. sp. 

697 Rhodococcus caldariorum 
Hansg. n. gen. et. sp. 

698 Gloeocapsa sabulosa (Me- 
negh.) Rieht. 

699 Chroococcus turgidus (Kütz.) 
Næg. 

700 „ aurantio-fuscus (Kütz.) 
Rabenh. 

603. Oedogonium crassum (Hass.) Wittr. 

Species dioica macrandria, spermogoniis 7 — 20cellularibus, cras- 
sit. cell, spermog. 34—36 p, altit. 9 — 12 u. 

608. Phæofhamnion Lagerli. nov. gen. 
Thallus confervoideus (non mucosus) monopodialiter ramosus, 

ramis superioribus suberectis, ramis inferioribus patentibus, algis 
majoribus adnatus. Cellulæ vegetativæ cjflindrieæ vel subelavatæ 
vel ovoideæ; cellulæ terminales obtusæ vel acutatæ, nunquam pili- 
feræ; cellula basalis subhemisphærica, basi in disculum dilatata; 
membrana cellularum tenuis et hyalina, septis incrassatis; chroma- 
tophoræ laminæformes, parietales, fusco-viridæ vel olivaceæ (colore 
orto e chlorophyllo cum phjmoxanthino mixto). Zoosporangia inter¬ 
calaria e cellulis vegetativis orta, eadem forma ac cellulæ vegetativæ. 
Zoosporæ binæ, bipartitione contenti zoosporangii ortæ, olivaceo- 
virides, puncto rubro nullo, ciliis vibratoriis binis, in fine anteriore 
zoosporæ positis præditæ, per ostiolum poriforme zoosporangii exa¬ 
minantes, sine conjugatione germinantes. Cellulæ vegetativæ (mem¬ 
brana in mucum gelatinosum mutata) bipartitione succedanea in 
statum palmellaceum transeuntes. 

P. confervicolum Lagerh. nov. spec. Character idem ac generis. 
Long. cell. veg. 6—10 p; lat. cell. veg. 4—8 p. 

„ „ apic. 6 —12 p; ,, „ apic. 4—6 g. 
„ „ bas. 5—6 /u ; „ „ bas. 9 p. 
„ zoosporang. 6 —10 (w; „ zoosporang. 5—8 p. 

Diam. orif. zoosporang. 3 p ; diam. zoospor. 4 — 5 p. 
„ cell, palmeli. 4 g. 

Sueciæ in piscina horti botanici Upsaliensis in Cladophoris 
epiphytica, 189/484 lectum, domi cultum, 184/584 præparatum. 

615. Spongomorpha intermedia Fosl. nov. spec. Sp. flaccida, 
uncialis, decomposito-ramosa, laxe complicata; ramis ramulisque 
cauloideis erectis vel sæpe patentissimis recurvis, subæqualibiis vel 
raro sursum paullum incrassatis (interdum utrinque subattenuatis) ; 
cellulis 60 — 90 p crassis, diametro sesqui ad quadruplo (raro ultra) 
longioribus; ramis rhizoideis in parte superiore paucioribus, in in¬ 
feriore crebris, cellulis 30 — 50 p crassis, diametro 2—6plo longioribus. 

Norvegiæ in scrobiculis saxorum in superiore aquæ limite ad 
Kiberg in Finmarkia orientali 1815/982. 

616. Spongomorpha atrovirens Fosi. nov. spee. Sp. cæspitosa, 
irregulariter decomposito-ramosa; ramis cauloideis erectopatentibus 
vel patentissimis, ramulis plerumque patentissimis, sæpe recurvis, 
aliis brevibus sublinearibus, aliis longis attenuatis, complicatis; cel¬ 
lulis axis principalis 80 — 110 p crassis, diametro æqualibus ad triplo 
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longioribus, ramorum ramulorumque 45 — 80 p crassis, diametro 
sesqui ad quadruplo longioribus; ramis rhizoideis numerosissimis, 
cellulis 25—35 p crassis, diametro 2—6plo longioribus. 

Specimina in statu adultiore, zoosporigeno. 
Norvegiæ in scrobiculis saxorum in superiore aquæ limite ad 

Ingö in Finmarkia occidentali 1822/g82. 

617, Spongomorpha cincinnata Fosi. nov. spec. Sp. cæspitosa, 
decomposito-ramosa; ramis cauloideis in parte thalli inferiore et 
media paucis, erecto-adpressis vel interdum patentibus, elongatis, 
subsimplicibus; ramis ramulisque in parte superiore crebris, sparsis, 
attenuatis, plerumque patentissimis recurvis, complicatis; axibus prin¬ 
cipalibus sæpe ramis helicoideis (30 — 50 p crassis) destitutis, vel 
ramis cauloideis superioribus helicoideis (?) patentissimis vel descen¬ 
dentibus obsessis; cellulis axis principalis 90—115 /u, ramorum in¬ 
feriorum 70—100 /u, superiorum 58—80 p crassis, diametro in parte 
superiore et media 2 —6plo longioribus, sursum brevioribus, in sn- 
periore subæqualibus ad duplo longioribus; ramis rhizoideis inferue 
paucioribus, cellulis 30—60 p crassis, diametro duplo ad quadruplo 
longioribus. * 

Specimina in statu adultiore, zoosporigeno. 
Norvegiæ in scrobiculis saxorum in superiore aquæ limite ad 

Ingö in Finmarkia occidentali 1824/g82. 

619. Cladophora rupestris (L.) Kiitz. f. submarina Fosi. nov. 
form. F. ramulis superioribus confertis, sæpe erecto patentibus. 

a Norvegiæ ad Skarsvaag prope Nordkap in scrobe, mare refluxo, 
aqua dulci perfluxo 1810/682. 

b Norvegiæ in scrobiculis saxorum (aqua subsalsa) ad Pasvig 
in Finmarkia orientali lS6jnS2. 

621. Cladophora hirta Kiitz. ß borealis Fosi. nov. var. Var. 
rigida, 10—15 cm. alta, decomposito-subdichotoma; segmentis inferi¬ 
oribus nudis vel ramellis paucis subsimplicibus obsessis, superioribus 
ramellis crebris, simplicibus vel subsimplicibus, plerumque brevibus, 
erecto-adpressis, sparsis vel subsecundis (raro oppositis), apice acutis; 
cellulis ramorum 90 —120 p, ramulorum 40—70 p crassis, diametro 
subæqualibus ad quadruplo longioribus (plerumque æqualibus). 

Specimina in statu adultiore, zoosporigeno. 
Norvegiæ in scrobiculis saxorum in superiore aquæ limite ad 

Sværholt in Finmarkia 186/s82. 

623. Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. f. typica, crassit. 
cell. 19—27 p, altit. par —3plo major. 624— f. valida, crassit. 
cell. 26—36 p, altit. 1/4 minore —21/3plo majore. 625— f. tenuior: 
crass, cell. 15 — 22 p, altit. 1V4—5plo majore (Rh. litoreum 
(Lyngb.) Kiitz.?) 

627. Rhizoclonium arenosum (Carm.) Kiitz. Forma cellulis 
brevioribus, crassioribus; crass, cell. 27 — 30 p altit. I1/*— 22/3plo 
majore. 

Norvegiæ in inferiore aquæ limite in sinu Sandvigen prope 
Repvaag in Finmarkia occidentali 1816/682. M. Foslie. 
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628. Rhizoclonium dimorphum Wittr. nov. spec. Rh. simplex, 
longissimum; filis rectis, laxe intricatis; cellulis biformibus: l:o ve¬ 
getantibus, læte viridibus, 18—25 /u crassis, longitudine pari —4plo 
majore, membrana 2 — 22/3 /n crassa, 2:o quiescentibus, (exsiccatione 
lenta ortis) pallidis, amyliferis, diametro 3V2—8plo longioribus. 

? Conferva rivularis Dillw. Brit. Conferv. tab. 39. 
Sueciæ in fossa litorali (aqua fere dulci) ad Borgholm Oelan- 

diæ 1823/783. 
630. Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Kütz. ß macromeres 

Wittr. novT. var. 
Var. cellulis longioribus; crassit. cellul. 17 — 24 p, longit. 21/2 — 

lOplo (plerumque 5 —6plo) majore. 
Sueciæ in piscina ad Rydboholm par. Östra Ryd Uplandiæ 1825/682. 
645. Tetraspora cylindrica (Wahlenb.) Ag. Cum cellulis per¬ 

durantibus, membrana fusca præditis; diam, harum cellularum 15 (a, 
diam, cellul. veget. 6 tu. 

Sueciæ in flumine Tarrojokk par. Qvikkjokk Lapponiæ Lulensis 
1818/783. G. Lagerheim. 

651. Mougeotia (Mesocarpus) robusta (De Bar.) Wittr. ß bi- 
ornata Wittr. nov. var. Var. episporio (hyalino) intus verruculoso, 
verruculis scrobiculos mesosporii explentibus, mesosporio luteo-fusco 
(distinctissime scrobiculato); crassit. cell. veg. 22—26 g, altit. 4— 
8plo maj.; diam. minim, hypnosp. (transversalitey oval.) 30—36 u, 
diam. maxim. 42—47 /u. 

Sueciæ in fossa turfosa ad Norra Bäckebol. par. Gunnarsnäs 
Daliæ 1830/8 83. 

653. Spirogyra maxima (Hass.) Wittr. F. megaspora, crassi- 
uscula, cellulis vegetativis 146—160 p crassis, zygosporis 130—144 
p in diametr. et circa 96 ,u crassis. 

Sueciæ in piscina ad Thorslunda in (Elandia 1823/®83. 
O. Nordstedt. 

654. Spirogyra maxima (Hass.) Wittr. Diametr. cell, veget. 
140—150 /u-, diam, zygospor. 110 —120 crass, zygospor. 76 — 90 p. 
Forma Spirogyræ orbiculari Petit, Spirog. d. envir. de Paris p. 31, 
tab. XII f. 1—2, proxima. 

Sueciæ in fossa ad Strandtorp parœciæ Repplinge in (Elandia 
1827/s83. O. Nordstedt. 

655. Spirogyra majuscula Kütz. ß brachymeres (Stizenb.) 
Rabenh. Forma minor, fasciis chlorophyllaceis plerumque 7, an¬ 
fractibus V,—2/3, cellulis sporiferis subtumidis; crassit. cell, veget. 
63—69 p, altit. 2tli — 43/4plo maj.; crassit. maxim, cell, sporif. 
73—90 fu, altit l1/*—23/4plo maj.; diam. zygosp. 66—78 tu, crassit. 
46 — 52 

Sueciæ ad Lemshaga in insula Vermdon Uplandiæ 1810/683. 
Veit Wittrock. 

657. Euastrum incavatum Josh, et Nordst. nov. spec. E. mi¬ 
nimum incisura mediana lineari angusta 1. intra ostium paullulo 
dilatata; semicellulæ pyramidales e basi dilatata sensim in lobum 
polarem attenuatae, lateribus leviter latissime retusis, angulis inferi- 
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oribus oblique truncatis, lobo polari superne tantum levissime dila¬ 
tato, margine superiore late rotundato medio retuso 1. incavato, 
angulis subacutis; a latere visæ ovatæ; a vertice conspectæ ellipticæ; 
anguli superiores et inferiores oblique e vertice visi obtusi utrinque 
tuberculo parvo ornati. Membrana glabra. Long. 40—43 p] lat. 
24 p, lat. apic. 12 p; crass. 14—16 p, 

Habitu Micrasterias integra Nordst., Euastrum ansatum Ehrenb., 
E. cuneatum Jenn. huic speciei proxima sunt. 

Explicatio fig. (570/1) a cellula a fronte, b a latere, c a ver¬ 
tice, d oblique e basi visa. 

Jamaicæ in Morces Cap ad Gordon-Town 1884. Comm. W. Joshua. 

674. Scytonema Hansgirgianum P. Richter nov. spec. S. 
strato late expanso cæspite tomentoso subcoriaceo, superficie reticu- 
lato-lacunoso, ferrugineo olivaceo vel atropurpureo, trichomatibus 
implicatis subsimplicibus adscendentibus fragilibus, internis initio 
cinereo-glaucescentibus deinde aerugineis vel pallidis, modo indi¬ 
stincte modo distincte articulatis articulis diametro subæqualibus vel 
longioribus, cylindraceis vel rotundato-compressis terminalibus tumi¬ 
dis; heterocystidibus sphaericis vel quadratis, subachrois vel luteolis; 
vagina laevissima, tenui non lamellosa, fusco-aurea vel lutea. Diam, 
trich. cum vagin. 8—9 p, sine vagin. 5,5—7,5. 

Germanise ad parietes caldarii in Anger prope Lipsiam 187/s83. 
678. Oscillaria scandens P. Richter nov. spec. O. aërea; 

trichomatibus 4—6 p crassis, initio aerugineis deinde chalybeo- 
violascentibus vel nigrescentibus, obsolete articulatis, rectis vel flexi¬ 
bilibus, interdum fasciculatim congestis, apiculo repente uncinato. 

In Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Kfitz. d. terrestre (Me- 
negh.) Rab. epiphytica. 

Germanise in parietibus caldarii in Anger prope Lipsiam 184/a81. 
679. Spirulina Jemen (Hass.) Kütz. ß platensis Nordst. nov. 

var. Cellulæ granulis repletæ, (latitudine V3—*/* brevioribus; an¬ 
fractibus laxis, distantia c. 30 — 50 p). Crassitud. 7 — 8 p. 

Americse meridionalis ad Montevideo in Uruguay 186/384 
leg. Prof. J. Arechavaleta. 
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689. Nostoc Wollnyanum P. Richter nov. spec. 
N. globosum, molle, plerumque pisi sativi magnitudine; olivaceo- 

lutescens vel rufo-fuscum, aggregatum interdum confluens; trichoma- 
tibus laxe intricatis, pallide vel dilute aerugineis ; cellulis vegetativis 
ellipticis, arcte connexis, 21/2—31/2plo longioribus quam latioribus; 
sporis laevibus subsphaericis, ovalibus ellipticisve numerosis; hetero- 
cystidibus sphaericis vel oblongis, hyalinis. Latit. cell, veget 4—4, 5 

(t/, longit. 10—14 ju-, diam, heterocyst. 5,6 (u; longit. sporar. 8—14 
ju, latit. 7 — 8 tu. 

Species N. ellipsosporo (Desmaz.) affinis. 
Germanise ad parietes caldarii in Anger prope Lipsiam 1817/883. 

694. Aphanothece nidulans P. Richter nov. spec. A. minu¬ 
tissima in massa subgelatinosa nidulans; cellulae laete aeruginosae, 
bacillares obtusatae, rectæ vel curvulae, aegre conspicuae, divisione 
facta sphaericae quasi punctiformes, in familias dense aggregatae, 
tegumenta hyalina defluentia, raro limitata. Long, ad 3,5 (w, diam. 1 u. 

In consortio Protococci grumosi, Chroococci varii, Chr. violacei 
(?), Aphanocapsae Naegelii et Gloeocapsae atrovirentis maculas ob¬ 
scure prasinas formans. 

Germanise ad parietes caldarii in Anger prope Lipsiam 189 382. 

696. Chroothece Hansg. nov. gen. Cellulæ cylindricæ vel 
oblongo-conicæ, utroque fine rotundatæ, singulæ vel geminæ, mem¬ 
brana crassa, hyalina, stratura subgelatinosum fusco-luteum formantes. 
Cytioplasma cellularum pulchre serugineum vel aurantiaco-luteum, 
distincte granulatum. Divisio cellularum in unam directionem fit. 
Sporæ ignotæ. 

Ch. Richteriana Hansg. nov. spec. Ch. strato subgelatinoso, 
subcrasso, ærugineo-luteolo (juv.) vel fusco-luteo, plus minus effuso, 
cellulis solitariis vel binis, ad 18—24 /u crassis, 1 — 2plo longioribus, 
tegumentis ad 6 p crassis, non lamellosis, subachrois; cet. charact. 
ut in genere. 

Bohemiæ in terra nuda, muscosa et lichenosa in consortio Ca- 
lothricis salinæ (Schizosiphon salinus Kiitz.), Microcolei salini, Lyng- 
b}ræ salinæ etc. ad Auzitz prope Kralup 186/484. 

697. Rhodococcus Hansg. nov. gen. Cellulæ globosæ vel sub- 
globosæ, singulæ vel 2 — 4 in familias consociatæ, stratum subcrusta- 
ceum longe lateque expansum, sordide violaceo-purpureum constitu¬ 
entes. Multiplicatio fit cellularum matricalium divisione ad tres 
dimensiones alternante, more Chroococci vel Pleurococci, a quibus ge¬ 
neribus Rhodococcus præcipue violaceo-purpureo cytioplasmate differt. 

Rh. caldariorum Hans. nov. spec. R. cellulis 3 — 6 ix sine tegum., 
cum teg. 5 —15 /u crassis, cytioplasmate pallide vel intensius violaceo- 
purpureo, membrana tenui, hyalina, plus minus subampla; cet. 
charact. ut in genere. 

Bohemiæ in parietibus subhumidis caldariorum horti botanici 
Pragæ 18,J/1283. 

698. Gloeocapsa sabidosa (Menegh.) Rieht. Vesiculæ in statu 
juvenili hyalinæ, postea aurantio-rubræ. 
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Svensk botanisk literatur 1883. 

(Af Th. O. B. N. Krok.) 

A. I Sverige tryckta arbeten eller uppsatser. 

Adlerz, E., Studier öfver bladmossorna i jemtländska fjälltrakterna 
1882. — Botan. Notiser 1883: s. 1—8; 35—43. 

Agardh, J. G., Till Algernes Systematik. Nya Bidrag (Tredje 
afdelningen.) 4:o [177; 4 s. + oIV tab.] — Acta Universitatis 
Lundensis. Lunds Universitets Ars-skrift, tom XIX. III afdeln. 
mathem. och naturv. n:o II. 
Äfven särskildt. — Afd. I. Ibid. tom. IX (1873); afd. 2. Ibid. 
XVII (1882). 

Almquist, E.t Metoder att odla och färga bakterier. Reseanteck¬ 
ningar af —. Hygiea, bd. 45: s. 226—262. 
Äfven särskildt. Stockholm. J. Marcus’ Boktryckeri-Aktiebolag. 
8:o [37 s.]. 

Almquist, S., Lärobok i botanik för allmänna läroverkens högre 
klasser, häft. 2—3. Stockholm. Kongl. Boktryckeriet. 8:0 
[s. 81—150; 2; II -f- titel till hela arbetet]. 

-—, Om undervisningen i naturkunnighet. Föredrag vid skollä¬ 
raremötet i Stockholm 1880. Stockholm. Kongl. Boktryckeriet. 
8:o [13 s.]. 
Ursprungi. i 4:e allm. nordiska skolmötets i Stockholm berätt. 
1880 (tr. 1883): s. 203 — 215. 
Omtryckt med tillagda noter i: Skolan och hemmet 3 (1883): 
s. 166 —184. — Äfven särskildt. Stockholm. Kongl* bok¬ 
tryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 8:o [20 s.]. 

-, Anmärkningar om några sällsynta Agaricus-arter. — Botan. 
Notiser 1883: s. 108—110. — På tyska i Botan. Centralblatt, 
Bd 14: s. 287. 

——, Om Juncus filiformis L. var. pusilla Fr. och om Poa stricta 
Lindeberg. — Ibid. 1883: s. 113—115. — På tyska ibid. s. 
319-320. 

-, Om blommans byggnad hos våra svenska Platanthera- 
arter. — Ibid. 1883: s. 237 — 239. — På tyska ibid. Bd. 16: 
s. 351—352. 

-, se Krole, Th. O. B. N. 
-, se Lagerstedt. N. G. W. 
Areschoug, F. W. C., Botanikens elementer. Lärobok för de all¬ 

männa läroverkens högre klasser. Tredje, fullständigt omarbe¬ 
tade upplagan. Lund. Fr. Berlings boktryckeri och stilgjuteri. 
8:0 [4; 227 s.]. 

-—, Om klimatets inflytande på växternas organisation. — Skand. 
Naturf. Förh., Möte 12 i Stockholm 1880: s. 75—89. — På 
tyska, se botan. literaturfört. för 1882. 

-, Om fjfllodiernas byggnad. — Ibid. s. 409—412. 
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-, Charles Darwin — ett minnesblad. Lund 1883 Fr. Berlings 
boktryckeri och stilgjuteri. 8:0 [titel -f 40 s.]. 

Areschoug, J. E., Observationes phycologicæ. Particula qvarta de 
Laminariaceis nonnullis. Upsaliæ, excudit Ed. Berling. 4:o 
[titel + 23 s.]. 
Ur Upsala, reg. socie, scient., nova acta, ser. 3, vol. 12 [ej distrib.]. 
— Part. 1-3. Ib. vol. 6, 9, 10 (1866, 1874, 1876). 

Arnell, H. W.. En egendomlig, ny form af rönn, Sorbus Aucuparia 
L. forma minor. — Botan. Notiser 1883: s. 54—56. 

Arrhenius, J., Elias Magnus Fries. Professor. — Lefnadsteckningar 
öfver K. Sv. Vet.-Ak. efter år 1854 afl. ledamöter, bd 2, 
häft. 2: s. 195 — 226. 
Afdrag, se botan, literaturfört. för 1881. 

Behm, Fl., Ur ”Anteckningar från en botanisk resa från Östersund 
till Mernker i Norge, sommaren 1881”. — Botan. Notiser 1883: 
s. 102 — 104. 

Bergen dal, D., Bidrag till örtartade dikotyledoners jämförande 
anatomi. Akad. afh. för erhåll, af filosof, doktorsgrad vid 
Lunds univ. ... 7 Nov. 1883. Lund, Fr. Berlings boktryckeri 
och stilgjuteri. 4:0 [3; 134; Yl s. -j- VI pl.] 
Ur Lunds Univ. Ars-skrift, tom XIX. III afdeln. för mathem. 
och naturv. n:0 III. 

Borén, P. G., Utdrag ur meteorologiska centralanstaltens månads- 
rapporter. (Meddelade af—). — Botan. Notiser 1883: s. 137 —139. 
Afse 1882 — början af 1883. 

Botaniska Notiser för år 1883 . . . utgifne af C. F. O. Nordstedt, 
Med 3 träsnitt i texten och 1 tafla. Lund, Fr. Berlings Bok¬ 
tryckeri och Stilgjuteri. 8:0 [2; IV; 240 s.] 

Cleve, P. T., Diatoms, collected during the expedition of the Vega 
examined by —. With four plates. — Vega-expeditionens ve¬ 
tenskapliga iakttagelser, bd. 3: s. 455 — 517 -j- tafl. 35—38. 
Afven särskildt, med oförändrad paginering. Stockholm 8:o. 

Enumerantur plantæ Scandinaviæ. — Points-förteckning öfver Skan¬ 
dinaviens växter. De angifna bytesvärdena äro antagna både i 
Lunds botaniska förening och Upsala botaniska bytesförening. 
1. Fanerogamer och Kärlkryptogamer. Andra upplagan. Lund, 
Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:o [2; 91 s. (Enkel- 
spaltig) — 2; 48 s. (Dubbelspaltig)]. 

Eriksson, J., Om Ör-råg. (Med planche). Stockholm 1883. 
Kongl. Boktryckeriet. 8:0 [6 s.]. 
Or K. Landtbr.-Ak. Handl, och Tidskrift för år 1883. 

E[riksso]n, J., Om några sjukdomar å våra trädgårds-och drifhus- 
växter. — Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1883; s. 2—8; 
109—114; 132—137 [fortsättes]. 

Forssell, K. B. J., Studier öfver cephalodierna. Bidrag till kän¬ 
nedomen om lafvarnes anatomi och utvecklingshistoria. Akad. 
afh. i Upsala för erhåll, af filosof, doktorsgrad . . . (26) Maj 
1883. Stockholm. Kongl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 
8:0 [2 titl.; 112 s. -f- II tafl.] 
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Ur K. Sv. Vet.-Ak. Handl., Bihang, bd. 8. 
Fries, Th. M., Kulturväxternas ursprung. — Svenska Trädgårds¬ 

föreningens Tidskrift 1883: s. 36—44; 68—75; 98 — 109; 
142 — 150. 
Äfven särskildt. Stockholm, tryckt i Central-tryckeriet. 8:o 
[38 s.]. 

-, Semina selecta e messe anni 1882 ab Horto Upsaliensi ob¬ 
lata, Upsala, Edv. Berling. Fol. [7; 1 s.]. 

Grönvall, A. L., Bryologiska notiser. — Botan. Notiser 1883: 
s. 216 — 217. 

Hartman, Carl, (f), Öfversigt af Svenska Florans vigtigaste Växt¬ 
familjer ordnade efter Fries’ naturliga system. Örebro. Bohlin- 
ska Boktryckeriet. 8:0 [23 s.]. 

Hult berg, A., se bot. literaturfört. för 1882. 
Ju el O., några mykologiska Notiser. — Botan. Notiser 1883: s. 

195—196. — På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 16: s. 224. 
Jönsson, Bengt, Normal förekomst af masurbildningar hos slägtet 

Eucalyptus, Lehr. — Botan. Notiser 1883: s. 117 —134 
-f- tafl. I. 

-, Polyembryoni hos Trifolium pratense L. — Ibid. s. 134—137. 
Kindberg, N. C., se bot. literaturfört. för 1882. 
-, Die Arten der Laubmoose (Bryineæ) Schwedens und Nor¬ 

wegens beschrieben von —. Stockholm. Kongl. boktryckeriet. 
P. A. Norstedt & Söner. 8:o [167 s.]. — K. Sv. Vet.-Ak. 
Handl., Bihang. bd. 7. N:o 9. 
Äfven särskildt. 

Kje 11 man, F. R., Fanerogamfloran på S:t Lawrence-ön. — Vega-ex- 
peditionens vetenskapliga iakttagelser, bd. 2: s. 1 — 23 -f- tafl. 1 — 2. 
Äfven särskildt. Stockholm. 8:0. 

-, Fanerogamer från Vest-Eskimåernas land bestämda af —. 
Ibid. s. 25—60 -f- tafl. 3:e. 
Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Stockholm. 8:0. 

-, Norra Ishafvets algflora. (Härtill tafl. 1 — 31). — Ibid. bd. 
3: s. 1-430 + 1. 
Äfven särskildt. Stockholm. 8:o. 

K 1er eker, J. E. F. af, Recherches sur la structure anatomique de 
l’Aphyllanthes monspeliensis Lin. Avec trois planches. Stock¬ 
holm. Kongl. boktryckeriet. ' P. A. Norstedt & Söner. 8:0 [23 s.]. 
— K. Sv. Vet.-Akad. Handl., Bihang, bd. 8. N:o 6. 
Äfven särskildt. — Föregående meddelande är : Klercker, J. af, 
Den anatomiska byggnaden af vegetationsorganen hos Aphyl- 
lanthes monspeliensis. — Botan. Notiser 1883: s. 72 — 74. — 
På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 14: s. 156—157. 

Krok, Th. O. B. N., Förteckning på lärarne i botanik vid Sveriges 
högskolor, högre samt 5-klassiga allm. m. fl. läroverk 1883. 
(Meddelad af —). — Botan. Notiser 1883: s. 198—203. 

-, Svensk botanisk literatur 1882. — Ibid. s. 222 — 230. 
Äfven särskildt. Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgiu- 
teri. 8:o [9 s.] 
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- & Alm quis t, S., Svensk flora för skolor. 1. Fanerogamer. 

Stockholm. Ivar Hæggstrôms boktryckeri. Liten 8:o [XXVI; 
197; 1 s.] 

Lagerheim, G., Bidrag till Sveriges algflora. Tafl. I. — K. Vet.- 

Ak. Öfvers. 1883. N.*o 2. Stockholm: s. 37 — 78. 

Afven särskildt, med oförändrad paginering. Stockholm. Kongl. 
Boktryckeriet. 8:o. 

-, Några sistlidne sommar funna intressanta Nostochaceer. — 

Botan. Notiser 1883: s. 27 — 28. — På tyska i Botan. Central- 

blatt, Bd 13: s. 254—255. 

-, Bidrag till kännedom om snöfloran i Luleå Lappmark. — 

Ibid. 1883: s. 230-235. 

Afven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Berlings 

Boktryckeri och Stilgjuteri. 8;o. — På tyska ibid. Bd. 16: s. 

347-350. 

Alm qu is t, S. & Lager sted t, N. G. W., Lärobok i naturkunnighet 

— Första delen: Läran om växterna och djuren. Tredje upp¬ 

lagan. Stockholm. Kongl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & 

Söner. 8:0 [VII; 212 s: -f- 16 färgi. tafl. öfver växter]. 

Läran om växterna (botanik): 1 -j- s. 1 — 78 -f- 16 tafl. 

Tjalin, C., J., Ett par fänerogamfynd vid Borgholm å Öland som¬ 

maren 1882. — Botan. Notiser 1883: s. 71 — 72. — På tyska 

i Botan. Centralblott, Bd. 14: s. 155 —156. 

Stachys ambigua o. Medicago minima. 
Laurel 1, Fr., Beskrifning öfver växter, afbildade på de botaniska 

väggtaflor, hvilka genom Kongl, ecklesiastik-departementet hål¬ 

las folkskolorna tillhanda. Första häftet. Stockholm, Gernandts 

boktryckeri-aktiebolag. 8:0 [70; 1 s.] 

-, Bibringande af växtkännedom i folkskolan i anseende till 

ändamål, omfattning och sätt. Föredrag. — Berättelse om 9:e 

allm. svenska folkskoleläraremötet i Upsala .. . 1883: s. 175—184. 
Lindman, Carl, Om Drifved och andra af hafsströmmar uppkastade 

naturföremål vid Norges kuster. — Göteborg, K. Vet. o. Vitt. 

Samh. Handl., ny tidsföljd, häft. 18: s. 1—105 -f- 1 -f- III pl. 

Äfven särskildt. Göteborg D. F. Bonniers boktryckeri. 8:o 
[2; 105; 1 s. -f III pl.] 

[Linnarsson, E. J. S.] Förteckning öfver Sköfde-traktens fanero¬ 

gamer och ormbunkar. Sköfdf [sic], Sköfde-Postens tryckeri. 

Liten 8:o [28 s.] 

Ljungström, Ernst, Bladets bygnad inom familjen Ericineæ. I 

Ericeæ. Akad. afh. för erhåll, af filosof, doktorsgrad vid Lunds 

universitet ... 28 Maj 1883. Lund. Fr. Berlings boktryckeri 

och stilgjuteri. 4:0 [titel; 47 s. -f II pl.] 

Ur Lunds Univ. Års-skrift, tom. XIX. III afdeln. för mathem. 

och naturv. n:o IV. 

-, Carduus acanthoides L. -f- crispus L., en för Sverige ny 

hybrid. — Botan. Notiser 1883: s. 218—221. 

Afven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Ber¬ 

lings Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:o. 
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Lönnegren, A. V., Svampbok innehållande beskrifning öfver Sve¬ 

riges allmännaste ätliga och giftiga svampar jemte de ätligas 

insamling, förvaring, tillredning och odling, tillika med uppgif¬ 

ter om deras beredning för afsättning i handeln. Lättfattligt 

försök af —. Med fyra planscher upptagande 44 fig. i färgtryck. 

Efter förf:s originalteckningar. Stockholm, Central-tryckeriet. 

8:o [70; 2 s.]. 

Lönnroth, K. J., Cuscuta -Epithymum, Murr. Lin. Syst. Veg., en 

ny växt för Sveriges flora. — Botan. Notiser 1883: s. 157 —160. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Ber- 

lings Boktryckeri och Stilgjuteri 8:o. 

Mel ander, C., Bidrag till Vesterbottens och Lapplands flora. — 

Botan. Notiser 1883: s. 160—162; 205—216. 

Nathorst, A. G., Om förekomsten af Sphenothallus cfr angustifolius 

Hall i silurisk skiffer i Vestergötland. — Stockholm, Geol. 

Fören. Förh., bd. 6: s. 315—319. 

-, Nya fynd af fossila växter i undre delen af Stabbarps kol- 

grufva. — Ibid. s. 405 — 408. 

-•, Ormbunkar från Skånes stenkolsförande lager. — Botan. 

Notiser 1883: s. 25 — 26 [referat]. 

-, Bidrag till Japans fossila flora. — Vega-expeditionens veten¬ 

skapliga iakttagelser, bd. 2: s. 119—225 -f- tail. 4—19. 

Äfven särskildt. Stockholm 8:o. — På franska, med oförändrad 

paginering.: Contributions à la flore fossile du Japon. Avec 16 

planches lithographiées. Stockholm. Kongl. boktryckeriet. P. 

A. Norstedt & Söner. 4:o [92 s.] — K. Sv. Vet.-Ak. Handl., 

ny följd, bd. 20. N:o 2. — Äfven särskildt. 

Följdskrifter: 

S a po r t a, A. de, Contributions à la flore fossile 

du Japon . . ., résumé analytique d’après une 

traduction du texte suédois. — Paris, annal, 

de sc. nat., sér. 6, Botanique, tom. 15: s. 

149-167. 

Nathorst, A. G., A propos de la flore fossile du 

Japon. — Ibid. s. 337 — 341. 

-, Polarforskningens bidrag till forntidens växtgeografi. — A. 

E. Nordenskiöld, Studier och forskningar: s. 229—301 

-F tafl. 10 — 11. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Stockholm, Cen¬ 

traltryckeriet. 8:o. 

-, Nya bidrag till kännedomen om Spetsbergens Kärlväxter, 

och dess växtgeografiska förhållanden. Med 2 kartor. Stock¬ 

holm, Kongl. boktryckeriet. P. A. Norstedt & Söner. 4:o 

[88 s.]. — K. Sv. Vet.-Ak. Handl., bd. 20. N:o 6. 

Äfven särskildt. — Förutgående resumé häraf är; 

Studien über die Flora Spitzbergens. Mit 1 Holzschnitt. 

— A. Engler, Botan. Jahrbücher, Bd 4: s. 432 — 

448 + 616. — Äfven särskildt, med oförändrad pagi¬ 

nering. 8:o. 
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Är naturalhistoriens ställning vid statens allmänna läroverk sådan, 

som den enligt dessa vetenskapers så väl pedagogiska betydelse 
som vetenskapliga och praktiska vigt borde vara? — Skand. 

Naturforsk. Förh., Möte 12 i Stockholm 1880: s. 448—468. 

Neuman, L. M., se. botan. literaturfört. för 1882. 

-, Berättelse om en botanisk resa till Hallands Väderö och 

närliggande delar af Skånska landet, företagen med understöd 

af Kongl. Vetenskapsakademien år 1882. — K. Vet.-Ak. Öfvers. 
1882. N:o 8. Stockholm: s. 45—85. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. 8:0. 

Nilsson, N. Hj., Från Malaga till Hacienda de San José, vegeta¬ 

tionsbild Irån södra Spanien. — Skånska Trädgårdsföreningens 

tidskrift 1883: s. 85—95. 

Äfven särskildt. Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri. 

8:0. [11 s.]. 
Nord stedt, C. F. 0., Om Nya Zelands Characeer. — Skand. Na- 

turf. Förh., Möte 12 i Stockholm 1880: s. 432 — 434. 

-, se Botaniska Notiser för 1883. 

Points-förteckning, se Enumerantur plantæ Scandinaviæ. 

S an dahi, O. T., Botaniska uppsatserna i Nordisk familjebok etc. 
bd. 6: haft 7 —10; bd. 7: häft. 1—8. 

San tess on, Anton B., De Fyra Årstiderna. Vandringar i Skog 

och Mark. Stockholm. Ivar Hæggstroms boktryckeri. 8:0 [3; 

160 s. -{■ 44 träsnitt i texten och illustreradt omslag]. 

Det rent naturhistoriska efter Rossmässler. 

Strömbom, N. G., Våra vanligaste Svenska Svampar, ätliga och 

giftiga. Försök till handledning i svampkännedom för nybe- 

gynnare. Uppl. 3. Stockholm. Ivar Hæggstroms boktryckeri. 

8:0 [80 s. + 1 färglagd pl.] 
Tiselius, G., Varieteter af det vanligen odlade hösthvetet, Triticum 

vulgare L. — Botan. Notiser 1883: s. 113. — På tyska i Bo¬ 
tan. Centralblatt, Bd. 14: s. 319. 

Wallen gren, R. 0. J., Leersia oryzoides i Blekinge. — Botan. 

Notiser 1883: s. 203 — 204. 
Warming, E., Podostemaceernas hapterer; Trifolium subterraneum; 

s. k. sammansatta ståndare. — Botan. Notiser 1883: s. 26—27; 

74—76. — På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 13: s. 253— 

254; Bd. 14: s. 157; 157 — 158. 

-, Iakttagelser öfver växter med öfvervintrande gröna blad. 

(Föregående meddelande). — Ibid.: s. 235 — 236. — På t3Tska 
ibid. Bd. 16: s. 350. 

Wille, N.*), Om Slægten Gongrosira Kiitz. — K. Vet.-Ak. Öfvers. 

1883. N:o 3. Stockholm: s. 5—20 + tafl. ILa. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. 8:0. 

*) Amanuensen Wille, ss. numera anstäld vid Riksmusei bo¬ 

tan. afdelning, upptages hädanefter i Svensk botanisk literaturför- 
teckning. 
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-, Norsk botanisk Literatur 1881 og 1882. — Bot. Notiser 
1883: s. 59—62. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Ber- 
lings Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:0. 

-, Om Akineter o g Apianosporer hos Algerne. — Botan. No¬ 
tiser 1883: s. 181—188. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Berlings 

Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:0. — På tyska i Botan. Central- 

blatt, Bd. 16: s. 215 — 219. Äfven särskildt. Druck von F. 

Scheel in Cassel. 8:o [5 s.] 

Wittrock, V. B., Delectus fructuum cum seminibus maturis quos 

museum botanicum Stockholmiense pro mutua commutatione 
offert. Stockholm, tryckt i Central-tryckeriet. 8:o [10 s.] 

-—, Några bidrag till det hypokotyla internodiets samt hjert- 

bladens morfologi och biologi. — Skand. Naturf. Förh., Möte 

12 i Stockholm 1880: s. 439—448. 

Afdrag, se botan. literaturfört. för 1882. 

-*, Föredrag i botanik vid Kongl. Vetenskapsakademiens hög¬ 

tidsdag den 31 Mars 1883. Stockholm. Stockholms Dagblads 

boktryckeri. 16:0 [28 s.]. 

Aftryck ur Stockholms Dagblad. 

-, Om snöns och isens flora, särskildt i de arktiska trakterna. 

— A. E. Nordenskiöld, Studier och forskningar: s. 63 — 

124 -j- 5 tafl. [Sid. 116 —120: Bihang. Om snöns och isens 
fauna]. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Stockholm, Cen- 

tral-tr}Tckeriet. 8:0. 
Föregående meddelande i Botan. Notiser 1883: s. 76 — 79. — 

På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 14: s. 158 —159. 

-, Bidrag till den medelsvenska höstflorans morfologi och bio¬ 

logi. — Botan. Notiser 1883: s. 20 — 25. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Berlings 

Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:0. — På tyska, i sammandrag, i 

Botan. Centralblatt, Bd. 13: s. 251—253. 

--, Några meddelanden om mångformigheten hos slägtet Ery¬ 

thraeas skandinaviska typer. — Botan. Notiser 1883: s. 110—112. 

— På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 14: s. 317 — 318. 

-, Några biologiska och morfologiska iakttagelser, gjorda på 

växter, som denna sommar odlats i Bergianska trädgården [vid 

Stockholm]. — Ibid. 1883: s. 188 —193. — På tyska ibid. 

Bd. 16: s. 219—222. 
Växtförteckning för allmänna läroverkens tredje klass; . . . fjerde 

klass; . . . femte klass. Stockholm, Nya Tryckeri-Aktiebolaget. 

8:0 [16 s.; 23; 1 s.; 31; 1 s.] 
Ö[rtenblad], Th., Om tallkotten. — Tidskrift för skogshushållning, 

årg. 11: s. 1—10 -f- 3 träsnitt i texten. 

Österberg, J. A., Bidrag till kännedomen af pericarpiets anatomi 

och kärlstrangförloppet i blomman hos Orchideerna. — K. Vet.- 

Ak. Öfvers. 1883. N:o 3. Stockholm: s. 47 — 62-p tafl. III—V. 
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Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Stockholm. Kongl. 
Boktryckeriet. 8:o. 

Föregående meddelande i Botan. Notiser 1883: s. 65 — 71. — 

På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 14: s. 125 —128. 

(Exsiccat). 
Eriksson, Jakob, Fungi parasitici scandinavici exsiccati quos . . . 

distribuit —. Fasc. 2-3. Species 51—150. Holmiæ Central¬ 
tryckeriet. 4:o [3 + 3 onura. s.] 

Beskrifn. på de nya arterna och varieteterna äro aftryckta i 

Botan. Notiser 1883: s. 152 —153, 181. 

Wittrock Veit & Nord stedt, Otto, Algæ aquæ dulcis exsiccatæ 

præcipue scandinavicæ quas adjectis algis marinis, chlorophyl- 

laceis et phycochromaceis distribuerunt —. Fasc. 11 (N:ris 501 

— 550) + 12 (N:ris 551 — 600). Holmiæ Central-tryckeriet. 

Stor 8:0 [titlar + ind.] 

I dessa fasc. förekommande beskrifningar på nya arter och 

varieteter åro aftryckta i Botan. Notiser 1883: s. 147 —152. — 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Ber- 

lings Boktryckeri och Stilgjuteri. 8:o. 

B. I Utlandet trycMa uppsatser. 

«. Original-uppsatser. 

Cleve, P. T., Om the Diatoms collected during the Arctic Expedi¬ 

tion of Sir George Nares. — London, Linnean Soc. Journal. 

Botany, vol. 20: s. 313 — 317. 

Krok, Th., O. B. N., Valerianaceæ. Exposuit —. E. Warming, 

Sy mb. ad floram Brasiliæ centr, cognosc. Partie. 27: s. 139 — 140 

i Kjøbenhavn, naturh. Foren. Vidensk. Meddel, f. 1882. 

Nordstedt, O., Characeæ. Autore —. M. Kuhn, Ueber Farne und 

Charen von der Insel Socotra i Deutsch, botan. Ges. Berichte, 

Jahrg. I: s. 241—242. — Äfven särskildt, med oförändrad pa¬ 
ginering. 8:0. 

-, 2 Arten der Gattung Bulbochæte. — Botan. Centralblatt, 

Bd. 16: s. 95 (referat). 
Scheutz, N. J., Observationes Rhodologicæ. Scripsit —. Botan. 

Centralblatt, Bd. 16: s. 187—191. 

Äfven särskildt. Druck von F. Scheel in Cassel. 8:0 [5 s.] 

Warming. E., Botanische Notizen. — Botanische Zeitung 1883: 

s. 193-204; 215-219. 

-, Studien über die Familie der Podostemaceæ. (Vergi. Bot. 

Jahrb. II, p. 360 ff. u. Taf. IL). (Mit 5 Holzschnitten.) — A. 

Engler, Botan. Jahrbücher, Bd. 4: s. 217 — 223. 

-, Tropische Fragmente. I. Die Bestäubung von Philodendron 

bipinnatifidum Schott. (Mit 2 Holzschnitten). II. Rhizophora 

Mangle L. (Mit Taf. VII—X und I Holzschnitt). — Ibid. s. 

328-340; 519-548. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. 8:o. 
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Wille, N., Ueber Chromophyton Rosanoffii Woron. Vorläufige Mit¬ 

teilung. — Botan. Vereins der Prov. Brandenburg Verhandl., 

Jahrg. 24, Sitzungsber.: s. 49 — 50. 

-, Ueber die Zellkerne und die Poren der Wände bei den Phyco- 

chromaceen. — Deutsch.botan. Ges.Berichte, Jahrg. I: s. 243 — 246. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. 8:o. 

ß. 0 fversättn ingar. 

Berggren, S., Ueber das Prothallium und den Embryo von Azolla. 

(Aus Lunds Universitets Årsskrift Tom XVI vom Verf. übersetzt.). 

— Botan. Vereins der Prov. Brandenburg Verhandl., Jahrg. 24, 

Abhandl. s. 97-110 + Taf. I, II. 

Wittrock, V. B., Samliv mellem Planter og Dyr. (Foredrag af—). 

Naturen, Aarg. 7: s. 21 — 24; Kristiania. Liten fol. 

Ur Stockkolms Dagblad 1882. 

Bihang. 

Utländingars i Sverige tryckta botaniska skrifter 1883. 

a. Original. 

Elfving, Fredrik, Finsk botanisk literatur 1880—1882. — Bota¬ 

niska Notiser 1883: s. 162 —165. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Berlings 

Boktryckeri och Stilgjiiteri. 8:0. 

Hansen, Emil Chr., Bidrag til Alkoholgjærsvampenes Fysiologi. 

— Skand. Naturf. Forhandl., Möte 12 i Stockholm 1880: 

s. 418-427. 
-, Forklaring af et fugtigt Kammer til Dyrkning af Mikroor¬ 

ganismer samt det s. k. microscope renversé. — Ibid. s. 435 — 438. 

Harpesträng, Henrik, (f), Läke- och örte-bok, 1 — 3. — Svenska 

Fornskrift-Sällsk. Samlingar, häft. 82: s. 3 —152, 

Kaurin, Chr., Webera Breidleri, Jur. [ny för Nordeuropa]. 

-, se botan. literaturfört. f. 1882: Kindberg, N. C. 

Kiær, F., Om Mikrofotografi med Forevisning af mikroskopiske 
Fotografier af Mosser. — Skand. Naturf. Förh., Möte 12 i 

Stockholm 1880: s. 412—418. 

Rosenvinge, L., Kolderup, Oversigt over de i Danmark trykte 

samt af danske Botanikere i Udlandet publicerede botaniske 

Arbejder (videnskabelige og populære). 1880—1881 samt Tillæg 

til 1879. — Botan. Notiser 1883: s. 165 —172. 
Äfven särskildt, med oförändrad paginering. Lund, Fr. Berlings 

Boktryckeri och Stilgjuteri, 8:0. 

-, Undersögelser over Polysiphonia. — Ibid. s. 193 —195. — 

På tyska i Botan. Centralblatt, Bd. 16: s. 222 — 224 

(Vorläufige Mittheilung). 

Rostrup, E., Mykologiske Notitser fra en Rejse i Sverige Sommeren 

1882.— K. Vet.-Ak. Öfvers. 1883. N:o 4. Stockholm: s. 35—47. 

Äfven särskildt, med oförändrad paginering. 8:0. 
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Smärre notiser. 

Dödsfall. 

Lektor Lars Magnus Larsson i Karlstad afled d. 17 

sistlidne Juli i Bonderup i Warnums församling. Han 

var född i nämnda stad d. 25 jan. 1822, blef student i 

Upsala 1842, fil. d:r 1851, v. kollega i Åmål 1849, lärare 

i naturvetenskap vid Karlstads h. elementarläroverk 1850, 

lektor derstädes 1860. Naturvetenskapliga resor har han 

företagit i Sverge, Norge, Danmark och Tyskland. Bland 

utgifna skrifter märka vi: Symbolæ ad floram Daliæ (1851), 

Plantarum vascularium in Vermlandia ferrimontana sponte 

nascentium synopsis (1852), Flora öfver Yermland och 

Dal (1859 och 1868), Öfversigt af Sveriges vigtigaste 

Fanerogama Yäxtslägten ordnade efter det Friesiska sy¬ 

stemet (1877). 

Bland af Riksdagen i år beviljade anslag märkas: 

6,000 kr. för offentliggörandet af C. v. Linnés ungdoms¬ 

arbeten; åt d:r A. G. Nathorst en personlig lön af 5,000 

kr. med 2 ålderstilläg å 500 kr. hvardera med skyldighet 

för honom att såsom intendent vårda vissa delar af riks- 

musei botaniska och paleontologiska samlingar. 

E. Thums Institut för Mikroskopi, 
Leipzig, Teichstrasse 2, 

rekommenderar sitt rika lager af mikroskopiska preparat, utensilier och 
materia! ier för Mikroskopi. Katalog franc o. 

Innehåll: H. W. Arnell, Anmärkningar angående Sorbus 

Aucuparia L. f. minor. — Lärda sällskap: V. B. Wittrock, 
Erythrææ exsiccatæ. I. — S. Almquist, Om Carex-slägtets phylo¬ 

genesis. — m. m. — J. Eriksson, Kongl. Landtbruks-Akademiens 

planschverk ”Sveriges Kulturväxter”. — Literaturöfversigt: V. 

Wittrock et Otto Nordstedt, Algæ aq. dulc. exsicc. fasc. 13 et 14. 

— Svensk botanisk literatur 1883. — Smärre notiser: Död. — 
Anslag. — Annons. 

Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1817/984. 



Några Viola hybriditeter för svenska Floran. 

Af L. J. Wahlstedt. 

1. Viola mirabilis L. x sylvatica Fr. 

Bogenhard, Taschenb. d. Flora v. Jena. Leipzig 1850, p. 163. 

Schmalhausen Bot. Zeit. 1875 p. 553. 

A. Bethke. Bastard, d. Veilchen-Arten. Inaug. — Dissert. Königsb. 

1882 p. 5. 

Rotstock fast, upptill grenig, nedtill omgifven af röd¬ 

bruna fjäll, liksom fallet är hos V. mirabilis. Från rot¬ 

stockens spets alstras sterila bladrosetter, liksom hos V. 
mirabilis. Blommor utvecklas dels från rotstockens öfre 

del, dels från blad vecken af den förlängda stjelken, all¬ 

deles som hos V. mirabilis, *) men samtliga blommorna, 

äfven de från blad vecken på den förlängda stjelken, äro 

försedda med krona och sinsemellan lika stora samt tem- 

ligen långt skaftade. Någon gång saknas emellertid blom¬ 

mor från rotstocken. Stjelkarne äro upprätta, trekantiga, 

med de tvenne inåt vända kanterna skarpa. På det af 

mig anträffade exemplaret saknas nästan alldeles hårbe¬ 

klädnad på stjelkarne, på utländska exemplar finnes stun¬ 

dom en rad korta, glesa hår på stjelkens ena sida. Bla¬ 

den äro njurlika (de nedre) eller bredt hjertlika (de öfre), 

alla med svagt framträdande nerver, till färgen rent gröna 

och glänsande. De nedre äro alldeles glatta, de öfre med 

korta, glesa hår. De likna således med afseende på for¬ 

men bladen hos V. mirabilis, med afseende på nerveringen 

och färgen dem hos V. sylvatica, dock äro de något lju- 

l) Hos den äkta V. mirabilis har jag några gånger, vid Lillö 

och i Lingenäset vid Kristianstad observerat kronbladslösa (kleisto- 

gama) blommor, framkommande direkte från rotstocken, hvarest 

annars kronbladsbärande blommor bruka utveckla sig. Önskligt 

vore, om herrar botanister ville egna litet uppmärksamhet åt detta 

förhållande, som redan förut blifvit iakttaget af Bethke. 

Bot. Notis. 1884. 11 
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sare, än som det hos den sistnämda brukar vara fallet, 

men mycket mörkare än hos V. mirabilis. Stiplerna äro 

tydligt tandade, men tänderna äro kortare, än som hos 

V. sylvatica är fallet. Foderbladen äro stora och spetsiga 

med tre tydliga nerver. Blomman är af ungefär samma 

storlek och form som hos V. sylvatica, till färgen något 

ljusare än hos nämda art, men betydligt mörkare än som 

är vanligt hos V. mirabilis, i) Kronans sporre är något 

hoptryckt, utan intryckning i spetsen och två, högst tre gån¬ 

ger så lång som foderbihanget samt till färgen smutshvit 

med en obetydlig dragning åt blått. Pistillens märke är 

glest besatt med styfva, korta hår. Blomman är svagt 

men tydligt välluktande. Med afseende på växesätt samt 

stjelkens och bladens utseende liknar denna hybriditet 

svagare former af V. mirabilis, med afseende på blom¬ 

morna påminner den mer om V. sylvatica. 
Funnen i Lillö lund nära Kristianstad den 7:de Maj 

d. å. bland föräldrarne, dock i blott ett enda exemplar. 

Detta ex. öfverensstämmer noga med ex. från Frankrike, 

utom deri, att de senare sakna blommor från rotstocken, 

men ha något tydligare framträdande hårrand på stjelken 

Förut är denna hybriditet känd från flere trakter i Tysk¬ 

land, Frankrike och Ryssland. 

2. Viola mirabilis L. x Kiviniana Rch. 

R. v. Uechtritz — Verh. Bot. Ver. Brandenb. IX s. 118. 

Rotstock grof och starkt förgrenad, nedtill beklädd 

med mörkbruna fjäll, upptill utvecklande sterila bladskott 

äfvensom talrika blombärande stjelkar. Direkte från rot¬ 

stocken framkomma sällan blommor. Stjelkar ne trekan¬ 

tiga, på inre sidan fårade och med skarpa, nästan vingade 

kanter. På den ena af dessa kanter finnes en mer eller 

i) Af den äkta V. mirabilis har jag funnit en varietet med 

ljusröda blommor, för hvilken jag vill föreslå benämningen ß) rosea. 
Denna varietet är funnen vid Ovesholm och, ehuru något ljusare, 

vid Lingenäset. Från Borgholm har jag fått mig tillsända lefvande 

exemplar, som fullkomligt likna dem från Ovesholm. Den röda 
färgen bibehåller sig väl vid torkning. 
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mindre tydlig hårlist. Hos de af mig anträffade exem¬ 

plaren är denna hårlist mycket svag, uppträdande endast 

under stiplerna, eller alldeles omärklig. De nedre bladen 

äro rundadt njurlika med tydlig om och kort spets, de 

öfre bredt hjertlika med längre, sned spets, på öfre sidan 

glest korthåriga, på undre sidan glänsande och nästan 

glatta, blott på nerverna försedda med glesa hår. Alla 

bladen äro vid framkomsten strutlikt inrullade, de nedre 

långt, de öfre kortare skaftade. Stiplerna äro lancettlika 

eller jembredt lancettlika, de öfre nästan helbräddade, 

de nedre i kanten tandade, med tänderna kortare än 

stipelns bredd. Foderbladen stora, spetsiga, utan tydliga 

nerver, kronbladen nästan lika stora som hos F. Riviniana 
och till färgen ljusare än dessa, men mycket mörkare än 

hos F. mirabilis. Sporren är tjock, hoptryckt och till 

färgen hvitaktig samt mer än dubbelt så lång som foder- 

bihanget. Blommor svagt välluktande. 

Till utseendet liknar denna hybriditet kraftiga exem¬ 

plar af F. mirabilis med fullständiga och långt skaftade 

blommor på stjelkens öfre del. Blommorna likna deremot 

mer dem hos F. Riviniana, ehuru de äro något ljusare 

till färgen samt icke fullt så stora som hos de storblom¬ 

miga formerna af denna art. Stiplerna likna med afseende 

på formen och storleken stiplerna hos F. mirabilis, med 

afseende på tandningen dem hos F. Riviniana. 
Af denna hybriditet anträffades d. 21 Maj d. å. i en 

beteshage vid Kristinelund under Råbelöf i Skåne bland 

föräldrarne ett enda kraftigt stånd. Blommorna sutto 

ännu qvar, men voro så långt framskridna i utveckling, 

att pollenkornen icke kunde undersökas. 

Viola mirabilis x Riviniana är en bland de sällsyn¬ 

tare Ffløfø-hybriditeterna och anföres af Focke i Pflanzen - 

mischl. endast för Thyringen och Schlesien. 

3. Viola mirabilis L x stagnina Kit. n. h. 
(Denna hybriditet har jag ingenstädes sett omnämd eller beskrifven.) 

Rotstock grof, nedtill besatt med gulaktigt rödbruna 

fjäll, upptill grenig, alstrande sterila bladrosetter jemte 
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blombärande stjelkar. Blommor framkomma dels från 
bladvecken på de förlängda stjelkarne, dels ock på som¬ 
liga stånd direkte från rotstocken. Alla blommorna för¬ 
sedda med kronblad. Stjelkarne äro trekantiga, på in¬ 
sidan svagt fårade och med skarpa kanter, ensidigt håriga, 
isynnerhet på den öfre delen. Hårbeklädnaden tydligare 
än hos de tvenne föregående, men svagare än hos den 
äkta V. mirabilis. De nedre bladen äro njurlika eller 
bredt hjertlika med nästan omärklig spets och mycket 
grund eller alldeles ingen inskärning vid basen; de öfre 
hafva tydlig men kort spets och äro bredt rundadt-hjert- 
lika. Alla bladen hafva gleshåriga skaft och äro till 
färgen gulaktigt gröna. Stiplerna äro bredt lancettlika, 
liårbräddade (ej flikade). Foderbladen äro stora, spetsiga 
med korta bihang. Kronbladen äro Va gång längre än 
foderbladen och till färgen rent hvita. Sporren cylindrisk 
(ej hoptryckt) och något afsmalnande mot spetsen samt 
till färgen rent hvit. Blommorna svagt välluktande, större 
än hos V. stagnina, mindre än hos V. mirabilis. Till ut¬ 
seendet påminner denna växt mycket om V. mirabilis 
genom de något i gult stötande bladen, de välluktande 
blommorna, de hel bräddade stiplerna och de stora 
fjällen på rotstockens nedre del, men skiljes lätt genom 
sporrens beskaffenhet, som är betydligt kortare och sma¬ 
lare än hos V. mirabilis, samt genom de från blad vecken 
på den förlängda stjelken utgående blommorna, som hafva 
temligen långa skaft samt fullständig krona. 

Af denna hybriditet observerades d. 10 Maj 1883 4 
stånd på Kristianstad-Hessleholms-jernvägens banvall, ett 
stycke utanför Kristianstads jern vägsstation, på hvilken 
plats för några år sedan både V. mirabilis och V. stagnina 
funnits sparsamt växande, men livarest nu ingendera 
stod att finna. 

4. Viola arenaria DC. x canina L. 

Lasch. Bot. Zeit. 1857 p. 514 utan beskrifning. 
Schmalhaus. Bot. Zeit. 1875 p. 555. 
Bethke, anf. p. p. 7. 

/ 
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Rotstock utan1) sterila bladrosetter, stjelk nedliggande 

(eller uppstigande), på nedre delen mörkblå till färgen. 

Bladen äro temligen små, aflångt äggrundt-hjertlika med 

mer eller mindre djup inskärning vid basen. På stjelkens 

nedre del finnas ofta mycket små, rundade blad, som 

nästan fullständigt likna bladen hos V. arenaria. Stip- 

lerna äro aflångt lancettlika, hårbräddade och flikade, 

med; flikar af ungefär samma längd som eller längre än 

stiplernas bredd. Blommor ljust blå med dragning åt 

violett. Sporren blåaktigt livit, sällan rent hvit, 4—5 

gånger längre än fodrets bihang. Fruktämnet är glatt. 

Hela växten för öfrigt, men isynnerhet stjelken samt blad- 

och blomskaften, mer eller mindre tätt besatt med korta 

hår. 

Denna hybriditet liknar till växesätt och bladform 

F. canina, men bladen hafva oftast, isynnerhet de öfre, 

djupare inskärning vid basen. De senare på sommaren 

framkommande bladen likna ganska mycket bladen hos 

V sylvatica. Stiplerna stå midt emellan dem hos föräl- 

drarne; de äro längre och spetsigare än hos F. arenaria, 

och hafva längre flikar än hos F canina. Det mest ut¬ 

märkande för denna hybriditet, och som tydligt hänvisar 

på härstamningen från F. arenaria, är den täta hårig¬ 

heten, som finnes hos nästan alla växtens delar, isynner¬ 

het hos bladskaften och blomskaften samt stjelken, sär¬ 

deles dennas öfre del. Om denna hårighet också är be¬ 

tydligt glesare och består af kortare hår än hos F. are¬ 
naria samt betydligt olika hos olika individer af hybridi- 

teten, så är densamma dock högst karakteristisk och ut¬ 

gör ett säkert skiljemärke från F. canina, som till alla 

delar är nästan fullständigt glatt. 

Ett par exemplar af denna hybriditet anträffades vid 

Forsakar i närheten af Degeberga i Skåne d. 30 Juli d. 

i) Schmalhausen uppgifver sig (anf. st.) hafva funnit ex. med 

små bladrosetter, som således i detta afseende likna V. arenaria, 

under det de flesta af honom observerade ex. sakna sådan. Betlike 

har aldrig funnit ex. med sterila bladrosetter. 
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å. I Tyskland är denna hybriditet funnen på flere ställen, 

deraf på några ställen i stort antal, äfvensom i Ryssland 

5, Viola canina L. x stagnina Kit. 

Ritschl sec. auet. 

Schmalhaus. 1. c. p. 555. 

Under flere år har jag flerstädes, men mest i Kristian¬ 

stadstrakten påträffat Violaformer, som stå, så att säga, midt 

emellan V. canina och V. stagnina. Genom noggrannare 

undersökningar anser jag mig hafva kommit till full viss¬ 

het om dessa ”mellanformers” egenskap af hybriditeter 

mellan de nämda arterna, en åsigt, som förut blifvit ut¬ 

talad af flere tyska botanister. Ifrågavarande hybrida 

former variera temligen betydligt sinsemellan med afseende 

på bladens form och blommornas färg, men öfverens- 

stämma alla deruti, att de stå emellan de bägge föräl- 

drarne, utmärkande sig dessutom, liksom med hybrider 

nästan alltid är fallet, genom en ovanligt stark förgrening 

(jag har funnit stånd med ända till öfver 90 stjelkar 

från samma rot), under det fortplantningsorganen äro i 

det närmaste odugliga eller åtminstone i högsta grad för¬ 

svagade. Stjelkarne äro upprätta (F canina var. strida 
Auet. = V. strida Hornem.). bladen längre och smalare 

samt med grundare inskärning vid basen än hos V. canina, 

men kortare och bredare än hos V. stagnina samt med 

tydlig, om också grund inskärning vid basen, under det 

den rena F stagnina har bladen nästan tvära vid basen. 

Bladen äro hos hybriditeten märkbart, ehuru svagt, ned¬ 

löpande på bladskaften, och bladnerverna svagare fram¬ 

trädande, än som hos F stagnina vanligen är fallet, men 

starkare än hos F canina. Blommornas färg är ljust 

blå, så att hybriditeten äfven i detta afseende står mellan 

de begge föräldrarne. Hvad som dock mest karakterise¬ 

rar hybriditeten och ådagalägger dess hybrida natur, är 

den dåliga beskaffenheten af frömjölet, af hvilket 80—95 ^ 
utgöres af små, tomma och alldeles odugliga korn. Pistil¬ 

len synes äfven vara steril, alldenstund utvecklade frukter 
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saknas, Hos föräldrarne är förhållandet helt annorlunda, 

i det hos dem begge nästan samtliga frömjölskornen äro 

normalt utbildade, och de flesta blommorna gifva utveck¬ 

lade frukter. 

Af denna hybriditet har jag sett talrika exemplar 

dels vid Lillö dels vid Linge näset nära Kristianstad. 

Troligen skall den anträffas på de flesta ställen, der för¬ 

äldrarne växa tillsammans. 

I den händelse den af flere författare uttalade för¬ 

modan att V. stricta Hornem. ( V. canina y strida Hn. 

Skaud. Fl. ll:e uppl.) skulle vara identisk med denna 

hybriditet, så synes den samma vara allmän i vårt land. 

Utom Sverige är denna hybriditet anträffad flerstädes 

i Tyskland, hvarest den synes vara temligen allmän, samt 

på åtskilliga ställen i Ryssland. 

Kristianstad d. 26 Sept. 1884. 

Några för Södermanland nya växtlokaler. 

Af Hugo Samzelius. 

Matricaria inodora ”forma rubricaulis” förekommer ymnigt i 

Nyköpings skärgård. Från maritima L. skiljer den sig deruti, att 

den fullkomligt uppräta stjelken förgrenar sig först längre upp; 

nedtill är den högröd, hvarifrån den röda färgen aftager uppåt gre- 

narne. Desse äro särdeles spröda. Bladflikarne föga, om ens något, 

köttiga. 

Artemisia vulgaris ß coarctata. Mellskären i Nyköpings skär¬ 

gård; Ålbäck och Stora Uttervik i Tunaberg. 

Inula Helenium Hofby i Blacksta (H. Björkman). 
„ salicina Åbro i Svärta och Björksund i Tystberga (A. 

Lindström). 
Hieracium aurantiacum Barksäter i Ö. Vingåker (H. Björkman). 

Xanthium strumarium och spinosum hafva sedan 1868 ej upp- 

trädt vid Nyköping. 
Valeriana officinalis v. verticillata Ekla i Bogsta (A. Lindström) 

ny för prov. 
Asperula Unctoria Trosa skärgård (J. Hallgren). 

Campanula Cervicaria Morjanå och Stenstorp i V. Vingåker. 

(J. Lindahl). 
Convolvulus sepium Ökna i Bogsta (A. Lindström). 

Cuscuta Trifolii Näfveqvarn i Tunaberg; Ålberga i Kila (G. Se- 

derholm). 
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Symphytum officinale Tullgarn i Hölö (J. Hallgren). 

„ orientale Eskilstuna (A. Schotte). 

Myosotis versicolor Dahl i Vadsbro (C. V. Söderberg)* 

Thymus Cham ædry s Al berga i Kila. 

Erythræa linariefolia f. minor (Långskär i Nyköpings skärgård). 
Batura Stramonium Näfveqvarn i Tunaberg (J. Sederholm). 

Barksäter i Östra Vingåker (H. Björkman). 

Verbascum Thapso-nigrum Alberga i Kila (G.[ Sederholm), 

Halla s:n (C. Mörner). 
(Linaria supina (L.) Desf. Värml. i Norum. (G. Langenberg).) 

„ striata Säfstaholm i V. Vingåker (H. Björkman). 

minor Näfveqvarn i Tunaberg. 

Veronica per sica Njdtöping, ymnig på åkrar. 

Odontites rubra forma simplex! Nästan alltid växande enkel 

och med mörkröda blommor samt i afseende på utseende närmande 

sig O. litoralis F. (O. simplex (Hm.) Krok, från hvilken den dock 

är tydligt skild genom kapsellängden, mindre än fodret. På afslagna 

sjöängar under senhösten tämligen sparsamt vid Skansen i Svärta. 

Sceptrum Carolinum Virå bruk i Björkvik (Jägm. C. A. Hollgren). 

Anag allis arvensis Nyköping på fl. st. 

Pleurospermum austriacum Vreta i Kila (G. Sederholm), Virå 

bruk i Björkvik (Jägm. C. A. Hollgren). 

Daucus Carota Thureholm i Trosa s:n (J. Hallgren). 

Ranunculus arvensis Vägen mellan Ytter bo och Hjerpsäter \ 
Tunaberg (J. & G. Sederholm). 

Papaver Rhæas Nyköping. 

Corydalis pumila Stene i Vårdinge (G. Langenberg). 

Sisymbrium Loeselii V. Vingåkers station (G. Mörner). 

Cardamine parviflora Näsb}7- i Blacksta (H. Björkman). 

Nasturtium silvestre Örstigsnäs i Nicolai. 

Thlaspi alpestre Salems s:n Fågelsta (E. Schagelin). Näfveqvarn 

i Tunaberg (J. Sederholm). 

Alyssum calycinum Korsbäcken i Kila (H. Sederholm) ny 

för prov. 
Farsetia incana Nyköping. 

Braba muralis Lifsholmen i Nicolai och Skolhuset i Svärta. 

Lavatera thuringiaca Barksäter i Ö. Vingåker (H. Björkman). 

Malva silvestris Nerke i Tunaberg. (Upl. Vaxholm). 

Geranium pyrenaicum Barksäter i Ö. Vingåker (J. Lindahl), 
Väderbrunn i Bergshammar. 

,, bohemicum Gromossen i Kila (G. Sederholm). 

„ molle Södra Askö i Trosa skärgård (J. Hallgren). 

Oxalis strida Säfstaholm i V. Vingåker (H. Björkman). 

Hypericum montanum Hammarby och Orrkullen i Kila. 

Viola palustris* epipsila Ledeb. Strandstugan i Nicolai. 

„ stagnina Kit. Linudden utanför Nyköping. 

Silene viscosa Bergö i Marsviken, Vikare- och Mel lskären 
utanför Oxelösund. 

Saponaria officinalis Nyköping. 
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Gypsophila muralis Nyköping. 

Stellaria palustris v. micropetala, Lina gård i närheten af 
Södertelje; Albcrga i Kila (G. Cederholm). 

Cerastium, arvense Alberga i Kila (G. Sederholm), Stenstorp i 
V. Vingåker (J. Lindahl). 

Halianthus peploides Orstigsnäs i Nicolai. 

Saxifraga triäactylites Sjösa i Svärta. 

Sempervivum tectorum förekommer ej på någon enda fyndort 

af dem i Thedenii flora för Kila och Vingåker smar antecknade, 

men väl vid Dambro i Kila (G. Sederholm) samt vid Vretstads 

Hagstuga i V. Vingåker (H. Björkman) och soldattorpet Frendtorp 

i samma s:n (J. Lindahl). 

Sedum rupestre Holmar utanför Näfveqvarn i Tunaberg (J. 

Sederholm). 

Epilobium parvifiorum Ånga i Svärta. 

„ montanum forma foliis integerrimis (nonne E. hyperici- 

folinm Tausch?) Skansen i Svärta. 

Alchemilla alpina Väderbrunn i Bergshammar (B. Thyselius); 

ny för prov. 

Vicia sepium forma fl. alb. Södertelje. 

Onobrychis sativa .Turesta i Floda (C. Sundström) ny för prov. 

Melilotus officinalis Bie i Floda (C. Sundström). 

„ alba Näfveqvarn i Tunaberg. 

Oxycoccus palustris* microcarpus Gungflyn mellan Bysjön och 

Ålberga bruk i Kila; ny för prov. 

Euphorbia Cyparissias Blacksta s:n: Näsby och prestgården 

(H. Björkman); Tunabergs kyrkogård. 

Mercurialis perennis Trosa skärgård: Lacka (J. Hallgren). 

Rumex maximus Horn oeh Hasselö Skans i Svärta; Stäk och 

Sjösa i Svärta s:n. 

„ Hippolapathum, Ekeby i Tystberga (A. Lindström). 

„ conspersus Horn i Svärta. 

Asarum europœum Väderbrunn i Bergshammar, 

Amarantus Blitum Nyköping 1879 och 1881. 

Sturmia Loeselii Tämligen ymnig på gungflyn vid Stäk i 

Svärta. Ny för prov.! 

Lilium bulbiferum Bullersta i Allhelgona. 

Ornithogalum umbellatum. Stenstorp i V. Vingåker (J. Lindahl). 

Gagea stenopetala är för längesedan utrotad i Kungsträdgården 

i Nyköping, der den förut förekom.j 

Alisma. Plantago v. graminifolia Skansen i Svärta. 

Juncus atricapillus Tystberga prestgård, ny för prov.! (A. 

Lindström). 
,, articulatus v. vivipara Strandstugan och Orstigsnäs i 

Nicolai ; Åkerö i Bettna (B. Leijonhufvud). 

Sparganium natans Sandstugan i Vagnhärad (J. Hallgren). 

„ simplex var. longissima Löfbråten i Kila (J. 

Malmgren). 
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Zannichellia pedicellata Stak, Skansen och Skeppsgård i Svärta, 

Näfveqvarn i Tunabergs sn. 

Scirpus rufus Harzö i Bälinge; Tullgarn i Hölö (J. Hallgren). 

Carex hirta ß hirtœformis Örstigsnäs i Nicolai. 

„ extensa Harzö i Bälinge. 

„ montana Nyköping: Hållet; Åbro i Svärta och Norrby 

i Bogsta (A. Lindström). 

„ Puxbaumii Örstigsnäs i Nicolai. 

„ Pseudocyperus v. acrogyna Lökholmarne i Nyköpings 

skärg. (H. Szs) och Mostena i Bälinge (A. Lindström). 

» stellulata forma longis bracteis, Ånga i Svärta. 

„ canescens forma longis bracteis, C. Persooni Sieb, haud 

impar, Ånga i Svärta. 
„ divulsa Södertelje, ofvanför kanalbankarne. 

„ norvegica Linudden utanför Nyköping, Horn i Svärta, 

Harzö och Säfsundet i Bälinge. 

„ pauciflora Ålberga i Kila (H. Sederholm), Ekla i Bog¬ 

sta (A. Lindström). 

Triticum repens ß litoreum förekommer särdeles ymnigt i Ny¬ 

köpings skärgård. Synes vara en tämligen vexlande afart, enär hela 

serier af öfvergångsformer kunna utletas. 

Schedonorus sterilis Väderbrunn i Bergshammar. Ny för prov.! 

Poa bulbosa f. vivipara Nyköping. 
,, sudetica Norrby i Bogsta (A. Lindström). Ny för prov.! 

Avena pratensis forma fl. alb. Södertelje, Lilla Bergshyddan. 

Melica ciliata Bergen ö. om Skarberga i Wårdinge (G. 

Langenberg). Skolhuset i Svärta; ny för inre delen af prov.! 

Alopecurus nigricans Harzö i Bälinge och Stora-Tallarn i Nicolai. 

Botrychium ternatum Horn i Svärta. 

Mykologiska bidrag. 

Af G. Lagerheim. 

I. 

Parasitsvampar från mellersta Bohusläns skärgård. 

Under den tid jag sistlidne sommar, med understöd 

af K. Vet. Akademien och med godhetsfullt medgifvande 

af Prof. S. Loven, vistades på Zoologiska stationen Kristi- 

neberg i Bohuslän var min uppmärksamhet hufvudsakligen 

rigtad på alg vegetationen; dock lemnades ej de i trakten 

förekommande parasitsvamparne alldeles utan afseende. 

I det följande lemnas en förteckning på de former, som 

anträffats. Vid genomseendet af denna lista torde man 
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observera, att endast ett fåtal svampar äro funna på 

egentliga hafsstrandsväxter. I sjelfva verket är det också 

ganska sällan man påträffar sådana växter angripna af 

parasitsvampar. Orsaken härtill är möjligen den, att det 

vaxöfverdrag, som är utmärkande för så många hafs¬ 

strandsväxter, utgör ett ej oväsentligt skydd mot dessa 

objudna gäster. 

Ett exempel torde förtydliga detta. På följande (i 

Sverige förekommande) 21, vid hafsstränder växande, 

fanerogamer hafva enligt Winter (Kryptogamenfl. v. Deut- 

schl. Oesterr. u. Schweiz. Band. 1, Pilze, H. 2. 3; 

Leipzig 1881) Ustilagineer eller Uredineer inom det i 

hans arbete behandlade området blifvit anträffade: 

Althcea officinalis, Angelica litoralis, Armeria maritima, Arte¬ 
misia maritima, Asparagus officinalis, Aster Tripolium, Astragalus 
danicus, Bupleurum tenuissimum, Elymus arenarius, Euphorbia palu¬ 
stris, Gla,ux maritima, Juncus compressus, Ligustrum vulgare, Psamma 
arenaria, Pumex maritimus, Salicornia herbacea, Scirpus maritimus, 
Sonchus palustris, Statice Limonium, Thalictrum minus, Trifolium 
frugiferum. 

Såsom vi af denna förteckning se, utgöras de flesta 

arterna af sådana, som ej äro utmärkta af något betyd¬ 

ligare vaxöfverdrag. 
De af mig undersökta lokalerna äro följande: Kristineberg, Fi- 

skebäckskil, Rödberget, Skaftö, Sälgvik och Vägeröd på Skaftön; 

Kloster och Dragsmarks grufva i Dragsmarks socken; Ormstadhufvud 

vid Gullmarsfjorden; Blåbärsholmen och Flatholmen vid Gullmars- 

fjordens mynning; Lysekil. 

De funna arterna och formerna äro följande: 

Ustilago Caricis (Pers.) 

Carex panicea: Sälgvik 8, Vägeröd 8. 

U. violacea (Pers.) 

Silene maritima: Kristineberg 8, Rödberget 8. 

Lychnis Flos cuculi: Kloster 7. 

U. utriciilosa (Nees.) 

Polygonum incanum: Kristineberg 7. 

Ü. longissima (Soverb.) 

Glyceria fluitans: Kloster 7. 

U. segetum (Bull.) 

Avena sativa: Kloster 7, Dragsmarks grufva 7, Kristineberg 7, 

Sälgvik 8. 

Hordeum vulgare: Kristineberg 7. 
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Entyloma Calendulæ (Oudem.) 

Calendula officinalis: Fiskebäckskils kyrkogård 7. 

Physoderma Menyanthis De Bar. 

Menyanthes trifoliata: Rödberget 8, Vägeröd 8. 

Protomyces pachydermus Thiim. 

Taraxacum officinale: Kloster 7. 

Uromyces Acetosæ Schrot. 

Rumex Acetosa: Kristineberg 7 (II). 

R. Acetoselia: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 8 (II), Vägeröd 8 (II). 

U. Polygoni (Pers.) 
Polygonum avie u lare: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 8 (II). 

U. Genistæ tinctoriæ (Pers.) 

Anthyllis Vulneraria: Kristineberg 7 (II). 

U. Orobi (Pers.) 

Orobus tuberosus: Sälgvik 7 (II), Vägeröd 8 (III). 

U. Limonii (DC.) 
Armeria elongata: Flatholmen 7 (II, III), Kristineberg 7 (II), 

Lysekil 8 (II, III). 

A. maritima: Flatholmen 7 (II, III), Kristineberg 7 (II), Lysekil 

8 (II, III). 

U. Solidaginis Niessl. 

Solidago Virgaurea: Kristineberg 7 (III). 

U. Valerianæ (Schum.) 
Valeriana officinalis: Kristineberg 7 (II). 

U. Trifolii (Alb. & Schw.) 

Trifolium pratense: Sälgvik 8 (II), Vägeröd 8 (II), Kristine¬ 

berg 8 (II). 

T. repens: Sälgvik 8 (II), Kristineberg 8 (II). 

U. Poæ Rabh. 

Poa sp.: Sälgvik 8 (III). 

Puccinia obscura Schrot. 

Luzula campestris: Sälgvik 8 (III), Vägeröd 8 (III). 
P. Caricis (Schum.) 

Urtica dioica: Lysekil 8 (I). 

Carex O e de ri: Sälgvik 8 (II), Kristineberg 8 (II, III). 

C. pallescens: Ormstadhufvud 8 (III). 

C. glauca: Sälgvik 8 (II). 

C. sp.: Sälgvik 8 (II). 

P, suaveolens (Pers.) 

Cirsium ar ven se: Fiskebäckskil 7 (II), Kloster 7 (II). 

P. flosculosoruin (Alb. & Schw.) 

Hypochæris maculatu: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 7 (II, III), 

Rödberget 8 (III). 

Cirsium arvense: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 7 (TI). 

C. lanceo la tum: Kloster 7 (II), Ormstadhufvud 8 (II). 

Hieracium um bellatum: Kristineberg 7 (II). 

H. Auricula: Kristineberg 7 (II). 

H. sp.: Kristineberg 7 (II). 

Scorzonera humilis: Vägeröd 8 (II). 
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Leontodon autumnale: Sälgvik 7 (II). 

Ca r li na vulgaris: Fiatholmen 8 (II), Kristineberg 8 (II). 

Centaurea Scabiosa: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 8 (II). 

C. Jacea: Fiskebäckskil 7 (II), Sälgvik 7 (II), Röclberget 8 (II). 

Taraxacum officinale: Kristineberg 7 (II), Fiatholmen 8 (II). 
P. Pimpinellæ (Strauss). 

Pimpinella Saxifraga: Kristineberg 7 (II), 8 (III). 

Cerefolium silvestre: Sälgvik 7 (II), 8 (III). 

P. Meuthæ Pers. 

Mentha arven sis: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 8 (II), Ormstad 
hufvud 8 (II). 

Clinopodium vulgare: Sälgvik 8 (II). 

P. Yiolæ (Schum.) 

Viola arenaria: Kristineberg 7 (II). 

V. tricolor: Kristineberg 7 (II). 

V. canina: Kloster 7 (II), Sälgvik 7 (II), Vägeröd 8 (II). 

V. sylvatica: Vägeröd 8 (II, III). 

P. Arenariæ (Schum.) 

Sagina procumbens: Kristineberg 7 (III), Sälgvik 7, 8 (III), 

Flatholmen 8 (III). 

P. Virgaureæ (DC.) 

Solidago Virgaurea: Skaftö 7 (III), Kristineberg 7 (III), Blå- 

bärsholmen 7 (III). 
P. Tanaceti DC. 

Tan acetum vulgare: Ormstadhufvud 8 (II). 

P. graminis Pers. 

Secale cereale: Sälgvik 8 (II). 

P. Phragmitis (Schum.) 

Ph rag mi tes communis: Sälgvik 8 (II, III). 

P. bullata Pers. 

Angelica silvestris: Kristineberg 7 (II), Rödberget 7 (II), 

Blåbärsholmen 8 (III). 

P. Rubigo yera (DC.) 
Holcus lanatus: Kristineberg 7 (II), 8 (II, III). 

P. Fergussonii Berk. & Broom. 

Viola palustris: Kristineberg 7 (III). 

P. Zopfii Wint. 

Caltha palustris: Kristineberg 8 (II, III). 

P. coronata Corda. 

Rhamnus Frangula: Sälgvik 8 (I). 

Pragmidium subcorticium (Schrank). 

Rosa canina: Kristineberg 7 (II), 8 (II, III), Sälgvik 8 (II, III), 

Ormstadhufvud 8 (II, III). 

P. Potentillæ (Pers.) 

Potentil la argentea: Kristineberg 8 (II), Lysekil 8 (II). 

P. obtusum (Strauss). 

Po ten till a To r men ti 11a: Sälgvik 8 (II). 

P. Rubi (Pers.) 

Rubus saxatilis: Sälgvik 8 (II). 
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P. Rubi idæi (Pers.) 

Rubus id æus: Kristineberg 7 (I). 

Gymnosporangium juniperinum (L.) 
Sorbus Aucuparia: Kloster 7 (sperm.), Sälgvik 8 (sperm.), 

Vägeröd 8 (sperm.). 
Melampsora Liui (Pers.) 

Linum cat har ti cum: Kristineberg 7 (II). 
M. populina (Jacq.) 

Populus tremula: Sälgvik 8 (II). 

M. Yacciuii (Alb. & Schw.) 

Myrti 11 us nigra: Kristineberg 7 (II). 

M, Padi (Kunz. & Schum.) 

Prunus Padus: Fiskebäckskils kyrkogård 7 (II). 
M. Hypericorum (DC.) 

Hypericum quadrangulum: Sälgvik 8 (II). 

M. Salicis capreæ (Pers.) 

Salix aurita: Sälgvik 8 (II). 

S. repens: Sälgvik 8 (II). 

S. cinerea: Vägeröd 8 (II). 

Coleosporium Euphrasiae (Schum.) 

Rhin an thus minor: Kristineberg 8 (II). 

R. major: Kristineberg 7 (II), Kloster 7 (II). 

Euphrasia officinalis: Kristineberg 7 (II), Kloster 7 (II), 

Vägeröd 8 (II). 

E. gracilis: Rödberget 8 (H). 

Melam py r um silvaticum: Sälgvik 8 (II), Vägeröd 8 (II). 

Odontites rubra: Kristineberg 7 (II), Rödberget 7 (II). 

C. Campanulæ (Pers.) 

Campanula ro t und if olia: Kristineberg 7 (II), Fiatholmen 8 

(II), Ormstadhufvud 8 (II). 
C. Sonchi aryensis (Pers.) 

Sonchus arvensis: Kristineberg 7 (II), Sälgvik 7 (II), Rödberget 
7 (II), Vägeröd 8 (II). 

S. oleraceus: Fiskebäckskils kyrkogård 7 (II). 

Tussilago Farfara: Sälgvik 8 (II). 

Aecidium penicillatum (Müll.) 

Pyrus Malus: Kloster 7 (sperm.), Sälgvik 8 (sperm.), Vägeröd 8 

(sperm.). 

Exobasidium Vaccinii Woron. 

Myrtillus uliginosa: Sälgvik 7. 

Exoascus coerulescens (Desmaz. & Mont.) Sadeb. 

Quercus Robur: Sälgvik 8; denna art tyckes vara ganska säll¬ 

synt; förekommer enligt Sadebeck (Unters, 

üb. Exoascus (Jahresb. d. wiss. Anst. z. Hamb.) 

Hamburg 1884, pag. 119) i de södra och vestra 

delarne af Tyskland; den är ej funnen i östra 

Sverige, så vidt mig är bekant. 

Spliærotlieca (Jastagnei Lev. 

Alchemilla vulgaris: Kristineberg 8. 
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Erysiphe lamprocarpa (Wallr.) Lev. 

Plantago maritima: Kristineberg 8, Sälg vik 8. 
Stigmatea Robertiani Fr. 

Geranium Robertianum: Kristineberg 7. 

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 

Bromus secalinus: Sälgvik 8. 

Secale cereale: Sälgvik 8. 

Pliyllachora Pteridis (Reb.) Fuck. 

Pteris aquilina: Kloster 7, Vägeröd 8, Ormstadhufvud 8. 

Discosia alnea Fr. 

Alnus glutinosa: Kloster 7, Sälgvik 8, Ormstadhufvud 8. 

Schiuzia Leguminosarum Frank. 

Trifolium repens: Fiskebäckskil 7. 

T. fra gi fer um: Kristineberg 7. 

Lotus corniculatus: Kristineberg 7. 

Cystopus candidus (Pers.) 

Senebiera Coronopus: Fiskebäckskil 7 (con.). 

Cardamine pratensis: Kristineberg 7 (con.) 

Capsella Bursa pastoris: Kloster 7 (con.)» Lysekil 8. 

Sisymbrium officinale: Fiskebäckskil 7 (con.), Lysekil 8. 

Sinapis arvensis: Kristineberg 7 (bosp.). 

Cochlearia officinalis: Blåbärsholmen 7 (con.). 

C. cubicus (Strauss). 

Scorzonera humilis: Kloster 7 (con.). 

Peronospora effusa Grev. 

C lie no podium album: Kristineberg 7. 

P. niyea Ung. 
Angelica silvestris: Kristineberg 7, Sälgvik 7. 

P. alta Fuck. 

Plantago ma]or: Kristineberg 7, Sälgvik 8. 

P. lanceolata: Kristineberg 8. 

P. Trifoliorum De Bar. 

Vicia sepium: Sälgvik 7. 

Trifolium pratense: Sälgvik 7, Kristineberg 8. 

P. leptosperma De Bar. 

Matricaria inodora: Sälgvik 7. 

P. Lamii A. Br. 
Lamium amplexicaule: Kristineberg 7. 

P. Myosotidis De Bar. 

Myosotis arvensis: Kristineberg 8. 

P. parasitica Pers. 

Cheiranthus annuus: Lysekil 8. 

Synchytrium Stellariæ Fuck. 

Stellaria media: Kloster 7. 

Olpidium Sphacellarum (Kny). 
Sphace 11 aria cirrosa: Blåbärsholmen 8, Ormstadhufvud 8. 

0. eudogemim A. Br. 
Closterium sp.: Kristineberg 8. 
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IL 

Parasitsvampar från Skandinaviens fjelltrakter. 

✓ 

Nedanstående förteckning innehåller, med några få undantag, 

alpina eller subalpina Ustilagineer, Uiedineer och Discomyceter, som 

jag påträffat i åtskilliga herbarier vid undersökning af fanerogamer. 
Ustilago Caricis Pers. 

Carex rupest r is: Lapl. Tärna, 1854, Drake. 

C. parallela: N. Stuedalen, 7, Ångström; Kongsvold, 8, 1866, 
Elgenstjerna. 

C. m i ro s ta c liv a: Torn. Lpm. Karesuando, 1828, Læstadius; 

Jemtl. Oviken, Sölfbacken, 7, 1870, Behm. 

C. rariflora: Torn. Lpm. Karesuando, 1834, Læstadius. 

C. pedata: Torn. Lpm. Opissoive, 8, 1880, Hägerström; Lul. 

Lpm. Lill-Thokin, 8, 1859, Åhrling & Brandelius; 

Virihaure, Angstrom; Pollaure, 7, 1864, Fredriksson. 

C. livida.- Torn. Lpm. Karesuando, 1830, Læstadius; Pit. Lpm. 

Arjeploug, 8, 1856, Björnström & Lindberg. 

C. bicolor: Pit. Lpm. Pjeskejaur, 7, 1883, Mörner. 

C. Buxbaumii: Torn. Lpm. Karesuando, 1826, Læstadius; Herj. 

Sveg, 7, 1879, Strömfelt; N. Salten, 8, 1869, 
Schlegel & Arneil. 

C. rigida: Torn. Lpm. Waivanenlaki, 8, 1880, Hägerström; Pit. 

Lpm. Vesterfjell, 7, 1883, Mörner ; Herj. 7, Thedenius ; 

, Jemtl. Åreskutan, 7, Lagerheim & Beurling; N. Sal¬ 

ten, 7, 1869, Schlegel & Arneli. 

C. rigida ß inferalpina: Herj., Thedenius. 

C. laxa: Torn. Lpm. Karesuando, 1837, Læstadius; Pit. Lpm. 

Jukkasjärvi, 7, 1852, Fristedt; Herj. Sveg, 7, 1866, 

Almquist & Söderlund. 

C. fuliginosa: Torn. Lpm. Peltsana, 7, 1859, Læstadius; N. 

Dovre, 7, 1864, Ahlberg & Axell. 

C. atrata: Jemtl. Snasahögen, Lagerheim & Sjögren. 

C. limosa: Torn. Lpm., 1854, Læstadius. 

C. ustulata: Herj. Hamrafjellet, 8, 1879, Strömfelt. 

C. nardina: N. Junkersdalen, 8, 1883, Mörner. 
Cobresia scirpina: M. Junkersdalen, 8, 1883, Mörner. 

U. violacea (Pers.) 
Stellaria graminea: V. B. Pajala, 1857, Læstadius. 

Entyloma Calendulæ (Oudem.) 

Erigeron alpinus: Herj. 7, Almquist. 

E. uniflorus: Jemtl. Snasahögen, Lagerheim & Sjögren. 

Hieracium alpinum: Torn. Lpm. Karesuando, 1835, Læstadius. 

H. nigrescens: Herj. St. Midtåkläppen, 8, 1867, Hulting. 

H. la pp o nie um: Torn. Lpm. Karesuando, 1840, Læstadius. 

Pucciuia flosculos orum (Alb. & Schw.); (II, III). 
Hieracium crocatum: Herj. Funnesdalsberget, 8, 1854, Zetter- 

stedt; Jemtl. Åreskutan, 1868, Almquist; 

N. Nordl. Risö, 8, Lindeberg. 
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H. elegans: N. Tromsö, 8, Lindeberg. 

H. hir tel lu m: N. Valders, 8, Lindeberg. 

H. dubium: N. Ost-Finm. Fjelbma, 8, 1864, Fries. 

H. cymosum: Lomsljellen, 7, 1858, Zetterstedt. 

H. floribundum: Herj. Kolsätt, 7, 1866, Almquist & Söderlund ; 
N. Valders, 8, 1870, Söderén & Eisen. 

H. pr en an t h oid es: Jemtl. Areskutan, 1868, Almquist. 

H. dovrense: Jemtl. Handöl; Areskutan, 1868, Almquist; Snasa- 
högen, 1850, Hartman. 

H. depilatum: Jemtl. Storli, 1868, Almquist. 

H. submurorum: Jemtl. Areskutan, 1860, Almquist. 

H. murorum: Jemtl. Handöl, 1868, Kempe. 

H. Auricula: Herj. Kolsätt, 7, 1879, Strömfelt. 

H. decolorans: Jemtl. Areskutan, 1870, Almquist. 

P prenanthis Pers. 
o 

Mulgedium alpinum (1): Jemtl. Areskutan, 6 — 7, 1883, Juel. 

M. sibiricum (III): Mdp. Sättna, 7, Ångström. 

P. Veronicæ (Schum.); (III). 
Veronica alpina: Jemtl. Areskutan, 7, 1883, Juel. 

P. Geranii sylvatici Karst.; (III). 

Geranium sylvaticum: Jemtl. Areskutan, 7, 1883, Juel. 

P. Cruciferarum Hud.; (III) 
Cardamine bellidifolia: Torn. Lpm. Nagerolka, 7, 1842, Fri- 

stedt & Björnström; Lui. Lpm., 1852, 
Dahlberg. 

P. Caricis (Schum.); (III). 
Carex pallescens: N. Tana, Lund. 

C. ru fina; N. Synishorn. 

Accidi nm carneum Nees. 

Astragalus alpin us: Jemtl. Sunne, 7, Lagerheim & Beurling. 
Phragmidium subeorticiuin (Schrank); (II). 

Ro sa cinnamomea: Herj. Kolsätt, 7, 1879, Strömfelt. 

Melampsora Salicis capreæ (Pers.); (II). 
Salix livida ß cinerascens: Torn. Lpm., Læstadius. 
S. reticulata: Jemtl. Areskutan. 

M. sparsa Wint. (III). 
Arctostaphy los alpina: Torn. Lpm., 1847, Læstadius ; N. Bodö, 

8, 1883, Morner. 
Cæoma Saxifragae (Strauss). 

Saxifraga aizoides: Jemtl. Areskutan, 7, 1883, Juel. 
Rliytisma salie inuni (Fr.) Tul. 

Salix hastata: Jemtl. Areskutan, 7, 1864, Kempe. 

S. myrsinites: N. Varanger, 7, 1857, Fries. 

S. arbuscula: Jemtl. Storli, 7, 1881, Elfstrand. 

S. herbacea: Dal. Salfjellet, 7, 1859, Olsson. 

S. glauca: Torn. Lpm., Læstadius. 

Dot. Notis. 1884. 12 
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Lärda sällskap. 

Î 

Botaniska Sällskapets i Stockholm förhandlingar. 

Andra årgången. 4. Den 12 Maj 1884. 

1. Herr S. Almquist föredrog Om blomdiagram¬ 

met hos Montia. 

Bladställningen hos denna växt är betydligt varie¬ 

rande. I allmänhet äro bladen korsvis motsatta, men ej 

sällan står ett bladpar snedt i förhållande till det följande, 

så att divergensvinkeln är spetsig, ja denna kan till och 

med blifva 0, så att bladparen stå midt öfver hvarandra 

och bladdivergensen blir regelbundet Va- 

Förgreningen erbju¬ 

der äfven betydliga väx¬ 

lingar. Det vanligaste för¬ 

hållandet torde vara det, 

som afbildas i hg. 1 och 2. 

A är den toppblomma 

som afslutar stamstycket, 

ÄbV och AM” det till denna blomma närmaste blad¬ 

paret, Ah ett litet hvitaktigt högblad, skenbart sit¬ 

tande i ÄbV:s veck (se hg. 2), emedan internodiet mel¬ 

lan detta högblad och örtbladparet är outveckladt1). 

Midt emot högbladet 2) står det l:sta s. k. foderbladet, 

midt öfver det det 2:dra, så att bladdivergensen, både ört-, 

hög- och foderbladens, i denna öfversta del af skottet är 

konseqvent V2. Det är dock att märka, att Ah ej sällan 

(kanske oftast?) står något litet på sidan om Äbl\ hvaraf 

äfven någon förändring af foderbladens ställning måste 

y^<\ a 

*) Någongång utvecklas det (se fig. 3). Endast i detta fall kan 

knoppen i AbV:s veck komma till utveckling. 

') Möjligen sitter högbladet ej alldeles midt emot foderbladet 

utan något snedt, att döma af blommornas i cyman zigzagställning, 

hvilken dock äfven skulle kunna tänkas förorsakad af det tryck, 

som i knoppen måste ega rum i riktningen Ah—A. 
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blifva följden, hur stor har jag ej kunnat med säkerhet 

iakttaga. 

Knoppen i AbV:s veck felslår (jfr dock noten), den 

i Abl”\s veck ger upphof åt ett vegetativt skott, liknande 

hufvudaxeln. Mellan Ak och toppblomman stå 1—3 (of¬ 

tast 2) skaftade blommor, oftast utan spår af hög blads¬ 

bildning; alla vända l:sta foderbladet åt toppblomman. 

En mer eller mindre tydlig zigzagställning ger dem ut¬ 

seende af att bilda en cincinnus. Sådana fall som i fig. 

3 och 4, hvilka mer sällan förekomma, visa äfven otve¬ 

tydigt, det förra, att C representerar skottet ur Ah:s veck, 

det senare, att E på samma sätt är biaxel i förhållande 

till C, utgående ur vecket af ett mot Ak svarande blad, 

hvilket emellertid sällan kommer till utveckling. På 

samma sätt är I biaxel till E. Det hela bildar alltså 

ett slags cyma, ehuru ej fullt identisk med den vanliga 

cincinnus. 

2 8 y 

En vanlig förenkling af nu skildrade förgreningstyp 

är, att vid förgreningsstället endast sitter ett örtblad, hvil¬ 

ket då med högbladet bildar det respektiva skottets öf- 

versta bladpar (se den vegetativa knoppen i fig. 1, der ört¬ 

bladet Bbl’” och högbladet Bh bilda det till toppblomman B 
närmaste bladparet). 

Efter denna allmänna orientering kan jag öfvergå 

till den omtvistade frågan om foderbladens ställning till 

axeln. Hvad då först angår de örtbladslösa biaxlarna 

(C, E, F, D), så är, som fig. 1 visar, det l:sta foder¬ 

bladet konstant vändt åt axeln, livarför blomdiagrammet 
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måste ställas så som fig. 5 visar. Hur Eichler kommit 

till motsatt åsigt, är mig fullkomligt obegripligt. Hvad 

åter toppblomman i det vegetativa skottet beträffar (se B), 

så kan den intaga hvilken ställning som liälst, emedan 

dels örtbladens antal, dels, som ofvan nämts, bladparens 

ställning i förhållande till hvarandra varierar. Om någon 

af dessa ställningar är den vanligaste, kan jag ej afgöra, 

emedan jag undersökt för få fall; möjligen kan den i tig. 

1 afbildade anses vara den mest typiska. 

En kinkigare fråga är den om förbladen. Som af 

det föregående framgår, hör till hvarje blomma typiskt 

ett högblad, motsatt första foderbladet; felslår detta, så 

visas i alla fall dess typiska närvaro genom den till dess 

veck hörande blomman. Intet skäl finnes att antaga, att 

mellan detta och blomman något högblad skulle hafva 

felslagit. Men att tolka detta ensamma blad som förblad 

möter ett afgjordt hinder genom dess plats i (eller strax 

bredvid) stödbladets veck, en plats som hvarken de båda 

vanliga dikotyledona eller det ensamma monokotyledona 

förbladet någonsin intager. Härtill kommer, att de vege¬ 

tativa skottens båda första blad (se fig. 1 BbV och Bbl”) 

hafva den hos dikotyledonerna normala förbladsställnin- 

gen. En mycket enkel och alla svårigheter aflägsnande 

törklaring fås, om man antager de örtbladlösa biaxlarna 

vara uppkomna af vegetativa sådana, hvilkas örtblad fel¬ 

slagit Det visar sig nämligen tydligt af fig. 1, att om 

på det vegetativa skottet örtbladen BbV, Bbl” och BbV” 
bortfölle (jämte den i bl”’:s veck sittande, på fig. ej upp¬ 

tagna, vegetativa knoppen), det skulle återstå ett precis 

lika beskaffadt och till hufvudaxeln A lika stäldt skott 

som C. Antagandet af ett sådant felslående är så mycket 

naturligare, då vi se, att äfven sjelfva högbladet på ifrå¬ 

gavarande skott i de flesta fall felslår. — Enligt detta 

antagande skulle således högbladet ej vara något af för¬ 

bladen, utan först det 3:dje eller 4:de bladet i ordningen. 

Ännu mindre kunna naturligtvis de båda ”foderbladen” 

antagas vara de verkliga förbladen. Men ej mycket mer 
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tillfredsställer mig den åsigten, att de verkligen skulle 

vara foderblad. Då nämligen ”kronbladen” som bekant 

stå i två kransar, så skulle man här få 3 kransar hylle- 

blad, ett förhållande alldeles exempellöst bland alla de 

familjer, som till Portulacaceæ stå i något som bälst 

slägtskapsforhållande. En vida rimligare förklaring synes 

mig följande vara (jfr. fig. 5). De ifrågavarande bladen 

äro högblad, hörande till samma spiral, som det första 

högbladet, med divergensen Sjelfva blomman är en 

modifikation af den vanliga tretaliga pentacykliska typen, 

sådan denna uppträder hos monokotyledonerna (man 

jämföre diagrammet af Luzula multiflora fig. 8); enda 

skilnaden är, att hos Montia ett blad i den yttre hylle- 

kransen felslagit, nämligen det från stammen vända (dess 

plats angilves genom en lucka i det annars sambladiga 

hyllet; man observere äfven, att de båda återstående ej 

äro som ”foderbladen” motsatta, utan stå på ungefär 1/3 

divergens), samt att den yttre ståndarkransen felslagit 

(denna finnes som bekant hos andra portulacaceer t. ex. 

Calandrinia). 

Denna tydning synes mig vinna stöd genom jemförelse 

med förhållandena hos den ostridigt närslägtade fam. 

Vaginales (Polygoneæ). Här möter oss hos slägtena 

Rheum och Rumex den rena tretaliga pentacykliska typen, 

endast med den förändring, att den yttre ståndarkransen 

genom dubblering blifvit G-talig, hvartill hos Rumex kom¬ 

mer den inre ståndarkransens felslående. Äfven hos slägtet 

Polygonum uppkomma helt säkert de besynnerliga talför- 
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hållandena genom en mer eller mindre långt gången 

modifikation af samma typ. Hvad nämligen först hyllets 

5-talighet beträffar, så synes det mig alldeles visst, att 

denna, såsom af en jämförelse mellan fig. 6 och 7 otvun¬ 

get framgår, uppkommit genom en sammanväxning af det 

nedersta bladet i den yttre kransen med ett af de bred¬ 

vidstående inre (i fig. det venstra) *); härigenom hafva de 

båda kransarne förenats till en enda med de 5 bladen i 

den vanliga, en 2/5-spiral antydande, quincunxställningen. 

I sammanhang härmed står den yttre ståndarkransens 

reduktion till 5-talighet: den felslagna ståndaren är den 

ena af de båda, som skulle stått midt för bladet 3 i den 

ursprungliga typen. Hos många arter felslår äfven den 

inre kransen delvis eller fullständigt; alltid felslå först 

de ståndare, som gränsa till nämda genom sammanväx- 

ning uppkomna blad (3). Äfven det åt denna sida vet¬ 

tande fruktbladet felslår ofta. Polygonum-blommans alla 

modifikationer visa sig således bero på en reduktion af 

Rheum-typen, en reduktion som träffar den åt stödbladet 

vända sidan af blomman — liksom hos Montia — hvilket 

man äfven kunde vänta, då utrymmet här måste vara 

knappast. 

Det är ej blott i afseende på blomkransarnas talför¬ 

hållanden som Montia och slägtena af fam. Vaginales 

hänvisa på samma grundtyp. Såsom en jämförelse mellan 

fig. 5, 6, 7 visar, råder en fullkomlig öfverensstämmelse 

i blommans ställning till axeln ; det synes äfven ganska 

sannolikt, att ”foderbladen” hos Montia äro homologa med 

”förbladen” hos Vaginales, hvilka således ej skulle vara 

de verkliga förbladen, utan, att döma af ställningsför¬ 

hållandena på de vegetativa skotten, motsvara först det 

5:te och 6:te på dessa senare. Jag måste dock erkänna, 

*) Derför visar sig äfven ifrågavarande blad (3) till färg och 

konsistens öfverensstämma, den ena (högra) hälften ined de yttre 

bladen fl, 2), den andra med de inre (4, 5). — Genom ytterligare 

sammanväxning blir hos P. lapathifolium och P. hydropiper hyllet 

ofta 4-taligt, hos den sistnämda någongång t. o. m. tretaligt. 
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att denna min åsigt om ställningen af blomman hos Va¬ 

ginales motsäges af alla auktoriteter i ämnet, kvilka anse 

blomman här stäld på det hos andra diko ty ledoner van¬ 

liga sättet, så att förbladen stå transverselt och ett af 

de yttre hyllebladen (2) vändes mot axeln. Jag har emel¬ 

lertid undantagslöst funnit ställningsförhållandena, äfven 

hos mycket unga blommor, vara sådana fig. visar; och 

att, som Eichler tyckes vilja göra, förklara ett så genom¬ 

gående konstant och så tidigt inträdande förhållande såsom 

beroende af en genom trycket åstadkommen vridning synes 

mig knapt möjligt. De allra tidigaste utvecklingsstadierna 

har jag dess värre ej haft tillfälle att undersöka. 

Vare med ställningsförhållandena hos Vaginales hur 

som hälst, så anser jag det likväl stå fast, att hos de nu 

skildrade växternas blomdelar visar sig en öfvergång från 

3-tal till 5-tal, och det på tre olika vägar: 1) genom 

bortfallandet af ett af de till två kransar hörande sex 

bladen (hyllet hos Montia 1) ; 2) genom sammanväxning 

af blad med bredvidstående i den andra kransen (hyllet 

hos Polygonum); 3) genom dubblering af två blad i en 

ursprungligen trebladig krans (den yttre ståndarkransen 

hos Polygonum). Och det skulle vara väl värdt en under¬ 

sökning, om ej 5-talet i blomkransar öfverallt har ett lik- 

artadt ursprung. Det har nämligen synts mig, som om 

många fakta, på hvilka det emellertid här ej är tillfälle 

att ingå, tyda derpå, att ej endast den dikotyledona blom¬ 

man med enkelt hylle, utan äfven den med dubbelt, ja 

öfver hufvud alla angiosperma blomformer, de mest ut¬ 

vecklade lika väl som de mest reducerade, låta förklara 

sig ur en för mono- och dikotyledoner gemensam, penta- 

cyklisk tretalig grundform. 

*) Hos detta slägte visar sig dock en tydlig skilnad mellan bla¬ 

den af de olika kransarna; hos Galandrinia och öfriga portulacaceer 

har denna nästan alldeles bortfallit. Visserligen visar utvecklings¬ 

historien, att äfven här (liksom hos Polygonum) ej är en krans af 5, 

utan 2 kransar af 2 + 3 blad, men skillnaden synes på denna punkt 

så hårfin, att det senare tiyggt kan anses som sista öfvergångssteget 

till det torra, den rena 5-taligheten. 
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2. Herr T. Holm (från Köpenhamn) talade Om 

Novaja-Semljas vegetation. 

Da Dijmphna-Expeditionen, i hvilken jeg deltog som 

Naturforsker, i Sommeren 1882 ankom til Novaja Zemlja, 

og dér på Grund af ugunstige Isforhold blev opholdt i 

næsten en hel Måned, fik jeg derved Lejlighed til at 

foretage nogle botaniske Excursioner, hvis Resultater her¬ 

med kortelig skulle blive berörte. 

De undersögte Steder, der ligge mellem 69° 49' og 

71° 24' N.B. vare Øerne: Mejduscharskji, lille Olenje og 

Petuchomsköj 0, samt selve Novaja Zemlja ved Sachanicha 

Bugten, Kostin Schar, Nicholsköj Schar og Petuchomsköj 

Schar, og endelig den russiske Kyst ved Jugor Schar c; 

4 d. Mil 0 for Chabarowa. 

Da Opholdet ved disse Steder som Fölge af Isforhol¬ 

dene ikke havde nogen længere Varighed end bojst 1 à 2 

Dage, måtte Excursionerne indskrænkes til de nærmest 

liggende Kyststrækninger, hvorimod det indre af Landet 

helt måtte forbigåes. 

Allerede tidligere har Novaja Zemlja som bekjendt 

været besögt af forskjellige videnskabelige Expeditioner, 

först af v. Baer i 1837, senere of Middendorff i 1870, 

derefter af den Rosenthalske Expedition og endelig 3 sven¬ 

ske Expeditioner i 1875—76 og 78, så at der haves nogle 

Lister over de der forekommende Planter, foruden at der 

af Professor F. Kjellman i Vega Expeditionens vidensk: 

Medd: er givet en udförligere Redegjörelse for Vegetatio¬ 

nen på Novaja Zemlja. 

Der er således kjendt fra Novaja Zemlja *) i alt c. 

160 Arter Phanerogamer, deraf c. 50 Monokotyledoner og 

c. 110 Dikotyledoner, medens der af höjere Kryptogamer 

kun kjendes 4 Arter af Familjerne Lycopodiaceæ, Eqiseta- 

ceæ og Filices. Imidlertid er det kun Vestkysten af No¬ 

vaja Zemlja, der har været undersögt af Botanikere, hvor¬ 

imod Østkysten er så godt som fuldstændig ukjendt, og 

’) Waigatch og den lige overfor liggende russiske Kyst. 
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om det indre af Landet vide vi Intet. Med Hensyn til 

Jordbundsforholdene betragtes Novaja Zemlja og Wajgatch 

som en Fortsættelse af Paechöj Bjærgene, en nordvestlig 

Gren af Ural, den dog kun i den nordligere Del af Novaja 

Zemlja hæver sig till en nogenlunde anselig Höjde ; 

Klipperne, der bestå af en mörk Lerskiffer, afgrænse på 

sine Steder udstrakte Tundrapartier. 

Vegetationen var i det mindste på de af mig besögte 

Steder frodigst på Tundraen, hvorimod Klipperne vare 

ofte næsten nögne. 

Der forekommer da på Tundraen Mosser og Lichener 

i rigelig Mængde, og på de mere fugtige Partier træffes 

endog Sphagnummoser, om og af langt ringere Udstræk¬ 

ning end i de sydligere Egne. Forövrigt indtage Monoko- 

tyledonerne den forste Plads med Hensyn til Tundraens 

Vegetation, og det er da Gramineæ og Cyperaceæ, der 

spille Hovedrollen. 

Foa arctica PBr., Glyceria Vahliana (Liebm.) Fr., Aira 

flexuosa L., Hierochloa pauciflora ItBr. og Festuca orina L. 

ere de mest almindelige; hist og her træffes også Colpo- 

dium latifolium PBr., Dupontia Fiskeri PBr., Foa pratensis 

L. og Festuca rubra L. : overalt i Moserne og på de mere 

sumpede Strækninger af Tundra’en ses Eriophorum Sckeu- 

chzeri Hppe og E. angustifotium Pottb. tilligemed for¬ 

skjellige Former af Carex rigida Good., C. rarifiora (Wg) 

I. E. Sm., medens C. ursina Desv. forekommer i tætte 

Tuer på de stærkest lerede Partier, og enkelte andre som 

f. Ex. C. pulla Good, C. salina Wg. og C. paralella Somf. 

kun træffes i de fugtigere Mosedrag. 

Af de andre Monokoty ledon er er Juncus biglumis L. 

den almindeligste, hvorimod Luzula Wahlenbergii Rupr., 

L. arcuata Wg. og L. arctica Bl. forekomme mere spo¬ 

radisk. 

Betragte vi Dikotyledonerne, er Slægten Salix meget 

udbredt, navnlig S. polaris Wg. der ikke mere end lige 

netop hæver sig op over Mosset, medens andre Former 

som S. JBrownei Ands., S. arctica Pali, og S. ovalifolia 
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Trautv. opnå en mere anselig Störreise med stundom 

henved en Fod lange, nedliggende Grene. 

Af Polygonaceæ er Oxyria digyna (L.) Hiil. og Poly¬ 
gonum viviparum L. særdeles hyppige; Compositæ ere meget 

sparsomt repræsenterede, og af disse er kun Cineraria 
frigid a Rich, og Artemisia borealis Pall, temmelig almin¬ 

delig forekommende. Af Personatæ er Pedicularis sudetica 
Willd. meget almindelig navnlig i Moserne, og af Asperi- 

foliæ forekommer Eritrichium villosum Bunge i stor Mængde 

overalt og er meget iöjnefaldende med sine smukke lysblå 

Blomster; en enkelt Popilionace Phaca frigida L., hörer 

hjemme på Tundraen, medens de 3 andre på Novaja 

Zemlja forekommende Papilionaceæ, Hedysarum obscurum 
L., Astragalus alpinus L. og Oxytropis campestris (L.) 

DC. kun træffes på Klipperne. Rubus Chamæmorus L., 

Potentilla emarginata Pursh. og Dryas oetopetala L. ere 

almindelige hist og her, den förste dog udelukkende i 

Moserne. 

Som dén artrigeste Slægt blandt Dikotyledonerne 

må anföres Saxifraga, der her er repræsenteret med nogle 

særdeles interessante og sjældne Former. S. flagellaris 
Willd. og S. Hirculus L. pryde den mörke Jordbund ved 

deres pragtfulde gule Blomster, medens S. oppositifolia 
L. danner lange rosenrode Striber henover Tundra’en, og 

flere hvidblomstrede Former som S. decipiens Ehrh., #. 

cernua L. og S. rivularis L. bedækker i store Mængder selv 

de mere ufrugtbare Partier, medens S. hieraciifolia Waldst. 

et Kit., S. nivalis L. og S. stellaris L. f. comosa Poir. op¬ 

træde mere sparsomt. 

Cruciferæ, der tælle så mange arktiske Former, er 

også her fyldigt repræsenteret, navnlig Siliculosæ, af hvilke 

begge Slægten Praha’s 2 Grupper Chryso- og Leuco-Draba 
forekomme i Mængde, særlig Draba alpina L. og D. Wah- 
lenbergii Hrtm., sjældnere D. repens M. et Bieb, og D. niva¬ 
lis Liljebi. Tillige er Cochlearia fenestrata RBr. og Eu- 
trema Edwardsii BBr. temmelig hyppige, tildels også Carda- 

mine bellidifolia L. og C. pratensis L. Den smukke stor- 



165 

blomstrede MattJiiola nudicauïis (L.) Trautv. fandtes på 

Mejduscharskji’s Tundra, men kun få Steder, hvor den 

dog imidlertid forekom i Mængde. 

Papaver nudicaule L. er ubetinget en af de nöjsomste 

Planter, og hvad enten den træffes på den golde Havstok, 

de stenede Klipper eller den fugtige Tundra, er den al¬ 

tid lige rigt blomstrende. 

Endnu må nævnes nogle enkelte Ranunculaceæ, Ra¬ 
nunculus sulphureus Soland., B. nivalis L. og R. pygmceus 
Wg. samt Caltha palustris L. som karakteristiske for Tun- 

dra’en, og föjes hertil af Cariophyllaceæ Silene acaulis, 
Wahlbergella apetala (L.) Fr. og Cerastium alpinum L. turde 

herved måske være givet et nogenlunde fyldrigt Billede af 

Vegetationen på Novaja Zemlja’s Tundra. 

Af Planter, der ikke tidligere ere fundne på Novaja 

Zemlja, lykkedes det mig at tinde nogle nemlig: 

Cineraria frigida Rich. 

Potentilla emarginata Pursh 

Epilobium alpinum L. 

Draba repens M. & Bieb. 

Ranunculus affinis RBr. 

Al sine biflora (L.) Wg. 

Carex incurva Lightf. 

,, parallela Somf. 

„ lag opina Wg. 

,, hyperborea Dr., 

og af helt ny: 

Colpodium humile Joh. Lge. 

Calamagrostis Holmii Joh. Lge. ? 

Glyceria tenella Joh. Lge. f: pumila Joh. Lge. 

Salix arctica x polaris Lundstr. 

3. Herr E. Warming omnämde och demonstrerade 

Groddplantor af Phragmites communis. 

En rikt förgrenad och ganska vidt utbredd rotstock 
o 

kan inon få månader bilda sig. Åtminstone 5 knoppge- 
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nerationer hafva iakttagits på en ung groddplanta. De 

nya knoppar ne uppstå vid basen af moderknoppen och 

söka genast mer eller mindre djupt ned i jorden, innan 

de böja sig och växa lodrät uppåt. Häraf blir följden 

den, att hela underjordiska stamsystemet bringas alt mer 

och mer ned i jorden, till dess ett visst ”normaldjup” 

ernås. Tillika blifver hvarje generation genom den för¬ 

utgåendes arbete alltjämt starkare och kraftigare anlagd 

och utbildad ’)• Tå alldeles samma sätt sänka sig de 

unga plantorna af Dentaria bulbifera successivt djupare 

ned i marken, tills ett visst djup uppnås och plantan 

blifver nog kraftig för att blomma. Många andra växter 

visa alldeles liknande. Ett utmärkt sådant exempel är 

Adoxa Moschatellina, af hvilken A. Bram har lemnat en 

utmärkt afbildning. Fysiologiskt är den biologiska egen¬ 

domligheten knappast undersökt. I sammanhang härmed 

torde ock böra sättas de många fall, i hvilka skott ur 

vinklarne af hjärtblad eller rotblad genast böja sig mer 

eller mindre starkt nedåt intill jorden och till ett visst 

djup tränga ned i denna. Många afbildningar af dylika 

fall förekomma i den ofvan citerade afhandlingen, t. ex. 

Hippuris, Scirpus, Stachys, Sium angustifolium etc. Och 

åtminstone i biologiskt hänseende sluta sig härtill det 

länge bekanta, först i nyare tid af H. de Vries förklarade, 

nedträngandet af primskottet i jorden till följd af rötter¬ 

nas sammmandragning. 

4. Herr J. af Klercker talade om Den anatomiska 

byggnaden och utvecklingen af Ceratophyllum. * 2) 

*) Figurer öfver sådana groddplantor finnas uti Ueber Sprossbau, 

Ueberwinterung und Verjüngung (Festschr. o. Naturhist. Ver. zu 

Kopenhagen, 1884). 

2) En af figurer åtföljd afhandling öfver detta ämne kommer 

att under titel ”Sur l’anatomie et le développement de Ce- 

ratophyllum” intagas bland ”Meddelanden från Stockholms Hög¬ 

skola” under N:o 26 uti Bih. till K. Sv. Vet. Akadrs Handlingar, 

1884. 
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Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg d. 6 ok t. 
Lektor C. J. Lindeberg redogjorde för en botanisk resa i Norge, 
hvilken lian sistlidne sommar verkstält med understöd af mæeenater 
i Göteborg hufvudsakligen för studium af Norges Rubi, af hvilka 
åtskilliga egendomliga former förevisades. 

Vetenskapsakademien d. 9 okt. Tillkännagafs att akademiens 
ledamot George Bentham allidit den 10 sept. För intagande i 
üfversigten inlemnade sekreteraren två uppsatser: 1) Nova genera 
et species Norvegicæ Lichenum af J. M. NORMAN; 2) Islands kärl¬ 
växter betraktade från växtgeografis k och floristisk synpunkt af fil. 
kand. H. F. G. Strömfelt. 

Societas pro fauna et flora feunica d. 4 okt. Hr Sahlberg 
förevisade en för finska Horan ny fröväxt, Sempervivum tectorum, 
hvilken han i slutet af senaste juni månad funnit på torra gräsbe¬ 
vuxna sandvallar vid Ladogas östra strand, omkring 5 mil norr om 
Svirs mynning; vidare den sällsynta Cephal anther a rubra, tagen i 
Karislojo af eleverna Munk och Anthoni. — Hr Reuter hade in¬ 
sänd t ex. af Verbascum thapsonigrum, taget vid Katrinedal nära Abo 
af lyc. E. Reuter. — Hr Elmgren förevisade Sherardia arvensis, 
funnen växande bland Reseda, vid Bastviks ångsåg i Esbo af eleven 
IGNATIUS ; förut hade den anträffats i Wiborgs socken. Vidare före¬ 
visades Calendula officinalis, hos hvilken elfva skaftade blomkorgar 
utbildats inom en blomholk. Hr H. Hjelt hade insändt 2 växthy- 
brider från Karkku, Viola mirabilis-arenaria och Salix cinerea-phyli- 
cifolia, begge nya för den skandinaviska lloran. — Hr Collin före¬ 
visade ex. af 2 i Finland förut icke iakttagna fröväxter, Thlaspi 
alpestre, tagen å jernvägslinien vid Tavastehus, där den under några 
Ar förekommit, samt Ononis spinosa, anträffad på ballastplatsen vid 
Räfsö af eleven N. Avellan. — Hr Elfving förevisade ex. af 
Elodea canadensis från en dam i Kaijaniemi, där han i början af 
sommaren utplanterat några från Sverige erhållna individer af 
denna art. 

Yetenskaps-societeten i Upsala d. 28 okt. Prof. T. Fries 
redogjorde för några genom hygroskopicitet hos växters frukter 
framkallade rörelse. 

Literaturöfversigt. 

Limpriclit, (x.? Einige neue Arten und Formen bei den 
Laub- und Lebermoosen (D. 61 Jahresber. d. Schlesisch. Ges. f. 
vaterl. Cultur, 1884). 

Efter Bot. Centralblatt lemnades i Bot. Not. i år sid. 98 ett 
kort referat af Limprichts foredrag. Då nu L:s uppsats utkommit 
af trycket, firma vi där ytterligare några nya arter och former, alla 
samlade af Chr. Kaurin på Dovre, utförligt beskrifna. 

Jungermania dovrensis erinrar i tufbildningen om J. tersa och 
Alicularia scalaris var. rivularis. Dess plats i systemet låter sig 
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icke med säkerhet bestämmas, tillsvidare kan man ställa den i J. 
intermedia-gruppen, hvarest den måhända står närmast J. marchica. 
Snehättan. — Bryum (Cldodinm?) stenocarpum (Br. Brownii f. minor? 
Kaurin in litt.). Blad äggrunda-äggrundt-lancettlika utan tydligt 

färgad kant; yttre peristomets tänder papillösa; inre peristomet vid¬ 

hängande det yttre (kan dock skiljas derifrån), dess bas intensiv gul, 

något veckad, 0,2 mm. hög, de smala inre tänderna fria och flikade, 

de (2 och 3) cilierna bräckliga (liggande intill tänderna), däraf 1 

eller 2 fullt utbildade, med korta bihang. Liknar den mycket större 

'Bryum Brownii i sina mikroskopiska karakterer, men genom bygg- 

ningen af det inre peristomet utgör den en föreningslänk mellan 

Cladodium och Eubryum. 

Oaktadt lörf. endast sett små profver, i form af ”Briefeinlagen”, 

har han dock af dem uppställt följande varieteter: Bryum (Clado¬ 

dium) lacustre Bland. v. norvegicum, Br. uliginosum Br. eur. var. 

rivale, Br. (Eubiyum) pallens Sw. var. oenodes, Br. (Eubryum) 

pallescens Schleich, var. flexisetum 

Warnstorf, C.> Neue europæische Sphagnumformen 

(Hedwigia 1884, n:o 7 — 8). 

Förf. beskrifver här äfven några nj^a former från Skandiuavien 

samt anför lokaler för en del andra från samma håll. 

Spli, subsecundum Nees. var. Jensenii från Bornholm ; Sph. rigi¬ 
dum v. compactum Schpr. f. purpurascens från Opdal; S.platyphyl- 
lum Sall. v. turgescens f. rufescens från Finland ; S. acutifolium 
Ehrh. v. pulchellum från ryska Lappmarken. 

Beskrifningen på följande nya former, uppstälda af Jensen, 

från Danmark, meddelas äfven: Sph. laricinum Spruce v. congestum; 
S. acutifolium v. tenellum Schimp. f. flavum ; S. recunum P. B. v. 

Warnstorfii. 

Smärre notiser. 

Anders Fredrik Regnell afled den 12 sistlidne sept, 
uti Caldas i Minas Geraës i Brasilien. Han var född i 
Stockholm d. 7 juni 1807, blef student i Upsala 1824, 
med. d:r 1837 samt lemnade fäderneslandet 1840 för att 
i varmare klimat söka bot för ett bröstlidande. Qvar- 
stannade sedan i Caldas som praktiserande läkare. De 
gäfvor han utdelat för vetenskapliga ändamål gå till 
flere hundratusen kr. och flere dispositioner har han gjort, 
som ännu icke äro närmare kända. Bland donationer 
för botaniskt ändamål erinra vi om det belopp af 66,000 
kr. han gaf till Vetenskapsakademien, och 16,000 kr. för 
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ett botaniskt resestipendium vid Upsala akademi. Sina 

stora botaniska samlingar utdelade han till museer i Sve¬ 

rige, hufvudsakligen riksmuseum. Flere Svenske bota¬ 

nister hafva åtnjutit hans understöd för resor i Brasilien. 

Upsala universitet utnämnde honom till fil. hedersdoktor 

1877. — Måtte botaniken få många sådana gynnare 

och vänner! 

Till docent i botanik vid Upsala universitet är fil. lic. 

C. M. A. Lindman, utnämnd. 

Den 25 okt. öppnades de konvolut som innehålla bestämmel¬ 

serna rörande d:r Regnells donationer till Upsala universitet. Där¬ 

ibland var en skrifvelse af den 17 mars 1879, livari d.-r Regnell 

förordnar sin sista vilja med afseende på hans 4:de reservfond å 40,000 

kr. vara, att de årligen å densamma utfallande räntorna måtte på 
följande sätt blifva använda: 

1:0 att genom inköp till universitetets botaniska trädgård af 

lefvande växter, frön, lökar o. s. v. befrämja studiet af naturliga 

familjerna och särdeles kännedom af växtverlden från för de tropiska 

trakterna karakteristiska former. 

2:o att genom inköp af därtill behöfliga instrument och uten¬ 

silier o. s. v. befrämja de växtfj^siologiska och anatomiska under¬ 

sökningar, hvilka komma att vid botaniska institutionen anordnas. 

3:0 att till ordnande, konserverande o. s. v. af de af honom 

redan eller framdeles skänkta Brasilianska växtsamlingarna uödiga 

medel må anslås, äfvensom — om behofvet skulle framdeles så kräfva 

— att någon mindie summa skulle årligen till deras behöriga vid¬ 

makthållande användas. 

Fytopatogeua myxomyceter ocli bakterier. Vid de skandi¬ 

naviska naturforskarnes möte i Stockholm 1863 (se förhanl. pag. 

364) förevisade baron E. Hisinger egendomliga knölar på Huppia 
maritima. Nu har K. Goebel (Flora 1884 n:r 28) iakttagit att i 

knölar hos H. rostellata finnes en parasit, som väl är orsaken till 

dessa bildningar. Fastän groningen af dess fyrcelliga sporer ej är 

känd, anser han dock för sannolikt att denna parasit, som han kal¬ 

lar Tetråmyxa parasitica, hör till Myxomyceterna. En del knöl bild¬ 

ningar hos andra växter, ss. Papilonaceer, Brassica, Juncus, anses åt¬ 

minstone till en del af flere författare förorsakas af myxomyceter. 

Äfven fytopatogema bakterier hafva i senare tider funnits, i det att 

Wakker påvisat sådana hos Hyacinthus orientalis, där de förorsaka 

den för Hollands lökodlare länge bekanta ”gulsjukan”. Förut hade 

man trott att bakterierna vid växtsjukdomar endast uppträdde se¬ 

kundärt. 

Loersia oryzoides har i år blifvit funnen på ett nytt ställe 

i Blekinge, i Mörrumså vid Elleholm, af telegrafkommisarie T. 
Svanlund. 
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Botter i stället för blad såsom assimilationsorgan hafva en del 

Orchideer, ss. Aëranthes funalis G. Rcbb. Denna växt har en helt 

obetydlig stam, som endast är beklädd med bruna fjäll och helt och 

hållet saknar utvecklade blad. Den fina blomstängeln är blekgrön 

och bär endast bladrudiment samt en stor gulaktig blomma; som den 

snart vissnar, kan den endast föga assimilera. Deremot utvecklar väx¬ 

ten liere fot långa knippen af luftrötter, som ha en rent grön med 

hvita strimmor betäckt yta, och som helt och hållet saknar helio- 

tropiska egenskaper. De hvita strimmorna genomsläppa lätt gaser, 

men ej vätskor, och tjenstgöra derför i stället för klyföppningar. 

Rötternas bygnad är äfven i annat afseende afpassad för assimilation. 

Hos Svan ström & C:o 

Stockholm Myntgatan 1. 

kan erhållas : 
Grått blompressningspapper format 360x445 mm Pris pr ris 3:öo 
Hvitt „ o „ 360x445 „ „ „ „ 10: 
Herbariepapper blå färgton „ 290x465 ,, „ „ ,. 6:so. 

„ „ hvit „ „ 290x465 „ „ „ „ 9:-~ 

Obs! De båda sistnämnda sorterna användas vid Riksmusei Botaniska 
afdelning. 

E. Thurns Institut för Mikroskopi, 
Leipzig, Teichstrasse 2, 

rekommenderar sitt rika lager af mikroskopiska preparat, utensilier och 

materialier för Mikroskopi. Katalog franco. 

Innehåll: L. J. Wahlstedt, Några Viola-hybriditeter för 

svenska floran. — H. Samzelius, Några för Södermanland nya växt¬ 

lokaler. — G. Lagerheim, Mykologiska bidrag. — Lärda sällskaps 

sammanträden: S. Almquist, Om blomdiagram hos Montia. — 

T. Holm, Om Novaja-Semljas vegetation. — H. H.telt, 2 växthybri- 

der. — m. m. — Literaturöfversigt: K. G. Limpricht, Einige neue 

Arten und Formen bei den Laub- und Lebermoosen. — C. Warns- 

TORF, Neue europæische Sphagnumformen. — Smärre notiser. — 

Död. — Utnämnd. — Donation. — Fytopatogena myxomyceter och 

bakterier. — Lecersia oryzoides. — Rötter i stället för blad. — Annonser. 

Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjutori 18*;u84. 
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Kleistogami hos Primula sinensis. 

Af Ernst Ljungström. 

Hvarken i Kuhns lista öfver vaxter med kleistogama 

blommor, hvilken af Darwin (Verschied. Blüthenf., tyska 

upplagan af Carus, sid. 270) med några ändringar åter- 

gifves, ej heller i senare arbeten på samma område, livilka 

varit mig tillgängliga, har jag funnit omnämdt att hos 

Primttla sinensis kleistogami förekommer. Det förefaller 

så mycket underligare, att detta hos en växt, så vanlig 

i våra boningsrum och på trädgårdsmästarnes salubord, 

ej observerats, som hon i andra och närstående afseenden 

ingalunda undgått att uppmärksammas. Redan tidigt 

äro näml. däraf två former bekanta, en longistyl och en 

brevistyl (om hvilka se Darwin, anf. ställe och Hildebrand, 

Botan. Zeitung 1864). I vidstående figurer I och II af- 

bildas af de bägge formerna blomman i längdsnitt jämte 

några dess organ för jämförelse med motsvarande af den 

kleistogama formen, fig. III. Då beskrifningen på de 

två heterostyla formerna är isynnerhet hos Hildebrand 

ganska uttömmande, inskränker jag mig här till att 

nämna att jag ej funnit skilnaden i storlek mellan deras 

pollenkorn så stor, som han uppgifver (eller som 7: 4 i 

längd och af motsvarande tjocklek). De mätningar, som 

jag anstält, angifva nämligen deras längsta genomskär¬ 

ning till resp. 32 och 24 (j. (eller som 8: 6). — På tal 

om olika stora pollenkorn vill jag här bemärka att 

den förklaring af höggradig sterilitet vid illegitim be¬ 

fruktning, som i nyare tid gissningsvis framstälts (se 

Ludwig, Verschied. Blüthenformen, Biolog. Centralbi. 

1884), att nämligen de små pollenkornen skulle, så att 

säga, ej räcka till för att drifva en rostell, nog lång att 

befrukta de nederst i ovariet sittande ovula, ej torde 

hafva någon allmännare giltighet och bör mottagas med 
Bot. Notis. 1884. 13 



försigtighet. Om näml. också därigenom sterilitet efter en 

longistyl blommas pollination med pollen från en likadan 

(= små korn) kunde anses förklarad, eger detta dock als 

ingen tillämplighet vid det motsatta slaget af illegitim 

befruktning, en b re vi styl forms pollination med samma 

forms pollen (= stora korn). 

Den kleistogama for¬ 

men, som här har det 

hufvudsakliga intresset, 

visar alla blommans de¬ 

lar reducerade. Fodret 

(fig. III a) är klocklikt, 

ej som hos de båda kas- 

mogama formerna nedtill 

vidgadt och upptill hop¬ 

draget. Dess tänder äro 

samstående, så att det 

blir nästan slutet. Kronan 

(a och d) är liten, omkring 

6 mm. lång, innesluten, 

smalt rörformig och ofvan 

ståndarnes insertions¬ 

punkt något vidare, till 

färgen blekt gröngul. 

Brämet, som hos de kas- 

mogama formerna är 

stort, plattadt och ut¬ 

bredt, företrädes här af 

5 rundade, knapt märk¬ 

bara, rätt uppstående el¬ 

ler något inåt böjda lo- 

ber. Knapparne (b) äro 

ännu smalare än hos den 

longistyla formen, pollen¬ 

kornen mycket små (c) 

(deras största genomskär¬ 

ning blott 14 /./), mot båda 

I: F. b r,e v i s t'y 1 a : a, Blomma ge¬ 

nomskuren längsefter, h en ståndare, c ett 

pollenkorn, d märket, e dess papiller^ a na¬ 

turlig storlek, b och d något, c och e myc¬ 

ket förstorade. II: F. longistyla: bok- 

stäfverna som föreg. III: F. c 1 e i s tog a ma : 

a, ö, c som föreg., d blomma, genomskuren 

längsefter, förstorad. 
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ändar mer afsmalnande än de andra formernas. Pistillen 

är äfvenledes reducerad, dock i lägre grad än öfriga 

blomdelar. På det iakttagna ståndet, som visade sig 

vara en ombildad longistyl form, hade märket samma 

gestalt som den longistyla formens, bredt klubblik; papil- 

lerna voro oregelbundna, stora och tjocka men af olika 

längd. Som å teckningen (a och d) synes, visade pistillen 

det egendomliga förhållandet, att stiftet ungefär på mid¬ 

ten var omböjdt, så att hela pistillen oaktadt sin längd 

var innnesluten och märket låg närmadt till ovariet eller 

i jämnhöjd med ståndarknapparnes tjockaste delar. Vare 

sig här kasmanterisk eller kleistanterisk pollination 

eger rum, vägen till märket är åtminstone så kort som 

möjligt. Pollination lyckades jag imellertid ej iakttaga, 

lika litet som jag hade tillfälle att se huruvida fröbild¬ 

ningen var god eller icke. 

Det exemplar, som jag först iakttog och hvars blom¬ 

mor of van beskrifvits, bar talrika blommor, alla kleisto- 

gama. Jag har imellertid senare varit i tillfälle att se 

andra exemplar, som utåt vintern, sedan kasmogama 

blommor i mängd bildats och till större delen redan af- 

blommat, frambragt kleistogama blommor. Ett stånd af 

dessa tillhörde den brevistyla formen och dess kleistogama 

blommor voro i så måtto olika de här ofvan beskrifna 

och af bildade, att kronan först i sin allra öfversta del 

var vidgad och att stiftet var rakt med klotformigt, något 

nedtryckt märke, således i alt öfverensstämmande med 

den kasmogama brevistyla formen. Märket nådde nästan 

upp till ståndarknapparne, som öppnade sig (kasmanterisk 

pollination) medels längdspringor. 

Bland orsaker till uppträdandet af kleistogama blom¬ 

mor, som man anfört, torde här kunna ifrågakomma an¬ 

tingen (inträdande) brist på näring eller måhända uteblif- 

vande af insektbefruktuing. Mot det senare som orsak 

synes visserligen tala att kleistogami genom förärfning 

då skulle ha utbildat sig till att förekomma vida oftare, 

än hvad som synes vara fallet. Men häremot torde få 
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framhållas att de kasmogama blommorna ingalunda sällan 

bidraga till fortplantningen genom själf befruktning, i det 

att, som Hildebrand visat, vid blommans affallande denna 

akt ofta eger rum. 

Om Ulota intermedia Sch. och dess 

närmaste samslägtingar. 

Af A. L. Grönvall. 

I några uti denna tidskrift, 1883, h. 6, af mig med¬ 

delade ”Bryologiska notiser” omnämndes, ehuru endast 

mera flygtigt, en form af Ulota crispula Bruch., hvilken 

syntes mig anmärkningsvärd och förmodades tillhöra 

Ulota intermedia Sch. Då denna min förmodan sedan 

vunnit bekräftelse och jag varit i tillfälle att underkasta 

nämnda form en noggrannare undersökning, vill jag här 

rörande den samma lemna några ytterligare meddelanden, 

hvarvid tillika någon uppmärksamhet egnas åt de närmast 

stående arterna: U. Bruchii Hornsch. samt, i all synner¬ 

het, U. crispa Hedw. och U. crispula Bruch. 

1 första upplagan af sin ”Synopsis” upptog Schim- 

per såsom varietet af U. crispula en form, som han be¬ 

nämnde ambigua. Sedan har i andra upplagan af samma 

arbete denna varietet blifvit upphöjd till rang och vär¬ 

dighet af en sjelfständig art, under namn af U. intermedia. 
De karakterer, som uppgifvas gälla för den samma, äro 

hufvudsakligen följande x). 

Kapsel jemförelsevis kortare än hos U. crispa, oval, 

blekgul, med finare strimmor, temligen tunnväggig, torr 

och uttömd n. urnaktig (ungefär som hos U. crispula, 

fastän något större och fastare än hos denna), i äldre 

tillstånd mycket smal och förlängd (som hos U. Bruchii 

och crispa), finare fårad än hos dessa, blekt gulbrun, un¬ 

der mynningen föga eller alls icke hopdragen; mössan 

i) Jfr ock J. Juratzka: Die Laubmoosflora von Oesterreich- Un g arn. 
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vanligen något mindre hårig; blad långa *), för det mesta 

starkare papillösa, med basalpartiets randceller större; 

cilierna (8 eller 16) kortare. 

Granskar man dessa karakterer något närmare, skall 

man emellertid finna, att de äro föga pålitliga. 

Hvad först kapseln — på hvilken denna art före¬ 

trädesvis är grundad — vidkommer, så visar den sig 

understundom, och det till och med på samma tufva, till 

sin form och beskaffenhet ej litet vexlande, På svenska 

exemplar, liksom äfven på utländska, från Tyrolen, (för¬ 

varade i en ganska rikhaltig samling af Orthotricha och 

Ulotæ, som Lektor Arnell benäget lemnat mig till genom¬ 

seende) befinnes den samma, i yngre tillstånd, än mera 

aflång och under mynningen föga hopdragen, än kortare, 

oval, urnaktig, samt, i mera framskriden ålder, stundom 

alls icke, stundom åter ganska märkbart hopknipen under 

mynningen. — Kapselstrimmornas byggnad — hvilken 

hos Orthotricha stundom lemnar goda kännemärken, men 

hvarom beträffande Ulota-arterna ingenting finnes anfördt 

i för mig tillgängliga bryologiska arbeten — erbjuder i 

förevarande fall ingen fast och säker karakter. De äro 

hos U. intermedia, liksom hos U. crispa, i regeln samman¬ 

satta af 4 cellrader, af hvilka dock de 2 yttersta hafva 

svagare sidoväggar; hos U. Bruchii synas dessa senare 

vara starkare, hos den äkta U. crispula åter ännu sva¬ 

gare utvecklade. — I fråga om mössans hårighet må 

nämnas, att förhållandet i detta hänseende tyckes ställa 

sig ganska olika. På skånska exemplar, liksom på de 

utländska jag sett, är mössan verkligen i regeln viågot 
mindre hårig, medan på ex. från ett par andra ställen 

i Sverige dess hårighet är fullt lika stark som hos de 

närstående arterna. 

Uppgiften om ciliernas längd håller icke alltid streck. 

På exemplar, som måste hänföras till U. intermedia, äro 

de stundom fullt lika långa som hos de båda närmaste 

1) Juratzka uppgifver dem dock såsom ”kleiner”. 
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samslägtingarne. För öfrigt äro de, liksom hos dessa senare, 

glatta, smalt lancettlika och försedda med tydlig delnings- 

linie, under det att de hos U. Bruchii, såsom jag tyckt 

mig finna, oftast äro något papillösa och strierade samt 

dessutom — sådana de ock uppgifvas — märkbart längre 

och smalare, utan delningslinie. 

Hvad bladen angår, så tyckas dessa hos U. inter¬ 

media i de flesta fall vara något starkare papillösa än 

hos U. crispa (hos U. Bruchii äro de vanligen föga och 

hos U. crispula stundom n. icke alls papillösa). Dock 

torde någon större vigt ej böra fästas vid detta förhål¬ 

lande, enär det samma — liksom hos många Orthotrichum- 

arter — vexlar efter bladens olika ålder: på äldre blad 

äro papillerna oftast mera utvecklade än på yngre så¬ 

dana. — Vidare äro bladen hos U. intermedia, liksom 

hos U. crispa, mera krusade, än vanligen är fallet så väl 

hos U. Bruchii som hos den typiska U. crispula 1). — I 

längd äro de mycket föränderliga; och icke heller från 

deras anatomiska byggnad torde någon tillförlitlig karak¬ 

ter vara att hemta. Den beskrifning på bladens cellväf 

hos U. intermedia, som Schimper gifver, passar i sjelfva 

verket och till det mesta in på samtliga de arter eller 

former, som här, vid anstäld jemförelse, afses. Hos dem 

alla hafva bladen ett särskildt, mer eller mindre bredt 

basal-parti. Nederst å detta befinner sig ett par rader 

kortare, brunfärgade celler, och derofvanför upptages 

midten af en mängd snedt stälda, mer och mindre lång¬ 

sträckta, vanligen smalt rektangulära eller liniesmala, 

oftast mycket tjockväggiga celler, medan rundt om hela 

*) I Hartmans Flora, tionde upplagan, sägas dock bladen hos 

denna sistnämnda vara ”ännu krusigare” än hos U. crispa, hvilket 

vanligen i förening med uppgiften om färgen (” mera grön”), synes 

tyda på, att Hartman härvid haft under ögonen hufvudsakligen 

sådana former, af hvilka man sedan skapat den nya art, hvarom det nu 

närmast är fråga. Antagligen är ock det mesta af hvad hittills gått 

och gält som den sannskyldiga U. crispula rätteligen att hänföra till 

U. intermedia. 
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kanten sträcka sig 3 —12,1) eller ännu flere rader, klara ock 

genomskinliga, tunnväggiga, qvadratiska eller upptill nå¬ 

gon gång rhombiska sådana. Några smärre skiftningar i 

detta hänseende synas emellertid framträda hos de sär¬ 

skilda arterna. Hos U. Bruckii tyckas cellerna i midt- 

fältet å det i fråga varande basalpartiet oftast vara nå¬ 

got längre och lösare; och hos vissa former af U. cris¬ 

pula — för hvilka vi här icke hafva till uppgift att 

närmare redogöra — äro de samma i påfallande grad 

vidare och mera tunnväggiga än vanligt. Hvad U. inter¬ 

media beträffar, så äro verkligen de nämnda rand-cellerna 

hos denna form ofta något större än hos de öfriga. Å 

andra sidan har jag dock på säkra exemplar af U. crispa, 

samlade af Schimper, funnit dem fullt ut lika stora, 

hvartill kommer, att deras storlek stundom är olika på 

blad af samma exemplar. 

Till storleken är U. intermedia mycket vexlande. 

Utländska exemplar äro i allmänhet gröfre och kraftigare 

än de svenska, hvilka i detta afseende stå ungefär midt 

emellan U. crispa och U. crispula 2). 

På grund af hvad sålunda blifvit anfördt håller jag 

före, att den art, som Schimper kallar U. intermedia, är 

byggd på nog vacklande grund, och att någon skarpare 

gräns mellan denna form och de båda närmast den samma 

stående arterna ej förefinnes; — också anträffas ej sällan 

tydliga Öfvergångsformer åt begge hållen. Å andra sidan 

kan dock ej nekas, att, när de karakterer, som hänföra 

sig till kapseln, framstå fullt utpreglade, ifrågavarande 

form låter sig med temlig lätthet särskilja — helst den 

samma, der den växer tillhopa med de andra, vanligen 

1) Juratzka uppgifver antalet af dessa cellrader hos U. Bruchii 

och U. crispula till ”5 bis 10”, hos U. crispa och U. intermedia till 

”5 bis 10 und mehr”. Emellertid har jag äfven på otvifvelaktiga 

ex. af U. Bruchii räknat ända till 12 dylika. 

a) Den bekante bryologen D:r Venturi i Triest, till hvilken jag 

sändt skånska exemplar, har också i bref förklarat dessa vara, i 

jemförelse särskildt med engelska, märkbart ”kleiner und schwächer”. 
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ger sig tillkänna genom en renare och friskare grön färg. 

Rättast torde väl emellertid vara att uppställa den — 

liksom kanske äfven U. crispula — blott som en varietet 

af U. crispa. 

Förutom vid Krageholm, derifrån jag först uppgaf 

denna form, har jag funnit den samma på flere andra 

ställen i Skåne, förnämligast i skogskärr å gamla al¬ 

stammar, äfvensom i Bohuslän vid Svinesund. Dessutom 

har jag sett exemplar deraf från Vg., Lindö, (Lindgren, 

Musci Sueciæ exsiccati fase. III och IV n:o 81 -— under 

namn af U. crispula) samt från Sm., Burseryd 1). Troli¬ 

gen är den allmän i hela vårt land, fastän säkerligen 

oftast förblandad med andra former, i synnerhet med U. 

crispula. (För Norge uppgifves den af Lektor N. 0. 

Kindberg, och i Danmark är den, enligt C. Jensen, funnen 

på flere ställen.) — Deremot förmodar jag på goda grun¬ 

der, att den äkta och typiska U. crispa långt ifrån är så 

allmän som man vant sig vid att anse den. I Skåne har 

jag hittills sett endast mycket litet af den samma; och 

det mesta af hvad som, under detta namn, från andra 

delar af Sverige kommit under mina ögon, har vid när¬ 

mare granskning befunnits tillhöra U. Bruchii, som enligt 

min erfarenhet är den allmännast förekommande arten. 

Malmö i Nov. 1884. 

Anteckningar till de Jemtland angränsande 

provinsernas flora. 

Af P. Olsson. 

Här meddelade anteckningar om växtlokaler för nå¬ 

gra sällsynta växter äro hufvudsakligen gjorda vid gransk¬ 

ningen af några lärjungars herbarier. De med en aste¬ 

risk signerade äro nya för provinsen. Alla växterna från 

Parte boda i Borgsjö socken äro funna af Martin Jonsson. 

*) Ex. från sistnämnda ställe liafva bladen märkbart finare och 
smalare än vanligt. 
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* Bidens tripartita Med. Sundsvall (J. Moberg;. 

Matricaria Chamomilla Med. Vifsta varf. 

Achillea Ptarmica Med. Parteboda i Borgsjö sn på en linåker. 

Artemisia Absinthium Med. Vild på sandbackar vid Parteboda. 

* Senecio Jacobæa Med. Parteboda (funnen bland hö). 

* Filago montana Herj. Öfverhogdal. 

Saussurea alpina Hels. Ytterhogdal. 

(*) Carduus tenuijlorus Med. Sundsvall på ballast 1881 (P. M. 

Sundberg) och 1884. 

* Cichorium Intybus Hels. Hudiksvall (0. A. Frändén). 

Lactuca muralis Med. Parteboda skog sparsamt på svedjeland. 

Galium Mollug o Med. Parteboda. 

G. trifiorum Med. Alby station (K. Sundberg). 
Campanula Cervicaria Med. Parteboda, Ånge. Hels. Karsjö (K. 

Sundberg). 
C. latifolia Med. Sundsvall (M. Jonsson). 

* Dracocephalum thymiflorum Med. Parteboda bland timotej. 

Polemonium coeruleum Med. Parteboda. Hels. Ytterhogdal. 

Gentiana nivalis Med. Parteboda. 

* Solanum nigrum, Med. Sundsvall på södra Stadsberget (P. Sundberg). 

* Odontites rubra Med. Parteboda. 

Utricularia minor Med. Torpsjön (Löwenadler), Parteboda. 

* U. ochroleuca Med. Parteboda i en tjärn i byn (i de andra endast 

U. minor). 
Pinguicula villosa Med. Backen i Torp sn. 

* Anagallis arvensis Med. Sundsvall på kajen (Sundberg). 

Acer Pseudoplatanus odlad i Sundsvall. 
Reseda luteola Med. Sundsvall söderut på ballast (P. M. Sundberg, 

M. Jonsson). 
(*) R. lutea Likaledes. 

Ranunculus lapponicus Med. Parteboda. 

R. polyanthemos Med. Borgsjö nära kyrkan (E. Bergman). 

B. bulbosus Hels. Hudiksvall (Frändén). 
(*) R. Philonotis Med. Sundsvall på ballast 1881 (P. M. Sundberg). 

* Batrachium trichophyllum Med. nära Sundsvall (M. Jonsson). 

B. confervoides Med. Parteboda. 

* Ficaria verna Med. Sundsvall vid ån (M. Jonsson). 

Thalictrum rariflorum Med. Parteboda. 

* Pulsatilla vulgaris Med. Sundsvall (M. Jonsson). 

Trollius europœus Med. Parteboda. 

* Papaver argemone Med. Sundsvall (M. Jonsson), 

P. dubium Parteboda. 

(*) JDiplotaxis muralis Med. Sundsvall på ballast 1881 (P. Sundberg). 

L. tenuifolia Sundsvall och Trondhjem på ballast. 

(*) Sisymbrium officinale Med. Sundsvall på ballast (K. Sundberg). 

Erysimum hierae ii folium Med. Randklöfven, Parteboda. 

Arabis arenosa var. suecica Ångml. Backe i Fjällsjö sn. 

Barbarea vulgaris Med. Parteboda. 

(*) Cakile maritima Med. Sundsvall på ballast (P. Sundberg). 
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Senebier a didyma och S. Coronopus Sundsvall på ballast 1881 och 

1882. 

* Camelina sativa Med. Parteboda sparsamt i en linåker. 

Polygala amara Med. Parteboda. 

* Geranium pusillum Med. Kubikenborg (M. Jonsson). 

G. bohemieum Med. Sundsvall 1881. 

* Silene viscosa Med. Parteboda i en hafreåker. 

Dianthus deltoides ß glaucus Med. Parteboda. 

(■Cerastium arvense Med. Torpshammar, jern vägen.) 

Saxifraga adscendens Med. Randklöfven. 

Epilobium origanifolium Med. Parteboda. 

E. alpinum Med. Parteboda skog. 

E. lineare Med. Parteboda (sparsamt). 

Geum urbanum Med. Sundsvall. 

* Vicia angustifolia Med. Sundsvall på ballast (Sundberg), Parteboda. 

* Astragalus glycyphyllus Ångml. Regarnshällan i Fjällsjö sn. (D:r 
O. Sillén). 

* A. alpmus Werml. Sunne sn (V. Torbjörnsson), 

* Melilotus officinalis Hels. Ramsjö station (K. Sundberg). 

M. alba Med. Vifsta varf (M. Jonsson), Sundsvall på ballast. 

Trifolium agrarium Med. Stöde sn., Parteboda m. fl. st. i Borgsjö. 

* T. procumbens Med. Parteboda. 

* T. arvense Med. Parteboda. 

* Anthullis Vulneraria Ångml. Backe och Regarnshällan i Fiällsiö 

sn (D:r O. Sillén). 

,, „ ß) coccinea Med. Randklöfven (M. Jonsson). 

Pyrola media Ångml. Regarnshällan i Fjällsjö (Sillén). 

* Euphorbia Esula Med. Sundsvall på stranden 1882 (J. Moberg), 

Sundsvallstjärn 1883 (M. Jonsson). 

* E. Peplus Med. Sundsvall 1881 (P. Sundberg). 

(*) Mercurialis perennis Med. Sundsvall på ballast 1881 (P. Sundberg). 

(*) M. annua Med. Sundsvall på ballast 1881, Vifsta varf 1882. 

(*) Fagopyrum esculentum Sundsvall på ballast. 

Polygonum Persicaria Ångml. Hernösand 1882 (M. Jonsson). 

P. lapathifolium v. incana Med. Parteboda. 

* Pumex maritimus Med. Sundsvall (på ballast?) (Nordström enl. 

E. A. Selberg). 

Orchis cruenta Med. Parteboda. Ångml. Bodums s:n mellan Orr- 

näs och Bosundet. Hels. Ytterhogdal. 

Nigritella angustifolia Hels. Ytterhogdal. 

Epipogum aphyllum Hels. Ytterhogdal på flera ställen enstaka ex. 

Med. Torsjö i Borgsjö sn (Sundberg), Ånge, 

Ede, Näset, Parteboda skog, Randklöfven m 

fl. st. (M. Jonsson 1882 — 83). 
Malaxis monophyllos Med. Telge i Borgsjö sn (M. Jonsson). 

Cypripedium Calceölus Med. Ensillre i Borgsjö. 

Gagea lutea Med. Sundsvall, Skön och Timrå sn. 

* G. minima Med. Sundsvall på norra Stadsberget (E. Bergman m. fl.). 

Convallaria» verticillata Med. Parteboda. 
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Tofiddia borealis Med. Parteboda skog vid sjön Loken två mil från 

byn. Werml. Sunne (V. Torbjörnsson). 

Juncus stygius Med. Parteboda. 

Sparganium natans Hels. Ytterliogdal i prestviken. 

Eriophoron Callithrix Asele Lpm. nära Jadnemfjället, N. nära Port* 

Qället. 

Carex globularis, Buxbaumii, alpina, juncella, cœspitosa, elongata 
tenuiflora (i långmyren), loliacea, tenella, lieleo- 
nastes (vid tjärnar jemte C. elongata), leporina 
(vid Botjärn) Med. Parteboda. 

* Lolium temulentum Med. Torp (Löwenadler), Sundsvall. 

Bötryckium matricariifolium Med. Parteboda sparsamt. 

B. tematum Med. Torp, Parteboda temligen ymnigt. 

En för Svenska floran ny hybrid. 

i Af Alfr. Callmé. 

Innevarande höst har jag i trakten af Upsala på¬ 

träffat en hybrid af Polygonum tomen tosum Schrk 

(— lapathifolium Auctt.) och P. Hydropiper L. 

Hybriden är förut knappast känd. Det enda om¬ 

nämnande af densamma i litteraturen, som jag kunnat 

påträffa är af Focke, hvilken (i Pflanzen-mischlinge) upp- 

gifver den såsom iakttagen af Beckhaus i Hannover (? —• 

Neuhaus im Solling an der Weser). Henninger (i Flora 

1879) känner af i Tyskland förekommande Hydropiper- 

bastarder endast Persicaria x Hydropiper och minus x 

Hydropiper, Brügger (Die wildwachsenden Pflanzen- 

Bastarde der Schweizer- und Nachbarfloren 1880) ingen 

Hydropiperbastard alls. 

Om P. Hydropiperi x nodosum Rchb. se nedan. 

En beskrifning af hybriden torde då emellertid ej 

vara ur vägen. 

Polygonum tomentoso x Hydropiper. 

Stjelle n. upprätt, enkel ell. föga grenad, teml. spens¬ 

lig, utan nodi. Blad stora, utan smak, kortskaftade, 

lancettlika-smalt äggrunda, åt båda ändar spetsade, utan 

midtfläck, tunna, glatta, hårbräddade. Stipelslidor vida 
(hos de yngre bladen med n. dubbelt så stor diameter 



182 

som stjelken), tunna, med svag tvärnerv, kort ock giest 

eller ej alls hårbräddade. Ax 1/2—l tum långa, cylindri¬ 

ska, smala, jemntjocka terni, täta, påminnande om dem 

hos P mite, ej så långt utdragna och glesa som hos P. 

Hydropiper, i spetsen något lutande’; af dess blr en stor 

del felslagna. Axshaft glandelprickiga. Blr gulgröna, 

rödaktiga, på svagt glandelprickiga skaft. Hylle glatt 

ell. n. glatt. Stift 2—3, skilda åt n. till basen. Nöt 
plattadt rundad, upptill tvär, glänsande, punkterad, brun, 

ej svart som hos Hydropiper, sidorna svagt konvexa, 

aldrig konkava som hos tomentosum, den yttre sidan med 

stark köl. 

Med tomentosum Schrk stämma följande af hybridens 

karakterer : 

Blad lancettlika utan smak, stipelslidor kort eller 

ej hårbräddade, ax teml. täta, korta, cylindriska, ax- och 

blomskaft glandelprickiga, nötter plattadt rundade, upp¬ 

till tvära. 

Med Hydropiper L. åter: 

Blad tunna; stipelslidor vida, — ax smala, — hylle 

oftast glatt, nötter å ömse sidor konvexa, på utsidan 

starkt kölade. 

Hybriden påträffades vid Vårdsätra nära Upsala i en löf- 

dunge utmed Mälarens strand, der den växte på fuktig och 

skuggig mark bland ymnig P. Hydropiper. Trots noggrant 

sökande kunde jag af densamma ej finna mer än 4 in¬ 

divider. 

Från P. Hy dr opiper i-nodosum (=laxum Rchb), med 

hvilken den i öfrigt att dömma af beskrifningen i Reich¬ 

enbachs Flora excursoria Germanise och Grenier et Godron 

Flore de France eger stor likhet, skiljes den genom sin 

enkla ell. fågrenade ej knutigt uppsvällda stjelk, sina 

kort ell. ej hårbräddade stipelslidor, sina glandelprickiga, 

ej sträfhåriga axskaft samt hyllets rödaktigt gröna (ej 

rosenröda) färg. 

Ännu en P. nodos o-Hy dr opiper finnes omnämnd i 

Bot. Ztg. 1852 sid. 280. Denna skiljer sig från min genom 
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nedliggande, knutig stjelk, svag pepparsmak hos bladen 

samt glesare ax. 

Upsala i Oktober 1884. 

Lärda sällskaps sammanträden. 

Vetenskapsakademien d. 12 no v. 1884. Prof. 

Wittrock anmälde för intagande i Of versigten och refere¬ 

rade följande 2 uppsatser: 1) Svampar från Island, be¬ 

stämda af kand. C. J. Johanson i Upsala och 2) Om blad- 

slidornas betydelse hos Dianthus banaticus Heuff. af kand. 

Alb. Nilsson i Upsala. Sekreteraren inlemnade för inta¬ 

gande i akademiens skrifter en afhandling af lektor P. 

Olsson i Östersund : Jemtlands fanerogamer och ormbunkar, 

förtecknade med angifna växtlokaler. 

Fysiografiska sällskapet d. 12 nov. Prof. Fr. 

Areschoug redogjorde för några i östra Sverige förekom¬ 

mande JM^s-arters affiniteter och sannolika ursprung. — 

Prof. S. Berggren redogjorde för lefvermoss-slägtet (eller 

underslägtet) Zoopsis, af hvilket finnas 3 arter, nämligen 

Z. argentea Hook. fil. et Wils, med rakt utstående blad 

och jemnbreda papiller (funnen på Aucklandsöarne, på 

Nya Zeeland, Tasmanien (?) och Nya Holland), vidare en 

andra art utan blad med korta, snart affallande papiller, 

livilka därför endast finnas i stjälkspetsen (från Nya 

Zeeland och nya Holland) samt en tredje art med något 

framåtriktade blad och aflånga papiller (från Nya Zeeland 

och Nya Holland). 

Upsala Vetenskapssocietet d. 15 nov. Till leda¬ 

mot invaldes prof. H. E. Bâillon i Paris. 

Societas pro fauna et flora fennica d. 1 nov. 

Prof. Lindberg förevisade några växter af särskildt in¬ 

tresse, bland livilka en Verbascum samt en Lappa. — 

Prof. Sahlberg visade ett felslaget syrenblad af egendom¬ 

lig form. — Stud. Granberg förevisade flere växter sam- 
o _ 

lade på Aland och i Satakunta, och livilka dels äro all- 
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deles nya dels mera sällsynta i dessa provinser, näml. 

Diplotaxis tenuifolia och Papaver dubium såsom barlast¬ 

växter från Åland, Melilotus macrorkiza, Polygonum am- 

phibium terrestre från Sääksmäki, Pedicularis sceptrum 
carolinum, Melampyrum arvense, Sagittaria sagittæfolia 
med hela blad, Pr agar ia (?) minor från Jomala, samt Me¬ 
lampyrum crestatum pallens, (ett exemplar af hufvudformeu 

utmärker sig genom sina ljusgula blommor ocb skärm, 

samt är tagen på Haraldsbyholmen i Saltvik socken och 

alldeles ny för Finland). 

Literaturöfversigt. 

Ludwig, F., Die ver schiedenen Blüthenformen 

an Pflanzen der nämlichen Art. (Biologisches Cen¬ 

tralblatt 1884, h. 8, sid. 225—234). 

L. lemnar här en sammanfattning af en del sina 

egna och andra forskares nyare arbeten på detta område 

(sedan Darwins The diff. Forms of Flowers, 1877). 

Innehållet är i största korthet följande. 

Af Heterostyli äro en hel del nya fall (Turneraceœ, 
Lythraceœ) iakttagna, isynnerhet af hetero di styli. Ofta 

äro de båda formernas pollenkorn och märkenas papiller 

olika till storlek eller form. En förmodan af Delpino, 

att pollenkornens storlek skulle stå i direkt förhållande 

till den kortare eller längre vägen genom stiftets kanal 

vid legitim befruktning, synes bestyrkas af Fr. Mullers 

iakttagelse på FAchliornia crassipes (trimorf), där det var 

de nederst i ovariet sittande ovula som ej befruktades 

efter öfverförande af pollen från korta ståndare (= små 

korn) till en longistyl forms märke. 

Enantiostyli. I några blr. äro ståndarne vridna 

åt venstra sidan och stiftet åt högra, i andra omvändt, 

hvarigenom lika så väl som genom heterostyli korsning 

åvägabringas. Enantiostyli iakttogs först hos Solanum 
rostratum af Todd. Här eger därjämte en arbetsdelning 
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mellan ståndarne rum: en är till längd och ställning 

symmetriskt motsvarande stiftet samt lemnar pollen till 

befruktning, de andra äro kortare och lemna den befruk¬ 

tande insekten sitt pollen till insamling. Enantiostyli 

förekommer äfven hos ett par Marantaceer; vidare inom 

slägtet Cassia dels med, dels utan arbetsdelning mellan 

ståndarne; några Cassia-arter visa blott detta senare för¬ 

hållande utan enantiostyli. 

Heteromesogami iakttogs törst af Herm. Müller, 

hvarefter Errera och Gevaert urskilde två former däraf: 

Dientomofili och Auto-allogami. Dientomotili, befrukt¬ 

ning genom förmedling af två slag insekter och med två 

därefter afpassade blomformer, finnes hos t. ex. Iris Pseud- 
acorus (för humlor och en Bhingia). Fall af auto-allo¬ 

gami, altså dels blr. med insektbefruktning, dels sig själfva 

befruktande, äro Viola tricolor, Euphrasia officinalis, 
Lysimachia vulgaris, Calamintha alpina och Convallaria 
majalis. - På den förra vägen anses olikheterna mell. Rhin- 
anthus major och minor samt mellan Malva; silvestris och 

borealis hafva uppstått, liksom på den senare Erodium cicu- 
tarium just håller på att klyfva sig i två former, näml. en, som 

har enfärgade kronblad, är svagt protogyn och visar själfbe¬ 

fruktning en kort stund efter blommans öppnande, hvar¬ 

efter kronbladen affalla — och en annan, som har af 

kronbladen, hvilka ett par dagar kvarsitta, de två öfre 

tecknade med en mörkare fläck samt är entomofil och 

proterandisk. — Äfven af en del hittils som rent anemo- 

fila ansedda växter förekomma två former, af hvilka den 

ena tyckes tendera till anpassning för insekter, i det att 

anterer eller stift äro lifligt färgade. Sådana äro Plan- 

tago-arter, Amentaceer och en mängd gräs såsom Cyno- 
surus, Lolium, Festuca, Phleum o. a. 

Kleistog ami. Listan på växter med kleistogama 

blr. jämte öppna har betydligt ökats. Egendomlig är Car- 
damine chenopodifolia, hvars kleistogama blr. uppstå under 

markens yta; där försiggår äfven deras befruktning och 

frönas groning. Således fall af amfikarpi. 
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Di oeci med olikhet i blrnas storlek möter som bekant 

särdeles ofta. De honliga blrna äro i regeln mindre än de 

hanliga; de senare falla insekterna således först i ögonen. 

Fribladiga honblr. större än de sambladiga hanblom¬ 

morna finnas dock hos Carica Papaya enl. Fr. Müller; 

således ett undantag men blott skenbart, ty hanblom¬ 

morna äro förenade i stora, rikblommiga blomställningar 

och blifva därigenom likväl först bemärkta. Afven hos Ake- 
bia quinata äro honblrna de mest iögonenfallande. H. 

Müller har imellertid framhållit att för monoica växter 

just det måste vid rikligt insektbesök vara fördelaktigt, 

att honblrna först uppsökas, ty därigenom föranledes 

korsning. Vid ringa besök däremot är det omvända för¬ 

delaktigast, enär därigenom åtminstone befruktning genom 

pollen från någon blomma på samma stånd tryggas, något 

som väl är sämre än korsning men bättre än ingen befrukt¬ 

ning als. Såsom exempel på detta senare förhållande 

nämnas Cucurbita och Cucumis. — Förhållandet mellan de 

båda könens individantal har man funnit konstant. Så 

hos Mercurialis annua (enl. Heyer) 100 Ç på 105,83 c^- 

eller nästan fullständigt öfverensstämmande med hvad 

hos människan är fallet (100 Ç på 105,86 ö*). 

Gynodimorfism, en gynodioeci förbunden med olik¬ 

het i storlek eller form, förekommer ingalunda sällsynt. 

Sålunda är den iakttagen hos en mängd Labiater, Dipsa- 
ceer, Caryophyllaceer, företrädesvis Älsineer, samt några 

Polemoniaceer, Geraniaceer och Panunculaceer. Ibland 

(Trichera, Mentha') äro honblrna fylda genom ståndarnes 

ombildning till kronbladslika bildningar. Gynodioeci om- 

vexlar med gynodimorfism hos Älsineerna. 
Om ursprunget till gynodimorfism äro flera meningar 

framstälda såsom af H. Müller, som ansåg ståndarne 

abortieras i de små blrna, emedan dessa sist besöktes 

och deras pollen därför ej kom till användning; af Kerner, 

som trodde de tvåkönade blrnas storlek vara ett skydds¬ 

medel för frömjölet mot regn; af Ludwig, som ansåg hon¬ 

blrna afse riklig fruktbildning och därför liksom koncen- 
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trera sig på denna uppgift; öfriga organ reduceras, i regeln 

ståndarne först ocli sedan kronan ()( Müller); Möwes 

förbinder härmed tanken på besparing af material, som 

kan användas till ökande af fröbildningen. — Ludwig 

betraktar gynodimorfismen såsom utvecklad ur dikogami, 

där som bekant ofta hos proterandrister vid blomningstidens 

början, hos protogyner vid dess slut ståndarne felslå, 

enär deras pollen då ej skulle finna användning. Gyno- 

dimorfism kan i vissa fall uppstå som följd af inträdande 

brist på näring, hvarigenom likaledes ibland kleistogami 

kan framkallas. 

H. Müller ändtligen har observerat att större blr. 

med talrika ståndare ibland förekomma jämte mindre 

med färre ståndare. Hit höra Stellaria media, Ranun¬ 
culus aquaticus och Spergula arvensis. 

Heterodikogaipai. I sällsynta fall förekommer jämte 

proterandi hos samma växt protogyni. Utsigterna till 

befruktning och det till den bästa formdäraf: korsning ökas 

därigenom betydligt. Exempel lemna Juglandeerna samt 

enl. Borggreve Corylus Avellana. — Ajuga reptans har 

jämte proterandriska stånd äfven homogama. 

E. Lj — M. 

Ascherson, P., Amphikarpie bei der einheimi¬ 

schen Vicia angustifolia (Berichte d. Deutschen 

Botan. Gesellschaft 1884, sid. 235—245). 

På exemplar af nämda växt från närheten af Berlin, 

hvilka i slutet af Maj månad insamlats, fann författaren 

underjordiska utlöpare bärande kleistogama blr och har 

vid sina undersökningar däröfver kunnat vitsorda och i 

åtskilligt fullständiga livad man förut från södra Europa 

kände om en dylik form, hvilken tidigare ansetts såsom 

egen art, Vicia amphicarpa L. (Dorthes), men af nyare 

florister indragits och det med full rätt. 

Jämte ofvanjordiska, kasmogama blr bärande axlar, 

som voro få och föga greniga, funnos underjordiska, rikt 
Bot. Notis. 1884. 14 
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förgrenade. De voro etiolerade samt buro i hög grad 

reducerade blad, bvilka dock ännu egde de karakteristiska 

stiplerna rätt väl utbildade. Dessa utlöpare hade den 

unga spetsen omböjd, så att det var ett äldre, fastare 

väfnadsparti som trängde före genom mullen. En del af 

dem trädde efter kortare eller längre underjordiskt för¬ 

lopp upp öfver jordytan och förhöllo sig därofvan liksom 

de vanliga axlar ne. Andra förblefvo nedsänkta och buro 

i spetsen 1—3 kleistogama blommor, till storlek (längd 

2—4 mm) och form liknande de kasmogama blrnas knoppar. 

Foderbladen och kronbladen äro till antal och ömsesidigt 

läge öfverensstämmande med de kasmogama blrnas men 

mycket mindre och tunnare. Ståndartuben är likaledes 

mindre men knappar ne hafva normal storlek och uttömma 

sitt pollen genom längdspringor. Pollen iakttogs i pistil¬ 

lens hårpensel, som liknade de kasmogama blommornas. 

Fruktens mogning hade förf. ännu ej iakttagit. 

Författaren inför och diagnosticerar här två nya termer 

för pollinationen hos kleistogama blr, nämligen k a sman- 

terisk, sådan den här beskrifves, den vanligen före¬ 

kommande, samt kleistanterisk, där pollenkornen 

inneslutna i knappen gro ut genom dennes vägg. Fall 

af öfvergångsformer och båda fallens förekomst jämte 

hvarandra göra beteckningarne ej mindre påkallade. 

Utom det intresse som fyndet från mellersta Europa 

i och för sig har, bevisar det ytterligare att den Vicia 
amphicarpa från södra Europa, som där antagits som en 

själfständig art eller åtminstone varietet, utbildad under 

inverkan af för medelhafstrakterna egendomliga klimatiska 

förhållanden, är ett blott ”tillstånd” hos växten i fråga, 

ej mer fortjent af eget namn än t. ex. de tillstånd, som 

kunna betecknas med orden florifera, eller fructifera, 

eller dylika. 

Till sist framhåller förf. skilnaden mellan Amfi- 

karpi och Geokarpi hvaraf det senare ordet betecknar 

det förhållande, att en ofvan jordytan utvecklad blomma 

blott i jorden kan mogna sin frukt (ex. Arachis hypogcea 
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o. a.), under det att den förra termen betecknar att både 

blomma och frukt för beständigt äro underjordiska. 

Äfven här äro dock öfvergångar till finnandes. 

E. Lj—M. 

Haussknecht, C., Monographie der Gattung 

Epilobium. Jena 1884. 318 sid. stor 4:o; 23 tafl. — 

45 mrk. 

Det digra arbetet innehåller beskrifningar på ej min¬ 

dre än 168 arter, af livilka 23 komma på Europa. In¬ 

delningen, som ej har den vanliga synoptiska formen, utan 

i främsta rummet är gjord efter de 5 verldsdelarne, med¬ 

för härigenom en beqvämare öfversigt och en lättare be¬ 

stämning. I stället för korta diagnoser lemnas ganska 

vidlyftiga beskrifningar, i hvilka hänsyn tages till arter¬ 

nas hela formkrets. Hvarje afdelning föregås dock af en 

särskild bestämningstabell. S. k. konstanta varieteter 

känner förf. inga. De hittills anförda ha visat sig vara 

antingen sjelfständiga typer, hybrider eller ”willkürlich 

hervorgehobene Formen-Combinationen”. Under hvarje 

art finner man i stället uppräknade en mängd formför¬ 

ändringar, framkallade af klimatets och underlagets be¬ 

skaffenhet. Af de otaliga kombinationer, som dessa i 

naturen ingå, hafva vid arter med synnerligen stor ut¬ 

bredning — ex. E. hirsutum och palustre — de mest i 

ögonen fallande anförts, och försök gjorts att tyda dem 

som verkningar af olikartade yttre betingelser. Tabeller 

öfver arternas geografiska utbredning, väl utförda teck¬ 

ningar, historiska öfversigter vid hvarje afd. och allmänna 

anm. vid hvarje art samt ett särskildt kap., egnadt åt 

bastardbildningen inom slägtet, förhöja arbetets värde 

och intresse. 

Här nedan meddelas endast sådant, som med hänsyn 

till nomenklaturen och formernas förekomst inom Skand. 

för oss kan vara af särskildt intresse, hvarjemte förf:s 

indelning af de Europeiska arterna torde framgå af 

omstående uppställning. 
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Epilobium (C. Gesner) L. 

I. Sect. Chamænerion Tsch. 

1. E. angustifolium L. 

II. Sect. Lysimachion Tsch. 

A. Schizostigma. 

a. Eriophoræ. 

2. E. hirsutum L. Den storartade utbredningen öfver 

Europa, Asien och Afrika har liksom hos föreg. art fram¬ 

kallat en mängd olika formförändringar, hvilka uppträda 

i alla tänkbara kombinationer. De vigtigaste af dessa 

uppföras ss. i öfrigt mycket formrika typer. 

E. intermedium Mérat, som än varit tydd som en 

starkt luden form af E. hirsutum, än ansetts vara hybrid 

af denna och E. parvifl., är, ss. orig. expl. gifvit vid han¬ 

den, en ”forma major aprica villosa ramosa” af E. parvifl. 

E. hirsutum v. micranthum Lange är ingen småblom- 
mig form af hirsutum utan enl. orig. expl. = E. hirsu¬ 
tum X parviflorum. 

E. hirsutum x montanum blott anträffad vid Kolding 

samt på ett ställe i Schleswig. Som syn. till denna sättes 

E. purpureum Fr. Mant. III.; Syn. st. Scand. J. Lange 

Haand. 1856.; Fl. Dan. f. 49 t. 2900. Till följd deraf, 

att Fr. förvexlat sin i Fl. Hall. beskrifna E. purpureum 

(= pal. x ros.) med formen från Kolding samt derigenom 

att namnet purp. senare åtföljes af olika beskrifningar 

såväl i ofvan nämnda arbeten som i No v. Fl. Suec., och 

samtidigt olika åsigter framställas om närstående arter, 

har emellertid en förvirring i nomenklaturen uppstått, 

som ej kan fullständigt lösas utan tillgång till orig. expl. 

E. hirsutum x parviflorum. Mycket vexlande ss. 

föräldrarne. För Skand. halfön iakttagen fr. Upsala 

(Anders.). 

Syn.: E. hirsutum v. micranthum Lge. 
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3. E. parviflorum Schreb. En art som lätt af- 

passar sig efter yttre förhåll, och derför, äfven den, med 

stor utbredning och variation. 

E. parviflorum x roseum. En af de oftast förek. 

hybriderna inom slägtet och som i likhet med föraldrarne 

uppträder under de mångfaldigaste former. Lund (Ljung¬ 

ström) 1). 

b. Montanæ. 

4. E. montanum L. Som de föreg. med stor ut¬ 

bredning och variation. En af de många uppstälda for¬ 

merna, a) minor, liknar ofta E. collinum Gm., men skil¬ 

jes genom större blr., bladens bredare bas och längre 

utdragna spets etc. Uppträder i subalpina trakter och i 

torra barrskogar samt är oftast enårig i följd af bristande 

fugtighet. 

E. montanum x roseum. Skåne: leg. Læstad. 1822 
• * 

sub E. roseo v. umbrosa. Oland: leg. Wahlenb. 1824 

sub E. mont, ß parvifl. 

5. E. hypericifolium Tausch. En i följd af sitt 

sporadiska uppträdande högst egendomlig växt. Förutom 

i Böhmen, der den funnits på endast ett par ställen, har 

den blott visat sig i Skand. och här en enda gång. El. 

Fries anträffade neml. densamma 1832 ”in sylva faginea 

montosa loco paludoso exusto ad Gårdshult in par. Lid- 

hult Smolandiæ”. Från E. mont, skiljer den sig genom 

de fullkomligt helbräddade bladen, som dessutom äro ut¬ 

dragna i en längre och skarpare spets, genom de i början 

ständigt hvita slutl. blekt rödletta blrna och genom de 

upptill mer afsmalnande fröna. Dessa karakterer ha visat 

sig fullkomligt konstanta, oaktadt växten i lång tid blif- 

vit odlad under de mest olikartade yttre förhållanden, 

och intet skäl finnes således att, ss. Celak., anse den för 

en morfologisk varietet af montanum. I följd af dess 

egenskaper i öfrigt kan ej heller den af Fries med tvekan 

framstälda förmodan vara rigtig, neml. att den möjl. 

*) Cfr. E. Ljungström i Bot. Not. 1882. 
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vore en hybrid af mont, och palustre. Då Fries i Bot. 
Not. 1858 uppgifver, att genom frön uppdragna enåriga 
plantor under många generationer förbli konstanta, men 
att de, så snart de få perennera, öfvergå i mont., så är 
det säkerligen antingen korsningsprodukter med mont. 
eller förvexlingar vid plantering o. d., som ligga till 
grund härför. 

6. E. collinum Gmel. Då denna växt skiljer sig 
fr. E. mont, hufvudsakligen endast genom sin litenhet i 
förh. till denna, genom mera glest tandade, jemförelsevis 
längre skaftade blad, trubbiga blomknoppar, relativt 
större och svagare papillösa frön etc., och då dessutom 
E. mont. i vissa former tyckes öfvergå i densamma, har 
dess arträtt ofta blifvit bestridd. Förf. har sjelf en gång 
ansett den blott som en var. af mont., framkallad genom 
en större kiselhalt hos underlaget (coll. förek. t. ex. al¬ 
drig på kalk). Då emellertid de ofvan nämnda karakte- 
rerna vid omfattande kulturförsök visat sig oföränderliga, 
de nämnda öfvergångsformerna af mont, deremot endast 
skenbara, framkallade ant. af en karg jordmån eller af 
yttre våld och vid odling genast öfvergående i mera ty¬ 
piska former, har förf. blifvit öfvertygad om dess arträtt. 
E. collinum har dessutom en viss egendomlig habitus, 
en egen formkrets och en från mont, afvikande utbredning. 
En mängd lokaler uppgifvas synnerl. för mellersta Sverige 
och Norge. 

Syn. jE. mont. var. collinum Koch etc. 
E. collinum x palustre. Norge: Arendal: Tromø 

(Hb. Blytt. sub ”E. mont. v. obtusifolia cfr. Bl. N. Fl. 
1119”.). 

7. E. lanceolatum Seb. et Mauri., utmärkt genom 
ofvanjordiska storbladiga öfvervintringsorgan, aflånga, 
trubbiga, groft tandade blad med tydligt skaft och ägg¬ 
rund bas, i början hvita slutl. röda blr., svagt papillösa 
frön etc. är af E. Fries tagen i Blekinge. Dessutom an¬ 
märkt för Island, Viborg & Kronstadt, men har sin egenti. 
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utbredning från Pyr. halfön och Frankr. genom södra och 

mell. Europa till Kaukasus och Syrien. 

B. Synstigma. 

I. Semina obovoidea apice rotundata, papillosa. 

c. Tetragonæ. 

8. E. adnatum Griseb. Namnet E. tetragonum L. 

har med orätt blifvit användt på denna art. Då neml. 

Sauvages definition, på hvilken L. grundat sin art, afser 

ant. E. adnatum Griseb. el. E. Lamyi Schultz, af L:s 

citater deremot det ena afser såväl dessa två som obscu¬ 

rum Schreb. och roseum Schreb., ett annat endast de 3 

förstnämnda, ett tredje åter blott den sistnämnda, och 

ett tillägg till definitionen i Sp. pl. ed. 2 äfvenledes spe¬ 

cielt åsyftar E. roseum, framgår såväl detta som att 

namnet tetrag. L. ej heller, såsom några förf. på senare 

tiden velat, kan användas på någon annan af de nämnda 

arterna, hvarföre det således helt och hållet bör lemnas 

åsido. 

Syn.: E. tetragonum L. sp. pl. p. p.; Hartm. Sc. fl.; 

Wahlenb. fl. suec. excl. var. ; Blytt N. Fl. ; Lange : 

Haandb. D. Fl. 

Ic.: Fl. Dan. f. 22 t. 1267! (non 18. 1029!) — Exs.: 

Fries Hb. n. VIII. 42. 

9. E. Lamyi F. Schultz. En art som står nära 

föreg., men skiljes genom en mattare, något blågrön färg. 

upptill synnerl. på kanterna mer hårig stjelk, kort skaf- 

tade el. n. oskaftade, svagt och glest tandade blad, lifligt 

röda blr o. s. v. och förek. på mera torra ställen ss. 

stenrös, skogsbackar etc. Har en vidsträckt utbredning 

från 60° N. Br. genom hela Europa och Mindre Asien. 

Skand.: ”Uplandia ad Upsala (Anders.), Lenna, Linné’s 

Hammarby etc. (Fries, Schagerström), ad Järla, Lidingö. 

Mölna, Huddinge (Theden-, Ährling etc.), Sigtuna (Lindb.), 

Smolandia (Lindeb.), Femsjö, Scania ad Lund (Wahlb., 

Anders.), Öster-Haninge sn. Nömsö (Björnström), Söder¬ 

land, Gamleby ad Ullevi (Wind.), Ölandia (Fries), Gotlan- 
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pr. Holmiam (Wickstr.).” 

Syn.: E. tetragonum v. obscurum Fr. Mant. Ill; Sum. 

Veg.; Hartm. Skand. FI. E. tetragonum v. subpetiolatum 
Beurl. Bot. Not. 1853. 

Exs.: Fries Hb. n. VIII. 42. p. p. 

10. E. obscurum Schreb. Under detta namn, som 

äfven i senare tider varit föremål för många olika tyd¬ 

ningar, uppföres den art, som af Fries i Fl. Hall., Fl. 

Scan, och Nov. Mant. III kallats virgatum och för hvilken 

i Sum. Veg. föreslagits namnet choräorrlnizum. Som. 

synom. anföras vidare t. ex. 

. E. ambiguum Fr. Sum. Veg. p. p. 

E. Schmidtianum Rostk. tillhör dels E. obscurum 

Schreb., deis obscur, x palustre, dels f. brevifolia af E. 

palustre. 

E. obscurum x palustre. Skåne: Björka (Hultberg) ; 

Helsingborg (Strandmark). 

E. obscurum x parviflorum. Hit anses E. vir¬ 
gatum Fr. i Nov. ed. 2. på grund af beskrifningen med 

stor sannolikhet böra hänföras. 

d. Petiolatæ. 

11. E. roseum Schreb. En art som är te ml. be¬ 

roende af underlagets beskaffenhet och derför än är all¬ 

män, än saknas öfver stora sträckor. Har endast i Syrien 

trädt öfver Europas gränser. 

II. Semina utrinque attenuata, papill osa. 

e. Palus triformes. 

12. E. palustre L. En i följd af sin storartade ut¬ 

bredning inom Europa, Asien och Amerika samt sin stora 

afpassningsförmåga oändligt vexlande art. Af de många 

urskilda formkombinationerna uppgifvas a) lapponicum 
och ß) nionticolum den förra speciellt för nordl. Skandi¬ 

navien, den senare, ”som är en kombination af formerna 

minor simplex, brevi-angustifolia, glabrescens, violacea 
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grandiflora, brevipedicellata,” för den montana och alpina 

regionen i allmänhet. 

Med den förra äro E. palustre ß lapponicum Wahlenb. 

Lapp. och ß albescens Wahlenb. Suec. blott delvis identi¬ 

ska; de innefatta neml. äfven E. Davuricum. E. nutans 
Schmidt., som Fr. identifierat med sin E. dasycarpum Mant. 

II och E. alp. v. hebecarpum Sum. Veg., är en sydeuro¬ 

peisk art och finnes med bestämdhet icke i Skand. Med 

denna är den mycket omtvistade E. scaturigerum Wimm. 

identisk. 

E. palustre x parviflorum. Upland : Bergsbrunna 

(Wahlenb. m. fl.); Skåne: Fogelsång (E. Fries sub. E. 

virg.); Lund (Murbeck) Frosaker, Kärrbo (Scheutz.). 

Syn.: E. rivulare Wahlenb. E. pubescens var. d. Fr. 

Nov. ed. 2. E. pubescens var. E. rivulare Fr. Fl. Scan. 

Exs. Fries Hb. n. V. 40. 

E. palustre x roseum.: ”Ad fossam vallis ad arcem 

Halmstadiensem” (E. Fries Fl. Hall.). Hit hör neml. den 

af Fr. 1. c. beskrifna E. purpureum enl. hvad af Fr. od¬ 

lade expi. gifvit vid handen, (cfr. under E. hirs. x mont.). 

13. Davuricum Fischer. Detta är rätta namnet 

på den art, som E. Fries och efter honom Skand. florister 

kallat E. lineare Mühlenb. Denna senare är neml. en 

uteslutande nordamerikansk växt. 

E. Davuricum x lactiflorum.: ”Lapp. Lul. leg. An¬ 

ders. mixt. c. E. Hornem.; ad Qvickjock leg. Læstad. sub. 

E. sudetico Beurl. Bot. Not. 1853 (Hb. Stockh.); in Lapp. 

orient, ad Kletnich leg. Fellm. pl. aret. mixt. c. E. pal.; 

in Norv. centr, ad Nystuen pr. Filefjeld leg. BL; Kaafjord 

Finm. etc. Fries Hb. n. VIII. mixt. c. E. anagallidif. (i 

några Sami. af Hb. n. sågs blott E. lactiflorum); Jemtl. 

leg. Sjögren.” — Hit hör delvis E. palustre ß intermedium 
Lindbi. 

E. Davuricum x palustre. Skand.: ”Lappland leg. 

Anders., Hübner; Karasuando leg. Læstad. sub. E. pal. 

*) Cfr.: S. Murbeck i Bot. Not. 1884. 
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v. riparium; Lapp. Or. ad. Ponoj leg. Fellm. Finm. ad 

Bosekop leg. Zetterst. sub. E. pal. v. angustifolia; Dovre: 

Kongs vold, Fogstuen; Hovhelderen, Yattendal, etc. in 

Sätersdalen; Sollien in Gudbrandsdalen”. 

Originalexpl. i Hb. Erlang, af E. palustre ß interme¬ 
dium Lindbl. höra hit. Öfverhufvud synes Lindbi. med 

denna sin varietet ha förstått hybrider mellan E. Davur., 

palustre och lactiflorum. 

1IL Semina utrinque attenuata, glabra (exci. E. 
Hornemanni). 

f. Alpinse 

14. E. anagallidifolium Lam. Liten och späd 

med ofvanjordiska, slutl. tingerlånga stoloner och små, 

n. oskaftade, ovala och n. helbräddade blad samt röda 

blr. Dess utbredning är circumpolär och sträcker sig 

dessutom till Alperna och Kaukasus. 

”Suecia: Lapponia ad Karasuando (Læstad.), Reiika- 

janka (Malm.); Lul. ad Quickjock (Anders.); Herjeådalen: 

Tunasdalsberget (Ahlqvist); Jmtl. ad Åreskutan (Beurl., 

Wikstr.), ad Huså (Jonsson). — Norvegia: pr. Hammer¬ 

fest, ins. Qualön; Finmarken, Kaafjordsfjeilet (Zetterst.), 

Mellemkollen Maridalen, Björnstad Aamodt; Voss (Blytt) ; 

Trondhjem, Mostamarken, Sætersdalen; Dovre: Kongsvold, 

Knudshöe (Lindbl., Zetterst.); Eggedalsfjeldet. — Rossia 

arct. : Lapp. Fenn., ad Ponoj Lapp. or. et in territ. Kola 

(Fellm.).” 

Syn.: E. alpinum L. p. p. E. alpinum v. minus Fr. 

Mant. II. E. alpinum a Linnceanum Hartm. Sc. Fl. ed. 4. 

Ic.: Fl. Dan. 322. Svensk Bot. X. 707 f. 1. 

Exs.: Fries Hb. norm. YIII. 44. p. p. 

E. anagallidifolium x Hornemanni. Norge: Dovre: 

Fogstuen; Helinstrand: Syndisfjeld. 

E. anagallidifolium x lactiflorum. Norge : Dovre : 

Knudshöe. 

E. anagallidifolium x palustre. Hit hör sanno¬ 

likt den för Lappland och Norge uppgifna E. dasycarpum 
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Fr. Mant II ocli sål. äfven E. àlpinum v. dasycarpum 
Hartm. samt E. alpinum v. hebecarpum Fr. Sum. 

15. E. lactiflorum Hausskn. Större än föreg. med 

något förlängda, ofvanjordiska, rosettliknande skott, blad 

skaftade, de mellersta ovala-aflånga småtandade, blr. 

hvita. Har circumpol. utbredning men saknas i Tysklands 
• • 

berg och i Alperna. Ar trol. spridd i de fiesta af Skand:s 

fjelltrakter. 

E. alpinum L. FI. Lapp, et Fl. Suec. afser kanske 

just ifrågavarande art. Då emellertid citaten uti nämnda 

arbeten höra till anag. Lam., och det äfven af Sp. pl. 

tydligen framgår, att denna senare innefattats under 

samma namn, så har Linnés art blifvit en species mixta, 

och för att undvika en ständig förvirring ha båda arterna 

måst erhålla andra namn. 

Syn.: E. alpinum L. p. p. E. origanifolium y inter¬ 
medium Lindbi. i Phys. Tidskr. 1838. E. alpinum A. 
majus Fr. Mant. II. 

Ic. : Fl. Dan. f. 24. t. 1387 (peccat flor, majoribus). 

Exs. : Fries Hb. norm. VIII. N:o 44 sub. E. alp. mixt, 

c. E. anagallidifolio. 

E. lactiflorum x palustre. Norge: Christiania. — 

Hit hör väl den af Lindbi. vid E. orig. y. intermed. om¬ 

nämnda formen af E. palustre. 

16. E. alsinefolium Vill. Namnet E. origanifolium 

Lam. är mera betecknande, men ofvanstående eger dock 

prioritetsrätt. En art som är inskränkt till Europa, men 

der har stor utbredning. 

”In Suecia in Dalecarlia (Areschoug); Särna, Heden 
o 

(Olsson); in Jemtlandia (Wikstr., Sjögren); in Alp. Are- 

skutan, Sunne, Wällviken (Behm), Helsingland (Hartm.); 

Lapponia ad Luleå (Anders. N:o 118 mixt. c. E. Horn em. 

et E. lactifl.); ad Quickjock (Keitel, Læstad.). — In Nor- 

vegia ad Tverelvdalen Norv. aret. (Norman); N. Finm. 

ad Nordcap (Köchel); in Fennia bor. in palud. Knusamo 

(Ångstr. sub E. orig. v. majus); Finm. occid. ad Tromsö 

Elgenstierna mixt. c. E. Hornem.); Trontheim (Stroh- 
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meyer); Tonsaasen (Blytt); Urlanclsvangen (Blytt); Dovre 

ad Kongsvold, Drivstuen, Knudshöe; Romsdalen ad Haek- 
• • 

fjeld p. Hoohelderen, Vattendal; in Sætersdalen, Øster¬ 

dalen, Gudbrandsdalen, Bäverdalen (Norm., Blytt.)”. 

Syn.: E. origanifolium Lam.; Hartm. Skand. Fl. (1870). 

p. p. E. alpinum ß fontanum Wahlenb. Fl. Lapp. p. p. 

E. alpinum ß majus Wahlenb. Fl Suec. p. p. E. alpinum 
ß alsinifotium Hartm. Sc. Fl. ed. 3. E. organifotium v. 
majus Fr. Mant. II. E. alsinefolium Bl. N. Fl. p. p. 

Ic. : Svensk Bot. X, 707 f. 2. Fl. Dan. f. 44. t. 2587. 

Exs.: Fries Hb. norm. V. 41 (specim. majora). 

E. alsinefolium x Hornemanni. ”Norge: Tromsö; 

Atnedalms v. Stemsatbygden.” 

17. E. Hornemanni. Rchb. Står närmast foreg, 

art; de underjordiska utlöparne äro dock bär betydligt 

kortare, stjelken mera spenslig och fåblommig, bladen 

mer trubbade och ej så tydl. tandade, blrna blott hälften 

så stora. Genom de papillösa fröna skiljer den sig från 

alla öfriga arter i denna grupp. — Utbredningen circum- 

polär. 

Skand. : ”Suecia in Herjeådalen (Fristedt), Funäsdals- 
o 

berget (Ahlqvist); Jemtl.: Areskutan, Snasabögen; in Lapp. 

ad Qvickjock (Anders. N:o 118 mixt. c. E. anagallid.); in 

Lappon. Kemensi (Schrenk); in Lapp. Torn. ad Karasu- 

ando (Læst.), ad Nuljalaki; in Lapp. Fenn. or. ad Lum- 

bofski (Laurin, Fellm. pl. aret. N:o 94); in Dalecarlia ad 

Elvedalen (Areschoug) in par. Obre. — Norvegia: Ranen 

in Dunderlandsdalen, Syndisfjeld p. Helinstrand (Blytt), 

Thelemarken, Björnstad i Aamodt; Dovre: Kongsvold. 

Knudsböe; Finm. ad Alten, Kaafjordsfjeldet (Zetterst.), 

Kuusamo (Ångstr.), Nordcap, ad Karlbotten, Hammerfest.” 

Syn.: E. alpinum ß fontanum Wahlenb. Fl. lapp. p. p. 

E. alp. ß majus Wahlenb. Fl. Suec. p. p. E. origanifolium 
v. minus Fr. Mant. IL E. origanifolium Hartm. Skand. 

Fl. (1870) p. p. E. alsinefolium Blytt N. Fl. (1876) p. p. 

E. Hornemanni x lactiflorum. ”Herjeådalen ad 

Funäsdalsberget leg. Ahlqvist mixt. c. E. Hornemanni; 
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Ångermanland, Bjertrå, Rummeldalen; Tåsjö, Skanknus- 

berg leg. Fristedt mixt. c. E. lactifL; in Lapp. Torn. ad 

Nuljalaki leg. Forelius mixt. c. E. lactifl. — Hoohelderen 

Sætersdaliæ & Lyse in Ryfylke leg. Lindbl. sub. E. orig. 

ß ramosum Phys. Tidskr. 1838; Dovre; Silgfjord; Mellem- 

kollen; W. Finm. ad Magerö, Skarsvang”. 

E. Hornemanni x palustre. Jemtland (Polhei- 

mer 1810). 

S. Murbeck. 

Pfeffer, W., L oco motor i sehe Richtungsbewe g- 

ungen durch chemische Reize (Unters, d. botan. 

Instit. zu Tübingen 1 Bd. H. 3, sid. 363—484. Leipzig 

1884). 

De olika krafter, som verka bestämmande på rörelsen 

af svärmsporer och antherozoider hafva varit föremål för 

mångens undersökning. Förf. har i detta arbete under¬ 

sökt vissa kemiska ämnens inverkan på dessa rörliga 

celler. 

Förf. använde vid sina experiment små kapillära 

glasrör af 0,10—14 mm. öppning och 7—12 mm. längd, 

fyllda med t. ex. en lösning af ett neutralt äpplesyradt 

salt, innehållande 0,io—14 ^ syra. Lades ett sådant rör 

i vatten, uppfyldtt af antherozoider af en ormbunke, så 

samlade sig inom få minuter en massa af dem i röret. 

Så snart de råka på den starkare lösningen, ändra de 

nämligen plötsligen riktning och inslå kosan mot rörets 

mynning. Den lägsta procent af syra som behöfves för 

att åstadkomma en retning var 0,ooi X. Ligga de redan 

i en syrelösning, så behöfs det en 30 gånger starkare 

lösning i kapillarröret för att få dem dit, förutsatt natur¬ 

ligtvis att lösningen icke är så stark att den verkar skad¬ 

ligt. I huru ringa mängd äpplesyra behöfver vara när¬ 

varande för att utöfva en inverkan, undersökte förf. I 

kapillarröret, hvari antherozoiderna förmåddes insvärma, 

kunde mängden nedsättas till en 36 milliondel af ett 
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milligram äpplesyra, och däraf kom väl endast en tusen¬ 

dedel i beröring med antherozoiderna. Dock är det ej 

så litet, då man tager i betraktande att vigten af en 

antherozoid utgör endast omkring V4 million af ett milligram. 

På antherozoiderna bos de egentliga Filices och Sela- 

ginella än det specifika retmedlet äpplesyra, som verkar 

lika stark antingen den är i fritt tillstånd eller bunden 

vid en bas; maleinsyra utöfvar en liknande fastän svagare 

verkan. Rörsocker utgör retmedlet hos löfmossorna. 

Däremot kunde förf. ej påvisa, hvilka ämnen som verka 

attraherande på antherozoiderna hos Marsilia, lefvermos- 

sorna och Chara. Sannolikt utgöres det af en föga bekant 

kropp, då förf. förgäfves försökt med många. För svärm¬ 

sporer hos Chlamydomonas pulvisculus och Ulothrix zonata 

kunde ej påvisas något specifikt retmedel, hvilket ej häller 

tyckes behöfvas i och för kopulationen. På svärmsporerna 

hos Saprolegnia och på svärmande bakterier verkar hvarje 

näringsmedel som ett retmedel, då det är olika fördeladt 

i vätskan. 

Starka lösningar, syror, alkalier och andra kroppar 

verka frånstötande, i det att de utöfva en motsatt verkan 

mot de tilldragande retmedlen. 

Yid förändringar i rörelseriktningen genom retmedel 

förblifver kroppsformen hos antherozoiderna oförändrad, 

och måste därför den mekaniska o»saken till kroppens 

vändning ligga uti en tillbörligt modificerad verksamhet 

hos cilierna. Men om endast cilierna och ej hela kroppen 

är känslig för kemiska retmedel, kunde ej afgöras. 

Det retmedel, som finnes i den massa, som utgjuter 

sig ur halskanalen hos ormbunkarne, har i allmänhet till 

uppgift att leda de händelsevis förbifarande antherozoi¬ 

derna till äggcellen. Det samtidigt utgjutna slemmiga 

ämnet bidrager att hindra det lösliga retmedlets för 

hastiga bortspolande och att minska de hastigt framilande 

antherozoidernas rörelser och därigenom befordra deras 

inträngande i halskanalen. 
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Smärre notiser. 

Emil Viktor Ekstrand afled å epidemiska sjukhuset 

i Upsala d. 10 nov. 1884. Han var född i Kalmar d. 21 

jan. 1811, blef student i Upsala i maj 1860, tjenstgjorde 

1861—62 vid elementarläroverket i Kalmar, blef fil. licen¬ 

tiat 1875 och fil. doktor 1880 efter att hafva utgifvit sin 

afhandling: ”Om blommorna hos Skandinaviens bladiga 

lefvermossor (Jungermaniaceæ foliosæ)” (i Bih. t. Vet. 

Akad. Handl.). Under sommaren 1880 företog han som 

stipendiat en resa till Nordlanden och Torne Lappmark. 

Följande uppsatser har han skrifvit i Botaniska Notiser: 

1866: No vitier för Kalmar läns flora; — Tvenne Rumex- 

former; — 1867: Slutord i Rumexfrågan ; — 1879: Om 

groddbildningar hos de bladiga lefvermossorna; — 1879— 

80: Anteckningar öfver skandinaviska lefvermossor; — 

1880: Spridda växtgeografiska bidrag till Skandinaviens 

mossflora; — 1881: Resa till Nordland och Torne Lapp¬ 

mark 1880; — 1882: Växtgeografiska bidrag till Skandi¬ 

naviens mossflora. 

Varmhjertad och ädelsinnad hade han förvärfvat 

många vänner. 

Till lektor i naturalhistoria och kemi vid allmänna 

läroverket i Örebro är fil. d:r Ernst Adlerz utnämnd. 

Vördsam begäran till Sveriges Bryologer. 

Sedan längre tid tillbaka sysselsatt med studium af de båda 

moss-slägten Orthotrichum och Ulota, öfver hvilkas nordiska former 

jag ock måhända torde komma att offentliggöra en liten alhandling, 

dristar jag härmedelst vända mig till Sveriges Bryologer med en 

vördsam begäran, att de, som ega samlingar inom detta område, 

benäget ville låna mig de samma till genomseende — mot förbin¬ 

delse lrån min sida att efter bästa förstånd kontrollera bestämnin¬ 

garna samt äfven att den, som derom framställer någon önskan, ur 

mina duplettförråd — så långt detta räcker till — meddela exem¬ 

plar af hit hörande arter och former. 

Malmö i December 1884. 

A. L. Grön vall. 
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Herrar Botanister! 
Sedan undertecknad numer åtagit sig att för ’,cBo~ 

tanischer f) ahresbericht” referera den på svenska ock 
norska språken publicerade botaniska liter atur en, tillåter 
jag mig härmed rikta en vördsam och vänlig anhållan 
till jfinlands, SK, orges och Sveriges jderrar jBotanister, 
att de genom välvilligt öfversändande till mig af sina 
arbeten — där sådant ej redan skett — behagade främja 
företaget. jBlott härigenom torde det bli möjligt, att så 
snabbt och så fullständigt, som önskligt vore, lemna refe¬ 
raten färdiga. — Jnsända arbeten skickas, om det be- 
gäres, efter begagnandet tillbaka. 

3 nästkommande årgång skall literaturen för år 
1883 behandlas samt i form af bihang såvidt möjligt 
äfven hvad i jBotan. fjahresbericht ännu ej refererats, 
näml. årgång arne l88l—82 jämte ett och annat tidigare, 
hittils förbigånget arbete. 

Voconi. 

-A-nixisilSLii. 
Å hel årgå ng af Botaniska Notiser för år 1885, utgörande 

minst 12 ark, i 6 n:r, emottages prenumeration på alla postanstalter 

i Sverige, Norge och Danmark med 4 kr. 50 öre, postbefordrings¬ 

afgiften inberäknad, samt hos tidskriftens distributör, herr C. W. K. 
Gleerups Förlagsbokliandel i Lund och i alla boklådor till 

samma pris. 

C. F. O. Nordstedt. 

Innehåll: E. Ljungström, Kleistogami hos Primula sinensis. 

— A. L. Grönvall, Om Ulota intermedia och dess närmaste sam- 

slägtingar. — P. Olsson, Anteckningar till de Jemtland angränsande 

provinsernas flora. — A. CallmÉ, En för svenska floran ny hybrid. — 

Lärda sällskaps sammanträden. — Literaturö fversigt: 

F. Ludwig, Die verschiedenen Blüthenformen. — P. Ascherson, 

Amphikarpie bei der einheimischen Vicia angustifolia. — C. Hauss- 

knecht, Monographie der Gattung Epilobium. — W. Pfeffer, 

Locomotorische Richtungsbewegungen durch chemische Reize. — 

Smärre notiser: Död. — Utnämnd. — Annonser. 

Lund, Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 18l8ju84. 
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